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Bouwen aan sterke onderwijsteams  
Een nieuw kernachtig & inspirerend Leiderschapsprogramma    
 
 

 
 
 
 
Hoe bouw je een sterk onderwijsteam?  
Hoe zorg je voor motivatie bij je teamleden om met elkaar aan de slag te gaan? 
Wat zijn de randvoorwaarden voor prettige en effectieve teamsamenwerking?  
Gedeelde verantwoordelijkheid, dat klinkt mooi, maar hoe creëer je dat? 
Hoe geef je ‘als leider’ ruimte aan anderen en behoud je wel de leiding?  
 
Bij deze vragen (en vele andere) staan we stil tijdens dit leiderschapsprogramma ‘Bouwen aan 
sterke onderwijsteams’, een inspirerend en kernachtig programma dat je ondersteunt om je 
leiderschap verder te ontwikkelen en een sterk team te bouwen. De combinatie van 
leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling in de onderwijscontext staat centraal.  
 
 
Actuele leiderschapsthema’s  
Aan de hand van thema’s die een wezenlijke bijdrage leveren aan de effectiviteit en 
betrokkenheid van een team wordt de deelnemers kennisontwikkeling, praktische toepassing 
en met name ‘bewustwording’ geboden. Thema’s die onder andere aan de orde komen, zijn: 
Motivatie, Zingeving, Veiligheid, Erkenning & waardering, Autonomie, Ontwikkeling en 
Verbondenheid. Thema’s die ook naar voren komen in recente boeken over leiderschap, zoals 
‘Care to dare’ van prof. dr. George Kohlrieser en ‘Dienend leiderschap’ van dr. Inge Nuijten. 
 
 
7 korte en kernachtige sessies  
Na de Intakes biedt het programma 7 korte & krachtige plenaire sessies van 1 dagdeel die 
verzorgd worden in een (betaalbare) locatie buiten de organisatie. Deze externe locatie 
ondersteunt de deelnemers om met enige afstand en ruimte te leren over hun team en hun 
(toekomstige) rol als leider van het team. Om rekening te houden met eventuele volle 
agenda’s en ruimte om het geleerde in de praktijk te brengen wordt dit programma 
uitgespreid over 8 maanden.  
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Resultaten 
Kortom een kans om de volgende resultaten te bereiken: 
 
P  Een optimale werksfeer in je team 
P Samen werken aan (onderwijs)kwaliteit   
P  Meer rust en effectiviteit in je rol als leidinggevende 
 

 
 
Ervaringen  
Tijdens het programma dat wij momenteel faciliteren bij de Vrije Universiteit zijn er 
tussentijds al reacties als:  
 
“De oefening tijdens de intake gaf mij meteen al food for thought”’ 
“Wat een fijne open sfeer met elkaar! Ik heb van de sessies veel opgestoken.”  
“Ik ervaar deze sessies als rustpuntjes in mijn hectische werkbestaan”  
“Wat fijn om nu al voordat ik leidinggevende word, veel te leren over teamleiderschap!”  
 
 
Locatie   
Het programma Bouwen Aan Sterke Onderwijs Teams (BASOT) wordt bij voorkeur verzorgd 
op een locatie buiten de universiteit. Onze ervaring is dat het letterlijk op afstand zijn van de 
werkomgeving het proces van reflectie en ontwikkeling van de deelnemers bevordert.   
Wij hebben goede relaties met betaalbare locaties en kunnen indien gewenst meedenken met 
het vinden van een geschikte locatie. 
  
 
Begeleiding 
Dit programma wordt begeleid door Vivianne Tolen en Alies Zijlstra. Zij zijn beiden zeer 
ervaren leiderschapscoaches met een schat aan ervaring in het (hoger) onderwijs. Ook zijn ze 
betrokken bij meerdere leiderschapsprogramma’s, zoals de Senior Kwalificatie Onderwijs en 
de Leergang Onderwijskundig Leiderschap.   
 
 
Interesse? 
Hebben jullie belangstelling voor dit programma? Neem dan graag even contact met ons op: 
Bel Alies op 0624090524 of mail naar: Alies@academicvision.nl 
 
 
 
 


