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Overzicht
programma 2019

De VO-academie ondersteunt bestuurders en schoolleiders in
hun professionele ontwikkeling met een uitgebreid aanbod aan
activiteiten. Uiteenlopend van krachtige masterclasses en interactieve
webinars tot en met verdiepende meerdaagse trainingen en
leertrajecten. We ontwikkelen deze activiteiten op relevante thema’s
en veelal in samenspraak met de sector. Van en met elkaar leren
is daarbij altijd het uitgangspunt. In deze brochure vindt u een
selectie uit de activiteiten die wij in 2019 voor u organiseren.
Meer informatie vindt u op www.vo-academie.nl.

De VO-academie is een programma van de VO-raad.

SAMEN LEREN VAN EN MET COLLEGA’S
Het samen leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld via intervisietrajecten of
collegiale bestuurlijke visitaties, is uitermate populair onder bestuurders
en schoolleiders. Deze leervormen bieden ruimte voor inhoudelijke
verdieping en reflectie op het eigen handelen. In 2019 starten weer
diverse trajecten voor schoolleiders en bestuurders waarin het uitwisselen
van kennis en ervaringen met collega’s centraal staat.
Inter visietrajecten Lead & Learn voor
schoolleiders uit het middenmanagement
Deze trajecten zijn specifiek toegesneden op
schoolleiders uit het middenmanagement zoals
team- en afdelingsleiders. Lead & Learn brengt
meerdere ontwikkelperspectieven bij elkaar;
van persoonlijke competentieontwikkeling tot
en met schoolontwikkeling. Tijdens dit hele
traject staat de persoonlijke leervraag van de
deelnemers centraal in intervisiebijeenkomsten
en workshops. Om de beurt brengen deelnemers
een casus in, een leervraag of een probleem uit
de praktijk. Vervolgens gaan zij in gesprek met
andere groepsleden op zoek naar een antwoord
of oplossing. Per traject zijn er acht bijeenkomsten.
Startdata
pp
Tranche 6 start 14 december 2018 en
eindigt in juni 2019.
pp
Tranche 7 start 27 september 2019 en
eindigt in maart 2020.
Inter visietrajecten Lerend Leiderschap voor
eindverantwoordelijk schoolleiders
Deze intervisietrajecten zijn speciaal ontwikkeld
voor eindverantwoordelijk schoolleiders zoals
directeur-bestuurders, rectoren en voorzitters van
centrale directies. Bij Lerend Leiderschap is intervisie
gekoppeld aan inspirerende inhoudelijke workshops.
De bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten
van zelfbewustzijn en effectiviteit ten aanzien
van de interactie met de ander en de omgeving.

De workshops gaan uit van het gegeven dat u
als schoolleider (en als iedere andere professional)
eerst mens bent en dan functionaris. Per traject
zijn er vier bijeenkomsten.
Startdata
pp
Tranche 3 start 11 december 2018 en eindigt in
maart 2019.
pp
Tranche 4 start 04 oktober 2019 en eindigt in
januari 2020.
Leer traject VO-inter visiebegeleider
voor schoolleiders
Door schoolleiders op te leiden tot intervisie
begeleider, wil de VO-academie een impuls
geven aan de verdere professionalisering van de
sector door de sector. Deze pilot is bestemd voor
schoolleiders uit het midden- en eindverantwoordelijk
management uit het vo en met minimaal twee jaar
ervaring als leidinggevende. Na afloop van dit
traject kennen de deelnemers basisvaardigheden
van het begeleiden van intervisiegroepen, de
achterliggende theorieën rond intervisie en hebben
zij de eerste vlieguren gemaakt als intervisie
begeleider. Het traject gaat uit van leren van en
met elkaar en is geen individueel coachingstraject
op intervisievaardigheden. Dit traject telt
vijf bijeenkomsten.
Startdatum
pp
Tranche 2 start 25 september 2019 en eindigt in
maart 2020.

Inwerkimpuls voor beginnend schoolleiders
Voor beginnend schoolleiders uit het
middenmanagement verzorgt de VO-academie
de Inwerkimpuls. De deelnemers doen kennis op
over leidinggeven in het onderwijs en reflecteren
op de eigen rol en situatie. Ook werken ze aan
een goed inwerkprogramma op de eigen school.
Het traject start met een tweedaagse die wordt
begeleid door diverse experts op het gebied van
leidinggeven waarna de deelnemers nog ten minste
twee begeleide intervisies ontvangen. Het doel van
de Inwerkimpuls is deelnemers: zicht bieden op het
speelveld van leidinggevenden in het onderwijs;
inzicht bieden op de eigen (leiderschaps-) rol,
formeel en vanuit de vraag ‘wat voor leider ben
ik?’; versterken van de eigen rol als het gaat om
inwerkprogramma’s en professionalisering en
buiten de eigen school laten kijken en hen de
mogelijkheid bieden om te netwerken. Het traject telt
vier bijeenkomsten.
Startdatum
pp
De tweedaagse is 7 en 8 november 2019
Leer traject Oriëntatie op leiderschap voor
docenten
Oriëntatie op leiderschap is gericht op docenten
uit het voortgezet onderwijs die interesse hebben
om teamleider of leidinggevende te worden.
Dit programma geeft docenten inzicht in (hun)
leiderschap, zodat zij in staat zijn een bewuste
keuze te maken ten aanzien van een loopbaanstap
naar een leidinggevende positie in het onderwijs.
Docenten krijgen zicht op hun drijfveren en ambities
ten aanzien van leiderschap. Zij ontdekken waartoe
zij leiding willen geven, wat hun kwaliteiten zijn en
wat te doen wanneer het spannend wordt. Tevens
krijgen docenten zicht op wat een leidinggevende
positie binnen een school betekent en ontwikkelen
zij een leidinggevend perspectief. Het traject telt
drie bijeenkomsten.

