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Verbinden
Verdiepen

Onze visie op leren en
professionaliseren

Verduurzamen

In elk beroep is innovatie belangrijk. Omdat de toekomst blijft veranderen, is het belangrijk
dat je voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. Professionalisering is onmisbaar.
Werken in het onderwijs vraagt om een leven lang leren. Het maakt niet uit hoeveel ervaring
je hebt, je blijft altijd vragen hebben over je vak. Over je manier van lesgeven, je contact
met leerlingen, met collega’s, met ouders of je leidinggevende. Je bent nieuwsgierig en als
je deze nieuwsgierigheid blijft volgen en voeden, bouw je kennis op. Enerzijds om je eigen
ontwikkeling op gang te houden, anderzijds om model te staan voor leerlingen.
Onze visie op leren en professionaliseren
Onderwijs Maak Je Samen streeft naar een duurzaam leereffect. In onze trainingen en
opleidingen hanteren we een eigen aanpak voor het onderwijs aan de OMJS Academie. Deze
aanpak is mede gebaseerd op effectieve professionaliseringsinterventies (Van Veen et al.,
2010). Dit betekent dat je als professional – deelnemer van de OMJS Academie – werkt aan je
persoonlijke ontwikkeling en daarbij wordt uitgedaagd om deze actief te verbinden met de
ontwikkeling van andere actoren in de organisatie.

ONTWIKKELINGEN BESTUUR/ORGANISATIE

SCHOOLONTWIKKELING

TEAMONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

HET LEREN VAN LEERLINGEN

OPLEIDINGEN
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN

Onderwijs Maak Je Samen gaat voor een duurzaam leereffect, door gebruik te maken van de
onderstaande uitgangspunten voor professionalisering.
1.

Samen leren van en met professionals

2.

Passende vakinhoud en vakdidactiek

3.

Samenhang met schoolbeleid en landelijk beleid

4.

Kritische en onderzoekende houding

5.

Duurzaam leren

6.

Evidence-informed

7.

Bewustwording

Lees onze volledige visie op leren en professionaliseren op s.omsj.nl/visie-lerenprofessionaliseren.

Onderwijs Maak Je Samen
Opleidingen 2020-2021
Interim-schoolleider
Lees-/taalcoördinator

Intern begeleider

Specialist Jonge Kind

Veranderkrachtige leraar

Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (1 of 2 jaar)

Verwacht in 2021
Rekencoördinator

Teamleider (VO)

ACADEMIE@ONDERWIJSMAAKJESAMEN.NL
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Interimschoolleider
Post-hbo-opleiding, erkend door CPION en SRPO.

In één jaar van schoolleider tot
interim-schoolleider, inclusief
volledige herregistratie.

OPLEIDINGEN
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN

√ Twee tweedaagse

Interim-schoolleider

√ 10 opleidingsdagen
√ Eén jaar

Deze opleiding in een notendop
In tien lesdagen word je binnen één kalenderjaar opgeleid tot interim-schoolleider
en behaal je de complete herregistratie als schoolleider in het basisonderwijs. Binnen
de studielast van 292 uur werk je aan je persoonlijke profiel als strategisch leider. Twee
kerndocenten ondersteunen jou samen met je studiegenoten in je leerproces.
Waarom kies je deze opleiding?
De docenten verbinden theorie uit een breed spectrum van literatuur voortdurend met de
praktijk van het werk als interim-schoolleider vanuit hun persoonlijke ervaringen en met
de inzet van externe experts. Je voert je opdrachten in de praktijk van een basisschool uit.
Telkens staat de vraag centraal wat jou als ervaren schoolleider kan helpen bij de analyses,
snelheid en interventies van een interim-schoolleider.
Hierin ontwikkel je je tijdens deze opleiding
Je bouwt je persoonlijke leerlijn op en deze wordt versterkt vanuit je persoonlijke Talent
Motivatie Analyse (TMA). Je verdiept je persoonlijk leiderschap in de context van interimopdrachten waarbij je vermogen tot analyseren, adviseren en besluitvorming worden
aangesproken. Je onderzoekt jouw wijze van beïnvloeding en ondersteuning van je
teamleden en opdrachtgever.

