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1 Aanleiding voor het kweekvijvertraject  
 
Aanleiding voor deze brochure 
De schoolbesturen samenwerkend in Werkkring hebben besloten om potentiële en pas 
benoemde middenmanagers in het schooljaar 2005-2006 opnieuw in de gelegenheid te 
stellen om deel te nemen aan een kweekvijvertraject voor middenmanagers verzorgd 
door de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement NSO. Deze brochure is bedoeld 
om leidinggevenden van de scholen en potentiële deelnemers inzicht te geven in de aard 
van het programma en de organisatie ervan. In een begeleidend schrijven van de 
directeur van Werkkring wordt nadere informatie gegeven over aanmelding voor het 
traject.  
 
Behoefte aan middenmanagement-training 
In scholen voor voortgezet onderwijs wordt de noodzaak van goed op hun taak 
voorbereide middenmanagers steeds meer gevoeld. Leiding geven aan professionals is 
een complexe aangelegenheid geworden waarbij door externe eisen en interne 
beleidsvorming van de leidinggevende verwacht wordt dat hij/zij mensen kan aansturen, 
coachen, onderwijskundige processen en projecten kan leiden, daarbij organisatorische 
maatregelen kan leiden, deel kan nemen aan beleidsvorming van de school, etc. Kortom 
breed toegeruste mensen zijn daarvoor nodig. Doordat steeds meer zittende managers 
met FPU of pensioen gaan, wordt de noodzaak om over zulke mensen te beschikken 
steeds groter. 
Het blijkt de laatste tijd in een aantal gevallen niet eenvoudig te zijn om vacatures te 
vervullen. Soms melden zich geen interne kandidaten omdat ze zich niet voldoende 
toegerust weten voor het vervullen van een leidinggevende functie of omdat ze 
onvoldoende inzicht hebben in de aard van het leidinggeven dan wel door een 
combinatie van deze factoren.  
Daarom hebben de schoolbesturen samenwerkend in Werkkring de Nederlandse School 
voor Onderwijsmanagement NSO gevraagd  een opleidingstraject voor toekomstige 
middenmanagers te ontwikkelen dat leidt tot een reservoir van goed voorbereide 
middenmanagers die kunnen worden ingezet bij vrijkomende vacatures. 
 
Eerder kweekvijvertraject 
In 2004-2005 is al een zogenaamd ‘Kweekvijvertraject’ uitgevoerd voor deelnemers 
afkomstig van IRIS, ISA en Jan Arentz. Het is in februari 2005 afgesloten met een 
feestelijke uitreiking van certificaten aan de 15 deelnemers van het hoofdtraject. 
Sindsdien is een belangrijk deel van de gecertificeerden doorgestroomd naar een 
managementfunctie. Het nieuwe kweekvijvertraject dat in deze brochure wordt 
beschreven heeft dezelfde opzet als het eerder uitgevoerde programma, namelijk een 
kort voortraject dat breed toegankelijk is en een hoofdtraject waaraan iets meer 
toelatingseisen zijn verbonden. 
 
 
Voortraject en hoofdtraject 
Teneinde potentiële kandidaten te laten kennismaken met het fenomeen leiding geven, 
wordt een voortraject georganiseerd waarin ervaren managers en docenten van de NSO 
participeren. Daarbij wordt de deelnemers niet alleen zicht geboden op 
‘onderwijsmanagement’ maar zijn ze ook in de gelegenheid om hun eigen belangstelling 
en capaciteiten op het terrein van onderwijsmanagement nader te verkennen. Na het 
voortraject volgt het hoofdtraject. Aan het eind van het voortraject geeft de 
leergroepbegeleider een advies aan de deelnemer en aan de leidinggevende daarvan voor 
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deelname aan het hoofdtraject. Aan het eind van het hoofdtraject ontvangt de 
deelnemer een NSO-certificaat.  
 
