Meesterschap
Persoonlijk leiderschap in de klas
voor leerkrachten en onderwijsprofessionals die
meer uit zichzelf en hun leerlingen willen halen

WWW.RUWEPIT.NL

2daagse
training

Meesterschap, de energie en de overtuiging om Leer-Kracht te doen groeien
Als je jijzelf bent, gaat lesgeven vanzelf
In het huidige onderwijs klimaat overheerst het denken, het voelen en ervaren. Meer en meer
leerkrachten voelen dat ze vast zitten in het afrekenmodel van het onderwijs.
Het doel van Meesterschap is leerkrachten creëren die met meer kracht en rust, vrijheid en
verbinding voor de klas staan. De kernvraag is ‘wie ben ik en hoe laat ik dat zien in de groep
en op school?’
Dat betekent in eerste instantie dat we in leerkrachten de energie en de overtuiging vrijmaken
dat ze hun lessen kunnen vormgeven op een manier die bij hen past. Dit vereist een atletische psychologie en een passie, een wil, om te excelleren. Dit kunnen we alleen bereiken als
we écht ervaren hoe het is om vanuit onze eigen kracht voor de groep te staan. De training is
daarom psycho-fysiek vormgegeven. We creëren de energie om in beweging te komen, door
letterlijk te bewegen. Op een dynamische manier zijn we continu aan het oefenen in relevante
situaties, delen we ervaringen en zoeken we de grenzen op van wat we al kunnen en waar
we onszelf kunnen verbeteren.
Onderwijs is een middel, geen doel
Lesgeven gaat verder dan nadenken over lesstof, organisatie en structuur van de lessen.
Meesterschap betekent dat je een professioneel rolmodel bent met een passie voor leven en
een aantrekkingskracht waar kinderen van willen leren.
Tijdens Meesterschap nemen leerkrachten hun eigen visie op onderwijs stevig onder de loep.
Dit koppelen we vervolgens aan de afrekencultuur in het onderwijs. In plaats van te constateren ‘dat het anders moet’, kijken we naar de besluiten die scholen en leerkrachten nemen
over wat ze moeten en wat ze mogen. Het resultaat is een dynamische, praktische en tastbare training die op individueel, groeps- en schoolniveau verandering in onderwijs mogelijk
maakt.
Gewoon, doen!
Bijna iedere leerkracht, directeur of andere onderwijs professional zal beamen dat onderwijs
te cognitief en resultaatgericht is. Dat we vast lijken te zitten in het structuurdenken, toetsen
en administratie. Maar hoe kunnen we een verandering in het onderwijs brengen als we al
zoveel moeten? Gewoon, door te beginnen! Door het idee los te laten dat er een onderwijsrevolutie nodig is. Door hoop dat iemand anders het wel zal doen te vervangen met het besluit om zelf de mouwen op te stropen. De beweging die nodig is moet van binnen uit komen
en heeft te maken met een verandering van mindset en energie. Onze leerlingen verdienen
het om naar een school te gaan waar het bruist. Waar leerkrachten werken die laten zien hoe
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je krachtig in het leven staat omdat ze krachtig voor de klas staan.
Meesterschap geeft leerkrachten en scholen de inzichten, overtuiging én de praktische vaardigheden om deze kracht te laten zien en te ontwikkelen. Niet door het hele systeem op zijn
kop te zetten, maar door te kijken naar wat er mogelijk is binnen de grenzen, eisen en doelen
van het systeem!
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Professioneel ontwikkelingstraject Meesterschap
Thema 1: je binnenwereld; psychologie, leiderschap en grenzen
Intentie: leerkrachten en directie verdiepen hun persoonlijke en gemeenschappelijke visie op
onderwijs. Lesgeven vanuit authenticiteit en kracht. Denkomslag naar het bewustzijn dat persoonlijk leiderschap in de klas en de school de verantwoordelijkheid is van de leerkracht zelf.
Geweldig leven is geweldig lesgeven!
- de 6 menselijke behoeften
- waarom geef jij les?; wie ben jij als leerkracht en waar streef je naar?
- value based lesgeven; over kernwaarden, instrumentele waarden en drijfveren
- cultiveer je gedachten; belemmerende en bekrachtigende overtuigingen onderzoeken
- persoonlijke wegwijzer; wat voor leider ben jij?
