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(16
GB,
WiFi)
(16 GB, WiFi)
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Onderwijs
wijs.
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en energie in
kan
de kwaliteit
van
(PO).
Door te en
sturen
met geld kan devergroten.
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onderwijs
de leeropbrengsten
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Onderwijs.
Wat
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leeropbrengsten
wordt bevlogenheid
voor uw
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ervaren
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de handvatten
om financieel
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het
In
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Bevlogen
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U leert
wat bevlogenheid
voor uw organisatie kan
bestuurder
en
hoe u ditheeft.
in de praktijk handen en voeten kunt geven. In de leergang wordt ingegaan op uw organisatie en de sturingsmogelijkheden
die u als bestuurder heeft.
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In
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Social media
Meer informatie over de leergang
Meer informatie over de leergang
en andere Dyade-activiteiten?
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Volg Dyade op Twitter:
Volg Dyade op Twitter: Dyade_info
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Wingerden
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> Passie en
energie
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(NSA)
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begroten
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> Strategisch begroten en
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> Ingrijpen
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> Ervaring uit de praktijk:
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van Kessel
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> Beïnvloeden van het
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>> Trainen
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Module 2 - Bevlogenheid, wat
is het en hoe werkt het?

Module 4 - Met passie en
energie naar prestatie

Module 6 - Aan de slag
met bevlogenheid

Door Prof. Dr. Arnold Bakker
Module 2
Durven risico’s nemen

Door Marc Lammers
Module 4
Doorvoeren van verbeteringen

Door drs. Jessica van
Module 6
Wingerden MBA
Daadkrachtig aan de slag gaan

> De theorie
Durven risico’s nemen
> Wetenschappelijke modellen
door Rinus Welleman
> Het Job-Demands Resource
> Risico’s signaleren en
Model
beheersen
> Kansen voor het onderwijs
> Regie voeren
> Risicomanagement in de
praktijk

> Hoe brengt u een team
Daadkrachtig financieel beleid
vanuit passie en energie
doorvoeren in de organisatie
naar prestatie?
door Hans Bossert, hoogleraar
> Sturing aan bevlogenheid
Nyenrode Business Universiteit
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> Good governance
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> Aansprakelijkheid van
bestuurders

> Van een plan naar
Doeltreffend monitoren
de praktijk
door Eric Boerstoel
> De randvoorwaarden
> De kapitalisatiefactor
> Ervaringen uit de
> Gebruik van een Dashboard
onderwijspraktijk
> De sleutel tot succes
Gastspreker Marcel Verbart,
projectleider van Eerst Kiezen,
Dan Delen van de PO-raad
> Samenvattend perspectief
> De planning- en controlcyclus
> Good practices
> Het project ‘Eerst Kiezen,
Dan Delen’
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Gastspreker Wim Touw, partner
KPMG, voorzitter werkgroep
nieuwe richtlijnen jaarverslaggeving onderwijs
> Financieel management en
jaarverslag
> 10 aandachtspunten bij
jaarverslagen in PO
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‘Ik zou de leergang zeker aanraden! Het inspireert, zet aan het
denken en is Ruim
een stuk50
persoonlijke
ontwikkeling.’
onderwijsprofessionals
volgden

