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Het onderwijsveld is prachtig om in te w
 erken.
Jouw klas profiteert van alle energie die jij
dagelijks in het lesgeven stopt. Je ziet hen
gedurende het jaar groeien. Dat geeft energie.
Maar om elke dag een topprestatie te kunnen
leveren vraag jij veel van je lichaam en geest.
Dit merk je vaak niet van de een op de andere
dag, maar langzaam loopt ook jouw energietank leeg.
Het is heel belangrijk om die tank goed gevuld
te houden. Want een niet gevulde tank gaat
ten koste van jouw gezondheid, plezier en zelfs
ten koste van de leerlingenprestaties.

Om te weten of jouw accu aan opladen toe is,
vraag je dan eens af of je deze signalen herkent:
•	Je hebt een opgejaagd gevoel door alles wat
er nog moet gebeuren
•	Je hebt het idee dat je werk nooit af is
•	Je merkt aan je lichaam dat het soms te veel is
•	Je ervaart dat je hersenen soms overuren maken
•	Je voelt je fysiek en mentaal vermoeid
•	Je bent soms geprikkeld
•	Je komt vermoeid thuis en hebt weinig energie
om iets te ondernemen
•	Je vergeet jezelf (en je eigen ontwikkeling)
Als jij je energieker wilt voelen voor de klas
én buiten schooltijden is er goed nieuws.
Op maandag 21 september 2020 organiseert
‘Leraren maken het verschil!’ een studiedag over
energiek lesgeven. Speciaal voor onderwijsprofessionals die nog meer uit zichzelf en uit de
leerlingen willen halen, zonder dat het ten koste
gaat van de werk-privébalans en het energielevel.

Leraren maken het verschil!

Energiek lesgeven

BLOK 1: MENTAAL EN FYSIEK VOL ENERGIE VOOR DE KLAS

1 Energiek voor de klas

2 Mentaal en fysiek
in topconditie

Door Jessica van Wingerden
• Met passie en energie voor de klas
• Jezelf optimaal onderhouden
• Eigen regie over werk én privé
• Gelukkig(er) zijn in je werk én buiten schooltijd
• Op een goede manier blijven ontwikkelen? Hoe doe je dat?

Door Erik Scherder
• Welk effect heeft een gezond en uitgerust brein op
jouw prestaties?
• Gevolgen van mentale belasting voor de hersenen
• Hoe krijg je jouw brein en lichaam in topconditie voor
een topprestatie?
• Brain-power!

“Omgaan met stress? Niksen helpt niet, bewegen is een wondermiddel!”
– ERIK SCHERDER

Inspirerende
sprekers en
interactieve
verdiepingssessies

Kies je
eigen
verdiepingssessie

Op zoek naar

vervanging?

(om deze studiedag bij te kunnen wonen)

kantenklaarprogramma.nl/
lerarenmakenhetverschil

Van lekker in
je vel voor
de klas tot
energiek thuis

BLOK 2 EN 3: KEUZEMOGELIJKHEID VERDIEPINGSSESSIE

3

4

KEUZEMOGELIJKHEDEN

VOOR IEDEREEN

Tijdens BLOK 2 OF 3 volg je de LerarenPitstop van Remco Claassen, een echte check-up voor jezelf waarin je aan de slag gaat met
waar jij energie van krijgt. Daarnaast volg je in het overgebleven blok een sessie naar jouw keuze. Geef tijdens het inschrijven jouw
voorkeuren door en wij doen ons best om jou in te plannen bij jouw eerste keus!
Optimale
werkprivébalans

Brein@work

Lerarenpitstop

Ria van Dinteren

Gezonde
leefstijl
voor optimale
schoolprestaties
Marianne Antuma

Daantje Derks
Bevlogen zijn is een ding,
bevlogen blijven is een
andere uitdaging

Doping voor een positieve
mindset en gedrag

Het lichaam als motor voor
uitmuntende prestaties

Jezelf (her)ontdekken: De beste versie
van jezelf worden om zo ook de beste
versie van jezelf voor anderen te zijn

Hoe organiseer je een
gezonde werk-privé balans?

Je bent tot veel meer
in staat dan je denkt

Gezonde voeding:
Eet niet alles wat je ziet,
maar zie alles wat je eet

Neem de regie over je
eigen vitaliteit

Veerkrachtiger zijn en
met tegenslagen kunnen
omgaan

Als je niet goed voor jezelf
zorgt, kan je dat ook niet
voor jouw leerlingen

Koers en gedrag: Niet alleen denken,
maar ook doen!

Fluitend naar je werk
tot aan je pensioen

Brein in onderwijs

Praktische tips

Druk, druk, druk! Morgen terug op
school, en dan??

Remco Claassen

+

Kwispelen: Je energie (terug)vinden

BLOK 4: ENERGIZE YOURSELF!

5 Je levert niet zomaar

een top(sport)prestatie!

6 De TomTom voor

persoonlijk leiderschap

Mark Tuitert

Jan van Setten

• De kunst van het pieken
• Hoe haal je het beste uit jezelf
• Sterker worden door tegenslagen

• L .I.V.E. Leven Is Verwarrend Eenvoudig
• Waar sta je voor? Waar ga je voor?
• Je leven op vol vermogen zetten

Leraren maken het verschil!

Energiek lesgeven

Jan van Setten
(Dagvoorzitter)
L.I.V.E staat voor: Leven Is Verwarrend
Eenvoudig. Jan van Setten geeft je inzichten en
mogelijkheden die als ‘natuurwetten’ voor het
grijpen liggen en je leven op vol vermogen zetten. Hij helpt je om denken om
te zetten in doen op een humoristische manier. Iedereen gaat de zaal uit met
een nieuw inzicht of idee om je eigen gedrag te veranderen.

