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Supervisiegroep Leiding geven in het onderwijs.  
 

 ‘Mensen hebben groepen nodig om tot prestaties te komen’. 
 ‘Echte verandering, met een duurzaam resultaat, wordt niet tot stand 

gebracht door individuen maar door teams’. 
 
(Interview met Manfred Kets de Vries in Management Magazine juni 2012). 

 
Ben je directeur, adjunct directeur, team- of locatieleider in het primair onderwijs en geef je 
vorm aan je leiderschap vanuit de kwaliteit van de relatie en interactie in combinatie met 
een systemische blik? Heb je de masterclass Praktische Psychologie ‘Laat je team floreren’ 
gevolgd of een andere training op het gebied van persoonlijk en professioneel effectief 
leiderschap? Heb je behoefte aan iemand om aan te spiegelen? Ervaar je meer plezier om 
dat samen met gelijkgestemden in een groep te doen? Helpt dat je om je ingezette koers 
vast te houden en je doelen te realiseren? Merk je dat investeren in jezelf een boost geeft 
aan je zelfvertrouwen en je geloofwaardigheid als leidinggevende ten goede komt? 

 

Deze supervisiegroep is erop gericht om stil te staan bij jouw persoonlijk-professionele 
leiderschap in de dagelijkse praktijk. Elke bijeenkomst werken we aan de hand van de 
thema’s die ingebracht worden door de deelnemers. Leidraad daarbij is je werk op school en 
de veranderingen die je met duurzaam resultaat met je team tot stand wilt brengen. De 
begeleiders kiezen bij elke casus een passende interventie en voegen waar wenselijk kleine 
stukjes theorie toe.  

 

Meedoen geeft je het volgende: 

- Je blijft geïnspireerd en gefocust in je leiderschap 
- Je bespaart jezelf leertijd, verwarring en besluiteloosheid 
- Je creëert een juiste mindset om tot gewenste resultaten te komen 
- Je ontvangt gouden feedback van collega’s en van de begeleiders 
- Je leert te investeren in zelf leren, zoals je dat ook van je team verwacht  
- Je leert door en met anderen en dat geeft plezier en vervulling. 

 



Programma en organisatie 

We werken in een kleine groep van maximaal 10 deelnemers en komen vier keer gedurende 
2014 bij elkaar. Tijdens de eerste bijeenkomst inventariseren we de thema’s waarover jullie 
vragen hebben en maken we afspraken voor het vervolg. 

De volgende bijeenkomsten staat iedere keer een van de thema’s centraal. In elke 
bijeenkomst is er ruimte voor je actuele vraag of thema.  

De begeleiders ondersteunen met uitdagende, onderzoekende en ervaringsgerichte 
interventies waarin interactie en relatie en het systeemonderzoek een plek krijgen. 

 

Begeleiding 

De supervisiegroepen worden begeleid door  Henk Galenkamp en Jeannette Schut . Zij delen 
graag hun kennis en ervaringen en bieden je feedback  waarmee je verder komt. In hun werk 
trainen zij teams en schoolleiders naar duurzame resultaten en samenwerking.  

 

Data en tijden 

De Supervisiegroep  Leiding geven in het onderwijs start op  9 april 2014. De volgende data 
zijn gepland op 17 juni, 22 september en 27 november 2014. We werken van 9.30 – 17.00 
uur. 

Locatie 

De Supervisiegroep ‘Leiding geven in het onderwijs’, vindt plaats op een inspirerende locatie 
in de omgeving van Amsterdam of Utrecht. 

Investering 

De kosten voor deelname bedragen voor een geheel jaar € 950,- . Dit is inclusief 
accommodatie met koffie, thee en lunches. 

Aanmelding 

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. Daar kun je ook aangeven 
als je nog vragen hebt en door een van ons gebeld wilt worden. Zie www.galenkampschut.nl  

http://www.galenkampschut.nl/

