Volg het PROGRAMMA

Waarderend Leiderschap in het Onderwijs
en bereik meer resultaat met minder hard werken
Buig weerstand en negativiteit om naar enthousiasme en plezier
Ontlok positiviteit, eigenaarschap en gevoel van competentie
Breng systematisch het potentieel van je team tot bloei
Laat leerkrachten weer schitteren in hun werk en samenwerking
Leer hen waarderende gesprekken te voeren met ouders en kinderen
Creëer een professionele en op leren gerichte cultuur
Geef moeiteloos sturing aan jouw team
Haal je doelen door ze los te laten

Kortom: investeer in jouw succes als schoolleider!
Dit programma is als formeel aanbod opgenomen voor
herregistratie in het Schoolleidersregister PO
bij het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan verandering’.
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6 maandenprogramma Waarderend Leiderschap in het onderwijs

De basis van Waarderend Leiderschap

Waarom is Waarderend Leiderschap belangrijk in het onderwijs?
In het onderwijs werkt vrijwel iedereen met hart en ziel. De betrokkenheid met leerlingen en de
bevlogenheid voor het vak is groot. Tegelijkertijd is het een van de branches met het hoogste risico’s op
burn-out. Omdat in het onderwijs het deficit-denken heerst (het denken in tekorten en problemen),
bestaat de verleiding om vooral aandacht te geven aan ‘niet’ zaken: zaken waar men vanaf wil. De
werkdruk is een exemplarisch voorbeeld. Echter: alles wat je aandacht geeft groeit. En dus groeien ook
gevoelens van werkdruk, onmacht en incompetentie. Die gevoelens vormen de basis van negativiteit en
gedoe in het onderwijs. Vanuit onmacht gaan mensen dingen doen die haaks staan op wat zij eigenlijk
willen. Feitelijk kijken ze steeds naar die kant van de werkelijkheid die hen totaal niet helpt. Gelukkig kan
het radicaal anders en Waarderende Leiders weten hoe. Zij weten hoe je de negatieve spiraal kan keren
en een cultuur kan creëren waarin de focus ligt op potentieel en progressie.

Wat is Waarderend Leiderschap?
De kern van Waarderend Leiderschap is de kunst en kunde om gevoelens van invloed en competentie te
ontlokken bij leerkrachten, ouders en leerlingen. Waarderende Leiders laten anderen fundamenteel
anders naar de werkelijkheid kijken. Een werkelijkheid die net zo waar is, maar veel meer inzicht geeft in
wat werkt. In wat samenwerken en leren succesvol maakt. Dat doen zij door de vragen die zij stellen en
de conclusies die zij trekken in gesprekken. Hierbij zijn zij steeds alert op de ‘wel’ kant van zaken, zoals
positief geformuleerde doelen. Zij kunnen individuen en groepen begeleiden voor de 5 fasen van
Waarderend Onderzoeken, waardoor mensen aan de slag gaan met het realiseren van de verlangens en
het vervullen van de behoeften die schuil gaan achter de problemen die ze ervaren. Zij laten mensen
ontdekken wat zij idealiter zouden willen in situaties, wat hen daartoe drijft en welk potentieel zij in huis
hebben om dat te realiseren. Daardoor krijgt men helder hoe het anders kan en wordt de wil en het lef
ontlokt om stappen te ondernemen en zaken daadwerkelijk te veranderen. Tegelijkertijd wordt daarmee
juist samen gewerkt aan de doelen van de organisatie. Waarderend Leiderschap kenmerkt zich door vele
paradoxen, zoals je doel halen door het los te laten en tempo ontwikkelen door bij zaken stil te staan.

