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Training Schoolplan schrijven  
 
 
 
 
 

Waarom? 
Iedere vier jaar zet u met een actueel en motiverend schoolplan de ambities en de richting van 
uw school neer. Het is een hele klus dit plan te schrijven. U moet in de voorbereiding de juiste 
input verzamelen, uw huidige schoolplan evalueren, uw doelen en ambities formuleren en 
afstemmen met uw leerkrachten, de MR en andere betrokkenen. Dan komt de stap van het 
schrijven: een heldere opbouw is essentieel. Ook wilt u soepel formuleren en de juiste toon 
treffen. Ten slotte gaat u aan de slag met pakkende koppen, kaderteksten en citaten om zo tot 
een aantrekkelijk stuk te komen.  
 
Ook wilt u een schoolplan dat inhoudelijk goed in elkaar zit. De inhoud moet gedragen worden 
door mensen van uw team. Bovendien moet het schoolplan voldoen aan de eisen van de 
Inspectie van het Onderwijs. Deze eisen zijn in 2017 aangepast. In het schoolplan moet u laten 
zien welke kwaliteitseisen u stelt en hoe uw school voldoet aan de minimum kwaliteitseisen. Ook 
moet u ingaan op het pedagogisch-didactisch handelen van uw leerkrachten. Uw ambities op dit 
vlak moeten helder op papier staan.  
 
Deze training biedt u de unieke combinatie van schrijfvaardigheden en advies op inhoud. 
Bovendien ligt er na afloop van de training een goed en aantrekkelijk geschreven schoolplan! 
 

Met een goed geschreven schoolplan geeft u richting en motiveert u uw mensen om 

de geformuleerde ambities waar te maken. 
 

Voor wie? 
U bent schooldirecteur en u wilt een goed schoolplan schrijven, waarbij u de wensen en 
belangen van uw teamleden, de ouders en de MR goed wilt meenemen.  
 
Hoe ziet de training eruit? 
In deze training gaat u actief aan de slag met het schrijven van het schoolplan onder 
begeleiding van een ervaren schrijftrainer én een inhoudelijk adviseur. Daarnaast kunt u 
tijdens de training sparren met andere schooldirecteuren en zo uw schoolplan en ambities 
aanscherpen.  
 
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van een halve dag. Op deze bijeenkomsten komen 
de volgende onderwerpen aan de orde: 

 inhoud en kader van het schoolplan; 

 uitgangspunten en doelen van uw schoolplan; 

 voor wie schrijft u: afstemmen op de doelgroep; 

 opbouw en benutten van een format; 

 de wettelijke eisen; 

 tips voor helder formuleren; 

 sterke alinea’s en pakkende koppen; 
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 checklist voor een leesbare en aantrekkelijke tekst; 

 feedback van de inhoudelijk adviseur op uw tekst; 

 feedback van de schrijftrainer op uw tekst. 
 
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vult u een voorbereidende vragenlijst in. Op de vier 
bijeenkomsten heeft u ruim de gelegenheid de aangeboden tips en inzichten direct toe te 
passen in uw tekst en ter plekke aan uw schoolplan te schrijven. Na iedere bijeenkomst werkt 
u verder aan uw schoolplan op basis van wat u in de bijeenkomst heeft geleerd en gedaan. U 
deelt uw concepttekst met een collega-deelnemer. Zo schrijft u uw schoolplan in effectieve 
stappen. Tot slot krijgt u feedback van de schrijftrainer en de adviseur. Op die manier is na 
afloop van de training uw schoolplan helemaal klaar!  
 
Wat levert de training u op? 
Na de training heeft u het volgende bereikt: 

 U bereidt het schrijven van het schoolplan goed voor. 

 U verwerkt  de input van de betrokkenen op een logische en gestructureerde manier 
in het schoolplan. 

 U kunt een heldere structuur aanbrengen en u weet het format optimaal te benutten. 

 U weet wat een goede inhoud is voor het schoolplan en welke eisen de Inspectie van 
het Onderwijs aan een schoolplan stelt. 

 U weet welke toon en stijl te hanteren om optimaal af te stemmen op de verschillende 
doelgroepen van het schoolplan. 

 U schrijft goedlopende zinnen in een heldere stijl. 

 U weet welke elementen bijdragen aan een plan dat motiveert. 

 U beschikt over een goed schoolplan: met motiverende inhoud, in lijn met  de 
wettelijke eisen en aantrekkelijk geschreven. 

 
Duur en kosten 
De training bestaat uit vier bijeenkomsten van een halve dag. De totale kosten zijn € 895,- 
per deelnemer (groepsgrootte 8-12 personen). 

 
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website 
(www.inschoolacademie.nl). We nemen dan contact met u op over de planning en de start 
van de training. 

 



 

 

 


