Omdat het onderwijs gebaat is bij

 een ander perspectief!
Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit

het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen.
Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de
kwaliteit van het onderwijs in Nederland hoog is.
Tegelijk zien we dat zowel wettelijk als
maatschappelijk de eisen aan het onderwijs enorm
toenemen. Eigenlijk zijn we niet meer tevreden
met de huidige standaard: het kan nog beter.
Wij geloven dat ervaren leidinggevenden, die hun
sporen buiten het onderwijs hebben verdiend, het
onderwijs kunnen verrijken met hun inzichten.
Zij zijn een aanvulling op de reeds aanwezige
kwaliteit.
De arbeidsmarkt in Nederland is grillig. Die in
het onderwijs ook. De kwantitatieve prognoses
van vacatures blijken in de praktijk steeds weer
anders. Tegelijk is ieder het er over eens dat het
onderwijs op het punt staat een transformatie
in te gaan, mede als gevolg van de invoering van
Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg. De
toegevoegde waarde van mensen met een ander
perspectief is daarin juist hard nodig.
Sinds 2009 bieden wij Schoolleiders van
Buiten aan en bieden we jou de kans om als
leidinggevende in het primair of voortgezet
onderwijs als leidinggevende aan de slag te gaan!
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Schoolleiders van Buiten leidt specifiek op voor
succesvol functioneren als leidinggevende in het
primair en voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn
ruim 80 mensen je al voor gegaan in dit unieke
traject.
Ook jij kunt jouw specifieke kwaliteit, ervaring
en expertise toevoegen aan het onderwijs in
Nederland.

Waarom Schoolleiders
van Buiten?
Wij geloven in een maatschappij waarin verschillen
aanvullingen zijn. Mensen die samen één duidelijk
doel nastreven en elkaar daarin versterken.
Wij geloven in een maatschappij waarin ieder
zichzelf is. Een maatschappij waarin mensen
anderen aansporen om zichzelf te zijn en het beste
uit zichzelf te halen.
Hoe mooi zou het zijn wanneer je dat als kind al
kunt leren, op school bijvoorbeeld. Het lijkt ons
geweldig wanneer kinderen niet leren om op een
ander of een statistisch gemiddelde te lijken, maar
hun eigenheid leren kennen en waarderen.
Daarom richten wij ons op scholen met een
duidelijke eigen identiteit. Scholen die trots zijn

op wie zij zijn en met alle energie hun betekenis
kennen en nemen in de maatschappij.
Wij richten ons op onderwijsprofessionals die
zichzelf kennen en van daaruit kwaliteit leveren.
Wij richten ons op schoolleiders die leidinggeven
als een vak zien. Een vak waarmee je een duidelijk
verschil kunt maken. Voor de school, voor haar
medewerkers, voor de leerlingen, hun ouders en
uiteindelijk voor de maatschappij.
Kinderen zijn niet alleen de maatschappij van
morgen, ze zijn de maatschappij van vandaag.
Zij zijn het waard om maximaal voor te
presteren. Jij bent het waard om maximaal voor
te presteren.

Voor wie?
Als je de ambitie hebt om jouw waarde toe te
voegen aan het onderwijs1 en je beschikt, naast
je leidinggevende ervaring, minimaal over
een afgeronde HBO bachelor opleiding, dan is
Schoolleiders van Buiten voor jou bedoeld.
Nadat je je door middel van deze brochure, onze
website, een informatiebijeenkomst of gesprekken
met schoolleiders, hebt laten informeren over
Schoolleiders van Buiten ben je van harte welkom
voor een oriënterend gesprek met één van
onze medewerkers. Dat gesprek is bedoeld om
zowel jou als MijnID.nu in staat te stellen een
eerste inschatting te maken van de mogelijke
partnership die we met elkaar aangaan.

