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DE ONDERSTROOM

De onderstroom in je organisatie: vaak een ongrijpbare rivier van oud zeer 
en oude denk- en gedragspatronen. Bedding van onrust en onvrede in je 
team. Dat zich steeds weer laat meesleuren in gedoe over kleine dingen. 
Uitmondend in een hardnekkige klaagcultuur. Terwijl maar weinigen durven 
te zwemmen en hun verantwoordelijkheid nemen.

HOE ERMEE OM TE GAAN 

De onderstroom kan je leidinggeven flink frustreren, maar kan ook een 
meewerkende kracht zijn. Jij wilt beweging creëren, voorwaarden voor 
succes scheppen, bijdragen aan een plezierig leer- en werkklimaat. Maar 
hoe ga je om met krachten die je niet ziet? Met een systeemgerichte aanpak 
in plaats van een rationeel-analytische.

THEMA’S ONDERZOEKEN 

In deze twee verdiepingsdagen onderzoeken we, met behulp van organisatie-
opstellingen, thema’s in de onderstroom en leer je werken met systemische 
principes. Deze vaardigheden helpen je om problemen diepgaand op te 
lossen, en verandering (weer) op gang te brengen

WAT HET OPLEVERT 

 – Je leert systemisch waar te nemen en systemisch vragen te stellen. 
 – Je maakt je werkwijzen eigen om systemische interventies te doen. 
 – Je krijgt concrete handvatten om tegenwerkende dynamieken te 

doorbreken, en gezonde toe te voegen aan de onderstroom van je 
schoolorganisatie of je team.

JE EIGEN CASE

Je gaat tijdens deze twee dagen aan de slag met een actuele vraag die op 
jouw school speelt. We wisselen kleine blokjes theorie af met praktische 
oefeningen, organisatieopstellingen en begeleide intervisie. Alle vragen 
van de deelnemers komen aan bod. Enkele voorbeelden:

 – Hoe breng ik bij een verandering eigenaarschap teweeg?
 – Hoe ga ik om met problemen die telkens weer terugkeren?
 – Hoe krijg ik dieper inzicht in de dilemma’s dat ons en mij bezig 

houden?
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VOOR WIE

De opleiding ‘Leiding geven in de onderstroom’ is voor alle leidinggeven-
den in het onderwijs: teamleiders, afdelingsleiders, eindverantwoordelijke 
schoolleiders, etc. 

INSTROOMEISEN

Je hebt al eerder kennisgemaakt met systemisch werken, bijvoorbeeld 
tijdens de mastermodule ‘Veranderen en Innoveren’ van NSO-CNA. Dan ben 
je direct toegelaten voor deelname. En anders volgt er na aanmelding een 
intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we of het nodig is om deel te 
nemen aan de introductie-workshop.

INTRODUCTIE-WORKSHOP

Heb je nog geen ervaring met systemisch werken? Dan kun je bij NSO-CNA  
op 4 april 2018 een introductieworkshop over de basisprincipes van sys-
temisch werk volgen.

PROCEDURE

Aanmelden kan op onze website via www.nso-cna.nl/onderstroom. 
Vervolgens ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving. Er 
is plaats voor maximaal 14 personen.

KOSTEN 

De kosten van deze opleiding bedragen € 545,- (inclusief lunch). Meld je je 
aan voor 12 januari 2018, dan betaal je € 495,-
De introductieworkshop kost € 175,-.

ADRES 

NSO-CNA Leiderschapsacademie
Dalsteindreef 141
1112 XJ  Diemen-Zuid (naast station Diemen-Zuid)
020 - 568 20 30
www.nso-cna.nl

Met aanvullende informatievragen over deze tweedaagse verdieping kunt 
u zich richten tot (trainer) Louis Steeman: l.steeman@nso-cna.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE

http://www.nso-cna.nl/onderstroom
http://www.nso-cna.nl
mailto:l.steeman%40nso-cna.nl?subject=Strategisch%20HRM%C2%A0/%20Financieel%20leiderschap
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LOUIS STEEMAN

— Kerndocent NSO-CNA, trainer bij deze verdiepingsdagen

Louis Steeman is een ervaren interim-leidingge-
vende, trainer, adviseur en procesbegeleider in 
onderwijsorganisaties. Hij ontwikkelde het concept 
‘ontwikkelingsgericht leiderschap’. Deze vorm van 
leiderschap is er specifiek op gericht de onderstroom 
in de organisatie/cultuur te verbinden met de onder-
wijskundige en organisatorische ontwikkelingen van 
de school. 

Louis heeft ruime ervaring met systemisch werk en begeleide intervisie. Hij 
publiceert regelmatig over (ontwikkelingsgericht) leiderschap en onderwijs- 
en organisatieontwikkelingen.

DOCENT


