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LEIDERSCHAPSPROGRAMMA
‘MASTERMIND’
Bestuurder | Schoolleiders | Teamleiders

Net even anders
Bij Q-wijs doen we alles net
even anders. We geloven in de
kracht van ervaring, want
zintuigen zeggen alles. We
nodigen je uit met open ogen
de wereld te bekijken en dat
zorgt onherroepelijk voor een
‘aha-moment’. En daar doen we
het voor, want dat is het begin
van jouw veranderingsproces.

Internationaal
gecertificeerd
Alle leiderschapsprogramma’s
van Q-wijs worden door het
NICABM in Mansfield, Amerika
internationaal gecertificeerd.

Meer inzicht,
meer impact op
onderwijskwaliteit.

Nationaal worden onze
opleidingen en trainingen
erkend door het CRKBO.
Zodoende voldoet een Q-wijs
opleiding en training aan de
kwaliteitscode voor
opleidingsinstellingen voor kort
beroepsonderwijs.

Met onze nuchtere aanpak schudden we je wakker, zodat je de

3 Basiselementen

mentale toolbox ontwikkelt met handige technieken voor

Bewustwording, theoretische
achtergrond en praktijkgericht.
Dat zijn de drie basiselementen
waaruit Q-wijs opleidingen en
trainingen zijn opgebouwd,
want dit zijn de eerste stappen
naar verandering.

wereld ineens met andere ogen bekijkt.
Q-wijs organiseert speciaal voor schoolleiders en teamleiders
het leiderschapsprogramma ‘Mastermind’. De opbrengst: als
onderwijskundig leider weet jij de balans te vinden tussen de
dagelijkse hectiek en de gestelde doelen. Je bent in staat het
maximale uit jezelf te halen én uit je team te halen. Je hebt een
iedere situatie. Na afloop van de opleiding ontvang je het
internationale certificaat: ‘Educational Leadership’.
Praktijkervaring
Praktijkervaring staat centraal tijdens dit
leiderschapsprogramma. De context van jouw school en je
leervragen vormen de rode draad. Er wordt on-the-spot
feedback gegeven en dat stimuleert het leerproces.

Interessant!

www.q-wijs.nl

info@q-wijs.nl
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Q-wijs
Het programma
✦

Intake en persoonlijke leervragen

Bij iedere cursist nemen we de iWAM-test af: krijg een scherp
inzicht in je kwaliteiten en in je drijfveren. Ook bespreken we je
persoonlijke leervragen.
✦

Praktische informatie
Data 202 0
‘Mastermind’ groep 1
26 en 27 oktober 2020
2 en 3 november 2020
16 en 17 november 2020
7 en 8 december 2020
Na 3 maanden een opvolgdag
Data 202 1
‘Mastermind’ groep 2
8 en 9 februari 2021
8 en 9 maart 2021
22 en 23 maart 2021
5 en 6 april 2021
Na 3 maanden een opvolgdag
Tijd: 10.00u tot 17.00u
Voor wie: Bestuurders,
schoolleiders en teamleiders

De Onderwijskundig leider

Hoe verwerf je kennis en kunde op het gebied van
leiderschap? Hoe behoud je je eigenwaarde? Op welke
wijze creëer je doelen die voor jezelf helder zijn, maar ook voor
het team helder zijn. Daarbij kijken we ook naar hoe je focus
houdt, terwijl je alles in de gaten 'moet' houden.
✦

Motivatie, houding & sturing

Door te kijken naar het gedrag van je medewerkers en te
luisteren naar hun taalpatronen, ontdek je hoe je hen kan
motiveren en sturen. Je krijgt handvatten die je kan gebruiken
tijdens moeilijke gesprekken en onderhandelingen.
✦

Strategie & achterhalen van strategie

Hoe implementeer je nieuwe strategieën in je organisatie?
Daarbij gaan we onder ander in op de thema’s ‘zintuigelijke
scherpzinnigheid’ en ‘gestructureerde vragen stellen’.
Implementeren van een onderwijskundige visie/
organisatieverandering
✦

Hoe geef je vorm aan een onderwijskundige visie? Op welke
wijze implementeer je een organisatieverandering en hoe
houd je zonder moeite de controle over de implementatie.
✦

Conflict, conflicthantering & persoonlijke impact

Hoe til je het niveau van conflicten naar een niveau om tot
oplossingen te komen. Welke impact heeft je persoonlijke
houding hierop?
✦

Coffee-break coaching

In één zin een medewerker een ander perspectief aanbieden.

Waar: In bosrijke omgeving Weert
Prijs: 3750 euro BTW-vrij
incl. lunch, studiemateriaal. Indien
gewenst met diner & overnachting.
Kleine groepen: 4 tot 8 personen

Interessant!

www.q-wijs.nl

info@q-wijs.nl

