KENNISPLATFORM voor

communicatieprofessionals in het VO

SCHOOLJAAR

2016-2017

HET KENNISPLATFORM VERDIEPT!
Het Kennisplatform gaat dit schooljaar de diepte in, met als
hoofdthema: persoonlijke en professionele effectiviteit.
Samen met organisatiecoach Paul Passchier gaan we op
zoek naar antwoorden op onderstaande vragen:
Wat zijn mijn inhoudelijke uitdagingen? Hoe bereik ik mijn
doelgroepen en betrek ik mijn collega’s? Met wie kan ik
‘lezen en schrijven’ en met wie niet? Wat heeft dat met mij
te maken? Wat zijn slimme tactieken? Trekken of loslaten?
Praten of luisteren? Denken of doen? Wat waren mijn
persoonlijke successen?
Wij rekenen weer op je enthousiasme en persoonlijke
inbreng!

Over Paul Passchier
Paul Passchier is een motivator. Hij richt zich op mensen
en organisaties die willen verbeteren in hun functioneren.
Paul helpt afstanden tussen mensen te overbruggen
en verschillen te benutten. Leren van successen en
out-of-the-box-denken zijn hierbij de norm.

HET KENNISPLATFORM 2016-2017 IN HET KORT:

- 2 bijeenkomsten van 12 tot 17 uur, inclusief lunch
- focus op persoonlijke en professionele effectiviteit
- workshops intervisie en creatief denken
- prijs 3 250,- voor 2 bijeenkomsten in totaal

PROGRAMMA
Donderdag 27 oktober 2016

Donderdag 30 maart 2017

De effectieve communicatieprofessional

Effectief (her)positioneren

Je gaat werken aan je persoonlijke ontwikkeling als communicatieprofessional. Hierbij gaan we uit van de vraag: hoe creëer
ik draagvlak in de organisatie voor mijn ideeën. Oefeningen op
het gebied van intervisie en zelfreflectie maken een belangrijk
onderdeel uit van de middag.

Je verkent nieuwe mogelijkheden op het gebied van (her)positionering. Of het nu gaat om de (her)positionering van je school,
een onderwijsconcept of misschien wel van jouw eigen functie.
Op basis van persoonlijke cases en aan de hand van creatieve
denkvormen gaan we op zoek naar een nieuwe en effectieve aanpak.

Locatie: CSG Het Noordik,
Noordikslaan 68, Almelo
Tijd: 12 tot 17 uur, inclusief lunch

Locatie: Roelof van Echten College / Eduwiek,
Voltastraat 27, Hoogeveen
Tijd: 12 tot 17 uur, inclusief lunch

AANMELDEN?
Wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar kennisplatform@boponderzoek.nl. Je ontvangt dan een factuur van 1 250,- voor
het lidmaatschap 2016-2017. Na betaling ontvang je de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst op 27 oktober 2016.
Het kennisplatform voor communicatieprofessionals in het VO is een initiatief van BOP onderzoek en communicatie.
Meer informatie: tel (050) 318 40 55, kennisplatform@boponderzoek.nl, www.boponderzoek.nl

