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� Voorwoord

Professionaliseren 

Beste collega,

Het vak van schoolleider kan soms erg eenzaam zijn. Als directeur 
van de school speelt u een belangrijke rol in de vormgeving van het 
onderwijs aan de instelling. U doet dat samen met leerkrachten 
en anderen. Veel schoolleiders werken daar met hart en ziel aan 
en we zien dan ook bewonderenswaardige resultaten. Toch komen 
we steeds weer voor nieuwe uitdagingen te staan. Het onderwijs 
van de 21e eeuw moet meegroeien met de maatschappelijke 
ontwikkelingen, die vooral de laatste decennia in hoog tempo aan 
ons voorbijtrekken. Dat valt lang niet altijd mee. Spreken en verstaan 
we de ‘taal’ van de kinderen nog wel? Begrijpen we de andere 
leerbehoeftes van onze huidige kinderen (en zien we het verschil met 
wat wij vroeger leerden)? Vinden we tijd en energie om met andere 
instanties, zoals gemeente en Jeugdzorg, tot afspraken te komen? 
En vooral, zorgen we ook goed voor onszelf, zodat we gezond en fi t 
blijven? 

‘d e  c a o  g e e f t  u  d e  m o g e l i j k h e i d 
p e r  j a a r  2 0 0 0  e u r o  a a n  u w  e i g e n 
p r o f e s s i o n a l i s e r i n g  t e  s p e n d e r e n ’

Vragen die niet altijd eenvoudig zijn te beantwoorden. We kunnen 
wel veel van elkaar leren. De schoolwereld is een kleine wereld 
die na verloop van tijd, soms ongemerkt, veel kleiner kan worden. 
Dat beperkt niet alleen ons inzicht, maar ook onze mogelijkheden 
om modern en effectief onderwijs te verzorgen. De AVS laat u 
daarin niet in de steek. 

Wij zijn er voor u! Daarom roep ik op om samen te professionali-
seren. Dat kan door het volgen van opleidingen en trainingen, 
of door het vormen van lerende (fysieke en digitale) netwerken, 
waarin groepen schoolleiders ook hun eigen scholing kunnen 
programmeren. De AVS zet zich daar de komende tijd voor in, 
maar kan dit niet zonder u. 

In deze professionaliseringsgids vindt u zowel het aanbod van 
School for Leadership als Advies op maat. Hierin staat een 
aantal interessante mogelijkheden om te werken aan uw eigen 
professionalisering, maar ook aan die van anderen. Waarom niet 
de dubbelrol, leerling en meester; zit dat niet in ons allen? Doe 
daarom mee. De CAO geeft u de mogelijkheid per jaar 2000 euro 
aan uw eigen professionalisering te spenderen. Wanneer u dat met 
ons doet, blijft het geld in de sector (de AVS heeft immers geen 
winstoogmerk) en helpt u ook uw collega’s. Doen dus!

Ik wens u een inspirerend schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,

Ton Duif
Voorzitter AVS

doe je samen

Op maat voor u!
Al het geformuleerde aanbod, 

ook op het gebied van opleidingen 
en trainingen, zijn per defi nitie 

geheel op maat te maken op 
basis van uw behoeften!
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U maakt elke dag heel wat mee. Leerkrachten met wensen, leer-
lingen met problemen, partners die wel of niet willen samenwerken, 
een nieuw schoolgebouw, een lastige begroting, een organisatiever-
andering, toenemende regeldruk, et cetera. Uw werk is dynamisch 
en hectisch, maar tijd voor bezinning ontbreekt. Juist dan is het tijd 
om aan uw professionalisering te werken! Of met het hele team (of 
bestuur) stappen te ondernemen. 

Onze adviseurs

� Algemene informatie

Theo van den Burger
t.vandenburger@avs.nl

Paul van Lent
p.vanlent@avs.nl

Harry van Soest
h.vansoest@avs.nl

Ron Bruijn
r.bruijn@avs.nl

Jan Stuijver
j.stuijver@avs.nl

Carine Hulscher-Slot
c.hulscher@avs.nl

Inez van Gils
i.vangils@avs.nl

Eelco Dam
e.dam@avs.nl

Jos Hagens
j.hagens@avs.nl

John G. de Leeuw
j.deleeuw@avs.nl

Henk Keesenberg
h.keesenberg@avs.nl

Jacqueline Kenter
j.kenter@avs.nl

Tom Roetert
t.roetert@avs.nl

Heike Sieber
h.sieber@avs.nl

Gerard van Uunen
g.vanuunen@avs.nl

Bob Ravelli
b.ravelli@avs.nl

Ruud de Sain
r.desain@avs.nl

Anita Vink
a.vink@avs.nl

Liselotte van Gaalen
l.vangaalen@avs.nl

Ritsert Haitsma
r.haitsma@avs.nl

Juridische ondersteuning

AVS Helpdesk

Onze adviseurs staan u graag te woord om uw vragen te beant-
woorden, bijvoorbeeld via de AVS Helpdesk (tel. 030-2361010) of via 
een persoonlijk advies- of coachingsgesprek. Bekijk het aanbod van 
trainingen en opleidingen, die ook voor u op maat te maken zijn.
Veel van onze adviseurs zijn ook schoolleider geweest en begrijpen 
uw situatie maar al te goed. Ze hebben ieder hun eigen expertise(s). 
Kijk voor hun specialisaties op: www.avspifo.nl
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� Algemene informatie

Advies op maat, trainingen,
opleidingen en coaching

Overzicht

Alle overige informatie, zoals trainer(s), kosten en datums, vindt u op www.avspifo.nl

Passend onderwijs
advies op maat Strategische en beleidsmatige vraagstukken 8
advies op maat Structurele en vormgevingsvraagstukken 9
advies op maat Kind op de Gang!® (po) 10
advies op maat Kind op de Gang!® (so/vso) 10
advies op maat Leerling bij de Les!® (vo) 11
advies op maat Student in Beeld!® (mbo) 11
advies op maat AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfi el® (AVS-OZOP®) 12
advies op maat Werkagenda Passend onderwijs 12
advies op maat Grip op bekostiging en geldstromen binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden 13
advies op maat Van sbo-school naar OPDC (of expertisecentrum) 13
advies op maat Leidinggeven aan excellentie-ontwikkeling 14
advies op maat Passend onderwijs: wat er moet gebeuren is bekend, maar hoe ga ik dat op school doen? 14
advies op maat Samen verantwoordelijk voor Passend onderwijs en jeugd 15

Schoolomgeving en ketenpartners
advies op maat Samen verantwoordelijk, samen aan zet (afstemming met ketenpartners) 16
advies op maat Inhoudelijke combinatie, goed onderwijs 17
advies op maat De wereld van onze kinderen is groter dan het schoolgebouw 17
advies op maat Change by gaming 18
advies op maat Oriëntatie op brede school 18
advies op maat Brede school van start 19
advies op maat Hoe om te gaan met extra ondersteuningsbehoeften in de relatie onderwijs en bso? 19
advies op maat School en ouder, schouder aan schouder 20
advies op maat 360 graden onderzoek met ouders 20
advies op maat Inrichting van de medezeggenschap 20
training Hoe voer ik als leidinggevende goede medezeggenschap? (voor leidinggevenden) 42
training Op welke wijze wordt medezeggenschap professioneel gevoerd? (voor (G)MR-leden) 42
training De toekomst van brede school en integrale kindcentra 43
training Succesvol samenwerken met ketenpartners

Governance
advies op maat Goed onderwijs, goed bestuur 21
advies op maat Invoering van het model met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht 21
advies op maat Policy Governance® in de praktijk 22
advies op maat Policy Governance®, hoe werkt het bij u? 22
training Goed onderwijsbestuur: wat betekent dit voor de schoolleider? 44
training Goed onderwijsbestuur: rol en positie van de bestuurder 44
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� Algemene informatie

Organisatie- en leiderschapsontwikkeling
advies op maat Missie en visie in actie 23
advies op maat Verandermanagement 23
advies op maat Strategieontwikkeling met oog voor de omgeving 24
advies op maat Een sterke organisatie die kansen ziet en pakt 24
advies op maat Cultuuronderzoek: professioneel perspectief 25
advies op maat Wat werkt: een effectieve cultuur voor lesgeven en leren 25
advies op maat Effectief leiderschap: bewustwording en toepassing van zes leiderschapsstijlen 26
advies op maat Toekomstgericht leiderschap in een Lerende School 26
training Theorie U: diepe refl ectie en leren van de toekomst (i.s.m. Jan Jutten - Natuurlijk Leren B.V.) 45
training Lerende TOPscholen: van goed naar uitmuntend (i.s.m. Jan Jutten en Arsene Francot- Natuurlijk Leren B.V.) 45
training Stephen Covey: principes van leiderschap in de praktijk 46
training Van moetisme naar moreel besef: opbrengstgericht leiderschap (i.s.m. Jan Jutten - Natuurlijk Leren B.V.) 46
training Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders! 47
training Professioneel kapitaal: leidinggeven boven verwachting (i.s.m. Jan Jutten - Natuurlijk Leren B.V.) 47
training Ondernemende schoolleiders maken het verschil! 48
training Effectieve strategie-implementatie 48
training Neurolinguistisch Programmeren (NLP) voor leidinggevenden (i.s.m. Ger van Drunen) 49
training Stress- en timemanagement 49

Bedrijfsvoering en fi nanciën
advies op maat Bedrijfsvoering en risicomanagement 27
advies op maat Begroten, budgetteren en verantwoording 27
advies op maat Is de inrichting van de fi nanciële organisatie van uw school up to date? 28
advies op maat Investeringsanalyses, businesscases en prognoses 28
advies op maat Ondersteuning bij fusietrajecten 29
advies op maat Simpele quick wins voor kostenbesparing 29
advies op maat Krimp: kans en kwaliteit 30
advies op maat Een project: wel de lusten, niet de lasten 30
advies op maat Zorg & Onderwijs 1 Match: kijk anders naar het kind, kwaliteit en kosten voor een hogere opbrengst! 31
training Krimp? Niet bij de pakken neerzitten! 50
training Naar andere schooltijden: en dan? 50
training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen? 51
training Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis 51
training Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping 52

Personeelsbeleid en teambuilding
advies op maat De CAO-po: nieuw en anders (vanaf 1 januari 2014) 32
advies op maat Van IPB naar Personeelszaken 32
advies op maat Professioneel Taakbeleid 33
advies op maat Stimulerend beoordelen: het gesprek 33
advies op maat Van Teambuilding naar Teamwork 34
advies op maat Omgaan met agressie 34
advies op maat Personeelsdag ‘Onze schitterende scholen!’ 35
advies op maat Ontwikkelassessments voor u en uw team 35
advies op maat Loopbaanbezinning: een gevoelige training 36
advies op maat Tijdelijke vervanging 36
training Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel 53
training Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk? 53
training Formatiemanagement toekomstbestendig 54
training Stimulerend beoordelen, het gesprek 54
training Een goed personeelsdossier is het halve werk! 55

> Vervolg overzicht Advies op maat, trainingen, opleidingen en coaching
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� Algemene informatie

Kwaliteits- en kennismanagement
advies op maat Kwaliteit en kennis organiseren 37
advies op maat Interactieve dataverzameling als basis voor ontwikkeling 37
training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last? 56

Communicatie
advies op maat Sociale media, iets voor uw school? 38
advies op maat Mediation: haal kracht uit een confl ict! 38
training PowNews staat voor de deur: hoe ga ik om met de media? 57
training Confl icten: een kans op verandering! 57
training Succesvol onderhandelen 58
training Effectief en effi ciënt vergaderen 58

In de klas
advies op maat Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen? Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt! 39
training Pesten op uw school? Wat nu? 59
training Neurolinguistisch Programmeren (NLP) voor onderwijsgevenden (i.s.m. Ger van Drunen) 59

Opleidingen
opleiding Opleiding Middenkader 62
opleiding Schoolleider startbekwaam 63
opleiding Schoolleider vakbekwaam 64
opleiding Op weg naar excellent schoolleiderschap 65
opleiding Professioneel bestuurder (Centrum Educatief Leiderschap) 66
opleiding Interim-management: iets voor u? 67

Coaching
coaching op maat Executive coaching 70
coaching op maat Personal coaching 71
coaching op maat Performance coaching 71
training Competentiegericht coachen 72
training Meesterlijk coachen 72

Voor u geselecteerd
training Passend leiderschap (Berenschot) 74
training Systeemdenken voor leiders en begeleiders (Natuurlijk Leren B.V.) 75
training De schoolleider als piloot ( i.s.m. Cadenza Onderwijsconsult) 75
training Boardroom po (CBE Consultants B.V.) 76
training Hersenen en leren (Natuurlijk Leren B.V.) 76
training Zorg & Onderwijs 1 Match: training ‘anders kijken naar kinderen’ (i.s.m. Intraverte) 77
training Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs (i.s.m. Pro Mereor) 77 

> Vervolg overzicht Advies op maat, trainingen, opleidingen en coaching
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� Inleiding Advies op maat

Wat doen wij ertoe?

Beste collega,

Dat leiderschap cruciaal is voor de kwaliteit van onderwijs behoeft 
verder geen betoog. Wat wel een betoog behoeft, is de hoeveelheid 
‘gezichten’ die leiderschap kan hebben. Hebben we het over een 
bepaald niveau in de organisatie? Hebben we het over persoonlijk 
leiderschap dat voor iedereen geldt? Of is dat laatste niets meer dan 
de kennelijk ouderwetse term ‘verantwoordelijkheid nemen’, maar 
dan in een moderner jasje? Moeten we oppassen dat leiderschap 
niet het zoveelste containerbegrip wordt, waar iedereen zijn eigen 
invulling aan geeft? Of maakt dat niet uit en is het juist prima dat er 
in elke situatie een eigen invulling aan wordt gegeven, als het maar 
aandacht krijgt en leidt tot bewustwording en actie? Uiteindelijk zou 
de toetssteen steeds moeten blijven wat wij in onze rol toevoegen 
aan de reis naar volwassenheid van kinderen in al zijn facetten.

Een van mijn mooiste ervaringen in mijn bewustwording hiervan in 
het afgelopen jaar was de vraag die iemand mij stelde op wiens lijst 
van drie ík zou voorkomen als een jong persoon die ik van vroeger 
kende gevraagd zou worden: “Wie is er van invloed op jouw groei?” 
Een vergelijkbare beleving had ik toen we met een aantal mensen 
diepgaand spraken over wie er in ons leven en met name in onze 
eigen ontwikkeling enorm belangrijk zijn geweest. Binnen het gezel-
schap van zes personen kwam op deze lijst bij vijf van de zes een 
leraar uit het basis of voortgezet onderwijs voor. Als elke leerkracht 
zich dat zou realiseren hoeveel hij of zij ertoe kan doen, zou de trots 
op ons vak dan niet enorm toenemen, de relatie met de kinderen 
verbeteren en de kwaliteit in positieve zin bevorderen? En uiteraard 
is het de schoolleider die de randvoorwaarden kan creëren om dit 
te bevorderen, te stimuleren, inspireren en coachen. Je zou de vraag 
of je op iemands lijst staat ook aan de leerkrachten kunnen stellen. 
En je zou die vraag ook zelf moeten kunnen beantwoorden.

Wij komen als AVS deze vragen in allerlei vormen elke dag tegen. 
Vanuit de schoolleiders, vanuit de besturen, maar ook van de 
beleids maker en de politiek en de laatste tijd vanuit de wetenschap. 
Aan ons de plicht om de verbindingen te leggen en mee te denken 
over de optimale invulling van de rol op diverse leiderschaps niveaus. 
Dit kunnen we doen door u van alles aan te bieden, maar veel 
belangrijker is om met u in gesprek te komen en blijven over wat u 
in uw situatie wenselijk vindt en nodig acht. Daarom treft u dit jaar 
in deze gids weliswaar veel aanbod aan van onze kant, maar zien wij 
dit als kapstok om het gesprek te starten om al het aanbod volledig 
om te bouwen naar maatwerk wat tegemoet komt aan uw behoefte. 
We doen dit steeds meer samen met andere partners. We gaan met 
u in gesprek om er samen achter te komen wat uw behoeften zijn en 
welke expertise daar het beste bij past. De juiste expertise ‘waar dan 
ook vandaan’ is voor u belangrijker, dan dat de expertise alleen van 
de AVS zelf komt.
Met een kleinere groep adviseurs in de rol van uw critical friend
hoop ik van harte dat u met ons in gesprek wilt gaan. De genoemde 
thema’s die in deze gids staan (en op de website verder worden toe-
gelicht) zijn een mogelijke ingang daartoe. De AVS is van en voor u. 

Ik hoop velen van u de komende tijd te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Michiel Wigman, 
Directeur AVS

Op maat voor u!
Al het geformuleerde aanbod, 

ook op het gebied van opleidingen 
en trainingen, zijn per defi nitie 

geheel op maat te maken op 
basis van uw behoeften!
mail maatwerk@avs.nl
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� Advies op maat

� Passend onderwijs

� Schoolomgeving en ketenpartners

� Governance

� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

� Bedrijfsvoering en financiën

� Personeelsbeleid en teambuilding

� Kwaliteits- en kennismanagement

� Communicatie

� In de klas

Kijk ook op
www.avspifo.nl

Wilt u meer informatie 
of een vrijblijvende offerte? 
Neem dan contact op met 
de AVS, Margriet van Ast, 

advies@avs.nl 
of tel. 030-2361010
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� Passend onderwijs � Advies op maat

Strategische en beleidsmatige vraagstukken

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden en bevoegde gezagen po en vo.

Inhoud

1  Het schoolondersteuningsplan
 (van school tot bestuur tot swv)
•  De bestandsopname (de onderwijskundige foto) op schoolniveau
  De AVS biedt daarvoor in het vo Leerling bij de Les!®, met daar-

naast speciaal op maat ontwikkelde methodes voor het vso.
•  Analyse en scenario’s
  Waar zitten we nu? Welke ambities laten scholen zien en welke 

ontwikkelagenda past daarbij?
•  De uitwerking tot een ontwikkelagenda
  Welke concrete stappen kunnen we zetten en hoe borgen we ze?
  Welke rol en taken krijgt het samenwerkingsverband daarin?
  De AVS heeft een nieuw instrumentarium ontwikkeld met een 

totaalaanpak op school-, bestuurs- en samenwerkingsverband-
niveau: Het OnderwijsZorg en Ontwikkelprofi el® (AVS-OZOP®).

•  Ondersteuning
  Hoe richten we extra ondersteuning in?
•  Realiseren van een regionaal dekkend aanbod voor ons 

samenwerkingsverband
  Welke afspraken moeten we maken met cluster 1 en 2, met vormen 

van speciaal onderwijs die niet binnen ons samenwerkingsverband 
aanwezig zijn? Welke tussenvormen kunnen van dienst zijn?

2 Ondersteuningstoewijzing
 (van diagnosticeren naar arrangeren)
•  Presentatie en toelichting van modellen, inclusief het in beeld 

brengen van fi  nanciële consequenties (ook op langere termijn)
•  Begeleiding bij keuze en implementatie, bijvoorbeeld in samen-

hang met het centrum voor Jeugd en Gezin
•  Advisering van bevoegde gezagen over ondersteuningsbehoefte 

van leerlingen
 Hoe richten we dit in?
•  Diagnosticeren van leerlingen met speciale onderwijsvragen; 

hoe en door wie?

3 Ondersteuningsarrangementen
 (het primaire proces centraal)
•  In beeld brengen van bekwaamheden docenten
•  Ontwikkelingsperspectief
  Hoe stellen we dit op voor leerlingen waarvoor extra onder-

steuning nodig is?
•  Handelingsgericht werken
 Geen dikke documenten, maar een handig groepsplan.
•  Vormgeving basisondersteuning
  In kaart brengen: Wat vinden we ‘gewoon’ en wat vinden we 

‘extra’?
•  Nieuwe organisatievormen voor zowel regulier onderwijs als voor 

sbo en so (bv. auti-klassen, fl  exibel inzetbare reboundcentra)
•  Interne ondersteuningsstructuur
  Verder ontwikkelen van de leerlingbegeleiding, het schoolinterne 

zorgteam en de relaties met de externe partners.
•  Schooloverstijgende ondersteuningsstructuur (bv. ZAT, helpdesk, 

ambulante ondersteuning)

4 Samenwerking met maatschappelijke partners
•  Inrichting van het verplichte overleg met de gemeente(n), lokale of 

regionale educatieve agenda
•  Verhouding tot en samenwerking met het Centrum voor Jeugd en 

Gezin
•  Samenwerking met Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, (school) 

maatschappelijk werk, buurtwerkers en politie om elk kind alle 
ontwikkelkansen te geven

•  Omgang met ouders
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� Passend onderwijs

Structurele en vormgevingsvraagstukken

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden en bevoegde gezagen po en vo.

Inhoud

1 Procesbegeleiding
•  Structureel
  Te denken valt aan de periode tot de totstandkoming van de 

rechtspersoon of tot aan het eerste ondersteuningsplan.
  Of andere vormen zoals:
•  Onafhankelijk voorzitterschap van stuurgroep of werkgroepen
•  Klankbord
  Af en toe een kritische refl ectie.
•  Advies
  Even door de bomen het bos weer zien.
•  Helpdesk
  Snelle antwoorden op vragen.

2 De wet- en regelgeving
•  Inrichting besturing (toezicht en bestuur) en sturing
•  Inhoudelijk
  Hoe moet het ondersteuningsplan eruitzien? Vormgeving 

van het toezicht, de rol van de inspectie, vormgeving van de 
ondersteuningsplanraad.

•  Bestuurlijk organisatorisch
  Ontwerpen van reglementen, statuten, protocollen.

3 Kengetallen en fi nanciën
•  Financieel perspectief
  Inzicht in de getallen tot 2020.
•  Bekostigingsmodellen
  Bij meer decentraal en bij centraal beleid.
•  Meerjarenbegroting
  De fi nanciële paragraaf van het zorgplan.
•  Financieel management
  Sturen op en met getallen.
•  Planning en control
  Goed zicht op de geldstromen.
•  Administratieve organisatie
  Rekening houdend met eventuele ‘kamers’.
•  Verantwoording
 Zonder dikke mappen.

4 Ondersteuningsplan
•  Criteria en procedure voor verwijzing naar vso
•  Overlegstructuur met gemeente(n), andere 

samenwerkingsverbanden
•  Inrichting samenwerking in de keten (Jeugdzorg, (Jeugd)gezond-

heidszorg, maatschappelijk werk, politie, maatschappelijke onder-
steuning, Centrum voor Jeugd en Gezin)

•  Informatievoorziening voor ouders

5 Medezeggenschap en Ondersteuningsplanraad
•  Procedure
•  Inrichting
•  Reglement

6 Verantwoording
•  Monitoren van processen en opbrengsten
•  Verticale verantwoording (Inspectie en jaarverslag)
•  Horizontale verantwoording (jaarverslag, ketenpartners)

7  Actiepunten voor bestuur en swv, volgend op de OZOP®’s 
van scholen

•  Benchmark
 Hoe doen anderen het?
•  Van ‘stip aan de horizon’ tot implementatie
 Het traject uitgelijnd.
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Kind op de Gang!® (po)
De leerkracht in beeld bij de formulering 
van het schoolondersteuningsprofiel

Doelgroep
Po-scholen, -schoolbesturen en -samenwerkingsverbanden.

Inhoud
Passend onderwijs begint bij de professional in de klas. 
Leerkrachten die zelf invulling geven aan kwaliteit van onderwijs en 
zorgplicht. Met de AVS-simulatie Kind op de Gang!® komen de han-
delingsbekwaamheid en -onbekwaamheid, net als de individuele en 
collectieve ontwikkelbehoeften en -richting in beeld. Na de studie-
dag is er inzicht in kunde, ambities, randvoorwaarden (en grenzen) 
en zijn opleidingsbehoeften in beeld gebracht.
De visie van het team op het ondersteuningsprofi el van de school 
en een eerste aanzet tot een plan van aanpak zijn het resultaat. 
Daarnaast (en even belangrijk) ontstaat er kennis en draagvlak voor 
de dialoog over Passend onderwijs.

De praktijksimulatie levert resultaten op meerdere niveaus op:

Resultaat op schoolniveau:
•  Creëren van draagvlak voor Passend onderwijs en integratie;
•  In beeld hebben van randvoorwaarden en mogelijkheden (waar-

onder competenties en gewenste competenties);

•  Vaststellen van een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van 
het ondersteuningsprofi el;

•  Profi leren van passend onderwijsaanbod en verantwoording.

Resultaat op bestuursniveau/swv:
•  Bestuursinformatie over de volgende items:
–  Totaalbeeld van mogelijkheden scholen;
–  Deze resultaten op schoolniveau zijn input voor bestuurlijke/ 

bestuursoverstijgende conclusies;
–  Vormgeving van leerlingenondersteuning op individueel-, school-, 

bovenschools- en bestuursoverstijgend/regionaal niveau;
–  Input voor koersbepaling en meerjarenbeleid van schoolbestuur op 

fi nanciën, gebouw, personeel (scholing) en middelen.
•  Signalering en toenadering strategische partners
•  Uitbouw en behoud van (zorg)netwerk
•  Het gericht inzetten van scholing en expertise

Kind op de Gang!®

Voor meer informatie: kindopdegang@avs.nl of 
www.kindopdegang.nl

Kind op de Gang!® (so-vso)
De route naar een dekkend aanbod

Doelgroep
So- en (v)so-scholen, -schoolgemeenschappen en 
-samenwerkingsverbanden.

Inhoud
Nadat de AVS–simulatie Kind op de Gang!® voor het po was geïntro-
duceerd, kwam de vraag vanuit het (v)so-veld of deze methode ook 
toegespitst kon worden op de clusterscholen (cluster 3 en 4). Vanuit 
diverse regio’s kwam de vraag “Hoe verhouden zich de clusterscholen 
tot de ondersteuningsprofi elen van het regulier onderwijs?” en “Wat 
is de meerwaarde van de specifi eke clusters, zowel intern (als speci-
ale voorziening) als ook in het aanbod van expertise richting reguliere 
scholen?” Deze vragen zijn voor het speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs aanleiding om via de AVS-methodiek te verkennen waar 
hun aanvullende mogelijkheden liggen bij de inrichting van Passend 
onderwijs. Het swv is door de integrale benadering van regulier èn 
(voortgezet) speciaal onderwijs in staat de mogelijkheden en ontwik-
kelterreinen verder te onderzoeken en Passend Onderwijs in te richten 
(lichte, extra en zware ondersteuning, transfer van expertise uit (v)so, 
inrichting van de structuur en bekostiging).

Het grote verschil met het primair onderwijs is dat een clusterschool 
(in principe) geen leerling met een indicatie kan weigeren. Een clus-
terschool kan dus niet zozeer spreken van grenzen ten aanzien van 
leerlingen met indicatie, maar vraagt zich temeer af hoe deze leerling 
optimaal geholpen kan worden. De clusterschool gaat gedurende 
de studiedag op zoek naar onderwijsverbetering en pedagogische/
didactische aanpak. In de so/vso variant vormen 12-15 casussen per 
cluster de basis. Deze sluiten aan bij de populatie so/vso per cluster 
(DSM-diagnose).

De uitkomsten bieden op bovenschools niveau input om een dek-
kend aanbod te verkennen en te realiseren. De AVS begeleidt bestu-
ren intensief en vakkundig bij het formuleren en uitvoeren van een 
samenhangende strategische aanpak op regionaal niveau. Intervisie 
en het samen leren van elkaar en van eerder verkregen opbrengsten 
vormen een belangrijk onderdeel van het vervolgtraject. Desgewenst 
verzorgt de AVS een regionale analyse van een mogelijk ondersteu-
ningsprofi el en worden de eerste aanzetten tot een dekkend aanbod 
in kaart gebracht. Dit vanuit de zorgvuldig gekozen ondersteunings-
profi elen van de scholen. KOG fungeert dan als startpunt binnen een 
groter traject. Op weg naar een dekkend aanbod voor de hele regio!

� Passend onderwijs � Advies op maat
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Leerling bij de Les!® (vo)
Passend onderwijs – van docent naar regio

Doelgroep
Vo-scholen, -schoolgemeenschappen en -samenwerkingsverbanden.

Inhoud
De praktijksimulatie ‘Leerling bij de Les!®’ helpt u uw eigen koers 
te bepalen en biedt:
•  betrokkenheid en draagvlak vanuit docententeams (bottom-up);
•  inzicht in (gewenste) competenties bij individu/team/

schoolstroom/afdeling;
•  een overzichtelijk beeld met betrekking tot leerlingenon-

dersteuning ten  aanzien van de (on)mogelijkheden per 
scholengemeenschap;

•  de mogelijkheid om per schoolstroom/afdeling/scholengemeen-
schap of samenwerkingsverband strategische keuzes te maken;

•  inzicht in visie en beleid over Passend onderwijs;
•  een bezinning op vakinhoudelijke en pedagogische elementen.

De praktijksimulatie levert resultaten op meerdere niveaus:

Resultaat op onderdeelniveau: stroom/afdeling et cetera:
•  Creëren van draagvlak voor Passend onderwijs en integratie;
•  In beeld hebben van randvoorwaarden en mogelijkheden, waar-

onder (gewenste) competenties;
•  Vaststellen van een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van 

het ondersteuningsprofi el;
•  Profi leren van passend onderwijsaanbod en verantwoording.

Resultaat op niveau van scholengemeenschap en/of swv-niveau:
•  Informatie over de volgende items:
–  Totaalbeeld van mogelijkheden: stromen/afdelingen/

scholengemeenschappen;
–  Deze resultaten op het niveau van de scholengemeenschap zijn input 

voor bestuurlijke/bestuursoverstijgende conclusies;
–  Vormgeving van leerlingenondersteuning op niveaus van stroom/

afdeling/scholengemeenschap en bestuursoverstijgend/regionaal 
niveau;

–  Input voor koersbepaling en meerjarenbeleid van uw 
scholengemeenschap op fi nanciën, gebouw, personeel (scholing) en 
middelen;

•  Signalering en toenadering strategische partners;
•  Uitbouwen en behouden van (zorg)netwerk;
•  Gericht inzetten van scholing en expertise.

