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Inleiding 

 

De N van ORION staat voor Netwerk en dat geeft precies weer wat ORION al meer dan 10 jaar doet: 

nauw samen optrekken met dertien scholen in de omgeving van Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch om 

elkaar scherp te houden, elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen over zaken als personeel, ICT 

en inkoop bijvoorbeeld. Dat gaat de ene keer verder dan de andere keer en kent geen verplichting. 

ORION positioneert zich nadrukkelijk als kennisnetwerk. Er is daarom veel aandacht voor het 

stimuleren van de professionaliteit van de medewerkers door gezamenlijke opleidingen via de ORION 

Academie en samenwerking op het gebied van personeelsbeleid.  

Vanaf april 2016 is er een leiderschapsontwikkelingstraject ontwikkeld en uitgevoerd voor in totaal 8 

deelnemers van 4 verschillende ORION-scholen (het Udens, het Christiaan Huygens, de 

Commanderij en het Pierson). Tijdens het traject pakten de deelnemers uitdagende 

veranderopdrachten op in hun eigen school en leerden met en van elkaar om daar op een goede 

manier sturing aan te geven. Ze verdiepten hun kennis over zichzelf als leider in het onderwijs en 

verrijkten hun repertoire aan leiderschapsvaardigheden. Ze kregen meer zicht op verschillen tussen 

mensen in hun team en leerden om de kwaliteiten en talenten van hun teamleden beter te benutten 

met het oog op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zo werd niet alleen meer leiderschap 

gecreëerd bij de deelnemers, maar ook bij hun teamleden. Het traject werd in april 2017 afgesloten en 

positief geëvalueerd. Dat vormde de aanleiding om in de periode 2018-2019 op basis van deze 

positieve ervaringen met een nieuw leiderschapsontwikkelingstraject voor ORION-scholen te starten. 

De studiegids van deze opleiding ligt nu voor je. 

Het opleidingstraject in een notendop 

Net als in 2016/2017 wordt het opleidingstraject aan de hand van de leervragen van de deelnemers 

ingericht. Het omvat in ieder geval de volgende activiteiten: 

 Voorlichtingsbijeenkomst/kick off met alle deelnemers, P&O en direct leidinggevenden, waarin 
het traject wordt toegelicht, de uitgangspunten en de rol en betrokkenheid van alle actoren. Dit 
is tevens een eerste kennismaking.  

 Een intakegesprek tussen de opleider, de deelnemer en diens leidinggevende met een 
voorbereidende opdracht.  

 Een startconferentie en een vijftal opleidings- en trainingsbijeenkomsten rondom relevante 
managementthema’s. Tevens zijn het oefenen van vaardigheden en nieuw gedrag aan de 
orde. 

 Betrekken van de leidinggevende werkzaamheden in het traject door uitvoering van een 
veranderkundig speerpunt.  

 Een buddy-traject waarbij deelnemers van verschillende scholen samen optrekken om elkaar 
te helpen het veranderkundig speerpunt en hun eigen leerdoelen te realiseren. 

 Tussentijdse opdrachten, die wisselend binnen of buiten de eigen organisatie worden 
uitgevoerd. 

 Zelfstudie van literatuur en artikelen. 

 Een eindgesprek met de opleider, de deelnemer en diens leidinggevende. 

 Een door de deelnemers zelf georganiseerde resultaten(mid)dag. 

 Als de deelnemers daar behoefte aan hebben kan tevens begeleide intervisie deel uit maken 
van het opleidingstraject (dit kan via P&O geregeld worden). 
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Het opleidingstraject in beeld 

De achterliggende visie op het ontwikkelen van leiderschap 

Bij het ontwikkelen van leiderschap zijn voor Marant Interstudie 3 aspecten cruciaal: 

1. Relationeel: Je kunt leiderschap alleen ontwikkelen in contact met anderen want leiderschap 

ontstaat pas in de relatie 

2. Contextueel: Je kunt leiderschap enkel ontwikkelen in contact met de realiteit, want leiderschap is 

werken met wat er is 

3. Integer: Je kunt leiderschap pas echt ontwikkelen als je in contact met jezelf staat, want 

leiderschap toont zich in de onverwachtse en moeilijke situaties, dan moet je kunnen varen op je 

eigen kompas 
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Het opleidingstraject en de onderdelen daarin nader toegelicht 
Omdat leiderschap ontstaat in relatie en in context kent de opleiding een duaal programma, waarin 

werken en leren hand in hand gaan. Het gaat erom wat je als leider laat zien op het moment dat je 

voor je team staat en in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met lastige dilemma’s. Juist op die 

momenten, dat je snel beslissingen moet nemen of razendsnel een positie moet innemen, laat je zien 

wat voor soort leider je bent. Tijdens het traject creëren we dit type situaties op de werkvloer en 

maken ze onderwerp van het leren met elkaar tijdens de bijeenkomsten. Onderstaand lichten we de 

verschillende onderdelen van het traject verder toe. 

