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   VISIE OP lEIDERScHAP

Als zelfbewust leider motiveert en stimuleert u anderen. U maakt gebruik van uw zelfkennis en 
zelfbewustzijn om verbindingen te leggen met de mensen in uw omgeving. Dat doet u zowel 
binnen als buiten uw organisatie. 
Zelfbewust leiderschap ontstaat niet vanzelf. Het begint met de vraag waarom u leider bent? 
U wilt weten wat u drijft. Hoe geeft u daar vorm en inhoud aan? Wat merken anderen daarvan? 
Hoe zorgt u dat leiderschap werkt? Hoe kunt u hierin met anderen optrekken en worden 
gestimuleerd? 
Als zelfbewust leider vertrouwt u op uw innerlijke kompas. Uw heldere visie, uw kennis en uw 
reflecterend vermogen stellen u in staat om met open mind te luisteren, de situatie te overzien 
en met vertrouwen te handelen.

  WAAROM DEZE lEERGANG, EN VOOR WIE?

Goed onderwijs vereist goed leiderschap. Samen met uw personeel, uw leerlingen en hun 
ouders maakt u van uw openbare school een omgeving die uitnodigt tot leren, ontmoeten en 
samenwerken. De leergang Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs richt zich op de 
vraag hoe u dit waarde(n)volle proces optimaal kunt ontwikkelen. 

Het openbaar onderwijs is en blijft een prachtige sector. Dit tijdperk met zijn eigen maatschap-
pelijke dynamiek maakt uw werk razend interessant, maar u ervaart ook een hoge werkdruk. 
U schakelt voortdurend, maakt keuzes en legt verbindingen. Het is essentieel dat u dit doet 
vanuit heldere waarden.

Hoe zorgt u als schoolleider voor zingeving, voor balans tussen plezier en prestatie? Wat zijn 
uw waarden eigenlijk? Waarom zijn die belangrijk voor u en hoe zet u ze in? Hoe kunt u ge-
deelde waarden gebruiken om van de openbare school een omgeving te maken die uitnodigt 
tot leren, ontmoeten en samenwerken?

VOS/ABB biedt u met deze nieuwe leergang de kans om uw maximale potentieel tot 
ontwikkeling te brengen voor zelfbewust en bezielend leiderschap. 

De leergang is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en managers van openbare en alge-
meen toegankelijke scholen binnen het  primair en voortgezet onderwijs. U ontwikkelt zich tot 
een zelfbewust leider. U weet waarvoor u staat en draagt dit in alle voorkomende situaties op 
een heldere wijze uit.
Met de leergang richt u zich als professional buiten de bekende paden om als koploper in het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs nieuwe inzichten te verbinden met de dagelijkse 
praktijk. Samen met anderen bouwt u een netwerk op.
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 WElKE RESUlTATEN STREVEN WIJ NA?

•	 U	kent	uw	persoonlijke	kernwaarden	en	kunt	deze	verbinden	met	uw	eigen	koers	

•	 U	verbetert	de	samenwerking	en	effectiviteit	binnen	uw	team

•	 U	legt	vanuit	de	dialoog	verbindingen	met	uw	omgeving

•	 U	versterkt	de	gewenste	ontwikkeling	van	uw	school

•	 U	betrekt	belangengroepen	optimaal	om	de	doelen	van	uw	school	te	realiseren

•	 U	versterkt	de	samenwerking	met	externe	partners	en	versterkt	het	imago	van	

 het openbaar onderwijs en uw school.

     
 HOE GEVEN WIJ VORM AAN UW ONTWIKKElING?

De leergang gaat uit van innerlijke aansturing, eigen motivatie en zelfverantwoordelijkheid. 
Het eigen kompas als leidraad voor uw handelen, zodat u congruent bent in wat u zegt, welke 
keuzes u maakt en hoe u overkomt. Op deze manier realiseert u ervaringen die kloppen. Alle 
informatie en werkvormen die we in deze cyclus aanbieden, zijn gericht op het ontdekken van 
uw eigen route. Door de vertrouwelijke uitwisseling en het samen optrekken tussen de begelei-
ders en de deelnemers, wordt u zich bewust van uw eigen denk-, voel- en gedragspatronen en 
wordt u geïnspireerd om nieuwe mogelijkheden te verkennen en uitdagingen aan te gaan die u 
verder helpen.
 
