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VeerKrachtGroep GIDS: 

 biedt flexibele oplossingen op maat bij tijdelijke afwezigheid 
van directieleden, interne begeleiders, zorgcoördinatoren of 
andere gespecialiseerde teamleden

 verkent diepgaand wat nodig is en ontwerpt doelgericht  
samen met u

 stelt zichtbare opbrengsten vast en verantwoordt zich hierover

 doet dit systeemgericht

 werkt in de situatie, vanuit wat intact is; dat wat reeds krachtig 
aanwezig is in de organisatie

 formeert een  passend werkteam waardoor stabiliteit, 
continuïteit en kwaliteit gewaarborgd zijn

Leiden is navigeren 
in onbekend gebied
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•	 in	uw	schoolorganisatie	tijdens	
integrale trajecten

•	 in	het	leren & werken Atelier   
te roermond

in uw schoolorganisatie:
VeerKrachtGroep is een groep onder-

wijsprofessionals die tevens ervaren 

coaches zijn. VeerKrachtGroep richt 

zich op “klein handelen” vanuit “groot 

denken”. En draagt bij aan zichtbaar en 

voelbaar onderwijskundig leiderschap. 

VeerKrachtGroep draagt bij aan de  

implementatie van onderwijskundige 

vernieuwingen inclusief het handelen 

binnen en buiten de klas.

in het leren & werken Atelier:
VeerKrachtGroep verzorgt hier actieve 

ontmoetingen, met volop interactie, 

afstemming, full partnerschap en 

onderzoek.

gids vervangt... soms juist iemand anders dan degene die tijdelijk uitvalt
Iedere situatie vraagt om een passende interventie. Een herverdeling van taken is mogelijk een krachtige oplossing.

Stel: uw directeur is tijdelijk afwezig. VeerKrachtGroep GIDS kan uw directeur vervangen. Het is ook denkbaar dat uw intern begeleider wordt 

vervangen, zodat deze tijdelijk de taak van de directeur op zich kan nemen. Zo zijn er meer flexibele oplossingen te bedenken.

gids verbindt schoolspecifieke en landelijke ontwikkelingen
VeerKrachtGroep GIDS maakt met u concrete vertalingen vanuit landelijk en regionaal beleid naar uw organisatie. Er wordt 

gekeken vanuit verschillende perspectieven. Dit om te zien wat nodig is om uw organisatie te versterken. 

gids verantwoordt vanuit betekenisvolle opbrengsten
De inzet is steeds ontwikkeling van zichtbaar gedrag dat past bij hetgeen u wilt realiseren. Uiteraard met de inspectiekaders als 

referentiepunt. VeerKrachtGroep GIDS werkt integraal, daadkrachtig en oplossingsgericht aan betekenisvolle opbrengsten.

GIDS heeft VeerKrachtGroep als fundament
VeerKrachtGroep versterkt de interimkracht door aan te vullen waar nodig en gewenst. Professionals in coaching en begeleiding 

met verschillend repertoire, expertise, kwaliteiten en opleidingen zijn beschikbaar om onderwijsinhoudelijke kennis en 

onderwijskundig leiderschap te versterken. Een stabiele factor in een turbulente omgeving of organisatie.

GIDS vervangt, verbindt en verantwoordt

VeerKrachtGroep ontmoet u: 



VeerKrachtGroep
ECI 1-2
6041 MA Roermond
info@veerkrachtgroep.nl
www.veerkrachtgroep.nl

Geïnteresseerd?
E-mail naar:
info@veerkrachtgroep.nl

       

Verkennen
Analyse op harde en zachte data, in de situatie, interactief en in alle lagen van de organisatie.

Verantwoorden
Verantwoorden aan opdrachtgever, aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en check ‘in de situatie’.

Toetsend aan de opbrengstverwachting met richtinggevende conclusies.

 OnTwerpen: Trajectontwerp, doel- en systeemgericht met een heldere opbrengstverwachting.

 VAsTsTellen: Trajectontwerp communiceren en vaststellen met opdrachtgever en direct betrokkenen.

 UiTVOeren: Traject uitvoeren inclusief tussentijdse evaluatie met opdrachtgever.

VerVAngen:
•	 Wat	is	er	nodig
•	 Passend	in	de	opdracht
•	 Op	operationeel	niveau

Verbinden:
•	 Wat	is	er	nodig
•	 Passend	in	de	opdracht
•	 Op	operationeel	niveau
•	 Op	tactisch	niveau

VerAnderen:
•	 Wat	is	er	nodig
•	 Passend	in	de	opdracht
•	 Op	operationeel	niveau
•	 Op	tactisch	niveau
•	 Op	strategisch	niveau
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