
Tijdelijk leiderschap
via Viaa

Werken aan duurzame oplossingen met 
ervaren schoolleiders via Viaa
Hoe waarborg je de ontwikkeling van de school 
met vraagstukken op het gebied van leiderschap 
en organisatie? De school zit mogelijk tijdelijk 
zonder schoolleider; er start een nieuwe 
schoolleider; de huidige schoolleider kan wel 
een steuntje in de rug gebruiken.

De aanpak via Viaa werkt met senior 
schoolleiders die op hun eigen scholen werken 
aan duurzame kwaliteitsontwikkeling. Zij zijn 
bereid om naast deze functie hun expertise en 
ervaring enkele dagdelen beschikbaar te stellen 
voor andere scholen waar ontwikkelvraag-
stukken aan de orde zijn. De schoolleiders 
worden bijgestaan door een senior organisatie-
adviseur of onderzoeker in het analyseren en 
begeleiden van de ontwikkeling van de 
schoolorganisatie.

Mogelijke vraagstukken
Enkele voorbeelden van mogelijke vraagstukken:
‐ Leiding geven aan professioneel leren en 

samenwerken: hoe organiseer je dat?
‐ Analyse van schoolorganisatie in relatie tot 

onderwijsopbrengsten: zwak of bijna zwak; 
wat nu?

‐ Schoolontwikkeling en strategisch handelen: 
hoe realiseer je de ambities op de kortere en 
langere termijn?

Werkwijze
We werken vanuit een integrale aanpak op de 
volgende terreinen:
‐ Onderwijs
‐ Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
‐ Organisatiecultuur
‐ Personeel 
‐ Bedrijfsvoering
‐ Financiën 

Op basis van het vraagstuk in de school wordt 
gezocht naar een match tussen de ontwikkel-
vraag en de specifieke expertise van de senior 
schoolleiders. 



Tijdelijk leiderschap via Viaa is een hybride 
aanpak die kan bestaan uit:

‐ Een senior schoolleider die tijdelijk de 
dagelijkse directie voor zijn rekening neemt 
(max. 4 dagdelen per week).

‐ Een senior schoolleider die tijdelijk een 
buddy vormt voor een directeur die 
ondersteuning naast zich kan gebruiken 
(max. 4 dagdelen per week).

‐ Een senior organisatieadviseur of 
onderzoeker die gedurende het traject de 
tijdelijke schoolleider en het team 
ondersteunt en begeleidt.

Interesse?
Wanneer je meer informatie wilt over via Viaa, 
dan kun je contact opnemen met Marco van der 
Zwaard. 

T : 06 - 143 22 171
W : www.viaa.nl/educatieveacademie
E  : m.vanderzwaard@viaa.nl

“Op basis van het vraagstuk in de school wordt gezocht 
naar een match tussen de ontwikkelvraag en de 
specifieke expertise van de senior schoolleiders.” 


