
Het leerKRACHT-Inspiratieprogramma

Voeding en verdieping

Waarom een
leerKRACHT-lnspiratieprogramma?

Veel scholen geven aan dat het belangrijk is
om de verbetercultuur op school te blijven
voeden, verdiepen en onderhouden. Daarom
organiseren we ook komend schooljaar het
IeerKRACHT-lnspiratieprogramma.

Voor wie is het
IeerKRACHT-Inspiratieprogramma bedoeld?

Het IeerKRACHT-lnspiratieprogramma is
bedoeld voor alle scholen díe hebben
deelgenomen aan het
IeerKRACHT-programma.

Waarom kiezen voor het
leerKRACHT-lnspiratieprogramma?

Daar kunnen meerdere redenen voor zijn:

▪ Jij en je team willen graag sparren met

een leerKRACHT-expertcoach over jullie
specifieke ambities en hoe deze te
realiseren.

▪ Jij en je team willen ondersteuning op

studiedagen bij het geven van
IeerKRACHT-workshops.

▪ Jij en je team willen op de hoogte blijven
van de nieuwste ontwikkelingen en
verbeteringen van de
leerKRACHT-methodiek.

▪ Jij en je team willen periodiek

geïnspireerd worden door de
onderwijssuccessen van andere
leerKRACHT-scholen. En jullie vinden het
leuk om die van jullie te delen.

▪ Jij en je team willen ideeën en inspiratie
opdoen van bedrijven die werken met
Lean en Agile/Scrum.

Hoe ziet het
IeerKRACHT-lnspiratieprogramma eruit?

▪ Drie bezoeken door een expertcoach,

fysiek en/of online, gedurende het jaar.
De expertcoach zal met jullie
onderzoeken waar jullie behoeften liggen
en de begeleiding daarop aanpassen.

▪ Twee fora* in de regio met andere

IeerKRACHT-scholen. Doel van een forum
is het bieden van verdieping voor
schoolleiders en enthousiaste leraren

▪ Een (online) bezoek aan een bedrijf of

ziekenhuis dat werkt met een
verbetercultuur.

(*) Scholen die kiezen voor het lnspiratieprogramma kunnen deelname aan de twee fora eventueel
inruilen voor één extra Expertcoach -bezoek



▪ Maandelijkse webinars die je meenemen

in de werkwijze en de instrumenten van
IeerKRACHT.

▪ Drie online meet-ups waarin je samen met

collega's van andere scholen in collegiale
uitwisselíng stapt.

▪ Gebruik van de online

IeerKRACHT-Academie. ln de Academie vind
je korte video's en praktische
stappenplannen met de meeste recente
IeerKRACHT-instrumenten.

Inschrijven en kosten
De kosten voor het programma zijn € 2.950,-
per school. Inschrijven voor het
IeerKRACHT-Inspiratieprogramma kan via deze
link:
https://www.stichting-leerkracht.nl/inspiratie/
.

Meer weten?
Heb je vragen over het Inspiratieprogramma?
Contact met ons opnemen kan natuurlijk
altijd. Mail ons via
info@stichting-leerkracht.nl. Telefonisch zijn

we bereikbaar op 085 - 401 57 94. En kijk ook
op onze website: www.stichting-leerkracht.nl

Veilig en gezond starten met leerKRACHT in Coronatijd

We kijken ernaar uit om ook komend jaar weer met honderden scholen samen te werken. Daarbij staat de

veiligheid van de deelnemende scholen en van onze medewerkers op de eerste plaats.

Het programma hebben we daarom zo vormgegeven dat het veilig uitgevoerd kan worden. Daarbij kunnen we

gemakkelijk schakelen tussen fysieke en online ontmoetingen, ondersteund door onze online academie en

online workshops.

In 2021 blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen we te allen tijde de geldende richtlijnen van

het RIVM en de Rijksoverheid hanteren.
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Alle veel gestelde vragen rondom het Coronavirus en leerKRACHT kun je vinden op:

https://stichting-leerkracht.nl/veilig-starten-met-leerkracht-in-coronatijd/.