Kenmerkend voor de leergang is het dynamische proces waarin de deelnemers vanuit ver-
schillende zienswijzen, theorieën, stijlen, drijfveren en benaderingen de verbinding maken met 
zichzelf, met wat ze doen en met wie ze dat doen. Hierbij staat de ontdekkingstocht van uw 
persoonlijke waarden, koers en handelen centraal.
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De leergang krijgt vorm en inhoud vanuit maatwerk, waarin door middel van een logische 
opbouw van thema’s iedere deelnemer een eigen ontwikkelingstraject doorloopt ter 
versterking van de gezamenlijke koers binnen het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs in Nederland.

 DIT lEERPROcES KENT DRIE NIVEAUS:

1.	 Individueel	leren:	door	op	uzelf	te	reflecteren,	ontdekt	u	uw	waarden,	normen,		
	 drijfveren,	overtuigingen	en	valkuilen.

2.	 Collectief	leren:	u	gaat	met	andere	deelnemers	in	dialoog,	werkt	samen	met	hen		
	 aan	vraagstukken	en	reflecteert	daar	samen	op.

3.	 In	teamverband	leren:	in	een	gesimuleerde	setting	en	door	middel	van	intervisie		
	 leert	u	met	anderen	hoe	u	collega’s,	medewerkers,	bestuurders	en		stakeholders		
	 mee	kunt	krijgen	in	uw	koers	naar	doelen	die	u	wilt	bereiken.

 

 DE lEERGANG IS OPGEbOUWD UIT 7 DAGEN.  

 Het	programma	biedt	afwisselend:
•	 colleges	met	theorieën,	modellen	en	actuele	inzichten

•	 interactieve	bespreking	van	aansprekende	leiderschapscases

•	 persoonlijke	en	groepsopdrachten

•	 workshops

•	 training	van	vaardigheden	

•	 vragenlijsten

•	 praktijkcasuïstiek

•	 informele	dialogen	met	gastsprekers

•	 e-learning

•	 intervisie	onder	begeleiding	van	een	coach
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       UITWERKING VAN HET PROGRAMMA
De leergang Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs is verdeeld over zeven dagen. 
Daarnaast  draagt u in uw dagelijkse werkomgeving actief bij aan uw ontwikkeling tot zelf-
bewust leider. Het advies is om uit te gaan van voorbereiding en studie van in totaal 8 tot 
10 uur per programmadag. De hiervoor genoemde werkvormen worden afwisselend ingezet, 
waardoor u voldoende ruimte en uitdaging zult ervaren om aan uw gewenste ontwikkeling vorm 
en inhoud te geven.

  
 
 INTAKE: PERSOONlIJKE AFSTEMMING
In een persoonlijk gesprek maakt u kennis met de vaste begeleiders van de leergang. U stemt 
met hen af wat u met uw eigen ontwikkelingsproces wilt bereiken. Tijdens de leergang zijn 
uiteraard reflectiemomenten om uw persoonlijke ervaringen en voortgang te volgen.

  
 DAG 1 : INTRODUcTIE
 Ochtendprogramma 

• Introductie door VOS/ABB over visie op leiderschap in het openbaar en algemeen 
 toegankelijk onderwijs.
• Kennismaking met elkaars beeld, verhaal en beleving bij deze leergang.  

 Middagprogramma 

• Hoe maakt u passende keuzes? Welke patronen herkent u bij uzelf?
• Wat zijn voor u gebaande wegen, en wat wijkt daarvan af?
• Welke werkvormen gaan we gebruiken?
• Wat wilt u met elkaar afstemmen/afspreken (o.a. veiligheid en eigenheid)?

  
 DAG 2 : WAT NEEMT U AlS bAGAGE MEE?
 Ochtendprogramma 

• Geschiedenis van leiderschap en leiderschapstijlen.
• Ontwikkeling van leiderschap op persoonlijk en universeel niveau.
• Uw persoonlijke ervaringen en overtuigingen over leiderschap.

