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Woensdag 23 november 2011
Leerhotel Het Klooster te Amersfoort

  

Doelgroep: docenten en leidinggevenden
uit VMBO, MBO en HBO

 
Met een inleiding en workshop van prof. dr. Joseph Kessels, 

hoogleraar Opleidingskundig leiderschap 
en hoogleraar Human Resource Development

In diverse workshops, lezingen, presentaties, coaching
en ludieke ontmoetingen gaat u aan de slag met een positief

en waarderend onderwijsleerklimaat

 

 

Praktijkvoorbeelden over hoe een positief leerklimaat in de school en in de 
klas wordt gecreëerd (o.a. ROC ASA, Netwerkschool, ROC Tilburg, Nova 
College, Zadkine, Albeda College, Fontys Hogescholen en VMBO-scholen).
Fontys Lector dr. Anita Blonk over School Wide Positive Behavior Support. 
Dr. Saskia Tjepkema (Kessels & Smit) over Appreciative Inquiry (AI). 
Leerbedrijven en praktijkopleiders over positief opleiden.
Voorbeelden van projecten tegen schooluitval en van succesvolle samen-
werking met de omgeving.
Ervaringsverhaal over de methode Challenge Day (bekend van het tv- 
programma                    ). 
Workshops over het bevorderen van positief gedrag, talentgericht 
communiceren, klassenmanagement, het geven van feedback, het benutten 
van ICT, de invloed van taal en oplossingsgericht werken.
De invloed van architectuur op een positief leerklimaat.
Individuele coaching naar aanleiding van een eigen vraag.
En laat u verrassen door nog veel meer...
 
Deze en andere bijdragen staan beschreven op de symposiumsite 
http://positiefleerklimaat.blogspot.com/
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E: bureau@oabdekkers.nl • T: 040 2913733

De kosten voor het symposium bedragen  425,- per persoon incl. BTW. 
In de prijs is inbegrepen koffie/thee, lunch, borrel en een van onze boeken. 
U meldt zich aan door het sturen van een e-mail naar bureau@oabdekkers.nl. 
Met uw aanmelding verplicht u zich tot betaling. Bij verhindering kunt u 
zich laten vervangen door een collega.
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Kosten en aanmelden

Programma

Een grote variatie aan bijdragen

Ontvangst.
Welkomstwoord en inleiding door prof. dr. Joseph Kessels.
Doorlopend: workshops, lezingen, presentaties, 
coaching. Sessies variëren van een half uur tot twee uur. 
Tussentijds lunch.
Energieke afsluiting en borrel.

09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.15 - 16.30

16.30


