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Leiding geven aan verandering: module 6

VERANDEREN
doe je samen
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Isolation is the enemy of
schoolimprovement.
- Mike Schmoker
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder voorafgaande toestemming.
Deze herregistratiemodule is gecertificeerd door het SRPO.
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ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
De school draagt bij aan een onvergetelijke (leer-)ervaring

Onderwijs Maak Je Samen ziet leren en ontwikkelen als een

voor haar leerlingen en heeft een belangrijke plek in onze

proces dat je samen doet. Zoals de schoolleider vanuit zijn

maatschappij. Als schoolleider heb je een belangrijke rol bij

rol zal herkennen, kan hij veel zelf, maar niet alleen. We zien

de totstandkoming van een visie op leren, het creëren van

het als een uitdaging èn onze opdracht om bij te dragen aan

voldoende draagkracht hiervoor en de verwezenlijking van deze

duurzame schoolontwikkeling met daarin aandacht voor de

visie in de dagelijkse en toekomstige praktijk. Vanuit visie stuur

persoonlijke ontwikkeling van leraar en schoolleider. Onze

je op onderwijskwaliteit en geef je vorm aan het leren van het

inzichten, achtergronden en expertise vind je terug in ons

team en daarmee het leren van je leerlingen.

diensten- en productenaanbod. Daarnaast verzorgt Onderwijs
Maak Je Samen een geaccrediteerd aanbod voor diverse

Als schoolleider streef je ernaar om iedere dag opnieuw vorm te

herregistratiemodules.

geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarvoor dien je
iedere dag opnieuw zelf te leren en te verbeteren. Leren vanuit

In

nieuwsgierigheid, (zelf)reflectie en ondernemingszin dragen

herregistratiemodule ‘Veranderen doe je samen’.

deze

brochure

vind

je

meer

informatie

over

de

daaraan bij.
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ONZE AANPAK
Toonaangevende leiderschapsreeks
De afgelopen jaren heeft Onderwijs Maak Je Samen, veelal

Denk hierbij aan de ontwikkeling van een portfolio samen met

samen met haar partner Stichting De Brink, een toonaangevende

collega’s en leerlingen, het meer loslaten van methoden en

leiderschapsreeks gepubliceerd. Nationale en internationale

werken met (eigen) leerlijnen. Verandering is tegenwoordig een

inzichten en onderzoek is via deze leiderschapsreeks beschikbaar

constante en dus zijn de veranderkundige kwaliteiten van een

voor de Nederlandse schoolleider. Deze inzichten worden in

schoolleider een basiscompetentie. In onze module ‘Veranderen

de

doe je samen’ staan we nadrukkelijk stil bij het veranderkundige

verschillende

gecertificeerde

herregistratiemodules

van

Onderwijs Maak Je Samen door de deelnemers vertaald naar hun

aspect van leiderschap.

eigen praktijk.
Leermodules
Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Wat in onze aanpak en dus ook de herregistratiemodules

In de modules ten behoeve van de herregistratie in het SRPO

van Onderwijs Maak Je Samen expliciet aan bod komt is het

stellen we zowel onze trainers als de deelnemers voor een

verbinden van diverse theorieën met de dagelijkse praktijk van de

wezenlijke uitdaging. Elke school bevindt zich in een bepaalde

leidinggevende. Daardoor worden inzichten vergroot en kun je tot

fase van schoolontwikkeling. Elke fase vraagt om een andere

verdieping komen van je eigen kwaliteiten. We gaan daarbij uit

aanpak, die ook van invloed is op het leiderschap. Tijdens onze

van een basisniveau voor leidinggevenden. Deelnemers houden

herregistratiemodules maken we actief de verbinding tussen

hun ontwikkeling bij d.m.v. een persoonlijk ontwikkelboek getiteld

de fase van schoolontwikkeling van jouw organisatie en de

‘leiding geven aan mezelf’.

persoonlijke ontwikkeling van jou als schoolleider.
De informatie uit deze brochure en de data voor de open
De Basis op orde

inschrijvingen zijn te vinden op onze website:

Verbeteren of innoveren? Beide zijn vormen van veranderen, maar

s.omjs.nl/veranderen-doe-je-samen

welke verandervorm het beste bij de organisatie past waaraan je
4

leiding geeft is afhankelijk van de fase waarin je organisatie zich

Wil je meer informatie over deze en andere herregistratiemodules,

bevindt. Is de basis niet op orde, dan moet de focus liggen op

neem dan contact op met het secretariaat van Onderwijs Maak

het verbeteren van de didactische aanpak, de cultuur binnen de

Je Samen via mail (info@onderwijsmaakjesamen.nl) of per

organisatie of de inrichting van les en lokaal. Wanneer de basis op

telefoon 0492-881157.

orde is, ontstaat er ruimte om te innoveren.