Opzet van de brochure 
In de volgende paragraaf wordt de visie van de NSO op opleidingstrajecten in het 
algemeen en dus ook op voorliggend programma beknopt aangegeven, gevolgd door een 
overzicht van meer specifieke kenmerken van het opleidingsprogramma. In paragraaf 4 
wordt een opzet van het voortraject gepresenteerd. 
Na een omschrijving van de doelgroep in paragraaf 5 wordt in paragraaf 6 een overzicht 
gegeven van de elementen van het opleidingsprogramma voor middenmanagement. 
Programma-onderdelen zijn kort aangeduid. 
De laatste paragraaf geeft informatie over beoordeling/certificering en over organisatie/ 
tijdbeslag voor de deelnemers. Daarin wordt ook concrete informatie gegeven over tijd 
en plaats 
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2 Visie van de NSO op opleidingstrajecten 
 
De NSO werkt bij het verzorgen van in-company opleidingstrajecten of 
kweekvijverprogramma’s vanuit een integrale en praktijkgerichte visie. 
Het integrale karakter van het programma komt naar voren in de samenhang tussen 
aandachtsvelden en vaardigheden. Aandachtsvelden zijn de kennis- en inzichtgebieden, 
waarin men het werk van iedere leidinggevende kan indelen. Het betreft primair het 
onderwijs in dienst waarvan alle overige aandachtsvelden staan. De visie op onderwijs 
(bijvoorbeeld het soort leren dat bevorderd wordt, het type differentiatie, aard van de 
beoordeling, de vormgeving van het curriculum, etc.) bepaalt op welke wijze men de 
afdeling/unit organiseert, hoe men docenten coacht, inzet en professionaliseert, hoe 
middelen worden ingezet, etc. 
Daarnaast zijn er de sturingsvaardigheden van de onderwijsmanagers die eveneens in vijf 
groepen zijn in te delen: leiderschapsstijlen, zelfmanagement, innovatiemanagement, 
communicatie en presentatie en sturing. Deze vijf groepen geven een redelijk compleet 
beeld van het sturingsinstrumentarium van de manager.  
Sturingsvaardigheden hebben betrekking op alle kennis- en inzichtgebieden of 
aandachtsvelden. Zo is een tweedimensionaal schema te maken waarin aandachtsvelden 
horizontaal en sturingsvaardigheden verticaal worden weergegeven.  
 
      Leiderschapstijlen (b.v. 

autoritair, democratisch) 
      Zelfmanagement (tijd 

management, omgaan met 
stress, delegatie) 

      Innovatiemanagement 
(veranderingsstrategieën, 
omgaan met weerstanden) 

      Communicatie en 
presentatie 
(probleemoplossing, 
besluitvorming, 
onderhandelen, conflict 
hantering) 

      Sturing (doelen stellen, 
plannen, werkgroepen 
instelling, processen 
monitoren, informatie 
verspreiden) 

Onderwijs 
 

organisatie personeel middelen omgeving  

 
In het NSO-opleidingsprogramma worden verschillende onderdelen zo veel mogelijk in 
samenhang behandeld. Toch ontkomt met niet aan een programmaopzet waarbij 
verschillende onderdelen uitgenomen worden om ze min of meer apart te behandelen. 
De samenhang wordt daarbij echter op verschillende wijzen in het oog gehouden: 
 Bij de programmaontwikkeling wordt per onderdeel nagegaan welke onderdelen van 

het basisschema aan de orde zijn en in hoeverre mogelijke relaties tussen de 
onderdelen zinvol en mogelijk zijn.  

 De leergroepconsultant (zie paragraaf 3) overlegt met de docenten niet alleen vooraf, 
maar ook tussentijds over het aanbrengen van samenhang tussen het (de) door hen 
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te verzorgen onderde(e)l(en) en de reeds verzorgde onderdelen inclusief de elementen 
van persoonlijke ontwikkeling en de vaardigheidstrainingen. 

 De deelnemers verwerken wat in het traject aan de orde is geweest in de praktijk 
(mede aan de hand van gerichte opdrachten) en komen zo de samenhang in de 
praktijk tegen. De eventuele problemen die dat met zich meebrengt worden in een 
volgende bijeenkomst weer aan de orde gesteld. De leergroepconsultant is daarbij 
een belangrijke hulpbron die voor eventuele behandeling door specifieke docenten 
contact daarmee onderhoudt. De opdrachten hebben, voor zover dat mogelijk is, een 
integraal karakter. 
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3 Kenmerken van het opleidingsprogramma 
 
De volgende kenmerken gelden voor het kweekvijvertraject middenmanagement meer 
specifiek: 
 Het programma is gericht op de managementpraktijk. Dat betekent onder meer dat 

de deelnemers geconfronteerd worden met praktijkervaringen en waar dat ter zake is 
hun eigen ervaringen inbrengen, daarop reflecteren en leren om met behulp van 
theorie, instrumenten en kennis van elders inzichten te verwerven en 
praktijkervaringen op te doen die het hun mogelijk maakt om ook in nieuwe situaties 
adequaat te kunnen handelen en optreden. Ze ontwikkelen ook instrumenten, zoals 
een personeelsplan en een kwaliteitszorgplan dat praktisch bruikbaar is. 

