MODULE 1

Studiedag Inspirerend Leiderschap
in het onderwijs

Jessica van
Wingerden

Leidinggevenden beschikken vaak over visie, passie
en energie om vorm te geven aan veranderingen in
het onderwijs. Maar hoe krijgt u het team, de docenten, de leerlingen, de (G)MR, de ouders en stakeholders mee?

Leidinggeven aan professionals,
wel doen!
• Visie op authentiek leiderschap en
• Ontdekken van eigen authentiek leiderschap

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!

MODULE 2

Waardegedreven leidinggeven aan jezelf

Tijdens de studiedag Inspirerend Leiderschap in het
Onderwijs leert u samen met uw team in één dag
welke leiderschapstechnieken uw schoolorganisatie
verder kunnen helpen.

Twan Paes

Voorbeeldprogramma

• Moreel handelen als leider en mens
• Wat zijn mijn gedrags- en communicatievoorkeuren?

Leidinggeven aan professionals,
wel doen!
Jessica van Wingerden

MODULE 3

Leidinggeven aan jezelf

Twan Paes

Stel zelfdag
uw studeien!
sam

• Visie op authentiek leiderschap en
• Ontdekken van eigen authentiek leiderschap

• Persoonlijk balans in leiderschap in mijn rollen
als leider, manager en coach
• Welke rollen vervul ik nog meer in mijn leven
en hoe zorg ik voor balans daarin?

Leidinggeven aan de ander invloed van de leider
Arnold Bakker

MODULE 4
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Arnold Bakker

• Leiderschap en het vervullen van
psychologische behoeften
• Nederland verdient betere bazen: de beleving
van de ontvanger

Leidinggeven aan de ander invloed van de leider
• Leiderschap en het vervullen van
psychologische behoeften
• Nederland verdient betere bazen: de beleving
van de ontvanger

De vertaling naar uw organisatie

MODULE 5

Jessica van Wingerden en Eric van ’t Zelfde

De vertaling naar uw organisatie
Jessica
van
Jessica van
Wingerdenen
Wingerden
Eric van ’t Zelfde

MODULE 6

Jos van Kessel

Uw sprekers

• Verbinden en inspireren vanuit de ‘why’
van de organisatie
• Dienen en faciliteren vanuit organisatiewaarden

• Verbinden en inspireren vanuit de ‘why’
van de organisatie
• Dienen en faciliteren vanuit organisatiewaarden

Leidinggeven aan ontwikkeling vanuit passie en energie naar prestatie

Wat levert de studiedag uw team op?

• Inspireren vanuit passie en energie
• Authenticiteit en voorbeeldgedrag

>

U leert de vaardigheden om uw leiderschap
op een inspirerende manier te vertalen naar
uw onderwijspersoneel

>

U leert draagvlak te creëren om veranderingen
binnen de schoolorganisatie door te voeren

>

U leert het maximale uit de school te halen
g te geven
g
door met passie en energie leiding

>

Inclusief het boek ‘Pep-Talk’
k’

MODULE 7

Jessica van Wingerden
> Directeur Research bij
Schouten & Nelissen
> Onderzoekt hoe passie en energie
in de school leiden tot werkplezier
en een verbetering van onderwijsprestaties vanuit medewerkersperspectief als leiderschap

Arnold Bakker
> Hoogleraar Arbeids- en
Oganisatiepsychologie aan
de Erasmus Universiteit
> Geeft een psychologische
benadering aan de onderwijspraktijk

Jos van Kessel
> CEO van Schouten Global
> Specialist verandermanagement

Twan Paes
> Docent en Action Learning
coach bij verschillende
Business Schools
> Oud-handbalcoach begeleidt
organisaties bij het realiseren
van hun strategie met een
coachende basisattitude

Eric van ’t Zelfde
> Rector VO School
> Bracht OSG Hugo de Groot van
zwak naar excellent binnen 5 jaar

Talentontwikkeling

Jos van Kessel

• Gespreid leiderschap
• Competentiecentrum benadering

Doelgroep
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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.
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