“Als we meer leren
samenwerken op
school, kunnen we
elkaar als leerlingen
ook veel beter helpen”
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MISSION STATEMENT
Schoolleiders voor de Toekomst is ontstaan vanuit de wens
van schoolleiders om elkaar vaker te ontmoeten, kennis
rondom innovatieprocessen te vergroten en samen in
gesprek te gaan over de rol van de schoolleider bij schoolontwikkeling. Schoolleiders voor de Toekomst wil beweging
in gang zetten en stelt daarbij de volgende zaken centraal:
• Faciliteren van het leren van leerlingen in plaats van
doceren
• School als oefenplaats voor leerlingen

EEN BEWEGING VOOR EN DOOR
SCHOOLLEIDERS

• Leerlingen uitnodigen om richting te geven aan hun
eigen toekomst

• De beweging bestaat uit 20 kerngroepleden en bijna 400 aangesloten schoolleiders (zie landkaart)
• We zijn gesprekspartner binnen de
sector (o.a. het Ministerie van OCW en
de VO-raad)
• We organiseren uitwisseling tussen
schoolleiders in Leiderschapscafés
• We organiseren Leerlingensessies met

“Ik ben verrast over hoe
open we met de leraren
en schoolleiders konden
praten. Ik had niet
verwacht dat ik dat
zo leuk zou vinden.”
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scholen
• We zijn aanwezig op congressen met
inspiratiesessies en workshops
• We delen praktijkvoorbeelden, portretten
en verhalen van schoolleiders op
www.schoolleidersvoordetoekomst.nl
• We brengen 5 keer per jaar een
nieuwsbrief uit
• We hebben een LinkedIn-pagina
met meer dan 6000 volgers
KERNGROEPLEDEN EN
AANGESLOTEN SCHOOLLEIDERS
IN NEDERLAND

CENTRALE THEMA’S
Schoolleiders voor de Toekomst zet de volgende
thema’s centraal:
• Leiderschapsontwikkeling
• Leerlingen betrekken
• Eigenaarschap (van de docent en van de leerling)
• Leren buiten de school
• Ruimte voor onderwijsinnovatie
Binnen deze vijf thema’s wisselen schoolleiders kennis
en ervaring uit om op hun eigen school te werken aan
het vraagstuk: “Hoe geef ik als schoolleider leiding aan
onderwijsontwikkeling die zich richt op het leren van
de leerling?”

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR VOOR
INNOVATIE
Schoolleiders voor de Toekomst zet zich in voor gefundeerde
en kennisgedreven onderwijsinnovatie. De beweging legt
contact met onderzoekers en koppelt verhalen van leerlingen
en schoolleiders uit de praktijk aan experts op verschillende

WAT DOET SCHOOLLEIDERS VOOR
DE TOEKOMST?

onderwijsgebieden. Onderzoek is van essentieel belang voor

PRAKTIJKVOORBEELDEN

WERKSESSIES MET OCW

Op www.schoolleidersvoordetoekomst.nl delen we praktijk-

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert samen met het

voorbeelden en materialen van en voor schoolleiders. Een

ministerie van OCW digitale werksessies over actuele thema’s.

schoolleider licht in een praktijkvoorbeeld toe hoe hij of zij een

Het blijkt waardevol om samen op een structurele basis uit

onderwijsontwikkeling in praktijk brengt.

te wisselen over het ‘hoe’ van de ontwikkeling van de sector

INVLOED IN DE SECTOR

de vormgeving, evaluatie en onderbouwing van innovatie en
schoolontwikkeling.

funderend onderwijs. De ambtelijke knowhow van OCW
combineren met de kennis van het veld en de processen

Binnen Schoolleiders voor de Toekomst vormen schoolleiders

die zich daarin afspelen, is een optimale combinatie is om

met elkaar een beweging die ertoe doet binnen de onderwijs-

de implementatie van maatregelen rond onderwijsinnovatie

sector. Schoolleiders gaan binnen en buiten de sector in

succesvol te laten zijn. Bij elke sessie is er plaats voor zo’n tien

gesprek over onderwijsinnovatie en -ontwikkeling en over

schoolleiders uit zowel VO als PO.

het vormgeven van het leren van de leerling in lijn met het
mission statement. Dat doen ze vanuit de onderwijsinhoud.
De slagkracht van schoolleiders in de sector wordt zo vergroot.

