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Leidinggeven aan een verbetercultuur
Als schoolleider ben je dagelijks bezig om samen met je team antwoorden te vinden op 
actuele uitdagingen. Goede ideeën worden vaak met passie verkondigd maar voor de 
realisatie ervan is leiderschap en veerkracht nodig. Anders neemt de motivatie af, blijven 
problemen onopgelost en stagneert de schoolontwikkeling.

Innoveren met minder stress en meer succes
In de training Design thinking voor educatief leiderschap leer je in vier dagen hoe je een 
vernieuwing aanjaagt van idee tot implementatie. Je krijgt inzicht in hoe je de koers bepaalt, 
hoe je een geschikte oplossingsmethodiek kiest en hoe je zorgt voor voldoende draagvlak. 
Je gaat gericht met praktijkcases aan de slag en het is ook mogelijk om aan een eigen 
vraagstuk te werken. 

Een nieuwe oplossingsmethodiek
Design Thinking is een systematiek uit de ontwerpwereld die gericht is op het besparen van tijd 
en energie omdat je zoekt naar de makkelijkste weg om een probleem op te lossen. Hierdoor 
kunnen teamleden moeiteloos bij een initiatief aanhaken en een zinvolle bijdrage leveren. 

Dit leiderschapsprogramma is een co-productie van:

Stichting EDUventure
Jos Hardeman van Stichting EDUventure richt 
zich met onderwijsadvies en gecertifi ceerde 
training op het bevorderen van leiderschap 
en een lerende organisatie op basis van 
talentenontwikkeling.

Klaarr Onderwijsadvies
Onderwijsadviesbureau Klaarr helpt 
scholen bij het vormgeven van duurzame 
onderwijsoplossingen met advies, 
professionaliseringsprogramma’s 
en ondersteuning bij leerlingbegeleiding. 
   

Dag 1: De verbetercultuur in kaart
  •   Visie op verbeteren en vier 

domeinen van leiderschap
  •   Introductie Design 

Thinking Method
  •  Veranderkracht analyse

Dag 2: Leiderschap voor 
bottom-up verbetering
  •   Directe en indirecte 

leiderschapsinvloeden
  •   Van complexe uitdaging naar 

concrete probleemdefi nitie
  •   Verandercommunicatie voor 

draagvlak

Dag 3: Teamtevredenheid 
  •   Coachend leiderschap en 

mentorrollen
  •  Oplossingsgerichtheid: Quick Win
  •  Omgaan met weerstanden

Dag 4: De lerende organisatie
  •  Evalueren om te leren
  •   Co-creatie om bronnen te 

benutten
  •  Succesfactoren samenvatten

Online meeting: Borgen van 
resultaten
Vertaling van theorie naar praktijk: 
delen en leren van ervaringen

Na het volgen van dit programma:
  •  heb je meer inzicht in jouw drijfveren, sterktes en leiderschapsstijlen
  •  heb je de verbetercultuur in en om je school in kaart gebracht, versterkt en geborgd
  •  kun je verbeterdoelstellingen onderbouwen en daarin beredeneerde keuzes maken
  •  kun je nieuwe initiatieven in je eigen schoolcommunity bevorderen
  •  kun je anderen motiveren aan een verandering bij te dragen 
  •  kun je de succeservaring van een innovatieteam versterken
  •  kun je de oplossingskracht van de verbetering maximaliseren
  •  kun je anticiperen op weerstanden en de acceptatie van de verandering bevorderen

Jos Hardeman
Onderwijskundige 
en ontwerper
jos@designforum.nl

Trainers
Rico Klaassen Bos
Onderwijskundige 
en adviseur
r.klaassenbos@klaarr.nl
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Certificering
De training is geaccrediteerd en geeft 75 
punten voor herregistratie voor schoolleiders. 
De studiebelasting is 150 uur waarbij de 
trainingsdagen worden afgewisseld met 
opdrachten in jouw dagelijkse schoolpraktijk. 
Hierdoor gaan werken en leren samen.

Kosten en locatie
Deelname aan het leiderschapsprogramma 
bedraagt € 1950,- vrijgesteld van btw, inclusief 
vier trainingsdagen met lunch, een online 
eindbijeenkomst, een Strengtfinder scan en 
studiematerialen. De trainingsdagen worden 
gegeven op locatie: Van der Valk Oostzaan. 

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor schoolleiders, 
adjuncten en afdelingscoördinatoren die 
te maken hebben met uitdagingen binnen 
de eigen schoolcontext op het gebied van 
verandering, verbetering of vernieuwing.

Aanmelden
Interesse in deze training? Meld je aan via 
info@klaarr.nl. Voor vragen over deze training, 
neem contact op met Rico Klaassen Bos: 
r.klaassenbos@klaarr.nl | 0625730945

De training 
Design Thinking 
geeft je handvatten 
om duurzame 
oplossingen te 
realiseren in 
jouw school

Data
De volgende groep start in 
het voorjaar van 2023. 

De trainingsdagen zijn op:
  •  7 maart  van 09.00 tot 17.00
  •   21 maart  van 09.00 tot 17.00
  •  4 april  van 09.00 tot 17.00
  •  18 april  van 09.00 tot 17.00

Klaarr
Wielingenstraat 115
1441 ZN Purmerend