- afbakening en fusie; omgaan met grenzen, stress, irritaties, enthousiasme en kwaliteiten
- geweldig leven, geweldig lesgeven; aannames van een professioneel rolmodel
Thema 2: je buitenwereld; communicatie, leerstijlen en groepsprocessen
Intentie: communicatie is de sleutel van ons werk. Leerkrachten spreken iedere dag voor
groepen. We vergroten het effect van verbale en non-verbale communicatie. Boeiend en met
impact spreken levert aandacht, tijdswinst en leerrendement op.
- constructieve communicatie; wat levert het op?
- taal en taalgebruik; van gezonde taal, geweldig denken en handelen
- automatische aandacht en orde; guerrilla technieken om aandacht te hebben en te houden
- verschillende leerstijlen; filters en motivatiestrategieën begrijpen
- ultieme communicatievaardigheden; leren over snelleren en diep leren
- het individu in de groep; kinderen erkennen en aanspreken op hun kwaliteiten
Thema 3: energie en emotie
Intentie: verankeren van het besef dat energiek onderwijs noodzakelijk én nodig is. Met behulp van krachtige modellen, voorbeelden en oefeningen ervaren leerkrachten dat het huidige
onderwijs vol mogelijkheden zit om onderwijs te geven op een hoger niveau van autonomie
en activatie.
- actief leren is succesvol leren; peak state genereren, leerrendementen door het plafond!
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- het energiemodel; waar gaat jouw energie heen?
- de 8 factoren van boeiend lesgeven; hoe betrek je leerlingen optimaal?
- de angstvrije klas; pedagogisch handelen, van afhankelijkheid naar verantwoordelijkheid
- dit wil ieder kind; 6 menselijke behoeften toegepast op het kind
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Verwachte resultaten van een 2 daagse training Meesterschap
Voor leerkrachten:
- een groter vertrouwen in de eigen mogelijkheden om effectief en authentiek les te geven
- durven denken en werken buiten de kaders van overheid en inspectie, met inachtneming
van de eisen en regels die ze opleggen
- ontwikkeling van excellente communicatieve en psychologische vaardigheden
- persoonlijke groei als mens en rolmodel
- talloze pedagogische en didactische handvatten om aandacht en orde te handhaven
- verhogen van de energie en verbinding tussen de leerkracht en de leerling
Voor de school:
- vergroot leerrendement door te werken aan de autonomie van leerkracht en leerling
- meer energie, uitdaging, plezier en beleving in school
- vergroten van de maatschappelijke capaciteit van de school door te werken aan de verbinding leerling-leerkracht-school-ouders
- het werken aan een angstvrij schoolklimaat, zowel voor leerlingen, als voor leerkrachten
- ontwikkeling van een gedragen visie op onderwijs, persoonlijke en professionele groei
- ontwikkeling van een stimu-lerende organisatie en team
Wat je krijgt
Voorop staat: 2 dagen beleving, energie en uitwisseling met collega leerkrachten en onderwijs
professionals. Meesterschap is naast groei in persoonlijk leiderschap, ook een verbindende
training. Er is veel ruimte voor intervisie en persoonlijke inbreng. Hierdoor leer je ook van de
ervaringen van andere deelnemers. Dit helpt je om je eigen opvattingen, kwaliteiten en ontwikkelpunten met nieuwe ogen te bekijken. Dit vertaalt zich ook naar de manier waarop je
naar leerlingen, ouders of collega’s kijkt.
Het motto van de training is ‘weinig doen in veel tijd’. Dit betekent dat er ruim de tijd is voor
ieders persoonlijke proces. We gaan echt de diepte in. We garanderen dat iedereen met
nieuwe inzichten, hernieuwde passie of opgepoetste kennis
en visie de training afrondt.
Om de training te ondersteunen en borgen krijg je een werken leesboek waarin je de oefeningen en informatie terugvindt.
Dit boek gebruiken we tijdens de training en kan in de weken
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en maanden na de training worden gebruikt als naslagwerk
en inspiratiebron.
* werkboek alleen bij de 2daagse training. Bij de studiedag ontvangt
iedere deelnemer een korte wegwijzer om aantekeningen te maken.

