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MASTERCLASSES EN WEBINARS
Het hele jaar door organiseer t de VO-academie
masterclasses en webinars. Deze zijn altijd
toegespitst op leiderschapsontwikkeling of op
een actueel thema binnen de sector. Op onze
website www.vo-academie.nl vindt u altijd
het meest actuele aanbod. De eerstkomende
masterclasses zijn:
Masterclass: Leidinggeven aan verandering
Er zijn weinig organisaties waar op dit moment geen
verandertraject aan de gang is. Sterker nog: soms
zijn er wel drie, vier of vijf tegelijkertijd gaande!
Ook bij scholen in het voortgezet onderwijs zijn
verandertrajecten niet van de lucht. Maar wat is er
toch aan de hand bij al die organisaties waar de
ene verandering over de andere heen rolt? Prof.
dr. Thijs Homan presenteert een nieuw perspectief
op organisatieverandering: de ‘binnenkant’ van
verandering. Niet normatief hoe verandering zou
móeten. Maar over de vraag hoe verandering
wèrkelijk gaat.
Homan is Hoogleraar Change and Implementation
bij de Open Universiteit Nederland. Bij de Open
Universiteit Nederland begeleidt hij een groep
promovendi, die onderzoek doen vanuit het
sociologische complexiteitsperspectief. Daarnaast
is hij zelfstandig organisatieadviseur en begeleidt
hij complexe veranderprocessen bij grote
organisaties. Homan schreef diverse boeken over
organisatieverandering.
pp
Datum: 22 november 2018.
pp
Tijd: 14:00 – 14:30 inloop, 14:30 – 18:00
masterclass, aansluitend dinerbuffet.
pp
Locatie: Dierenpark Amersfoort.
pp
Kosten: € 75,-.
Masterclass Voorbij de leider als held, gespreid
leiderschap in het onder wijs
Gespreid leiderschap gaat er vanuit dat leiderschap
de eigenschap is van een groep. Iedereen in de
groep kan op momenten invloed uitoefenen. Niet
positie, maar expertise en een gunning door collega’s

verschaffen mensen het recht om de leidende rol op
zich te nemen. Hoe ziet dit eruit in de praktijk van
het onderwijs? En hoe geef je dat vorm? Om welke
voorwaarden vraagt het bijvoorbeeld om te werken
vanuit de principes van gespreid leiderschap?
En welke rol heeft de formele schoolleider daar
nog bij? In deze masterclass gaat Frank Hulsbos
in op deze vragen.
Frank Hulsbos is een van de initiatiefnemers van de
Academie voor Gespreid Leiderschap. De Academie
helpt scholen om het leiderschap van iedereen in
de school te versterken, door samen met leraren en
schoolleiders op te trekken in praktijkonderzoek.
pp
Datum: 27 november 2018.
pp
Tijd: 14:30 – 15:00 uur inloop, 15:00 – 18:00
uur masterclass, aansluitend dinerbuffet.
pp
Locatie: Burgers Zoo Arnhem.
pp
Kosten: € 75,-.
Masterclass: Innovatie- en Verander vermogen
voor onder wijsbestuurders
In deze praktijkgerichte masterclass staan twee
essentiële rollen voor bestuurders en directeuren
centraal: verandermanager en veranderleider.
Beide rollen zijn noodzakelijk om een organisatie
wendbaar te maken en om innovatief te kunnen
omgaan met de toenemende stroom van strategische
veranderingen in het onderwijs. Hoe wendbaarder
een organisatie is, des te beter is hij voorbereid op
nog meer turbulentie in de komende jaren. mr. Daniel
Le Gras en drs. Ton Broeren hebben hiermee ervaring
en zullen de invulling van beide rollen toelichten.
Mr. Daniel Le Gras is partner van het Instituut voor
Governance en Leiderschap en het Expertise Center
voor Bestuur en Verandervermogen. Hij is senior
docent Governance, Leiderschap en Veranderkunde
bij diverse Business scholen en heeft een jarenlange
ervaring als organisatieadviseur, register interimdirecteur en Executive coach. Drs. Ton Broeren
heeft interdisciplinaire onderwijskunde gestudeerd
aan de universiteit in Nijmegen. Hij is sinds 2003

