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ONZE VISIE
OP LEREN EN
PROFESSIONALISEREN
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.

“We weten dat lerende leraren impact hebben op
het leerproces van kinderen.”
Je wenst een professionele groei en wilt bijvoorbeeld:
• antwoorden en tips vinden op je leervragen en uitdagingen in jouw
lesaanpak;
• manieren vinden om je didactische strategieën te verrijken;
• inspiratie opdoen voor je klassenmanagement;
• leren hoe je gesprekken met ouders voert;
• leren hoe je het eigenaarschap van leerlingen vergroot;
• weten wat de nieuwste inzichten zijn op het gebied van teamleren;
• weten wat belangrijk is om de boel op orde te houden;
• leren hoe je collega’s mee kunt nemen in het verbeteren van
onderwijskwaliteit;
• leidinggeven aan teams.
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P RO F E SS IO N AL IS E RE N
Het team van Onderwijs Maak Je Samen ziet leren en laten leren als
een feestje! Dit is onze drijfveer bij het samenstellen van de (post-hbo-)
opleidingen, trainingen, teamtrajecten, studiereizen en producten. De
inhoud van ons professionaliseringsaanbod richt zich in de kern op de
dagelijkse praktijk en op de vragen die deelnemers hebben rond hun
eigen context en de cultuur waarin zij werken.
VE RB IN DE N , VE RDIE P E N E N VE RDU U RZ AME N
Wij streven naar een duurzaam leereﬀect. In onze trainingen en
opleidingen hanteren we een eigen aanpak die mede gebaseerd is 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.

“We zoeken met de deelnemers naar een leereﬀect dat
zijn uitwerking niet op één, maar op meerdere lagen van
de praktijk heeft.”

MEEST ACTUELE INFORMATIE, DATUMS EN TIJDEN BEKIJK JE OP OMJS.NL/ACADEMIE

VISIE IN D E PRAKT I J K , WAT KUN J E V ER WAC H T E N ?
Om een duurzaam leereﬀect te bereiken, hanteren we onderstaande
uitgangspunten als basis voor professionalisering.
1. Samen leren van en met professionals
Wij hechten grote waarde aan het professionele gesprek, zodat
je kennis en inzichten kunt delen en uitwisselen. Mede door de
verschillende perspectieven van anderen ontwikkel je een eigen
professionele opinie of overtuiging over onderwijs. We leren actief
van en met elkaar en stimuleren dit middels actieve, coöperatieve
werkvormen die bijdragen aan interactie, discussie en feedback. “We
zijn allemaal leerlingen en leraren.”
2. Passende vakinhoud en vakdidactiek
We vinden het belangrijk dat in de opleidingen en trainingen een
relatie ontstaat tussen theorie en praktijk. We houden rekening met
de dagelijkse lespraktijk, problemen of uitdagingen van deelnemers.
De theoretische vakinhoud en vakdidactiek krijgen een concrete
vertaalslag. Er is aandacht voor hóe leerlingen en professionals leren.
De opleidingsdocenten zijn regelmatig in het werkveld te vinden
en kennen de praktijk. “De onderwerpen zijn actueel en er is een
koppeling tussen praktijk en theorie.”
3. Samenhang met schoolbeleid en landelijk beleid
We zoeken continu de verbinding met het schoolbeleid, het
landelijk beleid en de actualiteit. Zo heeft het leren eﬀect op de
eigen professionele ontwikkeling én op de ontwikkeling van andere
actoren binnen de organisatie. Interventies die je uitvoert binnen de
opleiding of training, sluiten aan op het schoolbeleid, op innovaties
en op jouw behoeften en interesses. “We creëren een optimale
deelnemerservaring met een brede impact.”
4. Kritische en onderzoekende houding
Wij geloven dat professioneel handelen vereist dat je goed weet
waarom je iets doet, wat je met het onderwijs op je eigen school
nastreeft en hoe die aanpak eﬀect heeft op het leren van leerlingen.
Het is een manier van doordacht denken, doen en laten; een
manier die de wisselwerking laat zien tussen theorie en praktijk.
Wij stimuleren professionals om, samen met anderen, nieuwe
ontwikkelingen kritisch tegen het licht te houden en steeds grondig te
reﬂecteren op de vraag of dit wel het juiste is. “Praktijkonderzoek doen
is een onderdeel van de opleidingen.”

5. Duurzaam leren
Duurzame gedragsverandering vraagt tijd, ruimte, ondersteuning,
oefening, commitment, gesprekken en het delen van ervaringen
met anderen. Wij richten een krachtige leeromgeving in voor de
deelnemers, waarin al deze zaken aan de orde komen en actieve
deelname van de deelnemer over een zekere periode van belang
is. Op deze wijze kan de deelnemer het geleerde bewust integreren
in de praktijk en de gewenste verandering realiseren. “De krachtige
leeromgeving bestaat uit face-to-facebijeenkomsten en online leren via
e-learning-modules. We hebben een mix van zelf leerstof doornemen
en samen interacteren, oefenen, verdiepen en toepassen.”
Na de opleiding ben je welkom om actief deel te nemen aan een lerend
netwerk. In dit netwerk wissel je ervaringen uit over hoe je het geleerde
kunt toepassen in de praktijk. Je ontmoet andere deelnemers uit
verschillende jaren, die de ontwikkeling zullen herkennen en kunnen
ondersteunen.
6. Evidence-informed
We bieden beroepstrots, inspiratie en nieuwe kennis. De interventies
tijdens de opleiding of training, werkvormen en ingebrachte
voorbeelden zijn gebaseerd op recente, goed onderzochte praktijken.
“Wij stimuleren de deelnemers om resultaten van onderwijsonderzoek
kritisch te bekijken en deze niet ondoordacht over te nemen in de
eigen praktijk.” Dat wat in de ene context werkt, hoeft niet te werken in
een andere context.
7. Bewustwording
Wij geloven dat zelfreﬂectie een basishouding vormt van een
professional en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Jezelf
bewust worden van je kwaliteiten, valkuilen en leerresultaten is een
essentieel onderdeel van een duurzame verandering. Hierdoor krijg
je zicht op jouw rol in de organisatie. “We hanteren verschillende
reﬂectiemodellen en stellen prikkelende vragen, die je aan het denken
zetten en die je eigenaarschap vergroten.”
O N DE RW IJS MAAK JE S AME N
Zoals je in onze visie kunt lezen, gaan wij graag samen met jou aan de
slag om het leren op meerdere lagen in de praktijk een impuls te geven,
maar vooral om de impact op het leren van leerlingen te vergroten. Dit
doen we door kennis samen verder te ontwikkelen!
Laat je inspireren door ons aanbod, schrijf je in en bedenk hoe
duurzaam leren er voor jou uitziet. We horen het graag!

