		
Je hebt een tijd geleden besloten om
		
leerkracht of docent te worden. In ieder geval
wilde je aan de slag in het onderwijs. Inmiddels ben je al jaren
actief in het onderwijs, met veel, minder of weinig plezier. Maar ...
je hebt nog een behoorlijk deel van je werkzame leven te gaan.

Blijft het onderwijs je aantrekken?
Of is het misschien tijd voor
iets anders binnen
of buiten het
onderwijs?

Wil je een break
of kies je overtuigend om in het
onderwijs werkzaam te blijven?

En wat moet er
dan gebeuren
om het leuk en
interessant te
houden?!

Als je rondloopt met gedachten als ...
• Hoe kan ik mijn werk zodanig aanpassen dat ik het weer leuk
ga vinden?
• Wat moet ik doen om weer plezier in mijn werk te ervaren?
• Hoe kan ik mijzelf weer de energie geven die ik vroeger altijd
heb gevoeld?
• Hoe kom ik erachter wat ik écht leuk vind?
•	Wat moet ik doen om mijzelf te ontwikkelen en mijn talenten
in te zetten?
... stel jezelf dan eens deze vraag:

Gaat het roer om of stap ik over
in een andere boot?

De groepstraining Je baan onder de loep! helpt je antwoorden te
vinden op bovengenoemde (en andere!) prangende vragen.
Tijdens 5 groepsbijeenkomsten en 3 individuele wandelcoachsessies gaan we dieper in op persoonlijke loopbaanvragen.
Wat levert deze training jou op?
1) Inzicht in jouw persoon:
wie ben ik, wat bepaalt mijn werk en leven en wat zijn mijn
talenten?
2) Regie over je leven en je werk:
wat is belangrijk voor mijn ontwikkeling, hoe raak ik weer
geïnspireerd, waar wil ik mijn loopbaan op richten?
3) Omgaan met weerstanden om succesvol te zijn:
welke weerstanden moet ik overwinnen en welke kansen kan ik
benutten?
4) Borgen van kennis door het vastleggen in een actieplan:
hoe ga ik de komende tijd mijn droom(baan) beleven en hoe
benader ik nu de arbeidsmarkt met mijn talenten en kwaliteiten?
Geïnteresseerd?
Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek!
Simon Compagnie
www.mijnkijkopwerk.nl
info@mijnkijkopwerk.nl
06 - 8105 1689

Henry Koopman
www.krachtvanverschil.nl
info@krachtvanverschil.nl
06 - 4255 7154

	
  

