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Overzicht workshops 

 

 

Workshopronde Zaal 1 Zaal 2 

1. 10.00 – 11.00 Persoonlijk leiderschap 
Leidinggeven aan 

gepersonaliseerd onderwijs 

2. 11.15 – 12.15 

Bevorderen van collectief 

leren d.m.v. Action 

Learning 

Ondernemend leiderschap 

3. 13.00 – 14.00 Persoonlijk leiderschap Directeur IKC 

4. 14.15 – 15.15 
Leiding geven aan 

gepersonaliseerd onderwijs 
Ondernemend leiderschap 

 

 

 
Workshopbeschrijvingen 

 

Aanbieder 

AVS Centrum Educatief Leiderschap i.s.m. Paul ’t Mannetje & Co 

Workshoptitel 

Persoonlijk Leiderschap 

Workshopbeschrijving 

 

Schoolleiders kennis laten maken met ’t Mannetje & Co: wie wij zijn, hoe we werken 

wat het programma ‘Persoonlijk Leiderschap’ inhoudt, de ervaringen tot nu toe en de 

deelnemers via een aantal actieve werkvormen laten ervaren hoe wij werken. 

 

Na een kort welkom over de werkwijze en het doel van deze workshop, stellen we een 

‘zinvolheidsvraag’. U krijgt een korte introductie over de leergang Persoonlijk 

Leiderschap (doel, werkwijze en ervaringen huidige deelnemers) en we doen de 

oefening ‘Sparkling Moments’. Vervolgens ontvangt u informatie over de inhoud en 

achterliggende theorieën, zoals strengthsfinder, progressiegericht werken, positieve 

psychologie, waarderende gespreksvoering, motivatie 3.0 (Pink), groeimindset, NLP,  

diverse leiderschapsstijlen en theorieën. Ook doen we de oefening ‘Schaalvraag’. We 

eindigen weer met de zinvolheidsvraag.  

 

 

www.avs.nl/cel/pl  

 

 

  

http://www.avs.nl/cel/pl
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Aanbieder 

AVS Centrum Educatief Leiderschap i.s.m. Exova 

Workshoptitel 

Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs 

Workshopbeschrijving 

 
‘It starts with the why’ 
Waarom zou u gepersonaliseerd leren met uw school willen omarmen? Wie wordt daar nu echt 
(on)gelukkig van? Gepersonaliseerd leren biedt uw school en u als leidinggevende de uitgelezen 
mogelijkheid om uw onderwijsaanpak af te stemmen op de verschillen die er zijn tussen uw 
leerlingen. En daar ligt een uitdaging voor u als schoolleider om uit te gaan van de verschillen die 
er zijn binnen uw team en de vragen uit de schoolomgeving. 
Tijdens deze workshop willen we u kennis laten maken met de diverse ingrediënten van de 
verandercirkel van EXOVA, die aan de basis staat van deze leergang. We zullen samen met u in 
vogelvlucht bekijken wat er in de leergang ‘leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs’ aan bod 
komt. 
HOE geef ik leiding aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs, uitgaande van de 
verschillen in mijn team, tussen leerlingen en de vragen uit mijn omgeving? In deze workshop 
zullen we met dit proces een vingeroefening doen, zodat u deze inzichten direct mee naar uw 
eigen school kunt nemen. 
Natuurlijk willen wij in deze workshop u ook voldoende in de gelegenheid stellen om uw 
inhoudelijke en praktische vragen over de leergang aan de docenten te stellen en voor u wellicht 
interessante  leervragen alvast in te brengen.  
 
www.avs.nl/cel/lgo 

 

 
  

http://www.avs.nl/cel/lgo
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Aanbieder 

AVS Centrum Educatief Leiderschap  

Workshoptitel 

Ondernemend Leiderschap 

Workshopbeschrijving 

 

Deze leergang is gericht op directeuren in het primair onderwijs die willen 

herontwerpen vanuit het perspectief van het sociale domein; leidinggevenden die echt 

aan de slag willen (of zijn) met het onderwijs voor kinderen in een nieuwe tijd waarin 

nieuwe vraagstukken aan de orde zijn; leidinggevenden die zien dat het anders moet 

en kan.  

Ondernemerschap is hot. Adgile en disruptie zijn termen die dagelijks te horen en te 

lezen zijn. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft een nieuwe leergang 

ontwikkeld, niet vanuit deze modieuze termen, maar vanuit een missie een bijdrage te 

willen leveren aan onderwijsvernieuwing.  

De leergang bestaat uit negen regionale bijeenkomsten die plaatsvinden in  bedrijven, 

musea, culturele instellingen enz. In het middagdeel zitten de schoolleiders bij elkaar 

en wordt de vertaalslag gemaakt van een inspirerend perspectief naar de eigen 

praktijk (learning community). In het avonddeel, dat start met een diner, sluiten 

externe  directeuren of managers uit het bedrijfsleven en andere sectoren aan. Het 

gaat dan vooral om leiderschapsvraagstukken in de meest brede zin van het woord 

(community of practise).  