Leerling bij de Les!®

Voor meer informatie: leerlingbijdeles@avs.nl of 
www.leerlingbijdeles.nl

Student in Beeld!® (mbo)

Doelgroep
Mbo-scholen en roc’s

Inhoud
De methode ‘Student in Beeld!®’ heeft reeds haar grote waarde in 
het primair en voortgezet onderwijs bewezen en is nu aangepast 
voor het middelbaar beroepsonderwijs.
De voordelen van Student in Beeld!® op een rij: 
•  inzicht in huidig ondersteuningsaanbod;
•  mogelijkheden zien en kansen benutten;
•  bijdrage aan verder terugdringen VSV en uitstroom;
•  input voor beleid of professionaliseringsstap;
•  ontwikkeling ondersteuningsprofi el;
•  draagvlak onder docenten;
•  grote betrokkenheid zorgafdeling;
•  concrete bouwstenen inrichting ondersteuningsorganisatie;
•  inzicht in opleidingsbehoefte.

Voorafgaand aan de studiebijeenkomst vindt een uitgebreide intake 
plaats. De studiedag wordt zo op maat gesneden. Diverse modu-
laire varianten (zoals aantal deelnemende docenten en gefaseerde 
opbouw) zijn mogelijk. Afhankelijk van de gekozen insteek zijn de 
resultaten beschikbaar per opleiding, team of geheel roc.

Voor meer informatie en een gesprek over uw specifi eke situatie en 
behoeften kunt u contact opnemen met de AVS, tel. 030-2361010 of 
via studentinbeeld@avs.nl

� Passend onderwijs
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AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel® (AVS-OZOP®)®)®

Invullen schoolondersteuningsprofiel in diverse regio’s

Werkagenda Passend onderwijs

Doelgroep
Schoolleiders en IB’ers.

Inhoud
Passend onderwijs gaat nu werkelijk van start. Maar wat gaat er 
nu echt gebeuren op 1 augustus 2014, welke stappen moet u nog 
zetten, wie is nu waar verantwoordelijk voor en wat betekent dit 
voor de schoolleider? De AVS heeft de afgelopen jaren, als gevolg 
van de toepassing van haar praktijksimulatie Kind op de Gang!®, 
veel inzicht gekregen in wat er zich nu werkelijk afspeelt in het 
kader van Passend onderwijs binnen de scholen, schoolbesturen en 
besturen van samenwerkingsverbanden, maar ook bij gemeente(n). 
Schoolleiders ondernemen nu stappen en willen de geformuleerde 
ambities verwezenlijken en de kwaliteit van hun leerkrachten 
verhogen om in te kunnen spelen op de stelselwijziging Passend 
onderwijs. Het is voor veel schoolleiders een uitdaging om het 
eigen geformuleerde beleid met dat van het bevoegd gezag en 
samenwerkingsverband te vergelijken en dit te vertalen en vorm te 
geven naar de eigen situatie.

De AVS heeft een webapplicatie ontwikkeld in het kader van Passend 
onderwijs om te komen tot het schoolondersteuningsprofi el, het 
AVS-OZOP®. Bij het AVS-OZOP® gaat het om de hele inrichting van de 
ondersteuning: van kengetallen van de school tot aan de zorgstruc-
tuur, teamcompetenties en professionaliseringsbeleid. Met dit pro-
fi el zijn scholen in staat hun schoolsituatie op het gebied van zorg 
goed in beeld te brengen en te defi niëren. Ook het thema kwaliteit – 
en de sturing daarop – is hierbij aan de orde. Schoolintern is het een 
ontwikkeldocument en een verantwoording van de ondersteuning 
voor de inspectie. Extern dient het op niveau van het bevoegd gezag 
en het samenwerkingsverband als bekostigings- en beleidsdocu-
ment, maar zeker als monitor. Dit schoolondersteuningsprofi el kan 
worden vergeleken (benchmarking) met andere scholen in de wijk, 
het bevoegd gezag, de regio en zelfs landelijk om te monitoren waar 
de school staat in haar ontwikkeling.
U kunt het schoolondersteuningsprofi el zelf invullen of de AVS kan u 
hierbij begeleiden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten, of de inzetbaarheid van 
OZOP®? Kijk op www.avs.nl/ozop of neem contact op met de AVS, 
ozop@avs.nl.

Fasering
Eind 2012 is door OCW de regio-indeling gepubliceerd.  In schooljaar 
2012-2013 stond de inhoudelijke voorbereiding op de invoering van 
Passend onderwijs centraal: vormgeven aan de samenwerkingsver-
banden, inrichten van de ondersteuningsplanraad, opstellen van het 
ondersteuningsplan en overleg met gemeenten en ondersteunings-
planraad. Uiterlijk op 1 november 2013 dienen samenwerkingsver-
banden de rechtspersoon ingericht te hebben en op 1 februari 2014 
moet het ondersteuningsplan zijn voorgelegd aan de ondersteu-
ningsplanraad. Voor 1 mei 2014 dienen de samenwerkingsverbanden 
het ondersteuningsplan vast te stellen en naar de inspectie van 
het onderwijs te sturen. Uiteindelijk treedt op 1 augustus 2014 de 
zorgplicht in werking. De landelijke indicatiestelling, de REC’s en de 
huidige samenwerkingsverbanden vervallen.  

Mijlpalen
In het schooljaar 2014-2015 worden de samenwerkingsverbanden 
verantwoordelijk voor toewijzing, ondersteuning en fi nanciering. De 
middelen voor ambulante begeleiding gaan naar het (v)so, tenzij het 
nieuwe SWV afspraken heeft gemaakt over overname van personeel 
(opting-out). Middelen voor lichte ondersteuning gaan naar het 
samenwerkings-verband Passend onderwijs. Voor primair onderwijs 
zijn dat middelen van de huidige wsns, en voor voortgezet onder-
wijs het regionaal ondersteuningsbudget, rebound en de middelen 
Herstart en Op de rails (nu evaluatie-onderzoek). Tevens zal er 
sprake zijn van een overgangsregeling. De middelen voor ambulante 
begeleiding gaan in het schooljaar 2014-2015 naar de (v)so-scholen, 
tenzij afspraken zijn gemaakt over de overname van personeel door 
het nieuwe samenwerkingsverband. In het schooljaar 2015-2016 
gaan de middelen naar de samenwerkingsverbanden en geldt er een 
verplichte herbesteding bij het (v)so. Per 1 augustus 2015 geldt dat 
de nieuwe bekostiging volledig van start gaat, alsmede de start van 
verevening. Deze verevening dient te zijn afgerond in 2020.
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Grip op bekostiging en geldstromen
binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden

Doelgroep
Besturen en coördinatoren van (te vormen) samenwerkings-
verbanden en deelnemende besturen/directies.

Inhoud
De bekostiging van de ondersteuning voor lichte en zware zorg gaat 
vanaf 1 augustus 2013 drastisch veranderen. De nieuw te vormen 
samenwerkingsverbanden ontvangen alle middelen. Deze nieuwe 
samenwerkingsverbanden ontstaan deels uit de oude samenwer-
kingsverbanden, maar dienen een veel grotere regio af te dekken 
(voor het po: gemiddeld 90 scholen/20.000 leerlingen). De budget-
taire omvang neemt in absolute getallen toe, ondanks het feit dat op 
de macrobudgetten fors bezuinigd wordt. Naast de verbreding in de 
budgetstromen, krijgen de samenwerkingsverbanden een verbreding 
in verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld de toewijzing naar het (v)so. 
De bestuurlijk /juridische (her)inrichting en de inhoudelijke invulling 
van de samenwerkingsverbanden moet in het schooljaar 2012-2013 
zijn beslag krijgen.
De nieuwe samenwerkingsverbanden dienen een fi nanciële functie 
in te richten passend bij de nieuwe taakstelling en geldstromen. 
Aan het beheer van deze geldstromen moeten strakke eisen gesteld 
worden. In de opzet van de planning, control en verantwoording
(fi nancieel beleid) moet aansluiting gezocht worden bij 
externe  verantwoordingseisen en interne beleidsplannen 

(ondersteuningsplannen). De opzet van de (meerjaren)begroting 
moet aansluiten op de hernieuwde taakstelling, activiteiten en func-
tionele inrichting van de samenwerkingsverbanden (wie is waarvoor 
verantwoordelijk en wie beheert welk budget?). In aansluiting op de 
begroting moet een nieuwe (herijkte) administratie opgezet worden, 
waarbij u desgewenst kunt kiezen voor uitvoering in eigen beheer of 
voor uitbesteding. De onderscheiden verantwoordelijke(n), rechten, 
plichten en bijbehorende procedures moeten vastgelegd worden 
in de zogenoemde administratieve organisatie. Integraal geldt dat 
zowel transparantie extern (richting overheid) als intern (richting 
deelnemende besturen en procesverantwoordelijken) een leidend
principe vormt.
Eén van de uitgangspunten van het nieuwe beleid Passend onderwijs 
is, dat de nieuwe samenwerkingsstructuren niet moeten leiden tot 
een toename in administratieve lasten of bureaucratische structuren.

Om dit te bereiken adviseren wij u graag bij:
•  de opzet en (her)inrichting van de fi nanciële functie;
•  de opzet van de begroting en de onderliggende verdeelmodellen;
•  de opzet van de planning en control (zicht op geldstromen);
•  de opzet van effi ciënte periodieke interne en externe 

verantwoording;
•  de opzet van een compacte en doelmatige inrichting van de 

 administratieve organisatie.

Van sbo-school naar OPDC (of expertisecentrum)

Doelgroep
Bestuurders en directeuren in po en vo.

Inhoud
In het kader van Passend onderwijs wordt het samenwerkings-
verband (swv) steeds belangrijker. Basisscholen zoeken binnen een 
swv vaak naar handelingsgerichte adviezen. Ook is de behoefte aan 
scholing, diagnose en ambulante begeleiding groot. Sbo-scholen 
(scholen voor speciaal basisonderwijs) hebben deze expertise – als 
het gaat om gedrags- en leerproblemen – vaak in huis. Bovendien 
kent de sbo-school de dagelijkse onderwijspraktijk: specialisten 
staan zelf met beide benen in het veld.
Wanneer een swv (of een sbo-school) de ambitie heeft om een exper-
tisecentrum of een OPDC (ortho-pedagogisch didactisch centrum) 
te ontwikkelen, kan een ervaren AVS-adviseur meekijken over de 
schouders. Hij of zij kent het proces en begeleidt het traject richting 
een OPCD of expertisecentrum. Te denken valt aan adviezen en bege-
leiding met betrekking tot het ontwikkelen van producten, zoals een 
website, startconferentie en begroting.

� Passend onderwijs
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Leidinggeven aan excellentie-ontwikkeling

Passend onderwijs: wat er moet gebeuren is bekend,
maar hoe ga ik dat op school doen?

Doelgroep
Directeuren en schoolteams en leden van schoolbesturen en alge-
mene directie.

Inhoud
Excellente leerlingen ontwikkelen zich goed als in hun onderwijsbe-
hoeften wordt voorzien. Net zoals dat bij alle andere leerlingen het 
geval is. Voor excellente leerlingen voldoet het gemiddelde aanbod 
echter niet aan de onderwijsbehoefte. Zoals bij iedere leerling die 
extra aandacht nodig heeft, vraagt het inspanning om ook excellente 
leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ter ondersteuning 
van de scholen stelt OCW in de prestatiebox geld beschikbaar voor 
een excellentieprogramma voor de begaafde leerling.
Iedere beleidsontwikkeling vereist vanzelfsprekend een gedegen 
procesmanagement: leidinggeven aan visievorming, beleid 

Doelgroep
Schoolleiders, IB’ers, leerkrachten, besturen, partners binnen 
het netwerk Passend onderwijs en coördinatoren/directeuren 
samenwerkingsverbanden.

Inhoud
Wat gaat er nu echt gebeuren op 1 augustus 2014, als Passend 
onderwijs van start gaat? Welke stappen moet u nog zetten, wie is nu 
waar verantwoordelijk voor en wat betekent dit voor de schoolleider?
De AVS heeft de afgelopen jaren, als gevolg van de ontwikkeling 
en de toepassing van de praktijksimulatie Kind op de Gang!®, veel 
inzicht gekregen in wat er zich nu werkelijk afspeelt in het kader van 
Passend onderwijs binnen de scholen, schoolbesturen, besturen van 
samenwerkingsverbanden en bij gemeente(n). Schoolleiders willen 
de geformuleerde ambities verwezenlijken en de kwaliteit van hun 
leerkrachten verhogen om in te kunnen spelen op de stelselwijziging 
Passend onderwijs.
Het is voor veel schoolleiders een uitdaging om het eigen geformu-
leerde beleid met dat van het bevoegd gezag en samenwerkings-
verband te vergelijken en dit te vertalen naar de eigen praktijk en 
te integreren in lopende schoolplannen.

De AVS ondersteunt scholen bij het feitelijk inrichten van Passend 
onderwijs. Enkele voorbeelden van maatwerktrajecten die de AVS 
vormgeeft zijn:

vormgeven en implementeren alsook de handhaving van de integrale 
kwaliteit. Maar hoe doet u dat? Wat moet het beleid rond excellentie 
omvatten? Vroegsignalering van hoogbegaafdheid ter voorkoming 
van onderpresteren is een belangrijk item, maar zeker niet het 
enige. Hoe staat het team tegenover excellentie? Zijn er belangrijker 
zaken die voorrang hebben? Welke verwachtingen omtrent 
complexiteit of taakbelasting zijn aan de orde? Op welke wijze kan 
een dergelijk traject in gezamenlijkheid vorm krijgen? Gedegen 
procesmanagement ondervangt en integreert deze vraagstukken.

Diverse vormen zijn mogelijk: persoonlijke en/of teamcoaching, 
danwelstudiedagen en/of vaardigheidstrainingen ten aanzien van 
processen verandermanagement en leiderschapsontwikkeling. 
In overleg bespreken we welke vorm(en) voor uw organisatie 
 passend zijn.

•  het ontwikkelen van professionaliseringstrajecten en het opstellen 
van plannen van aanpak met schoolleiders om Passend onderwijs 
inhoudelijk vorm te geven binnen de school;

•  helpen bij het inrichten van de basisondersteuning van Passend basisondersteuning van Passend basisondersteuning
onderwijs in de school. Het gaat hierbij om het omzetten van beleid 
naar het dagelijks handelen;

•  ondersteunen bij inrichten scholingsplan zodat de professionali-
sering de komende jaren ook gericht is op de ambities van Passend 
onderwijs en helpen bij het maken van de juiste keuzes bij het 
beleggen van rollen en taken binnen uw team;

•  advies geven bij het effi ciënt en economisch aantrekkelijk inrichten 
van de onderwijszorgstructuur;

•  informeren over wet- en regelgeving en adviseren op welke wijze u 
ouders kunt betrekken bij het vormgeven van Passend onderwijs;

•  invulling geven aan de door de AVS ontwikkelde webapplicatie
in het kader van Passend onderwijs om te komen tot het school-
ondersteuningsprofi el, het AVS-OZOP® (zie pagina 12);

•  begeleiden bij het stellen van de strategische vragen om te komen 
tot het opstellen van een regionaal ondersteuningsplan. De basis 
hiervoor zijn de schoolondersteuningsprofi elen, zoals opgesteld in 
AVS-OZOP®;

•  als partner kan de AVS schoolleiders ondersteunen bij verdere 
kwaliteitsontwikkeling binnen de school;kwaliteitsontwikkeling binnen de school;kwaliteitsontwikkeling

•  het organiseren van gestuurde netwerkbijeenkomsten op 
verschillende niveaus in diverse regio’s (o.a. good practices en 
casussen).
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Samen verantwoordelijk voor Passend onderwijs en jeugd

Doelgroep
Schoolleiders, bestuurders en directeuren cq coördinatoren Passend 
onderwijs en beleidsmedewerkers onderwijs gemeenten.

Inhoud
Het vormgeven van Passend onderwijs is niet alleen een opdracht 
aan het onderwijs, maar het heeft ook gevolgen voor het gemeen-
telijke beleid. Onderwijsinstellingen en gemeenten zijn vanaf nu 
samen aan zet om kinderen een zo goed mogelijk passende plek 
te bieden. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om een 
goede afstemming. Alle nieuwe samenwerkingsverbanden Passend 
onderwijs maken eind 2013 een eerste aanzet voor het ondersteu-
ningsplan, waarin de bestuurlijke, fi nanciële en inhoudelijk inrich-
ting beschreven staat. De gemeenten bereiden zich voor op de 
transitie Jeugdzorg, waarvoor zij vanaf 2015 verantwoordelijk zijn. 

Het is wenselijk om te komen tot één beleid van de samenwerkings-
verbanden Passend onderwijs, gemeenten en jeugdzorginstellingen 
met samenhangende arrangementen van onderwijs en Jeugdzorg. 
Het onderwijs en de gemeenten geven dan samen vorm aan de 
beleidsdoelstelling ‘één kind, één gezin, één plan, één aanpak’ voor 
onderwijs en zorg.

In deze (incompany) maatwerktraining of individueel adviestraject 
ondervindt u welke rollen, taken en verantwoordelijkheden u heeft 
bij de stelselwijziging Passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg. 
We maken gebruik van een praktijksimulatie waarbij u ervaart tegen 
welke ‘hindernissen’ u eventueel aanloopt en we bieden handvatten 
om te komen tot effectieve samenwerking.

� Passend onderwijs
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� Schoolomgeving en ketenpartners � Advies op maat

Samen verantwoordelijk, samen aan zet
(afstemming met ketenpartners)

Doelgroep
Schoolleiders, bestuurders, samenwerkingsverbanden en 
gemeenten.

Inhoud
Hoewel Passend onderwijs primair de verantwoordelijkheid is van 
schoolbesturen, heeft de wet ook gevolgen voor gemeentelijk beleid. 
Door samen op te trekken, kunnen gemeenten en schoolbesturen 
meer voor elkaar krijgen.
Samenwerkingsverbanden en gemeente(n) moeten verplicht op 
overeenstemming gericht overleg (OOGO) voeren over zowel het 
ondersteuningsplan van de samenwerkende schoolbesturen als de 
plannen voor de jeugdzorg van de gemeenten(n). Vragen die aan de 
orde kunnen komen zijn:
•  Op welke wijze kan de samenwerking tussen de gemeenten in de 

regio op het terrein van Passend onderwijs en zorg voor jeugd 
vormkrijgen (gezamenlijke visieontwikkeling en voorwaarden)?

•  Op welke wijze kan het partnership tussen gemeenten en onder-
wijs vormkrijgen, dat wil zeggen ten aanzien van de bestuurlijke 
inbedding, de inhoudelijke beleidsmatige afstemming, professi-
onalisering van betrokkenen en samenwerking van de ketenpart-
ners in en om de scholen?

•  Wat wordt de procedure met betrekking tot afstemming zorg-
plannen (Passend onderwijs en Jeugdzorg), qua aanpak en 
inhoudelijk?

De AVS kan antwoord geven op bovenstaande vragen afgestemd op 
de lokale en regionale situatie. Om in te kunnen spelen op externe 
veranderingen en om als partners succesvol te zijn en te blijven, zijn 
drie perspectieven van belang: wat willen we bereiken, wat kunnen 
we bereiken en wat moeten we als partners doen (en laten) om daar 
te komen? Aangrijpingspunten voor de transitie Passend onderwijs 
zijn de koers en strategie (het Richten), het prioriteren en organise-
ren (het Inrichten) en de manier van werken (het Verrichten). De AVS 
kan u adviseren en begeleiden bij het oplossen van vraagstukken op 
het gebied van bestuur, management en organisatie.

We brengen de belangrijkste uitdagingen en kansen in beeld, even-
als het creëren van perspectieven op vernieuwing en het verbeteren 
van de effectiviteit. Wat zijn dominante ontwikkelingen op het terrein 
van Passend onderwijs en zorg en hoe gaan de partners daar mee 
om? Sluit de huidige aanpak nog aan op veranderende wet- en regel-
geving? Beschikken de professionals van de verschillende partners 
over de juiste kwaliteiten en attitude om aan te sluiten bij het geza-
menlijk vormgeven aan de beleidsdoelstelling ‘één kind, één gezin, 
één plan, één aanpak’ voor onderwijs en zorg?

RICHTEN

INRICHTEN VERRICHTEN
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� Schoolomgeving en ketenpartners

Inhoudelijke combinatie, goed onderwijs

Doelgroep
Schoolleiders, bestuurders, samenwerkingsverbanden, gemeenten, 
combinatiefunctionarissen.

Inhoud
Sinds 2008 zijn de combinatiefunctionarissen op basis van de 
Impuls brede scholen, sport en cultuur ingevoerd. Het gaat hierbij 
om nieuwe en structurele functies, die zoveel mogelijk worden inge-
zet op uitvoerend niveau. Vanaf 2012 is de Impuls brede scholen, 
sport en cultuur verder gegaan onder de naam Brede impuls com-
binatiefuncties. Hieronder vallen ook de buurtsportcoaches waar-
voor per 1 januari 2012 extra middelen beschikbaar zijn gesteld. 
Ze zijn werkzaam in de sportsector in combinatie met tenminste 
één andere sector. Dit kan, zoals bij de huidige combinatiefunc-
ties, de onderwijs- en/of cultuursector zijn, maar is ook mogelijk 
in combinatie met andere sectoren zoals welzijn, bedrijfsleven, 
etc. De doelstelling is voor eind 2013 gesteld op 2.900 fte aan 
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches.
Hoewel Passend onderwijs primair de verantwoordelijkheid is van 
schoolbesturen, heeft de wet ook gevolgen voor gemeentelijk beleid. 
Door gezamenlijk op te trekken, kunnen gemeenten, sport, cultuur 
en schoolbesturen meer voor elkaar krijgen. De (inhoudelijke) inzet 
van de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches is gewenst. 

Het onderwijs, gemeenten en zorg geven samen vorm aan de 
beleidsdoelstelling ‘één kind, één gezin, één plan, één aanpak’ voor 
onderwijs en zorg. Om te komen tot een juiste afstemming tussen 
sport, cultuur en school is samenwerking tussen de partijen cruciaal 
om op een goede manier in te kunnen spelen op de specifi eke onder-
steuningsbehoeften van kinderen, zodat de basisdriehoek ‘school – 
gemeenschap (w.o. sport en cultuur) – gezin’ versterkt kan worden.

Wat kan de AVS voor u betekenen?
De AVS kan antwoord geven op de volgende vragen die zijn afge-
stemd op de lokale en regionale situatie:
•  Gaming: door middel van een interactief spel worden de ‘ist’ 

en ‘soll’ samengebracht.
•  Wat kan het onderwijs leren van sport- en culturele instellingen 

en visa versa?
•  Hoe kunnen we de afstemming binnen de wijk tussen school, 

sport en cultuur op een hoger niveau brengen?
•  Wat is de gezamenlijke kunde en wat kan sterker aangezet worden 

om de kwaliteit te verhogen?
•  Hoe komen we tot een duurzame samenwerking?
•  Wat is de rol van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach?

De wereld van onze kinderen is groter dan het schoolgebouw
Partnership tussen school, sport en cultuur

Doelgroep
Combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, cultuurcoaches en 
leidinggevenden in het onderwijs, sport- en cultuurinstellingen.

Inhoud
Hoewel de Wet Passend onderwijs primair de verantwoordelijkheid 
is van schoolbesturen, heeft de wet ook gevolgen voor gemeentelijk 
beleid. De AVS kan actief participeren als partner in het kader van 
de inhoudelijke afstemming tussen school, sport en cultuur. Om te 
komen tot een juiste afstemming is samenwerking tussen de partijen 
cruciaal om goed in te kunnen spelen op de specifi eke ondersteu-
ningsbehoeften van kinderen, zodat de basisdriehoek ‘onderwijs 
– gemeenschap (w.o. sport en cultuur) – gezin’ versterkt kan worden. 
Hierbij is naast onderwijs ook de (inhoudelijke) inzet van de combina-
tiefunctionarissen, buurtsportcoaches of cultuurcoaches gewenst.

Praktijksimulatietool om te komen tot structurele 
samenwerking
De AVS heeft een praktijksimulatietool (op maat) ontwikkeld om de 
agenda’s van de diverse organisaties op elkaar af te stemmen. 

Deze simulatie zorgt ervoor dat zowel beleidsmakers als uitvoerders 
ervaring opdoen in de ‘do’s’ en ‘dont’s’, de ‘ist’ en ‘soll’ en te komen 
tot duurzame samenwerking.

Een simulatietool voor sport- en cultuurinstellingen, 
de wijk op een lijn
Een in het onderwijs succesvolle simulatietool is vertaald voor sport- 
en cultuurinstellingen en in verkorte versie uitgebracht. De tool is 
bedoeld om de dialoog op gang te brengen tussen de partners in 
de wijk, om gezamenlijk te kunnen aansluiten op de behoefte(n) 
van kinderen.

Event en netwerken
Tijdens een kort interactief maatwerkprogramma deelt de AVS goede 
voorbeelden vanuit de sport, cultuur, zorg en onderwijs met alle 
partners in de wijk/regio. Doel is om van elkaar te leren en elkaar 
te ontmoeten als start van een structurele samenwerking. Via de 
inzet van netwerken wordt eveneens deskundigheid en ontmoeting 
bevorderd.
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Change by gaming

� Schoolomgeving en ketenpartners � Advies op maat

Doelgroep
Ouders, leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, samenwerkings-
verbanden, gemeenten, combinatiefunctionarissen.

Inhoud
Samen verantwoordelijk, samen aan zet

In de komende jaren staan er een aantal grote transities, wetswijzi-
gingen en stelselwijzigingen op stapel om de zorg rondom het kind 
te verbeteren. In de praktijk moeten de agenda’s van de verschil-
lende organisaties nader op elkaar afgestemd worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan de agenda’s van Passend Onderwijs (2014) en 

de transitie van de Jeugdzorg (2015). Afstemming van de diverse 
agenda’s kan alleen plaatsvinden als de diverse organisaties zich 
in gezamenlijkheid verantwoordelijk voelen om de zorg rondom het 
kind zo optimaal mogelijk te organiseren (wederzijdse afhankelijk-
heid). De AVS heeft een praktijksimulatietool ontwikkeld om de 
agenda’s van de ‘diverse’ organisaties op elkaar af te stemmen.

Deze praktijksimulatie zorgt ervoor dat zowel beleidsmakers als 
uitvoerders ervaring opdoen in de ‘do’s’ en ‘dont’s’, de ‘ist‘ en ‘soll’. 
De opgedane ervaring kunt u direct vertalen naar de eigen praktijk. 
De praktijksimulatie kunt u inzetten als start van complexe veran-
deringen binnen en tussen verschillende organisaties om te komen 
tot duurzame samenwerking. De AVS biedt deze praktijksimulatie op 
maat aan, omdat zij als geen ander weet dat geen één organisatie 
hetzelfde is.

Oriëntatie op brede school

Doelgroep
Schoolleiders in het primair onderwijs die aan de start van een brede 
school staan en gaan samenwerken met andere organisaties.

Inhoud
Wilt u zich oriënteren op visies, mogelijkheden en achtergronden 
van de brede school?
Wilt u bewuster worden van mogelijkheden en indicatoren, 
waarmee u kunt inspelen op lokale kansen en belemmeringen? 
Wilt u uitgangspunten formuleren over het samenwerken met 
andere organisaties?

De brede school bestaat niet. Wel bestaat als gezamenlijk 
 fundament de gedachte dat inhoudelijke aansluiting van activitei-
ten door meerdere instellingen de ontwikkeling van leerlingen kan 
bevorderen op het gebied van bijvoorbeeld taal en sociaal gedrag. 
Ook kan een brede school een extra impuls geven aan samenwerking 
op gebiedsniveau en aan de signalering van wijkspecifi eke vraag-
stukken die voor kinderen een grote rol spelen.

De volgende onderdelen kunnen we inzetten:
•  een werkvorm om deelnemers te helpen de verschillende 

visie-elementen op de brede school te rangschikken naar een 
schooleigen profi el;

•  achtergronden, ontwikkelingen en profi elen van brede scholen;
•  refl ectie op de krachtenvelden die in uw situatie een rol spelen;
•  het benoemen van belangrijke indicatoren voor resultaatgerichte 

vervolgacties bij het starten van een brede school (vanuit 
projectmatig perspectief ).

We kunnen interactieve werkvormen met collega-leidinggevenden 
inzetten en informatieve presentaties geven. We laten instrumenten 
zien om een aanzet tot concrete beleidsvoornemens te formuleren. 
Het onderzoeken van eigen mogelijkheden en uitgangspunten staat 
centraal.
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� Schoolomgeving en ketenpartners

Hoe om te gaan met extra ondersteuningsbehoeften
in de relatie onderwijs en bso?
Doelgroep
Ouders, leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, gemeenten.

Inhoud
Op school is het voor de zorgleerling vaak goed geregeld, maar 
hoe zit dat tijdens de bso? Voor kinderen met een extra hulpvraag 
of stoornis is het van belang dat de school intensief contact onder-
houdt met de bso en dat er een overdracht plaatsvindt. De AVS kan 
dit contact opzetten en begeleiden.

Brede school van start

Doelgroep
Schoolleiders in het primair onderwijs die aan de start van een brede 
school staan en gaan samenwerken met andere organisaties.

Inhoud
U heeft de brede school ‘in de schoot geworpen’ gekregen, maar 
weet nog niet precies hoe de samenwerking en het concept in te vul-
len. U bent enthousiast, maar u vindt het lastig het juiste profi el te 
kiezen voor de brede school.

Schoolleiders krijgen steeds vaker te maken met de door OCW gesti-
muleerde brede school. Soms op eigen initiatief, soms omdat de 
lokale gemeente nieuwbouw alleen toestaat wanneer het pand een 
brede school wordt. Ter voorbereiding is ‘Oriëntatie op brede school’ 
aan te raden (zie hiervoor), waar schoolleiders een idee krijgen van 
de mogelijkheden en eventuele knelpunten. Belangrijk is vervolgens 
dat het traject richting een brede school niet verzandt in zakelijk-
heid: puur papieren afspraken. Een adviestraject met een ervaren 
AVS-adviseur gaat verder, maakt de te nemen stappen concreet voor 
de lokale situatie en kan precies op uw hulpvraag inspringen in elk 
stadium en bij elk onderwerp dat onder de brede school valt.

De AVS biedt advies en begeleiding bij:

Profi el kiezen
Om een heldere, breed gedragen visie op de brede school te formuleren, 
is het belangrijk eerst een of meerdere profi elen te kiezen. Er zijn er zes: 
onderwijskansen-, verrijkings-, zorg-, opvang-, wijk- of buurt- en het 
multifunctioneel accommodatieprofi el.

