Professionalisering in eigen hand
Atelier Schoolleiders van Betekenis
MijnID.nu biedt diverse professionaliseringcursussen. Met het volgen van drie van
deze cursussen ben je weer klaar voor de
herregistratie van het Schoolleidersregister.
Op zich prima natuurlijk, maar voor jou is
professionaliseren iets anders dan cursussen
volgen. Jij wilt jouw professionalisering in eigen
hand houden. Je wilt zelf keuzes kunnen maken
over vorm en inhoud van jouw leerproces.
Voor jou heeft MijnID.nu het ‘Atelier
Schoolleiders van Betekenis’ ontwikkeld.

Wat zou je ervan vinden als je een eigen
leeromgeving had waar je op je eigen manier
kunt reflecteren op de uitdagingen die op de
school en op jou als leider afkomen? Waar je tools
hebt om je eigen leerdoelen te stellen? Waar je
kritisch naar jezelf kunt (laten) kijken? Waar je
met collega’s van gedachten kunt wisselen over de
uitdagingen van het schoolleiderschap? Waar je
nieuwe kennis en vaardigheden kunt uitproberen?
En waar je met nieuwe energie en aantoonbaar
aangescherpte competenties weer uit komt?

Je bent een ervaren schoolleider. Je weet wat
je kunt. Je weet ook dat de wereld om je heen
verandert. Kinderen veranderen, onze kennis
over leren en ontwikkelen verandert, ouders
veranderen, de wijk om de school verandert.
Jouw betekenis als schoolleider is dus geen
statisch gegeven. Telkens kom je voor nieuwe
vragen en uitdagingen te staan die jou in actie
zetten. Hoe blijf je alert in de hectiek van de
dagelijkse beslommeringen? Hoe voorkom je
dat je achter de feiten aanloopt?

Zo’n leeromgeving kunnen wij je bieden.
Wij noemen deze leeromgeving Atelier
Schoolleiders van Betekenis. In het atelier
kun je zelf je gang gaan om je verder te
professionaliseren. In het atelier stel je voor
jezelf vast wat je wilt bereiken. Je ontdekt
en gebruikt je eigen leerstrategie om daar te
komen. Wij verbinden ons aan jouw einddoel en
ondersteunen je waar jij dat wilt. Ons aanbod
is in vorm en inhoud dermate flexibel dat jouw
leerstrategie, welke dat ook is, gaat werken.

Door een abonnement op het Atelier Schoolleiders
van Betekenis te nemen, krijg je toegang
tot diverse leermiddelen waarmee jij jouw
leeromgeving creëert. Eén van deze leermiddelen
is de Pro-coach, een ervaren schoolleider-coach
die je helpt om leeractiviteiten te kiezen die
passen bij jouw leerstijl, inhoudelijke voorkeuren,
beschikbare tijd, etc. Een ander leermiddel is het
lidmaatschap van het ‘Netwerk Schoolleiders van
Betekenis’, een professionele leergemeenschap
van ervaren schoolleiders. Een derde leermiddel
is een ontwikkelassessment, dat je helpt inzicht
te krijgen in je ontwikkelpunten. En zo zijn er veel
leermiddelen te kiezen. Zie verderop voor een
overzicht met toelichting.
Het atelier is verder zo bedacht dat je al

doende aan de herregistratie-eisen van het
Schoolleidersregister voldoet.