 Deelnemers reflecteren niet alleen op hun eigen ervaringen, maar ook op die van 
elkaar. De heterogeniteit van de groep is daardoor geen last, maar juist een middel 
om van en aan elkaar te leren.  

 Het programma bereidt voor op zowel persoonlijke ontwikkeling als op het integraal 
leiding geven. De persoonlijke stijl van leidinggeven, waarin niet alleen gedrag, maar 
ook houding aan de orde zijn, krijgt aandacht in aparte sessies of seminars, maar ook 
tijdens het werken aan kennis- en inzichtgebieden.  

 Om deze combinatie van enerzijds het ontwikkelen van de capaciteit tot integraal 
management en anderzijds het ontwikkelen van de persoonlijke stijl van leiding geven 
zo goed mogelijk vorm te geven, wordt een deel van de bijeenkomsten bijgewoond 
door een zogenaamde leergroepconsultant die tot taak heeft 
a) het begeleiden van de deelnemers in de ontwikkeling van het persoonlijk 

leiderschap  
b) het bewaken van de continuïteit in het programma door bijvoorbeeld de docenten 

te informeren over ontwikkelingen in de groep en de behoeften van de 
deelnemers 

c) het bewaken van de samenhang in het programma door bijvoorbeeld bij een 
bepaald onderwerp relaties met andere onderwerpen aan de orde te (doen) stellen 
om het integrale karakter van management bij de deelnemers bewust te maken 

d) aanspreekpunt voor de deelnemers te zijn op onder meer het terrein van de 
vormgeving van het programma. 

 Omdat het ontwikkelen van een persoonlijke stijl van leiding geven vrij veel tijd vergt, 
wordt aandacht voor persoonlijke ontwikkeling reeds aan het begin aan de orde 
gesteld en verspreid over het traject behandeld. Tussen de bijeenkomsten waarin 
persoonlijke ontwikkeling speciale aandacht heeft, komen algemene vaardigheden 
aan de orde. Er is dan ruim gelegenheid om zelf door oefening en toepassing aan 
persoonlijke ontwikkeling te werken. 

 Docenten van het programma hebben verschillende achtergronden: deels uit de 
wereld van consultants/adviseurs, deels uit de wereld van het hoger onderwijs en 
deels uit de onderwijspraktijk. Vaak combineren docenten ook twee werelden. 

 Deelnemers ontvangen feedback op hun werk en ontwikkeling op verschillende 
wijzen: 
a) door de uitgevoerde opdrachten en het in praktijk brengen van het geleerde 
b) door gerichte feedback op opdrachten 
c) door supervisie en intervisie 
d) door tussentijdse advisering van de leergroepmanager.  

 Aan het eind van het programma ontvangen de deelnemers een certificaat van de 
Nederlandse School voor Onderwijsmanagement NSO.  
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4 Voortraject 
 
Het inzetten van traject voorafgaand aan het hoofdtraject kan de effectiviteit van het 
opleidingsprogramma zeer ten goede komen. In deze paragraaf wordt het voortraject 
besproken. 
 
Doelstellingen 
Een voortraject dient verschillende doelstellingen: 
 Zicht krijgen op de praktijk van het management en de verschillende facetten 

daarvan 
 Een begin ontwikkelen van een ander perspectief van het kijken naar 

schoolmanagement (niet vanuit het docentenperspectief, maar vanuit 
organisatieperspectief) 

 Zicht krijgen op eigen mogelijk sterke en zwakke kanten vanuit 
leiderschapsperspectief (wat een begin kan vormen voor of een aanvulling kan zijn 
op het persoonlijk ontwikkelingsplan, POP) 

 Voorwaarden creëren om een middenmanagement programma te kunnen volgen. 
Niet alleen in termen van tijd, gelegenheid, maar ook in termen van taken of positie 
die men op zich neemt om tijdens het opleidingsprogramma goede mogelijkheden te 
hebben om te refereren aan de praktijk. 

