Tekst van de uitnodiging voor de NSO-module ‘Leidinggeven aan leren’
verstuurd aan directeuren en rectoren van VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg

Gouda, 30 maart 2016

Geachte directeur, geachte rector,

U hebt het al eerder gehoord of gelezen: De Rode Loper heeft met de Nederlandse School voor
Onderwijsmanagement (NSO) afspraken gemaakt over een professionaliseringsaanbod voor schoolleiders
van VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Hierbij nodigen we directeuren, rectoren
en overige ervaren leden van de schoolleiding uit voor deelname aan de module ‘Leidinggeven aan leren’.
De bijeenkomsten vinden plaats in Den Haag.

De module is een van de acht modules waaruit de geaccrediteerde opleiding tot Master in Educational
Management bestaat. Na afronding van de module kan de schoolleider deze professionalisering inbrengen
bij inschrijving in het Schoolleidersregister VO dat per 1 april 2016 opengesteld wordt.

Uitgangspunten
De module geeft een overzicht van leertheorieën en onderwijsconcepten die u in staat stellen een goede en
duidelijke visie op onderwijs en leren te formuleren. In deze module wordt niet alleen aandacht geschonken
aan de theorie maar ook aan de praktijk van het leidinggeven aan leren. Binnen uw verantwoordelijkheid
creëert u een leerklimaat waarin eenieder zich uitgenodigd en verleid voelt zich te ontwikkelen.

Op de studiedagen worden achtereenvolgens behandeld:
Onderwijs- en leerconcepten, Breinleren, Pedagogisch leiderschap, Team- en organisatieleren en
Interventies in groepen.

Opbouw
De module start op 12 september 2016. De collegedagen zijn steeds op maandagen van 9.00 tot 17.00 uur.
De cyclus wordt in maart 2017 afgesloten met presentaties en een summatieve toets.
De module staat voor 8 ECTS, dat wil zeggen een studiebelasting van 224 uur: 48 uur contacttijd (6
bijeenkomsten van 8 uur) en 176 uur studietijd.

Werkvormen
Werkvormen zullen zijn: interactieve colleges, groepswerk, casusbesprekingen, rollenspelen over
interventies, filmopnames bekijken, oefenen in het feedback geven, reflectie-opdrachten uitvoeren.

Docenten
De volgende docenten verzorgen de colleges: prof.dr. Robert-Jan Simons, drs. Femke Geijsel, drs. Ria van
Dinteren, drs. Gelbrich Feenstra en Pim Visser.
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Voorwaarden voor deelname

De deelnemers zijn werkzaam als rector of directeur op een van de bij De Rode Loper aangesloten scholen.
Ook andere leden van de schoolleiding (zoals conrectoren, teamleiders, afdelingsleiders) kunnen op
voordracht van hun directeur/rector deelnemen mits zij ten minste drie jaar leidinggevende ervaring hebben.

Een medewerker van het NSO stelt in een telefonische intake vast of de deelnemer aan de door NSO
gestelde voorwaarden voldoet.

Locatie
Als leslocatie is gekozen voor vergaderlocatie Om de Hoek in Duinoord.
Adres: Schuytstraat 52, 2517 XG Den Haag.
Gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en gratis parkeermogelijkheid.

Data
Collegedata: 12 september, 10 oktober, 31 oktober, 21 november (2016), 16 januari, 13 maart (2017).

Nog voor de zomervakantie ontvangt u informatie over wat er van u verwacht wordt als voorbereiding op de
eerste bijeenkomst op 12 september. Dit zal neerkomen op het lezen van literatuur en het maken van een
opdracht.

Kosten
De kosten voor de module, inclusief accommodatie en lunches, exclusief boeken, bedragen € 2.400,-.
De gemeente Den Haag subsidieert hiervan € 1.200,-.

Opgeven
Hebt u belangstelling? Schoolleiders kunnen zich aanmelden via info@derodeloper.nu. Overige leden van
de schoolleiding kunnen alleen aangemeld worden door hun directeur of rector.
De groep zal bestaan uit ten hoogste 20 deelnemers. De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels
gemeld.

Meer informatie
Meer informatie op de website van de NSO en bij Martin van der Harst (info@derodeloper.nu).
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