
Kaylee Rosalina is een onderwijskundige, gevestigd in

Eindhoven. Ze werkt op het gebied van leren en ontwikkelen,

met een specifieke focus op inclusie en anti-racisme. Ze gelooft

dat alle mensen in staat zijn om op hun eigen manier en vanuit

hun eigen expertise mooie dingen voor de samenleving te

creëren. Maar ons (onderwijs)systeem creëert nog niet de kansen

voor iedereen om te floreren. En om dat te veranderen, hebben

we een aantal 'niet-zo-radicale' veranderingen nodig.

 

In haar werk leert Kaylee organisaties en professionals om hun

organisatie te veranderen naar een meer inclusieve organisatie.

Hiervoor combineert ze haar wetenschappelijke achtergrond,

praktische werkervaring en persoonlijke inzichten. 

K A Y L E E  R O S A L I N A
Onderwi jskundige |  Spreker  |  Trainer  |  Faci l i tator  |  Consultant

ONDERWERPEN

INCLUSIVITEIT

Inclusiviteit op de agenda zetten

Je organisatie moet inclusiever worden. Maar,

waar begin je? Hoe zorg je voor echte en

duurzame verandering in je organisatie?

O V E R  K A Y L E E

LEIDERSCHAP

De dans van leiderschap

Het is tijd om onze ideeën over leiderschap te

updaten. Kaylee trekt de gelijkenissen tussen

leiderschap op de dansvloer en leiderschap op

de werkvloer.

Anti-racisme

Gelijke kansen voor iedereen is niet

vanzelfsprekend. Het vraagt om het ontmantelen

van institutioneel racisme. En dat begint bij het

herkennen ervan.

De nieuwe generatie leiders

Als jonge adviseur tussen de 50+'ers kom je

soms bijzondere uitdagingen tegen. Kaylee

vertelt over haar ervaringen als jonge

(vrouwelijke) leider in een wit-grijze wereld. 



Workshops

Trainingen

Lezingen

"Een regelrechte aanrader! Kaylee is

een echte onderwijsvrouw.

Werkvormen én inhoud gecombineerd

tot een van de beste workshops die ik

ooit heb mogen volgen. Ik ben naar

huis gegaan met concrete ideeën en

een berg energie! Heel knap!"

- Remco

WAAR IK O.A. SPRAK

Werk met
Kaylee

B E S C H I K B A A R  V O O R

Dagvoorzitter

Facilitation

Consultancy

C O N T A C T
hallo @ kayleerosalina.nl