1. Werken met een veranderkundig speerpunt 
In de eigen teams gaan de teamleiders aan de slag met een veranderkundig speerpunt: een 

uitdagende veranderopdracht die ze met hun team of in hun team tot goed resultaat moeten brengen 

en die hen stimuleert op de ‘nieuwe’ manier te werken. Voor deelnemers met ambitie, maar nog geen 

leidinggevende rol, wordt een veranderkundige (project)opdracht opgesteld, die hen in staat stelt om 

te oefenen met leiderschapsvaardigheden.  

Alle opdrachten voor de deelnemers aan het traject worden in overleg met hun MT en/of hun team 

gekozen en moeten passen binnen het strategisch beleid (of daarvan afgeleid teamplan). Het moet 

een voldoende complexe uitdaging zijn, een meetbaar resultaat opleveren en moet de teamleider in 

staat stellen te oefenen met zijn of haar individuele ontwikkelpunten. Theoretische kennis en 

(geoefende) vaardigheden worden tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten gekoppeld aan het eigen 

speerpunt. Dit speerpunt is uitgangspunt, onderwerp van reflectie en praktijktoets van het traject.  

2. Tussentijdse opdrachten  
Tussen de bijeenkomsten zijn er opdrachten die in de praktijk in het eigen team uitgevoerd moeten 

worden. Sommige opdrachten moeten ook met het team of met de directie uitgevoerd worden. Op die 

manier ontstaat bredere betrokkenheid in de school. Bijvoorbeeld als het gaat om thema’s als 

organisatiecultuur of teamrollen. Daarnaast bevordert het werken met tussentijdse opdrachten de 

transfer van het geleerde naar de praktijk.  

3. Kick off  
Voor deze bijeenkomst worden alle betrokkenen uitgenodigd: de deelnemers, vertegenwoordigers van 

P&O en de direct leidinggevenden. In een interactieve presentatie wordt het traject nader toegelicht. 

De uitgangspunten en de rol en betrokkenheid van alle actoren worden uitgelegd. Dit is tevens een 

eerste kennismaking voor de groep deelnemers en de begeleiders/trainers. 

4. Intake en voorbereidende opdracht 
Na de kick off starten we de individuele intakegesprekken met begeleider, deelnemer en 

leidinggevende. Hierin is plaats voor een diepgaandere kennismaking, worden de leerdoelen verkend 

en het veranderkundige speerpunt besproken. Tevens wordt geïnventariseerd op welke eerdere 

professionaliseringsactiviteiten we kunnen aansluiten. Dat geeft direct een start aan het individuele 

leerproces. Voor de intake krijgen de deelnemers een voorbereidende opdracht. Bedoeling is dat ze 

vanuit het schoolplan of het teamplan een veranderkundig speerpunt (zie punt 1) bepalen. Dit doen ze 

in overleg met hun team en directieteam. Zo wordt aansluiting met de ontwikkeling in de school 

geborgd.   

http://www.bing.com/images/search?q=logo+orionscholen&view=detailv2&&id=D5D8907C19EFE950EE58A2FE095C5AF894C17F2C&selectedIndex=5&ccid=h%2bpr8tVk&simid=608042936280679642&thid=OIP.M87ea6bf2d56412c9c70eb04f232900f5o0


 

Studiegids ORION Leiderschapsontwikkelingstraject 2018-2019 
6 

5. Werken met een POP 
Elke deelnemer maakt aan het begin van de opleiding een persoonlijk ontwikkelplan. In overleg met 

de eigen leidinggevende (wellicht mede op basis van een 360-graden feedback als die voor handen 

is) worden ontwikkelpunten bepaald en in de intake met de begeleider van Marant Interstudie 

besproken. Deze ontwikkelpunten geven richting aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. 