Wil jij meer informatie over
Schoolleiders voor de Toekomst?
Kijk op onze website:
schoolleidersvoordetoekomst.nl

KENNIS EN ERVARING DELEN
Wil je sparren met een collega-schoolleider over een
onderwijsthema? Binnen de beweging verbinden we
schoolleiders aan andere schoolleiders, zodat jullie kennis
en ervaring met elkaar kunnen delen. Schoolleiders voor

de Toekomst zet speciﬁek in op benutting en versterking
van regionale samenwerking tussen schoolleiders.

HOE DELEN WE KENNIS EN
ERVARING MET ELKAAR?

WAT VINDEN DE SCHOOLLEIDERS VAN
DE REGIONALE LEIDERSCHAPSCAFÉS?

 “De ingebrachte casuïstiek is herkenbaar.
Het is ﬁjn om hier met collega-schoolleiders
over te sparren.”
 “Ik ben vaak bezig met de school van
vandaag, nu was ik bezig met de school
van morgen.”

REGIONALE LEIDERSCHAPSCAFÉS

THEMATISCHE LEIDERSCHAPSCAFÉS

Schoolleiders voor de Toekomst organiseert in alle regio’s in

Naast de Regionale Leiderschapscafés organiseert

Nederland Regionale Leiderschapscafés. Elke bijeenkomst

Schoolleiders voor de Toekomst ook online Leiderschapscafés

start met een inspiratiesessie rondom leiderschap en onder-

om schoolleiders landelijk bij elkaar te brengen rondom een

wijsinnovatie. Vervolgens gaan schoolleiders op basis van een

actueel thema. Tijdens deze

casus uit de schoolpraktijk met elkaar in gesprek over hun

bijeenkomsten staat de uitwis-

eigen leiderschap.

seling van kennis en ervaring
centraal. De thema’s staan
altijd in verbinding met de
missie van Schoolleiders voor

Wil jij een keer
deelnemen aan een
bijeenkomst van
Schoolleiders voor de
Toekomst? Bekijk de
agenda op de website

de Toekomst: het faciliteren
van het leren van de leerling.

‘OP DE STOEL VAN...’
Door op de stoel van een andere schoolleider
plaats te nemen, leer je buiten je eigen
schoolcontext te kijken en wissel je
waardevolle feedback uit met een

LEERLINGEN
Schoolleiders voor de Toekomst betrekt leerlingen actief
bij het vormgeven van het onderwijs voor de toekomst.
We zien leerlingen als gesprekspartner. Wat willen
leerlingen? Hoe zien zij het onderwijs van de toekomst?

collega-schoolleider.
Wil jij eens een dag(deel)
op de stoel van een andere
schoolleider zitten? Download
het materiaal om dit te
organiseren door deze
QR-code te scannen.

Wat hebben zij nodig om goed te kunnen leren? Betrek
ook jouw leerlingen bij je schoolontwikkeling en organiseer
een leerlingensessie op jouw school.

ACTIE-ONDERZOEK
Ga samen met leerlingen op onderzoek naar een volgende

WELKE LEERLINGENSESSIES ZIJN ER?
Wil je een
Visiesessie &
Toekomstexpo
organiseren op
jouw school?
Download het
materiaal door
deze QR-code
te scannen.

VISIESESSIE & TOEKOMSTEXPO

stap in de schoolontwikkeling
In een actie-onderzoek achterhalen leerlingen de mening van
andere leerlingen over het onderwijs op school. In een voorbereidende sessie met leraren en schoolleiders bedenken

Ontdek de onderwijsvisie van jouw leerlingen

leerlingen vragen rondom een onderwerp of hoofdvraag.

In deze leerlingensessie praten leerlingen op

Daarna interviewen de leerlingen een brede groep andere

een laagdrempelige manier over hun ideale

leerlingen in de school. De leerlingonderzoekers delen hun

onderwijs. Ze leren elkaars standpunten

bevindingen met het groepje leraren en schoolleiders.

kennen en hun eigen visie vormen en

Samen bespreken ze welke volgende stappen ze in de

verwoorden. Op een poster verbeelden ze wat

schoolontwikkeling gaan zetten.

ze voor het onderwijs (op hun eigen school)
wensen. Tijdens een toekomstexpositie
pitchen de leerlingen hun ideeën en gaan
ze met leraren en schoolleiders in gesprek.

Wil je een actie-onderzoek organiseren
op jouw school? Download het materiaal
door deze QR-code te scannen

Wil jij meer informatie over
Schoolleiders voor de Toekomst?
Kijk op onze website:
schoolleidersvoordetoekomst.nl

Contact
www.schoolleidersvandetoekomst.nl
Schoolleiders voor de Toekomst
SLvdToekomst