Jouw investering
Voor de training Meesterschap betaal je €495, dit is inclusief
lunch, koffie en thee. We trainen altijd op een bijzondere locatie in het land. Denk hierbij aan
strand, bos of duin.
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Ervaringen van deelnemers
“Deze training geeft inzicht in je eigen handelen als docent en als mens. Welke waarden heb
je zelf, zie je bij collega’s en bij je leerlingen. Je leert je openstellen en de moeilijke situaties bij
je jezelf te zoeken”.
“Beste Nick, mijn visie op onderwijs heeft weer praktische tips ondervonden. Dit is lesgeven!”
“Ik kan dieper in mezelf kijken. Waar komt mijn gedrag, mijn motivatie, mijn frustratie vandaan. Dit geeft me handvatten in het lesgeven en maakt mij een bewuster leer-kracht”
“Deze training heeft me veel geleerd over waarom een mens is wie hij/zij is en hoe en waarom
mensen op elkaar reageren. Het was daarnaast ook heel leuk!”
“Beste Nick, je hebt me weer scherper gezet. Het was een bijzonder hoog niveau, dank je”.
“Beste Nick, ik heb ontzettend veel gehad aan deze training. Ik ben weer een stapje verder in
mijn persoonlijke ontwikkeling en in contact met de leerlingen. Bedankt!”
“Met veel plezier en met een verpletterende snelheid en kracht werd ik de leider van mijn eigen kracht!”
“(Leer)-Kracht-ig, Motiverend, Stimulerend, Inspirerend. Gewoon te Gek!”
“Een mooi en krachtig persoonlijk gesprek. Herkenning”.
“Je hebt me weer eens goed laten zien dat het verschil tussen wie ik ben en wie ik wil zijn,
voortkomt uit wat ik doe als persoon/leerkracht”.
“Beste Nick, bedankt voor je enorm inspirerende training. Je enthousiasme in aanstekelijk, je
energie enorm voelbaar, zowel in de oefeningen als in het contact”.
“Nick, onwijs inspirerend was jouw training voor mij. Jouw leiderschap heeft ervoor gezorgd
dat ik weer vol zelfvertrouwen en positieve energie te werk ga met de leerlingen”.
“Ik heb in deze dagen zoveel geleerd wat ik direct kan gebruiken in het onderwijs!”

Je kunt
zoveel
meer dan
je denkt!

“Door het scheppen van een zeer veilige sfeer heb je me de mogelijkheid gegeven om mezelf
te laten zien en te groeien in mijn kwaliteiten als mens en als leerkracht”.
“Bewustwording van mijn eigen waarden in mijn meesterschap. Motivatie tot het uitdragen
van deze waarden voor de klas. Het geven van veiligheid tot groepsdynamica”.
“Nick, ten diepste breng je het onvoorwaardelijke in mensen naar boven!”
“Met humor, beweging en veiligheid de diepte ingaan, dat is Meesterschap. Wauw”
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Postcode en Plaats:! ___________________________________________
Telefoon: !

_________________________________________________

E-mail: !
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Handtekening:

De rekening wordt gestuurd naar:
Naam/School: ________________________________________________
T.a.v.:! !

_________________________________________________

Adres: !

_________________________________________________

Postcode en Plaats:! ___________________________________________
Kosten: €495. Koffie, thee, lunch en een heleboel plezier en verdieping inbegrepen!
Stuur dit formulier op naar:
Ruwe Pit
Duin en Kruidbergerweg 79, 2071 LG Santpoort-Noord
of digitaal naar info@ruwepit.nl
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Ik geef mij op voor de 2 daagse training Meesterschap
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Inschrijfformulier Meesterschap

