
 

 

Uit onderzoek blijkt dat het naleven en 
uitdragen van een betekenisvolle visie een 
van de belangrijkste middelen is om 
organisaties en bedrijven door woelige 
wateren te koersen. Een visie geeft niet 
alleen richting. Zij maakt ook duidelijk hoe je 
kijkt en wie je bent. Een visie is de 
weerspiegeling van je identiteit. Een visie 
heeft daarnaast ook een praktische waarde. 
Zij bindt en geeft mensen nieuwe energie. 
Tenminste als het goed is: wanneer een visie 
meer is dan een ‘papieren tijger’ maar in de 
harten van mensen besloten ligt en in hun 
daden tot realiteit komt. 
 

Locatie La Vie Meeting Center  

Lange Viestraat 371 
3511 BK Utrecht 
Deze locatie bevindt zich in het 
centrum van Utrecht en is het best 
bereikbaar per openbaar vervoer 

 

Datum Deze Powerclass wordt twee keer 

aangeboden 
   
 Eerste mogelijkheid: 

23 september van 9.00 – 17.00 uur   
2 november 2021 van 9.00 – 13.00 uur 
 
Tweede mogelijkheid:  
25 januari van 9.00 – 17.00 uur 
10 maart van 9.00 – 13.00 uur  
 
Alle trainingen zijn inclusief lunch 

 

Docenten  Hans van der Loo en Theo Jaspers 

 

Aanmelden  

 

Kosten € 850,- (inclusief intake, boek, 1,5 dag 

training, feedback tussendoor en 
lunch) 

 
 
 
 
Powerclass 

Visiegedreven werken 
Positieve en toekomstgerichte blik op het onderwijs in het post-coronatijdperk 

Uitdaging: visie in noodzaak 
Met de coronapandemie maken wij de 
grootste maatschappelijke crisis van de 
afgelopen halve eeuw mee. Veel is op losse 
schroeven komen te staan. Ook in het 
onderwijs. Hoewel er soms vanuit wordt 
gegaan, dat we na beëindiging van de crisis 
zonder meer naar het ‘oude normaal’ 
teruggaan, is het de vraag of dat ook zal 
gebeuren, en of we willen, dat dit gebeurt. 
Het is aannemelijker dat wij in een 
tussenfase terecht komen, waarin oude en 
nieuwe aanpakken en gedragingen door 
elkaar heenlopen. 
Een tussenfase die een uitgelezen 
mogelijkheid biedt om onze blik op het 
onderwijs te verscherpen. Om nieuwe en 
toekomstbestendige onderwijsvormen te 
bedenken. Om je nader te bezinnen op je 
wortels en het belang dat je daaraan hecht. 
En om daar samen met de organisatie over 
in gesprek te gaan. Om de blik weer scherp 
te krijgen. Om koers te bepalen. Maar ook, 
om de noodzakelijke onderlinge 
verbindingen te versterken. Een visie werd 
in het verleden vaak als een luxe gezien. In 
de tussenfase na het coronatijdperk is het 
echter een bittere noodzaak. 
 

Bedoeling van de Powerclass 
In deze Powerclass leer je waarom het hebben van 
een visie belangrijk is, wat een visie inhoudt en 
hoe je het proces van visieontwikkeling het beste 
kunt aanpakken. Daarnaast worden je ook 
praktische tools aangereikt om samen met je 
medewerkers in minimale tijd een visie met 
maximale impact te ontwikkelen. En om die visie 
vervolgens op energieke en effectieve wijze in het 
gedrag van mensen tot uitdrukking te laten 
komen.   



 

Voor wie is de Powerclass 
bestemd? 
De Powerclass is bestemd voor bestuurders 
en leidinggevenden in onderwijsorganisaties 
die het waarom, wat en hoe van 
visiegedreven werken in een korte tijd en op 
een krachtige manier willen leren.  

Inhoud van de Powerclass 
Tijdens de Powerclass worden de volgende vier punten aan de orde gesteld: 

1. De actualiteit van visie: waarom wordt er tegenwoordig zoveel over visie (en aanverwante 
begrippen als ‘purpose’ en ‘waarden’)  gesproken?    

2. De inhoud van een visie: wat een visie inhoudt, bespreken wij aan de hand van het ‘visie-vierluik’: 
hoger doel (purpose), kernwaarden, gewaagd doel en kernkwaliteiten. Deze vier onderdelen 
staan niet los van elkaar, maar moeten worden samengesmeed tot een inspirerend en logisch 
samenhangend verhaal dat de zienswijze én de toekomstige ambities van jouw organisatie op 
heldere en krachtige wijze weet te verwoorden.   

3. Hoe je het beste te werk kunt gaan om de organisatie bij het verwoorden van een nieuwe - ,of 
het herformuleren van de bestaande visie te betrekken. Een visie is immers niet alleen een 
levend document, het komt ook tot stand door samenspel.   

4. Praktische tools die je kunt gebruiken om je eenmaal geformuleerde visie binnen de organisatie 
tot leven te brengen. 

Opbouw van de Powerclass 
De Powerclass bestaat uit de volgende onderdelen:  
1. Voorbereiding: deelnemers krijgen een boekje 

toegestuurd waarin de belangrijkste principes 
van visiegedreven werken uiteen worden gezet. 
Mede op basis hiervan formuleren de 
deelnemers hun eigen verbeterbehoefte op het 
gebied van visiegedreven werken, waaraan zij 
tijdens de Powerclass willen werken. 

2. Eendaagse sessie waarin individueel en in 
kleine groepjes op basis van tijdens de sessie 
aangereikte tools actief wordt gewerkt aan het 
(her)formuleren van een krachtig visie-vierluik 
tot een inspirerend en richtinggevend verhaal. 
Aan de hand van een overzichtelijk canvas 
wordt vervolgens een actieplan ontworpen om 
visiegedreven werken op praktische wijze tot 
leven te brengen.   

3. Je verlaat de eerste sessie met een concreet 
actieplan onder je arm. Dat kan gaan om het 
ontwikkelen van een nieuwe visie, het 
herformuleren van een oude visie of het in 
concreet gedrag vertalen van een visie. 
Je gaat daar een aantal weken mee aan de slag. 
Daarbij kun je door een aantal zelfgekozen 
deelnemers ondersteund worden. Ook kun je 
tussentijdse ‘speedcoaching’ aanvragen.  

4. In de tweede sessie evalueren wij in hoeverre 
je verwachtingen zijn uitgekomen. Wat ging er 
goed, waar haperde het en waar bleef het 
steken? En wat valt daaraan te doen? Je verlaat 
de tweede sessie met een aantal kleine, maar 
krachtige duwtjes in de goede richting, 
waarmee je vervolgens zelf aan de slag kunt 
gaan.    

 

Door wie wordt de Powerclass 
verzorgd? 
De Powerclass wordt verzorgd door Theo 
Jaspers en Hans van der Loo.  
Theo Jaspers is partner bij de Roo. Hij heeft 
op diverse scholen als (interim) schoolleider 
gewerkt aan leiderschap en duurzame 
ontwikkelingen. Als ervaren trainer en coach 
van schoolleiders heeft hij een grote veel 
theoretische en praktische kennis die hij op 
een efficiënte manier over weet te brengen.   
Hans van der Loo is expert op het gebied van 
visiegedreven werken. Hij schreef onder 
meer de bestseller ‘Kus de visie wakker’. In 
de loop van 2021 verschijnt van zijn hand het 
vervolgboek, getiteld ‘Supervisie’. 


