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Betreft: traject Pedagogisch leiderschap t.b.v. Stichting Spaarnesant door Stichting NIVOZ 

met data vanaf september 2023 

 

Inhoud 

In het verdiepingstraject Pedagogisch Leiderschap werk je met de vraag: welke 

leidinggevende wil ik zijn? Waar neem je jouw team en leerlingen mee naartoe en waarom? 

We nodigen je uit tot zelfonderzoek, op zoek te gaan naar je pedagogische kompas, je 

vooroordelen en routines. Je geeft je eigen ontwikkeling vorm, gesteund en uitgedaagd door 

theorie, de andere deelnemers en praktijkervaringen tussen de bijeenkomsten.  

 

We gaan elkaar in 6 bijeenkomsten echt ontmoeten en andere waarheden toelaten. We 

maken ruimte om te experimenteren en we nemen de tijd voor het speelse en 

onvoorspelbare. Vertrouwd wordt vreemd en vreemd vertrouwd. Je gaat ervaren wat wel en 

niet lukt en herkent wat van waarde is en er echt toe doet.  

We verkennen gezamenlijk het pedagogisch perspectief en ieders eigen pedagogische 

opdracht. De nadruk ligt op wie jij bent en wil zijn als leider.  We maken ook de slag naar hoe 

je kunt bijdragen aan de ontwikkelingen binnen jullie stichting, in het bijzonder de inkleuring 

van het kompas van Spaarnesant. 

  

Wat brengt het je?  

Door je in pedagogisch leiderschap te ontwikkelen beïnvloed je de schoolcultuur, het 

leerklimaat en jouw relaties in de school. Daarnaast krijg je inzicht en taal om nieuwe keuzes 

te maken en deze te legitimeren. ‘Wat er allemaal moet’ krijgt minder snel de overhand. Zo 

werk je vanuit een heldere pedagogische opdracht samen met je team aan goed onderwijs, 

voor álle leerlingen.   

 

 



 
 

Opbouw traject 

Het traject is opgebouwd uit één tweedaagse en vijf bijeenkomsten van een dag.  

We beginnen met een startgesprek met iedere deelnemer. In dit gesprek staan de eigen 

ontwikkelvragen en daarmee het commitment aan het traject centraal. Deelnemers vullen 

vervolgens zelf een vragenlijst in van Insights Discovery. Op basis van deze vragenlijst 

ontvangen de deelnemers tijdens de eerste tweedaagse een persoonlijk leiderschapsprofiel.  

In de groep zal o.l.v. van een ervaren Insights trainer toegelicht worden hoe de profielen 

gelezen en gehanteerd kunnen worden. De ervaring leert dat deze profielen versnellend 

werken in het leerproces, doordat ze een goed inzicht geven in het eigen handelen.  

 

Het traject kent steeds eenzelfde inhoud qua structuur, zowel tijdens de bijeenkomsten als in 

de periodes daartussen: 

• Reflecteren (cognitief en emotioneel): hoe verloopt mijn proces? Wat kom ik tegen en 
hoe verhoud ik me daartoe?   

• Experimenteren (fysiek): welke ervaringen doe ik op en hoe neem ik hierin mijn 
collega’s mee?   

• Keuzes maken (emotioneel, fysiek, moreel): welke impact heeft mijn bijdrage aan het 
traject op de leerlingen van mijn school? Hoe komt het hun ontwikkeling ten goede?   

• Lezen (cognitief en emotioneel): welke theoretische onderbouwing ondersteunt mij in 
mijn leiderschap en in de keuzes die ik maak? 

 

Tussen de bijeenkomsten door worden er opdrachten gestuurd die aansluiten bij 

bovenstaande structuur. Ze ondersteunen bij in praktijk te brengen wat aan bod is geweest in 

de bijeenkomsten. 

