
Concrete afspraken 
maken

Voordat iedereen weer 
terug gaat naar zijn 
of haar eigen werk, is 
het slim om concrete 
afspraken te maken.

Met elkaar in gesprek

De belangrijkste 
ideeën en suggesties 
die om verdieping 
vragen worden plenair 
besproken. Zorg dat 
er iemand is die aan
tekeningen maakt en 
aan het eind een korte 
samenvatting kan geven.

Prioriteer je ideeën

Afhankelijk van de 
manier waarop de 
brainstorm heeft 
plaatsgevonden, 
verzamel je de inbreng 
van de groepjes. 
Prioriteer de ideeën en 
suggesties vervolgens.

Brainstorm

De Leiderschapsagenda 
is ingericht aan de 
hand van zes rubrieken. 
Verken welke thema’s 
voor jou/jullie belangrijk 
zijn.

Schoolleider, wat heb jij nodig?
Stappenplan
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Loskomen van de 
waan van de dag 

Voordat je aan de slag 
gaat is het belangrijk om 
het werk ‘uit te zetten’. 
Bespreek eerst kort met 
elkaar waar je op dit 
moment last van hebt.

Blik op de toekomst

Waan jezelf in 2030: 
de digitalisering heeft 
niet stil gestaan en onze 
maatschappij is op 
allerlei vlakken (milieu, 
arbeids markt, economie) 
volop ontwikkeld. 
Het op voeden en 
ontwikkelings  kansen 
bieden aan kinderen 
en jongeren vraagt in 
deze tijd om een andere 
in vulling van het onder
wijs. Aan welke eisen 
moet de toe komstige 
plek waar we kinderen 
helpen ‘om het leven te 
leren’ volgens jou aan 
voldoen?
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VOORBEELDVRAGEN:
1. Welke ontwikkelingen voorzie je 

in de komende jaren en wat heb 
jij nodig om daarmee vorm aan te 
geven?

2. Hoe blijft jouw vak en werk 
interessant, beheersbaar en de 
moeite waard?

3. Wat heb je nodig om het beste 
onderwijs aan het kind te kunnen 
bieden?
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WERKVORM TIP:
Schrijf de zes rubrieken op losse 
bladen. Brainstorm in kleinere 
groepjes over deze rubrieken. Gebruik 
postits om bij iedere rubriek 
suggesties en ideeën op te schrijven 
die jullie belangrijk vinden of waar 
jullie behoefte aan hebben.
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SPREEK DIT AF:
1. Deel de notulen van de sessie.
2. Wijs iemand aan die ervoor zorgt 

dat de resultaten op  
www.deleiderschapsagenda.nl 
worden ingediend.

3. Spreek met elkaar af welke items 
op jullie eigen agenda moeten 
komen te staan en wijs iemand 
aan die hiervan eigenaar is?

4. Plan een vervolgoverleg in voor 
het uitwerken van de eigen 
agendapunten of wanneer er 
onderwerpen zijn blijven liggen. 

https://deleiderschapsagenda.nl/

