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Nieuwsbrief voor studenten, docenten en medewerkers  

NSO-CNA Leiderschapsacademie 

Nummer Juni 2016 

 

Agenda 

1 september Start van het nieuwe studiejaar 

30 september Feestelijke opening nieuwe pand met leslokalen en kantoren NSO-CNA 

31 oktober Docentendag: verdieping 

9 november NSO-CNA Inspiratiedag 2016 

9 december Afstuderen NSO Masterstudenten en afscheid aantal docenten 

 

Nieuwsbrief NSO-CNA Leiderschapsacademie 

Met deze nieuwsbrief informeren we alle studenten, docenten en medewerkers van NSO-CNA 
regelmatig over ontwikkelingen binnen onze opleidingen, organisatie en nieuwe activiteiten. 
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Verhuizen 

Wij zijn trots op en blij met de nieuwe locatie voor NSO-CNA Leiderschapsacademie! We krijgen 
een eigen, frisse en op maat ingerichte locatie waar onze droom om op één plek te zitten met 
studenten, docenten en het onderwijsbureau in vervulling gaat en waar de inspiratie voelbaar zal 
zijn. Op 7 juli verhuizen wij naar de Dalsteindreef in Diemen Zuid. We krijgen daar een  
onderwijscentrum met 5 gloednieuwe onderwijsruimtes in eigen beheer en kantoren voor ons 
onderwijsbureau. We gaan de dynamiek en uitstraling van de stad wel missen, maar zijn heel blij 
met ons eigen onderwijscentrum, helemaal in eigen beheer. Deze nieuwe locatie past bij onze 
ambitie om ons te ontwikkelen tot een levendig expertise-, kennis- en opleidingscentrum 
rondom schoolleiderschap. 

De locatie ligt in een rustig stukje Diemen en is goed bereikbaar met trein en metro, station 
Diemen Zuid. Kom je met de auto, dan ligt het op 5 minuten van de ring A10 of de A9. In de buurt 
is nog zonder kosten te parkeren. 
Vanaf september starten alle NSO en CNA opleidingen in Diemen, behalve de tweedejaarsgroepen 
van de CNA Master Integraal Leiderschap en de CNA schoolleidersopleidingen. Ook de 
meerdaagse programma’s die altijd al in andere conferentieoorden plaatsvonden, blijven daar 
geprogrammeerd. 

De officiële opening is op 30 september om 15.45 uur. Met een keynote van Lenette Schuyt, van 
oudsher verbonden met ons instituut, geven we een mooie diepgang aan de opening.  
Wij kijken ernaar uit! 
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Nieuwe Digitale Leeromgeving voor alle opleidingen (DLO) 

 

 

Naast een fysieke nieuwe leeromgeving, krijgen we ook voor de meeste opleidingen een nieuwe 
digitale leeromgeving. De afgelopen maanden is hard gewerkt om voor al onze opleidingen een 
omgeving te creëren waarin we met elkaar kunnen leren, waarin alle informatie en literatuur 
voor de opleidingen te vinden is en waar we inspiratie met elkaar kunnen delen. Onze nieuwe 
omgeving, de NSO-CNA DLO, is ontwikkeld in Moodle. We hopen met deze nieuwe omgeving een 
stap vooruit te zetten en tegemoet te komen aan de feedback op de VLC, dropbox en Blackboard. 
We zullen tijd nodig hebben om het allemaal goed ingericht te krijgen. Jullie feedback is daarbij 
onontbeerlijk. En nog meer: jullie bereidheid om de DLO daadwerkelijk te benutten. De eerste 
geluiden zijn positief: “veelbelovend gemakkelijk” en “alles staat er al, hoe handig”. 

