Leidinggeven aan een professionele schoolcultuur

In het kort
De prestaties van een school worden in belangrijke mate beïnvloed door de schoolcultuur. Cultuur is een moeilijk
grijpbaar fenomeen. De cultuur van een school kan gezond of ziek zijn en daarmee ook gezond- en ziekmákend. Hoe
professioneel is jouw schoolcultuur? Hoe ontwikkel je een aanspreekcultuur? En hoe ga je van weerstand naar
veranderbereidheid bij je collega's?

Creëer een professionele cultuur op jouw school!
De vier cursusdagen zijn praktisch van aard en er is ruimte voor eigen inbreng:
Dag 1: Een professionele cultuur
Dag 2: Eigenaarschap ontwikkelen
Dag 3: Lerende organisaties en professionele leergemeenschappen
Dag 4: De schoolleider als cultuurbouwer

Let op: MAXIMAAL 16 DEELNEMERS

Voor wie
Deze cursus richt zich op mensen met leidinggevende taken uit het:
primair onderwijs
voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs

Programma
Datareeks: dinsdag 12 april, woensdag 20 april, maandag 16 mei en dinsdag 24 mei

De cursus bestaat uit vier interactieve contactdagen van 9.30 tot 16.00 uur in Utrecht. De cursus is speciaal
ontwikkeld voor leidinggevenden uit het onderwijs die willen leren leidinggeven aan een professionele cultuur. Deze
cursus wordt verzorgd door Bert Peene. Tijdens deze cursus krijg je opdrachten om op school aan te werken. De
volgende bijeenkomst krijg je terugkoppeling van Bert Peene en je medecursisten.

Dag 1
Een professionele cultuur
Wat is cultuur?
Casus: De cultuur op de Bernardschool
Wat is een professional en wat is professioneel?
Professionals in soorten en maten
Hoe professioneel is jouw schoolcultuur?

Dag 2
Eigenaarschap ontwikkelen
Hoe ziet eigenaarschap eruit?
Wat zijn randvoorwaarden voor eigenaarschap?
Effectieve interventies - hoe ontwikkel je een aanspreekcultuur?
Wat is het belang van psychologische veiligheid?
Een model voor cultuurinterventie (vier P's en drie cultuurelementen)

Dag 3
Lerende organisaties en professionele leergemeenschappen
Wat is een lerende organisatie?
Teamleren: leren mét elkaar
Welke interventies zijn effectief bij de ontwikkeling van PLG's?
Teamgericht organiseren
Hoe geef je leiding aan een PLG?

Dag 4
De schoolleider als cultuurbouwer
Welke rollen kan een schoolleider vervullen?
Welke kerncompetenties heeft 'de cultuurbouwer'?
'Nabij leiderschap': een belangrijk paradigmashift
Hoe ga je van weerstand naar veranderbereidheid bij je collega's?
Wat is de kracht van een lonkend vergezicht?

Ervaringen van deelnemers

Het was een goede cursus waarbij theorie en praktische voorbeelden elkaar goed
afwisselende. Ik was zeer tevreden over cursusleider Bert.
Een praktische cursus met een inspirerende cursusleider!
Een inspirerende cursus. Veel direct toepasbare informatie voor op school.
Joost van Rangelrooy

Praktische Informatie
Datum
Diverse startdata

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 1.295,- voor vier dagen. Genoemd bedrag is inclusief kof e/thee en
lunch en exclusief BTW en onderstaande korting:
1 OP 5 GRATIS Bij gelijktijdig inschrijven met vijf personen uit één instelling wordt de factuur naar één adres
gestuurd, dan betaal je slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus gratis.

Adres
La Vie Meeting Center
St. Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Locatie en parkeren
La Vie Meeting Center, Utrecht
La Vie ligt op een steenworp afstand van de beroemde Utrechtse grachten.
La Vie is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je liever met de auto, dan kun je tegen betaling parkeren
in Qpark la Vie.

Openbaar vervoer
Je volgt vanuit Utrecht Centraal Station de bewegwijzeringborden "centrumzijde"

vervolgens vanuit winkelcentrum "Hoog Catharijne" volgt u de borden "Vredenburg".
Regardz La Vie Utrecht bevindt zich tegenover het Vredenburg (plein) en naast de Bijenkorf op de hoek
St.Jacobsstraat/Lange Viestraat.
Je kunt het meeting center bereiken via de ingang van het kantorencomplex "La Vie" aan de St. Jacobsstraat. Op
de borden op de 4e etage zie je in welke zaal je moet zijn en daar kun je dan direct naartoe.

Parkeren
Postcode ten behoeve van je navigatiesysteem : 3511 BS
Parkeren kan in de Qpark parkeergarage La Vie, welke langs de verschillende aanrijdroutes wordt bewegwijzerd.
Op parkeerniveau 14 heeft u rechtstreekse doorgang naar La Vie.
Parkeergarage “La Vie” bevindt zich aan de St. Jacobstraat naast de Bijenkorf.
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.