s.omjs.nl/visie
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KRACHTIGE
LEEROMGEVING
VOOR PROFESSIONALS
Onderwijs Maak Je Samen draagt bij aan de verdere ontwikkeling
van professionals en de organisatie waarin zij acteren. Openheid,
helderheid, vertrouwen en een onderzoekende houding zijn
belangrijke kernwaarden in ons dagelijks handelen. In alles wat we
ondernemen, willen we initiatiefrijk, enthousiast en inspirerend
zijn. We zetten de leraar en de leidinggevende centraal, met de
ontwikkeling van de leerling als uiteindelijk doel. Onze diensten
baseren we op actualiteit, wetenschappelijk onderzoek én
praktijkonderzoek.
Leren en professionaliseren zijn belangrijke speerpunten van
Onderwijs Maak Je Samen. We geloven in een krachtige leeromgeving
voor professionals en leerlingen. Een krachtige leeromgeving geeft
lerende – professionals en leerlingen – de mogelijkheid om het leren
zelfstandig vorm te geven (M. Vermeulen, 2016). In zo’n leeromgeving
zijn verschillende leeractiviteiten in evenwicht, te weten:
• formeel leren;
• zelfsturend leren;
• informeel leren.
FO RME EL L ERE N
Het professionaliseringsaanbod van de OMJS Academie is een vorm
van formeel leren. Binnen dit aanbod zet Onderwijs Maak Je Samen
blended learning in. Dit betekent dat wij een mix aan leeractiviteiten
aanbieden, van face to face leren tot online leren. Deelnemers
kunnen zelfstandig aan de slag met onderwerpen en inhouden in een
onlineplatform, namelijk via Piex. Door onze samenwerking met Piex
krijgen vormen van online leren steeds vaker een toepassing in het
aanbod.
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Z E L FST U RE N D L E RE N
Het organiseren van collegiale bezoeken, lezen van literatuur,
bezoeken van andere scholen en deelnemen aan professionele
leernetwerken zijn vormen van zelfsturend leren. De lerenden kiezen
op basis van hun motivatie zelf doelen en leerstrategieën. Het is van
belang om hierbij feedback en reﬂectie te organiseren en om collega’s
en de leidinggevende hierbij te betrekken, om daarmee zicht te krijgen
op het (eigen) ontwikkelproces.
IN FO RME E L L E RE N
De lerende leert altijd, want geen dag is hetzelfde. Veel professionals
zien hun werkdag niet als een leerproces. Zij zijn bezig met allerlei
activiteiten en acties om uitdagingen aan te gaan. Het leren is hierin
niet gepland. We noemen dit informeel leren. Zodra deze individuele
acties worden gedeeld met collega’s, worden werkprocessen versterkt
in de organisatie. Dit is het teamleren. Door samenwerking met
collega’s kunnen de kennis en vaardigheden om uitdagingen aan te
gaan versterkt en ontwikkeld worden. Samen kom je verder!
Professionals die feedback geven en ontvangen, die reﬂecteren op hun
handelen, die visie en theorie ontwikkelen en die samen innoveren
en experimenteren: dit alles wordt georganiseerd in een krachtige
leeromgeving.
We gaan graag met je in gesprek over hoe deze optimale leeromgeving
er voor jou of jouw organisatie uitziet!

B RO N N E N
Vermeulen, M. (2016). Leren organiseren. Een rijke
leeromgeving voor leraren en scholen. Heerlen: Open
Universiteit.

MEEST ACTUELE INFORMATIE, DATUMS EN TIJDEN BEKIJK JE OP OMJS.NL/ACADEMIE

LIVE EN
ONLINE LEREN
ALS KRACHTIGE MIX
Onderwijs Maak Je Samen werkt aan een krachtige mix van live en
online leren. Daarvoor werken we intensief samen met Piex.
WAAROM E EN MIX?
Leren wordt minder plaats- en tijdafhankelijk en daardoor
ﬂexibeler en toegankelijker. Onderwijsexpertise is altijd en
overal beschikbaar. Daarnaast zijn er grotere mogelijkheden tot
interactie en samenwerkend leren. Bij online leren ligt de focus
op kennisverwerving, bij live leren op de toepassing ervan. Een
ideale combinatie om te komen tot diepgaand leren en continue
professionalisering.
DEEL NE ME R AAN EEN O P LEI D I NG?
Als deelnemer aan een opleiding van OMJS krijg je gedurende de
opleiding een Piex-abonnement. Dit geeft je onbeperkt toegang tot
een diversiteit aan onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren
tot speciﬁeke vakinhoud. Iedere zes weken wordt een nieuwe titel
toegevoegd. Dit geeft je volop mogelijkheden om jezelf te blijven
ontwikkelen op eigentijdse en interactieve wijze in de context van de
dagelijkse praktijk.

D EZE M O D ULES ZI J N O . A .
O NT WI K K ELD VO O R / M ET O M J S :
• De leraar als coach
• Praktijkonderzoek
• Activerende didactiek
• Formatief evalueren

CO N C RE E T H E B JE ME T H E T PIE X-AB O N N E ME N T
O N L IN E TO E GAN G TOT :

25+

104

inhoudsexperts

online onderdelen

25+

10

onderwijsthema’s

nieuwe titels per
jaar

Online trainingen voor
onderwijsprofes sionals

WWW.ONDERWIJSMAAKJESAMEN.NL

//

2020-2021

NEEM DIE VOLGENDE STAP

7

LYAN

B ARB ARA

Financieel administratief
medewerker

INE

Gastvrouw

S ANDRA

Adviseur

F RAN K
Adviseur

Opleidingsdeskundige

EV I TA

Projectmedewerker
Looqin

MI CHEL
Adviseur

HA NS

TIMO

Adviseur

Adviseur

M ARTI NE

IRIS

DEBBI E

KI M

GRE GO RY

MARK

PUC K

YORI CK

Adviseur

PR-/marketingmedewerker

Full-stack developer
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Administratief medewerker

Adviseur

MEEST ACTUELE INFORMATIE, DATUMS EN TIJDEN BEKIJK JE OP OMJS.NL/ACADEMIE

Adviseur

Associé

A L E TT E
Adviseur

JAN N E -MARIE
Administratief
medewerker

LUC IL L E

Adviseur

NIELS

Full-stack developer

Associé

PIETER

Back-end developer

RO LF

Associé

Associé

ERI K

Back-end developer

HAN K

JENNEKEN

Adviseur

JE ROEN

Adviseur

H A N NE K E

J A S MI JN

MAAI KE

Adviseur / developer

ILS E

Opleidingscoördinator

T EUN

Adviseur

I NE

Projectmedewerker
Looqin

JOB

KI MBERLY

Algemeen directeur
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OPLEIDINGEN
I N TE RIM-SCHOOL LEI D ER
BASISOND ERWIJS
De opleiding tot interim-schoolleider richt zich op
directeuren in het basisonderwijs die overwegen om de stap naar
interim-directeur te zetten en op leiders die deze stap onlangs
hebben gemaakt. Wat komt er op je af en hoe maak je in korte tijd
het verschil? Wat kun jij doen om mensen in verstilde organisaties
weer in hun kracht te zetten? Vanuit reﬂectie op je persoonlijke
kwaliteiten en een kritisch onderzoek van de opdracht en de
organisatie ga je aan de slag. Je leert de systemen in de school
doorgronden en je krijgt handvatten om daarin ook te sturen.
De opleiding vraagt een zeer actieve houding van de deelnemers en
kenmerkt zich in een creatieve opzet van de bijeenkomsten. School
jezelf in één jaar tot interim-schoolleider in het basisonderwijs.

1 jaar
Utrecht

s.omjs.nl/interimschoolleider-20-21
In te zetten voor drie SRPO herregistratie-thema’s.