OVERIGE ACTIVITEITEN
algemeen directeur en vanaf 2008 bestuurder
van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. Vanuit
deze functie is hij lid van de ledenadviesraad van
de VO-raad en van het dagelijks bestuur van het
Regionale Samenwerkingsverband voor Passend
Voortgezet Onderwijs Eindhoven-De Kempen. Hij
is lid van de Raad van Toezicht van ROC Ter AA in
Helmond.
pp
Datum: 13 december 2018.
pp
Tijd: 15.30 uur inloop. De masterclass is van
16.00 uur tot 18.30 uur (aansluitend dinerbuffet).
pp
Locatie: nog niet bekend (centraal in Nederland).
pp
Kosten: € 75,-.
Masterclass: Par ticipatie, aan de slag met
leerlingen en ouders
Participatie van leerlingen en ouders. We vinden het
allemaal belangrijk. We hebben vaak ook allerhande
activiteiten georganiseerd. Maar die zijn veelal te
gefragmenteerd, te vrijblijvend of staan te veel los
van de dagelijkse praktijk. In deze masterclass krijgt
u inzicht hoe u de ouder- en leerlingparticipatie
gedegen kunt opbouwen, welke route u daarvoor
kunt volgen en welke handvatten u daarbij kunnen
ondersteunen. Deze masterclass wordt verzorgd door
Dr. Berit Lindemann en Noortje Schadenberg. Berit
is medeoprichter van Wisselwerkers waarmee zij
publieke organisaties begeleidt bij veranderingen
gericht op publieke vraagstukken. Noortje is
teamleider op het Maaslandcollege. Zij heeft in haar
eigen schoolomgeving de participatie van leerlingen
structureel vormgegeven.
pp
Data: 31 januari en 21 maart 2019.
pp
Tijd: 14:30 – 15:00 uur inloop, 15:00 – 18:00
uur masterclass, aansluitend diner-buffet.
pp
Locatie: nog nader te bepalen.
pp
Kosten: € 75,-.

Versnel uw ontwikkeling met een
VO‑managementcoach
Waar wilt u nog beter in worden?
VO-academie biedt schoolleiders en bestuurders de
mogelijkheid om kosteloos gecoacht te worden door
een coach uit de regio. De VO-managementcoaches
zijn allen ervaren schoolleiders en bestuurders,
opgeleid en gecertificeerd tot coach. De ideale
persoon dus, om eens mee te sparren over vragen
en uitdagingen die u in uw werk en ontwikkeling
bezighouden. Nieuwsgierig? Ga naar vo-academie.
nl/coaches en kies uw eigen VO-managementcoach!
Online opleidingscatalogus voor schoolleiders
en bestuurders
Alle opleidingen overzichtelijk en actueel.
De opleidingscatalogus biedt een overzicht van
tientallen opleiders en honderden opleidingen voor
de professionele ontwikkeling van schoolleiders en
bestuurders in het voortgezet onderwijs. Door middel
van verschillende zoekfilters kunt u zoeken in het
aanbod en komt u bij de opleidingen uit die voor jou
relevant zijn. Via www.vo-academie.nl kunt u direct
naar de opleidingscatalogus.
Kennis- en Leerplatform VOnkel
Alle relevante en actuele kennis over leiderschap in
het VO op één plek.
Speciaal voor schoolleiders en bestuurders
heeft de VO-academie in samenwerking met het
Schoolleidersregister VO (SRVO) het kennis- en
leerplatform VOnkel ontwikkeld. Op dit platform kunt
u online leren en ontmoeten als onderdeel van de
fysieke leertrajecten van de VO-academie. Ook vindt
u actuele informatie over de ontwikkelingen rondom
het schoolleiderschap vanuit het SRVO.
Daarnaast biedt het platform toegang tot relevante
kennis op het gebied van diverse thema’s.
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