Wil je volgen,
of wil je leiden?
Eénjarige Post HBO Masterclass
Onderwijskundig Leiderschap
Word een (nog) betere directeur!

Uw situatie

Aan de slag, met de Masterclass
Onderwijskundig Leiderschap

Als directeur wilt u effectief met uw tijd omgaan. Niet hollen van

Voor elke schooldirecteur die effectiever wil opereren in de realiteit

incident naar incident, maar het gevoel hebben dat u leiding geeft

van vandaag, biedt Compaen Groep (in samenwerking met Brokx

aan een organisatie die zich ontwikkelt. Slagvaardig en deskundig

Onderwijs) de eenjarige Post HBO Masterclass Onderwijskundig

opereren. En tegelijkertijd beleid formuleren en realiseren.

Leiderschap. Een pragmatische opleiding op niveau, waarin we
uw dagelijkse praktijk koppelen aan theorie en strategie. Actuele

Maar ook bij u speelt de waan van de dag vast een grotere rol

ervaringen zet u zo in een breder perspectief.

dan u zou willen. En net als veel collega-directeuren heeft u
waarschijnlijk onvoldoende geïnvesteerd in uw eigen ontwikkeling.
Terwijl het moderne directeurschap het niveau van schoolhoofd
ontstegen is. Hoe geeft u uzelf - en uw carrière - een nieuwe
impuls?

Speciaal voor het onderwijs

Zo pakt Compaen het aan

Dag 1. De directeur als persoonlijke en
effectieve leider

• Hoe vormt u een visie op onderwijs? En hoe betrekt u het

• We richten een professionele leergemeenschap in.

• Hoe werkt u naar teamleren en een professionele

• We inventariseren uw leervragen.

team erbij?
leergemeenschap?

• We verkennen het vak van directeur primair onderwijs.

• Hoe beïnvloedt u de cultuur?

• We verdiepen ons in de rol en functie van persoonlijke

• En welke onderwijsbehoeften hebben uw teamleden?

effectiviteit.
• En gaan in op persoonlijk leiderschap: wat is het en hoe ziet
het eruit?

Dag 2. De directeur als werkgever, coach en
beoordelaar van medewerkers
• We nemen casussen door en werken er twee uit.
• We verdiepen ons in integraal personeelsbeleid - HRM in de
praktijk.
• We hebben het over verzuimbeleid, re-integratie en het

Dag 4. De directeur als procesbegeleider en
transformationeel leider
• We nemen casussen door en werken er twee uit.
• We zetten onderwijsveranderingen in historisch perspectief.
• Hoe gaat u in uw onderwijsvisie om met trends en
ontwikkelingen?
• Wat is de essentie van een veranderingsproces en wat is uw
rol erin?
• Hoe houdt u overzicht? En hoe neemt u uw team mee?

beoordelen van medewerkers.
• We verdiepen ons in juridische trajecten.

Dag 3. De directeur als teamcoach,
facilitator en inspirator
• We nemen casussen door en werken er twee uit.
• Onderwijskundig leiderschap: hoe ziet dat eruit?

Dag 5. De directeur als manager en
ondernemer.
• We nemen casussen door en werken er twee uit.
• Wie is de baas in de school? Wat is leidend? En wie zijn
de stakeholders?
• Wat is de visie en het beleid rondom ouderbetrokkenheid?

In 5 dagen
naar effectief
onderwijskundig
leiderschap.

Voor wie?
Voor alle directeuren in het primair onderwijs, met weinig of veel
ervaring, die leiding geven aan grote of kleine scholen.

Praktisch
• De opleiding bestaat uit vijf opleidingsdagen gedurende één
schooljaar.
Samen met 25 voorbereidingsuren vraagt de opleiding om
een totale tijdsinvestering van 60 uur.
• De opleiding kost 2.750,- euro per deelnemer, inclusief btw.

• Hoe bewaakt u een goede relatie met ouders?

• Deze prijs is inclusief opleidingsmaterialen en catering.

• Op welke kwaliteitsindicatoren moet u sturen?

•

Dit levert het u op:

• De opleidingsdagen beginnen om 9.00 uur en eindigen

• Een post HBO certificaat Onderwijskundig Leiderschap, na
voltooiing met voldoende resultaat.

om 17.00 uur.
• De opleidingsdagen worden gehouden op verschillende

• Kennis en begrip van uw eigen leiderschapsstijl.

cursuslocaties in Nederland, in afstemming met de

• Concrete vaardigheden om uw onderwijskundig leiderschap

deelnemers.

vorm te geven.
• Inzicht in uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
• Een netwerk van directeuren om kennis en ervaringen mee
te delen.
• Antwoorden op vragen die u in de praktijk tegenkomt.

• Het aantal deelnemers per groep is minimaal 8 en
maximaal 12.
• De eerstvolgende opleidingsdata vindt u op
www.compaengroep.nl.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op
secretariaat 038-3855592

Puttenstraat 20 8281 BP Genemuiden

info@compaengroep.nl

www.compaengroep.nl

Compaen pakt aan.

