
U KOMT TOCH OOK?

Ga vooral, zou ik zeggen! 
“Natuurlijk twijfel je even als je zo’n uitnodiging krijgt. Je offert er tenslotte een 
vrije zaterdag voor op. Maar ik ben heel blij dat ik vorig jaar de Nationale Schoolleiders Top 
heb bijgewoond. Op school regeert altijd de waan van de dag en daar waren we als beroepsgroep 
samen om op een ongedwongen manier ideeën en oplossingen uit te wisselen: heel bijzonder!
 
In allerlei werkvormen en rondetafelgesprekken kwam aan bod wat er nu en in de toekomst speelt. 
Echt inspirerend om te zien hoe andere schoolleiders zaken aanpakken. Ik heb bijvoorbeeld veel 
gehad aan de kennis en ervaring van collega’s op het gebied van gepersonaliseerd leren.
 
Waar ik ook energie van kreeg, waren de sprekers uit de politiek, de sportwereld en het 
bedrijfsleven die je toch weer met een andere blik naar je dagelijkse werk laten kijken. Voor mij en 
veel collega’s uit het voortgezet onderwijs is de Top dik de moeite waard. Ik weet zeker dat dat ook 
geldt voor deelnemers aan de eerste Top voor het primair onderwijs.” 
Marieke Sumter - Schoolleider Gooise Praktijkschool

Petra van Haren - AVS-voorzitter “Er wordt gewerkt aan een verdere verdieping van de Top 
in duurzame communities in de diverse regio’s. Deze bestaan uit schoolleiders, bestuurders en 
leidinggevenden van culturele of maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.”

Simone Walvisch - Vicevoorzitter 
PO-Raad
“Schoolleider en directeur-bestuurder,  
kom samen naar de NST! Want innovaties  
realiseer je nooit alleen. Onderwijs is teamsport!”

Cathelijne Broers - Aanjager NL 
2025 en directeur Hermitage en 
De Nieuwe Kerk 
“De aanjagers van NL2025 delen op 
de Top positieve feedback en best 
practices. We hopen dat het voor de 
schoolleiders inspirerend zal zijn en 
net als vorig jaar iets in beweging zet.”

Sander Dekker - Staatssecretaris van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
“Schoolleiders zijn cruciaal om van goed naar beter te gaan, want 
jullie zijn de spil van verandering en degenen die deze in beweging 
zetten. ”

MELD U NU AAN VOOR 
DE NATIONALE SCHOOLLEIDERS TOP! 

“ONGEDWONGEN IDEEËN EN OPLOSSINGEN 
UITWISSELEN”

U als schoolleider vervult een cruciale rol binnen uw school. 
Als leider van een team of een school bent u dé sleutelfiguur tussen het 
bestuur en de praktijk van de leraar en de leerling.

Op 8 oktober 2016 vindt de Nationale Schoolleiders Top Primair Onderwijs plaats. 
Het succes van uw school staat of valt met uw leiderschap en de manier waarop u 
uw team aanstuurt. Op deze inspirerende dag ontmoet u andere schoolleiders en 
aanjagers van NL2025 uit het bedrijfsleven, de sportwereld en de cultuursector.

Uw dromen en drijfveren staan centraal op deze Top. Wat wilt u bereiken met uw 
school? Wat wilt u veranderen? En wat heeft u daarvoor nodig? En, hoe zet u – samen 
met uw team – uw idealen om in daden?
 
We nodigen u van harte uit om uw ideeën en ervaringen op deze dag te delen.
De Top vindt plaats in de Werkspoorkathedraal te Utrecht.

MELD U NU AAN VOOR 
DE NATIONALE SCHOOLLEIDERS TOP! 

Programma 10.00 - 17.00 uur

• Welkom – Staatssecretaris Sander Dekker en Annette van Valkengoed, schoolleider 
Laterna Magica

•  Opening – Leiderschap en drijfveren
• Interactieve sessie 1: Drijfveren en dromen 

In deze sessie deelt u uw drijfveren en spreekt u met elkaar over de dromen die u heeft voor 
het onderwijs in het algemeen, en voor uw school in het bijzonder. Wat is voor u de motivatie 
om in het onderwijs te werken?

• Lunch
• Interactieve sessie 2: Doorbraken 

Gerard Kemkers, voormalig topsporter en schaatscoach van Ireen Wüst en Sven Kramer, en 
Daniel Ropers, CEO bol.com, zullen deze sessie openen door het delen van hun doorbraken. 
Vervolgens gaat u in deze sessie aan de slag om uw doorbraken en best-practices te delen. 
Welke verandering wilt u bewerkstelligen op uw school? Deel uw ervaringen en raak 
geïnspireerd door de verhalen van anderen. Werd een beoogde verandering een succes?  
Wat kenmerkte de route naar succes?

• Interactieve sessie 3: Doen! 
In de laatste sessie vertaalt u uw dromen en doorbraken naar concrete acties. Hoe gaat u deze 
verandering op uw school bewerkstelligen? En hoe krijgt u daar uw team in mee?

• Plenaire afsluiting en borrel

http://www.nationaleschoolleiderstop.nl/primair-onderwijs/aanmelden/
http://www.nationaleschoolleiderstop.nl/primair-onderwijs/aanmelden/

