Leiderschapsweek 2-5 april 2013

Succesvol leidinggeven
e
in de 21 eeuw
In de week van 2-5 april 2013 organiseert het Landelijk Leiderschapscentrum een aantal activiteiten rondom het thema 'Succesvol
leidinggeven in de 21e eeuw'.
We leren, leven en werken in de 21e eeuw. Een eeuw die specifieke eisen stelt
aan leren, (samen)leven en (samen)werken.
Het gaat niet alleen om (leer)opbrengsten, maar ook om samenwerking en
teamvorming om doelen te realiseren, problemen op te lossen en creatief te
zijn. Dit stelt specifieke eisen aan leerlingen, leraren en leidinggevenden.
Hoe kunt u, als leidinggevende, aan deze eisen invulling geven?
De Leiderschapsweek 2013 biedt handvatten die de leeropbrengsten van
kinderen verhogen en alle niveaus erbij betrekken: van het kind tot en met de
directiekamer. Het programma is bestemd voor bestuurders en leidinggevenden in PO en VO, die dr. Jay Marino zelf willen horen en die geïnspireerd
willen worden door deze aanpak.
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan en geïnspireerd te worden
door de inleidingen, verhalen en masterclasses in de Leiderschapsweek 2013.

Programma
Dinsdag 2 april 2013

Conferentie Succesvol leidinggeven in de 21e eeuw
De conferentiedag 'Succesvol leidinggeven in de 21e eeuw'wordt gehouden in de sfeervolle Mariënhof in Amersfoort. Exclusief uit Amerika spreekt
dr. Jay Marino. Hij presenteert hoe in de Verenigde Staten onderwijs in de
21e eeuw vorm wordt gegeven in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Onze lector Jeroen Imants (Onderwijskundig leiderschap) reflecteert
vanuit wetenschappelijke inzichten op dit thema.
‘s Middags gaan we in op inspirerende praktijkvoorbeelden uit Nederland
vanuit andere perspectieven: hoe kunnen we succesvol leidinggeven aan
(samen) leren, (samen)leven en (samen)werken? Wat is daarvoor nodig en
hoe pakken we het aan?
Utrechtseweg 31b
3811 NA Amersfoort
033 - 4 612 680
www.hetleiderschapscentrum.nl
leiderschapscentrum@expertis.nl
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Donderdag 4 april 2013
Masterclass Succesvol leidinggeven aan continu verbeteren
Dr. Jay Marino verzorgt zijn inmiddels beroemde masterclass over succesvol leiding geven aan continu verbeteren (Leading Continuous Improvement). Een eyeopener voor iedereen die direct en praktisch aan de slag wil
gaan met deze succesvolle integrale benadering van kwaliteitszorg. Op
interactieve wijze presenteert Marino vele voorbeelden, filmpjes en werkwijzen waarmee zijn scholen (po en vo) met succes werken aan kwaliteitsverbetering.

Vrijdag 5 april 2013
Masterclass Succesvol leidinggeven aan professionele teams
In deze tweede masterclass gaan dr. Jay Marino en adviseurs van
Expertis Onderwijsadviseurs in op het werken met professionele teams
op alle niveaus (PLG/PLC). Hoe zorg je voor verbinding, samenhang en
samenwerking (alignment) op alle niveaus in de organisatie?
In het middaggedeelte zijn er zes workshops te volgen over diverse
PLG’s:


Besturen met beleid



Werken met leiderschapsteams



Werken met verbeterteams



Werken met klassenteams



Werken met teams (inhouden)



Werken met zorgteams

Extra: kennisdiners met dr. Jay Marino!

Overzicht Programma
Dinsdag 2 april 2013
Themaconferentie

Succesvol leidinggeven in de 21e
eeuw
Locatie:
Mariënhof, Amersfoort
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Kosten: € 295,-

Woensdag 3 april 2013
Themaconferentie

Samen10+; Leidinggeven aan
leren en verbeteren

Besloten startconferentie voor het
onderwijspersoneel van de scholen in
de Haagse Schilderswijk en Transvaal.
Locatie:
De Nieuwe Kerk, Den Haag

Donderdag 4 april 2013
Masterclass dr. Jay Marino

Leidinggeven aan continu verbeteren
Introductie in continu verbeteren voor
scholen.
Locatie:
Mercurehotel, Den Bosch
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Kosten: € 295,-

Vrijdag 5 april 2013

Masterclass dr. Jay Marino

Leidinggeven aan professionele
teams

Verdieping voor scholen die willen
gaan werken met professionele teams
op alle niveaus in de school.
Locatie:
Regardz ‘The Globe’, Den Haag
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Kosten: € 295,-

Extra: Kennisdiners

2 april: Amersfoort (Mariënhof)
3 april: Den Haag (Pavlov)
4 april: Den Bosch (Mercure)
De kennisdiners vinden plaats
van 18.00 tot 21.00 uur.

Voor besturen die een professionaliseringstraject overwegen, bieden
we de mogelijkheid tot kennisdiners met dr. Jay Marino. Hiertoe is in
zijn schema beperkt ruimte op 2, 3 en 4 april. We sturen u op verzoek
een uitnodiging om als gast aanwezig te zijn.

Meer informatie en inschrijven
Het is mogelijk om in te schrijven voor één of meerdere programmaonderdelen. Een uitstekende gelegenheid om u en uw collega’s te
inspireren!
Voor meer informatie en online inschrijven verwijzen wij u naar
www.hetleiderschapscentrum.nl of leiderschapscentrum@expertis.nl.

