
onderwerp 

 

Inspirerende_studiedag.doc  

1-1 

Onderwijsontwikkeling - Inspirerende studiedag 
 
Wij werken vraaggericht en veelal in een traject van (onderwijs)ontwikkeling. Het organiseren 
van een eenmalige inspirerende studiedag, soms voor een hele school, ligt daarom ook niet 
voor de hand in ons werk. Wij krijgen deze vraag regelmatig en voeren die ook uit, mits de 
dag onderdeel uitmaakt van een heldere visie van de school en bijvoorbeeld een opstap is om 
als directie verder te werken met bepaalde onderwerpen of het geleerde aan te pakken en uit 
te bouwen.  
 
Voorbeelden: 

- Zeven eigenschappen van persoonlijk leiderschap als basis 
Voor een basisschool hebben we een hele dag over onderlinge communicatie 
verzorgd. Zij hadden er voor gekozen om de zeven eigenschappen van persoonlijk 
leiderschap van Stephen Covey als basis voor hun onderlinge communicatie te 
nemen. Uit de dag zijn enkele oneliners geformuleerd, die uitgangspunt vormen voor 
hun verdere onderlinge omgang met elkaar. 

- “Gewoon” eens goed met elkaar in gesprek 
Verschillende malen hebben wij de werkvorm “World Café” met succes ingezet om de 
dialoog tussen teamleden te bevorderen. Het World Café zorgt er voor dat iedereen 
gericht met elkaar in gesprek is. Desgewenst kunnen we er voor zorgen dat iedereen 
met veel verschillende collega’s spreekt. Afhankelijk van de vragen en stellingen 
kunnen we de inhoud van de gesprekken meer of minder sturen. Het World cafe 
leent zich met name voor visieontwikkeling, samen geïnspireerd raken, meningen 
horen… 

- Project heeft input van het team nodig 
Regelmatig verzorgen we een bijeenkomst van een hele of halve dag, waarbij het 
team input levert voor een ontwikkeltraject dat wordt uitgevoerd of uitgedacht door 
een projectgroep. Afhankelijk van de vraag gebruiken we hiervoor uiteenlopende 
werkvormen. Centraal staat dat ieders inbreng telt. 

- Inspirerend het schooljaar beginnen 
De allereerste dag na een vakantie met een inspirerend, uiteenlopend programma 
starten. Inmiddels hebben we op verschillende scholen een dergelijke startdag 
verzorgd. Soms met workshops waaruit gekozen kon worden, soms met een 
programma waarin in wisselende samenstellingen met tal van onderwijsinhouden 
werd gewerkt. 

- Vertel ons nu eens over …. 
Soms is wordt er door een school gevraagd een dag te verzorgen om een bepaald 
thema of onderwerp uit te diepen. Zo hebben we studiedagen verzorgd over 
Mediërend Leren en het “Gedachtegoed van Feuerstein”, over Leren Leren, over 
aspecten van Samenwerkend Leren en over De Vernieuwde Onderbouw. 

 
Hebt u een dergelijke vraag? Bel ons om dit nader te overleggen. 
 


