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CPS begint 2015 met een uniek congres gericht op leidinggevenden en bestuurders in vo en
mbo. We weten allemaal dat de mensen het verschil maken in iedere organisatie. Maar hoe
bouwt u in uw school aan een cultuur die onderscheidend is? Hoe werkt u aan een prettige
werksfeer, waar mensen tot hun recht komen en waar leerlingen goede resultaten halen?
En wat is de rol van leidinggevenden en persoonlijk leiderschap daarbij? Deze vragen staan
centraal op het congres Het Leiderschap van de toekomst.
Na afloop van dit congres heeft u kennis opgedaan
over wat Coveys ‘7 Gewoonten’ voor het onderwijs
kunnen betekenen, heeft u inzicht in de rol die
leiderschap inneemt bij het ontwikkelen van de
cultuur van de school, heeft u kennis van en inzicht
in de eisen die aan leiderschap worden gesteld in
de nabije toekomst en heeft u geleerd van (best)
practices op het terrein van (persoonlijk) leiderschap.

Met keynote speaker
Sean Covey

Laat u inspireren door kennis te nemen van
leiderschap in het onderwijs vanuit een diversiteit
aan perspectieven.

Bekend van The 7 habits of
highly effective teens
en 4 disciplines of execution
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CPS Academie

Sean Covey
Het leiderschap van de toekomst
Dit congres biedt een unieke mogelijkheid kennis te maken met Sean Covey. Hij zal in
zijn keynote stilstaan bij de rol van leiderschap in het ontwikkelen van schoolcultuur
en hoe u dat ook effectief kunt implementeren. Daarnaast zal hij vertellen over zijn
passie voor en het belang van persoonlijk leiderschap bij jongeren en hoe in een school
dit van binnen naar buiten kan worden vormgegeven.

Sean Covey

Sietske Waslander
De Bermuda-driehoek van onderwijsleiderschap in Nederland
In vergelijking met andere landen vallen drie dingen op bij leiderschap in het
Nederlandse onderwijs. Bestuurders en schoolleiders hebben veel autonomie; er worden
(vooralsnog) geen of nauwelijks formele eisen aan hen gesteld in termen van scholing
en professionalisering; en ze houden zich minder dan elders bezig met wat er dagelijks
in klaslokalen gebeurt. Al met al dreigt de sturing op het daadwerkelijke onderwijs in
de Bermuda driehoek te verdwijnen. Terwijl onderwijsleiders precies daar het verschil
kunnen maken.

Sietske Waslander

Maarten Doorman
Vrijheid, dwang en authenticiteit
Het onderwijs speelt zich per definitie af in het spanningsveld van vrijheid en dwang.
De gesprekken over dat spanningsveld gaan allemaal terug op het boek Émile (1762)
van de Franse filosoof Rousseau. Een fascinerend boek dat ons tegelijk, tot op de dag van
vandaag, in de problemen brengt. Wie de hedendaagse schoolcultuur wil begrijpen, moet
terug naar dit paradoxale boek. Daarnaast is Rousseau de oervader van de authenticiteit,
een van de cruciale pijlers van modern leiderschap. Een inleiding op vrijheid, dwang en
authenticiteit bij leerling, docent en leidinggevende.

Maarten Doorman

Programma (wijzigingen onder voorbehoud)
09:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:45
10:45 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:30

Ontvangst
Opening dagvoorzitter
Lezing Sean Covey
Lezingen van o.a. Maarten Doorman en
Sietske Waslander
Pauze
Best practices: implementatie
Netwerken en open space (in gesprek
met collega’s en best practices)
Afsluiting Sean Covey
Borrel

Meer info over extra sprekers volgt op de website.

Kosten:
Wilt u zich verzekeren van deelname aan dit
congres, dan kan dat tot 1 december a.s. met

speciale vroegboekprijs € 397,Standaard:€ 479,00

Meer informatie en aanmelden:

www.cps.nl/hetcongres2015

CPS Amersfoort
Plotterweg 30
3821 BB Amersfoort
Telefoon [033] 453 43 43

www.cps.nl / academie@cps.nl
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