
Op zoek naar een team- of studiedag die letterlijk en figuurlijk activerend is? 
Een dag die aansluit op de realiteit van uw school? Een thematische dag die 
past binnen de actuele ontwikkelingen en tegelijkertijd nieuwe inzichten biedt? 

Team- en studiedagen uitgevoerd door Onderwijsbureau Van Leeuwen bieden 
nieuwe inzichten en kennis aansluitend op de realiteit van uw school door het 
toepassen van de 3 H’s: Hoofd, Hart en Handen. Hoofd: de inhoudelijke on-
derwerpen en bijpassende theorieën worden duidelijk gemaakt voor iedereen. 
Hart: de verbinding binnen het team ontstaat door het onderwerp verder uit te 
diepen en te betrekken op de eigen situatie middels een passende werkvorm.
Handen: samen werken aan een concreet product. Het team gaat aan de slag en 
brengt het onderwerp in de praktijk. 

Een team- of studiedag kan proces- en productgericht zijn, afhankelijk van uw 
wens. Verschillende werkvormen worden deze dag toegepast om het team te 
activeren, enthousiasmeren en betrekken bij het onderwerp. Er is ruimte voor 
gesprek en dialoog, om de theorie vervolgens te koppelen aan de praktijk.

Onderwijsbureau van Leeuwen gelooft in een persoonlijke aanpak. Alle team- 
en studiedagen worden daarom op maat gemaakt. Uw doel vertaalt het  
Onderwijsbureau naar een passend programma: van teambuildingsdagen tot 
inhoudelijke visievormingsdagen. Er vindt aansluiting plaats op de huidige  
situatie, zodat de dag betekenisvol en waardevol voor de organisatie is. 



Onderwijsbureau van Leeuwen is opgericht door Sjaak van Leeuwen. Met 
als belangrijkste doel: organisaties in het onderwijs helpen om zich verder te 
ontwikkelen. Elke uitgangssituatie is hierbij uniek en elke vraag anders. De 
diensten die het Onderwijsbureau aanbiedt worden daarom afgestemd op de  
behoefte van de organisatie. Onderwijsbureau Van Leeuwen creëert de team- 
en studiedagen op maat. Dat resulteert in een activerende en motiverende 
dag, van waaruit de organisatie verder kan groeien.

Onderwijsbureau van Leeuwen staat voor:

          Een grondige en no nonsense aanpak;

          Zowel proces- als resultaatgerichte werkwijze;

          Hoge kwaliteit van onderzoek en uitgebreide achtergrondkennis 

          van onderwijsorganisaties;

          Verbetering en ontwikkeling van onderwijs in het praktijk-, 

          voortgezet- en speciaal onderwijs;

          Mensgerichte zienswijze en betrokkenheid bij elk team en individu;

          Een brede blik op het werkveld en de interne processen.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.
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