Wanneer beide partijen positief zijn over hun
bevindingen in dat gesprek zal een assessment
worden ingepland.
Tijdens dit assessment zal enerzijds vastgesteld
worden of je in potentie geschikt bent om als
leidinggevende in het onderwijs aan de slag
te gaan, maar anderzijds ook of de investering
voldoende rendement oplevert. Dit assessment
zal ook de basis vormen voor het op te stellen POP
(Persoonlijk Ontwikkel Plan).

Als onderdeel van het assessment kunnen ook
referenties worden nagetrokken en wordt een
Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd.
Op basis van dit totaal aan informatie kan je
worden toegelaten tot Schoolleiders van Buiten.

1	Deelnemers zijn eerder ingestroomd in het Basisonderwijs, het

Voortgezet Onderwijs en aan het onderwijs gelieerde organisaties,
zoals de Onderwijs Inspectie.

Altijd
Het doel van Schoolleiders van Buiten is dat
deelnemers hun waarde toevoegen aan het
onderwijs in Nederland. Wij zijn dan ook pas
succesvol wanneer jij langer dan één jaar in een
functie als leidinggevende in het onderwijs werkt.
Om je daar toe in staat te stellen bieden wij naast
een opleiding ook een pakket van ondersteunende
diensten dat bijdraagt aan dat doel. Dat pakket
omvat onder andere ondersteuning bij het
toetreden tot de onderwijs arbeidsmarkt en
coaching gedurende het eerste jaar in je functie als
leidinggevende.
Gedurende het hele traject word je begeleid en
ondersteund door medewerkers van MijnID.
nu. Je combineert studie en praktijkervaring
(leerwerkplek) en leert samen met ca. 15 anderen
het vak van leidinggevende in het primair of
voortgezet onderwijs.
Je mag van ons verwachten dat we je in het gehele
traject:

•	opleiden tot erkend schoolleider;
•	in staat stellen jezelf en jouw betekenis voor het
onderwijs te definiëren;
•	een eigen portfoliodocent toewijzen;
•	actuele vacatures aanreiken;
•	trainen in het voeren van sollicitatiegesprekken;
•	ondersteunen bij het schrijven van je brief en cv;
•	ondersteunen door middel van coaching on the
job bij de start in jouw nieuwe baan.
Kortom, we helpen je de vertaalslag te maken
van jouw leiderschapsidentiteit naar de
context van het onderwijs en jouw specifieke
leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen,
zodat je daarmee het onderwijs verrijkt.
Daarbij hanteren we de principes van:
•	Eigenaarschap en zelfsturing;
•	Werkplekleren;
•	Sociaal-constructivisme: portfolioleren;
•	Thematische studiedagen: informatie, instructie,
inspiratie, training;
•	Praktijkgericht onderzoek naar effectief
leiderschap in het onderwijs.

Praktisch
De opleiding Schoolleiders van Buiten
leidt je binnen een jaar op tot een door het
Schoolleidersregister PO erkend diploma. Dit
betekent dat je een programma volgt dat qua
diplomering gelijk staat aan het programma
Vakbekwaam, zoals omschreven door het
Schoolleidersregister. Ons programma kent een
studielast van 35 ECTS. In uren staat dat gelijk aan
een studiebelasting van 980 uur.
Dit betekent in de praktijk dat je minimaal 3 dagen
per week besteedt aan Schoolleiders van Buiten.
Hierdoor is het mogelijk om naast dit traject nog
in een andere dienstbetrekking te blijven werken.
Het rendement neemt uiteraard toe wanneer je
meer aandacht kunt besteden aan Schoolleiders
van Buiten. Door bijvoorbeeld gemiddeld 3 dagen
in de week te besteden aan de leerwerkplek en
1 dag aan het verwerken van de opdrachten,
is het makkelijker om focus te houden op je
carrièreswitch.
Hoe meer werkervaring je opdoet in het onderwijs,
hoe groter jouw praktische kennis aan het einde
van dit traject. Daardoor ben je nog meer in staat
om vanuit het theoretisch kader koppelingen te
maken naar de praktijk van het onderwijs en jouw
eigen leiderschapsrol daarin.
Alle deelnemers volgen op dezelfde momenten
de lesdagen en zullen uiteindelijk, bij goede
beoordelingen, op hetzelfde moment het diploma
behalen. Aan het einde van de studie wordt
een bijlage bij het diploma gegeven waarop de
specialisatie (primair of voortgezet onderwijs)
wordt vermeld.
Locatie
De meeste lesdagen worden gegeven in het pand
van MijnID.nu in Apeldoorn. De tweedaagse wordt
gehouden in een conferentieoord in het midden
van het land.