De deelnemer houdt in een logboek de eigen vorderingen bij en geeft in het eindgesprek inzicht in het 

eigen ontwikkelproces.  

6. Buddy-traject 
In tegenstelling tot vorige keer vormen de deelnemers deze keer onderling koppels met een 

deelnemer van een andere school. Doel van dit  buddy-traject is elkaar specifieker ondersteuning te 

bieden bij het realiseren van het veranderkundig speerpunt en het toevoegen van nieuwe 

(inhoudelijke) perspectieven. Ook meer persoonlijke leiderschapsthema’s uit de POP’s kunnen aan de 

orde komen. Dit aspect van de gesprekken is gericht op het elkaar helpen vergroten van het 

reflectievermogen en het bewust worden en het kunnen loslaten van de eigen mentale modellen. Het 

POP van de deelnemer is hierbij richtinggevend.  

7. Startconferentie (2-daagse conferentie) 
Tijdens de startconferentie werken we aan een constructief leerklimaat in de groep, door met elkaar te 

delen wat de deelnemers individueel te leren hebben en wat er collectief te doen is. De 

startconferentie heeft als doelstellingen dat:  

1. Er is een start gemaakt met collectief leren; men kent elkaars ontwikkelpunten en speerpunten 
2. Er een verdiepende kennismaking is met deelnemers onderling en met deelnemers en trainers 
3. Er een start is gemaakt met verandermanagement toepassen, vorm en inhoud geven aan het 

proces 
4. Er gewerkt is aan het verbeteren van organisatiesensitiviteit, ondernemerschap en zelfsturing. 
5. Er een begin is gemaakt met het werken aan het vormgeven van het persoonlijk leiderschap. 
6. Er een eerste oefening in het voeren van de juiste gesprekken/dialoog is 
7. Alle praktische zaken rondom het opleidingstraject helder zijn. 

8. Opleidingsbijeenkomsten  
Daarna volgen er vijf opleidingsbijeenkomsten die in overleg met de regiegroep (zie verderop) verder 

worden ingevuld. De bijeenkomsten duren een dag, met uitzondering van de tweedaagse halverwege 

het traject, begin 2019. Er zijn altijd 2 begeleiders van Marant Interstudie vast bij het traject betrokken. 

Deze wisselen elkaar af tijdens de eendaagse bijeenkomsten en zijn samen bij de tweedaagsen.  

De bijeenkomsten kennen elk een specifiek thema als leidraad, waarbij we steeds balans zoeken 

tussen de input van de deelnemers, input vanuit de organisatie (gastsprekers) en de meer 

theoretische benadering, van belang om nieuwe inspiratie op te doen en een gezamenlijke taal en 

handelingsrepertoire te ontwikkelen. De bijeenkomsten worden gevarieerd ingericht; dat betekent een 

afwisseling van theorie, dialoog, workshops en/of simulaties, werken aan casuïstiek en werken aan 

relevante leiderschapsvaardigheden.  
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Inzicht in persoonlijk leiderschap, je eigen stijl van leiderschap, wat het effect daarvan is op mensen 

om je heen, het versterken van het zelf reflectief vermogen, het professionaliseren van de eigen 

communicatievaardigheden (leren voeren van de juiste gesprekken) en het ontwikkelingsgericht 

leidinggeven (o.a. coachingsvaardigheden) vormen de ruggengraat van het traject en keren elke 

bijeenkomst terug. 

De benoemde thema’s worden na de intakegesprekken aan de hand van de leerdoelen van de 

deelnemers verder bepaald. De invulling van het programma wordt telkens in overleg met de 

ontwikkelgroep definitief vastgesteld (zie punt 13). Samen kijken we steeds welke gastsprekers vanuit 

ORION een rol zouden kunnen spelen om goede voorbeelden, ervaringen en expertise uit de eigen 

organisaties toe te voegen. Ook zetten we trainingsacteurs in om gesprekken te oefenen. In de bijlage 

vind je een mogelijke uitwerking van de plenaire bijeenkomsten.  

9. Elektronische leeromgeving (ELO) 
We ondersteunen het hele traject door middel van een ELO. Daarop plaatsen wij als opleiders alle 

programma’s, materialen, voorbereidings-en tussentijdse opdrachten, literatuur (verplichte en 

facultatieve). Er is een forum waarop ieder zijn uitwerkingen, ervaringen en vragen aan elkaar kan 

plaatsen en elkaar feedback kan geven. 

