Zoekt u een interim-bestuurder
of -schoolleider? Wilt u een
frisse wind laten waaien door uw
schoolorganisatie?
Wij helpen u met ons netwerk graag
aan een geschikte interim-bestuurder
of waarnemend directeur.

Schoolleider-adinterim is een vooruitstrevend bureau dat gespecialiseerd
is in het plaatsen van ervaren interim-leidinggevenden binnen het basis- en
(voorgezet) speciaal onderwijs.
Met onze kennis van onderwijszaken en ruime bestuurlijke ervaring nemen onze
interimmers uw school of koepel van scholen op sleeptouw. Ons doel is altijd helder: wij
willen uw school of scholenkoepel weer goed laten draaien. Schoolleider-adinterim zorgt
voor een stevige basis, die niet alleen u, maar ook uw personeel, ouders en de raad van
toezicht vertrouwen geeft.
Schoolleider-adinterim is landelijk actief. Wij bieden een tijdelijke vervangingsoplossing
door de inzet van specialisten met ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs. Zij
zijn betrokken, doortastend, discreet en inspirerend. Hun werkveld is groot: heeft u een
ingewikkelde klus te klaren? Een kwaliteitsprobleem of herstelopdracht? Of maakt u een
spannende fase door in uw organisatie? Dan is Schoolleider-adinterim uw sleutel tot
succes.

Wij zijn er voor u
Voor een kennismaking neemt u eenvoudig contact op met Theo Wildeboer:
info@schoolleider-adinterim.nl of via telefoon 06 11 28 78 71.

schoolleider-adinterim.nl

Hoe werkt Schoolleider-adinterim?
U bent op zoek naar een interim-bestuurder of waarnemend directeur. Dan kiest u
uiteraard een organisatie die weet wat er speelt en die het onderwijs van haver tot gort
kent. Om te zien wat u nodig heeft, gaat u bij Schoolleider-adinterim in gesprek met een
senior onderwijsadviseur of interimmer. Uit ons uitgebreide netwerk kiezen wij vervolgens
een geschikte kandidaat. Alles in goed overleg, op een inspirerende en betrokken wijze.

Waarom kiest u voor Schoolleider-adinterim?
Schoolleider-adinterim is al jaren actief in de onderwijswereld. Wij hebben tientallen
scholen en schoolbesturen geholpen met soms heel complexe vraagstukken. Dat zijn
opdrachten waarbij de inhoudelijke uitdaging vooropstaat: van een herstelopdracht van
het bestuur of de inspectie tot de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan.
Onze werkwijze is succesvol, transparant en persoonlijk: we verdiepen ons in uw situatie
en zorgen dat uw school of scholenkoepel er sterker uit komt. Dat doen wij niet vanaf de
zijlijn, maar samen met u en uw team. Wij treden doortastend op en verliezen de
menselijke maat daarbij nooit uit het oog. Op schoolleider-adinterim.nl leest u meer over
onze werkwijze.

Wie zijn de interimmers van Schoolleider-adinterim?
Onze interimmers zijn allround adviseurs met veel leidinggevende ervaring en kennis van
zaken. Ze zijn hooggekwalificeerd, dus vooral geschikt voor opdrachten met een stevige
inhoudelijke uitdaging. Enkele aansprekende voorbeelden:
Een project voor kwaliteitszorg (PDCA) voor een scholengroep in goede banen leiden
Initiëren van een stelsel van intern scholentoezicht en kwaliteitszorg
Voorzitten van een collegiale-visitatiecommissie inclusief rapportage
Een zeer zwakke school voor VSO met predicaat ‘onvoldoende’ weer op groen krijgen
Zorgaudits op 18 scholen van een samenwerkingsverband (SWV)
Ondersteunen van bestuur bij het vierjaarlijkse onderzoek van de inspectie
Opstellen en uitwerken van een strategisch beleidsplan
Adviseren van een bestuur rond cao-verplichtingen
Beoordelen van leerkrachtgedrag (inclusief rapportages)
Organiseren van een visiedag schoolteam ten behoeve van een nieuw schoolplan