Daarnaast kan het voortraject ook een bijdrage leveren aan de intake-assessment omdat 
de potentiële deelnemers iets kunnen laten zien van hun vaardigheden, capaciteiten en 
motivatie die van belang is voor deelname aan het opleidingstraject en mogelijke 
indicaties geeft voor het succes als leidinggevende. 
 
Selectie en advisering 
De selectie voor het voortraject wordt gedaan door de leidinggevende(n) van de 
potentiële deelnemers. De belangstellenden geven aan dat ze deel willen nemen, maar 
het kan ook zijn dat leidinggevenden aan docenten laten weten dat ze potentieel 
geschikt zouden zijn om mee te doen met het traject. Het  totaal aantal deelnemers kan 
25 à 30 zijn. De NSO-medewerker die het traject begeleidt en de deelnemers ook 
observeert, formuleert aan het eind van het traject een advies over het vervolg. Dat kan 
zijn doorgaan (met het hoofdtraject), niet doorgaan of twijfel. Met name bij een negatief 
advies (en soms bij twijfel) is een nader gesprek nodig.Deze advisering vindt plaats op 
basis van een profielbeschrijving die deelnemers van zichzelf maken en die ze in de 
organisatie nader bespreken.  
 
Invulling 
Het voortraject omvat vier bijeenkomsten van 15 – 21 uur, inclusief een eenvoudige 
maaltijd. In de bijeenkomsten worden casus ingebracht door ervaren managers van de 
scholengroepen, worden enkele inhoudelijke thema’s besproken, zijn er oefeningen, 
zoals een postbakoefening en observeren de participanten een of meer 
managementactiviteiten in de eigen school of een andere school waarop ze reflecteren 
mede met behulp van een theoretisch framework dat hen wordt aangereikt. 
In het overleg met de directies zijn de volgende inhoudelijke onderwerpen voor het 
voortraject bepaald: 

• Integraal management en kennismaken met operationeel management 
• Communicatie 
• Leiderschap 
• Innovatiestrategieën en weerstanden 
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Verschillende activiteiten en werkvormen zijn mogelijk waaruit een keuze gemaakt kan 
worden. Enkele voorbeelden:  
 Behandeling van managementcasus en bespreking met ervaren schoolleiders de 

wijze waarop daarin gehandeld is en gehandeld had kunnen worden inclusief de 
achterliggende motieven 

 Behandelen van managementcasus en het vinden van de eigen identificatie, 
voorkeuren bij het beoordelen van situaties 

 Invullen van vragenlijsten die inzicht geven in elementen van gewenste en geschikte 
loopbaanperspectieven. 

 
Personele invulling 
De leergroepbegeleider van de NSO zal de begeleiding en advisering van de deelnemers 
voor zijn/haar rekening nemen en overleggen met de deelnemende managers over de 
opzet en werkwijze van het programma. Ervaren managers van scholengroepen zullen 
casus presenteren, ervaringen inbrengen, theoretische input geven, feedback geven. 
Per bijeenkomst zijn dus aanwezig de leergroepbegeleider, een docent van de NSO die 
het thema inhoudelijk behandelt en een of meer managers van de betrokken 
scholengroepen. 
 
Tijdperspectief 
 Het voortraject start in november 2005 en wordt een maal per twee weken gehouden 
op donderdag van 15.00 – 21.00 uur. Voorlopig zijn de volgende data hiervoor gepland: 
3 en 17 november, 1 en 15 december 2005.  
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5 Doelgroep  
 
Deelnemers 
De doelgroep van het opleidingstraject voor middenmanagers wordt gevormd door 
docenten die  

a) enige jaren onderwijservaring hebben  
b) gemotiveerd zijn om leiding te geven 
c) bereid zijn tijd en energie te investeren in een professionaliseringstraject 

Om te voorkomen dat de scholen investeren in mensen die achteraf toch niet echt 
geschikt blijken voor het vervullen van een managementpositie vindt advisering plaats 
aan het eind van het voortraject (zie paragraaf 4). Indien dit niet zou leiden tot toelating 
volgt altijd een advies aan de kandidaat deelnemer over wat te doen om verder aan de 
toelaatbaarheid te werken.  
 