Analyseren van de omgeving
Door een wijk- en buurtprofi el te maken, krijgt de brede school een 
vanzelfsprekende positie in de omgeving en sluit het onderwijskundige 
beleid aan op de wensen van ouders.

Onderhandelen met de gemeente
Wordt al het geld dat beschikbaar is voor uw gebouw ook daadwerkelijk 
geïnvesteerd? Loopt de onderhandeling met de gemeente – over nieuw-
bouw, verbouw of onderhoud – niet voortvarend? De AVS adviseert en 
ondersteunt bij het indienen van aanvragen en het voeren van overleg 
met bijvoorbeeld een wethouder.

Beheer
De AVS, als professionele gesprekspartner, helpt u in beeld te brengen 
wat de kansen, maar ook bedreigingen zijn van de brede school. Het 
adviestraject kan een startdocument opleveren voor alle betrokken 
partners, een visie op de brede school, een goed gefundeerd profi el, 
meer draagvlak creëren et cetera. De gewenste resultaten van het 
adviestraject bespreken we vooraf.

Wat u kunt verwachten:
Professionele begeleiding, gedegen – op maat – onderzoek 
onder alle relevante partijen en ondersteuning bij de uitvoering. 
Documenten die binnen uw onderwijsorganisatie helpen bij de 
besluitvorming en vervolgens een uitgangspunt zijn. Overige 
gewenste resultaten van het adviestraject worden vooraf besproken 
en zijn afhankelijk van uw specifi eke vraag.
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� Schoolomgeving en ketenpartners � Advies op maat

School en ouder, schouder aan schouder

Inrichting van de 
medezeggenschap
Doelgroep
Directeuren en adjunct-directeuren.

Inhoud
Nu het werken met de WMS al weer een tijdje aan de gang is, kan 
het goed zijn om al dan niet samen met de (G)MR en het bestuur te 
bespreken wat de ervaringen zijn en of er wensen zijn voor veran-
dering of aanpassing. Staan alle betrokkenen op dezelfde manier in 
het proces? Zijn er fricties, onduidelijkheden over taken en rollen of 
ideeën voor verandering? Wilt u gebruikmaken, meer dan tot nu toe, 
van de fl exibele invulling van medezeggenschap? Hoe is uw rol ten 
opzichte van de (G)MR? Zijn de leden van de (G)MR voldoende op de 
hoogte van hun taken en bevoegdheden? Moet het reglement wor-
den aangepast of gewijzigd?

Uw specifi eke vragen en wensen staan centraal tijdens bijvoorbeeld 
een opmaatstudiedag of een begeleidingstraject.

Doelgroep
Ouders van de scholen, leden van de (G)MR-en, leerkrachten, school-
leiders en bestuurders.

Inhoud
De rol van ouders en school bij onderwijs en opvoeding is niet 
gelijk, maar wel gelijkwaardig. Vanuit deze grondhouding vindt de 
communicatie tussen school en ouders plaats. Ouders zijn primair 
verantwoordelijk voor de opvoeding en de school voor het onder-
wijs. Ouders vervullen voor de school de rol van een pedagogische 
partner en de school is voor de ouders de onderwijskundig partner. 
Met als doel kinderen maximale kansen te bieden.Voor ouders zijn 
er vier rollen te onderscheiden in relatie tot de school: de ouder als 
gelijkwaardige gesprekspartner (m.n. bij beleidsvorming en –ontwik-
keling), als bestuurlijke speler (bij besluitvorming, bijvoorbeeld bin-
nen de (G)MR), als consument en kwaliteitstoetser van het onderwijs 
dat zijn/haar kind ontvangt, of als deskundige van de leerling. Om 
te komen tot een juiste afstemming tussen school en ouders, zowel 
individueel als collectief, is samenwerking tussen beide partijen 
cruciaal. De AVS kan diverse maatwerktrajecten aanbieden met 
betrekking tot de relatie school en ouders. Enkele voorbeelden vindt 
u hiernaast:

Algemeen:
•  opzetten van gezamenlijke missie- en visietrajecten;
•  het creëren van draagvlak voor nieuwe invoeringstrajecten 

(o.a. schooltijden);
•  individuele en collectieve (oplossingsgerichte) gespreksvoering met 

ouders, school en ketenpartners;
•  ondersteuning (G)MR bij wet- en regelgeving, rollen, taken 

en verantwoordelijkheden.

Gericht op Passend onderwijs:
•  inrichten ondersteuningsplanraad en informatiepunt ouders;
•  uitleg van wet- en regelgeving en wijze van invoering ten aanzien van 

de rechten en plichten van ouders en school op het gebied van o.a. 
Passend onderwijs;

•  het inrichten van een zorgstructuur op diverse niveaus (school, 
bevoegd gezag en samenwerkingsverband) waarin de rol van ouders 
expliciet aan bod komt (bijvoorbeeld opzetten van een ouderplatform);

•  het opstellen en implementeren van het schoolondersteuning-profi el 
en/of regionaal ondersteuningsplan in een brede setting;

•  onderzoeken hoe er afstemming tussen school en ouders kan 
plaatsvinden bij de inrichting van de ondersteuning (ontwikkelings-
perspectief ) tussen school en thuis (m.n. bij leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften).

360 graden onderzoek
met ouders
Doelgroep
Directeuren en adjunct-directeuren.

Inhoud
Heeft u een idee hoe de ouders over uw school denken? En hoe 
denkt uw team over de ouders? Hoe gaat u om met de welbespraak-
te, kritische ouder? Of de ouder die bijna nooit binnen uw school 
wordt gesignaleerd? Zet u alle tijd en energie die u in ouderbetrok-
kenheid en/of ouderparticipatie steekt wel op de juiste manier in?
Een 360 graden onderzoek van uw school op het vlak van 
ouderbetrokkenheid en communicatie kan u veel informatie 
opleveren. Door een gedegen onderzoek van de kant van de 
directie, de leerkrachten en de ouders krijgt u een driedimensionaal 
beeld van de oudercommunicatie in uw school. De resultaten 
verwerken we in een advies op maat.
De volgende onderdelen maken (meestal) deel uit van dit advies:
•  gesprek directeur;
•  enquête leerkrachten;
•  gesprek met delegatie van ouders;
•  verzamelen en analyseren van de schriftelijke communicatie 

 tussen school en ouder.
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� Governance

Goed onderwijs, goed bestuur

Invoering van het model met een College van Bestuur
en een Raad van Toezicht

Doelgroep
Bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden op alle niveaus.

Inhoud
Goed onderwijs, goed bestuur. Er is de laatste tijd zoveel ver-
anderd, dat de invulling van het managementstatuut daar niet 
meer bij past. De verdeling tussen bovenschools management en 
bestuur vraagt om heldere afspraken, zodat iedereen weet wat zijn 
of haar taken en bevoegdheden zijn. U wilt uw besturings model 
vormgeven volgens de principes van Policy Governance®, of u 
heeft een nieuw bestuur wat vragen oproept over verhoudingen, 
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.
Allemaal redenen – en er zijn er nog veel meer te bedenken – voor 
een bezinning op het managementstatuut en/of het hele besturings-
model zoals uw bestuur dat hanteert. De Wet Goed onderwijs, goed 
bestuur verplicht scholen bovendien de functies bestuur en intern 
toezicht te wijzigen. Hoe is deze functiescheiding gerealiseerd en 
werkt het naar tevredenheid van alle betrokkenen?

Doelgroep
Bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden op alle niveaus.

Inhoud
Invoering van een structuur bestaande uit een College van Bestuur 
(CvB) en een Raad van toezicht (RvT) heeft grote gevolgen voor de 
verhoudingen binnen een stichting of vereniging. Deze veranderende 
verhoudingen zijn weliswaar niet van invloed op de werkzaamheden 
zelf, maar wel op de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden. Bij de overgang naar een RvT doet het huidige 
bestuur afstand van de bevoegdheden en taken die thans toekomen 
aan het bestuur. Vrijwel alle bestuursbevoegdheden en verantwoor-
delijkheden gaan over naar de leden van het CvB. Deze leden hebben 
een dienstverband met de stichting. De RvT houdt zich minder dan 
het huidige bestuur bezig met besluitvorming.
Het model met een RvT en een CvB is bij uitstek het model om de 
functies van bestuur en intern toezicht in twee aparte organen onder 
te brengen. Statutair wordt geregeld dat het CvB het bevoegd gezag 
is. Het (bezoldigde) CvB bestuurt de scholen en de RvT oefent het 
intern toezicht op het CvB uit. Beide organen hebben dan ook hun 
eigen specifi eke rol.

Wanneer u bijvoorbeeld ervaart dat het bestuur en u zich met 
dezelfde zaken bemoeit, terwijl in het managementstatuut de zaken 
zo mooi zijn vastgelegd, of wanneer het afgesproken takenpakket 
begint te knellen, vraag dan een gesprek aan met een AVS-adviseur 
om uw situatie te analyseren. Ook wanneer tussen u en uw col-
lega’s in de centrale directie onvoldoende duidelijk is wie waarvoor 
verantwoordelijk is, kan het instrumentarium en de begeleiding van 
de AVS hulp bieden. Denk aan een SWOT-analyse, het opstellen van 
een (nieuwe) taakverdeling, het verwerven van commitment bij alle 
betrokkenen en de invoering van de taakverdeling. Ook de, op grond 
van de Wet Goed onderwijs, goed bestuur verplichte functieschei-
ding kan hierbij aan de orde zijn. 

U kunt kiezen voor een ‘terugkomdag’, waarop de voortgang en 
eventueel nog bestaande wensen en problemen bij de taakverdeling 
worden besproken. Als onderdeel van dit adviestraject hoort ook 
een studiebijeenkomst belegd voor directie, bestuur en (G)MR tot de 
mogelijkheden.

Het CvB is eindverantwoordelijk en aansprakelijk in zijn rol als 
bestuurder van de scholen. De RvT is verantwoordelijk en aan-
sprakelijk voor de manier waarop het toezicht op het CvB wordt 
uitgeoefend.
Het is bij een proces om te komen tot een nieuwe bestuurstructuur 
van groot belang dat alle betrokkenen – bestuur, schoolleiders, 
teamleden en ouders – zich betrokken weten bij het hele proces, zich 
herkennen in de te maken keuzes en zich erkend voelen in hun wen-
sen en behoeften.
Een dergelijk proces is niet alleen een proces van toepassing van 
wet- en regelgeving, van het opstellen van reglementen en het aan-
passen van statuten en van onderzoek naar en vinden van oplossin-
gen voor de verschillende vraagstukken die tijdens het proces aan 
de orde zijn. Juist op het terrein van de bereidheid tot verandering, 
tot het er gezamenlijk de schouders onder willen zetten en dus 
het zien van meerwaarde van de nieuwe structuur is een wereld te 
winnen. Het zorgvuldig omgaan met gevoelens is cruciaal voor het 
welslagen van het traject.

De begeleiding van de AVS-adviseur kan dan ook bestaan uit bege-
leiding op alle onderdelen van het proces.
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� Governance � Advies op maat

Policy Governance® in de praktijk

Policy Governance®, hoe werkt het bij u?

Doelgroep
Bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden op alle niveaus.

Inhoud
Governance gaat over het inrichten van de bestuurlijke organisatie. 
Hoe geeft u deze vorm? Een bestuur op afstand, of dicht op de school/
scholen? Een bestuurlijk model functioneert goed als er duidelijke 
rolverdelingen en verhoudingen zijn. Gedrag is daarbij een belangrijke 
component. U kunt een nieuwe start maken door bijvoorbeeld een 
analyse te maken van het managementstatuut en het besturings-
model in relatie tot de organisatiestructuur, gesprekken te voeren 
met direct betrokkenen, de mogelijkheden van uw organisatie door te 
lichten en tips en adviezen te ontvangen voor een passende taakver-
deling. Daarbij speelt ook de horizontale en verticale verantwoording 
een belangrijke rol. U kunt problemen voorkomen of oplossen, vol-
doen aan wet- en regelgeving en er met nieuw elan weer tegenaan.
Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren bin-
nen organisaties ontwikkelde dr. John Carver het Policy Governance 
Model. Dit model wordt in Nederland, ook in het onderwijs, steeds 

Doelgroep
Bestuurders, toezichthouders en leidinggevenden op alle niveaus.

Inhoud
Veel besturen en toezichthouders in het onderwijs, en in andere 
sectoren, hebben het model Policy Governance inmiddels ingevoerd. 
Maar, na een tijdje komt de klad erin, blijkt het alleen een invoering 
op papier te zijn of moeten de gemaakte afspraken worden herzien. 
Regelmatig is te horen dat bestuurders de afspraken en de uitvoe-
ring daarvan in de praktijk willen evalueren. De vraag is daarbij Hoe 
Policy Governance proof is onze organisatie?

meer toegepast. Het biedt een compleet instrumentarium voor 
bestuur en toezicht en is daarmee uniek. Maar, een doorvertaling 
naar de laag in de bestuurskolom waar het verkeer tussen bestuur of 
bovenschools manager en de directeuren zich afspeelt, bestaat nog 
niet. De AVS adviseert en ondersteunt u bij het werken met Policy 
Governance binnen de gehele bestuurskolom.
De principes van het Policy Governance Model zijn niet alleen van 
belang voor de relatie tussen het (college van) bestuur/de boven-
schools manager en de raad van toezicht. Juist ook in de relatie tussen 
het bestuur/de bestuurder en de schooldirecteuren zijn vraagstukken 
van aansturing en verantwoording aan de orde van de dag. Daarbij 
speelt ook wat volgens de directieleden een redelijke interpreta-
tie is van de op bestuursniveau geformuleerde beleidsuitspraken. 
Thema’s als coördinatie, verantwoordingsrapportages, de inrichting 
van het directeurenoverleg, horizontale en verticale verantwoording, 
te behalen doelen en de kaders waarbinnen te handelen staan daar-
bij centraal. De AVS adviseert en begeleidt bij het formuleren van 
beleidsuitspraken en de implementatie van het Policy Governance 
Model en bij de vertaling naar het niveau van de directieleden.

Daarom heeft de AVS een aanbod ontwikkeld waarbij we de rele-
vante documenten analyseren. Daarna volgen aanbevelingen en een 
advies voor aanpassing. Ook kan een verantwoordingskader onder-
deel van het traject zijn. Het gaat om een kort traject, gericht op uw 
resultaten.

Kern van het aanbod:
•  analyse van gehanteerde documenten;
•  hoe is de verhouding daarvan met het managementstatuut en de 

statuten van de stichting/vereniging?
•  hoe wordt de omgeving van de school of scholen betrokken?
•  na bespreking van de analyse volgt het formuleren van aanbevelin-

gen en advies voor aanpassing van documenten en de handelwijze;
•  indien gewenst, het bijwonen en observeren van een vergadering 

van de toezichthouder en de bestuurder(s).
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� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

Missie en visie in actie
Doelgroep
Voor (stichtings-)directeuren met hun teams, eventueel aangevuld 
met ouders en leerlingvertegenwoordigingen.

Inhoud
Wat maakt dat de mensen in de school als een collectie, een verzame-
ling individuen, werken of dat ze als een echt samenwerkend team 
opereren? Zijn zij samen meer dan de som der delen of werken zij als 
het tegendeel? Als iemand uw school binnenloopt en aan een wille-
keurige medewerker vraagt wat de missie of de visie van de school is, 
krijgt hij dan een antwoord dat u of een collega ook zou geven?
Kunnen de ouders of de leerlingen eigenlijk wel een antwoord op die 
vraag geven? Een diep besef van de missie is onontbeerlijk omdat 
het de grond van de hele organisatie en alles wat we doen of niet 
doen is. De visie is als het roer van de organisatie, medebepalend 
voor de koers op lange en korte termijn. Als leidinggevende kunt 
u het helder hebben, maar hoe krijgt u dat in het hoofd of liever in 
het hart van iedereen die in uw organisatie werkt en zich beweegt? 
Kortom: een gedeelde visie is niet een meegedeelde visie maar een 
dagelijkse richting gever bij iedereen in de organisatie. Hoe u dat 
voor elkaar krijgt, vergt een proces dat u samen met anderen moet 
doorlopen. We zullen van het ‘wat?’ (de resultaten) via het ‘hoe?’ (de 
processen) aandacht voor het ‘wie?’ en ‘waarom?’ gaan hebben op 
een dusdanige wijze, dat er sprake is van een daadwerkelijk missie 
en visie in actie.
Uitgangspunten en werkwijzen zijn ontleend aan het werk van: 
J. Collins, Daniel Kim, P. Senge, O. Scharmer, H. Gardner en 
P. Weermeijer e.a.

Verandermanagement
Doelgroep
Bestuurders, directeuren en managers.

Inhoud
Het leidinggeven aan een onderwijsorganisatie, betekent leiding-
geven aan professionals. Als alles goed gaat, kan het de mooiste 
baan zijn van de wereld, maar als ombuigingen of aanpassingen in 
beleid nodig zijn, zijn deze veranderingsprocessen vaak erg taai en 
moeizaam. Ondanks het feit dat menig schoolleider of bestuurder 
zich bekwaamd heeft in het aansturen en begeleiden van deze ver-
anderingsprocessen, is het soms raadzaam om externe coaching of 
ondersteuning te zoeken. Zeker daar waar het veranderingen betref-
fen in de bedrijfsvoering met directe of indirecte implicaties voor 
het onderwijs, is het cruciaal de juiste toonzetting en verhouding 
te vinden tussen enerzijds uw basisproces (en de eigenstandige 
verantwoordelijkheid hierin van uw leerkrachten) en anderzijds uw 
ondersteunend proces.
Vanuit hun vakinhoudelijke achtergrond en expertise bestaat bij de 
adviseurs van de AVS zeer ruime ervaring in het aansturen, begelei-
den of coachen van veranderingsprocessen. Graag werken wij samen 
met u en betrokken medewerkers zowel inhoudelijk als procesmatig 
toe naar de beoogde en gewenste verandering in uw organisatie.
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� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling � Advies op maat

Strategieontwikkeling met oog voor de omgeving

Een sterke organisatie die kansen ziet en pakt

Doelgroep
Bestuurders, leidinggevenden, toezichthouders en middenkader 
in het po.

Inhoud
Om te excelleren in een voortdurend veranderende omgeving is een 
vooruitziende blik en een duidelijke strategische koers noodzakelijk. 
Van de start van een nieuwe school tot en met een fusietraject of 
de invoering van Passend onderwijs, telkens wordt uw strategisch 
denkvermogen op de proef gesteld.

De veranderende rol en de dagelijkse realiteit van de onderwijs-
ondernemer (schoolleider, bestuurder, bovenschools leiding-
gevende, toezichthouder) kenmerken zich steeds meer door 
onvoorziene uitdagingen en ontwikkelingen in de organisatie of de 
omgeving. Bij het bepalen van een strategische koers spelen vragen 
als: Wat gebeurt er om ons heen? Welke wet- en regelgeving gaat 
betekenis voor ons krijgen? Welke trends doen zich voor in onze 
omgeving? Hoe verloopt de leerlingontwikkeling? Welke trends doen 
zich voor in de arbeidsmarkt? Wat zijn veranderende behoeften en 
vragen van onze klanten?

Doelgroep
Schoolleiders, bovenschools leidinggevenden, schoolteams, 
leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en 
bestuurders.

Conceptueel denken
Uitgaande van uw visie, is een heldere en tastbare strategie (in een 
veilige omgeving) hét fundament van uw ‘onderwijsonderneming’. 
Hoe komt u tot een passende strategie, hoe duidt u deze strategie 
en hoe formuleert u de strategie zo dat er draagvlak voor ontstaat? 
Strategie vraagt bovendien om permanente en bewuste aandacht. 
Steeds komen er nieuwe kansen en bedreigingen voorbij die aanzet-
ten tot het herijken van uw plannen. De AVS kent de omgeving en de 
uitdagingen van onderwijsondernemers goed. Met gebruikmaking 
van diverse denkmodellen zoekt u met ervaren AVS-adviseurs de 
passende strategie en oplossingsrichting in diverse situaties.

Strategische keuzes maken
AVS-adviseurs faciliteren uw denkproces. Indien nodig brengt de advi-
seur relevante externe ontwikkelingen in kaart. Hij of zij helpt u de 
implicaties van deze externe ontwikkelingen te vertalen naar uw eigen 
organisatie. De AVS zet u aan tot denken in alternatieven en scenario’s 
om zo te komen tot effectieve strategische afwegingen en een heldere 
toekomstvisie. De strategie overstijgt het niveau van de diverse vakge-
bieden die de onderwijsorganisatie kent (personeelsbeleid, fi nanciën, 
kwaliteitsbeleid, huisvesting et cetera). U kunt pas gaan investeren op 
specifi eke terreinen wanneer u uw koers heeft bepaald, en wanneer u 
uw strategische keuzes voor uzelf en naar uw organisatie, uw team en 
uw stakeholders toe kunt uitleggen en verantwoorden.

nieuw

Inhoud
Uw organisatie bezint zich op de toekomst, waarbij duidelijk is dat 
een koerswijziging nodig is. U zoekt samenwerking met andere 
organisaties. U denkt na over de invoering van een ander onderwijs-
concept. En zo zijn er nog tal van redenen te bedenken waarom u in 
beeld wilt brengen wat de sterke en zwakke kanten van de organisa-
tie zijn en waar de mogelijkheden van ontwikkeling liggen.

Aan de hand van een SWOT-analyse brengt de AVS-adviseur de 
sterke en zwakke kanten én de kansen en bedreigingen in beeld en 
spiegelt deze aan de strategische opties. Al naar gelang uw wensen 
vindt deze analyse op schoolniveau plaats en worden de analyses 
van de verschillende scholen verwerkt tot een analyse op bestuursni-
veau. Ook een SWOT-analyse van de bestuurlijke organisatie behoort 
tot de mogelijkheden. Het traject wordt afgesloten met toekomstge-
richte aanbevelingen en scenario’s.
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Wat werkt: een effectieve cultuur voor lesgeven en leren

Cultuuronderzoek: professioneel perspectief

Doelgroep
Directeuren, intern begeleiders, schoolteams.

Inhoud
Ik heb het gevoel dat we nog niet alles uit onze leerlingen 
en leerkrachten halen.
Hoe scheppen we een cultuur waarin leren van en met elkaar 
alledaags is?
Hoe creëer ik een omgeving, waarin effectief lesgeven een 
prominente rol heeft?

Marzano, Hopkins en vele anderen hebben onderzoek gedaan naar 
wat echt werkt, om het potentieel uit leerlingen én leerkrachten 
te halen. Het gaat allereerst om het ontwikkelen van een effectieve 
cultuur voor lesgeven en leren. Daarin staat actieonderzoek centraal, 
zodat een schooleigen concept ontstaat, waarin het leren van elkaar 
vanzelfsprekend is. Het gaat daarnaast om effectief lesgeven. Dat 
kan door een uitstekende didactische aanpak te combineren met 
een actieve rol voor de leerling, het aanleren van meta-cognitieve 
strategieën en formatieve beoordeling.

Doelgroep
Teams in po en vo.

Inhoud
In de praktijk van alledag blijken er diverse aanleidingen te zijn 
om in te zetten op een cultuuronderzoek. Onder cultuur verstaan 
we het geheel aan (professioneel) gedrag, gewoonten, rituelen, 
ontmoetings vormen en werkwijzen, dat een organisatie zo specifi ek
maakt, op grond waarvan men zegt:
•  Dat is nu typisch onze cultuur!: heerlijk ongrijpbaar en niet zel-

den een argument om het huidige organisatiegedrag te hand-
haven en te koesteren als (onbewust) middel tegen wenselijke 
gedragsveranderingen.

•  We willen zo graag naar een professionele cultuur!: als uitgangs-
punt naar gewenst organisatiegedrag is het zinvol actueel en 
gewenst organisatiegedrag in beeld te brengen als basis voor een 
verdere professionele ontwikkeling met perspectief.

•  Ik ben nieuw hier als directeur en een cultuuronderzoek lijkt me 
een goede start als een soort röntgenfoto van de organisatie: met 

grote regelmaat ontvangt de AVS dergelijke verzoeken, waarbij 
we een röntgenfoto van de specifi eke gedragsactualiteit opstellen 
en de ruimte voor verdere ontwikkeling naar een professionele 
 cultuur onderzoeken.

Een cultuuronderzoekadvies bieden we altijd volledig op maat aan 
vanuit specifi eke kerndomeinen die de organisatie zelf aanvult en 
inbrengt; medewerkers vinden de eigen vraagstelling terug in de 
vragenlijst. Dat betekent dat het onderzoek beschrijvend van aard is, 
eindigend in concrete aanbevelingen met perspectief. In het kort de 
(mogelijke) werkwijze:
•  intakegesprek;
•  inventarisatie onderzoeksgebied met betrokkenheid van alle 

medewerkers;
•  verspreiding digitale vragenlijst met open vragen;
•  individuele gesprekken met medewerkers en/of optioneel met 

ouders en leerlingen, onder andere op basis van de vragenlijst;
•  bespreking van constateringen, conclusies en aanbevelingen 

via een uitgebreide rapportage.

� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

nieuw

De op maat gerichte aanpak van de AVS, in de zone van naaste 
ontwikkeling van de school, geeft duidelijkheid en inspiratie om 
deze doelen binnen handbereik te krijgen.
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� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling � Advies op maat

Effectief leiderschap: bewustwording en toepassing 
van zes leiderschapsstijlen

Toekomstgericht leiderschap in een Lerende School

Doelgroep
Bestuurders, directeuren en teams.

Inhoud
Er is veel te doen om opbrengsten te verbeteren en het onderwijs 
effectiever te organiseren. De ene schoolleider slaagt hier beter in 
dan de andere. Hoe komt dat? Wat doen effectieve schoolleiders?
Onderzoek laat zien dat er zes verschillende leiderschapsstijlen zijn 
te onderscheiden. Effectieve schoolleiders kunnen fl exibel schake-
len tussen deze zes stijlen. In plaats van een stijl te kiezen die het 
best past bij hun persoonlijkheid, doen deze leiders iets anders. Zij 
vragen zich af welke stijl het best past bij de gegeven situatie. Via 
oefeningen ervaart u het effect van de (voorkeurs)stijlen en krijgt u 
zicht op de bijbehorende vaardigheden.

Doelgroep
Alle leidinggevenden: (bovenschoolse) directies en middenkader, 
dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders. Ook voor 
mensen met ambities richting leiderschap.

Inhoud
Wilt u ook een persoonlijk meesterschapsplan opstellen, waarin het 
draait om uw ontwikkelbehoefte als leidinggevende in een lerende 
school?

Zoals de vingerafdruk van elk mens uniek is, is ook zijn of haar leren 
uniek. Vanuit die gedachte geven we deze maatwerktraining vorm. 
We presenteren een bijna organische aanpak, waarin uw ontwik-
kelbehoefte als leidinggevende centraal staat. We kijken op welke 
manier uw leiderschapspotentieel tot ontwikkeling kan worden 
gebracht. Aan de hand van uw eigen persoonlijke meesterschaps-
plan stellen we uw individuele programma samen dat leidt tot uw 
toekomstgericht leiderschap: leiderschap dat vorm moet geven aan 
een nieuw onderwijslandschap voor de komende decennia en gene-
raties. Zoals het leren van elk mens uniek is, is ook het leren van 
elke willekeurige groep mensen uniek. Vandaar dat de samenstelling 
van het groepsprogramma sterk afhankelijk is van de individuele 
meesterschapsplannen.

Leiderschap heeft grote invloed op cruciale interne factoren, 
die gezamenlijk het klimaat vormen van uw schoolorganisatie:
•  de duidelijkheid omtrent de visie, de missie en de waarden van 

de organisatie;
•  de mate van commitment aan het doel van de organisatie;
•  het gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de 

organisatie;
•  de standaarden die worden nagestreefd;
•  de fl exibiliteit om te ontwikkelen en nieuwe dingen uit te proberen;
•  de nauwkeurigheid waarmee u prestatiefeedback en passende 

beloningen zoekt.

Leiders die deze factoren positief weten te beïnvloeden, verkrijgen 
meer optimale resultaten dan leiders die dat niet doen.

Deze plannen bepalen na oriëntatie en in samenspraak met de 
 trainer de inhoud van dit maatwerktraject.

U maakt tevens kennis met grote denkers en inspirators uit onze 
tijd. U kunt dan denken aan: Peter Senge, Joseph Jaworski, Otto 
Scharmer, Betty Sue Flowers, Margaret Wheatly, Howard Gardner, 
Andy Hargreaves, Daniel Kim, Luc Stevens, Michael Fullan en 
David Hopkins.
In deze tijd wordt duidelijk zichtbaar dat er grote behoefte is aan 
een nieuwe vorm van leiderschap. In alle sectoren en met name in 
het onderwijs lopen systemen vast. Interventies als WSNS en LGF 
hebben niet de gewenste effecten gehad. Sterker nog, het heeft 
misschien wel geleid tot vele kinderen tussen wal en schip, zonder 
toekomstperspectief of een reële kans op de ontwikkeling van het 
aanwezige potentieel. Meer dan eens lopen we achter de Passende 
onderwijsfeiten aan. Daarom moeten we onze schoolorganisaties 
toerusten voor de komende decennia.
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� Bedrijfsvoering en fi nanciën

Bedrijfsvoering en risicomanagement

Doelgroep
Bestuurders, directeuren en managers.

Inhoud
Om de onderwijsdoelen te realiseren is een adequate bedrijfsvoering 
op álle gebieden noodzakelijk. Dus naast een goede planning- en 
controlcyclus, moet een schoolleider ook beleid formuleren en 
instrumenten hanteren voor fi nanciën, huisvesting, personeel, 
organisatie, materieel (inkoop), marketing & communicatie en ICT. 
De activiteiten die uit dit beleid voortkomen, neemt u op in een 
(meer jaren)begroting: het plandocument. Tijdens het activiteitenjaar 
houdt u de vinger aan de pols via een aantal ken- en stuurgetallen. 
Daarmee kunt u ook tussentijds een managementrapportage opstel-
len, die dus niet alleen over de boekhouding gaat. Jaarlijks verant-
woordt u de gerealiseerde activiteiten en doelen in een jaarverslag 
(horizontale en verticale verantwoording) en evalueert u het beleid. 
De AVS staat u graag terzijde bij het  realiseren van deze integrale 
benadering.