10. Eindgesprek 
Het traject wordt afgesloten door een eindgesprek met deelnemer, opleider en direct leidinggevende 

waarin wordt teruggeblikt, gesproken wordt over de ontwikkeling aan de hand van de persoonlijke 

leerdoelen en de resultaten van het werken aan het veranderkundig speerpunt. Er wordt gekeken wat 

de deelname aan het opleidingstraject heeft opgeleverd voor de deelnemer persoonlijk en voor de 

school. De deelnemer levert ten behoeve hiervan een zelfevaluatie aan waarin hij/zij de eigen 

ontwikkeling zichtbaar maakt en laat zien hoe de theorie, de bijeenkomsten en andere onderdelen van 

de opleiding hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling. Aan het eind van dit gesprek wordt 

besproken hoe de ontwikkeling van de deelnemer verder voortgezet kan worden. 

11. Resultatenmiddag en certificering 
De deelnemers organiseren als afsluiting van hun traject met elkaar een Resultatenmiddag waarin zij 

alle betrokkenen bij het leertraject de individuele en collectieve opbrengsten presenteren. Hierbij gaat 

het niet alleen over de resultaten van hun transitie-speerpunten, maar ook over wat ze geleerd 

hebben van het proces. Op initiatief van de groep bekijken we welke grote lijnen, patronen er te 

herkennen zijn en wat dit zegt over het ‘nieuwe leiderschap’ en het handelingsrepertoire wat daarbij 

hoort. De deelnemers bespreken hoe zij denken dat de opbrengst van dit traject geborgd kan worden 

in de organisatie en maken hierover concrete afspraken. 

Als afsluiting van de resultatenmiddag ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van 

deelname uit handen van de begeleiders. 
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12. Literatuur  
 Ardon, A., Doorbreek de cirkel. EAN: 9789047003960 

 Koopmans, M., Persoonlijk Leiderschap (3e druk 2010) EAN: 9789058711571 

 Kraal W. en Smid, W., Leidinggeven doe je zo! EAN: 9789089651716 
 Covey, S.R., De 7 eigenschappen van effectief Leiderschap (68e druk 2010) EAN: 

9789047054641 

 Dweck, C., Mindset (1e druk, 2011) EAN: 9789088502057 

 Dijck, H. van, Ze kunnen het omdat jij het denkt (eigen uitgave, stelt Marant Interstudie ter 
beschikking)  

 Lingsma, M., Coachen op competentieontwikkeling (6e druk, 2007) EAN: 9789024417865 

 Wierdsma, A. en Swieringa, J., Lerend organiseren en veranderen (derde druk 2011). EAN: 
9789001790967 

De eerste drie boeken zijn verplichte literatuur. De rest is aanbevolen. We vullen dit aan met relevante 

artikelen via de elektronische leeromgeving. 

13. Ontwikkelgroep voor de realisatie van coproductie en co-creatie 
Om co-creatie tussen ORION en Marant Interstudie mogelijk te maken werken wij bij voorkeur met 

een gezamenlijke programmaverantwoordelijkheid in de vorm van een ontwikkelgroep. Deze 

bespreekt het verloop, de vorm en de inhoud van het opleidingstraject. Ieder brengt hierin - vanuit de 

eigen specifieke rol in het traject - kennis en kunde in om de kwaliteit van het traject te waarborgen. 

Hierin zijn vertegenwoordigd: Marant Interstudie, P&O van Orion, de deelnemers en indien mogelijk 

ook de leidinggevenden. In deze groep evalueren we het verloop van het traject en stellen zo nodig 

bij.  
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Kwaliteitszorg en evaluatie1 

Wij streven ernaar het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de verwachtingen en 

behoeften van de deelnemers enerzijds en bij de eisen en ontwikkelingen van het onderwijsveld 

anderzijds. Daarom zijn wij uiteraard zeer geïnteresseerd in de bevindingen en ervaringen van de 

deelnemers aan onze leergang. We evalueren mondeling met alle deelnemers als afsluiting van elke 

bijeenkomst. Dit stelt ons in staat om tijdig noodzakelijke acties te kunnen ondernemen om de kwaliteit 

van de opleiding (tussentijds) te verbeteren. Dit kan dan bijvoorbeeld gaan over de inhoud van de 

opleiding, de manier van lesgeven, de studielast, maar ook over de organisatie van de opleiding of de 

voorzieningen. Aan het einde van de opleiding wordt er een individuele digitale evaluatie afgenomen. 

