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Bijeenkomsten
 15 groepsbijeenkomsten in Nieuw-Vennep of omgeving (op donderdagen tussen 15.00 en 21.00 

uur) met een tussenperiode van 2 á 4 weken. 
 Twee keer tijdens de opleiding vindt er een tweedaagse opleidingsbijeenkomst plaats (5 dagde-

len per tweedaagse, met overnachting). Tussendoor werk je op school aan het project, maak je 
opdrachten, lees je literatuur en doe je onderzoekjes in en buiten je eigen school. 

 Een traject van intervisie en een vorm van collegiale consultatie maken deel uit van de opleiding. 
 Het is de bedoeling om in de school een interne coach te zoeken. 

Kosten & inschrijving
In het cursusjaar 2017-2018 kost de opleiding €4.495,-. Via het online aanmeldingsformulier kunt je je 
inschrijven voor de opleiding professioneel leiderschap.  

Opleider: Ruud Jansen | r.jansen@iris-cvo.nl 
Praktisch/organisatorisch: Annemarie van Leeuwen | a.vanleeuwen@iris-cvo.nl | 023-548 38 00  
www.iris-opleiden-ontwikkelen.nl
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Opleiding Professioneel Leiderschap

Scholen hechten veel waarde aan hun medewerkers. Samen zorgen zij voor een leeromgeving waarin zowel 
leerlingen als collega’s het naar hun zin hebben, zich veilig voelen en het beste uit zichzelf naar boven halen. 
Een gemotiveerde en motiverende schoolleider of projectleider is daarbij essentieel.
Leiding geven aan collega’s blijkt toch anders en complexer dan het leiding geven aan leerlingen en aan klassen. 
Daarom hebben we een Opleiding Professioneel Leiderschap (“de kweekvijver”) ontwikkeld speciaal voor talenten 
van IRIS, Werkkring en andere scholen. Het traject is voor iedereen die zich verder wil bekwamen op het gebied 
van leiderschap in brede zin. De opleiding biedt een breed pallet aan vaardigheden waar je als (toekomstig) LC- of 
LD-docent in rollen als projectleider, afdelings- of teamleider, sectieleider/vakgroepvoorzitter of beleidsmedewerker 
op school veel baat bij hebt. Na afloop ben je in ieder geval een volwaardige gesprekspartner voor de schoolleiding.  

Je werkt aan zowel je professionele als je persoonlijke ontwikkeling:
1.  Professionele ontwikkeling (Schoolontwikkeling, Onderwijskundig en Bedrijfsmatig Leiderschap)
 Dit toon je aan in een praktijkopdracht (verbeterproject). Je geeft leiding aan een klein project in de eigen school 

waarbij je oefent met het inhoudelijk en procesmatig aansturen van collega’s.
 Inhoudelijke thema’s: schoolomgeving, visie, wet- en regelgeving; de (school)leider als spil/spin in het web; schoolor-

ganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair/bedrijfsvoering, cultuur. 
 Je leert sturen in deze domeinen met als doel het verbeteren van het leren van leerlingen. Verder zal het leiden 

van projecten en werkgroepen een belangrijk thema zijn (onderwijskundig leiderschap); daarbij ligt de focus 
op de veranderkundige aspecten (o.a. fasering) van een project en op het sturen van de teamontwikkeling en 
groepsprocessen.

2.  Persoonlijke professionele ontwikkeling (Persoonlijk Leiderschap)
 Dit toon je aan met een systematische reflectie op je eigen persoonlijk leiderschap en in de communicatie naar 

leden van een kleine werkgroep/projectgroep, de schoolleiding en andere collega’s in de school die betrokken 
zijn bij je verbeterproject in de eigen school.

 Inhoudelijke thema’s: reflectie, feedback, communicatie en gespreksvoering. 
 (Jezelf ) presenteren en daarop feedback krijgen en geven maakt deel uit van de groepsbijeenkomsten. 

Dus beste collega, wil jij: 
 Je persoonlijke leiderschapskwaliteiten en - vaardigheden ontwikkelen?
 Kennis opdoen over schoolontwikkeling, onderwijsbeleid en het leiden 

 van veranderingsprocessen?
 Een brugfunctie vervullen tussen docenten en schoolleiding?
 Je oriënteren of voorbereiden op een functie als leidinggevende?
 Je loopbaanmogelijkheden uitbreiden (bijvoorbeeld als LC/LD docent)?

Meld je dan aan voor de 

Opleiding Professioneel Leiderschap


