
Samen bouwen aan een lerende organisatie
Plezier in leren en ontwikkelen staat voorop 

In het onderwijs werken we met leerkrachten, schoolleiders en ouders aan 
eigen ontwikkeling ten dienste van de ontwikkeling van het kind. 

Het traject samen bouwen aan een lerende organisatie biedt concrete 
handvatten voor het installeren van een leerklimaat dat is gericht op 
optimale ontwikkeling voor alle betrokkenen.

Centraal staat de vraag:
• Hoe zorgen we er met z’n allen voor dat de school een plek wordt waar 
iedereen zich gezien en gehoord voelt en waar je elkaar stimuleert om het 
beste uit jezelf te halen?

Samen bouwen aan een lerende organisatie richt zich op:
Inzicht
•  In de samenhang van processen binnen de school en ieders eigen invloed 

hierop
•  In het effect van je eigen gedrag op de verschillende samenwerkings-

verbanden binnen de school
•  In de verschillen in behoeften, mogelijkheden en kwaliteiten van alle  

betrokkenen en hoe je hier effectief gebruik van kunt maken zodat ieder-
een kan gaan bijdragen vanuit eigen kracht

Vaardigheden
•  Het vergroten van ieders zelfsturend vermogen binnen professionele    

kaders
Oefenen 
•  In het geven van opbouwende feedback en respectvolle confrontaties 

met als doel de communicatie in samenwerking met collega’s, ouders en 
leerlingen te optimaliseren

Werkwijze
Afgestemd op de wensen van de school en de aanwezige kennis maken we 
afspraken voor een traject op maat.
Ons aanbod omvat de volgende mogelijkheden:
•  Teamtrainingen 
•  Training en Coaching voor het MT
•  TIFF-meting
•  Supervisie en Coaching voor leerkrachten 
•  Ouderavonden

Tijdens het hele traject zorgen we samen voor duurzame borging van 
dat wat geleerd is in de dagelijkse praktijk.
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Begeleiding
Het traject wordt begeleid door 
Nicoline van der Heijden
trainer, coach en acteur                                          

Teamtrainingen worden gegeven in 
samenwerking met een acteur

Locatie
De school is voor ons een prima 
trainingslocatie. Wanneer er naar een 
externe locatie wordt gezocht dan 
graag in overleg.

Kosten
Offerte op maat.
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