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Voor wie?

Wil jij werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je 

verdiepen in strategisch leiderschap? Of ambieer jij een 

eindverantwoordelijk rol binnen het onderwijs en wil jij 

ontdekken of het ook echt iets voor jou is? Wil jij 

meelopen en leren van leiders binnen Quadraam? Dan 

is dit traject iets voor jou.



Ruim baan voor talent!

Aanleiding

Quadraam maakt graag ruim baan voor talent. Daarom bieden wij een 
ontwikkelprogramma voor collega’s die de ambitie hebben om (op een 
hoger niveau) leiding te geven. We dompelen je onder in de wereld van 
beïnvloeden, leiderschap, innovatie, verandermanagement, weerstand, 
strategie, bedrijfsvoering, politiek en nog veel meer!

Doormiddel van coaching on the job, reflectie gesprekken met 
schoolleiders, kennisdeling met het CvB, intervisie en inzage in 
bedrijfsvoering, financiën, verandermanagement, politiek en strategie 
geven we jou een kijkje in de keuken van een eindverantwoordelijke 
rol.



Wat levert dit programma jou op? (1/2)

Meer inzage in jouw competenties, kwetsbaar- en onzekerheden, 
gedrag en talenten! Ook leer je wat wel of niet bij je past, of de rol van 
schoolleider echt iets voor je is of dat jouw bevlogenheid juist op een 
ander terrein ligt. Alles is mogelijk en iedere uitkomst is goed!

• In het programma zijn meerdere onderdelen opgenomen:

1. We vergroten jouw zelfkennis door het inzetten van een 
ontwikkelassessment. Dit inzicht helpt je bij het maken van een 
plan voor jouw persoonlijke ontwikkeling;

2. In een Copy@School kruip je in de huid van een schoolleider en 
krijg je inzicht in jouw sterke punten en je ontwikkelwensen;

3. De rol van het CvB en raad van toezicht. Hoe ziet het speelveld 
eruit, hoe creëert het CvB een wendbare organisatie, en 
welke strategische vraagstukken komen aan bod;



Wat levert dit programma jou op? (2/2)

4. Je loopt mee met huidige schoolleiders en krijgt inzicht in de 
positie en de omgeving; de dynamiek tussen directies en 
Quadraam. Waar krijg je mee te maken, met wie zit je om tafel, wat 
doen anderen om jou heen?

5. We nemen je mee in de financiële aspecten en laten je zien wat 
mogelijke gevolgen voor de lange termijn kunnen zijn bij bepaalde 
keuzes;

6. We bieden je de mogelijkheid om als groep met en van elkaar te 
leren in intervisiebijeenkomsten;

7. Afhankelijk van je (persoonlijke) leerbehoeften kunnen andere 
professionaliseringsactiviteiten, zoals gespreksvaardigheden, 
leren omgaan met weerstand, inzage in bedrijfskundige 
processen, beleid, strategie, meelopen op directieniveau buiten 
het onderwijs e.d. georganiseerd worden.



Tijdsinvestering

• Het programma heeft een doorlooptijd van een jaar (januari 
2022 – januari 2023).

• Het programma vraagt gemiddeld 10-15 uur uur per maand 
van jou en zal bestaan uit voorbereiding, leeswerk, 
gesprekken, intervisie en meeloopdagen.

• De groep bestaat uit minimaal 6 deelnemers.



Wat vragen we van jou? 

Om te kunnen deelnemen aan dit programma zul je het selectietraject 
succesvol moeten doorlopen. We vragen je daarom een sollicitatie te sturen 
bestaande uit:

• Een recent Curriculum Vitae;

• Een schriftelijke reflectie van jouw leidinggevende over jouw kwaliteiten. 
Hieruit zal in ieder geval moeten blijken of en waarom jouw leidinggevende 
denkt dat jij geschikt zal zijn voor een eindverantwoordelijke rol en wat 
hij/zij als aandachtspunten ziet.

• Een motivatiebrief waaruit blijkt waarom je interesse hebt voor dit traject 
en waarin je ook reageert op de reflectie van jouw leidinggevende.

Reageren kan van 4 tot en met 24 oktober 2021 via werkenbijquadraam.nl. 
Kies de vorm die bij jou past. Een brief of video? Het kan allemaal.



Selectie en vervolg

De selectie wordt gedaan door de commissie. De commissie 
beoordeelt alle aanmeldingen, CV’s en aanbevelingen. Zijn wij 
enthousiast, dan volgt er een eerste gesprek. Na dit gesprek 
hoor je of je wordt toegelaten tot het programma, of niet.

Word je niet toegelaten, dan kun je gebruik maken van een 
feedbackgesprek waarin we onze reden toelichten en je 
voorzien van tips.



De commissie en contact

De commissie bestaat uit Erika Diender, Sander Luttje, Jan-Maarten de Wit 
en Marieke de Wildt. Bij een positief advies van de commissie zul je aan de 
hand van een door jou opgesteld ontwikkelingsplan afspraken maken over 
het programma.

Vragen?

Mocht je vragen hebben dan kun je vrijblijvend contact opnemen met 
Marieke de Wildt van HRM (06-456 41 694 of m.dewildt@quadraam.nl.

We zijn heel benieuwd naar de reacties en zien uit naar een mooi en 
leerzaam traject!
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