Van de respons op deze vragenlijst wordt een overall rapportage gemaakt, die ook met de 

opdrachtgever (in de regiegroep) besproken wordt. 

De prijs per deelnemer 

De prijs per deelnemer bedraagt €3.483,= op basis van 10 deelnemers. Wij gaan uit van een 

groepsgrootte van 10 tot 12 deelnemers.  

De planning en uitvoering van het traject 

Het traject heeft een looptijd van ongeveer een jaar, startend in september 2018 met een doorloop tot 

en met oktober 2019. De planning is apart bijgevoegd. De opleiders zijn Dorine Bakker en Inge 

Essing, beide senior trainer/adviseur bij Marant Interstudie. Dorine Bakker participeert ook in de 

ontwikkelgroep. Voor meer informatie over de opleiders en hun bereikbaarheid: klik op de foto’s.  

 

  

 

 

  

                                                             

1 Marant Interstudie is ISO 9001:2000 gecertificeerd, voert het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies en behaalt 
hoge scores bij het tweejaarlijkse Cedeo-onderzoek naar klanttevredenheid (laatste score 97%). Zie 
www.marant.nl. 
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Bijlage: Uitwerking van de Plenaire Bijeenkomsten 

Startconferentie: “Kennismaken, Opstarten, Doorpakken” 

Doelen: 

Op deze start-tweedaagse zetten we het traject in de steigers. Dat betekent dat er voor ieder thema 

een basis wordt gelegd, de grotere context wordt geschetst die in de vervolg bijeenkomsten steeds 

verdiept wordt, en waarbij het mogelijk wordt om aan het veranderkundig speerpunt te werken en met 

elkaar een start te maken als professionele leergemeenschap. 

Programma van deze tweedaagse: 

1. Verdiepende kennismaking met elkaar, met de opleiders, met het ‘samen leren’. Men kent 
elkaars ontwikkelpunten en veranderkundig speerpunt en heeft zicht op de wijze van persoonlijke 
en collectieve ontwikkeling in de vorm van dit traject 
 

2. Start met verandermanagement, “innovatie van binnenuit”  

Leren toepassen, en vorm en inhoud geven aan het veranderkundig proces. 

 Theoretische onderbouwing 

 Toepassen op eerste ontwerp van je speerpunt 

 In kaart brengen van de context van je opdracht (D.m.v. Rich picture)  
. 

3. Er een begin is gemaakt met het werken aan het vormgeven van persoonlijk leiderschap. 

 Beeldvorming over leidinggeven: onderzoek naar ieders beelden en opvattingen en drijfveren. 

 Theoretisch concept over de domeinen van leidinggeven. 

4. Een eerste oefening in het voeren van de juiste gesprekken/dialoog  

 Communicatieve vaardigheden lsd, feedback 

 Gespreksinterventies op verschillende niveaus 

 Zelfreflectie 

 
5. Werken in de context van je school (cultuur). 

 Theoretische onderbouwing 

 Eerste analyse van de eigen schoolcultuur 

 
6. Indeling in koppels, intervisie groep(en)  

 
Mogelijke verwerkingsopdrachten voor volgende bijeenkomst: 

 Opdracht naar onderzoek van de cultuurfactoren in je eigen school i.s.m. duo maatje als 

critical friend 

 Verder uitwerken van het veranderkundig speerpunt maken 

 Uitwerken van de rich picture  

 Aanscherpen POP 

 Oefenen met “het echte gesprek” 
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Themadag 1: Visie op leidinggeven aan leren en ontwikkelen  

Doelen: 

 Op deze themadag is de rode draad het leren verwoorden van je eigen visie, het onderzoeken 

hoe die zich verhoudt tot de schoolvisie en hoe die zich verhoudt tot de visie van je 

teamleden. 

 Kennismaking met verschillende onderwijskundige visies. 

 Hoe voer je het gesprek over visie in je school en in je team en individuele gesprekken. 

 Onderzoek naar opvattingen achter de visie en consequenties daarvan in de dagelijkse 

lespraktijk van docenten 

Voorstel programma voor deze dag: 

1. Terugblik op tussentijdse opdrachten 
 

2. Thema: Leren in de breedste zin. 

 Wat is je visie op leren? Welke verschillen constateren we?  