Leerwerkplekken worden zoveel mogelijk gevonden
op scholen in de omgeving van de eigen woonplaats.
Curriculum Schoolleider van Buiten
Vroeg in het curriculum vindt een tweedaagse
bijeenkomst plaats. In dit seminar komen onder
andere de volgende zaken aan bod: kennismaking,
verschillende leerstijlen, situationeel leiderschap,
competenties voor leidinggevenden in het
onderwijs, reflectie en intervisie en andere
relevante zaken.
Planning opleiding
De bijeenkomsten vinden bij benadering eens
per 3 weken plaats. In de opleiding wordt
gericht aandacht besteed aan individueel
leren, groepsleren en werkplekleren. De
opdrachten hiervoor worden uitgezet gedurende
de opleidingsdagen en zijn gericht op de
schoolpraktijk. Centraal in deze opdrachten staat
dat jij de geleerde theorie aan de praktijk koppelt
en aan jouw eigen leiderschap.

Cursussen
De opleiding is ingedeeld in 7 cursussen. Daarin
vormt de cursus Persoonlijk Leiderschap de
ruggengraat. In deze cursus beschrijf je jouw
ontwikkeling als schoolleider. Je maakt jouw
leiderschapsidentiteit aannemelijk en uiteindelijk
overtuig je de examencommissie van jouw
betekenis voor het onderwijs en de relevantie
daarvan.
Om dat op een geloofwaardige manier te kunnen
doen dien je de andere 6 cursussen met goed
gevolg te hebben doorlopen. Naast een cursus
waarin je vooral jouw eigen opdrachten en
ontwikkelpunten uitwerkt en een cursus waarin
je een onderzoek uitvoert in de praktijk van
je leerwerkplek, doorloop je een viertal basis
cursussen.
Deze basiscursussen zijn gebaseerd op de vier
clusters van leiderschapspraktijken van Kenneth
Leithwood. Uiteraard hangen de inhouden van
deze cursussen nauw met elkaar samen en
zal je uiteindelijk vanuit jouw leiderschapsrol
die inhouden en de daarbij horende parallelle
processen ook ontdekken en benoemen.

Cursus Richting geven
• Bouwen aan een gedeelde visie;
•	Werken aan acceptatie van gemeenschappelijke
doelen;
• Hoge verwachtingen koesteren van mensen.
Cursus Onderwijsprogramma leiden
• Excellente leraren aantrekken;
• Kwaliteit van instructie;
• Leerling resultaten monitoren;
• Versterken van het personeel.
Cursus Organisatie inrichten
• De organisatie uitlijnen met de kernopdracht;
•	Creëren van een op samenwerking gerichte
cultuur;
• Herstructureren van de tijd;
• Educatief partnerschap versterken;
• School verbinden met wijdere omgeving.
Cursus Mensen ontwikkelen
•	Persoonlijke en betrokken ondersteuning bieden;
• Intellectueel uitdagen;
•	De gewenste organisatiewaarden persoonlijk
modelleren.