Risicomanagement
Financiële tegenvallers kunt u niet alleen voorkomen door een goede 
borging van uw planning en control structuur (begroting, tussen-
tijdse rapportages en verantwoording). Als schoolleider of bestuur-
der moet u ook een goed gevoel ontwikkelen voor de risico’s waar 
uw onderwijsorganisatie mee te maken kan krijgen. Bijvoorbeeld de 
effecten van onverwachte schommelingen in uw leerlingaantallen 

of van beleidswijzigingen vanuit het rijk met directe effecten op de 
bekostiging. Of de gevolgen voor onderwijs en fi nanciën voortko-
mend uit personele aangelegenheden.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat u fi nanciële risico’s of risico’s 
in de uitvoering zoveel mogelijk probeert te beperken. Hierbij kunt u 
denken aan:
•  zorg dragen voor voldoende eigen vermogen om tegenvallers op 

te vangen (natuurlijk binnen de kaders van de commissie DON);
•  zorg dragen voor een actief risicobewustzijn in uw organisatie;
•  zorg dragen voor borging van de continuïteit van het onderwijs;
•  zorg dragen voor borging van de continuïteit van de voorzieningen 

(huisvesting);
•  actief managen van de mogelijke negatieve effecten van bepaalde 

risico’s.

Kortom, het zo optimaal mogelijk beperken van de (fi nanciële) gevol-
gen van de risico’s ten aanzien van uw beleid en uitvoering.
Risicobeheer is geen eenmalige gebeurtenis, maar een actief en 
integraal deel van uw jaarlijkse planningscyclus. Risicomanagement 
dient dan ook onderdeel uit te maken van het fi nancieel manage-
ment van een professionele onderwijsorganisatie. Elke onderwijsor-
ganisatie is echter uniek en kent een eigen risicoprofi el.
De adviseurs van de AVS ondersteunen u graag bij het inzichtelijk 
krijgen en afdekken van uw specifi eke risico’s en bij het invoe-
ren en borgen van een voor uw organisatie functioneel passend 
risicobeheer.

Begroten, budgetteren en verantwoording

Doelgroep
Bestuurders, directeuren en managers.

Inhoud
Sinds de inwerkingtreding van de lumpsum blijkt dat veel directeu-
ren en schoolbesturen problemen hebben met het opstellen van de 
(meerjaren)begroting. U heeft bijvoorbeeld een schoolplan, maar 
hoe maakt u daar een (meerjaren)begroting bij? Hoe neemt u inves-
teringen op in zo’n begroting? Kan uw formatieplan er ook onder-
deel van uitmaken? En het groot onderhoud of uitbreiding van het 
gebouw? De AVS kan u ondersteunen en begeleiden bij de opstelling 
van de noodzakelijke begrotingen.

Verantwoording en verslaglegging
In 2008 zijn de regels omtrent de jaarverslaglegging gewijzigd. Hoe 
moet uw nieuwe jaarverslag eruitzien? Wat moet er minimaal in? 
Wie leest dat eigenlijk allemaal? En moet u met al die verschillende 
lezers rekening houden? De AVS biedt ondersteuning aan bij
het invoeren van zowel horizontale als verticale verantwoording in 
uw school(organisatie).
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Investeringsanalyses, business cases en prognoses

Doelgroep
Bestuurders en directeuren.

Inhoud
Met de komst van lumpsumfi nanciering is het investeringsrisico dui-
delijk verschoven van het rijk naar individuele onderwijsinstellingen of 
het bovenschools bestuur. Grootschalige investeringen (ICT/inrichting 
en meubilair/huisvesting) vragen dan ook om een gedegen afweging 
vanuit een langetermijnperspectief en vermogensbeheer (solvabiliteit 
en liquiditeit). Vragen waar u als schoolleider of bestuurder voor komt 
te staan, zijn onder andere: Passen de kapitaallasten van deze inves-
tering wel in de begroting (nu en in de toekomst)? Welke risico’s zijn 
hierbij aan de orde? Welk effect heeft dit op onze vermogenspositie? 
Kunnen we wellicht beter huren in plaats van kopen? Wegen de baten 
wel op tegen deze lasten? Tast ik met deze investering de lange ter-
mijn fi nanciële duurzaamheid van mijn organisatie niet aan? Kortom, 
is het verstandig en kan het? De adviseurs van de AVS hebben ruime 
ervaring en expertise in het begeleiden van deze vorm van besluit-
vorming en in het opstellen van integrale business cases (beleid en 
fi nanciën). Zij begeleiden u graag bij zowel de voorbereiding van de 
besluitvorming, alsook in de monitoring van de uitvoering (opzet en 
borging van projectcontrol).projectcontrol).projectcontrol

Beleidsrijke prognoses
Scholen hebben behoefte aan (meerjaren) leerlingenprognoses. 
Nu al is er sprake van signifi cante leerlingenteruggang in diverse 
delen van Nederland. De gevolgen zijn ingrijpend en werken 
door op terreinen van het onderwijsaanbod binnen de gemeente 
(scholen sluiten of fuseren): van bekostiging, behoefte aan 
personeel, huisvesting en inrichting. Gemeenten maken vrijwel 
altijd gebruik van een door de VNG ontwikkeld prognosemodel. 
Dat model kent zijn beperkingen, dus in sommige situaties is het 
verstandig om de gemeente met een eigen prognose tegemoet 
te treden. Ook voor interne sturing is een betrouwbare prognose 
onmisbaar. De omvang van de rijksvergoeding is er direct van 
afhankelijk en u kunt er het aantal leerkrachten dat op de school 
nodig is mee ramen. Het aantal groepen leerlingen kan ermee 
worden bepaald. Het is dus belangrijk om over betrouwbare 
prognoses te beschikken. De adviseurs van de AVS kunnen u 
helpen bij het opstellen van een beleidsrijke prognose van elk van 
uw scholen op basis van de leeftijdsopbouw per school(locatie) 
en de gemeentelijke en CBS-prognose. Het resultaat is een 
beleidsadvies over uw personeel en huisvesting.

Is de inrichting van de financiële organisatie
van uw school up to date?
Doelgroep
Bestuurders, directeuren en managers.

Inhoud
Met name binnen relatief grotere onderwijsinstellingen kennen we 
vanuit de governance code een duidelijke formele verdeling van 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De mate waarin 
u als bestuur of schoolleider het fi nanciële reilen en zeilen van uw 
organisatie onder controle heeft, is sterk afhankelijk van de inrich-
ting van uw fi nanciële organisatie. Wordt u bij de opstelling van de 
jaarlijkse begrotingen (jaarbegrotingen en meerjarenbegroting) goed 
ondersteund? Heeft u gedurende het jaar continu goed zicht op de 
uitputting van uw budgetten en zijn potentiële fi nanciële risico’s 
goed afgedekt? Of wordt u naar uw gevoel toch te vaak overval-
len door fi nanciële tegenvallers, is uw vertrouwen in uw fi nancieel 
beheer afgenomen en verloopt de jaarlijkse verantwoording naar 
bestuur of Raad van Toezicht moeizaam? De adviseurs van de AVS 
hebben ruime ervaring en expertise ten aanzien van het fi nancieel 
functioneren van kleine en grote onderwijsinstellingen. Na een com-
pacte doorlichting, brengen zij samen met u het functioneren, de 

huidige en de gewenste inrichting van uw fi nanciële functie in kaart 
en begeleiden u bij het doorvoeren van verbeteringen. Coaching 
rondom de belangrijke fi nanciële ijkmomenten (begroting, tussen-
tijdse rapportages en verantwoording) behoort hierbij vanzelfspre-
kend ook tot de mogelijkheden.

Het vermogen van een schoolbestuur
Schoolbesturen worden geacht beleid te hebben geformuleerd op 
hun vermogen. Waarvoor is het bedoeld, wat is de omvang ervan en 
wat zijn de risico’s? Ook het niveau van de voorzieningen speelt hier-
bij een rol. Onder andere accountants van Price Waterhouse Coopers 
ontwikkelden een denkmodel om de omvang van het eigen vermo-
gen te kunnen onderbouwen. Daarbij wordt de waarde van de vaste 
activa, de afschrijvingen, de risico’s en het (weerstands)vermogen 
betrokken. De adviserus van de AVS helpen een schoolbestuur de 
diverse balansposten goed in kaart te brengen: de onderbouwing en 
omvang van de (vaste) activa, het weerstandsvermogen, de omvang 
van de diverse voorzieningen en uw liquiditeitsbeheer. Waar liggen 
de (fi nanciële) risico’s en hoe kunt u daarmee omgaan?
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Ondersteuning bij fusietrajecten

Doelgroep
Schoolleiders, bovenschools managers en bestuurders.

Inhoud
Uw organisatie moet een structurele samenwerking aangaan met 
een andere organisatie. Wellicht ligt er de noodzaak tot een fusie. 
Voor u mogelijk herkenbare vragen zijn: Hoe krijg ik een transpa-
rant proces, waarin met afgebakende stappen het einddoel wordt 
bereikt? Hoe kan ik de kracht van beide organisaties waarborgen 
binnen de kracht van het geheel? Hoe werk ik naar een basis van 
gelijkwaardigheid, met een gegarandeerde kwaliteit van het proces? 
Hoe kan ik de menselijke maat in een veranderingsproces respec-
teren en toch het beoogde eindresultaat waarborgen? Hoe houd ik 
zicht op de randvoorwaarden en samenhangende patronen?
Hoe kan ik de risico’s op een gedegen manier in beeld brengen en 
wegnemen? Hoe houd ik focus op dynamiek, synchronisatie van 
deelprocessen? Welke mogelijkheden en middelen zijn er om inzicht 
bij betrokkenen te creëren met het daarbij behorende draagvlak en 
commitment? De AVS biedt u onafhankelijke en doelgerichte proces-
begeleiding op een fusie- of samenwerkingstraject. Daarin kijken we 
zorgvuldig naar de kracht en mogelijkheden van uw organisatie. Een 
mogelijke opbouw en inhoud van het traject:

Fase 1: verkenningsfase – de relatie tussen de samenwerking 
en de strategie
•  vanuit het perspectief van beide partners
•  vanuit het perspectief van de totale organisatie (fi nanciën en 

inhoud)
•  de waarde van de samenwerking

Fase 2: doelstellingsfase – van meerwaarde naar 
concrete doelen
•  meerwaarde van beide scholen
•  meerwaarde van de krachtenbundeling: hoofdlijnen en piketpalen

Fase 3: vitale keuzes op vorm en inhoud

Fase 4: uitwerkingsfase – ontwerp en werkbaarheid
•  omgaan met verschillen
•  krachtenveldanalyse
•  communicatieplan

Fase 5: integratiefase (inbedding)
•  veranderen op menselijke maat
•  veranderen binnen de doelstellingen van het proces
•  veranderen binnen de doelstellingen van de organisatie

Simpele quick wins 
voor kostenbesparing

Doelgroep
Schoolleiders en bestuurders.

Inhoud
Als bestuurder of schooldirecteur wilt u het geld zoveel mogelijk 
inzetten voor het onderwijs en zo effi ciënt mogelijk omgaan met 
overhead en lastig te beïnvloeden materiële uitgaven. Daarom heeft 
de AVS een quickscan ontwikkeld, waarin ervaren adviseurs van de 
AVS snel uw fi nanciën op hoofdlijnen doorlichten. Door een slimme 
vergelijking met andere organisaties en bekendheid met onderhan-
delingsruimte van leveranciers krijgt u inzicht in de bedragen die u 
anders kunt besteden. 

Voor de adviseurs van de AVS is het een uitdaging om minimaal 
de kosten van de quickscan voor u terug te verdienen. Lukt dat 
niet, dan betaalt u niets voor deze quickscan, met andere woorden: 
no cure no pay. 
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Een project – wel de lusten, niet de lasten!

Doelgroep
De begeleiding van projecten is gericht op diverse organisaties en 
partners: scholen, twee of meer scholen (bijvoorbeeld bij meerscho-
lendirectie), schoolbesturen en ketenpartners. Samenwerking met 
ketenpartners vindt plaats bij vraagstukken waar externe organisa-
ties een rol spelen (swv, gemeente, integrale kindcentra et cetera).

Inhoud
Projectmatig werken is een werkwijze waarmee u doelstellingen 
kunt behalen en veranderingen binnen organisaties kunt realiseren. 
In complexe onderwijsorganisaties zijn tal van zaken tegelijk aan 
de orde. Door tijdgebrek staat een project en de daarmee beoogde 
effecten vaak onder druk. Door een project in handen te geven van 
een projectleider blijft u gefocust op alle thema’s die uw aandacht 
nodig hebben. De uitvoering en realisatie van het project laat u door 
de projectleider planmatig en effi ciënt uitvoeren.
Een interne ontwikkelbehoefte kan aanleiding zijn voor een dergelij-
ke aanpak, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van andere onderwijs-
concepten, cultuurverandering of nieuwe of aangepaste huisvesting. 
Daarnaast zijn er externe factoren waar het onderwijs een antwoord 
op moet bieden, zoals Passend onderwijs, kwaliteitsverbetering, 
inrichting van integrale kindcentra, samenwerking met ketenparters.

Een AVS-adviseur die is gecertifi ceerd in de Prince2 methodiek kan 
in haar rol als projectleider uw organisatie ondersteunen bij de 

uitvoering van een project en draagt zorg voor de planning, fase-
ring en afronding van het hele project. In strategisch opzicht blijft 
u als opdrachtgever nauw betrokken bij alle fasen van het project. 
U besteedt als opdrachtgever die elementen uit aan de projectleider, 
die technisch, operationeel en tactisch van aard zijn. U stelt (mede) 
de kaders en bent tijdens de looptijd voortdurend gesprekspartner 
van de projectleider en (wanneer nodig) van het projectteam.

Doelstelling en opzet
De methodiek Projectmanagement zorgt voor:
•  het centraal stellen van de vraagstelling van de klant en een op 

maat gemaakte methodiek;
•  stakeholders die in beeld zijn en betrokken;
•  een fl exibele inzet van expertise, gericht op schoolontwikkeling;
•  (kortdurende) projecten binnen de organisatie van de klant;
•  een interim-projectmanager, die de planning, uitrol en afronding 

van het project verzorgt;
•  een projectleider die voldoende afstand van interne 

gevoeligheden, maar tevens voldoende betrokken is om effi ciënte 
opbrengsten te realiseren;

•  voldoende expertise: bij specifi eke vraagstukken kunnen we de 
expertise van een andere AVS-adviseur of uit het AVS-netwerk snel 
en gemakkelijk toevoegen;

•  een hoog rendement door een gefaseerde aanpak.

nieuw

Krimp: kans en kwaliteit

Doelgroep
Bestuurders, leidinggevenden en middenkader in het po.

Inhoud
Uw organisatie wordt geconfronteerd met dalende budgetten en 
vermindering van het aantal leerlingen. Krimp in het onderwijs is 
een actueel thema. De oorzaken van vermindering van het budget 
en van het leerlingenaantal zijn divers, verschillen per regio en per 
onderwijssector.
Bij de begeleiding van onderwijsinstellingen en -organisaties in 
krimpsituaties gaat het om het zoeken naar een adequate oplossing, 
kansen ontdekken en het behouden van de kwaliteit. Dit gebeurt 
uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever. Een ervaren AVS-
adviseur begeleidt doelgericht het proces om van krimp een kans 
te maken. Wij verzamelen relevante gegevens, analyseren deze en 
beoordelen de mogelijkheden op basis van wet- en regelgeving. Wij 
geven onafhankelijk advies binnen de bestaande mogelijkheden en 
zoeken daarbij ook naar out of the box scenario’s.out of the box scenario’s.out of the box

Daarbij is een aantal stappen te onderscheiden:
•  het in kaart brengen van de uitgangspunten van de verschillende 

stakeholders;
•  een analyse van de beschikbare gegevens en het stellen van een 

diagnose;
•  het in kaart brengen van risico’s die aan te nemen besluiten zijn 

verbonden;
•  het aanbieden van oplossingsrichtingen en scenario’s, voorzien 

van consequenties: op het niveau van fi nanciën, personeel, onder-
wijskundige concepten, het kind, huisvesting en de rechtspersoon. 
Daarnaast staan wij stil bij de sociologische en geografi sche 
aspecten, inclusief de cultuur van de omgeving, de wijk of het dorp 
en de implicaties met betrekking tot wet- en regelgeving;

•  bespreking van de resultaten van deze stappen met de 
eindverantwoordelijke(n);

•  het aanbieden van een toekomstplan inclusief aanbevelingen;
•  invoering van het toekomstplan en procesbegeleiding. Wij leveren, 

in overleg met de opdrachtgever, een contextueel gebonden con-
cept voor de inrichting van een passende organisatie(structuur). 
Ook het creëren van draagvlak bij het personeel, de GMR en de MR 
en bij ouders kan onderdeel zijn van het traject.
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Zorg & Onderwijs 1Match
Kijk anders naar het kind, de kwaliteit en kosten voor een hogere opbrengst!

Doelgroep
Schooldirecties en IB’ers.

Inhoud
Wordt uw budget voor ‘zorg’ het komende jaar verder beperkt, en zo 
ja, zijn dan de alternatieven scherp in beeld? Is er professionele 
kennis aanwezig over mogelijkheden met zorgverzekeraars en zorg-
verleners met betrekking tot signalering, toetsing, testen, behande-
ling op terrein van dyslexie, motoriek, gedrag, logopedie et cetera? 
Zijn de leerkrachten van groep 1-8 in staat tot vroegsignalering? Is 
de verdeling van taken tussen interne begeleiders en leerkrachten 
helder, adequaat en bevredigend? Maakt het team de gewenste kwa-
liteitssprong ten aanzien van de zorg voor kinderen? Wilt u schoolse 
vaardigheden koppelen aan de motorische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind? Wordt Parnassys hierbij benut? Indien u ontwikkeling van het kind? Wordt Parnassys hierbij benut? Indien u ontwikkeling van het kind? Wordt Parnassys hierbij benut?
één keer of vaker met ‘nee’ antwoordt, is het uitermate zinvol om de 
mogelijkheden van het project Zorg en Onderwijs1Match te bekijken.

In het project ZO1Match integreert de AVS haar kennis en kunde met 
de ervaring en inzichten van Intraverte, een praktijk voor paramedi-
sche begeleiding voor sociaal-emotionele en motorische hulpvragen 
van kinderen. Dit heeft recentelijk geleid tot een nieuwe visie op de 
koppeling tussen de inzet van middelen en kennis vanuit het onder-
wijs én die vanuit de zorg. Dit levert een effectievere zorgorganisatie 
in de school op en een vergroting van de mogelijkheden rondom de 
gewenste ondersteuning van leerlingen. Uit gezamenlijk onderzoek 
van de AVS en Intraverte blijkt bijvoorbeeld dat een gemiddelde 
school van 220 leerlingen tot 15.000 euro kan besparen door gebruik 
te maken van een effi ciënte zorgstructuur en een nieuwe fi nancie-
ringsbron (de zorgverzekering). In dit project kijken we in hoeverre 
de reguliere zorgverlening de zorg kan verlenen en zorgverzeke-
raars dit kunnen bekostigen (basisverzekering en/of aanvullende 
verzekering). Het project ZO1Match draagt zo bij aan een effi ciën-
tere zorgstructuur, substantieel lagere kosten voor begeleiding en 
onderzoek, en kennisverbreding door basisinzichten uit de zorg. 
Ontwikkelstagnaties worden eerder gesignaleerd en in een vroeg 
stadium opgepakt. Het project bestaat uit drie onderdelen:

•  I – Scan van de huidige inrichting
o.a. analyse huidige/ontwerp gewenste zorgschema, analyse zorg-
kosten en geldstromen.
Optioneel: informatiebijeenkomst personeel.

•  II – Begeleiding
Inrichting nieuwe structuur – fi nancieel en organisatorisch; hoe 
onderzoekskosten beperken; nulmeting van zorgvizier leerkrachten; 
begeleiding bij contracteren van zorgpartners (contractvormen en 
onderhandelingen).

•  III – Training ‘Anders kijken naar Kinderen’
Zorg en onderwijs integreren in de klas, o.a. kijken naar het gedrag 
van de leerling door een ‘paramedische bril’. Zie uitgebreidere infor-
matie op pagina 77 (Voor u geselecteerd).

nieuw
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De CAO-po: nieuw en anders (vanaf 1 januari 2014)

Van IPB naar Personeelszaken

Doelgroep
Schoolleiders, bovenschools leidinggevenden, personeelsfunctiona-
rissen, leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 
en bestuurders.

Inhoud
Op 1 januari 2014 gaat een vernieuwde CAO-po gelden. Een CAO 
die tot stand is gekomen met grote inbreng van de ‘werkvloer’. 
Een pakket eigentijdse arbeidsvoorwaarden met in ieder geval vier 
thema’s van vernieuwing:
•  ontwikkeling: loopbanen, levensfases, professionalisering;
•  prestaties: kwaliteit van onderwijs en van werken;
•  tijd: werktijden, roosters, verlof; 
•  rollen en taken: afspraken op de werkvloer, rolverdeling.

Doelgroep
Bovenschools managers, directeuren en locatiemanagers.

Inhoud
We hebben alle beleidsstukken en protocollen klaar, iedereen 
weet ervan, toch gaat onze gesprekkencyclus niet draaien. Dit 
is lastig met de functiemix toekenning. Onze directeuren zijn 
volgens mij onzeker over het voeren van beoordelingsgesprekken. 
Dossiervorming van ons personeel vindt niet plaats. Als er iets 
gebeurt, sta ik als bovenschools manager met lege handen. Hoe 
belangrijk zijn die SBL-competenties nu eigenlijk en wat moet 
ik ermee? Herkent u deze uitspraken? Het belang van een goed ik ermee? Herkent u deze uitspraken? Het belang van een goed ik ermee?
personeelsbeleid staat voor iedereen als een paal boven water. Het 
is één van de hoofdtaken van een directeur. De SBL-competenties 

Tijdens de op maat studiedag over de nieuwe CAO-po staan we stil 
bij de inhoud van deze nieuwe CAO. Maar ook bij onderwerpen als: 
Wat heeft dit alles voor invloed op uw eigen organisatie en op de 
inzet van de medewerkers?

En uiteraard staat daarbij centraal wat dit nu allemaal betekent 
voor uw dagelijkse schoolpraktijk. Aan het einde van de dag heeft 
u zicht op de betekenis en achtergronden van de meeste artikelen 
uit de CAO-po en op de relatie die de CAO-po heeft met andere 
(onderwijs)wet- en regelgeving. U kunt denken aan de volgende 
werkvormen: college, afgewisseld met dialoog, discussie, vragen en 
praktijkopdrachten.

komen overeen met een landelijk vastgesteld competentieniveau 
waaraan bevoegde leerkrachten moeten voldoen. Voor zowel 
de werkgever als de werknemer moet er een individueel dossier 
opgebouwd worden. Voor de werkgever is dit onmisbaar voor goed 
personeelsbeleid. En voor de werknemer moet dit leiden tot een 
bekwaamheidsdossier.

De inhoud van deze maatwerktraining is afhankelijk van de fase 
waarin uw school zich bevindt op het gebied van IPB. Van de startfase 
waarin u nog overtuigd moet worden van het nut en noodzaak van 
een goed IPB-beleid tot het moment waarop u keuzes moet maken 
en het beleid moet opstellen. Na een gezamenlijke analyse van de 
stand van zaken binnen uw school/scholen, kiezen we de meest 
geschikte vorm. De AVS biedt u de mogelijkheid om samen met uw 
collega-directeuren eens te kijken naar de stand van zaken van het 
personeelsbeleid binnen uw organisatie. Is het voor verbetering 
vatbaar? Indien dit het geval is, gaat u tijdens dit traject meteen 
aan de slag met het opzetten van een goed personeelsbeleid. 
Dat wil zeggen: het beleid is helder, de benodigde protocollen zijn 
aanwezig en iedereen is overtuigd van de noodzaak. Aandacht 
wordt besteed aan de gesprekkencyclus (pop-, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken); gesprekstechnieken, mogelijk met inzet 
van een acteur; het personeelsbeleidsplan; de functiemix; SBL- en/
of NSA-competenties; dossiervorming en personeelsadministratie. 
Doelstelling is dat de gesprekkencyclus, de competenties en de 
dossiervorming een natuurlijk en goed ingericht onderdeel wordt van 
het dagelijks werk.
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Professioneel Taakbeleid

Doelgroep
Schoolleiders, bovenschools managers, personeelsfunctionaris-
sen, leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, 
bestuurders en schoolteams.

Inhoud
Krijgt u vragen over taken en formatie, werktijdsfactoren, BApo, 
compensatieverlof, verlof in het algemeen, studiedagen? Bent u op 
zoek naar ondersteuning, advies of instrumenten om uw taakbeleid 
professioneel aan te pakken? Sinds de Wet BIO van kracht is, worden 
de bekwaamheidseisen van de professional in relatie gebracht met 
taakbeleid en de afspraken in de CAO-po. De visie van uw organisatie 
is bepalend voor het antwoord op de vraag: welke koers gaat u varen 
met taakbeleid, hoe vertaalt u de zeven kerncompetenties naar 
acties? De Wet Flexibilisering schooltijden po biedt u meer moge-
lijkheden voor implementatie van taakbeleid en onderwijskundige 
ontwikkelingen. Samen gaan we op zoek naar helderheid over:

•  Taakomvangbeleid: het op elkaar afstemmen van het totale taken-
pakket van uw school, de beschikbare fi nanciën en de ‘zittende’ 
formatie.

•  Taakverdelingsbeleid: de evenwichtige verdeling van het taken-
pakket van uw school over de functies en de personeelsleden.

•  Taakbelastingbeleid: het beleid van uw school dat erop gericht is 
de ervaren werklast te verminderen.

•  Belastbaarheidbeleid: de zorg voor elk personeelslid, werkend 
vanuit zijn of haar individuele belastbaarheid.

•  Bekwaamheidseisen en hoe u deze vertaalt naar acties.
•  Het jaarrooster (inclusief alle uitzonderingen).

Centraal staan daarbij: plaatsbepaling (plaats van taakbeleid in het 
personeelsbeleid van uw organisatie), formulering taakbeleidsplan,
gebruik van instrumenten, kengetallen en mogelijkheden, de zeven 
kerncompetenties en de mogelijkheden om binnen -taakbeleid hier-
aan vorm te geven en de schooltijden gerelateerd aan de normjaar-
taak. We gebruiken daarbij door de AVS ontwikkelde instrumenten, 
die u snel en effi ciënt kunt omzetten naar uw eigen organisatie.

Stimulerend beoordelen, het gesprek

Doelgroep
Directeur/schoolleider, bovenschools manager/eindverantwoor-
delijke/ bestuurder, Middenkader: bouwcoördinatoren, adjunct-
directeuren, startende schoolleider/directeur. Iedereen binnen een 
organisatie die daadwerkelijk beoordelingsgesprekken voert.

Inhoud
Beoordelen, ‘heel gewoon’ de kroon op de gesprekkencyclus.

Het beoordelingssysteem is prima in orde op uw school en niets 
staat u in de weg om een beoordelingsgesprek te hebben met uw 
medewerkers. Maar toch komt het er niet van. De afspraak ligt er, 
maar kennelijk is er toch nog een struikelblok om het als vanzelf-
sprekendheid te zien als afronding van de gesprekkencyclus. Waar 
ligt die blokkade? Als eindverantwoordelijke heeft u vragen die u 
graag opgelost wilt zien.
Een goed systeem, een prima voorbereiding verdient een vaardige 
gesprekspartner. In deze maatwerktraining staan de vaardigheden in 
het gesprek centraal. U krijgt antwoorden op onderstaande vragen. 
Daarnaast is er voldoende ruimte om in te gaan op uw vragen.

Kernvragen:
•  Wat is het doel van de gesprekken en wat is het verschil tussen de 

diverse soorten gesprekken?
•  Is het mogelijk en raadzaam om gesprekken te combineren?
•  Hoe maak ik goede (SMART) afspraken en hoe volg ik deze?

•  Wat is het verschil tussen vastleggen en interpreteren?
•  Hoe bereid ik me voor?
•  Hoe breng ik structuur aan in het beoordelingsgesprek, hoe leid ik 

het gesprek?
•  Hoe beoordeel ik objectief of in ieder geval zo objectief mogelijk?
•  Hoe voer ik een (lastig) beoordelingsgesprek? (oefening met een 

professioneel acteur).
•  Hoe krijg ik boven tafel wat mijn medewerker echt wil?

We richten ons op:
•  het vergroten van de vaardigheid in het hanteren van gespreks-

vaardigheden als STAR- methodiek, actief luisteren en het geven 
van gevoelsrefl ecties als middel om openheid te stimuleren;

•  de vaardigheid in het achterhalen van de drives van medewerkers;
•  het geven en ontvangen van feedback;
•  het effectief leren afronden van een beoordelingsgesprek;
•  kennis opdoen over dossiervorming.

Een maatwerktraining die specifi ek ontwikkeld is voor uw school 
biedt veel voordelen. Er is specifi eke aandacht voor de manier waar-
op u wilt beoordelen in uw school. We oefenen met de praktijksitua-
ties van uw school. Bovendien kunnen collega’s van elkaar leren en 
ook na de training elkaar onder andere feedback geven.
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Van Teambuilding naar
Teamwork

Omgaan met agressie

Doelgroep
Directeuren, leidinggevenden en hun schoolteam.

Inhoud
Ik zou wel willen, maar de anderen werken niet mee!
Waarom moeten we dat veranderen? Het gaat toch al jaren goed zo.
Iedere vergadering bij ons kost zoveel energie, die kunnen we beter 
in ons werk steken.
We leren onze kinderen om zelfstandig samen te werken, maar in dit 
schoolteam kunnen we er zelf maar weinig van.

Herkent u deze uitspraken? Op de één of andere manier lukt het niet 
het team in beweging te krijgen. U wordt er als teamlid en leiding-
gevende soms moedeloos van. Individuele initiatieven zijn er wel, 
maar ze verzanden in een interne stroperigheid die elke vernieuwing 
lijkt tegen te houden. Soms zijn er zelfs verschillende groepen en 
bedrijfsculturen binnen één team. Oude tegenover nieuwe culturen, 
oudere collega’s tegenover jongere collega’s of er speelt al jaren 
iets dat iedereen weet, maar niemand durft te zeggen. Wat is er nog 
mogelijk om de groep als geheel in beweging te krijgen in hun den-
ken en hun handelen?

Doelgroep
Directeuren en hun schoolteam.

