In de week waarin het thema “bouwen aan een moral community”
centraal staat, leert u als schoolleider uw organisatie te leiden vanuit de
blik op de toekomst. Als schoolleider leert u vanuit deze blik integraal en
cyclisch te leiden. U verdiept uw kennis en geeft uw organisatie en het
onderwijs vorm en inhoud in de context van een gemeenschap ( kind,
school en maatschappij) en bent toekomst gericht.
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Leerdoelen
• U toetst of de invulling van Toekomstgericht onderwijs past binnen
de huidige visie op leren en ontwikkeling. U toont aan dat u weet
waar u over spreekt. Hierbij neemt u uw eigen waarden en
normen mee. (Van ik naar wij).
• U ontwikkelt een blik op de toekomst, waarbij men durft te
verdwalen in het “land van niet weten”. U toetst deze blik bij
anderen binnen en buiten de organisatie.
• U kent de kansen en bedreigingen en de positieve en negatieve
aspecten van Toekomstgericht Onderwijs. U analyseert wat
innoveren en risico’s nemen betekent op het snijvlak van het
zichtbare en het onzichtbare in de toekomst.
• U zet een strategie uit t.a.v. een voorgenomen innovatie in de
richting van Toekomstgericht onderwijs. U anticipeert hierbij op
omgevingsinvloeden en kijkt hierbij naar de effecten op leerkracht
en leerlingenniveau. U beoordeelt dit aan de hand van de
uitgansgs punten van de ‘moral community’.
• U stemt de nieuwe ontwikkelingen af op het team met het accent
op de geformuleerde uitgangspunten voor Toekomstgericht
onderwijs, waarbij de wederzijdse afhankelijkheid voorop staat.
• U borgt de nieuwe uitgangspunten, en de morele waarden in uw
organisatie d.m.v. het formuleren in gezamenlijkheid met het
team van de leidende principes, die vertaald zijn in concrete
attitudes en gedragsafspraken. Hierbij weet u gebruik te maken
van de leercyclus.
• U koppelt alle inzichten m.b.t. Toekomstgericht onderwijs steeds
aan wetenschappelijke kennis en relevante literatuur.

Voor wie
Dit is voor schoolleiders op het primair onderwijs en voortgezet
onderwijs, welke durven out of the box te denken en visionair kunnen en
willen kijken naar het onderwijs van de toekomst.
Investering
€ 5775,- Inclusief reis en all inlcusive verblijfkosten, excl.
annuleringsverzekering en reisverzekering. Passerel BV is vrijgesteld van
BTW
Duur
8 daagse opleiding met aan een gesloten dagen. U verblijft deze
opleiding met de groep gedurende de hele week op één locatie.
Studie inzet opleiding
Contact: 90 uur
Literatuur: 206 uur
Intervisie en eindopdracht: 40 uur
Van start tot herregistratie
Bij aanvang zullen wij doormiddel van een persoonlijke intake kennis met
u maken en uw leervraag met u bespreken. Na afloop van dit thema zult
u dit afsluiten middels een eindopdracht waar wij toetsen op kennis &
inzicht, toepassing, oordeelsvorming, leervaardigheden en
communicatie. Na positieve toetsing bent u op dit thema her
geregistreerd voor het schoolleidersregister PO.

