
It’s lovely at the top!

NATIONALE
SCHOOLLEIDERS TOP
LEIDERSCHAP ONTWIKKEL JE SAMEN

WERKSPOORKATHEDRAAL
UTRECHT

TOEGANG GRATIS  
INCLUSIEF LUNCH EN BORREL

JIJ KOMT TOCH OOK?

ZATERDAG 25 NOVEMBER 



It’s lonely at the top…’ Schiet die liedtekst weleens door je hoofd? Zonder 

gekheid, als leidinggevende in het onderwijs vervul je een cruciale rol. In 

je school en binnen je team, binnen je bestuur. Jij bent de sleutelfiguur in 

de praktijk van leraar en leerling. Een centrale positie die je voor vragen 

stelt als: wat voor leider wil ik zijn? Welk type leiderschap past mij, het 

team en ons bestuur het best?

De tweede Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs is dé 

top die jouw leiderschap centraal stelt. Waar je zinnige antwoorden krijgt, 

en geeft, op zulke vragen. Waar jij je rol in het team en in relatie tot het 

schoolbestuur scherpstelt, inspireert en voedt. 

Naast schoolleiders zijn er ook een groot aantal toonaangevende leiders 

en bestuurders vanuit het bedrijfsleven, sporters en kunstenaars 

aanwezig. Tijdens de tafelsessies delen we ervaringen rond visie- 

ontwikkeling, leidinggeven aan verandering en omgaan met menselijk 

kapitaal. Samen kunnen we zorgen voor het beste onderwijs!

Persoonlijk leiderschap ontwikkel je samen

De Nationale Schoolleiders Top is bestemd voor leidinggevenden in 

het primair onderwijs. Het programma legt de nadruk op schoolleiders. 

Maar onderwijs is teamsport. Daarom zijn ook bestuurders, 

bovenschools directeuren, locatiedirecteuren, adjunct-directeuren en 

bouwcoördinatoren welkom om deel te nemen. 

Gesprekken en verhalen die motiveren, inzichten bieden en je verder 

helpen in je dagelijkse werk.

Kom op zaterdag 25 november naar de Werkspoorkathedraal in Utrecht! 

De top waar het zeker niet eenzaam is!

MELD JE AAN VIA PONATIONALESCHOOLLEIDERSTOP.NL



PROGRAMMA
10.00 uur ontvangst en inloop

11.00 uur  start plenair 
programma

11.45 uur break

12.00 uur  interactieve sessie 1 
(ronde tafels)

Armanda Waters-Peters, 
Schoolleider van de 
Trompetter in Angerlo:

‘Samen dromen hoe het 
anders en beter kan, daar-
om werk ik vanuit relaties. 
Ik vind het belangrijk om 
goed contact te hebben 
met mijn team, de ouders 
en de leerlingen. De kunst 
is om mensen op het goe-
de moment te prikkelen.’

Wiebe Draijer, 
Voorzitter raad van bestuur 
Rabobank en aanjager 
NL2025:

‘Een sector moet 
innoveren om zijn 
toekomst zeker te stellen. 
Dat geldt voor een bank 
en dat geldt ook voor het 
onderwijs. Gezamenlijk 
kunnen we ervoor 
zorgen dat de huidige en 
volgende generaties het 
beste onderwijs krijgen.’

Ronilla Snellen, 
Co-founder en directeur 
FutureNL:

‘Samen komen tot 
constructieve, innovatieve 
oplossingen die werken. 
Kinderen digitale 
vaardigheden bijbrengen 
die belangrijk zijn voor hun 
kansen in de toekomst. 
Niet afwachten maar 
oppakken!’

13.00 uur lunch

13.45 uur  interactieve sessie 2 
(ronde tafels)

14.45 uur break

15.15 uur plenaire eindsessie

16.00 uur borrel

GESPREKKEN EN VERHALEN DIE MOTIVEREN, INZICHTEN BIEDEN 
EN JE VERDER HELPEN IN JE DAGELIJKSE WERK.



www.ponationaleschoolleiderstop.nl


