Inspiratietour Nederland:
Leiderschap ‘on spot’ & ‘on the road’

Flanders Synergy organiseert op 4 oktober 2018 een 1-daagse inspiratiereis naar Nederland. We
bezoeken niet enkel 2 scholen. Tijdens onze busreis nemen we ook de tijd om stil te staan bij jouw
leiderschap. Zin om uitgedaagd te worden als schoolleider van morgen? Zin om zowel ‘on the
road’ als ‘on spot’ te leren? Dan is dit aanbod zeker iets voor jou.

Opzet
Als schoolleider kan je er niet meer omheen: de druk op onderwijs is groot. In heel wat publicaties
worden directies geïnspireerd tot transformationeel/ visionair leiderschap. Tijdens deze
inspiratiereis onderzoeken we dit thema in de praktijk en nemen we een aantal kernvragen onder
de loep:
- Ben ik overtuigd en overtuigend m.b.t. de noodzaak om onze school anders te
organiseren?
- Hoe kan ik het aanpakken om een schoolteam mee te nemen in deze overtuiging?
- Welke kwaliteiten kan ik hiervoor inzetten?
- Welke persoonlijke uitdagingen wil ik graag aanpakken?
- Hoe kunnen andere schoolleiders mij hiervoor inspireren?
Op weg naar de scholen, zullen we in een speciaal hiervoor uitgeruste bus, jullie begeleiden in het
zoeken naar antwoorden op deze kernvragen.
De eerste bestemming is Den Haag. We brengen een bezoek aan het Amadeus Lyceum
(https://www.amadeuslyceum.nl/) waar we een rondleiding krijgen en in gesprek gaan met de
leider die iedereen in zijn school laat werken rond het thema “schoolleiderschap met lef en liefde!”.
Vervolgens gaan we verder op reis. Onze eindhalte van deze reis is het Vathorst college in
Amersfoort (https://vathorstcollege.nl/) . Hier krijgen we een school te zien waar gedeeld
leiderschap de norm is, zelfs op het niveau van de leerlingen. Op de terugweg blikken we terug en
is er tijd om ons netwerk te versterken.

Doelpubliek
Deze inspiratietour naar Nederland richt zich vooral naar leidinggevenden en beleidsondersteuners
die de noodzaak aanvoelen om de school in beweging te brengen.

Praktisch
Het programma van de dag zal er als volgt uitzien:
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Om 8 h verzameling aan Park en Ride Merksem (Antwerpen)
o Grote parking van de Carrefount Hypermarkt en voor de GPS kan u het volgend
adres gebruiken Bredabaan 967, 2900 Schoten.
8.20h vertrek van de bus en opstart learing on the road
10.00h aankomst Amadeus Lyceum in Den Haag.
12.00h terug op de bus richting Amersfoort en deel 2 learing on the road
13.30h aankomst Vathorst College in Amersfoort
16.00h terugkeer naar Antwerpen en afsluiting Learning on the road.
Aankomst Antwerpen tussen 18.00h en 19.00h

Kostprijs
Deze Inspiratietour kost 230 euro (excl.BTW).

Inschrijven
Hier kunnen jullie inschrijven: https://flanderssynergy.wufoo.com/forms/xggbrb218q6q9y/
De plaatsen zijn beperkt! Wees er dus snel bij.

Contact
Hakima El Meziane, Hakima.ElMeziane@flanderssynergy.be, 0487/44 81 38
Frank Rochus, frank.rochus@flanderssynergy.be , 0494/86 96 66
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