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Doelgericht vergaderen 
met een planbord!
Zichtbare afspraken, 
planmatig aan de slag
Leuk: al die plannen en afspraken die gemaakt worden 
tijdens vergaderingen. Maar: worden ze ook nageleefd? Het 
Onderwijsbureau BV begeleidt teams bij het ontwikkelen van 
een planmatige aanpak, volledig afgestemd op de school. 
Na een gezamenlijk plan van aanpak, maken we met het team 
een planbord. 

Als school kiezen JULLIE de taal, weergave en volgorde die 
passen bij het team. Met doelen die altijd inzichtelijk zijn en 
regelmatig besproken worden. Een vergadervorm waarbij je 
op een planmatige en effectieve manier doelen voor ogen 
houdt! 

Deze teamtraining bestaat uit twee sessies, verspreid over 
twee dagdelen.

Dagdeel 1: We vergaderen in nieuwe stijl, bespreken de 
doelen en wensen. We komen gezamenlijk tot een opzet 
voor het planbord.
Dagdeel 2: We evalueren de bordsessies en bespreken 
verdere verbetering. 

Investering: 
€1500,-* excl. bord. Onze trainingen zijn vrijgesteld van btw.

Verminder je werkdruk,   
werk met energie!
Behoud je passie, zorg voor 
balans!
Een klas vol individuen en steeds minder leerkrachten. Je 
werk is nooit af. Hoe blijf jij elke dag met energie én plez-
ier naar school gaan? Tijdens deze training breng je jouw 
energiebronnen in kaart. Je krijgt tools om effectiever te 
werken, keuzes te maken, kwaliteiten in te zetten en pas-
sie te behouden. Ook leer je om beter de kwaliteiten van 
anderen te benutten. Zo werk je aan een goede balans en 
wint werkenergie van werkdruk.

Vooraf: Een korte, voorbereidende opdracht.
Studiedag: Een interactieve dag waarin je inzichten 
verwerft, tools ontvangt en een persoonlijk plan maakt 
zodat jij, samen met je collega’s, met passie en plezier 
kan werken. 

Om te zorgen voor een duurzaam resultaat, is het 
mogelijk om een vervolgsessie te plannen: Wat heb je al 
bereikt? En wat heb je nodig om verder te gaan?

Investering: 
€1500,-*. Onze trainingen zijn vrijgesteld van btw.

Een school met een visie!
Eigenwijs, scherp en onderscheidend!
In een visie komen vaak algemene, gangbare termen 
terug. Jammer! Wij geloven dat een visie eigenwijs, scherp 
en vooral ook onderscheidend mag zijn. Het maakt 
duidelijk waar de school écht voor staat. 
Het Onderwijsbureau BV ondersteunt en begeleidt teams 
op inspirerende manier bij het (her)formuleren van de visie, 
of juist het bevestigen van de kracht van visie.

Dagdeel 1: De visie van de school (her)formuleren aan 
de hand van verschillende werkvormen en inspirerende 
voorbeelden.
Dagdeel 2: Aan de slag met de concretisering van de 
nieuwe visie in de praktijk. Ook bespreken we 
ontwikkelthema’s en actieplannen.

Als vervolg op deze training is het mogelijk de visie onder 
begeleiding verder uit te werken in plannen en praktijk.

Investering: 
€1500,-*. Onze trainingen zijn vrijgesteld van btw.

Gespreksvaardigheden 
Motiveren, activeren, confronteren!
Heeft een gesprekkencyclus zin? Wij geloven van wel! 
Maar: om medewerkers te stimuleren en een spiegel voor 
te houden, is het nodig om tot de kern door te dringen, 
de functie van een gesprek te (h)erkennen en het gesprek 
als kans te zien voor ontwikkeling. Om gesprekken 
functioneel te voeren, biedt Het Onderwijsbureau BV een 
effectief trainingstraject gespreksvaardigheden aan, waar-
bij ‘doen en ervaren’ centraal staan. Benut het potentieel 
van je medewerkers!

Dagdeel 1: Gespreksvaardigheden, gesprekstypes, doel 
en visie van de gesprekkencyclus.
Dagdeel 2: Motiverende, duurzame gespreksvoering en 
intrinsieke motivatie.
Dagdeel 3: Confronterende gesprekken. Hoe kun je als 
leidinggevende middels ‘warme zakelijkheid’ de leer-
kracht confronteren?

