Masterclass persoonlijk leiderschap in het onderwijs

in het kort
Voor wie?
Wanneer?
Waar?
Kosten

Materiaal
Aanmelden
Aantal deelnemers

: Maximaal 10 schoolleiders die zich intensief willen bezinnen op
hun eigen leiderschap.
: woensdag 20 maart 17:00 uur t/m vrijdag 22 maart 2019 16:00 uur.
: Athanor, Lochem.
: De prijs voor deelname bedraagt € 895 per persoon, inclusief twee
overnachtingen op een eenpersoonskamer, tweemaal diner, tweemaal ontbijt, tweemaal lunch. Omdat we CRKBO-geregistreerd zijn
brengen we geen btw in rekening.
: Inclusief studiemateriaal “Now we’re talking” van Frank Weijers en
een hand-out van het werkmodel “tussen contact en contract” van
Bregje Pel.
: www.pelcoaching.nl/training/inschrijfformulier
of mail naar frank@spelenmetruimte.nl
: Maximaal 10

Trainers/begeleiders

Masterclass persoonlijk leiderschap in het onderwijs
voorjaar 2019

Wederom organiseren we deze masterclass voor leidinggevenden in het onderwijs, van
woensdag 20 maart (17:00 uur) tot vrijdag 22 maart (16:00 uur) 2019.
We verkeren voortdurend in groepen, soms als lid, dan weer als leider. Het zit in de
basics van groepsdynamica: je vraagt je af wat je moet doen om erbij te horen, terwijl je
tegelijkertijd jezelf wilt zijn. Veel mensen verliezen juist zichzelf in deze paradox.
Als leider weet je dat een team juist sterker wordt als we de diversiteit weten te
omarmen. Hoera, alle neuzen staan een andere kant uit en samen zien we ontzettend veel.
Als we die wijsheid weten aan te boren, krijgen we krachtige, plezierige teams. Want wat is
het heerlijk om jezelf te zijn - en voluit te verwelkomen dat anderen ook zichzelf zijn.

Bregje Pel
T 06 30 85 35 96
info@pelcoaching.nl
www.pelcoaching.nl

Frank Weijers
T 06 52 40 32 47
frank@spelenmetruimte.nl
www.spelenmetruimte.nl

Krachtig leiderschap betekent: je ruimte voluit innemen terwijl je tegelijkertijd anderen hun
ruimte laat. Helder zijn in je visie, in wat je wilt, en tegelijkertijd nieuwsgierig zijn naar de
gezichtspunten van anderen. De verbinding aangaan, terwijl je tegelijkertijd helder met je
grenzen omgaat.
Krachtig leiderschap is succesfactor nummer 1 bij het bouwen aan prachtig onderwijs.Het
gaat daarbij niet slechts om wat je kunt en weet, maar eerst en vooral om wie je bent en hoe
je jezelf inzet.

Bregje Pel & Frank Weijers

Daarom gaan we intensief aan de slag
•
•
•
•
•
•

met een selecte groep van maximaal 10 schoolleiders,
die de moed hebben om zich zonder reserve te willen bezinnen op hun eigen leiderschap,
die willen onderzoeken van welke patronen ze plezier en van welke ze last hebben, en
hoe ze met deze last kunnen omgaan,
en die daarbij niet bang zijn de grenzen van hun comfortzone op te zoeken,
die er voor kiezen om diepgaand te leren, met elkaar.

We zetten onze jarenlange ervaring en expertise voluit in en gebruiken daarbij technieken
uit de Transactionele Analyse (TA), systemisch werk, voice dialogue, psychodrama en Deep
Democracy.
Oefeningen en supervisie afgewisseld met korte, praktisch toepasbare theorie. En naast diepgang is er ruimte voor wandelen, voeten op tafel en humor.
Zin in deze intensieve ontmoeting met jezelf, een selecte, kleine groep collegaschoolleiders en
twee zeer ervaren en deskundige begeleiders op het terrein van leiderschap in het onderwijs?
Schrijf je dan in via www.pelcoaching.nl/training/inschrijfformulier of stuur een mail naar
frank@spelenmetruimte.nl. Wil je eerst nog wat meer informatie? Aarzel dan niet ons even te
bellen of te mailen.

Deelnemers over masterclass persoonlijk leiderschap in het onderwijs
Wanda Kasbergen, rector Karel de Grote College, Nijmegen:
“Bregje en Frank weten in hun samenwerking een goede mix te vinden tussen diepgang,
hard werken, ontspanning en luchtigheid. Het waren voor mij hele bijzondere dagen die
mij veel nieuwe inzichten hebben opgeleverd en daarnaast heb ik ook hele bijzondere
mensen ontmoet.”
Josje Compaan, conrector Corderius College:
“Zowel Bregje Pel als Frank Weijers zorgen dat je in korte tijd heel veel te weten komt over
jezelf en jouw communicatie met anderen. Dat doen ze door bruikbare theorie af te
wisselen met oefeningen, veel te praten bij de houtkachel, het creëeren van een hele
goede sfeer, waarbij ontzettend veel gelachen wordt en lekker gegeten.”
Ingrid Mooren, teamleider Martinus College:
“Het was een heerlijke omgeving om in te vertoeven en met elkaar te leren. Ik zou de
masterclass zeker aan anderen aanraden. Frank en Bregje nemen je mee ‘op reis’ en
zorgen voor een veilige leeromgeving. Door het aanreiken van theoretische
achtergrond en praktische oefeningen ervaar je wat het met je doet en krijg je meer
inzicht in je eigen, persoonlijke, leiderschap.”
Anita Swenneker, rector St. Ignatius Gymnasium, Amsterdam:
“Dit gun ik anderen ook. Veel schoolleiders zijn goed in zakelijke aspecten als financiën,
personeelsbeleid etc., maar op het gebied van persoonlijk leiderschap kunnen we nog
veel leren allemaal. Voor jullie allebei geldt dat ik jullie als ware experts met een hele fijne
manier van werken vind. Jullie interventies komen niet uit een boekje, maar getuigen van
kunde en aandacht.”
Anna-Paulien Smits, rector Stedelijk Dalton College, Alkmaar:
“Frank en Bregje hebben ons op professionele wijze meegenomen en begeleid op een
innerlijke zoektocht die heel toepasbaar is in het dagelijkse (professionele) leven. Een
mooie verbinding tussen TA en de dagelijkse schoolpraktijk en dat alles op een gastvrije
locatie met veel rust en ruimte.”

