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Als we de vraag zouden stellen wie de belangrijkste 
rol vervult voor een groot zeeschip, zou u dan  meteen 
’de ontwerper‘ als antwoord geven? En toch is de 
bestuurder van een educatieve instelling vooral belang-
rijk als ontwerper en minder als degene die het stuur 
in handen heeft. De persoon van de leider speelt een 
doorslaggevende rol. Wat voor leider bent u en wat voor 
leider wilt u zijn in de context waarin u werkt? Wat voor 
leider is er in de complexiteit van een onderwijsorga-
nisatie nodig? En wat moet u daarvoor ontwikkelen? 
Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken 
en handelen.

doELgroEp
U geeft beroepshalve (eindverantwoordelijk) bestuurlijk 
leiding aan een po-onderwijsorganisatie. U heeft kennis 
van en ervaring met organisatiekunde, leiderschap, 
systeemdenken, veranderkunde en onderzoek.
Bent u geen bestuurder maar wel als ‘ontwerper’ 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie 
(bijvoorbeeld in de functie van algemeen directeur) 
en houdt u zich bezig met complexe strategische 
vraagstukken? dan kunt u zich ook voor deze leergang 
aanmelden. Een intakegesprek kunt u tegemoet zien.

KEnmErKEn
•	 op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk 

voor uw eigen organisatie wordt u gedurende de hele 
leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, imple-
mentatie, analyse en de vertaling naar uw strategische 
beleid voor de middellange termijn. U kunt de u toe-
bedeelde	taken	effectief	en	doelgericht	organiseren	en	
reflecteren	op	eigen	handelen.

•	 ontwikkeling via probleemgestuurd leren waarbij de 
groep onder leiding van een expert via een casus of een 
game problemen uit de praktijk analyseert en mogelijke 
oplossingen verkent. Het vullen van de ’gereedschaps-
kist‘ voor de eigen praktijk staat daarin centraal.

•	 ontwikkeling van de eigen persoonlijke stijl door te 
leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskun-
dige docenten (ook van buiten de sector onderwijs en 
educatie).

Uitvoering door het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

SCHooLLEidErSrEgiStEr po
de leergang ‘professioneel bestuur-
der’	is	gecertificeerd	door	het	
Schooleidersregister po en opge-
nomen in het register in het kader van de herregistratie. 
dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor 
de professionaliseringsthema’s ‘persoonlijk leiderschap’ 
en ‘Leidinggeven aan verandering’ en bij de deelthema’s 
‘organisatie van de school en bedrijfsvoering’ uit het 
thema ‘regie en strategie’ en bij het deelthema ‘Verant-
woording’ uit het thema ‘kennis en kwaliteitsontwikkeling’.

opBoUw
de leergang professioneel Bestuurder bestaat uit 
modules die uitgevoerd worden in vijf tweedaagse 
(incl. overnachting) en vijf eendaagse bijeen komsten. 
de docenten en trainers zijn allen experts op hun vak-
gebied en werkzaam in verschillende domeinen. 
Soms zijn ze zelf bestuurder en verbinden dan ervaring aan 
verdieping. de literatuur die gebruikt wordt, is actueel en 
heeft voldoende diepgang, passend bij de functie.
U	ontvangt	na	afloop,	bij	voldoende	beoordeling	van	
uw	portfolio,	een	certificaat.

 Leergang Professioneel
 bestuurder

AVS Centrum Educatief Leiderschap

kwww.avs.nl/cel/pb

goed onderwijs door visionair leiderschap

“ik ben blij dat ik deze leergang heb 
gevolgd. Andere inzichten, goede feed-

back en persoonlijke analyses vanuit 
theorie en  spiral dynamics hebben mij 

veel gebracht!”

