MASTERCLASS

DUURZAAM PIONIEREN
ONTWIKKEL JE LEIDERSCHAP VOOR DUURZAME VERANDERING IN ONDERWIJS

VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019
13:00 - 17:00 UUR
MESHALLEN, WIJCHEN

ONDERWIJS IN BEWEGING
Het onderwijs is volop in beweging. Verandering is aan de orde
van de dag. Er ligt een grote uitdaging om samen vorm te geven
aan onderwijs dat tegemoet komt aan de behoeften van nu én de
toekomst. Een uitdaging die complexiteit met zich mee brengt en
een aanspraak doet op ons verandervermogen. Op welke wijze
kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden? Hoe kunnen we
een wezenlijke verandering in onze school of ons onderwijsteam
realiseren? En hoe doen we dat op een manier die duurzaam is,
maar ook positieve energie geeft? Wat vraagt dit van jouw
leiderschap en van jouw eigen verandervermogen?

DUURZAAM PIONIEREN
In de Masterclass Duurzaam
Pionieren staat het ontwikkelen
van jezelf als instrument in
veranderend onderwijs centraal.
Deze ontwikkeling brengt het
maken van een persoonlijke en
collectieve ontdekkingsreis met
zich mee. Een ontdekkingsreis
als metafoor voor het
ontwikkelen van een nieuwe
professionaliteit en een positieve
(school)cultuur voor leren en
leiderschap.

LEREN NAVIGEREN IN EEN TRANSITIE
In deze Masterclass maken we een ontdekkingsreis van een
middag om te onderzoeken hoe je duurzame onderwijsontwikkeling vorm kunt geven. Duurzaam pionieren biedt een
ontwikkelperspectief op het leren navigeren in de verandering
(transitie) waar je in jouw school of onderwijsteam voor staat. De
uitnodiging binnen duurzaam pionieren is om te starten bij jouw
persoonlijke transformatie. Wat speelt er in jouw school? Hoe
kun je je verhouden tot deze ontwikkelingen? Wat vraagt dit van
jouw rol? En wat is dan een eerste stap die je zou kunnen
zetten? Door te starten bij jouw eigen verandervermogen kun je
anderen meer intentioneel begeleiden en ondersteunen in de
verandering waar jullie voor staan. Je ontwikkelt je op die manier
in transformatief leiderschap.

WAT KUN JE
VERWACHTEN?

VOOR WIE IS DEZE
MASTERCLASS?

Samen aan de slag met het gedachtengoed uit
het boek ‘Duurzaam pionieren in het onderwijs’.
Authentiek verhaal van de auteur over
persoonlijke transformatie en de ontwikkeling
van transformatief leiderschap.
Kennismaking met het model voor duurzaam
pionieren: 4 verschillende uitdagingen in jouw
leiderschap.
Leren kijken vanuit een systemisch perspectief.
Speelse afwisseling tussen theoretische
verdieping en ervaringsgericht leren.
Ervaringen, inzichten en praktische handvatten
die zorgen voor een beweging van binnenuit.
Toegang tot de online community Pionierscirkel
(zie www.pionierscirkel.nl).

Deze Masterclass is voor iedereen die een rol heeft in
het leiding geven aan verandering in het onderwijs:
Je geeft leiding in een veranderende
onderwijsorganisatie als schoolleider, teamleider
of projectleider.
Je bent als docent, leerkracht,
beleidsmedewerker, interne begeleider of
schoolcoach (in)formeel betrokken bij het initiëren
en begeleiden van vernieuwing.
Je bent werkzaam als (team)coach,
procesbegeleider, adviseur of consultant in
onderwijs.
Van de deelnemers wordt gevraagd: een open blik, de
bereidheid om te verbinden en te vertragen en de
moed om op jezelf te reflecteren.

PRAKTISCHE ZAKEN
Locatie

De Masterclass vindt plaats in de Meshallen in
Wijchen (nabij Nijmegen). De Meshallen is een
nieuw centrum voor onderwijsvernieuwers.

Deelnemers

We werken met een kleine groep van max. 10
deelnemers.

Kosten

De kosten voor deelname aan de Masterclass
bedragen € 150 p.p. (excl. BTW). Dit bedrag is
inclusief het boek ‘Duurzaam pionieren in het
onderwijs’ t.w.v. 39 euro.

Aanmelden

Je kunt je met dit online formulier aanmelden voor deelname aan de Masterclass.

WIE GEEFT DEZE MASTERCLASS?
De Masterclass Duurzaam Pionieren wordt gegeven door
Mieke de Vreede. Zij is Master of Education. Vanuit haar eigen
ervaringen en ontwikkeling als duurzame veranderaar schreef
zij het boek ‘Duurzaam pionieren in het onderwijs’ (2017).
Als coach en procesbegeleider begeleidt zij schoolleiders,
middenmanagers en onderwijsteams in hun ontwikkeling om
duurzame verandering te realiseren.
mieke@kreatiekracht.nu
06-25590859
www.kreatiekracht.nu