Erik Scherder
Erik Scherder is een hoogleraar neuropsycho
logie die verbonden is aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam (VU). Hij is een zeer gewild
spreker over de werking van het brein en brengt
met zijn unieke spreektalent een overvloed aan
kennis over. Erik Scherder ontving diverse gerenommeerde onderwijsprijzen.
In 2008 werd hij in Groningen docent van het jaar en een jaar later won hij de
VU Onderwijsprijs.

Jessica van Wingerden
Jessica van Wingerden is als onderzoeker
verbonden aan de vakgroep Arbeids- en Organisatie Psychologie van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Jessica werkte jarenlang bij onderwijs-/zorgorganisatie Auris als directeur HRM,
met als doel de passie en energie terug te brengen bij de duizenden medewerkers, en met succes. Jessica is gepromoveerd op het thema bevlogenheid,
werkdruk en job crafting. Ze is auteur van diverse boeken waarin zij ingaat op
het bevorderen van bevlogenheid en het weerleggen van werkdruk.

Mark Tuitert
Mark Tuitert is een enthousiaste en sympathieke
schaatser die vol energie een presentatie geeft
en vertelt over zijn ervaringen in de schaatssport gekoppeld aan thema’s als ‘de kunst van
het pieken’ en ‘hoe haal je het beste uit jezelf’.
Je wordt meegenomen in het leven van een topsporter die met focus en
doorzettingsvermogen de absolute top bereikt.

Remco Claassen
Remco Claassen (rebelse trainer, energieke spreker en bestsellerauteur) is expert op het gebied
van persoonlijk leiderschap en effectiviteit. Hij
daagt je uit om kritisch te kijken naar hoe je
hetgeen je al weet, beter en effectiever dan
ooit in kunt zetten in de klas en… in je leven.

Daantje Derks
Daantje Derks is universitair hoofddocent
Arbeid- en Organisatie psychologie aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar onderwijs richt zich op thema’s als proactief gedrag
van werknemers, leiderschap, coaching en het
optimaliseren van je werkplezier. Haar onderzoek richt zich op de toepassing
van nieuwe media in het werk en de consequenties hiervan voor de werk-
privébalans, de prestaties en het welzijn van werknemers.

Ria van Dinteren
Ria van Dinteren is onderwijskundige en gespecialiseerd in toepassingen van neurowetenschap
bij leren, leiderschap en talentontwikkeling.
Ze heeft 6 boeken op haar naam over deze
thema’s. In december 2017 ontving zij een
oeuvre-award tijdens de European Summit van The Association for Talent
Development (ATD) in Amsterdam vanwege haar bijdrage aan het vakgebied
leren en ontwikkelen, nationaal en internationaal. Ria heeft een rijk onderwijsverleden: van leraar tot schooldirecteur.

Marianne Antuma
Marianne houdt zich bezig met leefstijl en
vitaliteit optimalisatie in de vorm van inspiratie
sessies, lezingen, workshops en consults. Een
update van je leefstijl is geen overbodige luxe
in deze dynamische wereld. Soms tolt je hoofd
van informatie en kan je lichaam wel wat extra energie gebruiken. Op een
verfrissende en praktische manier neemt Marianne Antuma je mee naar de
wereld van leefstijl en vitaliteit.

Op zoek naar

Ga naar
lerarenmakenhetverschil.nl
en schrijf je in!

kantenklaarprogramma.nl/
lerarenmakenhetverschil

Datum
Maandag 21 september 2020
Tijd
Inloop:
Aanvang programma:
Einde programma:

vervanging?

(om deze studiedag bij te kunnen wonen)

Wat levert ‘Leraren m
 aken het verschil!’ jou op?
> Je bent in staat krachtige keuzes te maken
> Je bent in staat een betere balans te creëren
tussen werk en privé

08.00 uur
09.30 uur
16.30 uur

> Je leert hoe je je brein in een mentale
topconditie krijgt
> Meer energie voor de klas en buiten schooltijd

Locatie
Beatrix Theater Utrecht

> Je krijgt inzicht om veerkrachtiger te zijn en om
te gaan met tegenslagen

Goed bereikbaar met auto
en openbaar vervoer!

> Je krijg inzicht in wat een optimaal energiehuishouden betekent voor jouw leerlingen
>B
 oek ‘Energise Yourself - Energiek voor de klas’:
tips, tools en inspiratie om direct aan de slag te gaan

Investering
Omdat Dyade veel waarde hecht aan een
gezonder en vitaler onderwijs, nemen zij
een deel van jouw inschrijfgeld op zich.
€478,- €396,-

> Activity tracker: Motiveert tot een gezondere leefstijl
> Catering: volledige verzorging over de dag
> Certificaat van deelname

> Professionaliseringsbudget PO € 500,-*
> Professionaliseringsbudget VO € 600,-*
* Detailinformatie hierover vind je in de cao PO en de cao VO.

Inschrijven
Kijk voor meer informatie of om direct in
te schrijven op www.lerarenmakenhetverschil.nl
Heb je vragen of opmerkingen?

Inclusief
GRATIS BOEK

‘Energiek
voor
de klas’

Inclusief
GRATIS

Activity
Tracker

Motiveert tot een
gezondere
leefstijl

academy@dyade.nl
030 - 30 35 099