http://www.avs.nl/cel/pb
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progrAmmA
pErSoonLijK LEidErSCHAp 

wat zijn mijn diepste drijfveren in mijn werk? wat zijn 
mijn  ‘hoogste’ waarden die ik wil manifesteren mijn leider-
schap? met behulp van Spiral dynamics, is dit het startpunt 
van deze leergang. in de intervisiesessies leer je met en 
van elkaar rond leiderschapsvraagstukken en hoe je deze 
door	middel	van	diep	luisteren,	aansluiten	en	reflecterende	
vragen kan verdienen. de leergang besluit met de module 
Confronteren met respect. 
Begeleiding: jasper rienstra (Spriral dynamics, intervisie 
en Confronteren met respect) en Leidje witte (module Con-
fronteren met respect) 

orgAniSAtiEfiLoSofiE 

Hoe	werken	organisatiefilosfieën	door	op	de	organisatie-
structuur? U leert spanningen en fricties in de organisatie te 
voorzien	voortkomend	uit	verschillen	in	organisatiefilosofie.
Begeleiding: jaap jan Brouwer 

goVErnAnCE

wat zijn de uitdagingen voor de bestuurder en de 
toezichthouder?in deze module besteden we aandacht 
aan de ontwikkelingen binnen onderwijsbestuur, de rollen 
van de bestuurder en toezichthouder en de verdeling van 
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de 
organisatie. 
Begeleiding: Carine Hulscher-Slot, Chris tils en Hartger 
wassink 

ondErwijS En mAAtSCHAppij 

in de module onderwijs en maatschappij wordt inzicht gege-
ven in de evolutionaire en historische ontwikkelingen van 
de nederlandse samenleving. daarmee kan de dynamische 
context van de eigen onderwijsorganisatie beter (met een 
integrale, systemische blik) begrepen worden – en daarmee 
bewuster de eigen leiderschapskoers bepaald worden.  

orgAniSAtiEontwiKKELing 

Binnen welk kader vinden strategische ontwikkelingen 
plaats (de wet, maatschappelijke verwachtingen)? Hoe 
werkt het systeem achter de strategie en wat zijn de moge-
lijkheden om de organisatie strategisch intern en extern te 
positioneren? 
Begeleiding: Henk derks  en peter Vereijken

ondErHAndELEn 

na het volgen van deze module kent u de kunst van het 
onderhandelen en herkent en begrijpt u de eigen onder-
handelingsstijl en die van anderen. Leerdoelen worden 
bereikt door korte seminars afgewisseld met zelftests en 
praktijkoefeningen. 
Begeleiding: Henk Strating 

VErAndErKUndE

U	krijgt	inzicht	in	verschillende	veranderstrategieën	en	weet	
deze te vertalen naar concreet gedrag van medewerkers. 
inzicht in belemmeringen binnen de eigen organisatie en 
inzicht in in te zetten interventies zullen u helpen om het 
gewenste	effect	te	bereiken.	
Begeleiding: ron wolsleger en roald pool

BEdrijfSVoEring 

de aansluiting van bedrijfsvoering op de missie-visie en 
strategisch beleid krijgt inhoud tijdens de module bedrijfs-
voering. U krijgt inzicht in scenario denken in relatie tot 
meerjarenbegroting en continuïteit in risicomanagement en 
in gebruik van ken-/ en stuurgetallen. 
Begeleiding: geke Lexmond en joke walraven.

De	eindopdracht	van	de	Leergang	Professioneel	Bestuurder	bestaat	uit	2	onderdelen.	Als	eerste	een	reflectieverslag	over	
de eigen persoonlijke ontwikkeling in de professionele rol als bestuurder. Voor het tweede deel heeft u de keuze tussen de 
hereiking van het strategisch plan of een persoonlijk visiedocument. 