Praktijkervaring 
De NSO acht het voor de optimalisering van het resultaat van het traject van belang dat 
deelnemers de gelegenheid hebben om tijdens het traject leidinggevende ervaring op te 
doen. Dat kan bijvoorbeeld door het leiden van een project, in ieder geval het 
organiseren en het aansturen van een of meer anderen. Het is aan de leidinggevende van 
de deelnemer om de deelnemers daarvoor in te zetten. Omdat het traject zal starten in 
het najaar 2005 en doorloopt in 2006 kan tijdens het eerste deel van het traject worden 
gepland welke praktische managementervaring de deelnemer in het tweede deel kan 
opdoen. Leidinggevenden van de deelnemers kunnen daarmee bij de jaarplanning voor 
2005-2006 rekening houden.
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6 Elementen van het programma van het hoofdtraject 
 
Overwegingen bij de inhoudelijke invulling  
 Het programma rust de deelnemers toe voor het leiding geven aan units/afdelingen in 

de verschillende onderwijsinstelling van de opdrachtgevers.  
 In de verschillende instellingen is een groot aantal veranderingen aan de gang en 

zullen ontwikkelingen naar verwachting blijvend plaats hebben. Dat impliceert onder 
meer dat veel aandacht besteed wordt aan leiding geven aan verandering, omgaan 
met weerstanden, management van cultuur en communicatievaardigheden. Het 
betekent tevens dat zij actief werken met praktijkzaken in de eigen school en 
ervaringswereld. Maar tevens dat zij interactief werken met deelnemers van andere 
afdelingen. 

 Het programma sluit aan bij de ontwikkeling en ervaringen van de deelnemers. Dat 
impliceert onder meer dat een intake plaats heeft en dat in het startseminar en 
mogelijk al in het voortraject al een begin wordt gemaakt met het inventariseren van 
de persoonlijke ontwikkelingsbehoefte mede in het licht van de ontwikkelingen die in 
de onderwijsinstelling plaats hebben. Met het oog hierop is een goed overleg over de 
intake tussen het management van de scholengroepen en degenen die de intake 
verzorgen van belang. 

 Voortdurende veranderingen in de onderwijsorganisatie, de wijze waarop mensen 
met elkaar omgaan en processen vorm krijgen, vereisen dat de deelnemers de 
dynamiek van de processen zien en begrijpen en tevens hun eigen rol (en hun 
beperkingen) daarin leren kennen. Een traject van supervisie en intervisie is daarvoor 
onder meer een goed hulpmiddel. 

 Deelnemers gaan leiding geven aan organisaties waarvan de cultuur zal veranderen. 
Bovendien werken ze nu in organisaties waar meestal een cultuurverandering aan de 
orde is. Dat vereist aandacht voor de stijl van leiding geven, aan delegatie, aan 
besluitvorming. Voor het programma betekent dit onder meer ook dat aandacht voor 
organisatiestructuren, organisatiedynamiek, besluitvorming en 
verantwoordelijkheidsdeling van belang is. 

 
Typen onderwerpen 
In hoofdlijnen zijn vier typen onderwerpen te onderscheiden: 
 Vaardigheden 
 Persoonlijke ontwikkeling 
 Kennis- en inzichtgebieden 
 Praktijkprojecten 

Deze typen sluiten elkaar uiteraard niet uit. Voor het leren van vaardigheden is 
bijvoorbeeld kennis en inzicht nodig en persoonlijke ontwikkeling gaat niet zonder 
vaardigheden of kennis. De accenten verschillen echter. In het programma wordt 
persoonlijke ontwikkeling vooral gestimuleerd en begeleid via supervisie en intervisie, 
vaardigheden via speciale vaardigheidstrainingen en kennis en inzicht in werkgroepvorm. 
Hoewel nooit in deze strikte zin gescheiden.  
  
De verschillende mogelijke onderwerpen worden hieronder beknopt toegelicht. De 
onderdelen zijn geordend naar type. Ze zijn niet weergegeven in de volgorde waarin ze 
worden verzorgd.  
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Vaardigheidsontwikkeling 
 
Het opleidingsprogramma bevat een aantal vaardigheidstrainingen die voor een deel 
worden geprogrammeerd op de cursusdagen en voor een deel in een of twee 
tweedaagse bijeenkomsten. Het programma start met een introductieseminar dat ook als 
een vaardigheidstraining kan worden gezien. 
 
