MODULE 1

Studiedag Succesvol ondernemen
in de onderwijspraktijk

Ondernemen in het onderwijs

Tijdens de incompanytraining Ondernemen in het
Onderwijs leert u samen met uw team welke ruimte
u heeft om te ondernemen binnen het onderwijs,
hoe u leidinggeeft aan een ondernemende en
bruisende schoolorganisatie en leert u denken en
uitvoeren als een ondernemer. U krijgt inzichten
in de vaardigheden die gevraagd worden van een
onderwijsondernemer en krijgt voorbeelden aangereikt van succesvolle ondernemende schoolorganisaties. De praktische handvatten zorgen
ervoor dat u direct aan de slag kunt binnen uw
eigen school(organisatie).

Als onderwijsleider heeft u samen met uw team
eigenlijk uw ‘eigen bedrijf’. U bepaalt de missie en
visie en neemt (verregaande) beslissingen om de
organisatie naar een hoger niveau te brengen. In
tegenstelling tot het bedrijfsleven dient u echter
binnen de onderwijskaders te blijven en heeft u niet
alle vrijheden om naar hartenlust te ondernemen.
Of toch wel?

Arko van
Brakel

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!

Onderwijs is Topsport
Toon
Gerbrands

Voorbeeldprogramma

• Ondernemen doe je samen
• Ondernemersprincipes met succes

Ondernemen in het onderwijs
Arko van Brakel

MODULE 3

Het verschil maken

MODULE 4
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Stel zelf uw studiedag samen!

MODULE 2

Henk Volberda

Stel zelfdag
uw studeien!
sam

• Wat maakt een bestuurder/schoolleider
een ondernemer?
• Durf te ondernemen met uw school

Karin van
Zutphen

• Wat maakt een bestuurder/schoolleider
een ondernemer?
• Durf te ondernemen met uw school

• Ondernemen in organiseren
• Einde van ‘one-size-fits-all’

Van ‘grijze’ organisatie naar
sprankelende magneet
Karin van Zutphen

Van ‘grijze’ organisatie naar
sprankelende magneet

• Magneet voor leraren en leerlingen
• Evolutie of revolutie

• Magneet voor leraren en leerlingen
• Evolutie of revolutie

Ondernemend aan de slag
Monica Scholtes

MODULE 5

Aanpakken
Monica
Scholtes

• Missie / visie / ambitie / kaders
• Uw eigen ondernemingsplan

• Mouwen opstropen en gaan voor jouw droom
• Doorzetters overwinnen

Wat levert de studiedag uw team op?

MODULE 6

Ondernemend aan de slag
Monica
Scholtes

Uw sprekers

• Missie / visie / ambitie / kaders
• Uw eigen ondernemingsplan

>
>

Uw eigen ondernemingsplan

>
>

U leert een ondernemend team bouwen

>

U leert van uw school/scholen leerlingen lerarenmagneten te maken

>

Inclusief het boek ‘Ondernemen met lef’
ef’

MODULE 7

Arko van Brakel
> Chief Inspiration Officer van
de Baak
> Rasondernemer

Henk Volberda
> Professor Strategisch Management en Business Beleid aan
de Erasmus Universiteit
> Vertaler van wetenschap naar
onderwijspraktijk

Monica Scholtes
> Interim-manager Jenaplanschool De Sterrenwachter
& KBS De Kameleon
> Onderwijsondernemer

Toon Gerbrands
> Algemeen directeur PSV
> Succesvol met het neerzetten
van ‘topsportculturen’ binnen
organisaties

Karin van Zutphen
> Directeur Wittering.nl (onderdeel van Signum Onderwijs)
> Brengt ondernemen naar de
onderwijspraktijk

Jasmijn Kester
> Schoolleider Vathorst College
> Schoolleider van het jaar 2016

Samen onderwijs maken

Jasmijn Kester

• Changemaker school
• Ondernemend leidinggeven

Inzichten om een echte onderwijsondernemer te worden

U leert de opgedane kennis toe te passen
binnen uw schoolorganisatie

Doelgroep
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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.
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