Maak alvast kennis met de docenten. Je kunt hen alvast mailen met je vragen.
Hans van Leeuwen
hans@onderwijsmaakjesamen.nl

Jasmijn Kuyvenhoven

Locatie Utrecht
SBU 292
Prijs € 5.495,-

jasmijn@onderwijsmaakjesamen.nl

s.omjs.nl/interimschoolleider-20-21
ACADEMIE@ONDERWIJSMAAKJESAMEN.NL
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Intern
begeleider
Post-hbo-opleiding, erkend door CPION

De intern begeleider als
ondersteuner van het leren van
leerlingen en leraren.

OPLEIDINGEN
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN

√ Acht modulen

Intern begeleider

√ 17 opleidingsdagen
√ Twee jaar

Deze opleiding in een notendop
Als dé spil in de ondersteuning van leraren en partner van de schoolleider jezelf
professionaliseren? Continu de vertaalslag kunnen maken van theorie naar jouw praktijk?
Dan is deze opleiding misschien iets voor jou.
•

Je vergroot je kennis in de verschillende modulen die worden aangeboden.

•

Je traint vaardigheden door het uitvoeren van eindopdrachten en praktijkonderzoeken.

•

Je ontwikkelt je eigen kwaliteiten en houding in de praktijk.

Waarom kies je deze opleiding?
• Enthousiaste, bevlogen docenten zullen je motiveren het vak van intern begeleider met
passie en kunde uit te voeren.
• Na elke bijeenkomst ga je met een goed gevulde rugzak je eigen school in.
• Je leert veel van en met elkaar, kennisoverdracht en actieve werkvormen wisselen elkaar
af.
• Je wilt actie in jouw school en dit op een creatieve manier vastleggen. Hoe werkt het en
wat kan beter; welk verschil maak jij?
Hierin ontwikkel je je tijdens deze opleiding
Je hebt je visie op leren en ondersteuning scherp. Wat past bij jou, wat zijn je kwaliteiten
en waar liggen je uitdagingen? Daar ga je gericht mee aan de slag in je eigen school. Met als
doel om op jouw manier effectief leiding te geven aan ondersteuningsbehoeften van leraren,
zodat goed wordt aangesloten op onderwijsbehoeften van leerlingen.

Maak alvast kennis met de docenten. Je kunt hen alvast mailen met je vragen.
Sandra Broers
sandra@onderwijsmaakjesamen.nl

Kim Gerats

Locatie Helmond
SBU 896
Prijs € 5.900,-

kim@onderwijsmaakjesamen.nl

s.omjs.nl/internbegeleider-20-21
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Lees-/taalcoördinator
SPEN-registeropleiding, erkend door CPION/SPEN

Word de expert op het gebied van
taal, de kennisdeler, de inspirator,
de procesbegeleider en coach in
verbetertrajecten taal en lezen.

OPLEIDINGEN
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN

√ Vier tweedaagse

Lees-/taalcoördinator

√ Terugkomdag
√ Eén jaar

Deze opleiding in een notendop
In vier tweedaagse verdiep je je in de meest recente inzichten op het gebied van technisch
lezen, leesbevordering, begrijpend lezen, begrijpend luisteren, woordenschat, mondelinge
taalvaardigheid, werkwoordspelling en stellen. Dit alles voor groep 1 t/m groep 8. Daarnaast
word je toegerust een duurzame verandering in je school te realiseren.
Waarom kies je deze opleiding?
Deze opleiding gaat niet alleen in op de verschillende taalinhouden, maar besteedt heel
bewust ook aandacht aan jouw rol van procesbegeleider, inspirator en coach voor jouw
team.
Je doet ervaring op en wordt toegerust om je op de verschillende lagen van jouw organisatie
te richten en daarmee een duurzame verandering te realiseren en doet hier ook ervaring mee
op.
Hierin ontwikkel je je tijdens deze opleiding
Aan het eind van de opleiding heb je een taalbeleidsplan geschreven voor je school en
heb je de eerste acties vanuit dit plan al uitgevoerd met jouw team. Je hebt in al je rollen
ervaring opgedaan en hierop gereflecteerd. Je hebt goed zicht op je sterke punten en op je
ontwikkelpunten en je weet op welke manier je hier in de toekomst aan kunt werken om je
door te blijven ontwikkelen.

Maak alvast kennis met de docenten. Je kunt hen alvast mailen met je vragen.
Barbara van der Linden

Locatie Den Dolder

barbara@onderwijsmaakjesamen.nl

SBU 188
Prijs € 3.950,-

Ilse Meelker
ilse@onderwijsmaakjesamen.nl

Bekijk video!

