Lead Like a Champion:

Trigger voor
schoolontwikkeling
Tekst Karin van Breugel

Een collega-directeur noemde de Lead Like a Champion-training één van de
beste trainingen die ze ooit volgde. Haar enthousiasme leidde ertoe dat de
mt’s van alle vijf scholen van PCO Bunschoten deze training gaan doen. ‘Door
de training Lead Like a Champion heb ik mij ontwikkeld als onderwijskundig
leider. Ik ben nu meer gefocust op het primaire proces’, zegt Daniëlle Hop,
directeur van de Van Amerongenschool in Bunschoten.

Lead Like a Champion helpt schoolleiders om
meer grip te krijgen op het primaire proces
en effectiever te sturen op de ontwikkeling
van school en team. Om daarin de juiste inhoudelijke keuzes te kunnen maken, wordt er
gestart met een nulmeting. Daniëlle koos er
bewust voor om deze door een extern bureau
te laten uitvoeren. ‘Ik heb op deze school
eerst zo’n twintig jaar voor de klas gestaan.
Daardoor leek het mij lastig om volledig
objectief te kijken. Een extern bureau doet dat
natuurlijk wel.’
Daniëlle: ‘We staan bekend als een degelijke
en veilige school, waar goed onderwijs wordt
gegeven. Er zijn hier geen ordeproblemen en
de onderwijstijd wordt goed benut. Daardoor
hebben we zelfs een gedwongen leerlingenstop. Toch bleek uit de nulmeting dat de
leerkrachten behoorlijk sturend bezig zijn
en dat de leerlingen te passief zijn. Dat was
werkelijk een eye-opener!’
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Meer weten?
Carla Versteeg
c.versteeg@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/leadlikeachampion

tie van bewust inplannen. Vreemd genoeg
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