FLYER | Teamleider? Neem deel aan
De Marathon
Goede teamleiders maken een verschil in scholen. Een goede teamleider
weet zich een weg te banen tussen school, team en onderwijsontwikkeling
aan de ene kant en het optreden in de dagelijkse hectiek aan de andere
kant. Geen eenvoudige taak dus.
Een gezamenlijke zoektocht
Het werk van de teamleider is niet met een eenvoudige pasklare vaardigheidstraining te leren.
Wij kiezen daarom voor een leernetwerk, De Marathon. Gekenmerkt door een combinatie van
actief leren, samen nieuwe wegen verkennen, kennis en vaardigheden uitproberen in de
prak jk en zelfreflectie.

De Marathon is een gezamenlijke zoektocht naar antwoorden op vragen als:
Welke ontwikkelingen in de maatschappij zijn voor het onderwijs van belang?
Wat betekenen die voor mijn school en mijn functie?
Welke ideeën over leiderschap en leiderschapsstijlen zijn er?
Welke stijlen beheers ik en welke zou ik verder willen ontwikkelen?
Waarom doe ik zoals ik doe?
Hoe ontwikkel ik persoonlijk leiderschap?
Hoe organiseer ik bevlogenheid in mijn team?
Hoe zet ik de gesprekkencyclus zinvol in?
Hoe begeleid ik innovatieprocessen en onderwijsvernieuwing?

De Marathon: samen met andere teamleiders nieuwe wegen verkennen.

De Marathon: leren = werken en
werken = leren
Opzet van De Marathon
Het uitgangspunt van De Marathon is dat koppels van teamleiders zich voor minimaal twee jaar verbinden en met elkaar oplopen in het leernetwerk. We werken in principe met tweetallen uit dezelfde schoolorganisatie; dit biedt de mogelijkheid om ook in je eigen werksituatie te blijven sparren, feedback te ontvangen op jouw persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijk te werken aan veranderingen in de eigen
school. In twee jaar werk je actief aan je eigen professionele ontwikkeling op basis van thema’s en vragen
die jij en de andere deelnemers zo veel mogelijk zelf inbrengen.
De context, de leervraag en de ervaringen van jou en de andere deelnemers bepalen de uiteindelijke inhoud van het programma. Het programma dat daar uit voortkomt is een mix van masterclasses, gerichte
trainingen, workshops, bezinning, reflectie en werken aan opdrachten in de praktijk.

De meesterproef
Het leren en werken wordt zo veel als mogelijk geïntegreerd: ‘leren = werken en werken = leren’. Je werkt
daarom aan een zelfgekozen schoolgebonden opdracht die je uitdaagt op jouw leiderschapskwaliteiten.
Een opdracht waarmee je je kunt ontwikkelen. Tussentijds bespreken we regelmatig je ervaringen en die
leggen we vast. Aan het einde van De Marathon geef je een presentatie over deze meesterproef.

Beroepsstandaard Schoolleiders VO
In het programma maken we actief een link met de beroepsstandaard voor leidinggevenden in het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt het inzichtelijk op welke thema’s uit de beroepsstandaard je je gedurende De Marathon hebt ontwikkeld. Een afschrift hiervan zal ook ten dienste van een eventuele (her)
registratie worden verstrekt.

En wat levert dat dan allemaal op?
Een versnelling van je professionele groei.
Versterking van je eigen persoonlijke leiderschap.
Een doeltreffend en in de praktijk toegepast eigen verander- en ontwikkelplan.
Een versterking van je eigen visie op het onderwijs, de school en jouw rol daarin.
De Marathon: een netwerk waar je nog jaren plezier van kunt hebben!

De Marathon: praktische zaken
Locaties
We verblijven op comfortabele locaties op plekken waar we een deel van de opdrachten wandelend in de
buitenlucht uitvoeren.
Aantal bijeenkomsten
We komen zes keer per jaar bij elkaar waarvan er drie bijeenkomsten een 24-uurs bijeenkomst zijn
(14.00u—14.00u) met overnachting. Op de andere dagen is de start om 11.00u en sluiten we inclusief
buffet rond 20.00u af.
Begeleiding
De Marathon wordt vanuit Beteor begeleid door Sjoerd Molenaar en Martijn Visser. Zij zijn tijdens de periode van De Marathon tussen de bijeenkomsten door voor telefonische coaching en consultatie beschikbaar, voor alle werkgerelateerde kwesties!
Critical friends
Tussentijds bezoeken de deelnemers elkaars scholen en treden daarbij op als ‘critical friends’.
Investering en aanmelden
De kosten per teamleider per jaar bedragen € 3.450,- excl. btw, accommodatie- en verblijfkosten. Meld je
aan via het inschrijfformulier op onze website.

Data 2022-2023
Neem contact op met de begeleiders:
Dinsdag 4 en woensdag 5 oktober 2022:
24 uurs bijeenkomst.
Woensdag 16 november 2022: dagbijeenkomst.
Woensdag 18 en donderdag 19 januari 2023:
24 uurs bijeenkomst.
Donderdag 9 maart 2023: dagbijeenkomst.
Woensdag 19 en donderdag 20 april 2023: 24
uurs bijeenkomst.
Donderdag 22 juni 2023: dagbijeenkomst.

Sjoerd Molenaar:
06-53 50 39 64 of
sjoerd.molenaar@beteor.nl

Martijn Visser:
06-53 50 39 64 of
martijn.visser@beteor.nl