Opleiding schematisch weergegeven

SBF01 Persoonlijk Leiderschap (5 ECTS)

SBF02

Richting geven
(2,5 ECTS)

SBF03

Onderwijsprogramma
leiden
(5 ECTS)

SBF04

Organisatie
inrichten
(5 ECTS)

SBP01 Persoonlijke keuze (10 ECTS)

SBO01 Onderzoeksopdracht (2,5 ECTS)

SBF05

Mensen
ontwikkelen
(5 ECTS)

Docenten
De docenten zijn experts op de gebieden waarin
zij de lessen verzorgen en hebben daarnaast een
nauwe binding met de dagelijkse praktijk op
scholen in het primair of voortgezet onderwijs.
Portfoliodocenten
Gedurende de opleiding worden de deelnemers
begeleid door ervaren portfoliodocenten. Dit
zijn ervaren leidinggevenden uit het onderwijs,
die duidelijke kwaliteiten hebben als coach of
begeleider. Zij zijn uitstekend in staat om jou te
begeleiden en te prikkelen om een integrale visie
te ontwikkelen.
Portfoliogroep bijeenkomsten
Aan het einde van iedere lesdag vinden
portfoliogroep bijeenkomsten plaats. Deze
groepsbijeenkomsten bestaan deels uit
intervisiemomenten, waarbinnen de deelnemers
de eigen resultaten en uitdagingen aan elkaar
presenteren en kritisch bespreken. Een aantal
van deze bijeenkomsten vindt plaats in het
bijzijn van de portfoliodocent.
Leerwerkplek
Koppeling tussen theorie, je eigen
leiderschapspraktijk en de context van het
hedendaagse onderwijs is een belangrijk onderdeel
van dit traject. Naast de lesdagen die in de regel eens
in de 3 weken plaatsvinden, wordt er in de andere
weken geleerd in de leerwerkplek op een school.
Het vinden van een leerwerkplek is in de eerste
plaats jouw verantwoordelijkheid. Door zelf
op zoek te gaan naar die leerwerkplek worden
jouw eerste contacten gelegd in het onderwijs.
Desgewenst kan MijnID.nu je ondersteunen bij het
vinden van een leerwerkplek.
Op die leerwerkplek voer je opdrachten uit die
door de opleiding zijn geformuleerd.
Als regel zijn er drie periodes waarin je de
opdrachten uit de 7 cursussen uitvoert, waardoor
je in drie leerwerkplekken werkt aan je eigen
ontwikkeling van leiderschap in het onderwijs.

Gedurende elke periode krijg je bezoek op
je leerwerkplek van je portfoliodocent. Elke
periode wordt na afloop geëvalueerd door je
leerwerkplekbegeleider en beoordeeld door je
portfoliodocent.
Eindpresentatie
Aan het einde van de opleiding presenteer je
jouw leiderschap; het eindresultaat van de
cursus Persoonlijk Leiderschap. Wanneer deze
eindpresentatie als voldoende of hoger wordt
beoordeeld ontvang je het diploma.
Coaching
Aan de deelnemers wordt na de start in de nieuwe
functie coaching on the job gegeven door middel
van een viertal coachingsgesprekken. Deze
coaching zal worden uitgevoerd door ervaren
coaches van MijnID.nu en is er op gericht om jou
een goede start te geven als leidinggevende in
het primair of voortgezet onderwijs.
Evaluatie
Tijdens de opleiding zal de kwaliteit regelmatig
worden gemeten door de studenten te bevragen
over de kwaliteit van het gebodene.

Formeel
Kosten
Dit traject vraagt een investering van € 12.500,inclusief studiematerialen en verblijf in een
conferentieoord. Verder dient rekening te worden
gehouden met een beperkt bedrag voor de
aanschaf van enkele boeken.
De opleiding kan door de (toekomstige) werkgever
of door de deelnemer zelf worden bekostigd.
We informeren je graag over de verschillende
mogelijkheden.

Start opleiding
De opleiding Schoolleiders van Buiten zal van start
gaan bij voldoende aanmeldingen. Op de website
van MijnID.nu wordt de eerstvolgende startdatum
genoemd.
Aanmelden
Deelnemers kunnen zich online aanmelden via
de site van MijnID.nu of kunnen bellen met het
telefoonnummer 055 579 55 12 voor meer informatie.

Loolaan 37
7314 AB Apeldoorn
Tel. 055 579 55 12
info@mijnid.nu
www.mijnid.nu