 

Opleidingen 2016-2017  

Voor volgend jaar hebben we ons rijke aanbod, van NSO en CNA, gepresenteerd op onze 
websites, inclusief de roosters. De inschrijvingen verlopen goed en enkele groepen zijn al vol. Na 
de zomer werken we ook het programma voor de rest van het jaar verder uit. Belangrijk voor 
NSO Masterstudenten is dat ze zich moeten inschrijven voor de modules die ze volgend jaar 
willen volgen, ook als ze zich al hebben ingeschreven voor de gehele MEM. 
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Nieuw in ons aanbod! 

 Studiereis naar Zweden: NSO organiseert een studiereis naar Zweden 
vanwege de rijke traditie van vreemdelingenopvang en de bijzondere rol 
die schoolleiders daarin spelen als ‘spil’ in de lokale aanpak. 

 Oriëntatie op schoolleiderschap: Deze leergang biedt deelnemers de mogelijkheid de 
verschillende aspecten van leiderschap in scholen te verkennen en zicht te krijgen op de 
eigen ambities en mogelijkheden. Een kans om inzicht te krijgen in de schoolorganisatie  
en een verrijking van de huidige functie van de deelnemer. De opleiding is o.a. gericht op 
mensen die een leidinggevende rol overwegen, docenten, ondersteuners en coördinatoren.  

 Toekomstgericht onderwijs: Als leidinggevende speel je een belangrijke rol bij de vraag of  
er wezenlijk iets verandert in de onderwijspraktijk, dus … wat is je visie op innovatie en hoe 
breng je dat verder in je school? Deze module wordt in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. 

 

Collega’s voorgesteld… Els Markink van CNA-Leiderschapsacademie 

Els is sinds 2000 werkzaam voor CNA bij Leiderschapsontwikkeling (voorheen 
de schoolleidersopleidingen van ESAN). Als generalist en specialist brengt zij 
mensen in beweging die de kracht ervaren van het hand in hand gaan van 
persoonsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Als doorleefde vertaler 
van theorieën naar praktijken en van praktijken naar theorieën is zij op haar 
best. Els durft dichtbij te komen en ze gaat altijd uit van de kracht van het 
oplossende vermogen van de ander. De humor en het speelse zijn aan haar 
als verbinder verbonden. Dat heeft ook te maken met haar achtergrond als 
opleider van gymleraren op de ALO.  

 

Kennis maken met het MEM domein…. ‘School en Omgeving’ (door Charles Engelen) 
 

In het domein School in relatie tot de Omgeving, kortweg 'School en 
Omgeving', plaatsen we de school als element in een systemische context. Wat 
is er gaande in de wereld rondom de school, waar de school en de schoolleider 
mee te dealen hebben? Wat speelt er in de contextuele omgeving, de 'grote 
buitenwereld' dat invloed heeft op de school? Economische ontwikkelingen, 
demografische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen… 
ontwikkelingen waarop de school niet direct invloed kan uitoefenen, maar wel 
betekenis aan moet geven. Ook dichterbij: wat speelt er in de regio, de 
gemeente, wat doen andere scholen in de buurt, wat vraagt het bedrijfsleven, 

het vervolgonderwijs? Ontwikkelingen waar de school ook mee te doen heeft en juist wél invloed 
op kan uitoefenen. In dit domein maken we gedegen analyses van deze ontwikkelingen en hun 
invloed, en kijken we hoe de school als werksysteem in staat is om daar adequaat mee om te 
gaan, en haar levensvatbaarheid te waarborgen. We onderzoeken de plaats van de school in het 
netwerk van samenwerkingspartners, het organisatieontwerp van de school, hoe structuur en 
besturing zijn ingericht, hoe mensen zich gedragen t.o.v. elkaar en de buitenwereld. De module 
wordt afgerond op twee manieren: je maakt een analyse van de binnen- en de buitenwereld, en 
komt tot strategische adviezen voor de verdere ontwikkeling van de school. En vervolgens 
organiseer je een bijeenkomst met in- en externe stakeholders, waarin je met die adviezen 
verder aan de slag gaat. 
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Inspiratie  

