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Trainingsgids 2019
Voor teams en
leidinggevenden in het 
onderwijs
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De trainingen in deze gids zijn specifiek gericht op uitdagingen en behoeften in het 
(basis)onderwijs. De belangrijkste uitgangspunten zijn het verlagen van de 
werkdruk en creëren van zingeving voor medewerkers. 

Door de stijging in betrokkenheid, tevredenheid en productiviteit zal verzuim en
verloop terug kunnen worden gedrongen. 

De inhoud van de trainingen zal voorbereid worden met de opdrachtgever zodat
deze zo goed mogelijk aansluit bij de beleving en context van de deelnemers. Op de 
volgende pagina’s zijn onze trainingen in meer detail beschreven met een indicatie
van; 

Kosten, exclusief materiaalgebruik en mogelijke reiskosten

Tijdsduur van de training

Locatie

Aantal deelnemers

Ons Aanbod:

Naast ons standaard aanbod, kunnen wij mogelijk ook op maat gemaakte trainingen
verzorgen behorend bij uw behoefte. Neem daarvoor persoonlijk contact met ons
op.

Koen Pouw
koen@incrementumconsultancy.com
06-27080317

Overzicht

Verlaging Werkdruk

Strategie & Team

1. Lean Project Training
2. Time Management Basics

1. Creëer een winnend team
2. Van Visie naar Strategie
3. Medewerkers betrokkenheid
4. Medewerkers tevredenheid

mailto:koen@incrementumconsultancy.com
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LEAN Project training

Wat is LEAN?
LEAN is een filosofie om 
werk zonder toegevoegde
waarde te elimineren of 
verminderen. 
Denk aan het reduceren
van repeterende taken, 
opruimen en administratie, 
of het optimaliseren van 
de leertijd

Voor Wie?
Iedereen die dagelijks, wekelijks of maandelijks
repeterende taken heeft waar hij/zij teveel tijd aan
spendeert of die niet genoeg waarde toevoegen. Er
is geen voorkennis nodig.

Programma Dag 1
- Introductie Lean
- LEAN Tools
- DMAIC Methodologie
- Verander management

0 - 20In overleg1,5 dag€ 1750*

Programma Dag 2
- Presentaties Projecten
- Certificering

Coaching
- Inclusief 1 uur coaching per 

deelnemer

Waarom?
Deze training is bedoeld om te helpen de werkdruk te
verlagen door dagelijkse processen te optimaliseren
en zodoende tijd/energie/geld te besparen.

Wat Leer Je?
De LEAN project training 
leert je kleine maar 
krachtige projecten uit te
voeren (Kaizen-events). 
Deze leiden tot snelle en
duurzame verbetering. De 
sessie is interactief met 
groepsopdrachten en
toepassen van de 
besproken methodes en
tools

* Exclusief materiaal
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Time Management

Programma
- Uitdagingen van Time Management 
- Fundament van Time Management
- Tips & Trucks om je tijd beter te managen
- Planning
- Optioneel: Individuele verdieping & Coaching

0 - 25In overleg2 uur€ 300*

Waarom?
Deze training is bedoeld om te helpen de werkdruk te
verlagen. Door te leren prioritiseren en plannen kan er
beter gebruik gemaakt worden van de beschikbare tijd.

Voor Wie?
Voor iedereen die de basis van time management wil
begrijpen, of een compacte herhaling nodig heeft van 
het principe. Voor individuen met specifiek time 
management uitdagingen kan er worden opgevolgd
met individuele of kleine groepsessies met verdieping
en persoonlijke coaching.

Wat Leer Je?
In de Time management training bespreken we 
de basisprincipes achter Time Management. Ook 
besteden we aandacht aan hoe je het beste je 
tijd in kan plannen. Een aantal tips en trucks 
worden gedeeld met de deelnemers.

