Raad van Toezicht

Training Raad van Toezicht
Hét interactieve en pragmatische programma om te werken aan uitdagingen in het
toezicht en je eigen rol als lid RvT meer betekenis te geven.
In deze training werk je samen met andere toezichthouders aan de meest actuele en
prioritaire uitdagingen in het toezicht. Het doel is dat we samen innovatieve en creatieve
oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen waar jij als toezichthouder voor staat.
De bijeenkomsten zijn daarom actiegericht en intensief Ze worden begeleid door ervaren
facilitators die allerhande relevante kennis, handvatten en tools bieden. Je neemt kennis,
kunde en concrete oplossingsrichtingen mee terug naar je eigen praktijk. Kortom, een
programma met impact!

Het programma
Werken aan eigen uitdagingen

In het innovatielab bepalen de deelnemers de
uitdagingen waar zij samen met de docenten aan
gaan werken. Hierbij enkele voorbeelden van
actuele uitdagingen:
Hoe houd ik toezicht op de totstandkoming en
realisatie van de maatschappelijke opgave van
de organisatie?
Hoe krijg ik zicht op de meerwaarde van
innovaties in de organisatie?
Hoe houd ik goed toezicht in (regionale)
samenwerkingen?
Hoe houd ik goed toezicht op de participatie
van stakeholders?

Hoe gaan we deze uitdagingen tackelen? Door
actiegericht met elkaar aan de slag te gaan.
Practitioners en experts. Samen werken we aan
pragmatische oplossingen die je direct in de
praktijk kunt toepassen.
Je deelt je eigen (1) casuïstiek binnen de
uitdaging. We (2) analyseren, reﬂecteren en
scherpen de uitdaging aan.We (3) ontwerpen
oplossingsrichtingen en (4) toetsen deze in
de praktijk. We (5) evalueren gezamenlijk en
bestendigen wat waardevol is in (6) praktische
handvatten en tools. Je werkt aan de verbetering
van je praktijk en de impact van jouw rol als lid
RvT!

Hoe kan ik het samenspel tussen bestuur en
toezicht verbeteren?
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Hét actiegerichte programma met impact!
Samen leren en werken met een groep
ambitieuze toezichthouders.
Gericht op actuele uitdagingen en vragen van
toezichthouders.
Samen werken aan praktische oplossingen die
direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk.
Ontwikkelde verbeteringen en vernieuwingen
delen met andere toezichthouders.
Onder begeleiding van expert-docenten.
In korte tijd impact!
Als Lid RvT heb je met meerdere uitdagingen
te maken. Dit horen wij van jullie op basis van
jullie ervaringen. Maar dit zien we ook terug
in wetenschappelijk en sectoraal onderzoek.
Bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. De
uitdagingen die jullie het meest belangrijk vinden
gaan we samen in de innovatielab tackelen! Zodat
jij deze uitdagingen aan kan gaan en jouw rol als
toezichthouder meer betekenis kan geven!

Wisselwerkers

De training wordt begeleid door Dr. Berit
Lindemann en Dr. Kim van Eijck. Zij hebben ruime
ervaring in het opleiden, faciliteren en coachen
van leiders en professionals in het primair en
voortgezet onderwijs. Ze zijn gespecialiseerd
op het gebied van onderwijskundig leiderschap,
waarde creatie in het onderwijs en de sturing en
inrichting van onderwijsorganisaties.

Praktische zaken
Start

De training start in het voor- en najaar.

Duur

2 dagen, 1 keer per 2 maanden.

Doelgroep

De training wordt speciﬁek verzorgd voor RvTleden die ervaren dat het toezicht in de sector
beter kan en dat zij daar een belangrijke rol in
kunnen spelen. Deelnemers zijn bereid ‘out of
the box’ te denken en samen op zoek te gaan
naar oplossingen voor actuele uitdagingen. Ook
zijn zij bereid om oplossingen in de praktijk uit
te proberen. De sessies zijn intensief, gericht op
verbetering en zeker geen talking shops!
Past dit bij jou dan verwelkomen wij je graag
binnenkort! In het bijzonder worden ook
beginnende toezichthouders uitgenodigd om deel
te nemen. Er nemen 8 - 12 deelnemers deel.

Toelating

Een kort telefonisch gesprek met één van de
expert-docenten waarin je motivatie voor
deelname aan de training en persoonlijke
uitdaging wordt besproken.

Locatie

Het Innovatielab wordt, op basis van deelnemers,
verzorgd op een goed bereikbare externe locatie.
De training kan ook als maatwerk worden
georganiseerd voor uw Raad van Toezicht en/of
bestuur.

Studielast

Aanwezigheid bij de sessies (16 uur) en
voorbereiding op de sessies (6 uur).

Prijs

De investering in het trainingsprogramma Raad van
Toezicht bedraagt € 1695,- (vrijgesteld van btw).
Kosten voor het arrangement bedragen 85,-.

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met:
Michelle de Rover
M: m.derover@spijtenburg.nl
T: 076 - 2063 333

www.spijtenburg.nl/onderwijs-opleidingen