Investering

Het Atelier Schoolleiders van Betekenis heeft de
vorm van een jaarlijks basisabonnement, dat naar

•	de eindkwalificaties van alle beschikbare
cursussen
•	alle door ons geformuleerde
werkplekopdrachten
•	2 Skype gesprekken van 1 uur met de Pro-coach
•	1 Cursusbeoordeling
•	het certificaat van 1 cursus (mits
eindbeoordeling positief)
•	een digitaal informatie- en
communicatieplatform
•	een bibliotheek met achtergrondinformatie,
die steeds wordt uitgebreid/geactualiseerd
•	een handig format voor jouw Persoonlijk
OntwikkelPlan (POP)
Voor de overige leermiddelen van het atelier
gelden de volgende tarieven:

begeleiding bij de opstelling van het POP

€ 250,-

een extra Skype gesprek met de Pro-coach

€ 65,-

een bezoek Pro-coach op school (max. 2 uur, excl. reiskosten)

€ 287,50

het bijwonen van een scholingsbijeenkomst

€ 225,-

de beoordeling van een zelfgemaakte werkplekopdracht

€ 65,-

het lidmaatschap van het Netwerk Schoolleiders van Betekenis (1 jaar)

€ 1.250,-

1 Extra cursusbeoordeling incl. eventueel certificaat

€ 300,-

afname en bespreking ontwikkelassessment

€ 1.200,-

opstelling en bespreking van een persoonlijk enneagram

€ 650,-

Bestuursarrangement

Het is mogelijk ateliers in te richten voor
schoolleiders die allemaal deel uitmaken van
hetzelfde bestuur. Specifieke wensen die binnen
het bestuur leven, kunnen eenvoudig worden
ingepast. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.
1

eigen behoefte al dan niet kan worden aangevuld
met één of meer extra leermiddelen.
Voor het basisabonnement betaal je slechts
€ 545,-/jaar . Het geeft recht op de volgende
leermiddelen:

Alle in deze brochure genoemde bedragen zijn vrij van BTW.

Meer weten?

Verder kennismaken met onze kijk op
professionalisering voor schoolleiders?
Bel of mail ons: 055-5795512 of
professionalisering@mijnid.nu.

De leermiddelen toegelicht
De leerwerkplek

Het belangrijkste leermiddel is jouw eigen school.
Een goede tweede is de school van een ander,
bijvoorbeeld van een collega-schoolleider binnen
het bestuur of in je eigen netwerk. Het atelier biedt
de mogelijkheid om te reflecteren op concrete
ervaringen op school. Je koppelt je ervaring aan
je eigen leerdoelen en reflecteert daar weer over,
het liefst samen met collega-schoolleiders of de
Pro-coach.

Eindkwalificaties

Eindkwalificaties zijn onze invulling van de
competenties die je wilt verwerven. Ze definiëren

waar je in het atelier naar toe gaat werken.
Ze zijn bij aanvang van jouw leeractiviteiten
bekend, zodat ze richting geven aan je leerproces.
Door reflectie en door feedback van anderen
krijg je in beeld waar je op enig moment staat in
je ontwikkeling. Ze helpen te bepalen wat jouw
leerdoelen zijn en te kiezen welke leeractiviteiten
je verder nog nodig hebt.

Werkplekopdrachten

In het atelier staan werkplekopdrachten. Het
zijn concrete en realistische opdrachten die je
uitvoert. Het kan een analyse-, een onderzoeks- of
‘doe’-opdracht zijn. Een werkplekopdracht kan
door ons zijn geformuleerd of door jezelf, al dan
niet in overleg met je leidinggevende. Het is ook
mogelijk om door ons geformuleerde opdrachten
aan te passen. Zo wordt het leren echt van jezelf en
gericht op jouw functioneren op jouw school.
Wij checken vooraf in hoeverre zelf bedachte of
aangepaste werkplekopdrachten je gaan helpen
om te voldoen aan de eindkwalificaties die je
wilt verwerven. Zo blijven jouw leeractiviteiten
doelgericht.

Pro-Coach

De professionaliseringscoach, kortgezegd Procoach, helpt je koers te houden in het leerproces.

Het is een ervaren coach met een professionele
achtergrond in het onderwijs. De Pro-coach
geeft feedback op concrete resultaten, zoals de
uitwerkingen van werkplekopdrachten en helpt
je te bepalen waar je staat ten opzichte van
de eindkwalificaties. De Pro-coach biedt waar
nodig ondersteuning bij je keuze voor specifieke
leeractiviteiten.

