3. ‘Bevlogen voor de klas’ stoomcursus voor schoolleiders
Hoe kan een schoolleider de bevlogenheid onder docenten verhogen?
Wrzesniewski, et al., (1997) vonden dat werk kan worden ingedeeld als zijnde een baan, een carrière
of een roeping. Degenen die hun werk als een roeping zien, vinden hun werk meer de moeite waard,
voelen dat hun werk kan bijdragen aan een betere wereld, zouden hetzelfde werk weer kiezen, voelen
zich meer in controle over hun leven, vinden het leuk om over hun werk te praten, zouden eventueel
zelfs hun werk willen blijven doen als ze niet meer zouden worden betaald. Ze zien hun werk als een
van de belangrijkste dingen in hun leven. Ze zijn minder bereid om met pensioen te gaan, zijn minder
bezig om naar het weekend uit te kijken of om te werk achter te laten op kantoor.
Bovendien zijn ze geneigd om jonge mensen enthousiast te maken dit werk te gaan doen.
Werknemers die vinden dat hun werk een roeping is, melden vaak dat hun werk onlosmakelijk
verbonden is met hun leven en maatschappelijk waardevol is, ook wanneer het verantwoordelijkheden
met zich meebrengt die minder aangenaam zijn. Dit resulteert in zowel een groter gevoel van
eigenwaarde en intrinsieke motivatie (Wrzesniewski, et al.., 2003). Degenen met een roeping
veranderen minder snel van baan, hebben een hogere levens- en werktevredenheid en vertonen
minder verzuim. Werknemers met een roeping vertonen een hoger geluksniveau en zijn vaker
optimistisch (Gillham, et al., 2001). Mensen die hun werk als een roeping zien, zijn meer betrokken
met, en gepassioneerd over hun werk (Wrzesniewski, et al.., 1997).
Veel docenten zijn enorm bevlogen aan hun carriere begonnen en zagen lesgeven als roeping.
Bevlogenheid kan echter in de loop van de tijd weg-ebben.
Op veel scholen klagen docenten over de ongemotiveerdheid van leerlingen. Schoolleiders klagen
over ongemotiveerde of luie docenten. Hier kan de stoomcursus ‘bevlogen voor de klas’ voor
schoolleiders een bijdrage leveren aan het werkklimaat en energieniveau van de docenten, welke
doorwerkt naar de leerlingen.
De cursus duur slechts 1 dagdeel en kan op locatie gegeven worden.
Offerte op aanvraag.

