MODULE 1

Studiedag Doorlopende onderwijs- en
zorgwegen van 2 tot 18 jaar

Harry Starren

Maar hoe doet u dit in een sterk gerationaliseerd systeem waarin u moet voldoen aan gestandaardiseerde
onderwijsnormen? Hoe kunt u vanuit uw professionele betrokkenheid de relatie met het kind in de
brede context (onderwijs én zorg) centraal stellen?
Wat moet u dan anders gaan organiseren? Tijdens
de incompanytraining leert u samen met uw team
welk proces u moet doorlopen om docenten voor te
bereiden op educatie met doorlopende onderwijsen zorgwegen van 2 tot 18 jaar. Daarnaast maakt u
kennis met de voorwaarden voor zelfsturende teams
binnen die context.

De veranderende sociale context maakt dat een
gestandaardiseerde vorm van onderwijs niet langer
voldoende is voor de optimale ontwikkelingen van
leerlingen. Spanning thuis, gezondheid en radicalisering bijvoorbeeld, zijn van grote invloed op het
leervermogen van kinderen en jongvolwassenen.
Dit zorgt ervoor dat ook het (maatschappelijke) leven
buiten de school de aandacht vraagt van uw docenten.
Van hen wordt gevraagd maatwerk af te leveren door
het onderwijs af te stemmen op de intellectuele en
persoonlijke/situationele behoeftes van leerlingen op
het gebied van onderwijs én zorg.

MODULE 2

Jouke Kruijer

• Managen, niet doen; stop met
geïnstitutioneerde onzin!
• De plek van de bevlogen docent

Stel zelf uw studiedag samen!
Combineren van de modules is mogelijk. U stelt uw eigen
studiedag samen en bepaalt zelf het aantal modules. Zo
bent u verzekerd van een studiedag op maat!

‘De 2-18 Simulatie’ - Leiderschap,
leerlijnen en de last van het systeem

Voorbeeldprogramma

• Rolbewustzijn en omgaan met verschillen
• Omgaan met de druk van buitenaf

‘De 2-18 Simulatie’ - Leiderschap,
leerlijnen en de last van het systeem
Jouke Kruijer

MODULE 3

Integratie PO en VO: Plan van aanpak
Eric van
’t Zelfde

Stel zelfdag
uw studeien!
sam

Persoonlijk leiderschap
in de context van lerend

• Rolbewustzijn en omgaan met verschillen
• Omgaan met de druk van buitenaf

• Mindset van de docent
• Leerlijn doortrekken van PO naar VO

Integratie PO en VO: Plan van aanpak
Eric van ’t Zelfde
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Thijs Homan

Successtrategieën vertaald
naar het onderwijs

• Mindset van de docent
• Leerlijn doortrekken van PO naar VO

• ‘Niets doen’ als interventie
• Netwerk als sociaal kapitaal

Zelforganisatie als motor
van de vernieuwing
Jos de Blok
• Minimale condities voor zelforganisatie
• Vernieuwing vanuit het primaire proces

MODULE 5

Spelen met realiteiten
Gijs Scholten
van Aschat

• De kunst om tegenstellingen te overbruggen
• Flexibel denken en verrassend handelen

MODULE 6

Terug naar de Bedoeling

Z orgweg

Wouter Hart

Uw sprekers

MODULE 7

Harry Starren
> Oud-directeur De Baak
Management Centrum
gelieerd aan VNO-NCW
> Adviseur en managementtrainer

Thijs Homan
> Bijzonder hoogleraar Change
and Implementation bij de
Open Universiteit Nederland
> Expert op het gebied van
organisatieverandering

Gijs Scholten van Aschat
> Acteur en tevens bestuurslid van KNAW (Koninklijke
Nederlandse Akademie
van Wetenschappen)
> Verbinder tussen kunst,
maatschappij en wetenschap

Jouke Kruijer
> Senior adviseur Berckeley
Square
> Begeleider van onderwijs(management)teams in het
realiseren van doelstellingen

Eric van ’t Zelfde
> Schoolleider
> Initiatiefnemer van 2 tot 18
revolutie in het onderwijs

Wouter Hart
> Oprichter en adviseur bij
‘Verdraaide Organisaties’
> Onderzoeker en spreker
omtrent patronen in het
organisatiedenken

Jos de Blok

Wat levert de studiedag uw team op?

• High Trust - Low Tolerance
• Uitgaan van variatie

Zelforganisatie als motor
van de vernieuwing

Een eigen format om de verschillen
tussen PO en VO te overbruggen

>

Leren omgaan met de veranderdynamiek
binnen en buiten uw school

>

Feedback op uw
persoonlijk leiderschap

>

Inclusief het boek
‘Verdraaide organisaties’

• Minimale condities voor zelforganisatie
• Vernieuwing vanuit het primaire proces

Doelgroep

>

Bestuurders, schoolleiders en MT/teamleiders

Contact
Neem voor meer informatie en/of een offerte op maat
contact op via 030 30 35 099 of stuur een e-mail naar
academy@dyade.nl.

Jos de Blok
> Oprichter van Buurtzorg
Nederland
> Transitiemanager
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