 

Gastsprekers 

Tijdens het traject nodigen we gastsprekers uit. We beogen een Q&A met Luc Stevens, als 

grondlegger van pedagogisch leiderschap. We nodigen ook graag een gast uit op het gebied 



van duurzaamheid/ecologie en wat dit betekent voor de pedagogische opdracht. We denken 

daarbij aan Arjen Wals of Kees Klomp. Als laatste gastspreker beogen we ofwel Ben van der 

Hilst (Hetlerenorganiseren) of Frank Weijers. Ben is gepromoveerd op het teamgericht 

organiseren van het onderwijs. Frank Weijers is bekend op zijn expertise van Deep 

Democracy en zijn boek ‘Spelen met ruimte’.  

 

Coach 

We vragen de deelnemers om een coach te zoeken binnen Stichting Spaarnesant. Zij nodigen 

deze coach uit voor de laatste bijeenkomst. De coaches zullen alle deelnemers zien en horen 

in wisselende samenstellingen over wie zij zijn als pedagogisch leider met een heldere 

pedagogische opdracht. Zij fungeren naast toehoorder ook als critical friend. Dit zorgt voor 

verdieping. De ervaring leert dat coaches op deze manier een goed beeld krijgen van het 

traject en vaak zelf geïnspireerd raken.  

De bedoeling is dat deelnemers na de laatste bijeenkomst tenminste 3 keer hun coach 

ontmoeten om met hen te sparren over hun ontwikkeling als pedagogisch leider. De coaches 

hebben de eindpresentatie als vertrekpunt voor deze gesprekken en voor de deelnemers is 

het een vervolg en daarmee verdieping op het traject. Hiermee dragen we het leerproces 

weer over aan het leren via peer to peer binnen Stichting Spaarnesant.  

 

 

Wat Hoe Wanneer 

Uitnodigen 
deelnemers info 

 mei/juni 

Intake met een van de 
trainers  

1 uur per persoon  
 

Juli, september 
2023 

Bijeenkomst 1 
 
Tweedaagse  

Theorie PL. Bol “Wie je bent? 
 
Optie: deelnemers krijgen een persoonlijk 
profiel via Insights Discovery. Een manier om 
zicht te krijgen op eigen waarden en drijfveren 
en daaruit voortkomende gedragsvoorkeuren. 
Tijdens 1 dagdeel van de tweedaagse worden 
de profielen en het werken met Insights 
toegelicht (externe trainer)  
 
Voor meer informatie zie: 
https://www.insightsbenelux.com/leiderschap 

 
 
Meditatie en verstilling 
 

25-26 sept 
 
25 sep  
10-21 uur 
 
26 sep 
9-13 uur 

Tussentijds Opdrachten om te verdiepen in de praktijk, in 
de theorie/literatuur en om te oefenen in 
kleinere groepen.  
 

 

https://www.insightsbenelux.com/leiderschap


Alle deelnemers zoeken een 
maatje/sparringpartner in de rol van coach. 
Deze coach is aanwezig bij de eindpresentaties 
en zal een aantal gesprekken met voeren na 
het traject. 

Bijeenkomst 2:  
 
 

Accent op wat je te doen hebt: Pedagogische 

opdracht  

 

Optie gastspreker: accent op duurzaamheid-

wereld en betekenis ervan voor pedagogische 

opdracht.) 

31 oktober 
 
10-16 uur 

Bijeenkomst 3 
 

Verdiepen op de pedagogische opdracht Woe 29 
november 
10-16 uur 

Tussentijds (coach) 
gesprek met een van 
de trainers 

1 uur per persoon  

Bijeenkomst 4  
 

Wat je doet 
 
Optie gastspreker 2: Accent op 
handelingsperspectief.  

Ma 5 februari 
 
Aanvang of in de 
middag 14-18 
uur + ow avond 
Anders 10-16 
uur 

Bijeenkomst 5  Integratie pedagogisch leiderschap Ma 11 maart 
 
10-16 uur 
 

Bijeenkomst 6  
 

Presentaties 
Scherpstellen van de presentatie met daarin 
pedagogische opdracht in verschillende 
rondes. Coaches zijn aanwezig en zorgen voor 
verdieping.  

Woe 17 april 
 
10-16 uur + 
borrel 
 

 
  



 
 