Netwerk Schoolleiders

Het Netwerk Schoolleiders van Betekenis is een door
ons gefaciliteerde professionele leergemeenschap
van ervaren schoolleiders. Door lid te worden kun
je deelnemen aan de leeractiviteiten die in het
netwerk worden ondernomen.

Scholingsbijeenkomsten

De professionaliseringsthema’s van het
Schoolleidersregister en de thema’s die wij
verder nog relevant vinden, hebben een
kenniselement. In onze opzet heb je allerlei
mogelijkheden om deze kennis op te doen:
via colleges van een expertdocent, via boeken
en recente wetenschappelijke artikelen en via
aanbod van andere aanbieders. Om kennis echt
bruikbaar te maken is het nodig om via concrete
werkervaringen de transfer te maken naar de
praktijk als schoolleider. Vandaar dat in onze
opzet de werkplekopdrachten centraal staan.
Deze creëren de context waarbinnen jij je kennis,
vaardigheden en attitude integreert.
De scholingsbijeenkomsten staan daarom altijd
ten dienste van de werkplekopdrachten.

Ontwikkelassessment

Het kan nuttig zijn om bij aanvang van deelname
of op een ander moment een ontwikkelassessment
uit te voeren. Het assessment bestaat uit het
invullen van een aantal vragenlijsten en een
ontwikkelgesprek met een psycholoog. Het
resultaat van het assessment is een rapport
waarin staat op welke punten jij je als
schoolleider kunt ontwikkelen.

Enneagram

Wij merken dat sommige schoolleiders meer
inzicht willen hebben in hun persoonlijkheid
en drijfveren. Het enneagram kan daarbij
behulpzaam zijn. Enneagrammen zijn niet
onomstreden. Sommige mensen zoeken er meer
achter dan alleen de uitslag van een vragenlijst
over drijfveren. Wij houden het erop dat het
niets meer of minder is dan een momentopname
van jouw drijfveren in jouw werkcontext. En als
zodanig kan het enneagram je helpen meer zicht
te krijgen op je denken en handelen.

Beoordelingen

Ergens in je leerproces kom je tot de conclusie
dat je aan de eindkwalificaties voldoet. Op dat
moment kun je een eindbeoordeling aanvragen.
De Pro-coach voert de eindbeoordeling uit en
koppelt het resultaat aan je terug.
De herregistratie voor het Schoolleidersregister
vereist dat je certificaten kunt overleggen
van het succesvol doorlopen van een cursus.
Iedere cursus dient een (deel van een)
professionaliseringsthema af te dekken en dient
door het Schoolleidersregister te zijn gecertificeerd.

Wij hebben de totale set aan eindkwalificaties
van het atelier ingedeeld in cursussen en
deze cursussen laten certificeren. Door jouw
leeractiviteiten strategisch te combineren kun je
zo’n cursus ‘halen’. Je kunt bij je aanvraag van een
eindbeoordeling aangeven welke dat moet(en)
zijn. Als alle eindkwalificaties van een cursus
met minimaal een ‘voldoende’ zijn beoordeeld,
verstrekt de Pro-coach het cursuscertificaat.
Met drie van deze certificaten bewijs je aan
het Schoolleidersregister dat je aan de
herregistratie-eisen hebt voldaan.

POP

Voor het persoonlijk ontwikkelplan bevat het
atelier een format met een vaste indeling in
hoofdstukken en andere onderdelen. Het bied je
houvast tijdens het leren en het is het middel om
over je leerproces te communiceren met anderen,
zoals de Pro-coach of andere leden van het
Netwerk Schoolleiders van Betekenis.
Loolaan 37
7314 AB Apeldoorn
Tel. 055 579 55 12
info@mijnid.nu
www.mijnid.nu

