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SPANT! TE BUSSUM
INITIATIEF EN ORGANISATIE
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De onderwijstransitie en HR-kanteling
praktisch in beeld
BEPERKT AANTAL PLAATSEN!
EXCLUSIEVE STRATEGY MASTERCLASS
MAANDAG 26 NOVEMBER 2018
KEYNOTE DR. JAY MARINO
Continuous Improvement Through Teamwork,
Collaboration and Shared Leadership

HRM & het Onderwijs is, al 10 jaar met jaarlijks
250-300 deelnemers, hét congres over de actuele
Transitie en kanteling van arbeidsmarkt, HR- en
Onderwijsbeleid en de toekomst van HR en Leren in
het onderwijs. We delen visies en praktijkervaringen,
waarbij innovatieve scholen met kansrijke onderwijsvisies aan het woord zijn.
Vóór & dóór HR, bestuur/directie en schoolleiders
werkzaam in het onderwijs, van voorschools onderwijs tot PO-VO-MBO-HBO-WO.
Waar kunt u van elkaar leren en samenwerken aan
onderwijskwaliteit en geeft u sturing aan de toekomst?

Dr. Jay Marino is een Internationale Autoriteit op het gebied van kwaliteitsmanagement,
opbrengstgericht werken en onderwijsverbetering. Hij is eindverantwoordelijk schoolleider in
primair en voortgezet onderwijs in Amerika en Europa. Hij inspireert schoolbesturen en heeft
met meer dan 100 scholen in Nederland gewerkt. Deze exclusieve Masterclass is voor schoolbestuurders, toezichthouders, directeuren, topmanagement HR en schoolleiders om richting
te geven aan de strategische uitdagingen en onderwi jstransformatie. Het continu verbeteren,
de lerende organisatie, leiderschap en het leren van onderwijs in de 21e eeuw staan centraal.
Tijdens de masterclass hoort u meer over de aanpak van Dr.Jay Marino, uitgebreid onderzoek en
de praktijk in Nederland. Samen in dialoog over Visie, Besturing en Verbinding in het onderwijs.

MET INTERNATIONALE KEYNOTES

BAANBREKERS CANVAS

• Allard Droste, Professioneel dromer, Ondernemer en
Bestseller Auteur ‘Semco in de Polder’

09.2

Het Baanbrekers Canvas daagt je uit om
jouw organisatie te zien als voedingsbodem voor mensen die verandering
brengen. Je brengt in kaart hoe jullie
Baanbrekers in staat stellen hun
vernieuwingskracht in te zetten én waar
het nog beter kan.

Consultant and leading expert in supporting schools in their
continuous improvement efforts

de Hef en verkozen tot Beste Schoolleider van Nederland 2017

• O.l.v. dagvoorzitter Simon Douw, Baanbreker@downsideup
en Co-auteur van ‘Baanbreker!’

Jaarcongres HRM & het Onderwijs ondersteunt:
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Creëer draagvlak voor HRM binnen uw
organisatie. Nodig uw bestuur/directie
of schoolleider uit.

• Myriam Lieskamp, Eigenaar Onderwijs Advies, voormalig

• Selma Klinkhamer, Directeur, Rotterdams Vakcollege
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KOM MET 3 PERSONEN
VOOR SLECHTS € 295,-*

• Dr. Jay Marino, International Continuous Improvement

beleidsmedewerker CNV Onderwijs en lid SER commissie
Onderwijs & Arbeidsmarkt, Senior beleidsmedewerker
Stichting Primair Onderwijs Peelraam, Bestuurslid Stichting
SGRv&fonds Kansrijk

09.

HET OPLAADKWARTIER:
ZORG VOOR ENERGIE!
Mariëlle Groenendijk,
Trainer/Coach,

*NON-PROFIT

MET EEN FRISSE BLIK NAAR DE
TOEKOMST EN WAT DIT BETEKENT
VOOR U!

GRATIS BOEK

Nieuwkomers
op School
In samenwerking met
Uitgeverij PICA.

De Oplaadacademie

#hrond

SPONSOREN BeLife • Capra Advocaten • Effectory • Merces
EXPOSANTEN AFAS Software • NIRPA • Raet
SUPPORTER Bonte Bij
Participanten bekend op 6-9-18
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MEER INFORMATIE EN AANMELDEN WWW.HRMENHETONDERWIJS.NL