* Exclusief Individuele verdieping & Coaching. Deze kosten zijn in overleg
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Creëer een winnend Team

0 - 15In overleg2 dagen**€ 2500*

Waarom?
Deze sessie is bedoeld om van een nieuw of 
bestaand team een winnend team te maken. Het is 
bedoeld als verdieping om nog meer uit de 
onderlinge samenwerking te halen en effectiever
met elkaar naar een doel te kunnen werken

Voor Wie?
Uitermate geschikt voor teams met nieuwe
samenstelling of een nieuwe leider. Ook teams die al 
langer bij elkaar zijn en waar hernieuwde focus op 
het groepsproces en afspraken nodig zijn.

Winnend Team

Richting

Vertrouwen

Conflict

Commitment

Verantwoordelijkheid

Resultaat

Programma Dag 1
- Optioneel: Nieuwe Manager 

assimilatie
- Strategie & context 
- Wie zijn wij?
- Vertrouwen, Persoonlijkheden en

sterktes

Programma Dag 2
- Conflict Management
- Team commitment
- Omarmen Verantwoordelijkheid en

feedback
- Optioneel: Werksessies met 

huidige vraagstukken

* Exclusief aanschaf literatuur (20 euro pp)
** Te compacten in 1 dag zonder werksessies en assimilatie.
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Van Visie naar Strategie

Waarom?
Deze sessie is bedoeld om samen met je team de 
visie van de school om te zetten in strategische
doelen en tactische acties. Op deze manier kan de 
visie daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

Wat Leer Je?
Aan de hand van een vijftal stappen maak je een
strategisch plan met acties om je visie of 
uitdaging werkelijkheid te laten worden. Met 
interactieve werksessies leer je;

1. De uitdaging te definiëren
2. De huidige situatie in kaart te brengen
3. De hoop voor de toekomst te schetsen
4. De barrières te beschrijven
5. Het pad naar succes te creëeren

Voor Wie?
Schoolbesturen en/of teams die samen een visie
willen omzetten in strategische doelstellingen en
bijbehorende acties.

Programma
- Visie en uitdaging
- Huidige Situatie in kaart brengen
- Hoop voor de toekomst
- Barrières beschrijven
- Het pad naar success
- Strategie en Actieplan

0 - 25In overleg1 dag€ 1500
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Medewerkers Betrokkenheid

Waarom?
Met betrokken medewerkers is er meer energie, 
productiviteit en creativiteit in het team. Daarnaast
zijn betrokken medewerkers minder vaak ziek, en is 
er minder verloop in personeel. Uitdagingen die 
scholen nu vaak veel geld en energie kosten.

Wat Leer Je?
In deze training maak je kennis met de 3 
basiscomponenten van medewerkers
betrokkenheid, en hoe je met deze drie
componenten een op maat gemaakt plan kan
maken voor al je medewerkers.

Voor Wie?
Schoolleiders, locatieleiders of schoolbesturen die 
inzetten op betrokkenheid van hun medewerkers in 
de school.

Programma
- Anonimiteit
- Irrelevantie
- Onmeetbaarheid
- Maken van een individueel plan
- Feedback geven

0 - 15In overleg3 uur€ 450
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Medewerkers Tevredenheid

Waarom?
Met tevreden medewerkers is er meer energie, 
productiviteit en creativiteit in het team. Daarnaast
zijn tevreden medewerkers minder vaak ziek, en is 
er minder verloop in personeel. Uitdagingen die 
scholen nu vaak veel geld en energie kosten.

Wat Leer Je?
Op basis van een (bestaand) medewerkers
tevredenheidsonderzoek, leer je een zinvol en
doelgericht actie- en communicatieplan maken. 
Op deze manier zien medewerkers dat hun
feedback wordt gehoord en leidt tot actie. 

Voor Wie?
Schoolleiders, locatieleiders of schoolbesturen die 
inzetten op tevredenheid van medewerkers en gaan
voor reductie van ziekteverzuim en kosten vanwege
persooneelsverloop. 

Programma
- Resultaten Tevredenheidsonderzoek
- Acties definiëren
- Communicatieplan
- Optioneel: Medewerkerstevredenheidonderzoek

0 - 15In overleg3 uur€ 450*

* Exclusief onderzoek & analyse
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