Open inschrijving
Continu Verbeteren en de Lean principes
in het basisonderwijs
Hoe geven we de training vorm?
Tijdens deze 7 daagse training verdeeld over het cursusjaar 2016-2017 behandelen we alle
onderdelen van continu verbeteren in de groep én we ervaren hoe de bekende Lean principes
ons op school- en groepsniveau kunnen ondersteunen.

Wat staat er op het programma?
dag 1

dag 2

Wanneer?

algehele introductie van Continu Verbeteren
en Lean in het basisonderwijs

15 september 2016

het werken met een databord in de groep:
groepsafspraken / missie van de groep /
SMART doelen voor de groep en de individuele leerling

13 oktober

2016

dag 3

waardestroom en Kano (Lean tools die helpen om
verspilling uit ondersteunende processen te halen,
zodat je meer tijd over houdt voor zaken die er toe doen) 17 november 2016

dag 4

PDSA (Plan Do Study Act) voor gestructureerde
verbeterprocessen op leer-en gedragsniveau en
Kata (de kracht van het experimenteren van wat werkt)

dag 5

dag 6

dag 7

12 januari

2017

werken met een leerling portfolio
en het door leerling geleide oudergesprek

9 februari

2017

het houden van een groepsvergadering in de groep
en een bordsessie in het team

23 maart

2017

schoolbezoek om continu verbeteren op de werkvloer
te ervaren; uitwisselen van wat we hebben geleerd en
toegepast in de praktijk

8 juni

2017

Voor wie is de training bedoeld?
 Alle teamleden die gemotiveerd zijn om het continu verbeteren in de groep toe te passen
(geen ervaring nodig)
 Alle teamleden die op school al bezig zijn met continu verbeteren, maar die zich graag meer
willen verdiepen in de acht onderdelen en hun kennis willen uitbreiden met de Lean tools
 Directieleden, I.B.`ers, coördinatoren én teamleden die hun team willen begeleiden in het
toepassen van continu verbeteren (de continu verbeterexpert)
 Alle nieuwe teamleden die werkzaam zijn op een school en de eerdere teamtrainingen niet
hebben meegemaakt

Stralende kinderen door betrokkenheid en motivatie!

Waar is het?
Op een nader te bepalen locatie in het midden van het land.

Door wie wordt de training gegeven?
Dewi Lou en Marijke Broer (eigenaren van Klasse.pro). Door samen te trainen hebben we
zowel de expertise van continu verbeteren én de Lean principes in huis.

Hoeveel deelnemers doen er mee?
Minimaal 9 en maximaal 12 deelnemers

Hoeveel tijd kost het naast de cursusdagen?
Na elke cursusdag ontvang je een opdracht om het geleerde direct toe te passen en te ervaren
in de praktijk. De opdrachten variëren in tijd. Soms wordt de opdracht volledig toegepast
tijdens werktijd, soms kost het enkele uren van je eigen tijd.

Waar kan ik meer info vinden over continu verbeteren?
marijke@klasse.pro / 06 22 51 01 41 / www.klasse.pro

Waar kan ik meer info vinden over de Lean principes?
dewi@klasse.pro / 06 57 99 27 54 / www.leanconsultancygroup.nl

Ontvang ik een certificaat?
Na deelname aan alle cursusdagen ontvang je een certificaat. De cursus in aangeboden bij
registerleraar.nl voor 65 registeruren.

Wat kost het?
€ 1500,-- inclusief cursusmateriaal en alle overige kosten.
(Klasse.pro is ingeschreven bij het CRKBO; BTW is niet van toepassing)

Hoe schrijf ik me in?
Stuur vóór 1 augustus een mailtje naar marijke@klasse.pro dat je wilt deelnemen.
Je ontvangt dan in de maand augustus meer informatie over de locatie en de eerste
bijeenkomst.

Continu verbeteren
in de groep

Als de cursist niet heeft geleerd, dan heeft de trainer niet getraind!

