Tweedaagse masterclass
12 & 13 september 2019

EDITIE ONDERWIJS

HRM IN
ÉÉN KEER BIJ
Dr. Kilian Wawoe

Even te druk gehad?
Moet ik echt alles weten?
De wereld en mijn vak veranderen zo razendsnel,
dat is toch niet bij te benen?

Even te druk gehad? Moet ik echt alles weten? Mijn vak verandert zo razendsnel, dat is toch niet bij te benen?
Als HR-manager in het onderwijs ben je druk. De wereld verandert snel en ook het onderwijs ontkomt niet
aan veranderingen. Hoe vertaal jij externe veranderingen in HR-instrumenten en hoe maak je vervolgens
de transitie naar het primaire proces? En dan nog het liefst volgens de laatste inzichten. De masterclass
'HRM in één keer bij' biedt uitkomst!
Kaf en het koren
Tijdens deze masterclass wordt het kaf van het koren gescheiden. We gaan heel praktisch aan de slag en
werken in 5 blokken aan actuele HR-vraagstukken binnen het onderwijs. De theorie die we met je behandelen
is ter ondersteuning van de casuïstiek. Motto: wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht.
Even stilstaan om verder te kunnen springen
Tijdens deze masterclass ben jij er 2 dagen even helemaal uit om met vakgenoten te werken aan de thema’s
die in jouw organisatie urgent zijn. Je gaat concreet aan de slag met een van de topdocenten van Nederland,
in een topomgeving, om daarna "volledig bij" het weekend en de rest van het jaar in te gaan.

Onze belofte aan jou
Aan de slag met gelijkgestemden
Direct toepasbaar en praktisch
Maximaal 25 deelnemers
Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht
Theorie alleen in relatie tot de praktijk

“Het beoordelingsgesprek is
een verspilling van geld.“
Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht door dr Kilian Wawoe
Kilian Wawoe is een begenadigd docent, professioneel spreker, auteur en wetenschapper. Hij is van huis
uit organisatiepsycholoog en assistant professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij
verbonden aan Berenschot en runt hij zijn eigen adviespraktijk. Kilian werkte tot 2010 in verschillende
HR-functies bij de ABN AMRO in Nederland, België, Monaco en India. Kilian vertrok uit het bankwezen uit
onvrede met de bonuscultuur. Een dapper besluit, niet eenvoudig, maar het inspireerde hem tot het schrijven
van de boeken ‘Bonus’ en ‘Het nieuwe belonen’. Kilian deed bovendien onderzoek onder 5.000 docenten
naar bonussen in het onderwijs. De conclusies van dit onderzoek zal hij uiteraard met jullie delen tijdens
deze masterclass.
Kilian's onderzoek naar bonussen in het onderwijs
Op verzoek van de VARA verrichtte Kilian onderzoek onder 5.000 docenten naar bonussen in het onderwijs.
Op basis van de resultaten viel te verwachten dat een groot aantal docenten waarschijnlijk ontevreden zou
worden als er een bonuscultuur ingevoerd zou gaan worden. Belangrijker nog: docenten geven aan dat het
echte probleem in het onderwijs is dat er veel docenten zijn die eigenlijk niet geschikt zijn voor het vak.
Docenten zien in meerderheid het aanpakken van ‘onderpresteerders’ als een betere bijdrage aan de
kwaliteit van de school dan het extra belonen van de top-presteerders.

Donderdag 12 september 2019
09.00 ontvangst
09.30 start

PROGRAMMA

Dagdeel 1 Van buiten naar binnen en weer terug…

Wat is er gaande in de wereld? Wat betekent dit voor jouw branche? Hoe vertaal je deze
ontwikkelingen naar personele zaken en hoe maak je vervolgens de vertaalslag naar het
onderwijs - het primair proces? Onder leiding van Kilian, vakgenoten onder elkaar, profiteer je
van elkaars expertise en vragen en kom je tot de agenda voor de komende paar kwartalen.

Dagdeel 2 Hoe krijg je de beste docenten binnen?

Over recruitment, selectie, generatieverschillen en personeelsplanning in het onderwijs.

Dagdeel 3 Hoe houd je je docenten fit & vitaal?

Over stress, burnout en veerkracht in het onderwijs.
Vrijdag 13 september 2019
09.30 start

Dagdeel 4 Hoe houd je je docenten bevlogen en gemotiveerd?

Over duurzame inzetbaarheid, development en onderpresteerders.

Dagdeel 5 Hoe zorg je ervoor dat de gesprekscyclus goed verloopt?

Over beoordelen, belonen en feedback.

Tijden 1e dag (donderdag 12 september 2019)
09.30 – 12.30 dagdeel 1
12.30 – 13.30 lunch
13.30 – 17.00 dagdeel 2
18.00 – 19.00 diner
19.00 – 21.00 dagdeel 3

Tijden 2e dag (vrijdag 13 september 2019)
09.30 – 12.30 dagdeel 4
12.30 – 13.30 lunch
13.30 – 16.00 dagdeel 5
16.00 afsluiting, borrel, weekend!

Voor wie is deze masterclass?
Je bent een HR-manager die schakelt op bestuursniveau binnen het onderwijs. Je merkt dat je te vaak
geregeerd wordt door de waan van de dag. Echt grondig en uitgebreid nadenken over strategische
vraagstukken schiet er helaas vaak bij in.
Doel van deze masterclass
Het doel van deze masterclass is drieledig:
• Je bent vakinhoudelijk weer helemaal op de hoogte van de nieuwste ‘evidence based’ inzichten
(het kaf van het koren).
• Samen met vakgenoten pas je deze theorie toe op jouw primair proces (het onderwijs),
zodat je aan het einde van de masterclass vertrekt met een plan.
• Je netwerk met vakgenoten in het onderwijs is stevig uitgebouwd.

Landgoed Woudschoten
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

en lunches. Als je in het hotel op het lommerrijke
landgoed wilt overnachten betaal je € 1995,AANMELDEN
Ben je geïnteresseerd in deze masterclass?
Reserveer de dagen in je agenda en ga naar
www.focuslearningjourneys.nl om je aan te melden.
Tijd en locatie
De 2-daagse masterclass vindt plaats op donderdag
12 en vrijdag 13 september 2019. De locatie is het
prachtige landgoed Woudschoten, Woudenbergseweg 54, 3707 HX in Zeist. De masterclass start op
9 mei om 09.30 uur.
Kijk voor de tijden in de binnenkant van deze brochure

CONTACT
Heb je vragen? Bel ons op 030 - 800 04 20 of mail
naar klantenservice@focuslearningjourneys.nl.
Voor iedere deelnemer
Als deelnemer ontvang je gratis
het boek "Het nieuwe belonen"
van dr. Kilian Wawoe.

Investering
Deze masterclass vraagt om een investering in tijd,
geld en energie. De prijs voor deze masterclass is
€ 1895,- inclusief studiematerialen, literatuur, diner

Scan de QR code met
de camera op je telefoon,
bekijk het filmpje met
Kilan Wawoe en leer hoe
je achtergrond en uiterlijk
je salaris bepalen.

Volg je ons al op Linkedin? Pak je telefoon,
open je camera en scan deze QR-code.

