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 Veerkrachtig leidinggeven
Als schoolleider leef je in een tijd van continue, snelle veranderingen. 

Voor jou ligt de uitdaging voor de komende jaren dan ook in het bouwen van een veerkrachtige 
organisatie. Een plek die een thuis biedt aan talenten, die ruimte biedt voor groei en samen leren, 
die tegen een stootje kan en wendbaar is midden in de turbulentie van wat er van het onderwijs 
gevraagd wordt en de ontwikkelingen in de samenleving. Een veerkrachtige organisatie biedt 
genoeg hulpbronnen, zodat de mensen die binnen de organisatie werken veerkrachtig blijven. Zo 
blijft de organisatie ook sterk en gezond. Hoe bouw je een veerkrachtige organisatie? 
Voor jou, als schoolleider die leidinggeven aan inspirerend onderwijs belangrijk vindt, heeft 
Het Onderwijsbureau BV, in coproductie met xpand, een bijzonder professionaliseringsprogramma 
ontwikkeld. Gedurende dit programma ga jij in op jouw eigen veerkracht en hoe jij samen met je 
team een veerkrachtig team kunt creëren. 

In twee cursusdagen gaan we in op jouw dagelijkse praktijk als schoolleider. Daarnaast maak je 
opdrachten die passen bij jouw werkomgeving. Dit draagt direct bij aan de manier waarop jij 
leidinggeeft aan een veerkrachtig team, waardoor inspirerend onderwijs centraal staat. De vragen 
die jij tegenkomt, komen aan bod in een individuele coachsessie. 

Met inzichten uit internationaal onderzoek en verhelderende boeken ben jij in staat om ook in een 
snel veranderende omgeving leiding te geven aan inspirerend onderwijs!

Dit leiderschapsprogramma is een coproductie van: 

Het Onderwijsbureau BV laat scholen 
ontdekken hoe zij vanuit de eigen kracht 
waarde kunnen toevoegen aan het 
onderwijs. Dit doen wij door het bieden 
van: Advies | Trainingen | Interim | 
Werving & Selectie.

xpand Nederland begeleidt individuen, 
bedrijven en organisaties bij het ontdekken 
en ontwikkelen van hun unieke potentieel 
en helpt hen hun doel op een gezonde 
manier te verwezenlijken. 
www.xpand.eu/nl.

Programma
Dag 1:

   • veerkrachtige teamcultuur; 
   • veerkrachtige teamstructuur;

   • leidinggeven in een VUCA-wereld;
   • bouwen aan een veerkrachtige organisatie.

Coachgesprek
   • persoonlijke verdieping;

   • XOS-Scan (veerkrachtscan voor organisaties);
   • plan van aanpak.

Dag 2:
   • agile team;

   • dimensies van een gezonde organisatie; 
   • nieuwe veerkrachtige structuur implementeren 

  en borgen.

Dit leiderschapsprogramma is gecertificeerd 
door het schoolleidersregister PO. 

Dit programma richt zich op het professionaliseringsthema: 
wildcard ‘Veerkracht’. Door het volgen van het leiderschapsprogramma 

rond jij dit thema af voor jouw herregistratie (formeel leren). 

Trainers

Formeel leren
 

Bouwen aan een veerkrachtige school is ontwikkeld als vervolg op het 
programma: Leidinggeven aan inspirerend onderwijs. Beide programma’s vullen 

elkaar in thema’s goed aan maar zijn ook prima los van elkaar te volgen. Door het 
volgen van beide programma’s kun je wel je volledige herregistratie voor het 

schoolleidersregister PO afronden (formeel leren) 

Leidinggeven aan inspirerend onderwijs is speciaal ontwikkeld voor school-
leiders met ambitie. Inspirerend leidinggeven met het oog op de toekomst staat 
centraal. Dit programma is gecertificeerd door het schoolleidersregister PO voor 

twee professionaliseringthema’s. Door het volgen van het programma rond je 
persoonlijk leiderschap en leidinggeven aan veranderingen af voor jouw 
herregistratie (formeel leren). Kijk voor meer informatie op onze website:

 www.hetonderwijsbureau.nl/leiderschapsprogramma



 Kosten en locatie

Deelname aan het leiderschapsprogramma:
€1875,- incl. twee trainingsdagen, een coachsessie, 
werkboek, XOS-scan en vier inspirerende boeken. 
Het programma is vrijgesteld van btw inzake de 
onderwijsvrijstelling. 

De trainingsdagen worden gegeven op een 
sfeervolle locatie in het midden van het land. 

 Aanmelden
Meld je nu aan via onze website 
www.hetonderwijsbureau.nl/veerkrachtprogramma 
of neem voor meer informatie contact met ons op 
via trainingen@hetonderwijsbureau.nl of 
bel naar 033 - 888 7 888. 

 Data

De volgende groep start 
in het najaar van 2020:

- 1 oktober 2020
- 10 december 2020

“ 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. ”

Het Onderwijsbureau BV
De Brand 22

3823 LJ Amersfoort
tel: 033-888 7888

info@hetonderwijsbureau.nl
www.hetonderwijsbureau.nl


