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Wat wordt mogelijk met dit aanbod?
Als eerste natuurlijk het verbeteren van
onderwijs en het versterken van lerarenteams
en het lerend vermogen van de organisatie.
• Eigen verandercapaciteit en lagere
kosten. Het bestuur geeft zelf richting aan
de invulling van continu verbeteren. Door
eigen verandercoaches zijn de kosten
uiteindelijk lager dan werken met
leerKRACHT-begeleiding.
• Toegang tot de volledige leerKRACHTaanpak, inclusief de jaarlijkse
verbeteringen in de methodiek.
• Versnellen en versterken van het
leren tussen scholen

Besturen maken leerKRACHT robuust:
17 stichtingen en ROC’s werken met eigen
verandercoaches. Deze besturen besloten
de methodiek van leerKRACHT geheel eigen
te maken. Teams weten de eigen verandercoach snel te vinden en er wordt tussen de
teams makkelijk uitgewisseld.

Welke onkostenbijdrage vragen wij?
Stichting leerKRACHT is een goededoelen
stichting. Onze kosten worden deels
door scholen, deels door goede doelenfondsen vergoed.
Voor de reguliere begeleiding van scholen en
teams vragen wij vaste tarieven. Deze zijn te
vinden op onze website onder programma’s.
Bij het werken met eigen verandercoaches
vragen we een lagere bijdrage,
afhankelijk van hoeveel de verandercoach
zelfstandig begeleidt.
Meer weten?
We gaan graag in gesprek over jullie ambities
en wat leerKRACHT voor jullie, jullie scholen
of onderwijsteams en jullie leerlingen en
studenten kan betekenen.
• 085 - 401 57 94
• info@stichting-leerkracht.nl
• www.stichting-leerkracht.nl

