Uniek aanbod van deze opleiding:

Vierdaagse studiereis naar Wales
Thema:
Effective school leadership: How to be a
great leader in a time of change?

Waarom op studiereis?
“Met een internationaal perspectief kun je
jouw impact als toekomstig schoolleider
vergroten”

Als opleiders van onze (schoolleiders-)opleidingen hechten we enorm veel waarde aan het
vormgeven van een leerproces dat leidt tot een hogere mate van bewustzijn van onze
studenten. Een gezonde dosis kennis is noodzakelijk, een brede set vaardigheden minstens
zozeer. De combinatie van deze essentiële kennis en verrijkende vaardigheden bepalen jouw
effect als schoolleider.

Tijdens een studiereis ga je letterlijk verder kijken buiten jouw eigen bekende context. Je
wordt je bewust van de kracht van het netwerk. Organisaties staan niet op zichzelf maar
functioneren in netwerken. Dat vraagt om schoolleiders die hun eigen organisatie op orde
hebben, maar ook over de grenzen daarvan heen kunnen blijven kijken. Je professionaliteit
wordt verrijkt met elke blik over de grens. Internationale ervaringen kunnen je enerzijds
bevestigen in wat je doet en inzichten bieden over je eigen context. Anderzijds kan het enorm
inspireren om te zien hoe collega’s in andere landen, in een andere context, invulling geven
aan eenzelfde opdracht. Tijdens deze reis ga je, samen met je reisgenoten, op onderzoek naar

de context en cultuur van het onderwijssysteem in Wales. Je spreekt met collega’s over de
grens waarbij het thema toekomstbewust leiderschap centraal staat. We bezoeken de
verschillende lagen van het onderwijssysteem, diverse scholen en ontmoeten inspirerende
leraren en schoolleiders met verschillende achtergronden.

Waarom Wales?

Onderwijs Maak Je Samen heeft een partnerschap gesloten met de
Swansea University in Wales. Aan deze universiteit is prof. Alma Harris
verbonden. Zij is een autoriteit op het gebied van onderwijskundig
leiderschap en bovendien een belangrijke inspiratiebron voor onze
opleiding. Prof. Harris pleit voor de aandacht van de specifieke context
en cultuur waarbinnen je leidinggeeft. Het model van
Toekomstbewust Leiderschap is een mooi theoretisch kader wat dat
belang onderbouwt.

In 2017 is een uniek nieuwe missie en curriculum tot stand gekomen voor alle scholen in
Wales die kinderen moeten voorbereiden op functies en uitdagingen waar de maatschappij in
de toekomst om vraagt. Bij het aanbieden van het nieuwe curriculum staan de volgende vier
sleutels centraal om de doelstellingen te bereiken:

– Het ontwikkelen van een kwalitatief hoogstaande opleiding voor leraren en schoolleiders.
– Inspirerende schoolleiders die samenwerken om kwaliteit te verhogen.
– Sterke en inclusieve scholen (passend onderwijs) die streven naar excellentie,
rechtvaardigheid en welzijn.
– Een goed assessment, evaluatie en een verantwoordelijkheidsgevoel moeten ervoor zorgen
dat er een ‘continue self-improving-system’ ontstaat op scholen.

Om bovenstaande te bereiken heeft Wales een Nationale Academie voor Educatief
Leiderschap opgericht en nieuwe leiderschapsstandaarden ontwikkeld. Dit zal ervoor zorgen
dat leiders op alle niveaus binnen het onderwijssysteem van Wales collega’s kunnen
inspireren en ondersteunen om het nieuwe curriculum zichtbaar te maken. Tijdens deze reis
neem je al je ‘bagage’ mee en ga je je verdiepen in deze andere context en cultuur.