Introductieseminar  

Behalve kennismaking en bespreking van het gehele programma is in het 
introductieprogramma het analyseren van managementrollen aan de orde. Hierbij 
worden de eigen rolopvattingen verkend en wordt bekeken in hoeverre deze passen 
bij doelen en effectiviteitopvattingen. Ook is het concept van de ‘lerende organisatie’ 
aan de orde als een soort van ‘ideaalbeeld’ waaraan een aantal belangrijke 
denkwijzen kunnen worden ontleend.  
Dit seminar levert niet alleen een verdiepte kennismaking op met de organisatie 
waarin men werkt maar ook met zichzelf en met elkaar. Een eerste agenda van 
aspecten in de eigen rol waaraan men wil werken is het resultaat. Als zodanig is dit 
ook het begin van de het POP. In het introductieseminar (4 of 5 dagdelen) wordt ook 
een vaardigheid uit onderstaand overzicht meegenomen. 
 

Veranderkundige interventies  
Hierbij is aan de orde hoe men veranderingen zo kan opzetten en invoeren dat een zo 
hoog mogelijke betrokkenheid van de medewerkers ontstaat. Geleerd wordt typen 
veranderingen en strategieën te onderscheiden en toe te passen, hoe weerstanden te 
analyseren en ermee om te gaan. 
 

Training gesprekstechnieken  
Deze training is vooral gericht op het voeren van gesprekken met medewerkers in 
verschillende situaties. Het geven van feedback, het maken van rapport, de 
verschillende technieken van onderscheiden gesprekssoorten komen hierbij aan de 
orde.  
 

Conflicthantering en onderhandelen  
Deze training is gericht op het leren onderkennen van conflictueuze situaties, de 
methodiek van het oplossen van conflicten en op de methodiek van onderhandelen. 
Naast veel tijd voor praktische oefening is er ook aandacht voor theoretische 
reflectie. Daarbij komen ook elementen van externe communicatie aan de orde: hoe 
kan men communiceren met (soms problematische) ouders, of hoe kan men de 
standpunten en ideeën van de eigen unit goed overbrengen. 
 

Besluitvorming en vergaderingen leiden  
Het nemen van besluiten en het stimuleren dat besluiten genomen worden is een 
belangrijke vaardigheid voor iedere leidinggevende. Analyse van 
besluitvormingsprocessen, het oefenen met verschillende technieken van 
besluitvorming zijn hier aan de orde. Omdat veel besluiten collectief, in 
vergaderingen worden voorbereid en genomen is het leiden van vergaderingen een 
vaardigheid die hiermee samenhangt, hoewel in vergaderingen uiteraard ook meer 
processen moeten plaats vinden dat alleen het nemen van besluiten.  
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Teambuilding  
Het vormen van teams is een essentiële taak van de onderwijsmanager. Hoe geeft 
men teams opdrachten, hoe kan met monitoren, maar ook op welke wijze stelt men 
teams zo samen dat ze een hoge mate van effectiviteit zullen genereren? 
Hierbij komen ook aspecten delegatie (opdrachten formuleren, taken opdelen, 
controleren, bijsturen) aan de orde. 

 
Persoonlijke ontwikkeling 
 
De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers wordt begeleid in het consultatietraject. 
Daarbij spelen intervisie en coaching een belangrijke rol. Intervisie wordt eerst getraind 
en vervolgens toegepast door de deelnemers. Daarbij is groepsbegeleiding van een 
professional aanwezig. Daarbuiten kunnen de deelnemers elkaar uiteraard ook 
interviseren. 
De coachingstraining is niet alleen van belang voor het elkaar ‘interviseren’ in de 
leergroep, maar ook als voorbereiding op het coachen van docenten in de 
managementpraktijk. Ook dit traject wordt begeleid door de leergroepconsultant.  
 