Wat biedt het programma?
Aart Brezet of Andrea van de Rozenberg van Drives@School begeleidt je in dit 6 maandenprogramma
naar een totaal nieuwe aanpak in de aansturing van jouw team en je school. Door middel van training,
train-de-trainer, persoonlijke coaching, templates en support van collega (school)leiders leer jij de kennis
en vaardigheden om een Waarderend Onderzoek op te zetten en kan je het ook aan je teamleden leren.
De rode draad in het programma vormt je eigen plan van aanpak. Je kan daarbij zelf kiezen op welk
gebied je gedurende het programma een ontwikkeling op gang wilt brengen. Is het een leerkracht wiens
potentieel meer tot bloei mag komen? Wil je meer werkplezier in je team? Wil je de onderlinge
samenwerking verbeteren tussen leerkracht, tussen kinderen of met ouders? Of wil je iets in het
onderwijs zelf verbeteren? Binnen dat gekozen aandachtsgebied, breng je een cyclische ontwikkeling op
gang, waarvan je niet wist dat het zo geweldig kon zijn. Jouw school kan echt schitteren!
De vaardigheden die je leert kan je dagelijks toepassen in de aansturing van je team en hun
ontwikkelproces. Je kan fundamenteel andere klassenbezoeken, functioneringsgesprekken en
ontwikkelgesprekken voeren. Het beheersen van Waarderend Leiderschap kan je daarbij zien als het
trainen van een spier: het vergt oefening op verschillende manieren voor een langere tijd. Kies daarom
voor dit 6 maandenprogramma als je serieus wilt investeren in jouw succes en kwaliteiten als leider van
jouw school. Het is feitelijk een investering in je leerkrachten en leerlingen. Uit onderzoek van de
inspectie blijkt namelijk: hoe beter de (school)leider, hoe beter de kwaliteit van het onderwijs!

6 maandenprogramma Waarderend Leiderschap in het onderwijs

De basis van Waarderend Leiderschap

De onderdelen van het programma:
Dag 1: Hoe de waarderende aanpak werkt – Ontdek jouw potentieel als Waarderend Leider
Aan het begin van het programma krijg je een uitnodiging om de drijfverenvragenlijst van Management
Drives Onderwijs in te vullen. De theorie van Waarderend Onderzoeken en van de Drijfveren krijg je mee
door middel van video’s, zodat je weet waarom het werkt. Op de eerste trainingsdag worden de
drijfverenprofielen teruggekoppeld, zodat je die van jezelf en de andere deelnemers kent. Daarop volgend
leer je een essentiële communicatietechniek die de missinglink is in je gespreksvaardigheden en ga je die
toepassen in een waarderend interview met je maatje in het programma.
Resultaat: Na deze training begrijp je wat mensen drijft en hoe je als waarderend leider gevoelens van
invloed en competentie kan ontlokken. Je bent in staat om zo vragen te stellen en reflecties te geven dat
anderen zich volledig bewust worden van hun kracht, potentieel en groeimogelijkheden. Daarbij weet je
wat jouw potentieel is en wat je graag zou willen ontwikkelen.
Dag 2: Waar je jouw plan op gaat richten – Hoe je het aan anderen leert
Tijdens de tweede trainingsdag, ga je in je intervisiegroep elkaar helpen om het positieve doel te
formuleren waar een ieder zich in diens eigen plan van aanpak op gaat richten. Je leert vraagstukken
omdraaien. Daarnaast krijg je een train-de-trainer waarin je werkvormen en vaardigheden meekrijgt om
anderen te leren waarderend te interviewen en weerstand om te buigen.
Resultaat: Na deze training heb je de kennis en vaardigheden om jouw teamleden te leren hoe zij een
waarderend interview kunnen houden. Weerstanden en negatieve reacties buig je met gemak om. Je geeft
bekrachtigende en stimulerende feedback.