 Middagprogramma
• Wat zit er in uw rugzak?
• Wat gaat u hiervan meenemen en wat laat u achter?
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 DAG 3 : WElKE WAARDEN VORMEN UW bASIS?
 Ochtendprogramma	
• Basisprincipes: het verband tussen kernwaarden (waarvoor staat u?), kernkwaliteiten 
 ( waarin blinkt u uit?),  het hogere doel (waarom bestaat u?) en het gewaagde doel  
 (waarvoor gaat u?). 
• Uw kernwaarden: wat vindt u het allerbelangrijkste, waar staat u écht voor?
• Hoe verbindt u uw kernwaarden aan uw kernkwaliteiten?
 
 Middagprogramma	
• Communiceren en verbinden vanuit waarden: hoe doet u dat?
• Verbinding tussen persoonlijke en gezamenlijke waarden.
• Wat is uw manier van ontdekken en ontwikkelen?

 DAG 4: VAN INZIcHTEN NAAR DAGElIJKSE PRAKTIJK
 Ochtendprogramma	
• Hoe bepaalt u uw koers? 
• Hoe verbindt u uw koers, waarden en belangen met die van anderen? 

 Middagprogramma
• Waardegericht inspireren, hoe doet u dat?
• Van discussie naar dialoog: hoe beïnvloedt u het proces? 

 DAG 5 : HOE bOUWT U bRUGGEN?
 Ochtendprogramma 
• Hoe gaat u om met veranderingen? 
• Welke stijl hanteert u in de informatieoverdracht naar anderen? 

 Middagprogramma
• Hoe voert u teamgesprekken over veranderingsprocessen?

 
 DAG 6: WElKE UITDAGINGEN GAAT U AAN?
 Ochtendprogramma	
• Wat zijn uw overlevingspatronen, drijfveren, inspiratiebronnen?
• Wat betekent waardebewust keuzemanagement voor uw dagelijkse praktijk?
• Hoe verbindt u visies, belangen en waarden aan een gezamenlijke koers?
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 Middagprogramma
• Hoe gaat u om met verschillende belangen?
• Hoe gaat u om met dilemma’s en machtsverdeling?
• Hoe blijft u in afstemming? 
• Hoe bewaakt u uw eigen grenzen?
• Hoe biedt u ruimte aan synergie?

 DAG 7 : HOE KUNT EEN ZElFbEWUST 
 lEIDER blIJVEN?
 Ochtendprogramma 
• Wat is zelfbewust leiderschap voor u? 
• Hoe laat u anderen ervaren wat u over uzelf hebt ontdekt? 
• Wat wilt u met uw omgeving delen?

 Middagprogramma
• Wilt u het contact met elkaar continueren? Zo ja, hoe? 
• Wat is uw volgende uitdaging?
• Hoe gaat u dat in uw dagelijkse praktijk borgen?
• Welke afspraken maakt u voor de follow-up?

	 FOLLOW-UP
 Wij creëren met u de mogelijkheid om met andere deelnemers in verbinding te blijven  
 door kennis, ervaringen, vragen, artikelen en filmpjes met elkaar te delen. Daarnaast is  
 het mogelijk om in afstemming een terugkomdag te plannen met ruimte voor:

• Reflectie
• Verdieping
• Intervisie
• Casuïstiek
• Uitwisseling
• Netwerken
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      WIE ZIJN DE OPlEIDERS?

De	leergang	Zelfbewust	leiderschap	in	het	openbaar	onderwijs	van	VOS/ABB	
wordt	begeleid	door	vier	professionals	op	het	gebied	van	persoonlijke	en	organisatie-
ontwikkeling,	communicatie,	coaching	en	training.	Zij	hebben	uiteenlopende	ervaringen,	
zowel	binnen	als	buiten	het	onderwijs. 

Andrew	van	der	Veen	van	de	Coachtrain	(www.decoachtrain.nl):
Executive	coach,	innovatief	organisatieadviseur	en	oprichter	van	twee	psychologisch	en	assessmentadvies-
bureaus.	Andrew	is	een	boeiend	spreker	over	waardegericht	ondernemen,	organiseren	en	communiceren.

Marijke	Scheenloop	van	de	Coachtrain	(www.decoachtrain.nl)
Volgens	de	Nederlandse	orde	van	beroepscoaches	(NOBCO)	gecertificeerd	senior	coach	en	expert	in	proces-
begeleiding.	Marijke	verbindt	mensen,	theorieën	en	ontwikkelingen	met	de	dagelijkse	praktijk	van	nu.	

