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Opbrengstgericht werken legt binnen
scholen een nadruk op meetbare leer-
prestaties. Maar de leerling van nu heeft
ook sociale competenties en een onder-
zoekende houding nodig. Dat onder-
streept de Onderwijsraad in een recent
advies. De Kenniskring van het Lectoraat
Leiderschap in het Onderwijs van
PentaNova vindt dat onderzoeksmatig
leiderschap in onderzoekende scholen
kan leiden tot onderwijs dat beter is
afgestemd op de eisen van de heden-
daagse maatschappij. De Kenniskring
doet hier al enkele jaren onderzoek naar.

Dit boek omschrijft de onderzoeksresul-
taten tot nu toe en biedt scholen een
handreiking voor het beter benutten van
data op leerling- en schoolniveau.

Creatieve Stromingen
Een actuele kijk op creativiteit
en innovatie
Onder redactie van Roger de Bruyn

Omvang: 181 pagina’s
Uitgever: Creatief Atelier Windekind (B)
Prijs: € 34,50
Het boek is te bestellen op
www.creatiefdenkenonline.eu

Dit boek is een werkboek voor kinderen van 8 tot 12 jaar over leiderschap. Het
verhaal van Olifantje gaat over persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Olifantje
beleeft samen met zijn familie en vrienden avonturen. Een verhuizing, een talenten-
jacht, ruzie en nog veel meer. Hij gaat de uitdaging aan om te ontwikkelen en te
groeien.
In het boek worden zes thema’s behandeld: jezelf durven zijn, dromen, samenwer-
ken, talenten, leiderschap en groeien. Elk hoofdstuk sluit af met vragen en opdrach-
ten. De gedachte van de auteur is dat kinderen zich met dit boek op het gebied van
leiderschap spelenderwijs ontwikkelen. Volwassenen kunnen de kinderen begelei-
den aan de hand van extra informatie in elk hoofdstuk.

Het avontuur van de olifanten
Leiderschap: een praktisch werkboek voor kinderen
Robbert Gorissen

Omvang: 62 pagina’s
Uitgever: Waarom Leiderschap
Prijs: € 17,95
Het boek is te bestellen op
www.waaromleiderschap.nl/boeken

boeken

Leidinggeven aan onderzoekende
scholen
Onder redactie van Meta Krüger

Omvang: 205 pagina’s
Uitgever: Coutinho
Prijs: € 29,50
ISBN: 978-90-469-0387-2

Creativiteit wordt steeds vaker erkend
als kerncompetentie om sterke, flexibele
organisaties te bouwen en mensen
weerbaar te maken tegen verandering
en onzekerheid. Maar hoe doet men dit
echter ‘concreet’ in het onderwijs, bij de
overheid, in een bedrijf of in het dagelijks
leven?

In Creatieve Stromingen geeft een team
van professionals in tien hoofdstukken
hun gedeelde visie op de urgentie en het
belang van creativiteit en innovatie. Ze
maken voor de lezer concreet hoe u uw
eigen bron van creativiteit kunt voeden
en uw eigen creativiteit en die van
anderen kunt laten stromen. Daarbij
worden verschillende cases uit het
onderwijs beschreven, zoals het ‘Ideeën-
toestel’ van David van der Kooij en
Anouk Wissink.