Kennis- en inzichtgebieden 

 
Strategisch denken en werken met missie  

Het samensmeden van een team, het ontwikkelen van eenheid in de afdeling, het 
werken aan kwaliteitszorg vragen om het ontwikkelen van een missie. Het (verder) 
ontwikkelen van een toegespitste missie op een zodanige wijze dat de medewerkers 
het als hun eigendom zien en ermee kunnen werken. Daarbij is het formuleren van 
opleidingsdoelen en het vertalen of levend maken daarvan in de organisatie aan de 
orde. 
 

Organisatiemodellen en –analyse  
De wijze waarop men structuur aanbrengt in de afdeling eist het kunnen analyseren 
van de kenmerken en doelen van de organisatie. Elementen van organisatiediagnose 
maken daarvan deel uit. Deelnemers reflecteren op hun eigen organisatie en die van 
anderen. Vooral het diagnosticeren van problemen die voortkomen uit de 
organisatiestructuur staat centraal. Hierbij is sterkte/zwakte analyse het zoeken naar 
kansen en bedreigingen en het vertalen daarvan naar beleid een essentiële activiteit. 

 
Cultuurverandering  

Cultuur is een van de belangrijkste, maar ook moeilijkst grijpbare aspecten van de 
organisatie en de unit. Het analyseren ervan volgens verschillende methoden is 
hierbij aan de orde. Tevens wordt gewerkt aan manieren waarop een cultuur 
veranderd kan worden. 
 

Onderwijskundig management  
Onderwijsmanagement vereist een zeker inzicht in de kenmerken van goed onderwijs 
en de rol die de leidinggevende kan spelen bij het bevorderen van goed onderwijs. 
Vooral de werkvormen die van belang zijn voor het realiseren van het 
onderwijskundig concept van de school zijn hierbij van belang. Aan de orde zijn ook 
het stimuleren van en de randvoorwaarden voor curriculumontwikkeling. De nodige 
coachingsvaardigheden zijn in een trainingsseminar aan de orde. 
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Human Resources Management 
Op welke wijzen men kan zoeken naar en kijken naar professionaliseringsbehoeften, 
hoe een professionaliseringsplan te maken dat voor de afdeling en voor de 
medewerkers van belang is. Ook elementen van personeelsplanning, selectie, 
beoordeling kunnen aan de orde komen evenaals taakbeleid en arbo-beleid. Een 
keuze uit de meest noodzakelijke onderwerpen is hier geboden in verband met de 
gelimiteerde tijdinvestering van de deelnemers. 
 

Kwaliteitszorg  
Hierbij is vooral het ontwikkelen van kwaliteitsbewustzijn in de afdeling aan de orde. 
Het ontwikkelen van een informatiesysteem, het denken in termen van doel-middel-
ketens en vooral het in gang zetten en houden van kwaliteitsverbetering. Het gaat 
hier niet primair om een bepaald kwaliteitszorgmodel te presenteren maar meer om 
de betrokkenheid van personeel bij kwaliteitszorg te optimaliseren. De vraag is 
primair hoe kunnen managers bevorderen dat docenten en ondersteunend personeel 
geïnvolveerd raken bij kwaliteitszorg op een zodanige manier dat kwaliteitszorg 
blijvend als zinvol en haalbaar wordt gezien. Het ontwikkelen van een plan voor 
kwaliteitszorg is een afsluitingsopdracht. 
 

Relatie van schoolbeleid en financiën  
Financieel management is niet een op zichzelf staande techniek maar heeft een 
instrumentele functie in het kader van het voeren van beleid. Het kunnen lezen en 
hanteren van financiële randvoorwaarden en het kunnen vertalen van afdelingsbeleid 
in financiële consequenties is van belang voor een goed inzicht in mogelijkheden en 
randvoorwaarden voor beleid. 
 

Marketing en PR  
De groter geworden ‘klantgevoeligheid’ van scholen vraagt niet alleen om interne 
kwaliteitszorg, maar ook om aandacht voor de wisselwerking tussen school en 
externe omgeving. In hoeverre dit een onderwerp is voor middenmanagers moet 
worden overlegd. In ieder geval is externe communicatie (genoemd onder 
vaardigheden) dat wel. 