Aart Brezet

Andrea van de Rozenberg

In de tussentijd: Hoe je het gaat aanpakken – Wat ga jij eens proberen?
Met behulp van alles dat je in de trainingsdagen hebt geleerd en al het materiaal dat je krijgt aangereikt,
ga je een plan bedenken. Waarderend Onderzoeken is ook experimenteren, dus je gaat bedenken wat je
gaat proberen om een verlangen te realiseren. Op dat plan krijg je feedback van de trainer in een
telefonische sessie van 30 minuten.
Resultaat: Je hebt een helder beeld hoe je de eerste stappen gaat zetten om het Waarderend
Onderzoeken in je school toe te passen. Je hebt vertrouwen in je aanpak en je gaat het doen!
Dag 3: Hoe inzichten tot concrete resultaten gaan leiden
In de derde training leer je verschillende werkvormen waarmee je de uitkomsten van de waarderende
interviews kan verwerken. Daarnaast leer je werkvormen die je helpen om in de andere fasen van
Waarderend Onderzoeken tot concrete resultaten te komen.
Resultaat: Je beschikt over een behoorlijke gereedschapskist om alle fasen van Waarderend Onderzoeken
succesvol te kunnen doorlopen. Je weet hoe je vanuit ieders ervaring tot een gemeenschappelijk
realistisch ideaal komt, hoe je daar concrete stappen aan verbindt, de progressie erin houdt en het
uiteindelijke resultaat kan borgen.
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Vervolg: Hoe je zelf progressie maakt
Je merkt het al. Het programma is niet vrijblijvend, er gaat echt wat gebeuren. En dat doe je niet alleen.
Je krijgt presentatiemateriaal, artikelen en werkvormen waarmee je het ontwikkelproces kan
vormgeven.
Vanaf de eerste training heb je een buddy en waar je de rest van het programma support van
krijgt.
In totaal zijn er 3 persoonlijke telefonische coachingssessies van 30 minuten. Eén voor feedback,
één om de doorbraak te bereiken en één om hetgeen je geleerd hebt te verankeren.
In totaal zijn er 2 groepscoachingssessies van 60 minuten via Skype en 1 terugkommiddag. Dit
zijn intervisiemomenten onder begeleiding van de trainer.
Groepscoachingssessie gemist? Geen probleem!
Van de groepscoachingssessies worden MP4’s gemaakt die je naderhand kan downloaden. Zo mis je dus
niets en kan je op je eigen tijd zaken terugkijken en –luisteren.
Online leeromgeving aNewspring
Alle deelnemers in het programma krijgen toegang tot de online leeromgeving van het programma.
Hierin kun je alle documentatie, formats en filmpjes terugvinden. Inleveropdrachten kun je erin uploaden
en de trainer zal tips eraan toevoegen. Ook kun je in deze omgeving de gehele periode leuke successen
delen, vragen stellen en elkaar feedback geven. De trainer zich hier ook geregeld in mengen.

Investering
€ 2447,- per persoon, inclusief BTW, materiaal, lunches en locatie. Als je een recent Management Drives
Drijfverenprofiel hebt, dan geldt er een korting van € 200,- , mits we daarvan de digitale resultaten
kunnen krijgen.
Als bonus ontvang je “Het waarderend werkboek” t.w.v. € 39,95
Garantie
Als je na de eerste twee trainingsdagen bemerkt dat het programma toch niets voor jou is, dan kan je
ervoor kiezen om het programma te stoppen en krijg je 50% van de kosten teruggestort.
De trainingsdata 2018 – 2019
WLO 9: Zuidwest-Nederland – Biesboschcentrum Dordrecht– vrijdag – Aart
14 september 2018, 28 september 2018, 9 november 2018 en een terugkommiddag op 8 februari 2019.
WLO 10: Noordoost-Nederland – Landhotel Diever – vrijdag – Andrea
21 september 2018, 5 oktober 2018, 16 november 2018 en een terugkommiddag op 15 februari 2019.
WLO 11: Noordwest-Nederland – Fletcher Hotel Spaarnwoude – vrijdag - Andrea
18 januari 2019, 1 februari 2019, 22 maart 2019 en een terugkommiddag op 28 juni 2019.

