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Wat is er gerealiseerd?

•  www.schoolleidersvoordetoekomst.nl 

•   Twitter en LinkedIn 

•   4 keer per jaar een nieuwsbrief met 450 ontvangers 

•   5 regionale pop-up programma’s met schoolleiders 
en leerlingen in 2018  

•   1 keer in de 2 weken een praktijkvoorbeeld

• Elk jaar een schoolleiderstweedaagse

•   14 vraagarticulatiegesprekken met schoolleiders

•    25 telefonische gesprekken met schoolleiders  
naar aanleiding van de pop-up programma’s 

•    2 landelijke bijeenkomsten met schoolleiders en 
leerlingen in 2017

•    Leerlingenbijeenkomst in 2017

•    2 themanummers in tijdschrift Van Twaalf tot Achttien

•    112 schoolleiders hebben aangegeven actief  
betrokken te zijn bij de beweging (zie landkaart)

•  Faciliteren van het leren van leerlingen in plaats van doceren

•  School als oefenplaats voor leerlingen

•   Leerlingen uitnodigen om richting te geven aan eigen toekomst

Mission statement

Leerling:  
“Super! Ik vond het fijn om gehoord  
te worden.’’

Leerling:  
“Ik hoop dat ik samen met de rector en leerlingenraad de profielen en roosters anders  
kan inrichten: minder toetsingsmomenten en meer maatwerk.”

Schoolleiders voor de Toekomst is ontstaan vanuit de wens van schoolleiders om elkaar vaker te ontmoeten, 
kennis rondom innovatie te vergroten en samen in gesprek te gaan over de rol van de schoolleider bij  
vernieuwingen op school. Schoolleiders voor de Toekomst wil beweging in gang zetten en stelt daarbij de  
volgende zaken centraal:
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Leiderschapsontwikkeling

 Leerlingbetrokkenheid en  
-participatie

Eigenaarschap (van de docent  
en van de leerling) 

Leren buiten de school (kennis  
van buiten naar binnen halen)

Deze thema’s zijn opgehaald tijdens 
de schoolleiderstweedaagse, de 
vraagarticulatiegesprekken en  
de telefonische gesprekken met 
schoolleiders naar aanleiding van  
de pop-up programma’s.

Thema’s waar Schoolleiders voor de Toekomst de komende jaren  
mee aan de slag gaat:

Bijeenkomsten

Praktijkvoorbeelden

Schoolleiders delen ervaringen binnen deze thema’s om antwoord te vinden op de vraag: “Hoe geef ik als schoolleider 
leiding aan onderwijsvernieuwing die zich richt op het leren van de leerling?”

Pop-up Zuid  9 april 2018
Pop-up Midden  18 april 2018 
Pop-up Oost  17 september 2018
Pop-up West  8 oktober 2018
Pop-up Noord  21 november 2018

Totaal aanwezig: 
180 schoolleiders en 190 leerlingen

Doel: 
Een inspirerend programma waarbij schoolleiders met 
leerlingen in gesprek gaan over de toekomst van het 
onderwijs. Er worden handvatten aangereikt waarmee 
schoolleiders binnen hun eigen school stappen kunnen 
zetten richting het faciliteren van het leren van leerlingen.

Er zijn 5 pop-up programma’s van Schoolleiders voor de Toekomst verzorgd tijdens de regiobijeenkomsten van  
de VO-raad in 2018. Het pop-up programma voor zowel schoolleiders als leerlingen is ontwikkeld in samenwerking  
met schoolleiders van Schoolleiders voor de Toekomst. 

Op www.schoolleidersvoordetoekomst.nl en in de nieuwsbrief van Schoolleiders voor de Toekomst worden  
praktijkvoorbeelden van schoolleiders gedeeld. Een schoolleider licht in een praktijkvoorbeeld toe hoe hij of zij  
een onderwijsvernieuwing in de praktijk heeft gebracht. Het doel van de praktijkvoorbeelden is kennis delen  
met en inspiratie bieden aan andere schoolleiders.
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Hoe hebben de leerlingen de activiteiten ervaren?

‘“Ik vond het super  
interessant om ervaringen 
van andere scholen te  
horen. Op onze school  
gaan we proberen een  
actiedag te organiseren 
waarbij we ook een soort 
praatplaat willen maken.’’

“We gaan de ideeën  
oppakken met de leerlingen- 
raad en proberen er echt 
iets mee te doen op school.’’

 “Ik wil graag verder in  
gesprek gaan met leerlingen 
van andere scholen.“

“Het was heel leerzaam  
om met andere leerlingen 
en schoolleiders te praten 
en het te hebben over  
eigenaarschap in de school. 
Hierdoor zag ik in hoe het 
ook kan.’’

Hoe hebben schoolleiders de activiteiten ervaren?

‘’De inzichten die ik  
kreeg van leerlingen waren 
een eye-opener.”

“Leuke en verhelderende 
dag. Het leverde een  
mooie uitwisseling op  
met leerlingen en collega- 
schoolleiders.’’ 

 

“Ik vond de gesprekken met 
leerlingen heel waardevol 
en ga in de school leerlingen 
een actievere rol geven in 
onderwijsontwikkeling.’’

Hoe ziet een pop-up programma eruit?

Leerlingen en schoolleiders gaan met elkaar in 
gesprek over eigenaarschap in de school met 
behulp van het spel ‘We Own The School’.

Het programma eindigt met een toekomst- 
expositie, waar leerlingen in gesprek gaan met 
schoolleiders over hun wensen en ideeën voor 
het onderwijs.

Vervolgens gaan leerlingen en schoolleiders met 
elkaar in gesprek aan de hand van de praatplaat 
‘dit wil de leerling’.

De leerlingen gaan creatief aan de slag om  
hun idee over de ideale school te vormen. 
Ondertussen delen de schoolleiders praktijk- 
voorbeelden en gaan ze met elkaar in gesprek.
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