VERAND ERKRACHTI GE LERA A R
Leraren vormen, samen met de schoolleiding, het collectief dat het
verschil kan maken voor elke leerling en elke professional. Maar
hoe vergroot je je impact? Deze post-hbo-opleiding is ontwikkeld
om verandering te bewerkstelligen in jouw kijk op jezelf, in het
werken in de groep en in de samenwerking met je collega’s. Met
deze opleiding heb je meer impact op kwalitatief goed onderwijs en
vergroot je tegelijkertijd je carrièreperspectief.
Onderwijs Maak Je Samen heeft een opleiding ontwikkeld die erop
gericht is verandering te bewerkstelligen in jouw kijk op jezelf, in
het werken in de groep en in de samenwerking met je collega’s.
Met deze post-hbo-opleiding kun je meer impact realiseren in
kwalitatief goed onderwijs en vergroot je tegelijkertijd jouw
carrièreperspectief.

1 jaar
Helmond / Utrecht
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IN T E RN B E G E L E IDE R
Deze opleiding is gericht op de ontwikkeling tot een
toekomstbewuste intern begeleider: een coach, innovator
en partner van de schoolleider. Als intern begeleider heb je
een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en
organisatieontwikkeling binnen je eigen school. Je doel daarbij
is de groei van alle leerlingen, maar ook van het team, mogelijk
maken: samen met leraren nagaan wat leerlingen en leraren zelf
nodig hebben.

2 jaar
Helmond

s.omjs.nl/internbegeleider-20-21

TAAL-/L E E S CO Ö RDIN ATO R
In vier tweedaagsen en een terugkomdag verdiep je je in de
meest recente inzichten op het gebied van technisch lezen,
leesmotivatie, begrijpend lezen/luisteren, woordenschat,
mondelinge taalvaardigheid, spelling, werkwoordspelling en
stellen. Ook onderzoek je de rol en de bijpassende vaardigheden
van een taalcoördinator. Tijdens de opleiding breng je de theorie
direct in praktijk aan de hand van tussentijdse praktijkopdrachten.
Daarnaast werk je aan je taalbeleidsplan, dat tevens het
eindproduct van de opleiding is.

1 jaar
Den Dolder

s.omjs.nl/leestaalcoordinator-20-21

“Ik zou de opleiding wel aanbevelen.
Inhoudelijk sterk, zet aan het denken,
geeft nieuwe inzichten. Fijne begeleiding!”
- Deelnemer Veranderkrachtige leraar

MEEST ACTUELE INFORMATIE, DATUMS EN TIJDEN BEKIJK JE OP OMJS.NL/ACADEMIE

SPECIAL IST JONGE K I ND
Het onderwijs aan kleuters vraagt om een speciﬁeke manier van
‘lesgeven’, omdat je (nog) niet met leerlijnen te maken hebt, maar
met ontwikkelingslijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is
daardoor echt een vak apart. Deze opleiding biedt je de kennis over
de speciﬁeke ontwikkeling van de kleuter, laat je ervaren hoe je dat
vertaalt naar aanbod en levert de tools om samen met collega’s tot
kleuterbeleid te komen.

1 jaar
Helmond

Maatwerktraject
Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is
eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan
op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Lees over de
voordelen van een maatwerktraject op pagina 26.

Interesse?
Neem contact op met opleidingscoördinator Maaike
Verschuren via maaike@onderwijsmaakjesamen.nl.

s.omjs.nl/specialist-jk-20-21

Certiﬁcering
TO E KOMSTBEWUST E S C H O O LLEI D ER
Opleiding tot Vakbekwaam schoolleider
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!
Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap
dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de
schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het
stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en
team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke
veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en
schoolontwikkeling.

Eénjarige opleiding
1 jaar
Helmond

s.omjs.nl/schoolleider1jaar-20-21

Tweejarige opleiding
2 jaar
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/schoolleider2jaar-20-21

Alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertiﬁceerd
en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland).

Piex online trainingen voor onderwijsprofessionals
Bij elke opleiding krijg je online toegang tot Piex. Dit geeft je
onbeperkt toegang tot een diversiteit aan onderwijskundige thema’s.
Een passende mix zodat live en online leren elkaar aanvullen!

Gerelateerde producten van onze uitgeverij

DE SCHOOLLEIDER

VAN EILAND
NAAR WIJLAND

MIJN
NOTITIEBOEK

omjs.nl/webwinkel

WWW.ONDERWIJSMAAKJESAMEN.NL
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VERDIEPEND LEREN
KI NDGE SPRE KKEN
Niet praten over de leerling, maar met de leerling. Ga samen met de
leerling op zoek gaan naar ‘wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat
wil ik nog leren en hoe ga ik dat doen?’ Maak leerlingen eigenaar
van hun eigen leerproces door met hen in gesprek te gaan. In deze
training geven we je handvatten voor het wat, hoe en wanneer
van kindgesprekken en krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten en
ontwikkelkansen.

FO RMAT IE VE E VALUAT IE
Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van
je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit
leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes
in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen.
In deze training maak je kennis met modellen die je daarbij houvast
bieden. Ook leer je wat formatief evalueren betekent voor de
samenwerking tussen leraren en teamleiders.

3 dagdelen
s.omjs.nl/kindgesprekken-20-21
Den Haag / Helmond / Roermond

1 dag
Utrecht

Z EG ME ER ME T MIND ER WO O R D EN: T EK EN H ET !
Makkelijker to the point komen? Ga al tekenend aan de slag! Leer in
eenvoudige stappen hoe je met tekeningen instructies en processen
duidelijk maakt en hoe je daarmee je lessen, teambijeenkomsten of
gesprekken visueel aantrekkelijker maakt!

G RO E P 3 O N DE R DE K N IE
De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een
spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen
op werken dan op spelen. Leraren merken dat kinderen deze
overgang vaak als te groot ervaren. In deze training leer je om de
betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van kinderen
te behouden of te verhogen, onder andere door een betekenisvol
en gediﬀerentieerd taal-, lees- en rekenaanbod.

2 dagdelen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/tekenen-20-21

3 dagdelen
Den Haag / Roermond / Utrecht
EI GENAARSCHAP I N D E GR O EP
Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen,
verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde
voor schools functioneren. Leerlingen voelen zich meer eigenaar
van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te
leren. De leraar heeft hierin een cruciale taak. In deze training
ervaar je wat zelfregulatie is, is aandacht voor de rol van de leraar
en het belang van motivatie.

s.omjs.nl/formatief-20-21

s.omjs.nl/groep3-20-21

“De sessie was een mooi bewustwordingsproces om te ontdekken waar je staat en waar
je naartoe zou kunnen gaan, gekoppeld aan
de visie van de school.”
- Oud-deelnemer De rol van de toekomstgerichte intern begeleider

2 dagdelen
s.omjs.nl/eigenaarschap-20-21
Den Haag / Helmond / Roermond / Utrecht
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DE ROL VAN DE TO EKO M STGER I C H T E I NT ER N
BEGEL EIDER
Hoe zien de taken en rollen van de toekomstgerichte intern
begeleider eruit? In deze interactieve sessie nodigen we intern
begeleiders en schoolleiders uit om met elkaar scherp te krijgen
wat de blik op de toekomst inhoudt. Hoe zien de huidige taken
en rollen van de intern begeleider eruit en waar is verandering
mogelijk en/of wenselijk? Maak je klaar voor de toekomst!

