
 
 
 

 

ONDERWIJS WEEK ‘19 

 
HOE MOTIVEER JIJ LERAREN DIE IN EEN NEGATIEVE SPIRAAL TERECHT KOMEN? 

Als leidinggevende in het onderwijs speel je een belangrijke rol als je aandacht hebt 

voor de ontwikkelbehoefte van leerkrachten, zowel individueel en als team. Je kunt 

hierin als leidinggevende voorzien door te stimuleren, te motiveren en te 

ondersteunen. Door de ervaren werkdruk, de toenemende eisen die gesteld worden, 

de blijvende veranderingen in de werkomgeving en de privésituatie, raken mensen 

overbelast. Je ziet dat het niet goed gaat met je medewerker, dat die geen plezier meer 

heeft in het werk en daardoor minder kwaliteit levert. Je merkt dat er spanningen zijn 

tussen collega’s. Hoe maak je het bespreekbaar? Welke ondersteuning bied je je 

medewerker? 
 

HOE VERGROOT JE DE ARBEIDSTEVREDENHEID EN ZELFSTURING? 

Zowel de startende docent als de meer ervaren 50+ er zal door een Zelfonderzoek 

veel inzicht krijgen en zijn arbeidstevredenheid zal groter worden. De aandacht voor 

allerlei extrinsieke factoren die het werkplezier vergallen verschuift naar aandacht 

voor intrinsieke factoren. De eigen invloed en mogelijkheden worden weer zichtbaar. 

Dit heeft grote voordelen voor de docent zelf, maar zeker ook voor de school. Soms is 

het goed dat een heel team of sectie begeleid wordt. Onderhuidse, niet uitgesproken 

spanningen, kosten veel energie en staan een effectieve samenwerking in de weg. 

Ieder teamlid staat stil bij zijn eigen verantwoordelijkheid om deze samenwerking  te 

verbeteren en krijgt zicht op hoe dat te doen. Wij vertellen u er graag meer over: 

 

 

De onderwijsweek is een mooie aanleiding - voor jou als leidinggevende in het 

onderwijs - om stil te staan bij de vraag hoe je de ontwikkeling van jouw medewerkers 

en hun duurzame inzetbaarheid blijvend kunt stimuleren! ZKM coaches 

gespecialiseerd in onderwijs hebben hun krachten gebundeld en gaan graag met jullie 

aan te slag. 
 

 

 Essenceiam te Oegstgeest (Bert Holman) via bert@essenceiam.nl of +31 6 36 14 09 62 
 Horizonte te Echt (Mirjam Hermsen) via info@horizonte-groep.nl of +31 6 22 25 43 10 
 Mijander te Oudega bij Drachten - Marja Steegenga - info@mijander.nl - 06 10 32 52 12 
 Qompaz te Zwolle (Ben Schimmel) via ben@qompaz.nl of +31 6 51 51 00 92 
 Talenteer Jezelf te Breda (Adrienne Schimmel) via talenteerjezelf@gmail.com of +31 6 23 15 61 85 
 ZKM Consultancy te Venlo (Mieke Wijdeveld) via miekewijdeveld@ziggo.nl of +31 6 41 42 58 73 
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