Leidinggeven
aan
inspirerend
onderwijs
Persoonlijk professionaliseringsprogramma voor schoolleiders

Programma
LEIDINGGEVEN AAN TEAMS
Dag 1
Verbinden en inspireren
- Inspirerend leiderschap binnen het team
- Missie en waarden in de onderwijspraktijk

Verantwoordelijkheid delen
- Eigen en gezamenlijke
verantwoordelijkheid stimuleren
- Vertrouwen en respect

Inspirerend onderwijs
Als schoolleider kom je in de waan van de dag niet altijd toe aan krachtig leidinggeven
aan jouw team met het oog op de toekomst. Terwijl dit juist is wat je wilt! Voor jou als
schoolleider met ambitie heeft Het Onderwijsbureau BV in coproductie met xpand dit
unieke professionaliseringsprogramma ontwikkeld.

Dag 2
Omgaan met diversiteit
- Eigen conflictstijl kennen
- Weerstanden en conflicten constructief ombuigen
Opbouwen van een feedbackcultuur
- De kunst van waarderen
- Een lerende organisatie

LEIDINGGEVEN AAN VERANDERINGEN

Gedurende het programma wordt er theorie vanuit een nieuwe invalshoek aangeboden
en ga je hierover in gesprek met de deelnemende schoolleiders. Jouw dagelijkse praktijk
staat hierin centraal.

Dag 3
Veranderprocessen
- Leidinggeven aan transities
- Het team professioneel meenemen

Naast de cursusdagen maak je enkele opdrachten, passend bij jouw werkzaamheden als
schoolleider en waar je daadwerkelijk iets mee kunt. Daarnaast krijg je twee individuele
coachsessies, waardoor je het geleerde direct in jouw persoonlijk functioneren kunt
integreren.

Toekomstbestendig bouwen
- Borgen van resultaten
- Duurzaam bouwen
- Persoonlijk meesterschap

Een zeer waardevol en praktisch programma, waardoor jij weer toekomt aan
leidinggeven aan inspirerend onderwijs, ook in de waan van de dag!
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.

Dit leiderschapsprogramma is gecertificeerd door het schoolleidersregister
PO. Door het volgen van het leiderschapsprogramma rond je de thema’s
‘persoonlijk leiderschap’ en ‘leidinggeven aan verandering’ af voor
jouw herregistratie.

xpand 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.

Trainers

Janny Budding

Paul Donders

André Guijs

Kosten en locatie
Deelname aan het leiderschapsprogramma:
€ 2475,- per jaar, incl. intake, drie
trainingsdagen, twee coachsessies en
diverse scans gericht op leiderschap,
veerkracht en teamreflectie.
Het programma is vrijgesteld van btw.
De trainingsdagen worden gegeven op
een inspirerende locatie in de regio
Midden-Nederland.

Aanmelden
Meld je nu aan via onze website

www.hetonderwijsbureau.nl/leiderschapsprogramma

of neem voor meer informatie
contact met ons op via
trainingen@hetonderwijsbureau.nl
of tel. 033-888 7888.

Data
De volgende groep start
in het najaar van 2021:
- 12 november ’21
- 10 december ‘21
- 21 januari ‘22

“ 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