Op 19 december 2014 hield Robert-Jan Simons zijn afscheidsrede als 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De rede droeg de titel: ‘Mindshifting: 
(Hoe) kunnen we mindsets veranderen?’. Omdat dit thema actueel blijft voor 
veel studenten en gemakkelijk op internet te downloaden is, vermelden we de 
link, klik hier  

 

Seedorf, voorbeeld van leiderschap  

Deze week speelde Clarence Seedorf een leidende rol tijdens de 
slavernijherdenking. Zijn leiderschap is een mooi voorbeeld van 
leiderschap. Bart Schipmölder schreef er een blog over en die delen we 
graag met jullie. Klik hier voor de blog. 

 

NSO-CNA op internet 

Volg ons ook op internet. Zie hieronder de plaatsen waar wij aanwezig zijn en je ons kan (gaan) 
volgen. Klik op de links en je komt op de betreffende pagina.  

 

Nederlands Onderwijsmanagement Een inspiratiegroep voor schoolleiders 

en alumni van NSO. 

 

CNA Leiderschapsacademie Alumni  

 

Een inspiratiegroep voor schoolleiders 

en alumni van CNA. 

 

NSO bedrijfsinformatie pagina Op deze pagina vind je het laatste 

nieuws over ons NSO aanbod en de 

organisatie 

 

NSO-CNA Leiderschapsacademie 

bedrijfspagina 

Op deze pagina vind je het laatste 

nieuws over ons aanbod en de 

organisatie 

 

De facebook pagina van NSO-CNA 

Leiderschapsacademie 

Op deze pagina vind je de laatste 

informatie en wetenwaardigheden 

over NSO-CNA Leiderschapacademie. 

 

De Twitter pagina van NSO-CNA 

Leiderschapsacademie 

Op Twitter plaatsen we dagelijks 

inspiratie tweets, leuke quotes en 

aankondigen.  

 

http://www.visieopleren.nl/assets/mindshifting17122013(2).pdf
https://www.linkedin.com/pulse/seedorf-voorbeeld-van-leiderschap-bart-schipm%C3%B6lder
https://www.linkedin.com/groups/2664249
https://www.linkedin.com/groups/8527254
https://www.linkedin.com/company/nso
https://www.linkedin.com/company/nso-cna-leiderschapsacademie
https://www.linkedin.com/company/nso-cna-leiderschapsacademie
https://www.facebook.com/nso.onderwijsmanagement/
https://www.facebook.com/nso.onderwijsmanagement/
https://twitter.com/NSO_onderwijs
https://twitter.com/NSO_onderwijs
https://www.linkedin.com/groups/2664249
https://www.linkedin.com/groups/8527254
https://www.linkedin.com/company/nso
https://www.linkedin.com/company/nso-cna-leiderschapsacademie
https://www.facebook.com/nso.onderwijsmanagement
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/06/07/09/53/twitter-117595_640.png?i&imgrefurl=http://www.te-learning.nl/blog/slimmer-zoeken-vergroot-waarde-van-twitter-voor-leren-e-learning/&docid=ztJSmYUoJjo-WM&tbnid=HGB5ixZNlPXmUM:&w=617&h=640&bih=947&biw=1564&ved=0ahUKEwi2t7_6vNrNAhWLBcAKHUiaC0IQMwh2KDkwOQ&iact=mrc&uact=8
https://www.linkedin.com/pulse/seedorf-voorbeeld-van-leiderschap-bart-schipm%C3%B6lder
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Op vakantie! Tijd om los te laten. 
Bedankt voor jullie deelname, lessen en bijdrage,  

wij wensen jullie een droge zomer en een zonnige vakantie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nieuws van het onderwijsbureau: 

Het mailadres voor deelnemers aan lopende 

opleidingen die met betrekking tot studiezaken 

willen mailen verandert in 

 

studentzaken@nso-cna.nl  

 

mailto:studentzaken@nso-cna.nl