Raymond	Godding	van	Godding	&	Co	(www.godding-co.nl):	 
Auteur	van	Organiseren	met	zin,	waardenvolle	verhalen,	inspirator	en	taalkundige.	Raymond	is	specialist	in	
organisatiecultuur	en	adviseur	op	het	gebied	van	creatieve	communicatie.

Jos	Gerards	van	adviesbureau	Leeuwendaal	(www.leeuwendaal.nl):
Onderwijskundige	en	ervaren	adviseur.	Jos	is	projectleider	passend	onderwijs	en	specialist	op	het	gebied	
van	de	functiemix.
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    INScHRIJVEN EN PRAKTIScHE INFORMATIE

U kunt zich bij VOS/ABB inschrijven door een mailtje te sturen naar secretariaatvereniging@
vosabb.nl onder vermelding van ‘Leergang zelfbewust leiderschap’. Vermeld in uw mail 
duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Om optimale uitwisseling in de groep te bevorderen streven wij naar een aantal van 10 tot 16  
deelnemers. De leergang wordt gegeven op een centrale locatie. VOS/ABB draagt zorg voor 
de reservering van de ruimte en faciliteiten. Op alle dagen van de leergang is een lunch inbe-
grepen. Het ochtendprogramma is steeds van 09.00 tot 12.30 uur, het middagprogramma van 
13.30 tot 17.00 uur.

 DATA   2014
Intakegesprekken: januari

Dag 1: donderdag 6 februari 

Dag 2: vrijdag 7 februari

Dag 3: vrijdag 14 maart

Dag 4: vrijdag 4 april

Dag 5: donderdag 22 mei

Dag 6: vrijdag 23 mei

Dag 7: vrijdag 20 juni

DEELNAMEkOStEN:	LEDENkORtING	VOS/ABB
De prijs voor de leergang Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs bedraagt  
€ 4200 (btw-vrij) per deelnemer, gebaseerd op minimaal 10 cursisten. Leden van VOS/ABB 
krijgen een eenmalige korting van € 600  en betalen dus € 3600 (btw-vrij).
In de prijs zijn de kosten van het cursusmateriaal, toegang tot de omgeving voor e-learning en 
de lunch en andere faciliteiten inbegrepen. Dit geldt niet voor eventuele verblijfskosten. 

Annulering geschiedt schriftelijk via secretariaatvereniging@vosabb.nl onder vermelding van 
‘Annulering leergang Zelfbewust leiderschap’. Indien de annulering uiterlijk 30 kalenderdagen 
vóór de eerste dag van de leergang plaatsvindt, worden geen kosten in rekening gebracht. 
Bij annulering binnen 30 kalenderdagen is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. 
U kunt dan echter altijd zonder bijkomende kosten een collega laten deelnemen.

Meer	informatie?
Hans Teegelbeckers van VOS/ABB geeft u graag meer informatie over de leergang 
Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl.
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VOS/ABB ondersteunt bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Een snelle opeenvolging van ontwikkelingen in het onderwijs vraagt om flexibel leiderschap, een grote mate van 
zelfbewustzijn en een duidelijke koers. Zelfbewuste leiders in het openbaar onderwijs zorgen voor verbinding met 
omgevingspartners.
www.vosabb.nl

De Coachtrain is partner voor organisaties en medewerkers die zich verder willen ontwikkelen. 
Waardenbewust (samen) ontwikkelen en communiceren verbindt mensen binnen organisaties. Zij geven als oprechte 
en elkaar inspirerende gesprekspartners met bezieling en plezier betekenis aan hun (gezamenlijke) koers.
www.decoachtrain.nl

Raymond Godding is gespecialiseerd in betekenisvol communiceren.
Verhalende dialoogtechnieken, beeldtaal en strategische communicatiekeuzes dragen ertoe bij om waarden, 
kwaliteiten en karakters van leiders en organisaties zichtbaar te maken.
www.godding-co.nl

 

Leeuwendaal adviseert op het gebied personeel, management & organisatie en juridisch advies voor overheid, 
onderwijs en zorg. 
Innovatieve methodes en slimme oplossingen die zichzelf terugverdienen laten organisaties effectief functioneren 
om hun (maatschappelijke) doelstellingen te bereiken.
www.leeuwendaal.nl
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