Van zwak naar
voldoende

Werken aan
de basis
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Van voldoende
naar goed

Zorgen dat
de basis op
orde is

Van goed naar
steengoed

De professie
georganiseerd;
de school/het
team leert

Van steengoed
naar excellent

Verbeteren door
verbinding en
innovatie
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Literatuur – tijdens deze module komt o.a. de volgende

We laten ons daarnaast voor deze module inspireren door

literatuur (deels) aan bod:

de volgende principes, concepten en modellen:

Fullan, M. (2014). De Schoolleider. Strategieën die het verschil

Biesta, G. (2015). Uit: Het prachtige risico van onderwijs:

maken. Uitgeverij OMJS/ Stichting de Brink, Helmond
Fullan, M. (2016). Vrijheid in verandering. Leidinggeven; complex

Domeinen
Heijmans, J. en Creemers, M. (2013). Uit: Van Eiland naar

of toch simpel? Uitgeverij OMJS/ Stichting de Brink,

Wijland, collegiaal leren in de praktijk: lemniscaat van

Helmond

kwaliteitsbewustzijn en diverse werkkaarten

Fullan, M. (2016). De verbindende schoolleider, factoren voor
samenhang in aanpak. Uitgeverij OMJS/Stichting de
Brink, Helmond
Spitteler, J. e.a. (2011). De mooiste weg. Naar leren en
leiderschap in het Onderwijs. Uitgeverij OMJS/Stichting

Kim, D. Uit: Piramide (gebaseerd op de bijdragen van Daniel
Kim aan de conferentie “Systeemdenken en duurzame
Schoolontwikkeling”)
Sinek, S. Uit: The Golden Circle
Whitaker, T. (2012). Uit: Van wie is dit aapje?

de Brink, Helmond
Harris, Alma e.a. (2017). Toekomstbewust Leiderschap
Mars, A. (2012). Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een
verandering te laten slagen. Van Gorcum, Assen
Loo, E. (2009). Omgaan met Irrationaliteit in veranderen
(luisterboek, managementboek)
Heijden, H. R. M. A. van der, Geldens, J. J. M., Beijaard, D., &
Popeijus, H. L. (2015). Characteristics of teachers as
change agents. Teachers and Teaching: theory and
practice, 21(6), 681-699.
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Herregistratiemodule | Veranderen doe je samen
Thema: Leiding geven aan verandering

VERANDEREN DOE JE SAMEN

VERANDERING

Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze

gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is

mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder

hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert

dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer

razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen.

je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je

Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was

vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig

verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een

je samenhang en verbinding.

verandering gaande; het implementeren van een nieuwe
methode tot het vormgeven van collegiaal leren.

Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt
wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team,

6

Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende

eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein

maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep

beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten,

leerlingen die om onweerstaanvaar boeiend onderwijs vraagt?

tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden

Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en

en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en

gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving,

taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team

hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk

en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar
daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt

We nodigen je uit om je veranderingservaringen met je soort- en

immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag

lotgenoten te delen en te verrijken!

sturen, laat staan veranderen.
De belangrijkste informatie over de module ‘Veranderen
doe je samen’
Aantal bijeenkomsten:
5 bijeenkomst van 1 dag

Use the group to
change the group.
- Michael Fullan
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Studiebelastingsuren:
100 (waarvan 40 contacturen)
Kosten:
€ 1.595,- per module (‘Vrienden van OMJS’ krijgen 10% korting)
Data en inschrijven:
www.onderwijsmaakjesamen.nl
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Over module 6

Opbouw, werkwijze en inhoud

|

OPBOUW EN WERKWIJZE

INHOUD

In de eerste vier bijeenkomsten staat, op basis van de thema’s

Dag 1: Waarom veranderen?

van het SRPO, de theorie en de eigen ervaringen rondom

Inhouden en opbrengsten:

veranderkunde centraal. We willen in de bijeenkomsten

1. Analyseren van de huidige en gewenste situatie.

nadrukkelijk de ruimte organiseren om met elkaar stil te staan

2. Maken van een beredenering voor veranderen.

bij de theorie en vooral ook de verschillende ervaringen; we

3. Vaststellen en bespreken van de eigen verander-casus

behandelen de meest relevante en actuele theorieën rondom
veranderprocessen en verbinden deze aan de eigen praktijk van

Dag 2: Veranderen vanuit Visie-ontwikkeling

de deelnemers. Uit elke bijeenkomst krijgen de deelnemers het

Inhouden en opbrengsten:

nodige lees- en voorbereidingswerk mee.