1 dagdeel
Helmond

s.omjs.nl/rolib-20-21

ACTIV ERE NDE D IDACT I EK :
Z ET DE L E ERL ING ( WEER ) ‘A A N’ !
Wil jij graag nieuwe mogelijkheden ontdekken om de
betrokkenheid van leerlingen te vergroten tijdens jouw
instructieles? Zoek jij naar manieren en werkvormen om
het kritisch denken en de actieve houding van leerlingen te
vergroten? Wil je meer balans aanbrengen in leraar en leerling aan
het woord? Tijdens deze training ontdek je via diverse werkvormen
en aanscherpingen in je eigen didactische handelen hoe je jouw
leerlingen in een actieve leerstand krijgt.

“Deze training heeft ervoor gezorgd dat ik
nieuwe ideeën heb gekregen met betrekking
tot het toepassen van onderzoekend en
ontwerpend leren in mijn groep. Ook ben ik
meer te weten gekomen over de theorie die
erachter zit en de manier van vraagstelling
richting de leerlingen. Ik weet nu beter hoe
ik het meer vanuit de kinderen kan laten
komen.”
– Oud-deelnemer Onderzoekend en ontwerpend leren in de groep

O N DE RZO E K E N D E N O N T W E RPE N D L E RE N IN D E
G RO E P
In het onderwijs willen we graag aansluiten bij een juiste manier
van leren: een aanpak die vanuit onze natuur het best aansluit bij
onze behoeften en nieuwsgierigheid. Vooral in een tijd waarin de
ontwikkelingen buiten de school sneller lijken te gaan dan ooit, is
het van belang om te investeren in het aanleren en ontwikkelen
van de juiste vaardigheden en competenties. Onderzoekend,
ontwerpend en dus verdiepend leren geeft een antwoord!

3 dagdelen
Helmond / Roermond

s.omjs.nl/ool-20-21

Maatwerktraject
3 dagdelen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/activerende-20-21

M EER L E ERPL EZIE R I N GR O EP 4 !
In deze training verleg je de nadruk van ‘werken in groep 4’ naar
‘betekenisvol leren in groep 4’. Je kijkt kritisch naar de doelen van
dit leerjaar en ervaart hoe je betekenisvolle en spelgeoriënteerde
activiteiten kunt koppelen aan deze doelen. Een van deze manieren
is het werken met een circuit. Leerlingen vinden dit een prettige
werkwijze en de betrokkenheid is groot.

2 dagdelen
Den Haag / Utrecht

s.omjs.nl/leerplezier-20-21

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

Gerelateerde producten van onze uitgeverij

DEEP LEARNING

DENKBEELDEN

ZELFREGULATIE IN
EEN NOTENDOP

omjs.nl/webwinkel
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HET JONGE KIND
FO NE MISCH BE WUSTZI J N EN B EGR I J P END
LU ISTERE N IN GRO EP 1 - 2 - 3
De basis voor taalontwikkeling ligt in de onderbouw. Door expliciet
aandacht te besteden aan begrijpend luisteren en fonemisch
bewustzijn help je leerlingen om een goede ontwikkeling te
doorlopen op het gebied van taal. Tijdens deze training krijg je
inzichten en handvatten voor de praktijk en leer je de inhoud
vertalen naar een beredeneerde aanpak voor je eigen school.

G RO E P 3 O N DE R DE K N IE
De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een
spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen
op werken dan op spelen. Leraren merken dat kinderen deze
overgang vaak als te groot ervaren. In deze training leer je om de
betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van kinderen
te behouden of te verhogen, onder andere door een betekenisvol
en gediﬀerentieerd taal-, lees- en rekenaanbod.

2 dagdelen
Helmond / Utrecht

3 dagdelen
Den Haag / Roermond / Utrecht

s.omjs.nl/fonemisch-20-21

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér
mogelijkheden er zijn om het ‘gat’
tussen groep 2 en groep 3 te dichten.”
– Oud-deelnemer Groep 3 onder de knie

L E IDIN G G E VE N AAN DE O N DE RB O U W
Deze training richt zich op leidinggevenden die meer willen weten
over het speciﬁeke karakter van het kleuteronderwijs, zodat zij
de kwaliteit van de onderbouw beter kunnen beoordelen en
gesprekken kunnen voeren over wat er speelt in de praktijk. De
training levert kennis, inzichten en tools op waarmee je samen met
de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling kunt
komen.

1 dag
Helmond / Utrecht
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s.omjs.nl/groep3-20-21

MEEST ACTUELE INFORMATIE, DATUMS EN TIJDEN BEKIJK JE OP OMJS.NL/ACADEMIE

s.omjs.nl/onderbouw-20-21

OP L E ID ING SPECI A LI ST J O NGE K I ND
Het onderwijs aan kleuters vraagt om een speciﬁeke manier van
‘lesgeven’, omdat je (nog) niet met leerlijnen te maken hebt, maar
met ontwikkelingslijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is
daardoor echt een vak apart. Deze opleiding biedt je de kennis over
de speciﬁeke ontwikkeling van de kleuter, laat je ervaren hoe je dat
vertaalt naar aanbod en levert de tools om samen met collega’s tot
kleuterbeleid te komen.

1 jaar
Helmond

s.omjs.nl/specialist-jk-20-21

OBSERVE REN E N R EGI ST R ER EN B I J K LEUT ERS
Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Voor
leraren is het belangrijk om die ontwikkeling goed te volgen. Wat
leg je vast? En waar maak je keuzes op schoolniveau? De visie
van de school legt de basis voor het maken van passende keuzes.
Tijdens deze training gaan we dit met elkaar onderzoeken en gaan
we praktisch aan de slag voor de eigen school.

3 dagdelen
Helmond / Utrecht / Zwolle

s.omjs.nl/observeren-20-21

Je krijgt een stevige basis om als
kleuterleerkracht voor de groep te staan.
Alle gebieden worden besproken en met
concrete voorbeelden toegelicht. Ook kun
je er direct in je praktijk mee aan de slag.”
– Oud-deelnemer opleiding Specialist Jonge Kind

Maatwerktraject
Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

Gerelateerde producten van onze uitgeverij

BUITENSPEELKAARTEN

GRIP OP COMPETENTIES
(JONGE KIND)

KLETSDOBBELSTENEN

omjs.nl/webwinkel
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TAAL/LEZEN
FO NE MISCH BE WUSTZI J N EN B EGR I J P END
LU ISTERE N IN GRO EP 1 - 2 - 3
De basis voor taalontwikkeling ligt in de onderbouw. Door hier
expliciet aandacht te besteden aan begrijpend luisteren en
fonemisch bewustzijn help je leerlingen om een goede ontwikkeling
te doorlopen op het gebied van taal. Tijdens deze training krijg
je inzichten en handvatten voor de praktijk en leer je de inhoud
vertalen naar een beredeneerde aanpak voor je eigen school.

2 dagdelen
Helmond / Utrecht

ME T S PE L L E N KU N JE H E T ST E L L E N
Actief spellen vanuit een eﬀectieve spellinginstructie en
afgestemde oefeningen, spellinggedrag expliciet maken en een
eigen goed ontwikkelde spellingvaardigheid zijn fundamenten voor
eﬀectieve spellinglessen en verbetering van spellingresultaten. In
deze training leer je hoe je je spellingonderwijs op een gedegen
manier gestalte geeft. Daarnaast is er aandacht voor functionele en
betekenisvolle opdrachten voor creatief schrijven, gebaseerd op de
vijf schrijﬀasen. Want bewuste spellers worden betere schrijvers en
goede schrijvers zijn bewuste spellers.

s.omjs.nl/letters-20-21
2,5 dag
Helmond

SPE CIAL IST BE GRI J P END LEZEN EN WO O R D ENS C HAT
Wil jij gemotiveerde en betrokken leerlingen in je lessen ‘begrijpend
lezen’ en ‘woordenschat’? Wil jij betere resultaten? Verbeter je
begrijpend-leesonderwijs door aandacht voor een activerend
basisaanbod, inzicht in het belang van kennis en woordenschat
bij begrip, zicht op de doorgaande leerlijn en door de didactiek
van hardopdenkend lezen te gebruiken. Verbeter je expliciete
woordenschatonderwijs door bijvoorbeeld doordachte woordkeuze
met bijpassende didactiek en een inspirerende leeromgeving met
aandacht voor echt woordgebruik.

