
LEIDINGGEVEN AAN
VERANDERING
begeleid je team in verandering en creëer een lerende cultuur

Werk je in het onderwijs en verlang je naar vernieuwing? Heb je het gevoel dat
verandering nodig is, maar lukt het nog niet om collega's in beweging te krijgen?  
 

De training Leidinggeven aan verandering is een uitdagend programma waarin je
een nieuwe visie op veranderen ontwikkelt en een vernieuwing in je school/ team
realiseert. Beheers je de basis van het leidinggeven en ben je eraan toe om jouw
leiderschap verder te ontwikkelen? Wil je leren hoe je leiding kunt geven aan
verandering en een lerende cultuur creëert? Bekijk de training op
www.ruimtehouders.nl/programma/leidinggeven-aan-verandering

Heb je vragen of wil je even sparren? Neem gerust contact met ons op!

Training

Hilde Swets| hilde@ruimtehouders.nl 
Roos van der Voort | roos@ruimtehouders.nl  

http://www.ruimtehouders.nl/programma/leidinggeven-aan-verandering


PRAKTISCH

Veel mensen willen het anders en er zijn tal van ideeën en initiatieven die inspiratie bieden.
Maar wanneer je iets in je eigen praktijk wilt veranderen, is dat toch vaak ingewikkeld.
Mensen zijn gehecht aan manieren van doen, voelen zich vertrouwd bij wat ze kennen. Echt
iets nieuws doen kan best spannend zijn en de neiging om terug te keren naar dat wat we
kennen is groot. Hoe kun je dan wél tot verandering komen? Wij werken met de golvende
veranderstrategie; een manier om op een vernieuwende manier te veranderen, waarbij je de
verandervaardigheid van teamleden ontwikkelt en de innovatie-kracht vergroot. Een manier
waarmee je jouw eigen praktijk anders kunt vormgeven en collega’s kunt begeleiden in
verandering. 

Met de training Leidinggeven aan verandering breng je jouw team in beweging, ontwikkel je
jouw leiderschap en creëer je een lerende cultuur in je team. De training is praktisch en
praktijkgericht; je wilt tenslotte een verandering realiseren. Daarom ga je aan de slag met
een innovatievraagstuk uit je eigen praktijk, waarbij je oefent, experimenteert en leert. De
werkvormen die we in de training gebruiken, kun je daar direct in toepassen. 

De totale tijdsinvestering bedraagt 124 uur, bestaande uit 7 inhoudelijke dagen (waarvan
twee tweedaagses incl. overnachting), een inhoudelijk dagdeel, de online queste 'Durf te
doen wat onbekend is', zelfstudie en uitvoering in je eigen praktijk. 

€ 3.190,- per deelnemer (excl. btw en literatuur, incl. materialen, lunches en diner). 
De overnachtingen bedragen in totaal € 160,- (excl. btw).  

WAT HET JE BRENGT
> Je leert jezelf beter kennen en groeit in persoonlijk leiderschap;
> Je leert technieken om anderen in een vernieuwende beweging te kunnen begeleiden;
> Je leert te bewegen in het onbekende en het vertrouwen in het onbekende groeit;
> Je kan met weerstand omgaan en weet patronen te doorbreken;
> Je ervaart energie en plezier met collega’s door de beweging die ontstaat;
> Je ontwikkelt een nieuwe visie op veranderen en gaat met een innovatievraagstuk binnen  
   je eigen organisatie aan de slag.

Meer informatie, data waarop de training plaatsvindt en mogelijkheid tot
inschrijving vind je op de site: 
www.ruimtehouders.nl/programma/leidinggeven-aan-verandering

De training is door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd met een herregistratie-
waarde van 50 punten voor de thema's Persoonlijk leiderschap, Verandermanagement en
Leidinggeven aan leren. 

http://www.ruimtehouders.nl/programma/leidinggeven-aan-verandering