Inhoud
Morgen komt de vader van Dimitri en die doet altijd zo boos. 
Ik ben er bang voor.
Sinds onze directeur vorig jaar werd aangevallen, durf ik niet meer 
alleen in het gebouw te werken.
Sinds dat incident werk ik helemaal niet lekker meer.
Ik vind speciaal onderwijs hartstikke leuk, maar ik voel me soms 
bedreigd door onze leerlingen.
Vanavond hebben we ouderavond en dan voel ik me zo onveilig 
bij ons op school.

Herkent u deze uitspraken? Agressie binnen de schoolmuren. Boze 
ouders, agressieve leerlingen, een onveilige omgeving. Het komt 
steeds vaker voor en het taboe erop wordt gelukkig steeds minder. 
Maar dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is om er binnen uw 
school en uw team een goede weg in te vinden. Toegeven dat je bang 
bent, is niet gemakkelijk. En een oplossing ervoor vinden, nog min-
der. Een team waarbinnen deze uitspraken voorkomen, is in feite een 
beschadigd team. De gevoelens van onveiligheid moeten worden 
weggenomen. Uw medewerkers hebben daar recht op.

De maatwerktraining ‘Van Teambuilding naar Teamwork’ geeft u de 
mogelijkheid om samen met uw team aandacht aan dit soort zaken te 
besteden. Aandacht én tijd, die u er veelal in de waan van de dag niet 
aan kunt geven. Een prettig samenwerkend team heeft een positief 
effect op het schoolklimaat en de professionele cultuur binnen de 
school. In overleg met u, stellen we graag een trainingsprogramma op 
maat samen voor uw schoolteam(s).

Het doel van dit aanbod is uw (en uw collega’s) inzicht te vergroten 
in wat samenwerking vereist van een team. Om samen te kunnen 
werken, moet je eerst samen willen werken. Samenwerken begint bij 
het individu. Het beeld dat u van uzelf heeft, bepaalt de interactie met 
uw collega. Een betere samenwerking begint bij uzelf en eindigt bij 
de ander. Dat is alleen goed mogelijk met zelfbewuste en competente 
medewerkers, die eerst naar zichzelf en dan pas naar een ander kijken.
In deze (tweedaagse) maatwerktraining besteden we onder andere 
aandacht aan: communicatie binnen de school; samenwerken met 
collega’s; professioneel gedrag; kernkwaliteiten van uzelf en de ander; 
competenties van leerkrachten en het team; kritiek geven en kritiek 
ontvangen. Daarnaast staan ook andere (bijvoorbeeld outdoor) team-outdoor) team-outdoor
activiteiten op het programma.

Deze (incompany) training past prima in een tweedaagse en kan 
plaatsvinden in een conferentiecentrum naar keuze. We raden een 
training aan van minimaal vier dagdelen, met een overnachting.

De maatwerktraining ‘Omgaan met agressie’ biedt u de mogelijkheid 
om samen met uw team aandacht en tijd aan dit soort zaken te 
besteden. Een veilige werkplek en een open team geven de collega’s de 
kans om zich professioneel te ontwikkelen. Zij hoeven zich niet meer 
bezig te houden met negatieve emoties als angst en een gevoel van 
onveiligheid. Dergelijke emoties staan de ontwikkeling van uw team 
in de weg en kunnen zaken oproepen als een hoog ziekteverzuim, 
een groot personeelsverloop, teruglopende leerlingenaantallen en 
verdeeldheid binnen het team.

Ook wanneer uw school geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van 
toegenomen agressie, is deze maatwerktraining geschikt om uw team 
weerbaarder te maken. Voorkomen is beter dan genezen.
In deze (incompany) tweedaagse besteden we bijvoorbeeld aandacht 
aan: communicatie binnen en buiten de school; soorten agressie; 
agressie als zinvolle emotie; hoe te handelen na incidenten; (in)directe 
slachtofferhulp; begeleiding van het schoolteam; agressieprotocollen en 
anti-agressiebeleid; er alleen voor staan of een team vormen. We maken 
gebruik van een professioneel acteur en een agressiespecialist, die het 
team trainen in de omgang met agressie. Deze tweedaagse (incompany)
training, in een conferentiecentrum naar keuze, bestaat bij voorkeur uit 
minimaal vier dagdelen met een overnachting.

Individuele begeleiding van uw medewerker(s) tijdens of na de training is 
mogelijk. Gecertifi ceerde coaches kunnen uw personeelslid/collega, die 
slachtoffer is geworden van geweld, begeleiden in het verwerken ervan.
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Personeelsdag ‘Onze schitterende scholen’!

Doelgroep
Bestuurders en schoolleiders.

Inhoud
Personeelsdagen zijn vaak bedoeld om het gevoel ‘ik ben onderdeel 
van een groter geheel’ te onderstrepen. Zulke ontmoetingen zijn 
belangrijk voor de cohesie in uw organisatie. De AVS heeft ruime 
ervaring in het organiseren van personeelsdagen, op basis van 
moderne inzichten ten aanzien van inhoud en werkwijze. Eigenlijk 
is alles mogelijk: we spreken dat in overleg af. Zo biedt AVS een 
personeelsdag voor eigentijds onderwijs, een concept dat wij ‘Onze 
Schitterende Scholen’ noemen. De volgende workshops kunnen 
daarbij vorm en inhoud geven: 

Denkgewoonten van Arthur Costa
Arthur Costa heeft een 16-tal aanpakstrategieën benoemd, waarmee 
kinderen nieuwe situaties effectief kunnen benaderen. ‘Reageren 
met verwondering’, ‘nauwkeurig en precies communiceren’, ‘verant-
woorde risico’s nemen’: kinderen leren leren!

Systeemdenken toegepast in de klas
Systeemdenken is een ‘taal’ met hulpmiddelen om grip te krijgen op 
complexe situaties. De resultaten van Begrijpend lezen verbeteren 
aanzienlijk wanneer u deze hulpmiddelen inzet.

Coöperatieve werkvormen
Samenwerken is belangrijk in de maatschappij, maar levert ook proble-
men op als je nooit geleerd hebt hoe je dat moet doen. Er zijn cruciale 
voorwaarden om samenwerking meerwaarde te laten opleveren.

Een rijke leeromgeving in de klas
Een rijke leeromgeving wekt nieuwsgierigheid door de betekenis-volle, 
levensechte situaties. In deze workshop leert u hoe u deze rijke leerom-
geving met een actieve rol voor de leerling kunt vormgeven.

Leren van het verleden en ook van de toekomst
Dat kan door vragen te stellen en die te onderzoeken met hulp van leer-
lingen en collega’s. In deze workshop schetsen we de route naar een 
cultuur van leren middels actie-onderzoek waar leren van het verleden 
en de toekomst samengaan.

Meervoudige Intelligentie: hóe is iemand slim
Kinderen centraal zetten, betekent dat je uitgaat van hun mogelijk-
heden en talenten en daarop verder bouwt. De aanpak van Meervoudige 
Intelligentie van Howard Gardner.

Opbrengstgericht samenwerken in de klas
Hoe vaak komt het voor dat een evaluatie van een les neerkomt op ‘het 
was een leuke les, we hebben goed gewerkt’. Wat zegt dat eigenlijk? 
Hoe weet je wanneer je werk heeft opgebracht wat je wilde?

� Personeelsbeleid en teambuilding

nieuw

Ontwikkelassessments voor u en uw team

Doelgroep
Directies, intern begeleiders, bouwcoördinatoren, leerkrachten, 
klassenassistenten.

Inhoud
Welke competenties zijn sterk in mijn team en welke competenties 
hebben meer aandacht nodig om de organisatiedoelen gezamenlijk 
te behalen?

U wilt weten welke competenties u in uw organisatie heeft en welke 
competenties u wilt versterken. Dit vanwege kwaliteitsimpulsen 
(richting opbrengstgericht werken), veranderingen en verbeteringen 
in de samenstelling van uw team, verdiepingen in verband met een 
nieuw zorgconcept en andere vergelijkbare situaties.

De AVS verzorgt een individuele consultatie op de werkplek, neemt 
criteriumgerichte interviews af en verwerkt deze tot een ontwik-
kel- en assessmentrapportage. We voeren hierover persoonlijke 
gesprekken met de kandidaten en hun leidinggevende. Met deze 
rapportage onderbouwen we de cyclus in het proces van uw 
Integraal Personeelsbeleid inhoudelijk op competentieniveau en 
maken we de ontwikkelpunten voor de individuele medewerker in 
relatie tot de schoolorganisatie transparant.

Na de afname van dit ontwikkelassessment heeft u een goed beeld 
van de benodigde competenties voor uw organisatie en van uw indi-
viduele medewerker.
U kunt met deze resultaten een goede start maken en krijgt de 
bouwstenen voor die goede start: de competenties van u en uw 
medewerkers in relatie tot kwaliteitsbeleid.

35Uitgebreide informatie en nieuw aanbod vindt u op www.avspifo.nl Wilt u advies op maat? Mail naar advies@avs.nl



� Personeelsbeleid en teambuilding � Advies op maat

Loopbaanbezinning, een gevoelige training

Tijdelijke vervanging

Doelgroep
Directeuren, leerkrachten en andere teamleden. Schoolteam als 
incompany training.

Inhoud
Ik ben nu al ruim twintig jaar leerkracht en vind kinderen nog steeds 
leuk, maar soms denk ik: houd ik het nog wel vol tot mijn pensioen? 
Jonge collega’s begrijp ik ook steeds minder en zij mij. Dat merk ik.
Het lesgeven vind ik heerlijk, maar al die zaken eromheen groeien 
me boven het hoofd.
Ik ben nu in de vijftig en ga echt merken dat ik ouder word, alle kin-
deren vind ik druk en veranderingen bedreigend.
Ik ben pas 37 jaar oud en als ik denk dat ik nog dertig jaar moet les-
geven, slaat de schrik me om het hart. Misschien wil ik het onderwijs 
wel uit!

Herkent u deze gevoelens of uitspraken? Misschien denkt u het zelf 
wel eens of hoort u het uw collega’s een enkele keer zeggen. Het 
zijn de gedachten en gevoelens die iedereen soms heeft. Zorgelijk 
wordt het, zodra bij iemand deze gevoelens en gedachten regelmatig 
terugkomen. Sommige mensen staan ermee op en gaan ermee naar 

Doelgroep
Besturen, bestuurders, bovenschools managers, directeuren primair 
onderwijs.

Inhoud
Sommige problemen vragen om een tijdelijke inzet van leiding-
gevenden. Bijvoorbeeld, een school van uw bestuur heeft het pre-
dicaat zwakke school gekregen en de inspectie komt over een jaar 
terug, of een schoolleider is langdurig afwezig en er is onzekerheid 
over het voortbestaan van scholen bij krimp, of er is hulp nodig 
vanwege het bezweren van crisissituaties. Of er is een vacature 
die u niet direct kunt opvullen of u heeft behoefte aan een project-
manager. Allemaal voorbeelden die om een interim-manager vragen.

De oplossing kan liggen in het opleiden van een aantal van uw 
talentvolle directeuren als interim-manager in een in company 
traject. Na afl oop beschikt de organisatie over een aantal deskundig 
opgeleide interim-directeuren die onder begeleiding en continue 
scholing van de AVS beschikbaar zijn voor een pool. Vanuit deze pool 

bed. Dan is het misschien tijd om eens stil te staan bij uw werk en 
uw plezier in het werk.

Naast enkele praktische opdrachten over uw werk en hoe u daarin 
staat, krijgt u in deze (incompany) maatwerktraining tevens ken-
nis over de levensfase waarin u verkeert en tijd om u daarop te 
bezinnen. Aan de hand van het beroemde boek ‘De levensloop van 
de mens’ van prof. dr. Lievegoed en de laatste theorieën krijgt u 
inzicht in uw eigen levensloop. In twee dagen gaat u samen met uw 
medecursisten in verschillende werkvormen onderzoeken hoe u in 
het leven en in het werk staat. Wat zijn uw talenten en motieven? 
U maakt (samen) een Persoonlijk Ontwikkel Plan (poP). Op dag één 
krijgt u een leuke en persoonlijke ‘huiswerkopdracht’ mee voor dag 
twee.

U kunt uzelf als directeur aanmelden, maar natuurlijk ook uw col-
lega’s, schoolteam of leerkrachten, die volgens u een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. In het kader van IPB en poP-gesprekken of 
leeftijdsbewust personeelsbeleid kan deze training medewerkers 
weer inspiratie en plezier in het werk geven.

kunt u de interim-directeuren inzetten in uw eigen organisatie, maar 
is er ook de mogelijkheid tot detachering als er zich vragen voordoen 
van buiten de organisatie.
Dit maatwerktraject neemt acht dagen in beslag, waarin professione-
le interim-managers alle belangrijke aspecten van het interim-werk 
toelichten en verdiepen. Vanuit het formuleren van een probleem-
stelling komen we tot een analyse, van waaruit we een plan van aan-
pak opstellen. Dit plan van aanpak oefenen we en ook stellen we een 
interim portfolio op, zodat we snel inzicht krijgen in de verschillende 
competenties en inzetbaarheid van de deelnemers.

Naast een stuk theoretische onderbouwing is er veel ruimte om 
praktijkcasuïstiek te bespreken en lichten we modellen rondom con-
fl icthantering, leiderschap en specifi eke interim-interventies nader 
toe. Het traject geldt als een waardevol fundament om de stappen in 
tijdelijk leiderschap mogelijk te maken en succesvol in te zetten.
Tegen het einde van dit maatwerktraject bespreken we hoe de inte-
rim-pool verder vorm en inhoud krijgt binnen uw organisatie, zodat 
ook tijdelijke problemen kwalitatief goede oplossingen krijgen.
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Kwaliteit en kennis organiseren

Doelgroep
Bestuurders, directeuren en IB'ers.

Inhoud
U wilt (verder) werken aan de kwaliteit van uw school of scho-
len. Misschien bent u niet als zwak beoordeeld, maar laten 
Inspectierapporten wel een neergaande tendens zien. Na een fusie 
lukt het u maar net om het hoofd boven water te houden, voor een 
degelijk kwaliteitsbeleid blijft geen ruimte over. U bent bovenschools 
directeur en wilt in het proces naar kwaliteitsverbetering graag 
weten waar het nog aan schort en wat u kan betekenen. U zoekt 
helderheid over het rendement van uw gekozen onderwijsaanpak en 
wilt uw kwaliteitsbeleid borgen in de organisatie.
Inspectierapporten geven aan welke kwaliteit zij op verschillende 
beleidsterreinen aantreffen, maar niet hoe u die kwaliteit kan ver-
beteren, wat uw rol daarin kan zijn en waar u het best kunt begin-
nen. De reden dat de gewenste onderwijsopbrengsten niet worden 
gehaald, kan op allerlei terreinen en niveaus liggen. Denk aan de 
cultuur van de school (niet planmatig en doelmatig werken), of de 
bekwaamheid van het personeel. De AVS helpt u bij het opzetten van 
intern schoolbeleid op kwaliteit en biedt richtinggevende acties en 
bepalende, stimulerende en/of ondersteunende activiteiten vanuit 
een gedragen toekomstvisie.

De AVS ondersteunt bij:

Faciliteren denkproces
Het zoeken van de ketenbenadering, door met medewerkers te 
 praten, uit te zoeken welke sentimenten er leven binnen alle beleids-
terreinen van uw organisatie en het bespreekbaar maken van 
lastige onderwerpen.

Kwaliteit in kaart brengen
Met behulp van bijvoorbeeld het INK-model.

Zelfevaluatie en borging
Wanneer u naast externe analyses zelf wilt kijken of u het rendement 
uit uw scholen, uw team en/of uw kinderen haalt, ondersteunt de AVS 
hierbij. Ook bij het borgen van de kwaliteit.

Duurzame schoolontwikkeling
In een intensief adviestraject licht de AVS de hele school door. Door 
interviews en waarnemingen analyseert en verbetert de AVS de school/
scholen op organisatieniveau, op onderwijskundig niveau, maar ook als 
het gaat om cultuur, communicatie en personeelsbeleid.

De AVS is een professionele partner in het uitzetten van een ondersteu-
ningstraject richting een helder en degelijk kwaliteitsbeleid. Het gaat 
er om de betrokken formele en informele schoolleiders met de juiste 
kennis en vaardigheden weer ‘in hun kracht’ te zetten. AVS-adviseurs 
helpen het probleem te analyseren, oude denkpatronen waar nodig te 
doorbreken en te bepalen waar de organisatie op in wil zetten.

Interactieve dataverzameling
als basis voor ontwikkeling
Doelgroep
Directies

Inhoud
Scholen ontwikkelen continu, het is zelfs een wettelijke verplichting 
om zich te ontwikkelen. Voordat een verandering daadwerkelijk is 
doorgevoerd, zijn er een fl ink aantal stappen doorlopen. Het verza-
melen van gegevens is een van de eerste stappen in het proces. Deze 
essentiële informatie is een belangrijke stap om richting te geven 
aan verdere ontwikkeling. Door op een interactieve manier met 
diverse geledingen (ouders, leerkrachten, leerlingen, et cetera) data 
te verzamelen wordt er een basis gecreëerd voor een breed gedragen 
en duurzame ontwikkeling. De AVS heeft een tool ontwikkeld om de
gegevens uit diverse bronnen op een interactieve manier te verza-
melen, te ordenen en te verwerken om zo de eerste bouwsteen te 
genereren voor verdere ontwikkeling.

� Kwaliteits- en kennismanagement

Besluiten

Ontwikkelen

Interactief
data verzamelen

Performance

Conceptualiseren

Feedback
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Mediation: haal kracht uit een conflict!

Doelgroep
Alle echelons waar een confl ict heerst of sluimert.

Inhoud
Ook wel eens last van een geschil of confl ict? Of een sluimerend con-
fl ict waar u de vinger niet achter krijgt? Zo’n confl ict binnen de orga-
nisatie tussen of met uw medewerkers kan behoorlijk krachtig zijn in 
de negatieve dynamiek en belemmerend werken op de ontwikkeling 
van uw organisatie. 

Hoe werkt de mediation? De twee belangrijkste uitgangspunten zijn 
vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen 
om deel te nemen en de deelnemers verbinden zich aan geheimhou-
ding binnen dit proces. In het begin van het proces sluiten partijen 
en mediator een mediation-overeenkomst waarin onder andere 
wordt vastgelegd dat het geschil of confl ict via mediation wordt 
opgelost, althans geprobeerd wordt. De wil van de partijen er samen 
uit te komen is leidraad van handelen. De structuur en de cultuur van 
de gesprekkencyclus wordt besproken. De mediator is de procesbe-
geleider die de communicatie op gang brengt, houdt en stimuleert 
tot open communicatie en overleg. Hij scheidt emoties en zaken, 

vertaalt standpunten naar gemeenschappelijke belangen en de 
toekomst. De mediator is geregistreerd bij de NMI, het Nederlands 
Mediation Instituut, dat toeziet op de constante professionalisering 
van de mediators. Partijen bepalen zelf hun oplossing om de profes-
sionele toekomst verder vorm te geven met behoud van respect en 
van de relatie. Zo ontstaat per defi nitie een win-win situatie, die we 
vastleggen in een eindovereenkomst.

Onze ervaring laat zien dat er binnen het onderwijs een zeer hoog 
slagingspercentage aan de orde is binnen een range van vier tot zes 
gesprekken binnen één-op-één situaties. Het is handig niet te wach-
ten tot een probleem tot een volledige samenwerkingsstop leidt of 
tot verzuim- en ziekteprocessen. Denk ook aan mediation als er iets 
sluimert of dreigt te gebeuren op allerhande vlak. De realiteit geeft 
te zien dat zowel medewerkers als de organisatie er krachtiger uitko-
men na een mediation vanwege het zelfoplossend vermogen van de 
medewerkers binnen een confl ict. Neem contact met ons op en leg 
de vraag aan ons voor waarmee u worstelt. We bekijken dan samen 
of uw casuïstiek zich leent voor mediation of dat een andere wijze 
van bemiddeling is aan te raden.

� Communicatie � Advies op maat

Sociale media, iets voor uw school? 
(In company) studiemiddag

Doelgroep
Volledig team po. Ook (G) MR en ouderraden zijn welkom. 
Leerkrachten kunnen zich ook individueel inschrijven.

Inhoud
Following, followers, unfollow, hashtag, trending topic, retweet, 
ontvrienden, IRL, bloggen, web 2.0 en 3.0, wiki’s… Welke wereld zit 
er achter deze termen? De mobiele telefoon op school verbieden, 
of juist niet? Kunnen we Hyves of Facebook zo inzetten, dat het 
een plaats krijgt in het onderwijsleerproces? Kunnen we digitale 
lesmethodes combineren met sociale media? Hoe profi leren we de 
school via sociale media? Hoe zorgen we ervoor dat leerkrachten 
en leerlingen correct omgaan met sociale media? Hoe kunnen we 
internetpesten het beste voorkomen? Hoe kunnen we kinderen laten 
samenwerken via sociale media (ook over de grens)? Hoe verbeteren 
we de communicatie met ouders via sociale media?

Volgt u de taal van uw kinderen nog? Kinderen groeien op in de echte 
wereld en de cyberwereld. Ze zijn mediavaardig, maar zijn ze ook 
mediawijs? Hoe houdt u als school de ontwikkelingen bij en kunt u 
ervoor zorgen dat u een afwisselende (digitale) leeromgeving voor 

uw leerlingen creëert? De AVS wil scholen laten kennismaken met 
de effecten die deze sociale media hebben op u, uw leerkrachten 
en uw leerlingen. In een intakegesprek bespreken we waar we in 
een studiemiddag op focussen, zoals welk sociaal netwerk, digitaal 
lesmateriaal of digitale lesmethodes, bronnen waar u uit kunt put-
ten of (digitale) mogelijkheden voor competentieontwikkeling van 
leerkrachten en leerlingen. We kijken naar de kansen en risico’s van 
sociale media. Een juiste inzet van sociale media heeft een positief 
effect op het imago van uw school. Tijdens de studiemiddag voor 
uw schoolteam hoort u wat de mogelijkheden zijn van de sociale 
media, hoe u deze kunt gebruiken in de klas, wat uw medewerkers 
er concreet mee kunnen en hoe sociale media u 
kunnen helpen de communicatie met ouders te 
verbeteren. Hierbij gaan we uit van de missie en 
visie van uw school, de aanwezige deskundig-
heid, de digitale leermiddelen die u wilt gebrui-
ken en de ict-infrastructuur die u hiervoor nodig 
heeft. Kortom, we helpen u een (aanvullende) 
visie te ontwikkelen op het gebruik van sociale 
media en creëren handvatten om sociale media 
gericht in te zetten in uw school.
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Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen?
Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt!

Doelgroep
Leerkrachten onder- en middenbouw en intern begeleiders.

Inhoud
Hoe kunnen we in groep 1 en 2 aandacht besteden aan leren lezen 
zonder dat dit de prestatiedruk verhoogt? Welke vaardigheden moe-
ten kinderen juist in deze fase ontwikkelen om later goed te kun-
nen lezen? Uit onderzoek blijkt dat om goed en snel te leren lezen 
klankherkenning cruciaal is. Het Programma Fonemisch Bewustzijn 
ontwikkelt die klankherkenning makkelijk en speels en legt daarmee 
een extra fundament onder ons onderwijs.

Onderwijsspecialiste en 
logopediste Ellen van 
der Veen (BO3) ontwik-
kelde in ruim 10 jaar het 
Programma Fonemisch 
Bewustzijn. Door het 
aanbieden van het pro-
gramma in groep 1 en 2 
èn het te gebruiken als 
ondersteuning bij het 
spellingsonderwijs in 
groep 3, verloopt de start 
van het leesproces in 
groep 3 snel en effectief.

De structurele aanpak 
voor het leren waarnemen 
en uitspreken van klan-

ken en deze te koppelen aan het juiste letterbeeld, was de afgelopen 
jaren bij veel scholen zeer succesvol, wat ook blijkt uit de CITO Taal 
voor Kleuters resultaten. Daarnaast biedt het Programma Fonemisch 
Bewustzijn een scala aan oefeningen, spel- en werkvormen voor alle 
vaardigheden die van belang zijn voor het aanvankelijk lezen (zie 
doelstellingen).

De aanpak heeft nog een aantal voordelen. Het programma:
•  is gekoppeld aan de leerlijnen technisch lezen, taal en spelling van 

groep 1 en 2, waarbij alle subdoelen aan bod komen;

•  biedt de mogelijkheid om na de afname van de CITO Taal voor 
Kleuters bij de onderdelen die onvoldoende gescoord zijn, direct te 
interveniëren;

•  biedt duidelijk steun bij het opstellen van het groepsplan en heeft 
een specifi eke aanpak voor de instructiegevoelige, -afhankelijke 
en -onafhankelijke groep;

•  werkt met de fasen van Activerende Directe Instructie Model 
(ADIM);

•  biedt binnen de verschillende fases vele coöperatieve werkvormen;
•  biedt meer inzicht in articulatieproblemen, waardoor deze sneller 

herkend worden;
•  biedt binnen de aanpak veel aandacht voor de borging van het 

onderwerp door het toepassen van dagelijkse (kortdurende) zelf-
standige en groepsactiviteiten;

•  stimuleert de ontwikkeling van de kleuter, door gebruik te maken 
van alle zintuigen en door veel bewegingsactiviteiten in te zetten;

•  stimuleert de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden.

Doelstellingen van het programma:
•  verbeteren van het fonologisch en fonemisch bewustzijn, 

waaronder: verbeteringen van de (kritische) luisterhouding, de 
auditieve concentratie/discriminatie/analyse/synthese/geheugen 
en rijmen;

•  kenmerken van klanken herkennen;
•  meer gelaatgerichtheid van de leerling bevorderen;
•  leren van de juiste leesrichting;
•  automatiseren van de letters.

Tijdens het scholingstraject, waarin de werkvormen en de achter-
liggende visie aan de orde komen, krijgt de leerkracht additionele 
technische/inhoudelijke kennis en tips en tools om de aanpak nog 
beter direct in de onderbouw toe te kunnen passen. Bij afronding 
ontvangt de deelnemer een certifi caat.

De leergang bestaat uit vier dagdelen (middagen of avonden) van elk 
drie uur, verspreid over een schooljaar. Zowel datums als locatie wor-
den in overleg met u vastgesteld. Ook een scholingsdag (2 dagdelen) 
is mogelijk, waarin de leerkracht additionele kennis krijgt en wordt 
ingevoerd in visie en uitvoering van het programma. Deze training 
kan op uw locatie plaatsvinden, datums in overleg.

� In de klas
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Uw situatie en vraag centraal

Voor u ligt onze nieuwste uitgave van de professionaliseringsgids. 
Hij is behoorlijk veranderd ten opzichte van onze eerdere uitgaven. 
Op de eerste plaats is hij dunner geworden en wordt er voor meer 
achtergronden en inhoud verwezen naar onze website. Ook wij 
maken gebruik van de mogelijkheden van het digitale tijdperk. 
Tegelijkertijd echter menen we dat het voor uw gebruiksgemak van 
belang is een kort en bondig naslagwerk te hebben om inspiratie 
op te doen als u daar behoefte aan heeft. Wij hebben daarbij 
gezocht naar de bekende gulden middenweg. Echter een aantal 
wijzigingen loopt als een rode draad door het geheel. Het betreft een 
fundamenteel doorvoeren van een aantal inzichten dat wij in onze 
ontwikkeling ervaren in de gesprekken met u.

•  Wij bieden u zowel in het overzicht van al het professionali serings-
aanbod als bij de suggesties voor maatwerk en advies dan wel 
coaching niet meer dan onze ideeën die als basis kunnen dienen 
voor een gesprek met u om te komen tot datgene wat past bij 
uw situatie. Dus uiteindelijk volledig op maat en door uw vraag 
bepaald, en niet een aanbod dat u per se op de manier zoals wij 
dat bedenken moet doorvoeren.

NSA nu Schoolleidersregister po

•  In gesprek met u zoeken we naar de beste deskundigheid op 
het door u gewenste terrein. Hoe we dat vormgeven en met 
wie, overleggen we met u. Steeds meer stellen wij ons op als 
netwerkorganisatie, die de juiste deskundigheid koppelt aan de 
ontstane behoefte.

•  Ook ontwikkelingen bij andere organisaties waarvan wij inschatten 
dat die voor u van groot belang kunnen zijn, geven wij meer ruimte 
in het door ons geformuleerde aanbod. We sluiten aan bij uw 
behoeften.

•  Inhoudelijk letten wij nog meer op de kwaliteit dan we gewend 
waren. Kwaliteit betekent voor ons ook gebruikmaken van de 
modernste inzichten omtrent kennisdeling. Blended learning, 
action learning, gebruik maken van social media etc. maken deel 
uit van alle thema’s die wij aandragen.

Namens mijn collega’s wens ik u de inspiratie toe die wij beogen en 
hoop ik van harte dat er een thema bij zit dat voor u aanleiding is om 
een gesprek met een van onze adviseurs te starten om op maat een 
critical friend te krijgen.critical friend te krijgen.critical friend

Michiel Wigman, 
Directeur AVS

AVS als netwerkorganisatie

•  Strategieën hanteren ten behoeve van samenwerking, leren 
en onderzoeken op alle niveaus

•  Hogere orde denken

Graag verwijzen wij u eveneens naar de online competentievertaler 
voor schoolleiders NSA EFFECt (www.nsaeffect.nlvoor schoolleiders NSA EFFECt (www.nsaeffect.nlvoor schoolleiders NSA EFFECt ( ). Dit instrument 
kunt u gebruiken om per basiscompetentie uw eigen specifi eke 
competenties te formuleren. Vanuit deze zelf geformuleerde 
specifi eke competenties kunt u vervolgens komen tot eigen 
ontwikkeldoelen en professionaliseringsvragen. 

Voor het gehele AVS cursusaanbod (open inschrijving en/of 
maatwerk) geldt dat zij aansluiten op het niveau van de herziene 
beroepsstandaard bekwaamheidseisen zoals opgeleverd in juli 
2012 door de voormalige Nederlandse Schoolleiders Academie 
(NSA) en overgenomen door de nieuwe registerorganisatie 
Schoolleidersregister po (SRpo):

•  Visiegestuurd werken
•  In relatie staan tot de omgeving
•  Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een 

onderwijskundige gerichtheid

� Inleiding Trainingen, opleidingen en coaching
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� Trainingen
met open inschrijving

� Schoolomgeving en ketenpartners

� Governance

� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

� Bedrijfsvoering en financiën

� Personeelsbeleid en teambuilding

� Kwaliteits- en kennismanagement

� Communicatie

� In de klas

Kijk ook op
www.avspifo.nl
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� Schoolomgeving en ketenpartners � Open inschrijving

Hoe voer ik als leidinggevende goede medezeggenschap? 
(voor leidinggevenden)
Eendaagse studiedag

Op welke wijze wordt medezeggenschap professioneel 
gevoerd? (voor (G)MR-leden)
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Directeuren en adjunct-directeuren.

