SERIE
GOEDE GESPREKKEN
VOOR LEIDINGGEVENDEN DIE IETS
TEWEEG WILLEN BRENGEN

De serie Goede
gesprekken wordt
geleid door
Joost Franssen
Managing consultant
(CINOP Advies)

Als specialist in leren en ontwikkelen met een kloppend hart voor
het beroepsonderwijs, is CINOP er ook voor de ‘lerende leidinggevende’. Speciaal voor managementleden (onderwijsmanagers,
directeuren) van roc’s, aoc’s en vakscholen starten wij in oktober 2017
een serie Goede gesprekken. Met elkaar vormen we een inspirerend
leernetwerk. Bent u er bij?
Achterliggende gedachte is om in een veilige en open sfeer en op een herkenbaar
niveau, ervaringen en kennis te delen over het (aan)sturen van een onderwijsorganisatie.
Met als doel om als leidinggevende ‘rijker’ en effectiever te worden en zo onderwijs-

www.cinop.nl

kundig leiderschap te ontwikkelen.

INGREDIËNTEN
Ingrediënten van de formule zijn:

DE MENUKAART
De gespreksonderwerpen bepalen

Gelijkgestemden met gedeelde agenda’s

we samen met de deelnemers.

In besloten kring en belangeloos

Voorbeelden van onderwerpen:

Voeren gesprekken op (bestuurlijk) niveau

Hoe zorg ik dat mijn teams

Op de thema’s die er toe doen, die u inbrengt

écht werken aan kwaliteit?

Met inzet van expertise van buiten

De leerkracht (aan het werk

En procesbegeleiding van binnen

in de klas): hoe richting geven

Om uiteindelijk te leren en te ontwikkelen!

aan professionalisering?
Hoe verbeter ik de verbinding

HET RECEPT

met het regionale bedrijfsleven?

In de serie Goede gesprekken worden vier bijeenkomsten gepland. Iedere sessie staat

Kwalificatiekaders (i.p.v.

in het teken van één specifiek thema of vraagstuk dat de deelnemers samen bepalen.

kwalificatiedossiers) voor het

Met als gemene deler: actualiteit en relevantie. Uiteindelijk gaat het gesprek altijd over

maken van goed onderwijs.

de toekomst van de school en van het mbo. En bovenal over de vraag “Hoe kan ik het

Hoe zorg ik voor goed werken-

– als leidingevende – nog beter doen?”. Om de dialoog in gang te zetten, nodigen we

de resultaatgedreven teams

telkens een expert of ervaringsdeskundige uit die zorgt voor een inleiding (verdiepend

(inclusief borging)?

of prikkelend).

Examinering in de onderwijsteams: wat komt er bij kijken?

In oktober 2017 start een nieuw netwerk van en voor leidinggevenden voor een serie

MBO en onderwijs 2032:

van vier goede gesprekken. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers.

accreditatiestelsel in mbo?
Leven lang ontwikkelen en

Na aanmelding en formatie worden de data samen met de groep vastgesteld. Denk aan

duurzame inzetbaarheid.

twee bijeenkomsten in 2017 (oktober en december) en twee bijeenkomsten in 2018
(maart en mei). De tijden zijn van 16.30 tot 20.30 uur. Locatie: nader te bepalen.
Uiteraard zorgen wij voor een passende (lichte) maaltijd.

DE REVIEWS
Eerder heeft de serie Goede gesprekken plaatsgevonden met onderwijsbestuurders. Zij waarderen het

“De ontmoeting en het gesprek
zijn zeer de moeite waard.
In rust gedachten delen en samen
oplossingen bedenken stimuleert”

concept in hoge mate. Een greep
uit de evaluaties:
“Gesprekken op niveau met
de juiste vraagstukken op
tafel”
“Leerzaam en inspirerend om
op open wijze deze vragen te
bespreken”
“Focus op één thema per sessie
leidt tot de juiste diepgang”
“Combinatie van een korte

KOSTEN EN DEELNAME
We bieden de serie Goede gesprekken voor leidinggevenden aan voor € 1.500 euro per
deelnemer (alles inbegrepen). Minimaal aantal benodigd deelnemers is 8. Op dit traject

inleiding en daarna de dialoog
werkt perfect”
“De sfeer, de begeleiding en de

is vanwege het professionaliseringskarakter geen btw van toepassing. Interesse

condities leiden tot bijzondere

om deel te nemen? Stuur een mail naar hdousi@cinop.nl of bel met 06-54675709 of

leerresultaten”

073-6800800.
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