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Het programma �‘met zin naar school!�’

Hoe zorg ik er als schoolleider voor dat medewerkers, die al langere tijd werkzaam zijn, hun
inspiratie behouden of hervinden en met plezier blijven werken passend bij de ambities van de
school? Het programma �‘met zin naar school!�’ is bedoeld voor docenten, die geïnspireerd hun werk
willen blijven doen, ook na een langere werkperiode. Het programma biedt verspreid over een
periode van drie maanden activiteiten die hen ondersteunen om initiatieven te nemen die goed zijn
voor henzelf en voor de school. Tijdens en na die drie maanden zetten de deelnemers concrete
stappen die er toe bijdragen dat ze �‘met zin naar school!�’ blijven gaan.

Uitgangspunten
Het programma berust op de volgende uitgangspunten:

 iedereen beschikt over talenten, kwaliteiten en eigenschappen die (nog) meer tot hun recht
zouden kunnen komen, maar niet iedereen is zich daar voldoende van bewust,

 er zijn soms goede, soms minder goede redenen om niet te doen wat wel zou kunnen,
 ervaringen uit het verleden kunnen gebruikt worden om niet te handelen, maar door daar

opnieuw naar te kijken ook om juist wél te handelen,
 het is goed om rustig de tijd te nemen om mogelijkheden te verkennen en veronderstelde

belemmeringen even te laten voor wat ze zijn,
 steun van anderen, ook in het organiseren van veranderingen, helpt om door te zetten.

Werkwijze
In overleg wordt de werving van potentiële deelnemers geregeld. Vervolgens is er een
informatiebijeenkomst, waarin opzet en programma worden verduidelijkt. Deze bijeenkomst duurt 2
uur. In de week erna kan men zich aanmelden. Het programma heeft de volgende onderdelen:

 Uitgebreide vragenlijst. Iedereen beantwoordt een reeks vragen via internet. Dit resulteert
in een rapport waarin wordt beschreven: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

 Eerste video opname in de les, gevolgd door een analyse waarin de sterke en de
ontwikkelpunten aan de orde komen.

 Eerste persoonlijk gesprek . In dit gesprek van ca. 2 uur komen het rapport, de achtergrond,
eigenheid, drijfveren, werkbeleving en toekomstperspectief aan de orde.

 Training. De groep deelnemers doorloopt een training van 2,5 dag in een rustige omgeving.
Na afloop heeft iedere deelnemer een plan van aanpak.

 Tweede persoonlijk gesprek. Ongeveer een maand na de trainingsdagen vindt een tweede
persoonlijk gesprek plaats. Daarin worden de bevindingen tot dan toe besproken.

 Tweede video opname, in dezelfde periode, gevolgd door een analyse. Wat gaat er anders?
 Groepsbespreking.Weer een maand later komt de groep nog een halve dag bij elkaar om de

opgedane ervaringen en resultaten te bespreken en te evalueren.

Kwaliteit
Het programma �‘met zin naar je school!�’ garandeert hoge kwaliteit. Er is bijzondere aandacht voor
de �‘hele�’ mens achter de docent, iedereen krijgt ruimte om echt aandacht aan zichzelf te geven, er
wordt gewerkt in een stille omgeving aan concrete plannen. Uit evaluaties van een vergelijkbaar
programma blijkt een hoog percentage tevreden deelnemers bij de gemeenten Den Haag, Utrecht
en Haarlem. Referenties zijn op te vragen.

Kosten
 8 12 personen : �€ 2.250, p.p. (excl. verblijfs en overnachtingkosten) 