B E G RIJPE N D L E Z E N IN G RO E P 4 : HO E DO E JE DAT ?
In het begin van groep 4 gaat bij veel kinderen de aandacht nog
uit naar technisch lezen en is begrijpend lezen vaak nog moeilijk.
Het denken bij teksten gebeurt dan nog onder begeleiding van de
leraar. In twee inspiratiesessies leer je hoe je een soepele overgang
van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen kunt realiseren. Je
gaat naar huis met praktische tips en met de antwoorden op jouw
vragen.

2,5 dag
Helmond

2 dagdelen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/specialistBL-20-21

DEBATTE REN E N FI LO S O FER EN M ET K I ND ER EN
Spreken voor een groep, gesprekken voeren met je leerkracht of
met een medeleerling met daarbij een goed luisterend oor voor de
ander: dit zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden in het
huidige onderwijs en in de maatschappij. In deze inspiratiesessie
staan goede kennis van de leerlijn ‘mondelinge taalvaardigheid’ en
daarbij aansluitend betekenisvol aanbod in je dagelijkse onderwijs
centraal. Het ﬁlosoferen en debatteren met kinderen vormt hierbij
het uitgangspunt.

1 dagdeel
Helmond
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s.omjs.nl/BLgroep4-20-21

S P E C IAL IST T E C HN IS C H L E Z E N E N L E E S MOT IVAT IE
In deze training leer je wat werkt voor goed technisch
leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen
deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen eﬀectieve
leesaanpakken. Je oefent met het maken van een goede
kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van
leerlingen nog speciﬁeker in beeld brengt. Zo worden de leerlingen
eigenaar van hun eigen leesproces. Na deze training krijgen
boekpromotie en leesmotivatie meer prioriteit in jouw groep of
school!

s.omjs.nl/debatteren-20-21
2,5 dag
Helmond

2020-2021

//

MEEST ACTUELE INFORMATIE, DATUMS EN TIJDEN BEKIJK JE OP OMJS.NL/ACADEMIE

s.omjs.nl/specialistTL-20-21

“Begrijpend lezen in groep 4: het kan dus wel!”
– Oud-deelnemer Begrijpend lezen in groep 4: hoe doe je dat?

BEGRIJPE ND L EZ EN ZO ND ER M ET H O D E
In deze training leer je wat ertoe doet bij goed begrijpendleesonderwijs. Hoe kun je kritisch omgaan met je methode voor
begrijpend lezen en verantwoord schrappen? Hoe maak je het lezen
functioneler? Of hoe kun je je begrijpend-leesonderwijs koppelen
aan je thematisch werken? Je krijgt handvatten om te werken aan
leesbegrip, de hele dag door!

2 dagdelen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/BLzondermethode-20-21

O P L E IDIN G TAAL-/L E E S CO Ö RDIN ATO R
In vier tweedaagsen en een terugkomdag verdiep je je in de
meest recente inzichten op het gebied van technisch lezen,
leesmotivatie, begrijpend lezen/luisteren, woordenschat,
mondelinge taalvaardigheid, spelling, werkwoordspelling en
stellen. Ook onderzoek je de rol en de bijpassende vaardigheden
van een taalcoördinator. Tijdens de opleiding breng je de theorie
direct in praktijk aan de hand van tussentijdse praktijkopdrachten.
Daarnaast werk je aan je taalbeleidsplan, dat tevens het
eindproduct van de opleiding is.

1 jaar
Den Dolder

WOORD ENSCHAT ZO ND ER M ET H O D E
Breid de woordenschat van je leerlingen uit met behulp van
betekenisvollere activiteiten. Grijp kansen en bespaar tijd door
woordenschatuitbreiding, kennis van de wereld en lezen met
begrip aan elkaar te koppelen. Tijdens deze training verdiep je je in
de theoretische achtergrond van woordenschatuitbreiding en krijg
je praktische handvatten om hier binnen jouw school met elkaar
mee aan de slag te gaan.

2 dagdelen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/WSzondermethode-20-21

HO E KRIJG JE ZE ( WEER ) A A N H ET LEZEN?
In deze inspiratiesessie verken je allerlei kansen die er binnen
het onderwijs dagelijks liggen om kinderen meer aan het lezen
te krijgen. We zien de digitale wereld niet als vijand, maar zien
nieuwe media juist als kansen om te benutten bij het dieper en leuk
lezen. Boeken en teksten kiezen, leestijd, verbinding met andere
vakinhouden en uitwisseling tussen kinderen over leesinhouden
komen tijdens deze sessie aan bod.

1 dagdeel
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/leestaalcoordinator-20-21

Maatwerktraject
Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

Gerelateerde producten van onze uitgeverij

BOEKIE

5 MINUTEN TAAL

HARDOPDENKEND
LEREN LEZEN

s.omjs.nl/weerlezen-20-21
omjs.nl/webwinkel
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REKENEN
ERNSTIGE RE KE NP R O B LEM EN EN DYS C A LCULI E
Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Heb je dit al kunnen uitwerken
tot een stappenplan voor je school? In deze training gaan we
uitgebreid in op de vier fasen en de drie sporen die het protocol
onderscheidt. Welke leerkrachtvaardigheden zijn vereist in fase
1, 2 en 3? Wat is hierbij de rol van de rekenspecialist en de intern
begeleider? Je krijgt handvatten voor het voeren van een intern
diagnostisch rekenonderzoek en voor het verstevigen van het
rekenbeleid op je school.

6 dagdelen
Helmond / Utrecht

HE L P, IK H E B O O K B E T E RE RE K E N AARS !
In iedere groep zitten leerlingen die rekenen makkelijk vinden en
de methode vaak saai. Hoe kun je de verschillende typen sterke
rekenaars herkennen? Welke leerling is in potentie een goede
rekenaar, terwijl dat er niet uitkomt? Hoe kun je deze leerlingen
echt uitdagen tijdens je hele rekenles? In deze training komen
onder andere aan de orde: de goede vragen stellen, kritisch
denken, executieve functies en feedback.

2 dagdelen
Den Haag / Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/betererekenaars-20-21

s.omjs.nl/erwd-20-21

Gerelateerde producten van onze uitgeverij

“Nu kan ik mijn sterke rekenaars
tijdens de instructie ook uitdagen
door een denkvraag te stellen.”
– Oud-deelnemer Help, ik heb ook betere rekenaars!

Maatwerktraject
5 MINUTEN REKENEN

SAMEN 12

OMJS DOBBELSTEEN

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

omjs.nl/webwinkel
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ZORG EN KWALITEIT
SCHOOL PLAN ‘L IGH T ’
Hoe dikker het plan, hoe minder de actie! Waarom moeilijk doen
als het makkelijker kan? Het schoolplan ‘light’ gaat terug naar
de kern: een verantwoordingsdocument dat voldoet aan wet- en
regelgeving, dat interessant is om te lezen en dat is opgesteld
vanuit draagvlak met het team en vanuit medezeggenschap.