www.avs.nl/cel/pb

http://www.avs.nl/cel/pb
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BEgELEiding
jasper rienstra heeft een passie voor toege-
paste bewustzijnsontwikkeling. Hij doet dit als 
team coach, trainer en leiderschapsontwikke-
laar, in vele contexten. Hij is als directeur 
verbonden aan CHE Synnervate. tevens is hij 
initiatiefnemer van mooiboos.nl, omdat hij 

vindt dat respectvolle confrontaties vaak de missing link 
zijn in leiderschap anno nu.
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jaap jan Brouwer studeerde medicijnen en 
rechten in groningen. in het dagelijks leven is 
hij organisatie-adviseur. Hij adviseert organisa-
ties op het terrein van strategie, 
organisatieontwikkeling en imple men-
tatievraagstukken. daarnaast schrijft hij 

boeken over militaire historie.jA
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Chris tils is directeur van fundatis, een advies-
bureau dat onderwijsinstellingen helpt met 
het organiseren van onderwijs en onderzoek. 
fundatis heeft daarvoor brede expertise onder 
één dak: van strategieontwikkeling tot onder-
wijslogistiek en profes sionalisering, van 

infor	matie	management	tot	financiën	en	organisatie
verandering (www.fundatis.nl).
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Carine Hulscher-Slot is senior adviseur bij 
Leeuwendaal. Haar ruime ervaring in het advi-
seren en begeleiden van bestuurders en 
leidinggevenden in het onderwijs zet zij graag 
in bij vraagstukken rond governance, organisa-
tieontwikkeling, reorganisatie, 

medezeggenschap en professionalisering. ook heeft zij 
als interim-rector-bestuurder ervaring in het voortgezet 
onderwijs.
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Hartger wassink is organisatiepsycholoog en 
heeft zich gespecialiseerd in de samenwerking 
tussen leerkracht, leidinggevende en school-
bestuur. Hij volgde de policy governance 
Academy in Londen. wassink werkt voor Stich-
ting niVoZ en heeft zijn eigen adviesbureau 

‘de professionele dialoog’.
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Henk derks is begonnen als onderwijzer in 
Venray en afgestudeerd als pedagoog. Hij is 
zelfstandig ondernemer in het sociale domein 
met een uitgesproken visie op de toekomst. Hij 
is bestuurder, begeleidt veranderprocessen en 
adviseert scholen/schoolbesturen, 

kinderopvang organisaties en gemeenten. Het gaat hem 
vooral over ontwikkelingskansen voor kinderen en niet 
over de belangen van instituten.
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peter Vereijken werkt sinds 2000 als 
 zelfstandig adviseur op het snijvlak van 
gemeente – onderwijs – maatschappelijke 
ondernemers in opvang en het sociale domein. 
Hij begon in 1977 in de (jeugd)hulpverlening/
Amw, daarna volgde diverse functies in de kin-

deropvang, bij randstad gezondheidzorg en deloitte & 
touche iCS. Hij stond in 2003 mede aan de wieg van Stich-
ting Brede School nederland.
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roald pool is werkzaam bij Leeuwendaal als 
business development manager en een typi-
sche change agent. Van huis uit is hij econoom 
met een passie voor gedragsverandering. Zijn 
missie: mensen de spiegel voorhouden en ver-
der helpen in hun persoonlijke ontwikkeling, 

hun drijfveren voor de publieke taak en in hun groei bin-
nen de organisatie. Als trainer en coach van leiding 
-gevenden prikkelt hij en daagt hij uit, waarbij hij luiste-
rend werken combineert met inhoudelijke deskundigheid.
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geke Lexmond is directeur funderend onder-
wijs bij Leeuwendaal. Zij begeleidt 
opdrachtgevers enerzijds met het bouwen aan 
een toekomstvaste organisatie die geen of nau-
welijks last heeft van ad hoc en anderzijds met 
het organiseren van de juiste rand voorwaarden 

voor het verzorgen van goed onderwijs.
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Leidje witte is senior trainer, coach en advi-
seur, met meer dan 25 jaar ervaring in dit vak.  
Ze werkt veelal in het onderwijs, een veld dat 
ze diepgaand kent en waar ze haar hart aan ver-
pand heeft. ontwikkeling van leiderschap en 
organisaties vormen een centraal thema in haar 