 Theoretische onderbouwing van verschillende onderwijskundige visies en opvattingen. 

 Welke visie herken je in de school visie? Hoe zie je die consequent terug in de 
strategische uitgangspunten? Alignement? 

 Wat betekent dat voor jou als leidinggevende? 

 Vertaling naar je veranderkundig speerpunt: Is het waarom en wat en hoe van de 
verandering in overeenstemming met je visie en uitgangspunten? 

 
3. Thema: Hoe kun je het gesprek met je medewerkers individueel of in teamverband hierover 

aangaan? 

 Verkenning van een aantal mogelijke interventies 

 Oefening 

 Reflectie 
 

4. Thema: Fixed mindset tegenover growth mindset (Carol Dweck), wat betekent dat in je 
(voorbeeld) gedrag als leidinggevende? Wat heb je daarin te leren? 

 Theorie 

 Oefeningen  

 Reflectie 
 

Mogelijke verwerkingsopdrachten: 

 Onderzoek in duo’s op de eigen school met critical friend van de uitgangspunten over leren en 

ontwikkelen. Is er alignement?  

 Gesprek aangaan in eigen MT over dit thema en de bevindingen 

 In de gesprekken die je met teamleden voert op het thema ingaan 
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Themadag 2: Leidinggeven aan het proces “van strategie naar operatie”: 

plannen van papier  

Doelen: 

 Inzicht (en handelingsrepertoire) krijgen op het (veranderkundig) proces om van strategisch 

uitgangspunten en doelen tot operationeel handelen te komen en hoe je daar als 

leidinggevende sturing aan geeft en ook de rode draad in vast kan houden. 

 In en uit kunnen zoomen. 

 Het gesprek daarover kunnen voeren. 

Voorstel Programma 

1. Thema: opvattingen over organiseren en veranderen als leidinggevende (interactief 

minicollege). 

 Oefening associëren rond veranderen. 

 Context m.b.t. verandermanagement (verdieping startdag). 

 Veranderkundig Leiderschap a.d.h.v. kijkwijzer volgens De Caluwé  

 Uitwerking in het veranderkundig speerpunt 

 Welke veranderkundige interventies kun je inzetten om met je team van A naar B 

te komen? 

2. Thema: de cultuur van een organisatie (uitwerking startdag) 

 Analyse van de cultuur van de eigen school (onderdelen) en de invloed daarvan 

op het lerend vermogen van de school (team) 

 Theory U van Otto Scharmer als dialoog model 

 Vertaling naar eigen verandercasus en wat je daar als teamleider in hebt te 

sturen. 

 Cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid 

3. Oefening : (verdiepende) dialoog voeren 

 

Mogelijke Verwerkingsopdrachten: 

 Uitvoeren van een veranderkundige interventie in je team in het kader van je speerpunt. 

 Gesprekken voeren met een verdiepende dialoog. 

 Opstellen SWOT-analyse over je veranderkundig speerpunt. 
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Midterm Tweedaagse: Leidinggeven aan teams en individuen  

Doelen: 

 Het leren herkennen, erkennen en benutten van verschillen tussen mensen om van daaruit op 

een passende manier leiding te kunnen geven aan je team en individuele teamleden zodat 

deze hun kwaliteiten benutten en je team zich ontwikkelt.  

 Kennismaking met human dynamics t.b.v. begrip voor en werken vanuit verschillen tussen 

mensen 

 Weten hoe teams zich ontwikkelen (Tuckman), welke rol je hierin als teamleider hebt en 

oefenen van gesprekken hierover 

 Teamdoelmatigheid van je team analyseren en kunnen vergroten (Rubin) 

 In praktijk brengen van theorie over Kernkwaliteiten (Ofman)  

 Bedoeling van gesprekkencyclus kennen (met oog op kwaliteitszorg, professionele en lerende 

cultuur) en gesprekken hierbinnen oefenen met een trainingsacteur 

 Delen van ervaringen en voortgang van werken aan de strategische speerpunten 

 Tussentijdse evaluatie 

Voorstel tot programma voor deze tweedaagse: 

1. Terugblik op tussentijdse opdrachten 
 

2. Thema: Herkennen en erkennen van verschillen vanuit Human Dynamics 

 Waaruit bestaat de theorie van Human Dynamics? 

 Waaraan herken je verschillende dynamieken?  