1 dag
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/schoolplan-20-21

O P L E IDIN G IN T E RN B E G E L E IDE R
Deze opleiding is gericht op de ontwikkeling tot een
toekomstbewuste intern begeleider: een coach, innovator
en partner van de schoolleider. Als intern begeleider heb je
een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en
organisatieontwikkeling binnen je eigen school. Je doel daarbij
is de groei van alle leerlingen, maar ook van het team, mogelijk
maken: samen met leraren nagaan wat leerlingen en leraren zelf
nodig hebben.

2 jaar
Helmond
DE ROL VAN DE TO EKO M STGER I C H T E I NT ER N
BEGEL EIDER
Hoe zien de taken en rollen van de toekomstgerichte intern
begeleider eruit? In deze interactieve sessie nodigen we intern
begeleiders en schoolleiders uit om met elkaar scherp te krijgen
wat de blik op de toekomst inhoudt. Hoe zien de huidige taken
en rollen van de intern begeleider eruit en waar is verandering
mogelijk en/of wenselijk? Maak je klaar voor de toekomst!

1 dagdeel
Helmond

s.omjs.nl/rolib-20-21

CO ÖPERATIEF V ER GA D ER EN
Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle
betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen?
Dan is de studiedag Coöperatief vergaderen aan te bevelen.
Tijdens deze dag leer je hoe je, door verschillende werkvormen
en het anders inrichten van je vergadering, tot meer eﬀectiviteit,
betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke uitwisseling,
meningsvorming en besluitvorming komt.

s.omjs.nl/internbegeleider-20-21

“Voor het eerst in mijn lange onderwijscarrière
vind ik het leuk om een schoolplan te schrijven.
En ik krijg mijn team ook nog enthousiast!”
– Oud-deelnemer Schoolplan ‘light’

Maatwerktraject
Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

Gerelateerde producten van onze uitgeverij

VAN WIE IS DIT AAPJE?

1 dag
Den Haag / Helmond / Utrecht

RET-KWARTET

GROEPERS VORMEN &
GROEPERS MAKEN

s.omjs.nl/vergaderen-20-21

omjs.nl/webwinkel
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LEIDERSCHAP
NIE

UW
LUNCH & L EAD
!
Lunch & Lead biedt leidinggevenden in het onderwijs de kans
om te sparren met externe collega’s die tegen dezelfde casuïstiek
aanlopen. Door dit buiten je vertrouwde omgeving en onder
begeleiding van een onderwijsadviseur te doen, wordt je
gereedschapskist steeds verrassend verrijkt. Hierdoor sta je na
iedere – op intervisiebasis georganiseerde – bijeenkomst met
nieuwe energie en vol vertrouwen te stralen binnen jouw team.

5 dagdelen
Helmond

s.omjs.nl/lunch-20-21

ORIËNTATIE OP L EI D ERS C H A P
Deze training op maat biedt schoolbesturen de mogelijkheid
om ambitieuze en talentvolle medewerkers op het gebied van
leiderschap te faciliteren in hun ontwikkeling als leider binnen
het PO. Hiermee verbind je talentvolle medewerkers, voorzie
je in vacatures voor de directe toekomst en geef je een impuls
aan onderwijskundige verandertrajecten. Goed onderwijs wordt
vormgegeven door goed leiderschap, op alle niveaus!

5 dagen
Bij jou op school?

s.omjs.nl/orientatie-20-21

SCHOOL PLAN ‘L IGH T ’
Hoe dikker het plan, hoe minder de actie! Waarom moeilijk doen
als het makkelijker kan? Het schoolplan ‘light’ gaat terug naar
de kern: een verantwoordingsdocument dat voldoet aan wet- en
regelgeving, dat interessant is om te lezen en dat is opgesteld vanuit
draagvlak met het team en vanuit medezeggenschap.

1 dag
Helmond / Utrecht

20
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PO S IT IE F L E IDE RS C HAP
Positieve leiders kijken naar de sterke kanten van teamleden,
naar talent, naar wat bijzonder en inspirerend is. Ze bouwen aan
een werkklimaat waar mensen energie van krijgen. Ze helpen
medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. In deze studiedag,
die uitgaat van de positieve psychologie, neem je jezelf onder de
loep. Je wordt je bewust van je eigen handelen en doet inspiratie
op om jezelf te verbeteren.

1 dag
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/positieﬂeiderschap-20-21

DE B AS IS O P O RDE
Op veel scholen wordt hard gewerkt, maar daarmee komt de basis
nog niet op orde.
Het bouwen van een stevig fundament is bijna nooit een kwestie
van harder werken, maar vraagt om een ‘mindshift’. Niet meer,
maar beter. Leer hoe je in jouw organisatie de basis op orde kunt
krijgen.

2 dagen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/dboo-20-21

VIS IT E RE N IS IN VE ST E RE N
In een zesdaags ‘train de trainer’-programma komen alle essentiële
onderdelen van collegiale visitaties aan bod. De training is
opgesplitst in twee delen (drie trainingsbijeenkomsten en drie
bijeenkomsten oefenvisitatie), zodat je het geleerde meteen in
praktijk kunt brengen. Aan het einde van de training heb je een
praktijkervaring ‘collegiaal visiteren’ opgedaan en heb je tevens op
hoofdlijnen een visitatiekader ontwikkeld voor je eigen organisatie.

Basisonderwijs
6 dagdelen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/visiterenPO-20-21

Voortgezet onderwijs
6 dagdelen
Utrecht

s.omjs.nl/visiterenVO-20-21

MEEST ACTUELE INFORMATIE, DATUMS EN TIJDEN BEKIJK JE OP OMJS.NL/ACADEMIE

Het gaat over de schoolleider in de
toekomst, dus wie ben JIJ en wat zijn jouw
leiderschapskwaliteiten ter ontwikkeling?

CO ÖPERATIEF V ER GA D ER EN
Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle
betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen?
Dan is de studiedag Coöperatief vergaderen aan te bevelen.
Tijdens deze dag leer je hoe je, door verschillende werkvormen
en het anders inrichten van je vergadering, tot meer eﬀectiviteit,
betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke uitwisseling,
meningsvorming en besluitvorming komt.

1 dag
Den Haag / Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/vergaderen-20-21

LEIDINGGE V EN AA N D E O ND ER B O UW
Deze training richt zich op leidinggevenden die meer willen weten
over het speciﬁeke karakter van het kleuteronderwijs, zodat zij
de kwaliteit van de onderbouw beter kunnen beoordelen en
gesprekken kunnen voeren over wat er speelt in de praktijk. De
training levert kennis, inzichten en tools op waarmee je samen met
de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling kunt
komen.

1 dag
Helmond / Utrecht

O P L E IDIN G TO E KO MST B E W UST E
S C H O O L L E IDE R
Opleiding tot Vakbekwaam schoolleider
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!
Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap
dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de
schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het
stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en
team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke
veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en
schoolontwikkeling.

