
Als schoolleider krijg je voortdurend te maken met steeds verdergaande digitalisering en
de 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Maar welke vaardigheden hebben
kinderen eigenlijk nodig en wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?
Weet je hoe je toekomstgerichte keuzes maakt die passen bij jouw school en die
gebaseerd zijn op onderwijsvisie? En hoe jij je team hierin meeneemt?

Vijfdaagse opleiding 

Toekomstgericht onderwijs voor schoolleiders
van visie tot dagelijkse onderwijspraktijk

IS JOUW

SCHOOL KLAAR

VOOR DE

TOEKOMST? 



In de vijfdaagse opleiding Toekomstgericht onderwijs
voor schoolleiders staan we uitgebreid stil bij diverse
thema’s. We maken hierbij de verbinding tussen theorie
en (jouw eigen) praktijk. Centraal staan ‘het ontwikkelen
van kennis en inzicht’ en ‘leren en leiderschap in de 21e
eeuw’. Bij de aanvang van de opleiding pas je zelf
kenmerken van 21e eeuws leren toe in het team.
Op een onderzoeksmatige manier formuleer je zo
praktijkvragen voor jouw eigen school en een plan van
aanpak om deze te gaan beantwoorden. Dit plan van
aanpak kan gebruikt worden als onderlegger/basis voor
het (te ontwikkelen) schoolplan of actuele speerpunten
binnen de school.

Je krijgt bouwstenen die nodig zijn om in te kunnen
spelen op veranderingen. Zo kun je keuzes maken die
passen bij de onderwijsvisie van jouw school, leiding
geven aan jouw team en in gesprek gaan met je bestuur,
collega’s en andere organisaties over toekomstgericht
leren. Deze opleiding is gecertificeerd door het
schoolleidersregister en sluit aan bij het
professionaliseringsthema ‘toekomstgericht onderwijs’.

Dag 1 - Visie op leren en ontwikkelingen in het
onderwijs
Tijdens de eerste dag ligt de focus op samen leren en
ervaren binnen een veilige omgeving. Daarbij staan de
persoonlijke doelen en verwachtingen van de
deelnemers centraal. We brengen in kaart wat de
gewenste resultaten zijn waarbij er aandacht is voor de
eigen schoolcyclus. Ook de belangrijkste trends in het
onderwijs komen op de eerste dag aan bod.

Dag 2 - Digitalisering van het onderwijs in relatie tot
de leeropbrengsten
Op de tweede dag gaan we aan de slag met
onderstaande thema’s:

(verkenning van) digitalisering in het onderwijs
(binnen het primaire en het secundaire proces)
gepersonaliseerd leren en digitale didactiek
differentiëren met digitale (adaptieve) leermiddelen
toetsing binnen het onderwijs
informatiebeveiliging en privacy van leerlingdata
(wat je geregeld dient te hebben en waarom)
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De wereld is meer dan ooit in beweging en we kunnen niet meer om verdergaande
digitalisering van het onderwijs heen. Deze ontwikkeling daagt je uit goed na te
denken over de rol die digitalisering, 21e-eeuwse vaardigheden en ICT in het
onderwijs spelen. In de praktijk krijgen we veel vragen van schoolleiders die door
de bomen het bos niet meer zien. Wil je jouw kennis en vaardigheden bijspijkeren,
zodat je weet hoe je invulling kunt geven aan toekomstgericht onderwijs?
Dan is deze opleiding iets voor jou.

Van visie naar praktijk Inhoud van deze opleiding



Na de opleiding
De deelnemers van de opleiding verbinden we aan
elkaar middels een intervisiegroep. Zo blijft ook na de
opleiding de mogelijkheid bestaan om situaties en
ervaringen met elkaar te delen, advies te vragen en
samen te blijven werken aan toekomstgericht
onderwijs.

up-to-date kennis van
toekomstgericht onderwijs.
een duidelijke visie ontwikkeld op digitalisering
en 21e-eeuwse vaardigheden.
een plan van aanpak ontwikkeld dat antwoord
geeft op vragen uit de praktijk rondom
toekomstgericht onderwijs en waarmee je op
jouw school aan de slag kunt.
bewezen te voldoen aan het professionaliserings-
thema ‘toekomstgericht onderwijs’ uit het
schoolleidersregister.

Na het afronden van deze opleiding heb je:

Concrete resultaten

Dag 3 - Toekomstgericht onderwijs
De derde dag van de opleiding staat in het teken van: 

21e-eeuwse vaardigheden (waar hebben we het over en
waar passen we deze toe binnen het curriculum)
hogere orde denken en de rol die ICT hierbij speelt
mediawijsheid en ouderbetrokkenheid
het nieuwe curriculum en het vernieuwde
inspectiekader

Dag 4 - De schoolleider als regisseur: 
toekomstbestendig leiderschap
Op deze dag vertalen we de opbrengsten van dag 1 t/m 3
naar visie en ambitie van de eigen school (proces en
inhoud). Aan bod komen:

toekomstbestendig leiderschap in de 21e eeuw en
duurzame onderwijsontwikkeling
het leiden van innovaties binnen de school
het werken met professionele leergemeenschappen
binnen een professionele cultuur, in relatie
tot leiderschap in de 21e eeuw

Dag 5 - Als alles samenkomt
De laatste dag van de opleiding bestaat uit een
presentatieronde. Elke deelnemer heeft het geleerde
vertaald naar de eigen schoolpraktijk en presenteert
dit aan de groep. We sluiten de opleiding af met een
netwerkdiner. Hierbij kunnen ook collega directeuren
worden uitgenodigd. 

"Wat ik goed vind, is dat de adviseurs van O21 heel erg vanuit de onderwijskundige kant
meedenken. De vraag ‘Waar wil je met je onderwijs naartoe?’ staat centraal. Dan heb je soms
digitale middelen nodig. En dan is de afweging: welke middelen zet je waarvoor in? Het is fijn om
daarover kritisch met elkaar te kunnen spreken. Het is een uitdagende opleiding waarin je tevens
werkt aan een plan voor je eigen organisatie."

                                                                                      Elske van Leeuwen, directeur De Goede Herderschool

https://o21.nu/opleidingen-trainingen/categorie/toekomstgericht-onderwijs-voor-schoolleiders/


Prijzen, data en locatie
Neem contact met ons op voor de actuele prijzen, data
of meer informatie.

Incompany
Het is ook mogelijk om deze opleiding incompany af te
nemen. Dat kan vanaf tien deelnemers. Neem contact
met ons op voor meer informatie.

Duur 
Deze opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten van een
dag. Tussentijds werk je zelf aan opdrachten. De totale
studiebelasting bedraagt 140 uur. 

Voor wie
Schoolleiders die hun die vragen hebben over
toekomstgericht onderwijs, hun kennis willen
bijspijkeren en concreet aan de slag willen gaan met
toekomstgericht onderwijs binnen hun school. 

Praktische informatie

Aanmelden of meer weten?
Neem via e-mail of telefonisch contact op met Henk van de Hoef, henk@o21.nu, tel. 06 – 57 57 65 05. 
 
Over O21
O21 begeleidt en adviseert besturen met allerlei vraagstukken op het gebied van Onderwijs & ICT. 
Meer weten? Bekijk onze website of onze opleidingen, trainingen en begeleidingstrajecten.
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