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Kijk voor het programma op www.haagscongresbureau.nl. En schrijf u in!

4 december 2018

10.00 – 17.00 uur

Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

Kies Positie! + De Kracht van samen 
veranderen

2 Nieuwspoort Seminars op 1 dag

Ondersteund door BMK

NDKB 2018 -> persoonlijke én professionele ontwikkeling voor directeuren, locatiemanagers 
kinderopvang & schoolleiders basisonderwijs
m.m.v. o.a. Yvette Vervoort (Buro 8020), emeritus hoogleraar Robert-Jan Simons (Visie op Leren) en 
Hans van der Loo (Betterday, Energyfinder)

• Positie kiezen als mens, directeur en organisatie
• Positionering in de markt; waar liggen uw kansen?
• U en de ander
• De kracht van samen veranderen
• Realistisch veranderen

Kies Positie! + De Kracht van samen veranderen

http://www.haagscongresbureau.nl


Programma ’Kies Positie!’ 4 december 2018

10.00 Urgentie: Waarom is positie kiezen noodzakelijk?
Yvette Vervoort, buro8020, tevens uw voorzitter, schetst 
actuele ontwikkelingen waarop u moet inspelen
• Waarom moet u positie kiezen?
• Welke vragen moet u beantwoorden?
• Welke kansen en uitdagingen komt u daarbij tegen?

10.20 Positie kiezen als regisseur & als producer
Robert-Jan Simons, Visie op leren, biedt houvast om keuzes 
te maken over leiderschap, personeel en organisatie

• Rollen van de schoolleider en van de locatiemanager
• Een visie formuleren op leren; waarom is dat belangrijk?
•  Met een stappenplan een visie op leren ontwikkelen
• Leren als organiserend principe bij het kiezen van positie!
• Wat kunnen we leren van voetbalcoaches, film- en toneelregisseurs,  

dirigenten en architecten?

11.00 Coffeebreak

11.20 Praktijkvoorbeeld Positie Kiezen!
Rudie Peeters, Hoera Kindercentra

11.50  Positie Kiezen als organiserend principe
Stijn van Diemen, Twynstra Gudde
• Een helder verhaal en aanbod; waar bestaat dat uit?
• Verhalen en ervaringen inzetten

12.20 Geleerde lessen & wat gaat u morgen (anders) doen?
Onder leiding van Yvette Vervoort, uw voorzitter

12.30 Gezamenlijke Lunch in het restaurant van Nieuwspoort

De Kracht van samen veranderen

Programma ‘De Kracht van samen veranderen’ 4 december 2018

12.30 Gezamenlijke Lunch in het restaurant van Nieuwspoort

13.30 Welkom, door uw voorzitter, Yvette Vervoort

13.35 Verandering is de enige constante
Een veranderverhaal uit de praktijk met korte reflecties door 
de sessieleiders. Door John Vonk, directeur IKC De Toverberg, 
Zoetermeer

14.00 SESSIES
A. VERANDERSPIEGEL - Maurits Broekema,  
Strange – Strategy & Change

Maurits gaat met u op zoek naar de kern. Waardoor wordt u tijdens een verandering verleid om 
het over organisatievragen te hebben en niet over kinderen? Waarom leidt dit af? Hoe zet u uw 
taak weer centraal?

B. VERANDERSTROOP - Jaap van’t Hek, Organisatievragen
Om samen te kunnen veranderen moet je van elkaar kunnen en willen leren. Maar in het 
onderwijs en in de kinderopvang wordt er maar zeer beperkt geleerd. Jaap gaat dieper in op 
belemmeringen voor leren en veranderen; waardoor wordt het stroop? En wat kunt u er tegen 
doen?

C. VERANDERKRACHT - Daniel Wolfs, The Change Studio
Veranderen kan niet zonder samenwerking; deze is echter niet vanzelfsprekend. Mensen maken 
in samenwerking het verschil. Daniel geeft oplossingen uit de praktijk voor de valkuilen die u 
tegenkomt. Hoe word je een Magic Maker? 
15.00 Teabreak

15.30 SESSIES 
U kiest nog een keer uit A, B of C

16.30 Veranderen met Energie!
Hans van der Loo, Betterday & Energyfinder

17.00 Afsluiting en borrel 

Nieuwspoort
Seminars

Nieuwspoort
SeminarsKies Positie!

Voor school leiders en locatie managers

Robert-Jan Simons

Yvette Vervoort

Hans van der Loo
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Tekeningen: www.komtotdekern.com
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Bestemd voor
Directeuren, locatiemanagers en school-
leiders in de kinderopvang en in het 
basisonderwijs.
Voor deze seminars heeft u geen specifieke 
vooropleiding nodig.

Datum en locatie
4 december 2018, 10.00-17.00 uur
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, 
Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag.
De locatie bevindt zich op loopafstand 
van Den Haag Centraal en is ook goed 
bereikbaar met de auto. 

Organisatie
Haags Congres Bureau i.s.m. BMK en de 
sprekers.

Deelnemerskosten 
De kosten voor deze 2 seminars bedragen € 495,– 
excl. btw. Dat is inclusief lunch, alle presentaties 
(worden nagezonden) en een afsluitende borrel.
Oud deelnemers HCB en leden BMK betalen de 
kortingsprijs van € 395,– excl. btw.
Wilt u slechts 1 seminar volgen? Dat kan ook. 
De kosten daarvan bedragen € 325,–
excl. btw en € 285,– excl. btw voor oud 
deelnemers HCB en leden BMK.
Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken 
voor de seminardatum. U kunt zich altijd laten 
vervangen door een collega.

Meer informatie of inschrijven
Voor vragen belt of mailt u met:
Haags Congres Bureau
Elwin Veldhuis
info@haagscongresbureau.nl
06 41215181
Inschrijven doet u via:
www.haagscongresbureau.nl
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