Eénjarige opleiding
1 jaar
Helmond

s.omjs.nl/schoolleider1jaar-20-21

Tweejarige opleiding
2 jaar
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/schoolleider2jaar-20-21

s.omjs.nl/onderbouw-20-21

Maatwerktraject
OPL EIDING INTE R I M SCHOOL L E ID ER B A S I S O ND ER WI J S
De opleiding tot interim-schoolleider richt zich op
directeuren in het basisonderwijs die overwegen om de stap naar
interim-directeur te zetten en op leiders die deze stap onlangs
hebben gemaakt. Wat komt er op je af en hoe maak je in korte tijd
het verschil? Wat kun jij doen om mensen in verstilde organisaties
weer in hun kracht te zetten? Vanuit reﬂectie op je persoonlijke
kwaliteiten en een kritisch onderzoek van de opdracht en de
organisatie ga je aan de slag. Je leert de systemen in de school
doorgronden en je krijgt handvatten om daarin ook te sturen.

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

Gerelateerde producten van onze uitgeverij

De opleiding vraagt een zeer actieve houding van de deelnemers en
kenmerkt zich in een creatieve opzet van de bijeenkomsten. School
jezelf in één jaar tot interim-schoolleider in het basisonderwijs.
POSITIEF LEIDERSCHAP

1 jaar
Utrecht

5 MINUTEN
LEIDINGGEVEN

DE BASIS OP ORDE

s.omjs.nl/interimschoolleider-20-21
In te zetten voor drie SRPO herregistratie-thema’s.
omjs.nl/webwinkel
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HERREGISTREREN ALS
SCHOOLLEIDER?
NIE

UW

Leergang
PE RSOONL IJK L E I D ERS C H A P
Thema 1: Persoonlijk leiderschap

!

Leergang
VE RAN DE RE N DO E JE S AME N
Thema 6: Leidinggeven aan verandering

Het thema ‘persoonlijk leiderschap’ gaat over jezelf. Over wie je
bent als mens, hoe je in het leven staat, wat je gevormd heeft. Dit
vertaalt zich in het uitoefenen van je vak en je leiderschapsstijl.
Middels deze leergang ontstaat er een bewustwording van je eigen
handelen. Wanneer is jouw manier van handelen eﬀectief? In eerste
instantie staan persoonlijke waarden centraal, je eigen missie/visie,
eigen competenties en het eﬀect van communicatie.

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee?
Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het
proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke
toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot
gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang
en verbinding? Deze leergang geeft je inzichten en handvatten om
antwoorden op bovenstaande vragen te vinden!

5 dagen
Helmond / Utrecht

5 dagen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/leergangPL-20-21

Leergang
M AATSCHAPPEL IJ K O ND ER NEM ERS C H A P
Thema 4: In relatie staan tot de omgeving
De school staat centraal in de maatschappij en daarom dient
zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om
maatschappelijk ondernemerschap van de schoolleider. Maar wat
is maatschappelijk ondernemen? Wat maakt van een organisatie
een maatschappelijke onderneming? En wat vraagt dat van jouw
leiderschap? Dit zijn de vragen die in deze module centraal staan.

5 dagen
Helmond / Utrecht

s.omjs.nl/leergangMO-20-21

Leergang
TO E KO MSTG E RIC H T L E IDE RS C H AP VO O R
TO E KO MST B E ST E N DIG O N DE RW IJS
Thema 7: Toekomstgericht onderwijs
Scholen en schoolleiders staan voor een belangrijke opdracht:
bedenken hoe zij zelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren
met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Deze leergang
geeft verdieping en verbreding, waarbij een spectrum aan nieuwe
inzichten en 21e-eeuwse vaardigheden vertaald wordt naar de rol
van de schoolleider. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
en organisatieontwikkeling. We dagen je uit om nieuwsgierig,
creatief, kritisch en ondernemend te zijn!

5 dagen
Helmond / Utrecht
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s.omjs.nl/leergangTL-20-21

“De ervaringen zijn indrukwekkend,
maar soms ook confronterend.”
– Oud-deelnemer studiereis Zuid-Afrika

Studiereis
ZU ID-AFRIKA; NAAR H ET LA ND VA N A PA RT & S A ME N !
Thema: Wildcard
Tijdens de studiereis Zuid-Afrika bezoek je de verschillende
lagen van het onderwijssysteem, diverse typen scholen (privé en
openbaar) en ontmoet je leraren en schoolleiders met verschillende
achtergronden. De rijke ervaring die je opdoet, helpt je te reﬂecteren
op je eigen schoolsituatie. Hoe worden Zuid-Afrikaanse kinderen
voorbereid op de veelkleurige en complexe samenleving waar ze
ooit deel van zullen uitmaken? Liggen onze (maatschappelijke)
opdrachten niet dichter bij elkaar dan we denken?

8 dagen
Kaapstad, Zuid-Afrika

Certiﬁcering
De herregistratie-activiteiten die Onderwijs Maak Je Samen aanbiedt
zijn gecertiﬁceerd door het Schoolleidersregister PO (SRPO). Elke
leergang dekt volledig één van de SRPO thema’s. De Studiereis ZuidAfrika is gecertiﬁceerd onder het professionaliseringsthema ‘Wildcard’.
De opleiding tot interim-schoolleider dekt drie volledige thema’s.
Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als
schoolleider aan de eisen voor herregistratie.

s.omjs.nl/zuidafrika-20-21

Opleiding
I NTERIM-SCHOOLLEI D ER B A S I S O ND ER WI J S
Thema: 1: Persoonlijk leiderschap, 2: Regie en strategie,
6: Leidinggeven aan verandering
De opleiding tot interim-schoolleider richt zich op directeuren
in het basisonderwijs die overwegen om de stap naar interimdirecteur te zetten en op leiders die deze stap onlangs hebben
gemaakt. Wat komt er op je af en hoe maak je in korte tijd het
verschil? Wat kun jij doen om mensen in verstilde organisaties
weer in hun kracht te zetten? Vanuit reﬂectie op je persoonlijke
kwaliteiten en een kritisch onderzoek van de opdracht en de
organisatie ga je aan de slag. Je leert de systemen in de school
doorgronden en je krijgt handvatten om daarin ook te sturen.

Maatwerktraject
Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

Gerelateerde producten van onze uitgeverij

De opleiding vraagt een zeer actieve houding van de deelnemers en
kenmerkt zich in een creatieve opzet van de bijeenkomsten. School
jezelf in één jaar tot interim-schoolleider in het basisonderwijs.
VRAGEN NAAR DE
ONBEKENDE WEG

1 jaar
Utrecht

WOORD&BOX

LEIDING GEVEN
AAN MEZELF

s.omjs.nl/interimschoolleider-20-21

omjs.nl/webwinkel
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VOORTGEZET
ONDERWIJS
DI DACTISCH COAC H EN
Als didactisch coach ondersteun je de leerling bij het maken
van keuzes richting de gestelde leerdoelen. Hoe laat je de
verantwoordelijkheid bij leerlingen en hoe boor je de motivatie aan
waarmee ze het beste uit zichzelf kunnen halen?

3 dagdelen
Utrecht

s.omjs.nl/coachen-20-21

VIS IT E RE N IS IN VE ST E RE N ( VO )
In een zesdaags ‘train de trainer’-programma komen alle essentiële
onderdelen van collegiale visitaties aan bod. De training is
opgesplitst in twee delen (drie trainingsbijeenkomsten en drie
bijeenkomsten oefenvisitatie), zodat je het geleerde meteen in
praktijk kunt brengen. Aan het einde van de training heb je een
praktijkervaring ‘collegiaal visiteren’ opgedaan en heb je tevens op
hoofdlijnen een visitatiekader ontwikkeld voor je eigen organisatie.

