Veelgestelde vraag
Kun je deze opleiding ook volgen vanuit je vaste
positie als schoolleider?

Post-hbo-opleiding

Interim-schoolleider

Dat is zeker mogelijk. Deze opleiding is geschikt
voor iedere schoolleider die zich wil verdiepen
in het strategisch handelen vanuit de opdracht
die de school heeft.

Opleiding tot interim-schoolleider in één jaar
Onze visie op interim-schoolleider
Interim-schoolleider is een vak apart: binnen een korte periode moet je een prestatie met het team leveren in de
complexe context van de school. Dat vraagt om sterk analytische kwaliteiten, doortastendheid, het vermogen de
medewerkers als team in ontwikkeling te brengen en bovenal je eigen kwaliteiten in te zetten binnen een tijdelijke
opdracht.

De interim-schoolleider genereert beweging en ontwikkeling in de school.
Een goede analyse van de school en haar organisatie vormt de basis om de schoolontwikkeling in de volle breedte op te
pakken en leraren daarvoor toe te rusten en in positie te brengen.
Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op krachtige schoolleiders die vanuit creativiteit en met
aandacht voor de professionals de kwaliteit van het onderwijs op orde willen brengen en daarbij moeilijke besluiten niet
uit de weg gaan.
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Voor wie?

Dit bieden wij

Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze

• Keuze uit twee locaties voor het volgen van de opleiding,

professionals die:
• zich in één jaar willen ontwikkelen tot interimschoolleider;
• zich willen ontwikkelen tot zelfstandig
ondernemer in de context van het onderwijs;
• krachtig leiding willen geven aan een organisatie
waar verandering noodzakelijk is;
• mensen in de organisatie weer in hun kracht
willen zetten;
• creativiteit willen inzetten en ontdekken binnen
hun opdracht.

afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
• Een directe vertaling van de theorie naar de eigen praktijk.
• Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte
voor uitwisseling.
• Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw
persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van elke nieuwe
organisatie en andersom: door kennis niet te claimen maar
juist te delen.
• Elke studiedag levert je een praktische opbrengst voor je
werkzaamheden in de praktijk.
• Doorgaande reflectie op je persoonlijke en professionele
ontwikkeling.

Inhoud en opbouw

Opbrengsten

De opleiding bestaat uit tien thema’s, verdeeld

Na deze opleiding:

over tien dagen in een jaar. De opleiding start en

• heb je zicht op je persoonlijke en professionele kwaliteiten als

sluit af met een tweedaagse.

interim-schoolleider;
• kun je een opdracht analyseren en vertalen naar een plan van

Inhoudelijke thema’s

aanpak;

1. Ik en mijzelf

• kun je interventies inzetten die gericht zijn op kwaliteit;

2. Mijn passende opdracht

• kun je de krachten in de organisatie herkennen en inzetten;

3. Onze principes van werken

• kun je mensen en de organisatie in ontwikkeling brengen;

4. Organisatiekrachten

• kun je de relatie van de school met haar omgeving verbeteren;

5. Cultiveren van de samenwerking

• kun je de ontwikkelingen in het onderwijs op waarde schatten;

6. Omgevingsbewust

• kun je de kwaliteit van de school slim verantwoorden;

7. De essenties in onderwijs

• kun je reflecteren op je persoonlijke en professionele

8. Slim verantwoorden
9. Mijn 100 dagen

ontwikkeling;
• kun je je verhaal vertellen.

10. Pak je podium
Kortom, dan ben jij de interim-schoolleider die het verschil kan
maken.
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Inhoud opleiding in een notendop
1. Ik en mijzelf

6. Omgevingsbewust

• Startpunt persoonlijke & professionele ontwikkeling

• De omgeving in kaart

• Drijfveren en gedragsvoorkeuren, assessment

• Interne en externe krachtenvelden

• Zelfreflectie & feedback

• Media en communicatie

• Verhouding opdrachtgever – interim-schoolleider

• Prioritering en strategie

2. Mijn passende opdracht

7. De essenties in onderwijs

• Werken vanuit verbondenheid met alle lagen van de

• Kwalificatie, personificatie en socialisatie

organisatie

• Inspectiekader

• Naar een analyse, vraagstelling en plan van aanpak

• Diep leren

• ‘Formatieve’ evaluatie van de opdracht

• Naar een kwaliteitscyclus

• Succescriteria en risicomanagement van de opdracht
8. Slim verantwoorden
3. Onze principes van werken

• Bedrijfsvoering en risicomanagement

• Systeemdenken vanuit het Coherentie-model

• Interne en externe verantwoording

• Doelgericht werken

• Intern en extern toezicht

• Van analyse naar interventie

• Naar een managementrapportage

• De mensen aan het werk
9. Mijn 100 dagen
4. Organisatiekrachten

• Mijn reflectie

• Systemisch denken

• Mijn leiderschapsstijl

• Macht, respect en rangorde

• Mijn krachten

• De onderliggende krachten zichtbaar maken

• Mijn marktprofiel en passende opdrachten

• Werken met dilemma’s
10. Pak je podium
5. Cultiveren van samenwerken

• Mijn verhaal in 10 minuten

• Een lerende cultuur

• Roddel en vragenvuurtje

• Datagestuurd leren

• Van betekenis blijven voor elkaar

• Gespreid leiderschap
• Naar een strategie van implementatie
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Data

Prijs

Intake in september, bedoeld voor maatwerk en juiste

€ 5.495

groepssamenstelling.

OMJS interim
10 & 11 oktober 2019

Wanneer je binnen twee jaar na afronding van de

8 november 2019

opleiding tot interim-schoolleider aan de slag gaat bij

13 december 2019

OMJS Interim dan ontvang je € 1.000,- inschrijfgeld retour.

31 januari 2020
6 maart 2020

Locatie

3 april 2020

Utrecht

15 mei 2020
11 & 12 juni 2020

Inschrijven via

Kerndocent

s.omjs.nl/interim-schoolleider

Incompany
Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op

Hans van Leeuwen

te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en in

hans@onderwijsmaakjesamen.nl

eigen huis te verzorgen, zodat we deze af kunnen stemmen op de specifieke
behoeften en het beleid van jouw organisatie.
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