 Wat betekenen die dynamieken voor de behoefte van mensen? Wat betekent dit voor de 
samenwerking, bijvoorbeeld in een team? 

 Welke dynamiek herken je bij jezelf? Wat betekent dit voor je werk als teamleider? 

 Praktische oefeningen in de groep  
 

3. Thema: Teamvorming en teamontwikkeling (o.a.Tucker) 

 Welke fases in teamvorming onderscheiden we? 

 Hoe kun je als teamleider je team tot ontwikkeling brengen? 

 Analyse om toe komen tot interventies, die in jouw team kansrijk zijn 

 Reflectie 
 

4. Thema: Werken met teamdoelmatigheidsmodel van Rubin 

 Theorie 

 Zicht krijgen op de doelmatigheid van je team (en verbetermogelijkheden) door het samen 
spelen van het Teamspel  

 

5. Thema: Delen van ervaringen en voortgang van werken aan de strategische speerpunten 

 Individuele presentaties 

 Feedback op presentaties 

 Via Kringcoaching elkaar helpen een stap verder te komen 

 Met behulp van kernkwaliteiten van Ofman elkaars zicht vergroten op 
(leiderschaps)kwaliteiten en valkuilen 
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6. Thema: Gesprekkencyclus als sturingsmiddel 

 Wat is het doel van de gesprekkencyclus? Hoe ziet de cyclus eruit? 

 Wat zijn de lastigheden van de verschillende gesprekken? 

 Hoe kun je de gesprekken benutten om de lerende cultuur te vergroten? 

 Oefenen van gesprekken met professionele trainingsacteurs 
7. Thema: Tussentijdse evaluatie 

 Terugkijken op het traject tot nu toe? Wat gaat er goed? Wat minder? Hoe komt dat? 
Welke patronen zijn hierin te herkennen? 

 Waar staan de deelnemers op dit moment gezien hun leerdoelen? 

 Wat wordt de focus voor de rest van het traject? 

 Hoe gaan ze de verschillende leerbronnen benutten om aan de leerdoelen te werken? 

 Welke concrete voornemens maken de deelnemers (ook naar elkaar toe)? 

 

Mogelijke verwerkingsopdrachten: 

 Onderzoek in je eigen team hoe je meer recht kunt doen aan de verschillen bijvoorbeeld door 

mensen te bevragen of te experimenteren met een nieuwe aanpak.  

 Bespreek met je buddy de situatie in jouw team (dynamieken, ontwikkelingsfase, mate van 

doelmatigheid, interventies die je kansrijk acht) en bepaal samen een ontwikkelstrategie 

 Ga de kansrijke interventies om je team verder te ontwikkelen implementeren 

 Ga de gesprekken die je met teamleden voert op een manier voeren die tot (individuele of 

team)ontwikkeling leidt 

 Verwerk je voornemens uit de tussentijdse evaluatie in je POP  

  

http://www.bing.com/images/search?q=logo+orionscholen&view=detailv2&&id=D5D8907C19EFE950EE58A2FE095C5AF894C17F2C&selectedIndex=5&ccid=h%2bpr8tVk&simid=608042936280679642&thid=OIP.M87ea6bf2d56412c9c70eb04f232900f5o0


 

Studiegids ORION Leiderschapsontwikkelingstraject 2018-2019 
15 

Themadag 3: Coachend leidinggeven: tussen sturen en loslaten 

  

Doelen: 

 Inzicht krijgen in het begrip ‘Coachend leiderschap’ versus “Directief Leiderschap” en belang van 
verschillende soorten feedback. Bewust zijn van eigen preferente stijl en de te ontwikkelen stijlen. 

 Weten (en er naar leren handelen) wat passend is bij verschillende ontwikkelniveaus en motivatie 
van je medewerkers. 

 Expliciteren van persoonlijke kwaliteit(en) en ambities en de betekenis daarvan voor te zetten 
stappen in je eigen loopbaan of ontwikkeling als voorbeeld om die van je medewerkers te 
achterhalen. 
 

Voorstel voor Programma van deze dag: 

1. Thema coachend leiderschap: interactief n.a.v. gelezen literatuur 

 Wat is het? 

 Wat zijn de dilemma’s? 

 Waar is het passend en waar niet? 

 Waar zitten de lastigheden en spanningen? 

 Wat is het verschil met coachen? 
 