De drie hoofdthema’s van de leergang zijn: 1) maatschappelijke ontwikkelingen, 2) 

maatschappelijke trends en 3) de lerende organisatie. Daarnaast bouwt de deelnemer 

aan zijn eigen netwerk in zijn/haar regio en zet stappen richting een ‘civil society’, een 

duurzame verbinding van ‘de school’ of het kindcentrum in de samenleving.  

Er zit ruimte in de leergang om mee te sturen op de inhoud, het gaat over de eigen 

ontwikkeling van de deelnemer. U ontmoet mensen die u dagelijks niet zomaar 

tegenkomt en uw ambities en vragen mee deelt. Het gaat over eigenaarschap, focus 

op de toekomst en onze samenleving. De leergang start in september en wordt op 

diverse plaatsen in het  land georganiseerd. 

 

www.avs.nl/cel/ol  

 

 
  

http://www.avs.nl/cel/ol
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Aanbieder 

AVS Centrum Educatief Leiderschap  

Workshoptitel 

Directeur Integraal Kindcentrum 

Workshopbeschrijving 

 

Een kindcentrum is een vrijplaats waar kinderen het leven kunnen leren. De 

professionals in een IKC faciliteren de gepersonifieerde ontwikkeling van een kind om 

straks een waardig - aardig – vaardig burger te kunnen zijn, die zijn eigen broek op 

kan houden en een bijdrage kan leveren aan zijn eigen sociale domein waarin hij leeft 

– woont – werkt. Breed gericht op diversiteit van talenten, maar ook op opbrengsten 

van vaardigheden op het gebied van taal- en rekenonderwijs. Een IKC is een spiegel 

van de wijk. Er is niet één IKC-concept, er zijn er velen. Een IKC is niet een omlijsting 

van een schoolprogramma met aanverwante kinddiensten. In een IKC wordt de slag 

gemaakt van een aanbodgestuurde organisatie naar een vraagsturing in of als een 

maatschappelijke onderneming. In een IKC komen publieke en private middelen bij 

elkaar en daar ontstaan integrale kinddiensten voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Nieuwe 

(of vernieuwde) onderwijsconcepten waarin opvang en welzijnswerk een wezenlijk deel 

uitmaakt van de mogelijkheden. 

Deze leergang gaat over dit soort beelden, over herontwerp van kinddiensten en 

verbinding in de wijk. Het WHY, HOW en WHAT van een IKC staan centraal, naast de 

ontwikkeling van de deelnemer. 

De directeur als leidinggevende van een IKC. Welke veranderingen zijn er in rol, taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Welke competenties zijn nodig? Waar staat 

u in uw ontwikkeling om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten? Welke valkuilen 

zijn er, wat zijn de do’s and dont’s van het ontwikkeltraject? 

De leergang is geen cursus, maar vooral een ontwikkeltraject richting maatschappelijk 

ondernemerschap. We bezoeken IKC’s, bespreken beelden en zienswijzen en werken 

aan een persoonlijk ontwikkelingsplan, een eigen projectplan  en er wordt een film 

gemaakt als eindwerkstuk. 

Een praktische leergang die kaders meegeeft vanuit theorie, trends en veel handvatten 

om in de eigen praktijk stappen te kunnen zetten. Ruim 20 docenten en specialisten 

faciliteren de deelnemers van de leergang.  

 

www.avs.nl/cel/ikc  

 

 
  

http://www.avs.nl/cel/ikc
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Aanbieder 

AVS Centrum Educatief Leiderschap i.s.m. Business School Nederland 

Workshoptitel 

Bevorderen van collectief leren door middel van Action Learning 

Workshopbeschrijving 

 

Hoe kunt u als schoolleider een voorbeeldfunctie vertonen bij het bevorderen van 

collectief leren in uw school? De methodiek van Action Learning kan u daarbij helpen. 

In deze workshop maakt u kennis met enkele belangrijke uitgangspunten van Action 

Learning, te weten: de kunst van het vragen stellen, geen oordeel uitspreken en het 

faciliteren van het proces.  

Maar het vereist moed om je als schoolleider niet te bemoeien met de inhoud en je 

vooral te richten op het proces. Uw moed kan beloond worden door de volgende 

opbrengsten te realiseren in uw school: een beter samenwerkend team, meer 

diversiteit aan ideeën en het nemen van verantwoordelijkheden van uw teamleden.  

In deze workshop wordt een kort overzicht geboden van Action Learning en lichten we 

de leergang Action Learning toe en krijgt u de gelegenheid om aan de hand van een 

onderwijscasus de kracht van Action Learning te ervaren.  
 

www.avs.nl/cel/al  

 

 

 

 

 

 

http://www.avs.nl/cel/al