1. Leidinggeven aan een gedeelde visie, die als richting dient
voor de verandering.

Iedere deelnemer draagt vanuit het intakegesprek en de
bijeenkomsten onderzoeksvragen aan. De deelnemers leggen

2. Zicht op eigen en andere visies op leidinggeven aan
veranderen in de eigen context.
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deze vast in het eigen leer- en ontwikkelboek: “Leiding geven
aan mezelf” met als doel de eigen kern te destilleren en weten

Dag 3: Betrokkenheid, eigenaarschap en weerstand

wat er in ieders context wordt gevraagd.

Inhouden en opbrengsten:
1. In staat zijn om betrokkenheid te creëren voor de

Na afloop van de eerste vier bijeenkomsten krijgen de

verandering met oog voor de specifieke situatie.

deelnemers enkele verdiepende werkopdrachten mee die

2. Eigenaarschap kunnen creëren.

gerelateerd kunnen worden aan de eigen praktijk.

3. Inschatten van en omgaan met weerstand.

De

eindevaluatie

bestaat

uit

een

presentatie

door

de

Dag 4: Blijvende verandering

deelnemers, een beoordeling door de trainers en feedback van

Inhouden en opbrengsten:

de deelnemers.

1. Cyclisch ontwikkelen
2. Een structuur bepalen, die een lerende cultuur beïnvloedt

De doelen van de verschillende bijeenkomsten van de module

en ondersteunend is aan de dagelijkse kwaliteitszorg en de

‘Veranderen doe je samen’ in een vogelvlucht:

verandering op langere termijn.
3. Zicht op werkbare, merkbare en meetbare principes van
veranderen in de eigen context.
Dag 5 z.o.z.
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Dag 5: het veranderproces ontwerpen en begeleiden
Inhouden en opbrengsten:
1. Het doorgronden van het effect van eigen leiderschap ondersteunend aan de verandering.
2. Werken met het Coherentie framework.
3. Interveniëren op de rationele-, emotionele- en gedragsagenda.
Afsluitende inhouden en opbrengsten (rode draad)
4. De persoonlijke opdracht is uitgevoerd, van feedback voorzien en geëvalueerd
5. De inhoud, ervaringen en de opbrengsten van de module worden verbonden aan de competenties uit het Schoolleidersregister.
6. Iedere deelnemer geeft betekenis aan de belangrijkste aspecten van leiderschap binnen veranderingen en weet deze te
vertalen naar persoonlijke ambities, competenties en schoolontwikkeling
7. Persoonlijke visie op veranderen is (verder) geconcretiseerd, leervragen zijn gesteld.
8. Deelnemers hebben voldoende kennis en inzichten gekregen over veranderingsprocessen in scholen.
9. Deelnemers hebben in de module een eigen verander-proces in de school als studieobject gebruikt en hebben het
procesaspect ervan kunnen versterken met de inhouden en feedback.
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MODULE 6

|

Praktische informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE
Certificering
De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het
Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan
verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar
voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het
volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert
de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)
registratie door het Schoolleidersregister PO.

Kosten
De kosten per module bedragen € 1.595,-. Dit bedrag is inclusief

9

werkmateriaal, lunches en een exemplaar van het notitieboek
‘leiding geven aan mezelf’. Daarnaast ontvang je bij aanmelding
een voucher ter waarde van € 100,- voor aanschaf van
bijbehorende literatuur in onze webwinkel.

ENTHOUSIAST, EN DAN?
Wil je aan de slag met je herregistratie en voel je je aangesproken door de inhoud van de in deze brochure beschreven
herregistratiemodule? Bezoek s.omjs.nl/veranderen-doe-je-samen voor meer informatie en schrijf je in. Heb je aanvullende
vragen, bijvoorbeeld over het incompany organiseren van de herregistratie modules van Onderwijs Maak Je Samen, neem dan
contact op met ons secretariaat via info@onderwijsmaakjesamen.nl of bel ons op 0492-881157.
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Leiding geven aan verandering: module 6

VERANDEREN
doe je samen
Onze trainers:
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Rolf Boertien

Hanneke Dekker

Michel van de Ven

Job Christians

Hans van Leeuwen

Erik Boeschoten

Andy Hargreaves

Pasi Sahlberg

Onze inspirato re n:

Michael Fullan
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Alma Harris
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Pas wanneer we
constant de dialoog
met elkaar voeren
vindt de echte
verandering plaats.
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- onbekend

O N DE RW I J S M A AK JE S A M E N

www.onderwijsmaakjesamen.nl