Inhoud
Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen (2007) 
zijn medezeggenschapsraden zich aan het ontwikkelen. Meer dan 
vroeger maken besturen eigen keuzes op gebied van onderwijs, 
personeel of fi nanciën. Bestuur en management van organisaties 
hebben zich op dat gebied verder geprofessionaliseerd. We gaan 
ervan uit, dat dit ook voor medezeggenschapsraden geldt. Zij nemen 
immers deel aan deze beleidsontwikkeling. De praktijk leert dat 
veel medezeggenschapsraden, maar ook besturen en directies, 
behoefte hebben aan professionele ontwikkeling om als volwaardige 
gesprekspartners gezien te worden.

Tijdens de studiedag nemen we de deelnemers door middel van 
actieve werkvormen mee in de ‘wereld van de medezeggenschap’. 
Wilt u als directeur in uw school een bijdrage leveren aan de (profes-
sionalisering van) medezeggenschap, of heeft u belangstelling voor 
medezeggenschap vanuit uw rol als directeur, dan kunt u op een 
actieve wijze uw kennis en vaardigheden vanuit uw praktijk verdie-
pen en verbreden.

Doelgroep
(G)MR-leden.

Inhoud
Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen (2007) 
zijn medezeggenschapsraden zich aan het ontwikkelen. Meer dan 
vroeger maken besturen eigen keuzes op gebied van onderwijs, 
personeel of fi nanciën. Bestuur en management van organisaties 
hebben zich op dat gebied verder geprofessionaliseerd. We gaan 
ervan uit, dat dit ook voor medezeggenschapsraden geldt. Zij nemen 
immers deel aan deze beleidsontwikkeling. 

De eendaagse studiedag besteedt aandacht aan de rol 
van directeur. Daarbij maken we gebruik van de door de 
AVS uitgebrachte publicatie ‘Goed Onderwijs, Goede MR’, 
waarin voor besturen, directies en medezeggenschaps-
raden deze professionele ontwikkeling beschreven staat 

aan de hand van een zeer praktische aanpak. We maken gebruik van 
voorbeelden uit de eigen schoolpraktijk.

De praktijk leert dat veel medezeggenschapsraden, maar ook bestu-
ren en directies, behoefte hebben aan professionele ontwikkeling 
om als volwaardige gesprekspartners gezien te worden. 

Tijdens de studiedag nemen we de zittende en nieuwe 
MR-leden door middel van actieve werkvormen mee in de 
‘wereld van de medezeggenschap’. We maken gebruik 
van de door de AVS uitgebrachte publicatie ‘Goed 
Onderwijs, Goede MR’, waarin voor medezeggenschaps-

raden deze professionele ontwikkeling beschreven staat aan de 
hand van een zeer praktische aanpak. We maken gebruik van (voor-
beelden uit) de eigen schoolpraktijk.

nieuw

nieuw
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� Schoolomgeving en ketenpartners

De toekomst van brede school en integrale kindcentra
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Schooldirecteuren, bestuurders, kwartiermakers brede school/IKC, 
managers en bestuurders kinderopvang en beleidsmedewerkers 
gemeente.

Inhoud
In maart 2010 bracht de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs het 
ambitieuze rapport ‘Kinderopvang/Onderwijs Dutch Design’ uit. In 
dit rapport werd een basis gelegd voor verdere samenwerking tus-
sen onderwijs, kinderopvang en andere partners. Dit vormde de aan-
leiding voor de kopgroep wethouders Kindcentra het thema in 2012 
hoog op de politieke agenda te zetten. Echter de wereld is sinds 
2010 aanzienlijk veranderd: de crisis neemt nog steeds toe, kinder-
opvang heeft te maken met een vraaguitval van 20 procent sinds 
in 2012 de kinderopvangtoeslag is verlaagd. Scholen worden nog 
enigszins gevrijwaard van bezuinigingen, maar de subsidie houdt de 
kostenontwikkeling niet bij, daarnaast hebben sommige scholen met 
afname van het aantal leerlingen te maken.

Hebben brede scholen en/of integrale kindcentra nog wel toekomst? 
Of kan juist een vergaande samenwerking, bijvoorbeeld integratie 
van onderwijs en kinderopvang, leiden tot kostenbesparing en daar-
mee behoud van voorzieningen en kwaliteit? En op welke wijze faci-
liteert de landelijke en plaatselijke overheid dit proces, mede in het 
kader van Passend onderwijs en de transitie Jeugdzorg?

Tijdens de bijeenkomst presenteren we de ontwikkeling van brede 
school naar IKC en de huidige stand van zaken op het gebied van 
IKC; vervolgens vindt discussie plaats over de mogelijkheden van 
vergaande samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang en 
welke rol de overheid hierin heeft. Inbreng van eigen praktijksitua-
ties is gewenst.

Na afl oop hebben de deelnemers kennis van de meest actuele ont-
wikkelingen op het gebied van brede school en integrale kindcentra 
en hebben ze de mogelijkheden verkend van verschillende (toe-
komst)scenario’s voor hun eigen organisatie.

nieuw

Succesvol samenwerken met ketenpartners
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Bestuurders, directeuren basisonderwijs, directeuren en managers 
kinderopvang, coördinatoren/kwartiermakers voor Passend onder-
wijs en brede school en managers in een Integraal Kindcentrum 
(IKC).

Inhoud
Basisscholen maken onderdeel uit van netwerkorganisaties als 
Passend onderwijs, de brede school, Centrum Jeugd & Gezin en 
een IKC. Belangrijkste reden van deze samenwerkingsverbanden is 
de behoefte aan samenhang in het aanbod van onderwijs, kinder-
opvang, zorg en vrije tijd met als doel een optimale ontwikkeling van
kinderen. Samenwerken gaat niet vanzelf, maar is een proces van 
keuzes maken:
•  macht (ongelijkwaardig partnerschap) of kracht (gelijkwaardig 

partnerschap);
•  innoveren (vernieuwen) of opereren (optimaliseren van het 

bestaande);

•  vertrouwen of controle;
•  confrontatie of mede-eigenaarschap;
•  zelf doen of uitbesteden.

Deze studiedag geeft inzicht in de verschillende vormen van samen-
werking, het samenwerkingsproces en de succes- en faalfactoren. 
Door inzicht te hebben in het doel van de samenwerking, het 
samenwerkings proces, de condities voor een optimale samenwer-
king en de vertaling van de samenwerking in de werkprocessen van 
de organisatie wordt een netwerkorganisatie meer dan de som der 
delen. Tijdens deze studiedag besteden we zowel aandacht aan de 
theorie als de eigen praktijksituatie.

nieuw
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Goed onderwijsbestuur: wat betekent dit voor de schoolleider?
Eendaagse studiedag

Goed onderwijsbestuur: rol en positie van de bestuurder
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Schoolleiders, adjunct-directeuren en middenkader.

Inhoud
Goed onderwijsbestuur gaat over het inrichten van de bestuurlijke 
organisatie. Hoe wordt deze in het primair onderwijs  vormgegeven? 
Hoe is de rolverdeling tussen de verschillende actoren, zoals de 
minister van OCW, de inspectie, het bestuur, de schoolleiding, 
de interne toezichthouder en de medezeggenschap? De interne 
bestuurlijke verhoudingen zijn per onderwijsorganisatie verschil-
lend. Onderscheid maken tussen het intern toezicht, het bestuur 
en de dagelijkse leiding functioneert goed als er duidelijke rolver-
delingen en verhoudingen zijn. Gedrag is hierbij een belangrijke 
component. Wat zijn de kenmerken van Goed onderwijsbestuur? 
Wat zijn in dit verband de taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden van de schoolleider en hoe verhoudt de schoolleider zich 
ten opzichte van bestuur en toezichthouder? Hoe verantwoordt de 
schoolleider de opbrengsten van het onderwijs naar de bestuurder 
en naar ouders?

Doelgroep
Bestuurders en algemeen directeuren.

Inhoud
De interne bestuurlijke verhoudingen kunnen per onderwijsorga-
nisatie verschillen, maar, als het goed is, is er altijd sprake van 
onderscheid tussen het intern toezicht, het bestuur en de dagelijkse 
leiding. Dit model functioneert goed als er duidelijke rolverdelingen 
en verhoudingen zijn. Gedrag is hierbij een belangrijke component. 
De trend is dat steeds meer scholen kiezen voor het model van een 
College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Met de wijziging van 
de bestuursvorm en de professionalisering van het onderwijsbestuur 
worden er hoge eisen aan de bestuurders gesteld.

Wat betekent het om bestuurder te zijn? Hoe geeft u als bestuur-
der invulling aan de verschillende rollen: werkgever, leidinggeven 
aan professionals en werknemer van de toezichthouder? Hoe 

Naast informatieoverdracht maken we gebruik van interactieve 
werkvormen. Daarbij gaan we ook aan de slag met casussen uit de 
praktijk. Na afl oop beschikken de deelnemers over kennis van de 
ontwikkelingen rond goed onderwijsbestuur, weten zij hoe zij zelf 
daarin een positie kunnen en moeten kiezen en wat de invloed daar-
van op de organisatie van de school kan zijn.

positioneert u zich in de bestuurskolom? De media en het politieke 
debat geven vaak een negatief beeld van de meerwaarde van profes-
sioneel bestuurders en van het toezichthouden in het onderwijs. 
Daarbij worden vaak excessen uit het recente verleden genoemd. 
Daartegenover kunnen we stellen dat de meeste onderwijsbestuur-
ders goed presteren en samen met hun toezichthouder(s) een goede 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
overeengekomen. Wat zijn daarbij de kritische succesfactoren en hoe 
voorkomt u dat u als bestuurder in een spagaat tussen de toezicht-
houder en de werkvloer komt te zitten?

Naast informatieoverdracht maken we gebruik van interactieve 
werkvormen. Daarbij gaan we ook aan de slag met casussen uit de 
praktijk. Na afl oop beschikken de deelnemers over kennis van de 
ontwikkelingen rond Goed onderwijsbestuur, hebben zij zicht op de 
verschillende mogelijkheden om de rol van bestuurder in te vullen en 
op wat daarbij kansen en dilemma’s zijn.

� Governance � Open inschrijving
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� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

Theorie U: diepe zelfreflectie en leren van de toekomst
Minileergang (zes eendaagsen)

Lerende TOPscholen: Van goed naar uitmuntend
Minileergang (zes eendaagsen)

Doelgroep
(Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne 
begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die ambities hebben in 
de richting van leiderschap.

Inhoud
We leven in een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen: 
fundamentalisme, terrorisme, klimaatverandering, honger, armoede, 
opraken van energiebronnen. De vraag waar we voor staan, is hoe 
we een antwoord vinden op deze grote uitdagingen. In zijn U-theorie 
laat Otto Scharmer ons kennismaken met een nieuw concept van 
leidinggeven dat gebaseerd is op het verbinden van mensen met hun 
ziel, hun moreel besef. Wie je bent als leider of leerkracht speelt een 
belangrijke rol. In de meeste scholen leren mensen van het verleden. 

Doelgroep
Directeuren/schoolleiders, interne begeleiders, ambulante begelei-
ders, bestuurders, bovenschools managers, locatieleiders, adjunct-
directeuren en bouwcoördinatoren.

Inhoud
Bouwen aan een lerende Topschool: We weten uit onderzoek, 
van Marzano, Hopkins en vele anderen wat wezenlijk is om een 
TOPschool te worden. In deze minileergang koppelen we inhoud aan 
het hoe, het systeemdenken, te weten de vijf disciplines van een 
lerende organisatie. Deze minileergang biedt een diepgaande ver-
kenning van mogelijkheden voor uw eigen school om veranderingen 
met een blijvend resultaat mogelijk te maken. Blijvend resultaat in 
de zin van leeropbrengsten voor kinderen.

De centrale vraag die David Hopkins zichzelf stelt is: Waarom zijn 
sommige scholen succesvol in het duurzaam verbeteren van zich-
zelf en anderen niet? Waarom kan niet elke school een TOPschool 
zijn? Hopkins stelt dat dit wel degelijk mogelijk is door de school te 
organiseren rond leren. Zijn vier drivers voor leren, onderwijzen en 
verantwoorden schetsen hiervoor het kader. Zijn bevindingen sluiten 
naadloos aan op de bevindingen van Marzano, die aanwijzingen 

We kunnen veel leren van succeservaringen en van fouten die we 
maken. Maar in een tijd waarin gisteren geen leidraad meer is voor 
morgen, is deze vorm van leren onvoldoende. Zoals Einstein reeds 
zei: “De problemen die we veroorzaakt hebben kunnen niet opgelost 

worden op het niveau van denken dat ze 
geschapen heeft.” Om de omslag te maken geschapen heeft.” Om de omslag te maken geschapen heeft.”
van leren uit het verleden naar leren van de 
toekomst, doorlopen we de vijf bewegingen 
van de U (seeing, sensing,  presencing, cre-
ating, evolving). We maken een praktische 
vertaalslag naar uw school. U hebt een 
gereedschapskist met instrumenten om de 
visie van de organisatie blijvend helder te 
krijgen.

geeft voor het ontwikkelen van een leercultuur met effectief onder-
wijzen, op weg naar een zeer betrouwbare organisatie, die doet wat 
ze belooft. Daarvoor is het benutten van de hefbomen voor veran-
dering van een lerende organisatie in de unieke context van elke 
school noodzakelijk. De belangrijkste vereiste daarvoor is systeem-
leiderschap. Leiders creëren de context waarin leerkrachten zich 
voortdurend ontwikkelen om persoonlijk leren van elk kind mogelijk 
te maken. Bouwen aan een lerende TOPschool is een boeiende, maar 
geen gemakkelijke opgave. Om de invoering ervan tot een succes te 
maken, heeft u gerichte en concrete handreikingen nodig om in de 
praktijk van de school mee aan de slag te gaan. Deze minileergang 
voorziet in deze behoefte door de inhoud van Hopkins, Marzano en 
anderen te combineren met het systeemleiderschap van de lerende 
organisatie van Peter Senge.

Dag 1: Thema: de context van het systeem
Dag 2: Thema: gepersonaliseerd leren
Dag 3: Thema: professioneel onderwijzen en mentale modellen
Dag 4: Thema: slimme verantwoording en systeemdenken
Dag 5: Thema: netwerken, systeemdenken en innovatie
Dag 6: Thema: benutten van systeemleiderschap

nieuw
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� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling � Open inschrijving

Stephen Covey: Principes van leiderschap in de praktijk
The main thing is to keep the main thing the main thing!
Tweedaagse

Doelgroep
Schoolteams, directies van een stichting of vereniging.

Inhoud
Leidinggeven in een school is – bij voorkeur – niet voorbehouden 
aan de formele leider. Leiderschap is een rol die eigenlijk iedereen 
heeft (M. Wheatley: Leadership: Anyone who is willing to help!). Dat Leadership: Anyone who is willing to help!). Dat Leadership: Anyone who is willing to help!
begint met het leidinggeven aan het eigen leven (persoonlijk leider-
schap) en daarna kom je toe aan leiderschap in het publieke domein. 
In twee dagen leert een team wat de zeven eigenschappen (en ook 
de achtste) in de praktijk betekenen. De deelnemers gaan diep in op 
de principes die ónder de eigenschappen van Stephen Covey zitten. 

nieuw

U ervaart hoe sterk deze principes werken. Iedere deelnemer maakt 
een persoonlijk statuut (persoonlijk verhaal voor leven en werk) dat 
hem of haar ten diepste beweegt, uitdaagt en het beste naar boven 
haalt. Daarmee maken we tegelijk duidelijk welke kernwaarden 
het team met elkaar deelt en maken we de bouwstenen voor visie 
zichtbaar. Vooral op de tweede dag maken we de vertaalslag naar de 
praktijk. Hoe ziet u uw missie terug in uw agenda?

Iedere deelnemer krijgt een exemplaar van ‘de zeven eigenschappen 
van effectief leiderschap’ en aanvullende artikelen mee.

Van moetisme naar moreel besef: Opbrengstgericht leiderschap
Minileergang (zes eendaagsen)

Doelgroep
(Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne 
begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die ambities hebben in 
de richting van leiderschap.

Inhoud
Opbrengstgericht leiderschap is een actueel thema. Hoge  prestaties 
zijn belangrijk, kinderen moeten optimale kansen krijgen in onze 
complexe samenleving. Die prestaties realiseren we echter niet door 
meer van hetzelfde te doen, maar door op alle niveaus in de school 
dingen anders te doen en andere dingen te doen. Deze minileergang 
richt zich op de vraag: wat is nodig in de school om hoge opbreng-
sten te realiseren en wat betekent dit voor het leiderschap? In 
essentie komt het erop neer dat de leider zich ontwikkelt van onder-
wijskundig leider naar systeemleider. Zij/hij creëert een context 
(systeem) waarin opbrengstgericht werken optimale kansen krijgt. 

U krijgt een overzicht van en inzicht in de verschillende samenhangende 
hefbomen die ook in uw organisatie het verschil kunnen maken. Ook bij 
Opbrengstgericht Werken speelt de innerlijke stem een grote rol: streeft 
een leerkrachten naar hoge opbrengsten omdat het moet of omdat het 
ertoe doet....? (Andy Hargreaves, Michael Fullan) Hoe kun je als leider 
leerkrachten ont-moeten?

 Belangrijke onderwerpen die aan bod komen:
•  de vier wegen van innovatie (en de voor- en nadelen): de autonome 

koning in de eigen klas, de opkomst van standaarden, het zoeken 
naar een balans tussen bottom-up en top-down, de uitvoerder van 
inspectie-eisen;

•  de balans tussen resultaten, processen en the inner place (Otto 
Scharmer’s Theorie U): goede resultaten door hoogstaand onderwijs, 
hoogstaand onderwijs door moreel besef van de leerkrachten;

•  de taken en verantwoordelijkheden van de schoolleider en de intern 
begeleider bij het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs 
met hoge opbrengsten;

•  de betekenis van wetenschappelijk onderzoek voor de vormgeving 
van ons onderwijs;

•  hoe realiseren we een ‘TOPschool’? (David Hopkins, Marzano, Fullan, 
Hargreaves);

•  werkwijzen voor assessment for learning: hoe kunnen we de 
resultaten van de kinderen gebruiken om de onderwijsleerprocessen 
te optimaliseren? (Fullan, Schmoker).

Reacties van cursisten: 
‘Handvatten gekregen om opbrengstgericht werken in te 
bedden, zin om mee aan de slag te gaan.’
‘Zeer toepasbaar.’ 
‘Dit heeft me aangezet tot meer refl ectie.’
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� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders!
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Meerscholen- of clusterdirecteuren.

Inhoud
Als meerscholendirecteur wordt van u verwacht leider te zijn van 
twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en 
onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en 
leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herken-
baarheid als leider. Dat vraagt een heel andere denkwijze over de 
eigen taakstelling. Tijdens deze studiedag krijgt u handvatten hoe 
u dat kunt leren. Hoe u strategisch beleid van de scholen uitzet en 
tegelijkertijd de verschillen tussen de scholen respecteert. 

Leidinggeven aan de implementatie, zowel top-down als bottom-up, 
en op zo’n wijze dat dit op de verschillende scholen gedragen en 
geïmplementeerd wordt. De specifi eke leiderschapscompetenties 
die dit vraagt komen aan bod en de vraag hoe u die verder kunt 
ontwikkelen. Ten slotte brengen we recente ontwikkelingen in het 
onderwijs onder de aandacht, zoals de 21st century skills, metacog-
nitieve vaardigheden en actie-onderzoek.

De eendaagse biedt een afwisseling van inhoudelijke kennis, 
 uitwisseling van meningen en ervaringen en situatiegerichte 
opdrachten.

Professioneel Kapitaal: Leidinggeven boven verwachting
Minileergang (zes eendaagsen)

Doelgroep
(Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne 
begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die ambities hebben in 
de richting van leiderschap.

Inhoud
Innovatie en creativiteit zijn dringend nodig om te kunnen werken 
aan de uitdagingen van deze tijd. Andy Hargreaves heeft de afge-
lopen twee jaar onderzoek gedaan in 18 excellente organisaties. 
Daarbij was voor hem steeds de vraag: welk leiderschap maakt 
in zeer goed functionerende organisatie het verschil? Hij komt 

tot 15 variabelen die in het Engels allemaal 
beginnen met een F. De thema’s (de 15 FF-en) 
vormen het fundament voor deze volledig 
nieuwe cursus. Ze komen in hun onderlinge 
samenhang aan bod en ze worden verbonden 
met belangrijke thema’s van deze tijd, zoals 
Opbrengstgericht Leiderschap, ontwikkelen van 
professioneel kapitaal en recente inzichten in 
veranderingsprocessen.

Belangrijkste onderwerpen:
•  achtergronden van het onderzoek naar zeer goed functionerende 

organisaties. Overzicht van de 15 FF-en. Nadere verkenning en uit-
werking van 6 FF-en en de betekenis die deze hebben voor het werk 
van schoolleiders;

•  verkennen en uitwerken van de overige FF-en. Refl ectie op het 
eigen leiderschap en het opstellen van enkele leerdoelen voor de 
komende periode. Relaties worden gelegd met het recente werk van 
Margaret Wheatley in haar boek So far from home;

•  uitgangspunten voor het ontwikkelen van professioneel kapitaal aan 
de hand van het boek van Hargreaves en Fullan. Welke rol spelen lei-
ders bij het ontwikkelen van professioneel kapitaal in de scholen?;

•  nadere uitwerking van de drie soorten kapitaal: human capital, 
social capital, decisional capital. Nadruk ligt op de rol van de leider 
en de samenhang tussen deze drie vormen;

•  succesvolle en minder succesvolle veranderingsprocessen. 
Gebrek aan duurzaamheid. Recente inzichten op het gebied van 
veranderingsprocessen;

•  centraal staat het boek van Fullan: Change Leader. Belangrijkste 
 uitgangspunten uit dit boek zijn zeven inzichten van Michael Fullan 
en de gevolgen daarvan voor leiderschap.
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Effectieve strategie-implementatie
Drie eendaagsen

Ondernemende schoolleiders maken het verschil!
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Directeuren/schoolleiders.

Inhoud
De implementatie van het geformuleerde strategische beleid blijkt 
een lastig aspect van beleidsvoering. In deze training maken we 
evidence based, vanuit de onderzoeken van Kaplan en Norton, dui-
delijk hoe u de hindernissen rond implementatie van strategisch 
beleid kunt nemen. Denken vanuit ‘de klant’ (leerlingen en ouders), 
doelgericht, de organisatie op een lijn, eigenaarschap en het moni-
toren van strategische issues zijn daarbij sleutels tot een succesvolle 
en duurzame implementatie.
Er bestaan veel instrumenten voor de planning en uitvoering van 
een strategie of kwaliteitsbeheer en -verbetering van processen. 
Een volledig kader om al deze instrumenten met elkaar te integreren, 
ontbreekt echter. In deze training presenteren we het management-
systeem van Kaplan en Norton. We doen met behulp van het kader 
kennis en ervaring op van de nieuwste inzichten voor effectieve 
uitvoering van de strategie van een schoolorganisatie en de nood-
zakelijke rol van leiderschap daarin. In het kader zijn zes fasen te 
onderscheiden. De managementprocessen in deze zes fasen bieden 
leiders een uitgebreid, bewezen systeem voor het beheer van de 
ontwikkeling, planning, implementatie, evaluatie en aanpassing van 
hun strategieën.

Doelgroep
Directeuren, schoolleiders en bestuurders.

Inhoud
De school ontwikkelt zich steeds meer als een maatschappelijke 
onderneming. Daarvoor zijn competenties nodig als creatief zijn, 
kansen benutten, initiatief tonen en zoeken naar vruchtbare samen-
werking binnen en buiten de school. Dit betekent dat de manier
waarop scholen worden gemanaged en georganiseerd belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling van een positieve ondernemingscultuur in het 
onderwijs.

Tijdens deze studiedag verkrijgt u kennis en inzicht op welke wijze u 
uw leerkrachten en medewerkers in hun ondernemerschap kunt faci-
literen. Dit kan door een context te creëren waarin leerkrachten en 
medewerkers: mogen leren (dus ook fouten mogen maken), worden 
gestuurd op output en gestimuleerd worden hun eigen weg te vin-
den. U krijgt concrete handvatten om ondernemend gedrag structu-
reel te organiseren en te stimuleren, op basis van het gedachtegoed 
van Blekman en Konijnenburg.

nieuw

nieuw

Dag 1: Kennismaken met het managementsysteem van Kaplan en 
Norton en succesvolle strategieën. De ontwikkeling van strategisch 
beleid: een kritische blik naar de missie, waarden en visie. Hoe top-
down en bottom-up elkaar ontmoeten.
Dag 2: De planning en concretisering van het strategische beleid. 
Eigenaarschap creëren met behulp van visualisatie van beleid en de 
vertaling naar de persoonlijke betekenis, voor iedere medewerker. 
Afstemming van strategische thema’s met de hele organisatie, door 
bewaking met behulp van een stuurgroep. Leidinggeven aan de dis-
cipline van Senge, ‘teamleren’.
Dag 3: Het strategische beleid in werking, en de monitoring van het 
beleid. Zien van hefbomen voor verandering, beheren van boven-
schoolse strategische thema’s, met persoonlijk eigenaarschap van 
alle betrokkenen. Vaak komt dit neer op de begeleiding van verande-
ring in mentale modellen. Systeemleiderschap in actie!

Bij de training hoort een telefonische intake door de uitvoerende 
trainers. Er vinden uitwisselingen in kleinere groepen plaats aan 
de hand van een (eigen) probleemstelling. Afhankelijk van de eigen 
ervaring met leidinggeven aan strategie(implementatie) bereikt u 
een niveau tussen beginnersniveau op kennisgebied en gevorderd 
niveau op competentiegebied (met name de huiswerk- en toepas-
singsopdrachten bevorderen dit verschil in resultaat).

� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling � Open inschrijving

De rol van de schooldirecteur bestaat uit het beter faciliteren van de 
leerkrachten en medewerkers, zodat zij een grotere impact hebben 
op de steeds complexer wordende omgeving. Hierbij leert u hoe u 
horizontaal kunt sturen: het behalen van resultaat in een complexe 
omgeving, waar u ook invloed moet ontwikkelen zonder hiërarchische 
macht. De schooldirecteur heeft de rol van bruggenbouwer, die ande-
ren aan zichzelf en aan elkaar weet te binden door te zoeken naar 
win-winoplossingen door:
•  facilitering van leerkrachten /medewerkers (servant leadershipfacilitering van leerkrachten /medewerkers (servant leadershipfacilitering van leerkrachten /medewerkers ( );
•  samenwerking met andere eenheden binnen en buiten de 

 organisatie (collaboration);
•  realisatie van interorganisatorische oplossingen (co-creation).
In de training maken we gebruik van theorie op het gebied van 
ondernemerschap en innovatiemanagement, die we vervolgens toe-
passen op de praktijksituatie (visie en strategie) van de deelnemer. 
Hiermee heeft u handvatten voor het creëren van een optimale con-
text, waarin u het beste in uw medewerkers naar boven kunt halen 
en dienstbaar kunt maken aan de doelen van uw organisatie. U weet 
hoe u open kunt staan voor nieuwe ideeën en bestaande aannames 
los kunt laten.
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� Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

Stress- en timemanagement
Eendaagse

Doelgroep
Iedere leidinggevende die met tijd en tijdsdruk wil omgaan en daar-
mee het totale functioneren wil verbeteren.

Inhoud
Wordt uw werk langzamerhand een bron van onrust? Begint u het 
overzicht kwijt te raken en ’s avonds steeds weer te denken aan klus-
jes van uw werk? Als u altijd tijd tekortkomt, dan is dat slecht voor 
uw gemoedsrust én voor uw productiviteit. Het kán anders. Als u 
weet wat u wilt bereiken, plant u doelbewust en houdt u tijd over. 
In deze training oefent u met het stellen van prioriteiten en het rea-
liseren van haalbare doelen en plannen. U krijgt inzicht in de blok-
kades die u hinderen in uw eigen timemanagement en formuleert uw 
eigen oplossingen.

In de training timemanagement ontdekt u wat de oorzaken zijn van 
uw tijdsproblemen en leert u structuur aanbrengen in uw werkzaam-
heden, zodat u effectiever wordt. U krijgt beter inzicht in uw per-
soonlijke tijdpatronen. U leert hoe u uw tijd effi ciënter gebruikt door 
prioriteiten te stellen en bewust te kiezen voor wat u doet en wat u 
laat. Een praktische training die u verder helpt in uw professionele 
carrière, en misschien ook in uw privéleven.

Programma van de training:
•  persoonlijk timemanagement in kaart brengen;
•  ingaan op persoonlijke productiviteit;
•  gestructureerd uitstellen;
•  omgaan met stress;
•  studievaardigheden oefenen;
•  nee zeggen;
•  prioriteiten bepalen;
•  assertiviteit trainen;
•  leren ontspannen.

Presentaties over de theorie wisselen we af met opdrachten, groeps-
discussies en praktische oefeningen. De training stress- en time-
management is interactief en gebaseerd op uw persoonlijke situatie. 
Een voorbereidende opdracht maakt deel uit van de training. Na het 
volgen van de training heeft u meer inzicht in uw gedrag in relatie 
tot tijd, maakt u bewuster gebruik van uw energie, kent u de mar-
kers van stress en weet u dit proces om te buigen. U kunt ‘sturend’ 
communiceren en ‘nee-zeggen’ op een ja-manier en u bent bestand 
tegen stress en onrust in tijden van hectiek en verandering.

Reacties van cursisten: ‘Veel ruimte om te sparren met elkaar.’
‘Prima training voor directeuren die een probleem met time-
management hebben.’ ‘Grote bijdrage tot refl ectie.’

