
Aanmelden Leergang Ondernemend Leiderschap
Meld je aan voor de leergang Ondernemend Leiderschap.
Voor de leergang is de groep van directeuren namelijk beperkt tot 20 personen
(bedrijfsleven: 10). Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/ol
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cel@avs.nl 
www.avs.nl/professionalisering 
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Beste schoolleider,

Als schoolleider ben je voortdurend aan het zoeken hoe jij jouw organisatie
kunt faciliteren om vaardige – waardige – aardige kinderen op te leiden.
Als school kun je dat al jaren niet meer alleen. Tijdens de nieuwe leergang
Ondernemend Leiderschap leg je contact met het bedrijfsleven en
maatschappelijke en culturele instellingen. Het beste van twee werelden
komt bij elkaar, waardoor er blijvende netwerkstructuren rondom de school
gaan ontstaan. Met je school en partners in de regio kun je zo met meer
succes een stevige plek in het sociale domein realiseren voor de kinderen
en hun ouders.

De leergang Ondernemend Leiderschap bestaat uit een theoriedeel in de
middag. Daarna sluiten directeuren/managers uit andere sectoren aan voor
een gezamenlijk diner gevolgd door een inspirerend avondprogramma.
Het uitgebreide overzicht met thema’s vind je op onze website www.avs.nl/
cel/ol.

Wat heeft deze leergang jou te bieden?
Kom het zelf zien en ervaren op 8 juni tijdens de Proeverij,
in de Paddestoelerij in Grubbenvorst.
De bijeenkomst start om 16.00 uur en wordt om 18.00 uur afgesloten met
een paddestoelenproeverij met rondleiding. Aan deze bijeenkomst zijn
geen kosten verbonden. Aanmelden is noodzakelijk via de website
www.avs.nl/cel/ol.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met de projectleiders
Henk Derks: (06 - 55 18 09 60 | info@derksadvies.nl) of
Peter Vereijken: (06 - 21 80 70 81 | peter.vereijken@gmail.com)

Hoop je te zien op 8 juni!

Roelf Willemstein
Directeur AVS CEL

Ondernemend
leiderschap,
onderwijskundig
ondernemerschap
ambitieus
eigenaarschap
voor de toekomst
van de kinderen

n Versterk je eigen rol en positie in je regio

n Bouw een netwerk en werk samen met bedrijven
en instellingen

n Laat je inspireren door bedrijfsbezoeken, stages
en excursies

n Maak je school en je team future-proof

Ervaar het zelf!
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