Alette Schoenmaker
alette@onderwijsmaakjesamen.nl

s.omjs.nl/ltc-vid

s.omjs.nl/leestaalcoordinator-20-21
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Specialist
Jonge Kind
SPEN-registeropleiding, erkend door CPION/SPEN

Voor wie het jonge kind
(en zichzelf) een goede
basis gunt.

OPLEIDINGEN
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN

√ Drie modulen

Specialist Jonge Kind

√ 12 opleidingsdagen
√ 1,5 jaar

Deze opleiding in een notendop
In twaalf bijeenkomsten gaan we intensief en interactief aan de slag waarbij je
voortdurend de relatie legt met je eigen praktijk. Of je nu een startende leraar bent of een
leraar met ervaring in de onderbouw, die opnieuw kennis over het onderwijs aan jonge
kinderen wil ophalen en verdiepen; deze opleiding geeft je inspiratie om je kennis en
vaardigheden te vergroten.
Waarom kies je deze opleiding?
Gun jezelf en het jonge kind een goede basis. Jonge kinderen leren op een integrale en
spelende manier. Het onderwijs aan deze doelgroep vraagt om een andere manier van
‘lesgeven’, omdat we uitgaan van ontwikkelingslijnen. De vele kennis en vaardigheden die
nodig zijn om kinderen te bieden wat ze nodig hebben passeren de revue. Een inhoudelijke
maar vooral ook praktische opleiding waarin alle facetten van het kleuteronderwijs aan de
orde komen. De bijeenkomsten geven je meteen input om in de praktijk toe te passen.
Hierin ontwikkel je je tijdens deze opleiding
Als Specialist Jonge Kind ben je in staat om vanuit een onderbouwde visie op de
ontwikkeling van het jonge kind, een beargumenteerd onderwijsaanbod te realiseren.
Vanuit een rijke leeromgeving passend bij de visie, leer je hoe jij (samen met jouw
onderbouw) een beredeneerd aanbod kan wegzetten en daarmee een bijdrage levert
aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Een goed klassenmanagement werkt daarbij
ondersteunend. Door observaties en begeleiding breng je de ontwikkkeling van de kleuter
in kaart middels de ontwikkelingsljinen van de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit
alles in een cyclisch proces waarin je planmatig handelt. Door de input van deze opleiding
kun je de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind op je school verder ontwikkelen. Je
investeert niet alleen in jezelf maar ook in de onderbouw van jouw school.

Maak alvast kennis met de docenten. Je kunt hen alvast mailen met je vragen.
Lucille Keursten
lucille@onderwijsmaakjesamen.nl

Locatie Helmond
SBU 128
Prijs € 2.450,-

s.omjs.nl/specialistjongekind-20-21
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Toekomstbewuste
schoolleider
Vakbekwaam
Post-hbo-opleiding, erkend door CPION en SRPO

‘Groot denken en klein
doen’, zo zien wij het
schoolleiderschap

OPLEIDINGEN
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN

1 en 2 jaar

1 JAAR/2 JAAR
√ Acht modulen

Toekomstbewuste Schoolleider
Vakbekwaam (1 en 2 jaar)

√ 14/23 dagen
√ Studiereis Wales

Deze opleiding in een notendop
Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider:
een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en
impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!
Waarom kies je deze opleiding?
• Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team)processen en het schoolbeleid.
• Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie.
• 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 je school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
Hierin ontwikkel je je tijdens deze opleiding
• Je hebt een sterk ontwikkelde, visiegerichte attitude.
• Je staat stevig in relatie tot je omgeving.
• Je bent je bewust van je maatschappelijke impact.
• Je toont ondernemerschap.
• Je kunt de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
• Je bent in staat om strategieën te hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken.
• Je kunt de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daarnaar handelen.
Maak alvast kennis met de docenten. Je kunt hen alvast mailen met je vragen.

1 jaar

2 jaar
Frank Simons

Hanneke

frank@onderwijsmaakjesamen.nl

hanneke@onderwijsmaakjesamen.nl

Rolf Boertien

Hank Beerman

rolf@onderwijsmaakjesamen.nl

hank@onderwijsmaakjesamen.nl

Locatie Helmond of Utrecht

Locatie Helmond of Utrecht

SBU 448 (16 EC’s)

SBU 898 (32 EC’s)

Prijs € 6.900,-

Prijs € 9.800,-

s.omjs.nl/schoolleider1jaar-20-21

s.omjs.nl/schoolleider2jaar-20-21
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Veranderkrachtige
leraar
Post-hbo-opleiding, erkend door CPION

Word expert-leerkracht
in het basisonderwijs!