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor leidinggevenden
Twee tweedaagsen of vier eendaagsen en een terugkomdag

Doelgroep
Leidinggevenden en onderwijsgevenden die op het gebied van com-
municatie en het beïnvloeden van gedrag effectiever te werk willen 
gaan.
Let op: We organiseren deze training voor twee doelgroepen, name-
lijk voor onderwijsgevenden en leidinggevenden. Bij beide series 
staat de communicatie en beïnvloeding centraal, maar ligt de focus 
anders. De serie voor onderwijsgevenden zoemt in op het effectiever 
werken met kinderen, ouders en collega’s. In de serie voor leiding-
gevenden ligt de focus op het werken met en aansturen van profes-
sionals (bijvoorbeeld coaching).

Inhoud
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor 
presentatie, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ont-
wikkeld in de jaren zeventig aan de Universiteit van Californië door 
Richard Bandler en John Grinder. NLP beschrijft de dynamiek tussen 
ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe hun interactie in ons 
lichaam emoties en gedrag beïnvloedt.

Tijdens deze meerdaagse training leert u uw communicatie te sturen 
door er bewust mee om te gaan. De technieken waarmee we oefenen, 
zijn op verschillende gebieden bruikbaar en kenmerken zich door een 
directe praktische toepasbaarheid. De oefeningen geven uw com-
municatie een extra dimensie, zowel in groepen als inter- en intraper-
soonlijk. NLP reduceert miscommunicatie en verhoogt de kwaliteit 
van de interactie. De training is een inleiding in de basisbeginselen 
en toepassingen van NLP, waarbij we het persoonlijke doel van iedere 
deelnemer als uitgangspunt hanteren en we werken met casussen uit 
uw eigen praktijk. De volgende onderdelen komen onder andere aan 
bod: non-verbale representatiesystemen, taalpatronen, rapport, her-
kaderen, embedded commands en speaking circles.

Na deze training kunt u een aantal technieken van NLP concreet toepas-
sen op gesprekken in uw dagelijkse praktijk en daarmee beter afstem-
men. U bent beter in staat te luisteren en informatie te fi lteren en u 
krijgt inzicht in interactie- en communicatiepatronen. Daarnaast kunt u 
vanuit uw eigen kracht omgaan met lastige situaties en confl icten.
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Krimp? Niet bij de pakken neerzitten!
Eendaagse studiedag

Naar andere schooltijden, en dan?
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Bestuurders, leidinggevenden en middenkader in het po.

Inhoud
Veel onderwijsorganisaties worden geconfronteerd met dalende 
budgetten en vermindering van het aantal leerlingen. De oorzaken 
daarvan zijn divers en verschillen per regio. Dit vraagt in alle geval-
len om een adequate oplossing, om kans en kwaliteit.
Minder leerlingen, dalende inkomsten en (stille) bezuinigingen vra-
gen om een proactieve benadering en om out of the box scenario’s. 
De deelnemers aan de studiedag doen kennis op over de ontwikke-
lingen rond krimp in het onderwijs, de effecten daarvan op de onder-
wijsorganisatie en de mogelijkheden van proactief beleid om krimp 
het hoofd te bieden. Deelnemers hebben aan het eind van de dag 
zicht op mogelijke oplossingen om van krimp een kans te maken.

Doelgroep
Directeuren en adjunct-directeuren.

Inhoud
De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het pri-
mair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende 
maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, 
school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben sinds 2006 de 
mogelijkheid om schooltijden aan te passen, waarbij ze uit verschil-
lende schooltijdmodellen kunnen kiezen. Overweegt u als directeur 
op uw school te komen tot het invoeren van andere schooltijden, dan 
is het zaak geen dingen over het hoofd te zien. 

Tijdens deze studiedag krijgt u kennis over het omgaan 
met of het invoeren van andere schooltijden. We belich-
ten de (wettelijke) regels en afspraken waar de school-
organisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook 
de belangen van ouders, leerkrachten en de rol van de 
MR aan de orde. Op deze dag maken we gebruik van 

de door de AVS uitgebrachte publicatie ‘Naar andere schooltijden, 
en dan?’, en geven we leidinggevenden van de school inzicht in het 
onderwerp aan de hand van een zeer praktische aanpak.

� Bedrijfsvoering en financiën � Open inschrijving

In deze eendaagse studiedag staan we achtereenvolgens stil bij:
•  de feiten over krimp;
•  de zichtbare effecten van krimp;
•  knelpunten en uitdagingen;
•  de invloed op personeelsbeleid en kwaliteit;
•  strategieën voor succes.
De ochtend van de studiedag sluiten we af met discussie over 
een aantal stellingen. ’s Middags staan we stil bij een aantal 
mogelijke scenario’s, zowel gericht op herijking van de organisatie 
als op de mogelijkheden van een ander onderwijsconcept, waarbij 
‘oud denken’ plaatsmaakt voor ‘nieuw denken’. Hoe maken we 
van krimp een kans en zorgen we ervoor dat de organisatie een 
toekomstbestendige ontwikkeling doormaakt?
Naast informatieoverdracht maken we gebruik van interactieve werk-
vormen. Daarbij gaan we ook aan de slag met casussen uit de praktijk.

Tijdens de studiedag hanteren we (inter)actieve werkvormen en een 
stappenplan, waarbij we gebruikmaken van (voorbeelden uit) de 
eigen schoolpraktijk.

nieuw
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� Bedrijfsvoering en fi nanciën

Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?
Eendaagse studiedag

Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis
Eendaagse

Doelgroep
Schoolleiders, teamleiders, bouwcoördinatoren.

Inhoud
In deze eendaagse studiedag staat het lezen van fi nanciële docu-
menten centraal. Iedereen met managementverantwoordelijkheid 
heeft er mee te maken en moet daarom deze documenten als hulp-
middel kunnen gebruiken om de (onderwijs)doelen te realiseren.
Om er goed mee te kunnen werken, moet u ze goed kunnen lezen. 
In de training is aandacht voor begrippen als solvabiliteit en kapi-
talisatiefactor. Ook reserveringen, voorzieningen en allerlei andere 
fi nanciële begrippen leggen we helder en in onderwijstaal uit.

We leren van en met elkaar aan de hand van oefen- en vooral 
praktijkvoorbeelden.

Aan het einde van deze dag kunt u de fi nanciële documenten lezen 
en kunt u verbanden leggen. Ook bent u in staat de beïnvloedbaar-
heid van deze cijfers aan te geven. 

Doelgroep
(Aankomende) schoolleiders, zowel van een bestuur met meer 
 scholen als van een zelfstandige school (eenpitter).

Inhoud
Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog een 
meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt u een 
integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit 
op uw schoolplan?
Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorg-
vuldig te begroten/budgetteren en fi nancieel overzicht te hebben en 
te houden. Bovendien krijgt u inzicht in de mogelijke keuzes die u 
zelf kunt maken.

Tijdens de eendaagse komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•  de functies van de begroting, de verdelingsinstrumenten en de 

handvatten voor de budgettering;
•  het opstellen van de begroting aan de hand van een casus die is 

gebaseerd op herkenbare praktijksituaties. U gaat aan de slag met 
de voorbereiding en de realisering van de begroting;

•  het opstellen van de meerjarenbegroting personeel, inclusief de 
benodigde reserveringen;

•  het opstellen van de investeringsplannen op het gebied van ICT, 
meubilair en onderwijsleerpakket;

•  het actualiseren van de begroting op basis van de meest recente 
vergoedingsbedragen.

We wisselen plenaire presentaties af met praktijkopdrachten. 
Daarnaast is er voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen en 
met uw collega-directeuren ervaringen uit te wisselen.
Na de eendaagse heeft u een eerste oriëntatie gekregen op fi nan-
ciën en bent u in staat een constructieve bijdrage te leveren aan de 
samenstelling van de begroting en het omzetten van deze begroting 
in budgetten. U bent een goede gesprekspartner voor uw leiding-
gevende (de bovenschools directeur of bestuurder belast met 
 fi nanciën) of uw medezeggenschapsraad.

Reacties van cursisten: 
‘Sluit goed aan bij actuele zaken en concrete praktijkvoorbeelden.’
‘Vanuit basisinformatie steeds meer verdieping.’
‘Ik heb meer inzicht gekregen in de totale begroting.’
‘Hier kan mijn bestuur nog wat van leren, geeft mij in elk geval 
weer handvatten.’
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� Bedrijfsvoering en financiën � Open inschrijving

Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping
Tweedaagse

Doelgroep
Algemene directie en locatie-directie met budgetverantwoordelijkheid.

Inhoud
In het onderwijs is sprake van voortdurende ontwikkeling en bewe-
ging. De centrale of bovenschoolse directieleden zijn niet meer de 
enigen die fi nanciële verantwoordelijkheid dragen. Een nieuwe laag 
middenmanagers krijgt ook budgetverantwoordelijkheid. Maar op 
welke wijze gaat u samen met het nieuwe management om met het 
fi nanciële beleid? Welke strategische keuzen zijn er gemaakt voor 
de organisatie en hoe zorgt u ervoor dat deze keuzes ook fi nancieel 
onderbouwd zijn en blijven? Hoe gaat u om met lumpsum? De kern 
van de training betreft de vraag: hoe zet u uw fi nanciële middelen 
optimaal in om de (onderwijskundige) doelen te bereiken en hoe 
kunt u daarop sturen?

De training start met het verwerven van ‘basisvaardigheden fi nan ciële 
technieken’. Het gaat hier met name om algemene basiscompeten-
ties, zoals het kunnen lezen van de balans, de exploitatierekening, 
een begroting en de essentie van de fi nanciering. Aan de hand van 
korte inleidingen op essentiële aspecten lichten we fi nanciële tech-
nieken toe. Via onder andere aan de praktijk gerelateerde casuïstiek 
passen we de technieken vervolgens toe in eenvoudige en complexe 
fi nanciële situaties. Rond het werken met een meerjarenbeleidsplan/
schoolplan en een meerjarenbegroting maken we een koppeling naar 

Reacties van cursisten: 
‘Zeer praktische oefeningen en leren van en met elkaar’.
‘Ik kan hier zeker verder mee binnen mijn eigen organisatie’.
‘Ik denk dat ik nu beter de cijfers kan beoordelen en 
beïnvloeden’. 

de visie en missie van uw organisatie en de betekenis voor het func-
tiegebouw. Ook kijken we naar de parallel met leerlingenprognoses, 
formatieprognose en de gevolgen van investeringen. Overige vragen 
die aan de orde komen zijn: Hoe kan ik sturen op personele midde-
len? Wat zijn belangrijke aspecten van onderhandelen? Hoe krijg ik 
zicht op de fi nanciële gevolgen van beslissingen van vandaag?

U leert een plan naar een begroting te vertalen en een (meerjaren)
formatie en (meerjaren)begroting te integreren. U bent na afl oop 
van de tweedaagse training, vanuit een gerichter inzicht in fi nanciële 
vraagstukken, in staat om een jaarrekening te interpreteren, een 
meerjarenbegroting op te stellen en consequenties van organisatie-
beslissingen fi nancieel te vertalen.

Het theoretisch kader is omlijst met reële praktijkvraagstukken, 
zowel plenair als in kleinere groepen.

52 professionaliseringsaanbod 2013/2014   2013/2014   2013/2014   2013/2014   2013/2014   school for leadership



� Personeelsbeleid en teambuilding

Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel
Studiedagdeel

Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Directeuren en P&O-functionarissen.

Inhoud
Als u te maken krijgt met ontslag van een werknemer, krijgt u ook 
met vele regels en procedurele stappen te maken. Hierbij valt te 
denken aan de CAO-po. Krijgt u bijvoorbeeld herbenoemingsver-
plichtingen ten aanzien van deze werknemer? Op welke grond moet 
het ontslag plaatsvinden? Ook krijgt u met het Participatiefonds te 
maken, die beoordeelt of u door de zogenaamde ‘instroomtoets’ 
komt. Hierbij staat de vraag centraal of u aan de inspanningsver-
plichtingen hebt voldaan als werkgever. Uiterst belangrijk hierbij is 
om de goede stappen te zetten en te kunnen anticiperen op toekom-
stige verplichtingen. Om problemen te voorkomen is het van belang 
om bij het in dienst nemen van personeel (bijvoorbeeld op basis 
van vervanging) al te bekijken welke verplichtingen u mogelijk in de 
 toekomst gaat opbouwen.

Doelgroep
Directeuren en adjunct-directeuren.

Inhoud
De normjaartaak in het primair onderwijs wordt in de praktijk op 
verschillende wijzen opgevat en toegepast. Deze studiedag belicht 
de (CAO-po) regels en afspraken waar de schoolorganisatie zich aan 
dient te houden. Verder komen ook de verschillende facetten van 
toepassing in de dagelijkse onderwijspraktijk aan de orde.
Op deze dag maken we gebruik van het door de AVS uitgebrachte 
instrument ‘Normjaartaak’, waarin we voor leidinggevenden van 
de school inzicht geven in het onderwerp aan de hand van een zeer 
praktische aanpak. Vooraf dient u een aantal items uit te zoeken dat 
u nodig heeft om de normjaartaakberekening op de studiedag te
kunnen toepassen.

Na afl oop beschikt u over voldoende kennis over het omgaan met en 
het toepassen van de normjaartaak op uw school.

We hanteren (inter)actieve werkvormen waarbij we gebruikmaken 
van (voorbeelden uit) uw eigen schoolpraktijk. Hierbij werkt u met 
eigen meegebracht materiaal op een laptop.

Ontstaat er een recht op een regulier dienstverband, wat zijn dan de 
gevolgen bij beëindiging van het dienstverband voor het wachtgeld 
et cetera? Hierbij geven we de verschillen tussen het openbaar en 
het bijzonder onderwijs aan.

Na afl oop bent u op de hoogte van de samenhangende wet- en regel-
geving rond aanname en ontslag van medewerkers. U kunt antici-
peren op toekomstige verplichtingen en  procedures bij aanname en 
ontslag van personeelsleden.

Naast theorie werken we met vooraf ingebrachte casussen.

Reacties van cursisten: 
‘Deskundige trainers met veel kennis.’
‘Leerzaam, veel kwaliteit voor weinig geld.’
‘Ik ben wijzer geworden!’
‘Ondanks dat ik geen directeur ben, heb ik er veel aan gehad.’

nieuw
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� Personeelsbeleid en teambuilding � Open inschrijving

Formatiemanagement toekomstbestendig
Minileergang

Doelgroep
Algemene directie, locatie-directie en staf (po en vo).

Inhoud
In het onderwijs is sprake van voortdurende ontwikkeling en bewe-
ging. Dat vraagt om regelmatige aanpassingen van de personeelsin-
zet, bijvoorbeeld door andere of aangepaste functies en/of gewenste 
competenties. Ook de omvang van de formatie is niet jaar in jaar 
uit gelijk. Delen van Nederland kampen met krimp. Om zo goed 
mogelijk te kunnen reageren op de gewenste wijzigingen, dienen 
directies en bestuur zicht te hebben op de wijze waarop zij de inzet 
van personeel in de formatie kunnen beïnvloeden. Daarbij kijken 
ze bijvoorbeeld naar werving en selectie, scholing of natuurlijk ver-
loop, maar ook naar de ontwikkelbehoefte en loopbaanambities van 
personeelsleden. Een optimale personeelsinzet kan een positieve 
bijdrage leveren aan de vermindering van het ziekteverzuim en de 
bevordering van arbeidsparticipatie. Hoeveel fl exibiliteit wilt u in 

uw formatiebeleid en hoeveel ruimte is daarvoor beschikbaar bij de 
 individuele scholen en/of bovenschools? Welke aanpak werkt?
De kern van de minileergang betreft de vraag: hoe zet u uw perso-
neel optimaal in om de (onderwijskundige) doelen te bereiken en 
hoe kunt u daarop sturen?

De minileergang start met een dagdeel. Vervolgens werken we in 
groepen door middel van blended learning aan een actueel vraag-
stuk. Tijdens dit traject vindt een dag training plaats, waarin met 
name aandacht is voor de kwantitatieve kant van de formatie en een 
dag waarin met name aandacht is voor de kwalitatieve kant van de 
personeelsinzet.

Na afl oop is de deelnemer in staat een optimale meerjarige perso-
neelsinzet in te plannen, rekening houdend met wat de onderwijs-
organisatie vraagt en wat past binnen de regelgeving.

nieuw

Stimulerend beoordelen, het gesprek
Tweedaagse

Doelgroep
Iedereen binnen de organisatie die daadwerkelijk beoordelings-
gesprekken voert.

Inhoud
Het beoordelingssysteem is prima in orde in uw school en niets staat 
u in de weg om een beoordelingsgesprek te hebben met uw mede-
werkers. Maar toch komt het er niet van. De afspraak ligt er, maar 
kennelijk is er toch nog een struikelblok om het als vanzelfsprekend-
heid te zien als afronding van de gesprekkencyclus.
Waar ligt die blokkade? Als eindverantwoordelijke heeft u vragen die 
u graag opgelost wilt zien. Een goed systeem en een prima voorbe-
reiding verdienen een vaardige gesprekspartner. U krijgt antwoorden 
op onderstaande vragen. Daarnaast is er voldoende ruimte om in te 
gaan op uw vragen.

Kernvragen:
•  Wat is het doel van de gesprekken?
•  Wat is het verschil tussen de diverse soorten gesprekken?
•  Is het mogelijk en raadzaam om gesprekken te combineren?
•  Hoe maakt u goede (SMART) afspraken en hoe volgt u deze?

•  Hoe bereidt u zich voor?
•  Hoe brengt u structuur aan in het beoordelingsgesprek?
•  Hoe beoordeelt u objectief of in ieder geval zo objectief mogelijk?
•  Hoe voert u een (lastig) beoordelingsgesprek?
•  Hoe krijgt u boven tafel wat uw medewerker echt wil?

In deze training staan de vaardigheden en sturing in het gesprek 
centraal:
•  vergroten gespreksvaardigheden als STAR-methodiek, actief luiste-

ren en het geven van gevoelsrefl ecties als middel om openheid te 
stimuleren;

•  stimuleren vaardigheid in het achterhalen van de drives van 
medewerkers;

•  leren geven en ontvangen van feedback;
•  effectief leren afronden van een beoordelingsgesprek.

Tijdens de training werken we met praktijkcasussen, een acteur 
en videoregistratie.
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� Personeelsbeleid en teambuilding

Een goed personeelsdossier is het halve werk!
Eendaagse studiedag

Teamontwikkeling: heeft u een ‘team’ dan?
Eendaagse werkbijeenkomst

Doelgroep
Directeuren in het po.

Inhoud
Wat is een personeelsdossier? Hoe bouwt u op 
school een goed personeelsdossier op? Wat zijn de 
vereisten en hoe houdt u het actueel en inzichtelijk? 
Hoe maakt u er een leraarvolgsysteem van?
Wat is nodig op schoolniveau en wat in het dossier 
van het admini stra tie kantoor?
Wat houdt een personeelsinformatiesysteem in en 
hoe onderhoudt u deze? Hoe kunt u de gesprekken-
cyclus en andere zaken die op school spelen actu-
eel houden in het dossier? Kunnen we het dossier 
ook digitaal bijhouden? Waar overlapt het personeelsdossier met 
het eigen portfolio?

Doelgroep
Directeuren en adjunct-directeuren.

Inhoud
Wat maakt een groep mensen tot een team?
Een goed functionerend team is geen toeval. Daar dient u structureel 
hard aan te werken. Mensen leren om in een team te functioneren, 
samen te werken en medeverantwoordelijkheid te dragen voor het 
eindresultaat. Om tot effectief teamwerk te komen, is een aantal 
voorwaarden essentieel. Zo is het onder andere van belang dat het 
team binnen een veilig klimaat komt tot afstemming, samenwerking 
en groei. Deze werkbijeenkomst geeft u aan de hand van theorie- en 
praktijkvoorbeelden een handreiking om in uw school te bepalen 
waar u staat om daarna gericht te werken aan teamontwikkeling.

Na afl oop heeft u kennis over de (fasen van) teamontwikkeling en 
hoe u daaraan kunt werken en mee om kunt gaan vanuit de leiding-
gevende rol van de directie van de school.

We hanteren interactieve werkvormen, waarbij we gebruikmaken van 
(voorbeelden uit) de eigen schoolpraktijk.

Genoeg vragen die we tijdens de studiedag kunnen 
beantwoorden.

U krijgt een presentatie over de inhoud, wet- en 
regelgeving aangaande persoonsgegevens, we 
gaan in gesprek over hoe directeuren een en ander 
vormgeven en waar ze tegenaan lopen. De do’s en 
de dont’s van een goed personeelsdossier en de 
inventarisatie van mogelijke zaken voor in een dos-
sier komen ook aan de orde.

Na de eendaagse heeft u handvatten om het dossier 
in de praktijk goed te realiseren. U heeft inzicht in 
wat er in de inhoud van een goed dossier nodig is en 

hoe u hier in de praktijk in het kader van goed personeelsbeleid mee 
kunt werken.

nieuw

nieuw
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� Kwaliteits- en kennismanagement � Open inschrijving

Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Directeuren, schoolleiders en interne begeleiders.

Inhoud
Hoe houdt de schooldirecteur regie op het gesprek met de inspec-
teur van onderwijs en op welke wijze zorgt de schooldirecteur voor 
een effectieve informatie-uitwisseling met zijn bestuur?

De training bestaat uit twee delen: het eerste, theoretische, deel 
gaat over de werkwijze van de onderwijsinspectie, de verschil-
lende toetsingskaders en actuele onderzoeken. Tevens lichten we 
de mogelijkheden toe hoe u kunt omgaan met een inspectierap-
port, waar de schooldirecteur het niet mee eens is. Wanneer kunt 
u bezwaar maken en hoe doet u dat? Het tweede deel bestaat uit 
theorie over effectief communiceren met de onderwijsinspecteur 
als gelijkwaardige gesprekspartner, ieder vanuit zijn/haar rol, op 
welke wijze de visie en de strategie van de school onderdeel zijn in 
het gesprek en het managen van verwachtingen. In het onderdeel 
communicatie wisselen we de theorie af met praktijkoefeningen. 
We maken gebruik van bewezen communicatiemodellen onder 
 andere de Roos van Leary. 

We maken gebruik van verschillende werkvormen, zoals overdracht 
van kennis, uitwisselen van ervaringen en gespreksoefeningen in 
de rollen: ‘schooldirecteur onderwijsinspecteur’ en ‘schooldirec-
teur – bestuur(der)’. Tijdens de training is gedurende anderhalf uur 
ook een onderwijsinspecteur aanwezig om mee in gesprek te gaan 
en vragen aan te stellen. Na afl oop ontvangt elke deelnemer een 
naslagpaper met relevante wet- en regelgeving en theorie over effec-
tief communiceren.

De deelnemer heeft na afl oop kennis van:
•  relevante wet- en regelgeving;
•  werkwijze onderwijsinspectie;
•  de verschillende toetsingskaders;
•  effectieve communicatie en de verschillende stijlen van 

communiceren.

Door de gesprekken ook daadwerkelijk te oefenen krijgt de deel-
nemer inzicht in hoe hij/zij de regie houdt op het gesprek met de 
onderwijsinspecteur, waarin sprake is van een proactieve en respect-
volle sfeer. In deze training is er veel aandacht voor een goede
communicatie. Immers, de wijze waarop de schooldirecteur com-
municeert en relaties onderhoudt, bepaalt zijn/haar daadkracht 
en effectiviteit. Een goede relatie met de inspecteur van onderwijs 
maakt hiervan deel uit.

nieuw
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� Communicatie

PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media?
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Bestuurders en schoolleiders.

Inhoud
Het kan zo maar gebeuren, een boze ouder stapt naar de pers, een 
calamiteit op school en ja, uw school wordt belaagd door journa-
listen. De eerste reacties zijn vaak bepalend hoe uw case door de 
media wordt behandeld. Hoe kunt u zich voorbereiden op een
dergelijk situatie? Door middel van voorbeelden, rollenspelletjes en 
camera-oefening leert u de ongeschreven wetten van de media te 
herkennen.
We maken gebruik van veel videovoorbeelden, camera-oefeningen 
en zelf actief participeren in gefi ngeerde situaties.
U leert wat de do’s en don’ts zijn bij contacten met de media.
Na deze studiedag bent u beter voorbereid op contacten met de 
media.

nieuw

Conflicten: een kans op verandering!
Eendaagse studiedag

Doelgroep
Bovenschoolse leidinggevenden, (school)directeuren, locatie- en 
teamleiders. 

Inhoud
‘Arbeidsconfl icten zijn een belangrijke oorzaak voor gezondheids-
klachten, ziekteverzuim en intrede in de WAO. Jaarlijks worden meer 
dan 70.000 mensen arbeidsongeschikt door confl icten op het werk. 
Werknemers besteden 15 tot 20% van hun werktijd aan (het oplos-
sen van) onmin met collega’s of leidinggevenden.’
Dit schrijft de Sociaal Economische Raad in een van de bulletins.

Wie samen met anderen aan een doel werkt of samen met anderen 
middelen moet delen, komt gegarandeerd af en toe in een confl ict 
terecht. Daar is op zich niets mis mee. Een goed confl ict kan zelfs 
duidelijkheid geven of de sfeer positief beïnvloeden. Maar lang 
niet altijd eindigt een confl ict met een positieve uitkomst voor 
alle betrokkenen. Soms ontaardt een confl ict zelfs in ruzie. Dat is 

jammer, want ruzie is slecht voor de werksfeer. Veel ziekteverzuim 
heeft te maken met confl icten of ruzie op het werk. Bovendien kan 
een goed confl ict juist wonderen doen.

In deze praktische training gaan we juist in op de goede kanten en 
mogelijkheden van een confl ict en proberen we het verschil met ruzie 
te verduidelijken. De mogelijkheden van mediation bij een confl ict 
onderzoeken we via een methodische vormgeving van het gesprek. 
Op deze wijze wordt een confl ict een kans op blijvende verandering 
in uw organisatie of team.

We maken gebruik van verschillende werkvormen zoals video’s, 
 oefeningen, rollenspellen, feedback geven en ontvangen.

Na afl oop van deze studiedag:
•  heeft u kennis van de theorie van confl icthantering;
•  kent u de mogelijkheden van mediation;
•  bent u geoefend in confl icthantering.
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� Communicatie � Open inschrijving

Succesvol onderhandelen
Tweedaagse

Effectief en efficiënt vergaderen
Eendaagse

Doelgroep
Leidinggevenden, zoals bovenschools managers, directeuren, 
 locatieleiders, personeelsfunctionarissen, et cetera.

Inhoud
Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de 
toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen. Zoals 
met collega’s, als werkgever, over arbeidsvoorwaarden, deeltijd-
werk, verlof, scholing of het verrichten van andere werkzaamheden. 
Daarnaast moet u ook veel vaker onderhandelen met externe par-
tijen als gemeenten, leveranciers of andere (concurrerende) scholen.
Een juiste onderhandelingsattitude is niet alleen noodzakelijk, maar 
ook onontbeerlijk in uw dagelijkse werkomgeving.
In deze tweedaagse maakt u kennis met theorie en praktijk van onder-
handelen. Onderhandelingsvaardigheden zijn geen statische vaardig-
heden, maar zijn voortdurend in ontwikkeling. We gaan uitgebreid in 
op het verschil tussen samenwerken, onderhandelen en vechten en 
tussen wederzijdse afhankelijkheid en tegengestelde belangen.

Aan de hand van verschillende onderhandelingsmodellen, zoals 
het Gatwickmodel, besteden we aandacht aan inhoud, sfeer, 

Doelgroep
Voorzitters van vergaderingen en teamleden die meer willen halen 
uit hun vergaderingen.

Inhoud
Effectief vergaderen stellen de deelnemers zeer op prijs. Vaak zijn 
deelnemers te veel of te lang aan het woord. Afdwalen van het 
onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet. Een groot misver-
stand is ook dat de deelnemers denken dat de voorzitter verantwoor-
delijk is voor de vergadering en de kwaliteit ervan. Elke deelnemer 
is daarvoor verantwoordelijk. Hoe maakt u dat duidelijk en welke 
aanpak is daarvoor handig? U leert het in deze training.

Aan de orde komen:
•  het doel van vergaderen;
•  vergaderprocedures;
•  rollen binnen de vergadering (o.a. voorzittersrol);
•  het behalen van resultaat;
•  communiceren op het juiste niveau;
•  effectief sturen van vergaderingen;
•  een duidelijke agenda en actielijst opstellen;

machtsbalans, achterban en procedures. Verschillen in onderhan-
delen met collega’s, de baas, de medewerkers en externe relaties 
komen aan de orde. Tijdens de tweede dag gaan we aan de slag met 
het herkennen en inzetten van communicatiestijlen en oefenen we 
onderhandelingsvaardigheden in een groot onderhandelingsspel.

Onderwerpen:
•  wat is onderhandelen en wat niet?
•  het voorbereiden van onderhandelingen;
•  het maken van gedragskeuzes afhankelijk van de situatie;
•  herkennen van en omgaan met manipulatief gedrag;
•  persoonlijke effectiviteit tijdens het onderhandelingsproces;
•  onderhandelen met een machtiger partij;
•  de verschillende fasen binnen onderhandelingsprocessen;
•  beïnvloedingstactieken en stijlen van confl icthantering;
•  confl icten (bewust) oproepen, erop anticiperen en voorkomen.

We hanteren diverse werkvormen: korte inleidingen, instructievideo, 
oefeningen en feedback ontvangen.

•  effectief communiceren (en u haalt eruit wat erin zit);
•  leren onderbreken;
•  leren omgaan met lastige vergadersituaties.
•  betrokkenheid en creativiteit;
•  praktijkcasussen en voorbeelden;

Tijdens deze eendaagse krijgt u informatie waarmee u uw vergader-
stijl herkent (en ook die van anderen) en verbetert. We bekijken de 
verschillende rollen die tijdens een vergadering worden ‘gespeeld’. 
We sluiten de dag af met het maken van een persoonlijk plan van 
aanpak. Tevens oefenen we ter plekke het vergaderen met enkele 
lastige situaties.

Reacties van cursisten: 
‘Ik heb een hele andere kijk op vergaderen gekregen.’
‘Prikkelend, herkenbaar, stimulerend om te veranderen.’
‘Toepasbaar in mijn eigen organisatie. Ik ben enthousiast 
geworden om over te gaan tot verandering.’
‘Fundamentele discussies over het doel van vergaderen.’

Reacties van cursisten: 
‘Het levert veel tijd voor refl ectie en bezinning op.’
‘Openheid en chemie in de groep.’
‘Ook mogelijkheid om praktisch bezig te zijn.’
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Pesten op uw school? 
Wat nu?
Eendaagse studiedag

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor onderwijsgevenden
Twee tweedaagsen en een terugkomdag of vier eendaagsen

Doelgroep
Directeuren, schoolleiders, MT-leden en medewerkers van scholen.

