Oriëntatie op leiderschap voor potentials van ORION
Denk je dat een rol als leidinggevende in het onderwijs wel wat voor je is? Wil je
weten wat er mogelijk is als je een vervolgstap wilt maken en wat dan bij je past?
In de opleiding Oriëntatie op leiderschap maak je kennis met verschillende
vormen van leiderschap in het onderwijs. We helpen je bij het bepalen van jouw
ambities en een voor jou passend vervolg richting leiderschap. Centraal hierbij
staat het ervarend leren. Tussen de bijeenkomsten door werk je in je eigen
praktijk aan opdrachten, waardoor je een eigen beeld kunt ontwikkelen van wat
leiderschap is, welke vormen van leiderschap er zijn in een schoolomgeving en
wat het best bij jou past.

Dit levert het programma je op:
•
•
•
•
•

Je krijgt meer zicht op wie jij bent en wat je beweegt
Je krijgt een beeld van verschillende soorten leiderschap die er zijn in het
onderwijs
Je oefent met vaardigheden die horen bij leiderschap
Je krijgt je eigen ambities scherper in beeld
Je weet wat concrete vervolgstappen voor jou zijn om je ambities te
verwezenlijken

Onze visie op het ontwikkelen van leiderschap:
1.
2.
3.

Relationeel – Leiderschap ontwikkel je in contact met anderen
Contextueel – Leiderschap ontwikkel je in contact met de realiteit,
door te doen
Integer – Leiderschap ontwikkel je in contact met jezelf, vanuit je
eigen kompas

Programma
Het programma bestaat uit:
•
Een zelfscan op leiderschap (een persoonlijkheidsvragenlijst) die inzicht
geeft in voorkeursstijlen;
•
Vier opleidingsdagen (zie de planning voor meer toelichting). Tijdens de
opleidingsdagen werken we met verschillende praktijkgerichte casussen
rondom leiderschap. Deze casussen worden individueel of in leergroepen
uitgewerkt. Daarnaast zijn er aan elke opleidingsdag opdrachten
gekoppeld, die je deels vooraf en deels na het volgen van de bijeenkomst
mag uitvoeren;
•
Een korte presentatie aan het einde van het traject, waarin je vertelt wat
jouw opbrengst is en welke stap je wilt gaan zetten.
Bij deelname aan alle vier de opleidingsdagen en voldoende uitwerking van de
opdrachten ontvang je een certificaat (als bewijs van deelname).

Planning
Datum

Activiteit

Inhoud

Extra
informatie

Voorfase
Uiterlijk 1 juni
2020

Inschrijven

15 juni – 1 juli
2020

Zelfscan

Programma
Donderdag 10
september 2020
9.00u – 17.00u

Opleidingsdag 1:
Jij als leider

Dinsdag 13
oktober 2020
9.00u – 17.00u

Opleidingsdag 2:
Leiderschap in je
school

Maandag 30
november 2020
9.00u- 17.00u

Opleidingsdag 3:
Jouw leiderschapsvaardigheden

Dinsdag 5
januari 2021
9.00u – 17.00u

Opleidingsdag 4:
De stap naar
leiderschap in jouw
loopbaan

Online, wanneer
het jou uitkomt

• Kennismaken en inleiding
• Verwachtingen: persoonlijke
leerdoelen
• Een visie op leiderschap
• Je eigen leiderschap:
➔ jezelf beter leren
kennen
leiderschap en
leiderschapsstijl
• Waar vind je leiderschap in
de school?
• Leiderschap,
onderwijsvernieuwing en
verandering in de school
• Teamleiderschap, teacher
leader en projectleiderschap:
➔ verschillen,
➔ overeenkomsten
➔ ervaringen
• Welk type leiderschap past
bij jou?
• Aan de slag met casussen
uit de praktijk:
➔ wat vraagt deze
situatie van jou als
leider?
➔ wat is het verschil met
de docentrol?
➔ wat heb je te
ontwikkelen?
• Wie ben ik?
• Wat wil ik?
• Wat kan ik?
• Wat wordt mijn volgende
stap?
• Uitreiking van certificaat
(eind van de dag)

Met
professionele
opleidingsacteurs

Wanneer kun je meedoen met Oriëntatie op leiderschap?
Dit traject staat open voor alle docenten binnen ORION, die coördinerende taken
hebben en willen ontdekken of leidinggeven met een personele
verantwoordelijkheid bij hun past. Twijfel je nog over je deelname, bespreek het
met je leidinggevende en/of neem contact op met de programma coördinator van
dit programma, Petra van Oorschot (zie praktische informatie).
Heb je het teacher leader traject doorlopen, maar heb je nog geen formele
leidinggevende functie, maar wel die ambitie? Dan kun je ook direct instromen in
de leergang voor leiders in de middenposities. Voorwaarde daarvoor is dat je op
jouw school gedurende de looptijd van deze opleiding daadwerkelijk
leidinggevende taken kunt uitvoeren, zodat je het geleerde in praktijk kunt
brengen. Dit kan door het uitvoeren van een complexere
onderwijs(vernieuwings)opdracht, waarbij je sturing geeft aan een team van
minimaal 4 collega’s en die je eigen afdeling of team overstijgt. Overleg met je
leidinggevende welke mogelijkheden er in jouw school zijn en neem daarna
contact op met de programma coördinator van de leergang voor leiders in de
middenpositie Jan van Leeuwen (zie leergangbrochure).

Praktische informatie
De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.
De richtprijs voor deelname aan deze opleiding bedraagt €1.925,- per deelnemer.
Het precieze bedrag is deels afhankelijk van het aantal deelnemers. Dit bedrag is
inclusief BTW en exclusief reis- en locatiekosten.
Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij de programmacoördinator:
Petra van Oorschot (p.vanoorschot@marant.nl /06 22 93 33 18).
Voor praktische informatie kun je contact opnemen met het Projectbureau van
Interstudie via interstudie@marant.nl, of je kunt contact opnemen met jouw P&O
beleidsadviseur.