OPLEIDINGEN
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN

√ Drie modulen
√ Onderzoekslijn

Veranderkrachtige leraar

√ 16 opleidingsavonden
√ Eén jaar

Deze opleiding in een notendop

De opleiding Veranderkrachtige leraar is praktisch van aard. Uniek aan de opzet
is het feit dat er drie inhoudelijke modulen worden doorlopen, met daar een onderzoekslijn
in verweven. Je voert een kleinschalig praktijkonderzoek uit gedurende de opleiding. De
bijeenkomsten zijn interactief en vragen van jou een actieve deelname. Werkvormen en
materialen die ingezet worden tijdens de opleiding, zijn veelal toepasbaar in de eigen
lespraktijk.
Waarom kies je deze opleiding?
De opbouw van de opleiding zorgt ervoor dat je eerst naar jezelf kijkt (module 1), vervolgens
naar je taak als leraar (module 2) en tot slot naar de samenwerking met je collega’s (module
3). Deze opbouw heeft het effect dat zelfs de meest ervaren leraren weer kritisch naar
zichzelf en hun eigen handelen gaan kijken.
Hierin ontwikkel je je tijdens deze opleiding
Tijdens deze opleiding werken we vanuit een onderzoekende houding, waarbij we steeds
meerdere theorieën aan bod laten komen. Je leert kritisch te zijn in wat je leest en wat je
toepast in de praktijk. De ‘waarom-vraag’ komt met grote regelmaat terug. Tot slot leer je in
de spiegel te kijken en krijg je daardoor inzicht in waar je kwaliteiten en valkuilen zitten in
jouw rol als leraar.

Maak alvast kennis met de docenten. Je kunt hen alvast mailen met je vragen.
Puck Lamers

Locatie Helmond en Utrecht

puck@onderwijsmaakjesamen.nl

SBU 224 (8 EC’s)
Prijs € 2.995,-

Sandra Broers
sandra@onderwijsmaakjesamen.nl

Bekijk video!

Kimberly Pijnenburg
kimberly@onderwijsmaakjesamen.nl

s.omjs.nl/vkl-vid

s.omjs.nl/veranderkrachtigeleraar-20-21
ACADEMIE@ONDERWIJSMAAKJESAMEN.NL
WWW.OMJS.NL/ACADEMIE

Op zoek naar maatwerk?
Onderwijs Maak Je Samen kan alle opleidingen, studiereizen, studiedagen, trainingen en
leergangen voor schoolleiders op maat aanbieden. Onze docenten en trainers zijn in staat
om het aanbod op maat te ontwerpen en de transfer naar de eigen organisatie samen met
de deelnemers te maken. Hierdoor kunnen we het programma nog beter aan laten sluiten op
de eigen praktijk, op de visie en het beleid van jouw organisatie.
De keuze gemaakt voor een maatwerktraject?
Onderwijs Maak Je Samen richt in een co-creatie met de organisatie het professionaliseringstraject in, gebaseerd op de uitgangspunten voor professionalisering. De team- en schoolontwikkeling van de organisatie staan centraal en vormen de basis voor de professionele en
duurzame leercultuur waarbinnen de inhoud aan bod komt.

De acht voordelen van een maatwerktraject
• Een leereffect op meerdere lagen van de organisatie.
• Een curriculum dat gevormd is naar de specifieke wensen van de organisatie.
• Een voordeliger tarief dan bij individuele deelname.
• Een impuls voor de ontwikkeling van een gezamenlijke taal.
• Het ontmoeten van collega’s, waardoor gemakkelijk professionele leernetwerken
ontstaan.
• De mogelijkheid het traject op de eigen locatie te volgen.
• Flexibiliteit bij het inplannen van de trainings- of opleidingsdagen.
• Leren en werken zijn aan elkaar verbonden.
Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie?
Neem contact op met Maaike Verschuren via maaike@onderwijsmaakjesamen.nl of mail je
vraag naar academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

WWW.OMJS.NL/ACADEMIE