Investering: 
€2250,-*. Onze trainingen zijn vrijgesteld van btw.

www.hetonderwijsbureau.nl

“Onze collega’s waren heel enthousiast en 
hebben de training echt als waardevol 
ervaren. Ook de begeleiding was zeer prettig!“
          Irene de Raad - Directeur PO

“ Vlotte en inspirerende training. 
Professioneel en behoeftegericht! “ 
Anka Haanstra – Directeur PO

www.hetonderwijsbureau.nl

Leidinggeven aan 
inspirerend onderwijs 
Persoonlijk professionaliserings-  
programma voor schoolleiders
In de waan van de dag kom je niet altijd toe aan inspirerend 
leidinggeven aan jouw team met het oog op de toekomst. 
Terwijl dit juist is wat je wilt! Gedurende drie trainingsdagen 
krijg je nieuwe inzichten aangeboden en ga je hierover in 
gesprek met collega-schoolleiders. Daarnaast krijg je twee 
individuele coachingssessies, waardoor je het geleerde       
direct in jouw persoonlijk functioneren kunt integreren. Ook 
rond je twee thema’s af voor je herregistratie!

Dagdeel 1: Verbinden en inspireren binnen het team – 
     missie en waarden
Dagdeel 2: Verantwoordelijkheid delen en stimuleren –   
     respect bouwen
Dagdeel 3: Omgaan met diversiteit en conflicten
Dagdeel 4: Opbouwen van een feedbackcultuur – 
     de kunst van waarderen
Dagdeel 5: Transities en het team daar professioneel 
       in meenemen
Dagdeel 6: Toekomstbestendigheid –
     persoonlijk meesterschap

Investering: €2250,- *

Feedback geven én ontvangen 
De drempel over, ervaar de 
meerwaarde!
Feedback geven én ontvangen vinden we belangrijk, maar 
vaak ook spannend – de reden dat we het vermijden. 
Hoe geef je eigenlijk goede feedback? En hoe creëer je 
een veilige omgeving waarbinnen collegiale feedback de          
normaalste zaak van de wereld is? In deze korte, krachtige 
training dagen we jouw team uit om te werken vanuit een 
growth mindset. Samen oefenen staat centraal, zodat de 
drempel om feedback te geven tijdens de training al 
verlaagd wordt. Leren van én met elkaar! 

Dagdeel 1: We gaan in op het doel en effect van feedback 
geven. Je oefent met diverse werkvormen in de rollen van 
gever, observator en ontvanger. Inspiratie en kennis worden 
afgewisseld met oefenen en praktische tips. 
Tussentijds ontvangen alle deelnemers opdrachten en 
coaching op afstand via de mail.
Dagdeel 2: Terugkoppelsessie. Hierin worden successen 
en lastige situaties gedeeld en tips en valkuilen verzameld. 
Tijdens deze bijeenkomst maken we het geleerde expliciet 
en leggen we een basis voor nieuwe teamafspraken en een 
krachtigere samenwerking.

Investering: 
€1500,-*. Onze trainingen zijn vrijgesteld van btw.



 Interesse 

Interesse in één van onze trainingen? 
Mail ons: trainingen@hetonderwijsbureau.nl
Of bel ons: 033 888 7 888

 Trainers

Het Onderwijsbureau BV
De Brand 22

3823 LJ Amersfoort
033 888 7 888

info@hetonderwijsbureau.nl
www.hetonderwijsbureau.nl

“ Het Onderwijsbureau BV heeft ons 
team geholpen om als professionals 
een stap verder te komen. Collega’s 
waren zeer te spreken over de 
luisterende houding en hadden veel 
waardering voor de trainers, die wisten 
in te spelen op zaken die in de groep 
leefden. De training heeft ervoor 
gezorgd dat het vuurtje bij collega’s 
brandend bleef of weer wat werd 
aangestoken. Dank daarvoor.”       

Arjan Kosten – Teamleider VO

 Het Onderwijsbureau BV
Wij laten scholen ontdekken hoe zij vanuit eigen kracht waarde kunnen toevoegen 
aan het onderwijs. Dit doen wij door: Advies en begeleiding | Interim | Werving en selectie

Wij geloven in onderwijsorganisaties die handelen vanuit visie en lef. Scholen die vanuit een duidelijke 
visie op onderwijs ‘eigen-wijze’ keuzes maken en die bepalend durven laten zijn voor de wijze waarop 
het onderwijs wordt ingericht.

Marjolein Kouwen Durk de BoerMelissa Jansen André GuijsErik Los Matthijs Hemink Gerieke van Til


