
 
Kwadraatleren 
 
 
 
 

 
“Het mooiste onderwijs van de wereld is als professionals samen leren” 

  

 
 

 



Kwadraatleren is een vorm van overleg tussen professionals, die met elkaar willen delen en sparren over dagelijkse 
onderwerpen waar zij tegenaan lopen. Deze ‘kwadraatkring’ vindt plaats buiten de groepen, waar u als directeur al 
intervisies mee hebt, zoals bijvoorbeeld in uw eigen directeurenberaad (daarom ook maximaal 2 personen van een 
bestuur). Wij komen samen met geïnteresseerde collega’s (van verschillende besturen) die vooral van en met elkaar 
willen blijven leren door het delen van ervaringen. We zijn vaak het wiel aan het uitvinden, terwijl een mogelijke 
aanpak rondom een bepaalde problematiek al succesvol door anderen is toegepast.   
 

Doelgroep 
 
Wij richten ons in eerste instantie op leidinggevenden die in een open, veilige setting problematieken en de daarbij 
al dan niet succesvolle aanpak willen en durven delen. 

  

Inhoud 

 

Het vormgeven aan een professionele leergemeenschap in de breedste zin van deze term. 
• Leidinggeven aan grote teams 
• Leidinggeven aan het team van een éénpitter 
• Leidinggeven aan verschillende teams als meerscholendirecteur 
• Het neerleggen van verantwoordelijkheden dicht bij het primair proces 
• Het mogen en durven loslaten 
 
Aan de hand van de inschrijving wordt bepaald, wat het eerste gespreksonderwerp is. 
 

Aanpak 

 

In de ‘kwadraatkring’ van 6 tot 8 personen komen we bij elkaar (de eerste keer op de locatie in Drunen). Tijdens de 
eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar en bespreken we de ervaringen in deze Kwadraatkring. sSprong 
faciliteert eventuele locatie, gastspreker en support. 
 

Resultaat 

 
Door het uitwisselen van die reeds toegepaste manieren van aanpak blijven wij leren leren (leren in het kwadraat) 
van en met elkaar. Door het delen buiten de beslotenheid van de eigen werkkring zijn wij beter in staat om met een 
open mind, zonder remmingen met elkaar de al dan niet succesvolle aanpak van problemen te delen. 
 

Praktische informatie 

 
Eerste bijeenkomst: 
Duur:  Maximaal 1,5 uur 



Prijs:  Gratis 
Locatie:   Drunen 
Datum:  n.t.b. 
Tijd:  n.t.b. 
 
Iedere volgende bijeenkomst: 
Prijs:  € 95,-- per persoon* (exclusief BTW**) 
Locatie:  In overleg 
Data:  In overleg 
  
*Eerste bijeenkomst is gratis.  
**Mogelijk kunnen wij BTW-vrij voor u uitvoeren. 


