LEERGROEP VOOR SCHOOLLEIDERS MET AMBITIE!

Heb je als schoolleider ambitie om - samen met een kinderopvangorganisatie door te ontwikkelen naar een Integraal Kind Centrum? Dan is de leergroep
Leidinggeven aan IKC ontwikkeling een mooie opstap. In vijf bijeenkomsten
leer je een gezamenlijke visie centraal te stellen en in samenhang met diverse
partners een ontwikkeltraject uit te denken en uit te werken.
De betekenis van het IKC voor het kind en de medewerkers zet je centraal. Je
vergelijkt met elkaar en zet concrete stappen op weg naar je eigen IKC.
Wat biedt deze leergroep?
De ontwikkelfase waarin je school en/of kinderopvangorganisatie zich bevindt, gebruiken we als
uitgangspunt voor deze leergroep. We bieden je
daarnaast kaders, kennis en concepten aan om
op basis daarvan vervolgstappen voor je
‘IKC-in wording’ uit te werken. Je reflecteert in
de leergroep op de resultaten daarvan.

Herregistratie door het
Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register
in het kader van de herregistratie. Dit houdt in
dat deze leergang dekkend is bevonden voor
één professionaliseringsthema, te weten ‘In
relatie staan tot de omgeving’ (alle deelthema’s)
en voor vier deelthema’s: persoonlijk leiderschap,
regie en strategie, leiding geven aan verandering
en toekomstgericht onderwijs.

WWW.STENDENPROFESSIONALS.NL
WWW.ECNO.NL

Leidinggeven aan
IKC ontwikkeling

Werkwijze van de leergroep

Uitvoering in samenwerking met Vyvoj

Een leergroep combineert ‘leren van en met elkaar’ met
‘verrijkende stof’ in een ‘real world setting’. Daarom ligt je
eigen casuïstiek op tafel. De leergroep werkt op basis van
de systematiek van het ontwerpend leren. De bijbehorende
praktijk- en onderzoeksopdrachten staan ten dienste van
het ontwerp van je eigen IKC-ontwikkelplan.
Tijdens de leergang maak je een portfolio met daarin je
persoonlijke en pedagogisch-/didactische ontwikkeling die
je met en buiten de leergroep doormaakt. Op de laatste
dag presenteer je je bevindingen op basis van je portfolio
en ontwikkelplan aan een panel van experts.
Zij doen de beoordeling en geven adviezen en tips om
zelfstandig je pad te vervolgen. Het portfolio kun je
tevens gebruiken voor onderbouwing van je herregistratie
in het Schoolleidersregister PO.

Vyvoj is een organisatie die zich richt op verbetering van de
ontwikkelingskansen van kinderen door professionalisering
van organisaties en hun medewerkers en door ondersteuning aan ouders.

Programma
Dag 1. Werken vanuit een visie
- Kennismaking
- Verschijningsvormen van een IKC
- Ontwikkelingsfasen van (jonge) kinderen
- Ontwikkelen pedagogisch/didactische visie
- Speels leren versus lerend spelen
Dag 2. In relatie met de omgeving
Omgaan met:
- Ouders
- Samenwerkingspartners
- Bestuur in veranderingsprocessen
Dag 3. Betekenis voor het kind en de medewerkers
- Visie vertalen naar de onderwijspraktijk
- De betekenis voor het kind
- Stimuleren van een ontwikkelingsgericht team

Incompany en open inschrijving
De leergroep Leidinggeven aan IKC ontwikkeling wordt
zowel via open inschrijving als incompany aangeboden.
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van
9.00 tot 17.00 uur op de NHL-Stenden Hogeschool, locatie
Zernikepark 10, 9747 AN Groningen.
De kosten voor deelname bedragen € 1.295,-.
De data, locatie en bijbehorende kosten bij een incompany
traject worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De afspraken worden in een offerte vastgelegd.

Vervolg
Na een cyclus van een half jaar in de leergroep gaat het
proces van IKC-vorming natuurlijk verder. Je kunt met (een
deel van je) eigen leergroep voor, al dan niet begeleid
door een expert van NHL Stenden Hogeschool. Ook is een
maatwerk begeleidingstraject voor je eigen team mogelijk
of een individueel coaching traject voor jezelf als leidinggevende. Voor het team zijn diverse scholingen op thema’s
als ‘Het jonge kind’ beschikbaar. Informatie daarover vind je
op de websites van NHL Stenden: www.ecno.nl of
www.stendenprofessionals.

Contactpersonen
Roy Meulman
r.j.meulman@nhl.nl, 06 441 83 082
Paul van Amsterdam
paul.van.amsterdam@stenden.com, 06 282 02 005

Dag 4. Organiseren van het ontwikkelproces
- Jouw vaardigheden in het leidinggeven aan IKC
ontwikkeling
- Bedrijfsvoering en organisatie van het IKC
- Ontwikkelen van je team naar een professionele leergemeenschap
- Onderwijskundige organisatie
Dag 5. Certificering
- Eindpresentatie op basis van je leerervaring: portfolio en
ontwikkelplan
- Een panel van experts vanuit opleiding en werkveld geeft
een inhoudelijke beoordeling en feedback

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met een van de contactpersonen of met het
secretariaat, e-mail ecno@nhl.nl of telefonisch
via 058 251 2900.
Online inschrijven kan via:
www.stendenprofessionals.com/onderwijs/
leiding-geven-aan-IKC-ontwikkeling