2. Thema: Situationeel leiderschap 

 Context en carrousel oefening 

 Preferente stijl 

 Analyse teamgenoten op taakvolwassenheid en motivatie 
 

3.  Thema: Oefenen met gesprekken 

 Het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken met je collega’s en evaluatiegesprekken 
(evalueren van de afgesproken “opbrengsten” in kader van PDCA 

 Vaststellen van doelen per gesprek en gespreksstructuur/voorbereiding 

 Oefening in verschillende gesprekssoorten (ontwikkelingsgericht gesprek, feedback gesprek, 
opbrengst/evaluatiegesprek) 

 Reflectie-opdracht 
 

Mogelijke verwerkingsopdrachten: 

 De eigen gesprekkencyclus doorlichten op de mate waarin ze ontwikkelingsgericht worden 
ingestoken. 

 Een drietal ontwikkelingsgerichte gesprekken voeren met teamleden als “pilot”, reflectie 
daarop en inbrengen in de intervisie. 

 Peer-assisted Leadership: PAL. Een dag meelopen met een leidinggevende (niet je eigen 
leidinggevende maar van een van de andere deelnemende scholen) en observeren op 
verschillende interventies passend bij verschillende leiderschapsstijlen. Observaties 
teruggeven en feedback gesprek voeren. Reflectie schrijven wat het voor eigen handelen 
heeft betekend.  
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Themadag 4: Leidinggeven aan en in een professionele (lerende) cultuur   

 

Doelen: 

 Je krijgt inzicht in de theorie over organisatieculturen en het ontstaan ervan, kunt dit 
toepassen op je eigen organisatie en analyseert de effecten voor jouw rol 

 Je krijgt inzicht krijgen in wat je verstaat onder professionele cultuur, wat een professionele 
professional is en wat dat betekent voor je leidinggeven en de gesprekken die je dan te 
voeren hebt. 

 Je weet welke actoren en factoren van belang zijn om tot een professionele cultuur te komen. 

 Je weet hoe P&O je bij dit proces kan ondersteunen. 

 Je ervaart hoe je eigen visie bepalend is bij beslissingen in je dagelijks leidinggeven 

 We sluiten met elkaar het opleidingstraject af en evalueren het verloop en de leeropbrengst.  

 

Voorstel tot programma voor deze tweedaagse: 

1. Terugblik op tussentijdse opdrachten 
 

2. Thema: Inleiding op organisatiecultuur 

 Wat is een organisatiecultuur? Hoe ontstaat een cultuur? Hoe kun je invloed uitoefenen op 
een cultuur? 

 Welke organisatieculturen kunnen we onderscheiden? Aan de hand van een aantal vragen 
diagnose uitvoeren voor organisatiecultuur.  

 Reflectieve opdracht in duo’s: wat betekent dat voor jouw rol als teamleider? 
 

3. Thema: Professionele organisatiecultuur en Professionele professionals 

 Wat verstaan we onder professionele cultuur? 

 Wat is een professionele professional?  

 Hoe zit dat in jouw team en jouw school? 

 Welke actoren en factoren zijn van belang om tot een professionele cultuur te komen?  

 Welke interventies kun je van uit jouw rol doen 

 Wat betekent dat voor je leidinggeven en de gesprekken die je dan te voeren hebt? 

 Wat is de rol van P&O in de ondersteuning van jou om dit voor elkaar te krijgen? 

 Oefenen van gesprekken (mogelijk met een trainingsacteur) 
 

4. Thema: Dilemma’s in leidinggeven 

 Uitwerken van praktische casuïstiek waarin dilemma’s spelen met de kwadranten van 
Aardema (gerichtheid op mens, organisatie, omgeving, resultaat) 

 Hoe werkt je eigen visie en je eigen overtuigingsmodel door in je leidinggeven? 
 

5. Eindevaluatie 

 Afronding van het collectieve proces 

 Nabespreken van bevindingen  

 Leeropbrengst voor deelnemers en begeleider(s) 
 

Eindopdrachten: 
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 Schrijf een zelfevaluatie naar aanleiding van POP-doelstellingen. Maak je ontwikkeling 
inzichtelijk en koppel deze aan theorie, opdrachten en ervaringen uit de opleiding 

 Breng de opbrengsten van het veranderkundig speerpunt in kaart inclusief feedback van je 
buddy 

 Lever deze beide documenten tijdig aan als input voor het eindgesprek 
 Bereid met de andere deelnemers jullie resultaten(mid)dag voor 
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