 
Praktijkprojecten 
 
Een deel van de praktijkconfrontatie is al ingebouwd in de wijze waarop veelal gewerkt 
wordt bij bijvoorbeeld de kennis- en inzichtgebieden doordat voorbereidings-, tussen- of 
toepassingsopdrachten worden uitgevoerd in de praktijk. Het is daarnaast ook mogelijk 
om in de eerste fase van het opleidingstraject een schaduwopdracht en in de tweede 
fase van het opleidingstraject een meer omvattende praktijkopdracht uit te voeren in een 
andere school dan waar de deelnemer werkzaam is.  
 
Schaduwen  

Dit omvat het volgen van een ervaren schoolleider gedurende een dag of dagdeel, 
deze volgens een vooraf besproken methodiek observeren en interviewen, 
rapporteren en bespreken van de leerervaringen daarvan. Ervaren managers van 
de scholengroepen verzorgen dit onderdeel en worden daarbij gecoacht door de 
leergroepbegeleider. 

 
Praktijkproject 

Voor de invulling van een praktijkproject bestaan verschillende mogelijkheden. 
Een van de mogelijkheden is het analyseren van een project (bij voorkeur op een 
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andere school) waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis en inzicht verworven in 
het opleidingstraject en het aangeven van mogelijke vervolgstappen. De 
praktijkopdrachten zullen door ervaren managers van de scholengroepen worden 
begeleid. De opdrachten worden in overleg met de coördinator van het 
programma ontwikkeld. 
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7 Beoordeling en certificering 
 
Deelnemers ontvangen een certificaat van de NSO als aan een aantal voorwaarden 
voldaan is. 
 Volledige deelname aan de bijeenkomsten (bij overmacht mag het totale verzuim de 

15% niet overschrijden). Bij de trainingen is verzuim niet toegestaan. Bij overmacht 
moet in overleg met de werkgever gezocht worden naar een oplossing. 

 Het uitvoeren van praktijkopdrachten tussen de seminaronderdelen  
 Een voldoende voor twee grote opdrachten waarin een belangrijk deel van de 

knowhow opgedaan in de seminars dient te zijn verwerkt. 
 Een zelfevaluatierapport met feedback van de leergroepconsultant over de 

ontwikkeling van het POP. 
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8 Rooster en tijdbeslag 
 
Rooster 
Behalve twee tweedaagse seminars wordt een aantal bijeenkomsten gepland die 
eenmaal per twee weken worden gehouden. De NSO heeft goede ervaring opgedaan 
met bijeenkomsten van 15.00 – 21.00 uur met een pauze van 45 minuten voor een 
eenvoudige maaltijd. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag (van 15 – 21 uur) in 
het Trefpunt te Nieuw Vennep. Dit centrum is gemakkelijk per trein (enkele minuten 
lopen) en per auto (voldoende parkeergelegenheid) te bereiken. 
Het voortraject start donderdag 3 november 2005. Het hoofdtraject start met een 
seminar op 19 en 20 januari 2006.  
 
Vaardigheidstrainingen worden dikwijls verzorgd op aaneengesloten dagdelen. De 
kennis- en inzichtgebieden lenen zich soms voor behandeling in twee gedeelten, waarbij 
elk gedeelte op een andere dag (tweedaagse) plaats heeft en in de tussenliggende 
periode opdrachten worden gemaakt (bijvoorbeeld analyse van de eigen situatie of 
toepassing in de praktijk). De opdrachten worden dan een volgende keer besproken. Dat 
betekent dus dat tijdens een cursusdag of tweedaagse verschillende kennis- en 
inzichtgebieden, een vaardigheidstraining en/of een supervisie-/intervisie deel aan de 
orde kunnen komen. Deze werkwijze wordt in het algemeen als zeer plezierig en 
afwisselend ervaren. 
 
Studiemateriaal wordt verstrekt. In het algemeen betreft dit beknopte (overzichts) 
artikelen, hoofdstukken uit boeken en/of instrumenten voor eigen gebruik.  
 
Tijdbeslag 
De benodigde tijd voor de deelnemers kan als volgt worden geschat: 

 
Voortraject: 

 Contacttijd:      8 dd 
 Voorbereiding en opdrachten 6 dd 

Totaal       14 dd (ongeveer 40 uur) 
 
Hoofdtraject: 

 Contacttijd:     40 dd 
 Voorbereiding, opdrachten   40 dd 
 Praktijkprojecten    16 dd 

Totaal:       96 dd (ongeveer 300 uur) 
 


