
Data en locatie: Kijk voor de eerstvolgende training, de locatie en 

de kosten op onze website www.upstreamconsulting.nl. 

Inschrijven: Om u aan te melden voor deze training kunt u gebruik

maken van het inschrijfformulier op www.upstreamconsulting.nl. 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname.

Meer informatie: Wilt u meer weten over deze training of wilt 

u deze training in-company laten geven? Mail of bel Upstream  

Consulting	via	info@upstreamconsulting.nl	of	(020)	528	73	22.	

informatie

Upstream Consulting

Upstream Consulting adviseert en ondersteunt bij het bouwen van gezonde organisaties en succesvolle teams. Upstream 

Consulting	 werkt	 voor	 organisaties	 in	 zowel	 de	 profit	 als	 de	 non-profit	 sector.	 Door	 adviezen	 te	 geven,	 groepsprocessen 

te begeleiden, de regie van veranderingen op zich te nemen en door managers te coachen. Met slechts één doel: een  

inspirerende én prestatiegerichte omgeving met elkaar te realiseren. Meer weten? Kijk op www.upstreamconsulting.nl. 

Hoe laat ik mijn teamleden écht samenwerken?
Praktijkgerichte training in persoonlijk leiderschap

voor leidinggevenden van onderwijsinstellingen
 

2-daagse training
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dag 1

Op deze dag bekijkt u het nut en de noodzaak 

van werken in teams en leert u welke problemen 

teams wel en niet kunnen oplossen. U leert hoe 

u een goed betoog voor het werken in teams 

kunt houden. Voorafgaand aan deze dag heeft 

u een performability-scan ingevuld, waarmee u 

een analyse maakt van het functioneren van uw 

eigen onderwijsteam. De uitkomsten van deze 

scan scherpt u gedurende deze trainingsdag aan 

en vertaalt u in een sterkte-zwakte analyse. 

Programmaonderdelen:

•	 mini-college	over	het	werken	in	teams	

•	 veranderingen	in	de	omgeving	van	het	 

 onderwijs

•	 analyse	van	uw	eigen	team

•	 best	practice	(gastspreker)

•	 filmfragment	en	moodboard

•	 feedbackronde	medecursisten

•	 formuleren	kansen/bedreigingen	van	uw

  team en van uzelf 

dag 2 

U kijkt op deze dag naar de visie en samenstel-

ling van uw team, naar de mate waarin wordt 

samengewerkt en naar mogelijke interventies om 

het teamfunctioneren te verbeteren. U onderzoekt 

uw leiderschapstijl en de rol die   u binnen het team

inneemt. Samen met de workshopbegeleider en 

uw medecursisten ontwikkelt u een persoonlijk 

aanvalsplan om de prestaties van het team en 

uzelf te vergroten. 

Programmaonderdelen:

•	 mini-college:	zonder	visie	geen	team	

•	 teamsamenstelling	als	interventie

•	 best	practice	(gastspreker)

•	 uw	persoonlijk	leiderschap;	wat	u	laat	zien	

 als leidinggevende

•	 het	meten	van	teamprestaties

•	 doorbreken	van	taboes	binnen	het	team

•	 intervisie-sessie

het programma

De begeleider van de training: 
Jouko van der Mast (1967) begeleidt teams, managers 

en directies bij het verbeteren van hun teamprestaties.

Hij doet dit vanuit het adviesbureau Upstream  

Consulting. Jouko houdt zich sinds 1994 bezig met 

het begeleiden van organisaties bij het invoeren 

van resultaatverantwoordelijke teams (onder andere bij ROC’s). Hij 

is arbeids- en organisatiepsycholoog en is voortdurend bezig vanuit  

verschillende perspectieven en rollen zijn eigen persoonlijk leider- 

schap te vergroten. Enkele voorbeelden van inspiratiebronnen komen 

in de training aan bod. Naast zijn werk als interimmanager en adviseur, 

coacht hij regelmatig leidinggevenden. 

Gastsprekers:
Tijdens de training komen gastsprekers aan het woord. Zij hebben er-

varing met het leiding geven aan onderwijsteams en het weer op de rails 

krijgen van slecht lopende teams. De gastsprekers worden voor aanvang 

van de training bekend gemaakt.

U wilt meer uit uw team halen, maar u weet niet precies 
hoe? U vraagt zich af hoe u er voor kunt zorgen dat uw team 
de resultaten gaat boeken die worden verwacht? Dan is deze 
training voor u bedoeld. 

Competentiegericht onderwijs vraagt niet alleen om nieuwe  

competenties van leerlingen, ook van docenten wordt een grote 

omschakeling verwacht. Het vakgericht denken maakt plaats voor 

multidisciplinaire projecten, het doceren verandert in begeleiden, 

en tegelijkertijd gaat het management meer sturen op rendement. 

Deze vernieuwingen in het onderwijs kunnen alleen door intensieve  

samenwerking in onderwijsteams tot stand komen.

Tijdens deze training leert u hoe u een goed functionerend onderwijs-

team kunt creëren. Door naar uw team te kijken, maar zeker ook door 

u te verdiepen in uw eigen leiderschapskwaliteiten. 

De workshop is sterk interactief, waarbij u wordt aangemoedigd uw 

eigen ervaringen te delen. Ook ludieke onderdelen ontbreken niet 

in het programma, wat het tot een leerzame én bijzondere training 

maakt! 
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