
 
Leergang Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs 
Programma najaar/winter 2013 
 
 
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 (30 oktober): introductie zelfbewust leiderschap 
 
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 (31 oktober): 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? 
 
 
Dag 3 (29 november): 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 (13 december): van inzichten naar dagelijkse praktijk 
 
Ochtendprogramma  

• Hoe bepaalt u uw koers?  

• Hoe verbindt u uw koers, waarden en belangen met die van anderen?  

• Wat leert u van de verhalen van anderen?  
 
Middagprogramma 

• Waardegericht inspireren, hoe doet u dat? 

• Van discussie naar dialoog: hoe beïnvloedt u het proces?  
 

 
Dag 5 (16 januari): 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 (17 januari): 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? 
 
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 (13 februari): 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 
 
 
Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl 