6 dagdelen
Utrecht
FO RMATIE V E EVALUAT I E
Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van
je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit
leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes
in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen.
In deze training maak je kennis met modellen die je daarbij houvast
bieden. Ook leer je wat formatief evalueren betekent voor de
samenwerking tussen leraren en teamleiders.

1 dag
Utrecht

s.omjs.nl/formatief-20-21

s.omjs.nl/visiterenVO-20-21

F IN LAN D, H E LS IN K I
Levensecht onderwijs, gebaseerd op vertrouwen
Zie pagina 25.

5 dagen
Helsinki, Finland

s.omjs.nl/ﬁnland-20-21

NIE
Opleiding
In ontwikkeling
TE AML EIDER VO
Als teamleider VO neem je een centrale plaats in binnen de
organisatie van een school. De opleiding tot teamleider sluit aan bij
de behoefte aan een praktische vertaling van theorie naar praktijk,
mede ondersteund door het uitvoeren van praktijkonderzoek. Door
middel van zelfstudie kunnen we veel diﬀerentiatie bieden en de
opleidingsdagen optimaal benutten voor collegiaal leren.

UW

E ST LAN D, TAL L IN N
Hét gidsland voor onderwijstechnologie
Zie pagina 25.

6 dagen
Tallinn, Estland

s.omjs.nl/estland-20-21

Gerelateerde producten van onze uitgeverij
Maatwerktraject
Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

5 MINUTEN
DIDACTISCH COACHEN

CURRICULUMKIT

GEPERSONALISEERD
LEREN IN EEN NOTENDOP

omjs.nl/webwinkel
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!

STUDIEREIZEN
BELGIË , L E UV EN
Naar het land van welbevinden & betrokkenheid

F IN LAN D, H E LS IN K I
Levensecht onderwijs, gebaseerd op vertrouwen

Wil jij op reis naar het land van welbevinden en betrokkenheid om
daar te leren van het Vlaamse onderwijs? De studiereis naar Leuven
bevat een rijk programma met bevlogen sprekers, betekenisvolle
werksessies en inspirerende schoolbezoeken.

3 dagen
Leuven, België

De studiereis naar Finland staat geheel in het teken van recente
onderwijsvernieuwingen in het Finse primair en voortgezet
onderwijs. 2021 is een uitgelezen moment om in een professionele
dialoog te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem zich
tot nu toe heeft ontwikkeld en hoe het zich gaat ontwikkelen.
Accenten liggen op een thematisch curriculumontwerp (inclusief
vakoverstijgende vaardigheden), ruimte voor leerling en leraar
(persoonlijk leren) en de inzet van ICT en technologie.

s.omjs.nl/leuven-20-21

NIE

UW

ESTLAND, TAL L INN
Hét gidsland voor onderwijstechnologie

Estland weet onderwijstechnologie te combineren met zeer
hoge leerresultaten. In de studiereis naar Tallinn vormen
onderwijstechnologie en (digitale) geletterdheid de rode draad.
Je ziet hoe technologie een krachtige accelerator kan zijn van
actuele maatschappelijke en economische innovatie en hoe dit
kan leiden tot opmerkelijke onderwijsvernieuwing. Het programma
bestaat uit bezoeken aan scholen (ook met ‘inclusief’ onderwijs),
expertisecentra rond (onderwijs)technologie en inhoudelijke
sessies met onderwijsexperts van de universiteit van Tallinn.

6 dagen
Tallinn, Estland

5 dagen
Helsinki, Finland

s.omjs.nl/estland-20-21

s.omjs.nl/ﬁnland-20-21

!

ZU ID-AF RIKA, KAAPSTAD
Naar het land van apart & samen
Tijdens de studiereis Zuid-Afrika bezoek je de verschillende
lagen van het onderwijssysteem, diverse typen scholen (privé
en openbaar) en ontmoet je leraren en schoolleiders met
verschillende achtergronden. De rijke ervaring die je opdoet, helpt
je te reﬂecteren op je eigen schoolsituatie. Hoe worden ZuidAfrikaanse kinderen voorbereid op de veelkleurige en complexe
samenleving waar ze ooit deel van zullen uitmaken? Liggen onze
(maatschappelijke) opdrachten niet dichter bij elkaar dan we
denken?

8 dagen
Kaapstad, Zuid-Afrika

s.omjs.nl/zuidafrika-20-21

Gerelateerde producten van onze uitgeverij
Maatwerktraject

FINNISH LESSONS

BEELD&BOX

THE DUTCH WAY

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw
organisatie op te leiden? Het aanbod van Onderwijs Maak Je
Samen is eveneens op maat te realiseren. Lees over de voordelen
van een maatwerktraject op pagina 26.

omjs.nl/webwinkel
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MAATWERK

SAMEN W ER K E N A A N E E N
DUURZAAM (L E E R )E F F E CT
Zijn er binnen één schoolorganisatie of samenwerkende
organisaties meer professionals die willen deelnemen aan een
professionaliseringsactiviteit?
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 organiseren. Hierdoor kunnen we het
programma nog beter aan laten sluiten op je 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.

Professionaliseringsaanbod maak je samen
Met een maatwerktraject wordt het leren van de professional dicht
bij de werkplek georganiseerd. Bovendien worden leren én werken
aan elkaar verbonden. Professionals werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling en worden uitgedaagd om deze actief te verbinden met
de ontwikkeling van anderen binnen de organisatie. Met elkaar leren
leidt dan tot gezamenlijk resultaten realiseren. De impact is groter.
Een professionaliseringstraject op maat biedt mogelijkheden om je
organisatiecultuur en je toekomstperspectief verder te ontwikkelen.
Door samen te onderzoeken en in proeftuintjes nieuwe methodieken
uit te proberen, kun je professionals nieuwe routines leren.
Professionals ontwikkelen zo een andere mindset en houding, die tot
een duurzaam (leer)eﬀect leiden.

Als je verandering wilt sturen,
moet je de sturing veranderen.
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De acht voordelen van
een maatwerktraject
Meerdere lagen

Ontmoeten

Curriculum

Eigen locatie

Voordeliger tarief

Flexibiliteit

Gezamenlijke taal

Leren & werken

Een leereﬀect dat zijn uitwerking heeft op niet één,
maar 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 binnen dezelfde organisatie,
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.

Samen onderwijs maken?
Neem dan contact met ons op!



info@onderwijsmaakjesamen.nl



0492 88 11 57
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n:
Het professioneel verlanglijstje va
SCHO OLJAA R 2020- 2021
(PERS OONL IJKE) ONTW IKKEL DOELE N VOOR

“Wat je samen kunt leren

.”

DE STUDI EREIS DIE HET BESTE PAST ZOU GAAN
NAAR ...

Wie gaat er mee?

OMDA T...

TRAINING EN EN/OF STUDIEDA GEN DIE HOOG OP HET LIJSTJE STAAN

Marleen

wil naar
wil naar

groep 3 onder de knie

met
met

wil naar

met

wil naar

met

wil naar

met

wil naar

met

wil naar

met

wil naar

met

Karlijn, Wilco & Romy

.“

“Als je weet wat je leert,
HEB JE DIT AL GEZIE N? (Vul hier de pagina’s in die
jouw collega’s echt even moet

ONDERWIJSADVIES

•

EDUCATIEVE UITGAVEN

•

bekijken)

PROFESSIONALISERING
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