1+1= 3

The Power of 2
Unieke training voor samenwerkende DUO’s
“ Als duo’s het verschil kunnen maken, laten wij dan een duo zijn dat hét verschil maakt!”
Aanleiding
In het onderwijs is de laatste jaren het duo-schap als de meest voorkomende
samenwerkingsvorm ontstaan. Dat geldt voor leerkrachten en vaak ook voor directies of
managementteams.
En wat is er nu waardevoller dan een goed samenwerkend duo? Een duo dat vanuit een
gezamenlijke visie elkaars aanvullende kwaliteiten inzet om voor elkaar, het team, de school
en vooral de kinderen het beste te geven!
Met dit programma, bieden wij een uniek programma dat tijd en aandacht heeft voor jou
persoonlijk en voor de samenwerking met je duo-partner.
Dit programma is mogelijk binnen een studiedag (of 2) van het gehele team (‘alle duo’s aan
de slag’) of als open training vanuit een regionale academie of samenwerkingsverband van
scholen.
“Niets is zo waardevol…als een waardevol duo!”
Doelstellingen
• Inzicht krijgen in de talenten, sterke en zwakke punten, persoonlijke
passies/specialismen en behoeften van jezelf en van je duo-partner en dat in relatie
tot de functie en de rol die je hebt.
• Het ervaren van waardering voor jezelf en de ander.
• Het waarderend onderzoeken van de samenwerking tot dat moment, wat is er al
bereikt en wat kunnen we nog bereiken?

•

De ontwikkeling van (hier en daar) irritatie over verschillen naar het waarderen en
het benutten van die verschillen.
• Het maken van bij jou passende, (hernieuwde en concrete) afspraken voor de
samenwerking, de taken in de klas en voor de school.
Resultaat
• Het verrijken en versterken van de betrokkenheid bij je duo-partner, het team en de
school.
• Het deelnemen met je duo-partner aan deze trainingsdag, geeft je ook inzichten om
de talentwaarderende samenwerking met andere teamleden te versterken.
• Een ontspannen, inspirerende en zinnige dag, waar je met nieuwe inzichten,
waardering, energie en vernieuwd perspectief vandaan gaat.
• Het vergroten van de kans op werkplezier, minder verzuim, meer vitaliteit, minder
verloop, meer kwaliteit in en buiten de klas, tevreden leerlingen en ouders én mooie
resultaten.
Doelgroep
Duo’s van leerkrachten, directeur en adjunct, leerkracht en IB’er, enzovoorts. Kortom voor
allen die als duo, zowel persoonlijk als in de samenwerking zich willen verrijken en daardoor
floreren.
Ook duo’s die nog niet optimaal samenwerken, zullen door het deelnemen aan dit
programma ‘stappen zetten.’
N.B. Deze training is verrijkend voor alle vormen van samenwerking! En…schoolbesturen
kunnen deze training via open inschrijving aan duo’s van verschillende scholen kunnen
aanbieden.
Programma op hoofdlijnen
• Voorwerk: Clifton StrenghtsFinder talententest; het ontdekken van jouw 5 meest
typerende talenten
• Positieve emoties als bron van verbreding van je blikveld en veerkracht
• Verdiepende kennismaking met je duo-partner

•
•
•
•

De 5 typerende talenten tot leven wekken, inclusief benoemen van waarde en
betekenis
Sterke, zwakke punten, specialismen, wat wil je meer doen en wat niet/anders?
Vragenlijst (schaalvragen) over samenwerking; eerst individueel en dan samen!
Plannen voor de komende periode, inclusief voortgang en borging. Het vertalen van
de verkregen inzichten naar de taken die je in de klas en school samen te doen staan.

N.B. De Clifton StrengthsFinder (typerende talenten) en de Vragenlijst Power of 2
(succesfactoren voor optimale samenwerking) voor onder meer duo’s zijn zeer praktisch van
aard, vanuit een wetenschappelijke basis.
“ Als je werk maakt van je talenten, gaan je talenten voor je werken!”
Praktisch
• Wij werken met praktische en gedegen instrumenten, korte oefeningen,
dialoogsessies voor de duo’s, korte blokjes informatie, uitwisseling, anekdotes en
filmpjes ter illustratie en het toewerken naar een persoonlijk en duo-actieplan.
• Een inspirerende locatie voor de dag heeft de voorkeur.
• Het programma wordt verzorgd door een ervaren en complemantair trainersduo van
‘t Mannetje & Co.
• Investering: op aanvraag.
“ Eigenlijk zou het onderwijs erop uit moeten zijn om te ontdekken hoe de teamleden en de
leerlingen tot ‘wereldprestaties’ kunnen komen.”