Startdata
pp
Voorjaarsgroep start 11 februari 2019
en eindigt in januari 2020.
pp
Najaarsgroep start 23 september 2019
en eindigt in januari 2020.
Opleiding tot VO-managementcoach
Deze opleiding biedt een intellectuele uitdaging
in de vorm van theoretische en methodische
verdieping. Er is een belangrijke plaats voor de
coachingspraktijk ingeruimd. Van de deelnemers
wordt verwacht dat zij tijdens de opleiding twee
coachees begeleiden. De opleiding is opgezet
voor bestuurders en voor ervaren schoolleiders
met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring. Het
coachen van collega-schoolleiders en/of -bestuurders
vereist voldoende ‘vlieguren’ in een leidinggevende
positie om de rol als coach goed te kunnen vervullen.
De opleiding wordt verzorgd door BLG&Partners.
Na de opleiding zijn deelnemers nog minimaal
twee jaar actief als VO-managementcoach. Het
traject kent een selectietraject vanwege het beperkt
aantal opleidingsplaatsen en de eisen die aan
de deelnemers gesteld worden. De opleiding
bestaat uit ongeveer 12 bijeenkomsten waarin
intervisie, supervisie en themabijeenkomsten
worden afgewisseld.
Startdatum
pp
Selectieperiode april tot juni 2019. De
opleiding start 13 september 2019 en
eindigt in april 2020.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Collegiale bestuurlijke visitaties
De collegiale bestuurlijke visitaties vormen een
krachtig en gewaardeerd professionaliseringsmiddel
voor bestuurders. Collegiale bestuurlijke visitaties
zijn inhoudelijk gestructureerde bezoeken aan
een schoolbestuur op basis van een door het
ontvangende bestuur opgestelde zelfevaluatie.
De visitatiecommissie, gevormd door collegabestuurders, neemt het bestuurlijk denken en
handelen van een schoolbestuur onder de loep en
geeft professionele en zorgvuldige feedback. In de
ALV van de VO-raad in mei 2018, is de afspraak
gemaakt dat alle bestuurders in het vo eens in de
vier jaar deelnemen aan een collegiale bestuurlijke
visitatie. Het traject telt twee gezamenlijke
bijeenkomsten, de eigen visitatie en deelname
aan drie visitatiecommissies.
Startdata
pp
Tranche 5 start 03 juni en eindigt in maart
2020. (De visitaties vinden plaats in de periode
september 2019 – december 2019).
pp
Tranche 6 start 13 juni 2019 en eindigt in maart
2020. (De visitaties vinden plaats in de periode
september 2019 – januari 2020).
pp
Tranche 7 start 6 december 2019 en eindigt
in juni 2020. (De visitaties vinden plaats in
de periode januari 2020 – mei 2020).
Oriëntatie op besturen
Dit nieuw te ontwikkelen traject biedt
(eindverantwoordelijk) schoolleiders de kans zich
te oriënteren op de functie van bestuurder. In drie
bijeenkomsten krijgen deelnemers meer zicht op wat
besturen inhoudt en welke ontwikkeling zij willen
doormaken mochten zij die stap willen maken.
Startdatum
pp
Tranche 1 (pilot) start 24 mei 2019 en eindigt in
september 2019.

Versnel uw ontwikkeling met een
VO‑managementcoach
Waar wilt u nog beter in worden?
VO-academie biedt schoolleiders en bestuurders de
mogelijkheid om kosteloos gecoacht te worden door
een coach uit de regio. De VO-managementcoaches
zijn allen ervaren schoolleiders en bestuurders,
opgeleid en gecertificeerd tot coach. De ideale
persoon dus, om eens mee te sparren over vragen
en uitdagingen die u in uw werk en ontwikkeling
bezighouden. Nieuwsgierig? Ga naar vo-academie.
nl/coaches en kies uw eigen VO-managementcoach!
Online opleidingscatalogus voor schoolleiders
en bestuurders
Alle opleidingen overzichtelijk en actueel.
De opleidingscatalogus biedt een overzicht van
tientallen opleiders en honderden opleidingen voor
de professionele ontwikkeling van schoolleiders en
bestuurders in het voortgezet onderwijs. Door middel
van verschillende zoekfilters kunt u zoeken in het
aanbod en komt u bij de opleidingen uit die voor jou
relevant zijn. Via www.vo-academie.nl kunt u direct
naar de opleidingscatalogus.
Kennis- en Leerplatform VOnkel
Alle relevante en actuele kennis over leiderschap in
het VO op één plek.
Speciaal voor schoolleiders en bestuurders
heeft de VO-academie in samenwerking met het
Schoolleidersregister VO (SRVO) het kennis- en
leerplatform VOnkel ontwikkeld. Op dit platform kunt
u online leren en ontmoeten als onderdeel van de
fysieke leertrajecten van de VO-academie. Ook vindt
u actuele informatie over de ontwikkelingen rondom
het schoolleiderschap vanuit het SRVO.
Daarnaast biedt het platform toegang tot relevante
kennis op het gebied van diverse thema’s.
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