werk.
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Henk Strating is als partner en adviseur ver-
bonden aan HS-Arbeidsvoorwaarden en is 
gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken: 
arbeidsverhoudingen, strategisch personeels-
beleid, arbeidsvoorwaarden en (CAo-)
onderhandelingen.
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ron wolsleger is werkzaam bij Leeuwendaal als 
directeur van de adviesgroep ontwikkelen & 
training en houdt zich bezig met ontwikkel- en 
leervraagstukken binnen het publieke domein. 
Zijn overtuiging daarbij is dat leren in de wer-
kelijkheid het beste resultaat geeft.r
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joke walraven is als senior adviseur werkzaam 
bij Leeuwendaal. naast advieswerkzaamheden 
publiceert	Joke	artikelen	over	financieel	
management en is mede redacteur van het 
handboek	financieel	management	van	Sdu.	Ook	
is joke lid van de raad van toezicht geweest 

met	portefeuille	financiën	van	een	stichting	voor	open-
baar onderwijs. de kunst is om geld te laten werken vóór 
het onderwijs en niet tegen het onderwijs.
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postadres postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 e-mail cel@avs.nl  @schoolleider  avs www.avs.nl

DAtum OnDErWErP BEgELEiDEr

9 en 11 januari 2018 intakegesprekken

25 en 26 januari 2018
(Amersfoort)

persoonlijk leiderschap jasper rienstra

6  februari 2018
(Utrecht)

Organisatiefilosofie jaap jan Brouwer

8 en 9 maart 2018 
(Amersfoort)

governance Chris tils
Carine Hulscher-Slot
Hartger wassink

17 april 2018
(Utrecht) 

onderwijs en maatschappij

intervisie
 
jasper rienstra

17 en 18 mei 2018
(Amersfoort)

organisatieontwikkeling

intervisie

Henk derks
peter Vereijken

jasper rienstra
21 juni 2018 
(Utrecht)

onderhandelen Henk Strating

13 en 14 september 2018
(Amersfoort)

Veranderkunde

intervisie

roald pool 
ron wolsleger

jasper rienstra
11 en 12 oktober 2018
(Amersfoort)

Bedrijfsvoering geke Lexmond
joke walraven

15 november 2018 
(Utrecht)

Confronteren met respect jasper rienstra
Leidje witte

14  december 2018 
(Utrecht)

Afsluiting jasper rienstra

opBrEngStEn
•	 	U	bent	als	professional	en	als	persoon	goed	toe	gerust	

voor uw taak als bestuurder.
•	 	U	kunt	strategisch	denken	en	handelen	en	bent	vaardig	
in	relaties	met	interne	en	externe	partijen.	U	kunt	reflec-
teren op eigen handelen en daarop uw gedrag en verdere 
ontwikkeling sturen.

•	 	U	bent	in	staat	ontwikkelingen	internationaal,	in	de	
nederlandse maatschappij en in het onderwijsbeleid te 
onderkennen, te analyseren en te vertalen in strategisch 
beleid voor de middellange en lange termijn.

LoCAtiES
de eendaagsen vinden plaats bij de AVS in Utrecht. tijdens 
de tweedaagsen (incl. overnachting) verblijft u op een 
mooie locatie in Amersfoort.

inVEStEringEn
Uw investeringen in deze leergang zijn:
•	 	Een	studiebelasting	van	270	uur	in	de	vorm	van	
bijeenkomsten,	aangevuld	met	zelfstudie,	reflectie	
en intervisie.

•	 	Een	financiële	investering	van	€	8.750	(AVSleden),	
€	9.750	(niet	AVSleden).	Dit	is	inclusief	de	verplichte	
literatuur en verblijfskosten.

tErmijnBEtALing
Het is mogelijk om in twee termijnen te betalen.
Bij inschrijving kunt u dit aangeven.

informAtiE En AAnmELding
de leergang start in januari 2018. wilt u meer informa-
tie? neem dan contact op met het AVS Centrum Educatief 
 Leiderschap, programmamanager Vera ruitenberg, 
tel. 030- 2361010 of e-mail cel@avs.nl.
of kijk op www.avs.nl/cel/pb.

“Het was veel meer dan een welkome 
afwisseling van de hectiek van de dag 

en een voorbeeld functie voor de eigen 
organisatie (een leven lang leren): een 

verrijking”

mailto:cel@avs.nl
http://www.avs.nl/cel/pb