De drijvende kracht achter
Schoolleider-adinterim
Drs. Theo Wildeboer is de drijvende kracht
achter Schoolleider-adinterim. Ook hij deinst
als onderwijskundige en senior adviseur/
interimmer niet terug voor een flinke klus. Dat
wil niet zeggen dat hij meteen een oplossing
heeft, maar wél dat die er gaat komen. Door
zijn jarenlange ervaring bezit hij een schat
aan inhoudelijke kennis. Hij heeft bovendien
het vermogen om een team of directeurengroep op sleeptouw te nemen, het gesprek
op gang te brengen en het vertrouwen te
herstellen.

Theo Wildeboer is geen onbekende in het onderwijs. Zijn methodiek De 4 sleutels voor een
effectieve les is inmiddels door een groot aantal scholen in praktijk gebracht. Veel bestuurders
en onderwijskundigen lazen zijn boek Slim! 50 managementtechnieken om uw school te
leiden. Daarnaast maakt hij podcasts over lesgeven en instructie, en publiceerde hij diverse
artikelen over leiderschap.

Over Theo Wildeboer
“In september 2020 begon ik aan een uitdagende klus als bestuursvoorzitter van het CSO
in Apeldoorn. Al vrij snel maakte ik kennis met Theo Wildeboer, die werkte aan een aantal
herstelopdrachten, op zowel onderwijs- als bestuurlijk niveau binnen onze organisatie. Theo
was in staat te schakelen op verschillende niveaus en in verschillende rollen. Het kwaliteitsdenken zit hem in het bloed, samen met een ondernemende, zakelijke en pragmatische kant
waar de organisatie veel profijt van heeft. Theo is multifunctioneel; je kan hem inzetten als
kritische vriend, bestuurder, directeur, kwaliteitsmedewerker, auteur van strategische stukken
en ontwikkelaar van eigen methodieken. Dat zijn stuk voor stuk kwaliteiten die een warme
aanbeveling rechtvaardigen.”
Erik Wijtsma (voorzitter college van bestuur CSO Apeldoorn)

Wat zeggen anderen?
Iemand kan nog zoveel weten, uiteindelijk gaat het erom hoe die kennis wordt gedeeld.
Over delen gesproken: hieronder vertellen enkele klanten over hun ervaringen met
Schoolleider-adinterim en Theo Wildeboer.

Gert van Tol (bestuurder)
“Theo combineert mensenkennis met een zakelijke aanpak”
“Theo heeft overzicht en inzicht, hij houdt mensen bij de les. Wat hem absoluut
onderscheidend maakt, is dat hij mensenkennis combineert met een zakelijke
aanpak. Hij durft strak te sturen op de gestelde doelen. Daarin gaat hij verder dan
gemiddeld.”

Steven Diepeveen (directeur)
“Als Theo zegt dat het goed komt, dan kómt het goed”
“Met Theo haalde ik twee scholen uit de rode cijfers. Twee scholen met een eigen
dynamiek. Dan werkt het niet als je twee keer hetzelfde verhaaltje afsteekt. En dat
doet Theo dus niet. Hij werkt snel toe naar een situatie waarin je je eigen verbetertraject in handen krijgt. Als Theo zegt dat het goed komt, dan kómt het goed.”

Marianne Heijting (meerscholendirecteur)
“Leiderschap begint met een nieuwsgierige grondhouding”
“Theo laat zien dat leiderschap begint met je grondhouding, ‘wees nieuwsgierig’. Hij
benadert collega’s en vraagstukken op die manier. In het MT brengt hij zo
duidelijkheid, met een open blik en relativerend waar nodig. Zo werkt hij aan ideeën
en een gezamenlijke koers.”