in het schooljaar 2010/2011 de succes-

‘Het is fijn om bevlogen mensen te ontmoeten en enthousiaste
volle leergang Meer Doen! met minder.
docenten/sprekers (met kennis van zaken!) aan het werk te
zien. Hier word je bevlogen van!’
Uw docenten
en gastsprekers
Uw docenten
en gastsprekers
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Verbart
MBA is alsMBA
adviserend
bedrijfskundige
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bied werkzaam
te zijn
heeft ze in 2010
de stap
naar devoor
publieke
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naast ontwikkelt en verzorgt zij vanuit Anders Ontwikkelen maatwerk programma's workshops
en lezingen
van ontwikkeling
van mens enen
organisatie.
Drs. Wim
Touwop
RAhet
is vlak
partner
van KPMG Nederland
voorzitter van de Werkgroep Nieuwe
Richtlijnen Jaarverslaggeving Onderwijs. Leden van de werkgroep zijn onder andere de PO-raad, de
Prof.de
dr.HBO-raad,
Arnold B. Bakker
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Arbeidsen Organisatiepsychologie
aan de
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VO-raad,
het Ministerie
OCW,
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andere
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Psychology. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar positief organisatiegedrag (bijv., bevlogenwerkgeluk,
prestaties),work-life
balance, van
crossover
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applicaties van
Prof. heid,
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Bossert
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Public
Impact
BVeneninternet
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als zelfstandig adviseur
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sector. Hij
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Public
Governance aan de
erkende
wetenschappelijke
zoals het Journal
of Applied Psychology,
Journal
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Universiteittijdschriften,
en verantwoordelijk
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en Hans
het Journal
of Organizational
Behavior.
en vragen
rondom Health
‘good Psychology,
governance’.
is tevens
verbonden als
hoogleraar aan het Zijlstra Center
for Public Control and Governance van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Mr. drs. Jos van Kessel heeft een ruime ervaring in de opleidingswereld, zowel als leidingde Financiële
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NSA (Nederlandse
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non-profitsector
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hij het
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directeur
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MarkusMarc,
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lid van
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TwanBusiness
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Aanmelden: Leergang
Bevlogen
in het Onderwijs
Aanmelden:
Meer Doen!
met minder
in het PO

Prijs

De kosten van deelname zijn € 2950,- per persoon
persoon,
(vrijgesteld van BTW
Nieuwe iPad)
btw). en
Ditincl.
is inclusief:
> 66 dagdelen
om de
dagdelen opleiding
opleidingin
inBevlogenheid
financieel sturen
op onderleeropbrengsten
en
prestatie
te
bevorderen
wijskwaliteit inclusief een vaardigheidstraining
> Gastsprekers
praktijk
Keuze tussen uit
de de
dagof avondleergang
> Ontmoeting
met
collega’s
Gastsprekers uit de praktijk
> Nieuwe
iPad 16
WiFi (of met bijbetaling
Ontmoeting
metGB
medebestuurders
uit het
van
€120,de
Apple
Primair Onderwijs Nieuwe iPad, 16 GB, 3G)
> Literatuur
Apple iPadin2,ebook-vorm
16 GB, WiFi (of met bijbetaling van
> Lunch
snacks
€ 120,-ende
Apple iPad2, 16 GB, 3G)
> Certificaat
naebook-vorm
afronding leergang
Literatuur in
> Gratis
parkeren
op het
parkeerterrein
Lunch, koffie, thee
en fris
> Parkeerplek op het Nyenrode terrein

Plaatsing en toelating
Er is plaats voor
maximaal 20 personen. Om de leergang
Plaatsing
en toelating
aanisteplaats
laten voor
sluiten
op de behoeften
van deOm
deelnemers,
Er
maximaal
20 personen.
de leerwordt
voorafgaand
een
intakegesprek
gehouden.
gang aan te laten sluiten op de behoeften van de
deelnemers, wordt voorafgaand een intakegesprek
Annuleren
gehouden.
Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de leergang
bent u 25% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering
Annuleren
tot 1u week
voor aanvang
van de leergang
Als
onverhoopt
bent verhinderd,
dan bent
kuntuu50% van
het
cursusgeld
verschuldigd.
Bij
annulering
binnen 1 week
zich door een collega laten vervangen. Schriftelijk
voor
aanvang
van
de
leergang
bent
u
de
volledige
annuleren kan tot 3 weken voor aanvang van deprijs
verschuldigd.
U kunt
zich altijd
vervangen
€ 750,-. laten
Hierna
leergang
onder
berekening
vankosteloos
door
een
collega.
bent u het gehele cursusbedrag verschuldigd en
is annuleren niet meer mogelijk.

Certificaat en boek
U ontvangt na afloop een certificaat en het boek
Certificaat
‘Passie,
energie,
prestatie
- De
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U
ontvangt
na afloop
een
certificaat.
bevlogenheid’.
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www.dyade.nl en
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56 99
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