Inhoud
U krijgt op deze studiedag een overzicht van verschillende soorten 
pestgedrag en de mogelijke motieven of oorzaken van het pesten. 
Pesten is (vrijwel) nooit het gedrag van een individu alleen, maar 
groepsgedrag. Tevens bespreken we de rol van ouders en de kinde-
ren zelf en de invloed van de leerkrachten of het (school)team.
U krijgt verschillende pestprotocollen als voorbeeld, zodat u kunt 
kiezen. En de werking van een Pestbriefje en een Pestmelding wordt 
uitgelegd. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het internet en 
de invloed van de huidige social media. We onderzoeken middelen 
die worden gebruikt om te pesten, maar die ook ingezet kunnen 
 worden om pesten te signaleren of misschien te voorkomen.

Na een uitgebreide presentatie werken we in verschillende werk-
vormen aan een mogelijk plan van aanpak of pestprotocol voor uw 

Doelgroep
Leidinggevenden en onderwijsgevenden die op het gebied van 
communicatie en het beïnvloeden van gedrag effectiever te werk 
willen gaan. De leidinggevenden zitten in een andere groep dan de 
onderwijsgevenden.

Inhoud
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor 
 presentatie, coaching en communicatieverbetering.
NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig aan de Universiteit van 
Californië door Richard Bandler en John Grinder. NLP beschrijft de 
dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe hun 
interactie in ons lichaam emoties en gedrag beïnvloedt.

Tijdens deze meerdaagse training leert u uw communicatie te stu-
ren door er bewust mee om te gaan. De technieken waarmee geoe-
fend wordt, zijn op verschillende gebieden bruikbaar en kenmerken 
zich door een directe praktische toepasbaarheid. De oefeningen 
geven uw communicatie een extra dimensie, zowel in groepen 
als inter- en intrapersoonlijk. NLP reduceert miscommunicatie en 
verhoogt de kwaliteit van de interactie. De training is een inleiding 
in de basisbeginselen en toepassingen van NLP, waarbij we het 

school. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om onder begeleiding 
sommige vormen van social media te verkennen en uit te proberen.

U beschikt aan het eind van de dag over relevante documentatie 
en een pestprotocol. We analyseren samen met u de situatie op uw 
school en geven u daarna advies over hoe u verder kunt gaan met 
het ontwikkelen van uw eigen Weg met Pesten Stappenplan (WEPS).

persoonlijke doel van iedere deelnemer als uitgangspunt hanteren 
en we werken met casussen uit eigen praktijk. De volgende onder-
delen komen onder andere aan bod: non-verbale representatiesys-
temen, taalpatronen, rapport, herkaderen, embedded commands
en speaking circles.

Na deze training kunt u een aantal technieken van NLP concreet 
toepassen op gesprekken in uw dagelijkse praktijk en daarmee 
beter afstemmen. U bent beter in staat te luisteren en informatie te 
fi lteren en u krijgt inzicht in interactie- en communicatiepatronen. 
Daarnaast kunt u vanuit uw eigen kracht omgaan met lastige situa-
ties en confl icten.

nieuw

Reacties van cursisten: 
‘Zeer waardevol als persoonlijke verdieping.’
‘Uitstekende aanzet tot effectieve communicatie.’
‘Een uitstekend middel om leiderschap te versterken.’
‘Cursus met veel toegevoegde waarde. Zie uit naar een 
vervolg.’

� In de klas
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� Opleidingen
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� Opleidingen � Open inschrijving

Opleiding Middenkader 
Voorheen Minileergang Middenmanagement Zes eendaagse en een tweedaagse

Doelgroep
U geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid 
(u bent bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider) of u 
heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan 
vervullen.
U heeft minimaal drie jaar ervaring als onderwijsgevende of in 
een onderwijsondersteunende functie (OOP).

Inhoud
Middenmanagement vervult een scharnierfunctie in een school. 
Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld 
beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces zaken die 
voor de beleidsontwikkeling van belang zijn.

In deze opleiding maakt u kennis met:
•  schoolorganisatie binnen het kader van wet- en regelgeving;
•  leiderschap, management, communicatie;
•  schoolontwikkeling;
•  personeelsbeleid en professionalisering;
•  school als maatschappelijke organisatie.

De doelen die centraal staan:
•  U krijgt kennis over en inzicht in alle domeinen van een school: 

organisatie, onderwijs, personeel, facilitaire zaken, cultuur.
•  U ontwikkelt vaardigheid in communicatie, gedrag, organisatie-

vermogen, analyseren en toepassen van vakliteratuur, omzetten 
van strategische beleidsplannen in actie.

•  U leert (als rolmodel voor uw collega’s) leidinggeven aan een bouw 
of aan een afdeling door het ontwikkelen van uw professionele en 
persoonlijke kwaliteiten.

Na afl oop van de opleiding:
•  bent u goed toegerust voor uw taak als leidinggevende en kunt de 

u toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren;
•  fungeert u binnen de directie als sparringpartner voor 

managementvraagstukken;
•  kunt u refl ecteren op eigen handelen en daarop uw gedrag en 

 verdere ontwikkeling sturen;
•  bent u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leiding-

gevende die dicht bij de dagelijkse onderwijspraktijk staat;
•  bent u in staat om op een concreet vraagstuk actie-onderzoek uit 

te voeren, te analyseren en te vertalen naar beleid.

Action research is een van de werkvormen.

Certifi cering
Afronding van de opleiding vindt plaats na voldoende beoordeling 
van alle uitgevoerde opdrachten die u weergeeft in uw portfolio. 
Met name de beoordeling van uw uitgevoerde actie-onderzoek weegt 
daarin zwaar.
U ontvangt het certifi caat ‘Leidinggevende Middenkader’. Hiermee 
voldoet u aan de toegangseisen voor de verkorte versie van oplei-
ding Startbekwaam Schoolleider of toegang tot de opleiding 
Vakbekwaam Schoolleider.

Permanente professionele ontwikkeling
Met het certifi caat Leidinggevende Middenkader krijgt u toegang tot 
het Netwerk Middenkader en kunt u deelnemen aan verdiepings- en 
trainingsbijeenkomsten.

Reacties van onze cursisten:
‘Ik kan hier verder mee, kijkend naar mijn eigen 
ontwikkeling.’
‘Veel aangeboden theorieën sluiten goed aan bij de praktijk.’
‘Plezierige leergang met veel eye openers.’
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Schoolleider startbekwaam
Eenjarige opleiding: 16 eendaagsen en een tweedaagse

Doelgroep
Leerkrachten, adjunct-directeuren, IB’ers en coördinatoren met 
 leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot schoolleider. 
U heeft voldoende ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan 
een verbetertraject in de eigen school.

Inhoud
De AVS biedt sinds januari 2012 deze erkende cedeo gecertifi ceerde 
schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het Centrum 
voor Nascholing Amsterdam (CNA). In de opleiding werkt u 
aan de ontwikkeling van uw persoonlijk  leiderschap (refl ectie, 
communicatieve vaardigheden) en wordt veel aandacht besteed 
aan het ambach telijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in 
de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, 
facilitair en cultuur.

Deze drie leerlijnen komen ook geïntegreerd aan bod in de vijf 
 basiscompetenties, die bijdragen aan optimale leerlingresultaten en 
een duurzame schoolontwikkeling:
•  Visiegerichtheid•  Visiegerichtheid•  : de schoolleider kan een visie op onderwijs 

 formuleren en deze visie communiceren en uitdragen.
•  Omgevingsbewustzijn: de schoolleider kan factoren uit de 

 omgeving van de school wegen, op consequenties bezien en 
 vertalen naar de eigen situatie.

•  Strategieën inzetten: de schoolleider is in staat tot trans-
formationeel, inspirerend, moreel en onderzoekend leiderschap.

•  Organisatiebewustzijn: de schoolleider kan sturen in de domeinen 
in de school.

•  Hogere orde denken: de schoolleider kan handelen vanuit inzicht 
in de samenhang tussen alle factoren die een rol spelen bij het 
leren van de leerlingen.

In overleg met de AVS en CNA en uw school bepaalt u het verbeter-
traject waaraan u leiding wilt geven en dat uw belangrijkste casus is 
in deze opleiding.

Tijdens het leerjaar werkt u aan een portfolio, waarin u – met bewijs-
stukken – laat zien wat en hoe u geleerd heeft. Het ‘leren van en met 
elkaar’ is zichtbaar in de werkvormen, in de intervisiegroepen, het 
werken met een maatje en het ‘werkplekleren’. De opleiding start 
met een intakedossier, waarin u zichzelf presenteert.

Na afl oop van deze opleiding:
•  heeft u meer inzicht in de cultuur en structuur van de 

schoolorganisatie;
•  heeft u meer inzicht in personeelsbeleid, fi nancieel beleid en 

kwaliteitszorg;
•  kunt u data in en over de school benutten;
•  kunt u kennisbronnen van buiten de school ontsluiten en benutten;
•  kunt u praktijkproblemen analyseren;
•  beschikt u over adequate communicatieve en refl ectieve 

vaardigheden;
•  kunt u coachen en omgaan met confl icten;
•  ontvangt u het certifi caat Startbekwaam Schoolleider.

� Opleidingen

Reacties van onze cursisten:
‘Veel werk te doen, wel iets om naar uit te kijken.’
‘Ik heb vandaag echt geleerd, SWOT is nuttig.’
‘De koppeling van theorie en eigen praktijk was prima.’
‘Ik heb inzicht in eigen handelen gekregen. Kansen zijn 
in kaart gebracht.’

De opleiding onderscheidt drie leerlijnen, die het eigen leren in 
 relatie tot schoolontwikkeling inzichtelijk maken:
•  Persoonlijk leiderschap: met als belangrijkste leeractiviteiten 

 communicatie en refl ectie.
•  Organisatieontwikkeling: kennis over systemen en 

veranderprocessen.
•  Onderzoek: leren onderzoek in te zetten en onderzoeksresultaten 

te benutten ter versterking van het leiderschap.
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� Opleidingen � Open inschrijving

Schoolleider vakbekwaam
Eenjarige opleiding: 16 eendaagsen en een tweedaagse

Doelgroep
Functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op 
het niveau van Schoolleider startbekwaam.
U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een 
 substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft 
een middenmanagement opleiding afgerond.

Inhoud
De AVS biedt sinds januari 2012 deze erkende schoolleiders-
opleiding aan, in samenwerking met het Centrum voor Nascholing 
Amsterdam (CNA). In deze cedeo gecertifi ceerde opleiding wordt het 
ambachtelijke deel van het schoolleiderschap naar een hoger niveau 
gebracht: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijs-
organisatie, personeel, facilitair en cultuur. U werkt aan verdieping 
en verbreding van uw persoonlijk en onderwijskundig leiderschap.

De opleiding onderscheidt drie leerlijnen, die het eigen leren in 
 relatie tot schoolontwikkeling inzichtelijk maken:
•  Persoonlijk leiderschap: met als belangrijkste leeractiviteiten 

 communicatie en refl ectie.

•  Organisatieontwikkeling: kennis over systemen en 
veranderprocessen.

•  Onderzoek: leren onderzoek in te zetten en onderzoeksresultaten 
te benutten ter versterking van het leiderschap.

Deze drie leerlijnen komen ook geïntegreerd aan bod in de vijf basis-
competenties, die bijdragen aan optimale leerlingresultaten en een 
duurzame schoolontwikkeling:
•  Visiegerichtheid:•  Visiegerichtheid:•   de schoolleider kan een visie op onderwijs 

 formuleren en deze visie communiceren en uitdragen.
•  Omgevingsbewustzijn: de schoolleider kan factoren uit de 

 omgeving van de school wegen, op consequenties bezien en 
 vertalen naar de eigen situatie.

•  Strategieën inzetten: de schoolleider is in staat tot trans forma-
tioneel, inspirerend, moreel en onderzoekend leiderschap.

•  Organisatiebewustzijn: de schoolleider kan sturen in de domeinen 
in de school.

•  Hogere orde denken: de schoolleider kan handelen vanuit inzicht 
in de samenhang tussen alle factoren die een rol spelen bij het 
leren van de leerlingen.

In overleg met de AVS en CNA en uw school bepaalt u het verbeter-
traject waaraan u leiding wilt geven en dat uw belangrijkste casus is 
in deze opleiding.

Tijdens het leerjaar werkt u aan een portfolio, waarin u – met bewijs-
stukken – laat zien wat en hoe u geleerd heeft.

Het ‘leren van en met elkaar’ is zichtbaar in de werkvormen, 
in de intervisiegroepen, het werken met een maatje en het 
‘werkplekleren’.

De opleiding start met een intakedossier, waarin u zichzelf en uw 
school presenteert (inclusief uw aanstellingsbrief ). Op basis van de 
door u ingeleverde stukken voert u een criteriumgericht interview, 
waarin u aantoont de competenties en het niveau van ‘Schoolleider 
startbekwaam’ te beheersen.

Na afl oop van deze opleiding:
•  kunt u leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling en een 

‘lerende organisatie’;
•  kunt u praktijkproblemen vertalen in vragen naar inzicht- en 

kennis verbetering die onderzoeksmatig aangepakt kunnen 
worden;

•  kunt u organiseren en verbinden vanuit een helicopterview op 
de schoolorganisatie;

•  kunt u rolmodel zijn door uw vaardigheden op het gebied van 
refl ectie en communicatie;

•  ontvangt u het diploma Vakbekwaam Schoolleider (register-
diploma po).

Reacties van onze cursisten:
‘Opleiding is zeker een aanrader.’
‘Weer nieuwe inzichten opgedaan.’
‘Leerzaam, goed te gebruiken in de praktijk.’
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Op weg naar excellent schoolleiderschap
Minileergang van 4 tweedaagsen

Doelgroep
Ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, die op hande-
lings- en refl ectieniveau willen groeien.
Een uitgebreid intake gesprek kunt u vooraf tegemoet zien.

Inhoud
Als schoolleider heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten van 
uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die verantwoor-
delijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving verwacht 
focus op professionalisering en kwaliteit en een schoolleider die 
weet te bouwen en te verbinden. Kortom, een schoolleider die kwa-
liteiten herkent en deze op de juiste manier en op het juiste moment 
weet in te zetten. Focus op doelgerichtheid, opbrengsten en presta-
ties is daarbij een ‘must’. Tijdens het traject bouwen we praktische 
leermomenten in met een verrassend karakter.

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider heeft 
u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw dagelijk-
se functioneren. U leert graag van en met elkaar rondom relevante 
onderwerpen en actuele thema’s. Als professional ziet en ervaart u 
graag persoonlijke groei.

Aan de orde komen onder andere:
•  effectief presenteren en communiceren met effect;
•  authentiek leiderschap als basis voor excellent functioneren;
•  leren van de toekomst: Theorie U (Otto Scharmer en anderen);
•  de kracht van het confl ict en mediation;
•  verander(= ontwikkel)management;
•  actuele thema’s met grote praktijk relevantie en implicaties voor 

dagelijks handelen;
•  er zijn twee praktijkopdrachten aan verbonden.

De leergang bestaat uit een mix van achtergrondinformatie, 
 praktische leermomenten en lezingen van deskundigen.

Na afl oop van deze opleiding:
•  neemt u zich aan de hand van nieuwe, moderne, inzichten 

 voortaan de maat en leert u zich te profi leren;
•  ontdekt u en verbindt u kwaliteiten als leider en manager;
•  boort u een netwerk aan van bevlogen collega’s en kennisdragers;
•  groeit op alle elementen van leiderschap uw kennis en overtuiging.

� Opleidingen

Reacties van onze cursisten:
‘Een cursus op het niveau van een ervaren schoolleider, 
die zijn er te weinig.’
‘Zeer goed om over de grenzen van je eigen organisatie 
rond te kijken en veel bruikbaars mee te pikken.’
‘Van harte aanbevolen Eén van de betere cursussen die ik heb 
gevolgd.’
‘Nieuwe inspirerende werkvormen. enthousiaste leerstijl 
van de trainer.’
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� Opleidingen � Open inschrijving

Professioneel bestuurder
Vier tweedaagse en vier eendaagse bijeenkomsten en een gezamenlijke studiereis

Doelgroep
U geeft beroepshalve bestuurlijk leiding aan een onderwijsorganisa-
tie. U heeft ervaring als eindverantwoordelijk leidinggevende in een 
onderwijsorganisatie of in een andere (bedrijfs)organisatie.
U heeft zich op terreinen van management en leiderschap geprofes-
sionaliseerd en heeft kennis van en ervaring met organisatiekunde, 
leiderschap, systeemdenken, veranderkunde en onderzoek.

Inhoud
Besturen van een onderwijsorganisatie betekent richting geven aan 
een organisatie in voortdurende verandering in een zeer dynamische 
omgeving (maatschappelijk en politiek). Dat vraagt om:
•  grote sensitiviteit voor trends op de middellange en lange termijn;
•  het vermogen om te onderscheiden tussen hypes en structurele 

ontwikkelingen.

 Richting en ruimte geven, kosteneffectief en innovatief sturen, 
standvastig zijn en meebewegen.

•  U krijgt diepe kennis over en inzicht in het besturen van een 
 onderwijsorganisatie en het leidinggeven aan schoolleiders.

•  U leert verantwoord risico’s nemen zonder de bestaanszekerheid 
van de organisatie op het spel te zetten.

•  U durft verandering als een constante te zien en van daaruit te 
besturen.

•  U ontwikkelt een strategisch vermogen om contacten aan te gaan 
en vruchtbaar te onderhouden met vele stakeholders: collega-
bestuurders, maatschappelijke organisatie met een relatie naar 
onderwijs, gemeentelijke en landelijke overheden.

Een meerdaagse reis maakt deel uit van het programma. Daarin 
maakt u kennis met nieuwe en verrassende perspectieven op het 
besturen van een organisatie.

In een opbrengst-tweedaagse ontdekt u met ondersteuning van de 
groep en de ondersteuners wat de opleiding met u gedaan heeft, wat 
u bereikt heeft. U verkent hoe u uw opbrengsten in concrete acties 
kunt omzetten en hoe u uw eigen leren kunt continueren.

Na afl oop van de opleiding:
•  bent u goed toegerust voor uw taak als professioneel bestuurder 

en u kunt de toebedeelde taken effectief en doelgericht organise-
ren. U kunt refl ecteren op eigen handelen en daarop uw gedrag en 
verdere ontwikkeling sturen;

•  kunt u strategisch denken en handelen en bent vaardig in onder-
handelen met interne en externe partijen;

•  bent u 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;

•  bent u in staat om op strategische vraagstukken (actie)onderzoek 
te ontwerpen, de uitvoering te begeleiden, opbrengsten te 
analyseren en te vertalen naar strategisch beleid.

Certifi cering
Afronding van de opleiding vindt plaats na voldoende beoordeling 
van alle uitgevoerde opdrachten die u weergeeft in uw portfolio. 
Vooral de beoordeling van uw strategisch beleidsplan voor de 
 middellange termijn weegt daarin zwaar.

U ontvangt het certifi caat “Professioneel Onderwijsbestuurder”.
Met het certifi caat Professioneel Onderwijsbestuurder krijgt u 
toegang tot het Netwerk Bestuurders en kunt deelnemen aan 
 verdieping, training en intervisiebijeenkomsten. U werkt dus aan 
uw permanente professionele ontwikkeling.

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen en 
vraagt diepe kennis en strategische vaardigheden.
In tweedaagsen van vijf dagdelen in een learning community leert u learning community leert u learning community
met behulp van kerndocenten en procesfacilitators:
•  handelen als bestuurder met een herkenbare eigen stijl;
•  omgaan met de veelheid aan spelers in een onderwijsorganisatie 

en het werkveld;
•  intern en extern toezicht alsmede medezeggenschap effectief in 

te richten en ermee om te gaan;
•  denkmodellen contextspecifi ek toe te passen voor organisatie-

ontwerp en bestuurbaarheid;
•  vormgeven aan verandering en innovatie als een permanent 

proces.

Doelen die we nastreven:
•  U leert in een community of practice samen met andere onderwijs-

bestuurders omgaan met ogenschijnlijke tegenstellingen:
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� Opleidingen

Interim-management, iets voor u?
Drie tweedaagsen en twee eendaagsen (en daarnaast intervisiebijeenkomsten)

Doelgroep
(Ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, adjunct-
directeuren en interim-managers, die een volgende stap in 
hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor 
interim-management.

Inhoud
Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interim-managers toe. 
Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als 
een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of 
een coach, een crisismanager of een operationele implementatiema-
nager. Net waar de organisatie (schools of bovenschools) behoefte 
aan heeft. Voor complexe opdrachten is zelfs de inzet van ingewerkte 
teams mogelijk (zie ook interimpool). Een zorgvuldige intake moet in 
zo’n situatie garant staan voor de juiste match.

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional speci-
fi eke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. 
Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, trans-
parantie en professionaliteit van hoog belang. De te klaren klus stelt 
hoge eisen aan het vakmanschap.
Alleen ‘een goede directeur geweest zijn’, blijkt in de praktijk daar-
voor niet voldoende te zijn. Juist het met distantie kunnen werken, 
maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen bewegen, 
is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. Een interim-
manager is een manager met een plus.

Interim-management ontwikkelt zich steeds meer in de richting van 
verandermanagement. Interimmanagers moeten daarom zeker ook 
beschikken over veranderkundige competenties. Daarom komt in 
de opleiding onder andere aan de orde hoe interim-management en 
organisatie verandering samenhangen, welke competenties interim-
managers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatie veranderingen 
te kunnen aansturen, wat de invloed is van de specifi eke context 
waarbinnen zij werken en van de specifi eke rol die ze vervullen, 
en wat interim-managers onderscheidt van gewone managers en 
‘implementerende adviseurs’.

De AVS heeft deze opleiding ontworpen ter ondersteuning en pro-
fessionalisering van interim-directeuren in het primair onderwijs in 
samenwerking met adviesbureau De Roo (dit bureau heeft jaren-
lange ervaring op het terrein van interim-management in scholen in 
zowel primair als voortgezet onderwijs).

De totale opleiding bestaat uit drie inhoudelijke eendaagsen met de 
volgende ingrediënten: diagnose stellen en instrumenten inzetten, 
werken met een plan van aanpak en veranderen met de focus op een 
team. Daarnaast zijn er twee tweedaagse bijeenkomsten met de vol-
gende thema’s:

•  Het vakmanschap van de interim
  We besteden uitgebreid aandacht aan het competentieniveau van 

de interim-manager. Zaken als stijlen van leidinggeven, manage-
mentmodellen, leiderschap en persoonlijke uitstraling komen aan 
de orde. Tevens werken we met verschillende analyse-instrumen-
ten, die u natuurlijk ook na de opleiding nog kunt gebruiken.

•  De praktijk van de interim
  We werken aan de hand van casussen en met feedback van erva-

ren interim-managers. Het gaat om: entree maken, analyse van 
probleemsituaties, effectieve interventies, planmatig werken en 
rapporteren naar de opdrachtgever. Ook de afronding en de over-
dracht krijgen aandacht.

•  Meesterlijk coachen
  Hierbij komen specifi eke vaardigheden aan de orde met betrekking 

tot teamcoaching, het omgaan met lastig gedrag van teamleden, 
doorbreken van weerstanden en hanteren van confl icten.

De deelnemers hebben tijdens de opleiding de mogelijkheid om 
van elkaar te leren, elkaar te consulteren en verder te kijken dan de 
eigen ervaring. Naast theorie over specifi eke thema’s is het leren 
vooral gecentreerd op (eigen) praktijkvoorbeelden en uitwisseling 
met reeds zeer ervaren interims. De opleiding start met een intake 
op basis van een criteriumgericht interview dat input oplevert voor 
de eigen leervoornemens tijdens de opleiding. Deze zijn, tegelijk 
met literatuur en opdrachten uit de trainingsdagen, onderdeel van 
minstens vier intervisiebijeenkomsten in kleinere groepen, met 
deels ondersteuning van een trainer van de AVS. De datums hiervan 
 spreken we in de groep af.

Na afl oop weet u of interim-management iets voor u is en of u de 
overstap gaat maken.

Reacties van onze cursisten:
‘Zeer verrijkende cursus om zelf weer een stap te zetten.’
‘Breed aanbod.’
‘Veel handvatten gekregen om met een vernieuwde blik naar 
mijn school te kijken.’
‘Ik kan de zaken die ik geleerd heb, uitstekend gebruiken in 
mijn eigen organisatie.’
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� Coaching

� Executive coaching

� Personal coaching

� Performance coaching

� Competentiegericht coachen

� Meesterlijk coachen

Kijk ook op
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� Coaching 

Een frisse kijk op
uw (persoonlijke) situatie

Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertifi ceerde en/of 

gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen 

bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de 

coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u 

met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt 

ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen 

schande: integen deel, het toont uw kracht en wil om 

dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp 

van buitenaf voor nodig.

Executive coaching
Voor algemene directeuren en bovenschools managers.

“Ik heb vele jaren gewerkt aan de staande organisatie, het richten 
en inrichten is achter de rug, de lijnen zijn duidelijk, het agglomeraat 
van scholen heeft zich hervonden in de totale organisatie en dan 
wordt er een nieuw appèl gedaan op mijn leiderschap en op mijn 
stijl van aansturing, het vitaal houden en doorontwikkelen van de 
organisatie.”
Bovenstaand citaat is regelmatig de uitgangspositie van een alge-
meen directeur die een sparringpartner vraagt in het refl ecteren 
over het eigen handelen in een vrij solitaire positie. Deze eindver-
antwoordelijke functie met een groot handelings- en verantwoor-
dingsmandaat kent zijn eigen dilemma’s en overwegingen waarbij 
zorgvuldigheid centraal staat, evenals het doordenken van het eigen 
referentiekader van waaruit gedacht en gehandeld wordt.
De executive coach is de neutrale en objectieve gesprekspartner die 
u in uw eigen kracht houdt en zet, verheldert en structureert, vraagt 
en verdiept. De coach werkt met u aan gestelde doelen en te behalen 
resultaten om u te laten genieten van het effect op uzelf en op de 
organisatie, want dat heeft het!

De coach heeft ervaring, kennis en kundigheid om diverse modellen 
en uitgangspunten te convergeren tot de vorm en werkwijze die bij u 
past en effect sorteert.
Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met 
waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen in 
een complexe context van deel- en algemene belangen. Vanuit 
de eigen kracht worden tips, tricks en tools toegevoegd aan uw 
handelingsrepertoire.

U heeft een vraag of meerdere vragen:
•  Past uw (nieuwe) functie wel bij uw persoonlijkheid en uw waarden 

in het leven?
•  Wilt u met meer lef uw eigen waarden naar buiten brengen en deel 

laten worden van uw organisatie?
•  Heeft u behoefte aan iemand die uw zakelijke omgeving kent en 

die op een nuchtere en heldere manier helpt de diepere aspecten 
van u als mens en als leidinggevende bespreekbaar te maken?

•  Ligt u onder vuur in de organisatie en zoekt u ondersteuning om 
deze periode goed door te komen?

•  Worstelt u met een dilemma waar u graag hulp bij nodig heeft om 
tot een betere balans of uitkomst te komen?

Bij de AVS kunt u terecht voor een van onderstaande drie disciplines:
•  Executive coaching
•  Personal coaching
•  Performance coaching

Voor meer informatie neemt u contact op met de AVS, Margriet 
van Ast, via coaching@avs.nl
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� Coaching

Personal coaching
In het werk van alledag is meestal geen tijd om echt stil te staan bij 
de persoonlijke beleving en innerlijke vragen van uw medewerkers. 
Het lijkt wel of altijd de dingen van de dag voor gaan op de diepere 
vragen van de medewerkers in uw school. Werken onder druk, 
geconfronteerd worden met situaties van onveiligheid, agressie of 
intimidatie gaan vaak ten koste van het werkplezier. Het kan zelfs lei-
den tot het verlies van de zin in het werk. De vraag waar u het eigen-
lijk allemaal voor doet komt regelmatig op, maar in uw eentje kunt u 
die vraag niet of nauwelijks beantwoorden.
Coaching rond bezieling en bezinning kan u gerichte steun bieden bij 
deze zoektocht. In een periode van een half jaar gaat u op zoek naar 
wat u bezielt, wat u drijft en hoe u dat opnieuw kunt verbinden met 
uw werk.

Coachen rond bezieling en bezinning gaat uit van het principe van 
vrijmaken van iemands kwaliteiten op zo’n manier dat u produc-
tief en zinvol kunt werken. De gesprekken zijn erop gericht om de 
drijfveren los te zien van het eigen ego en door middel van gerichte 
opdrachten het contact met wat u werkelijk drijft weer te herstellen. 
De coach helpt om de verantwoordelijkheid bij gemaakte keuzes te 
nemen, maar stuurt niet op de inhoud.

U heeft een vraag of meerdere vragen:
•  Voelt u zich minder energiek en heeft u eigenlijk geen zin meer 

in uw werk?
•  Weet u zeker dat u meer in u heeft, maar komt dat er op één of 

andere manier niet uit?
•  Heeft u het gevoel dat u alle ballen tegelijkertijd in de lucht moet 

houden en komt u niet of nauwelijks aan uzelf toe?
•  Bent u niet in de gelegenheid om te veranderen van positie of 

baan, maar wilt u wel weer uw plezier in het werk terug?
•  Bent u door uw bevlogenheid in de problemen geraakt en wilt u 

niet weer in die zelfde valkuil stappen?
•  Zit u eigenlijk al te lang in deze functie en heeft u het gevoel dat u 

de hele complexiteit niet aankunt? Het lijkt echt teveel te worden.
•  Worden er eisen gesteld aan uw functioneren, die tot nu toe niet 

werden gesteld, en weet u niet hoe u dat in deze fase van uw loop-
baan nog in uw repertoire moet krijgen?

Een coachingstraject omvat vijf tot tien gesprekken van maxi-
maal anderhalf uur, waarin we naast het voeren van gesprekken 
ook oefensituaties behandelen. U werkt met een logboek en 
refl ectieopdrachten.

Voor alle drie de disciplines geldt:

Vorm
In een uitgebreid intakegesprek aan de hand van een checklist 
brengen we uw vragen, sterke en minder sterke kanten in kaart. 
Hierdoor heeft u scherper in beeld wat precies de vragen zijn. 
Aan de hand daarvan kijken we naar die vorm van coaching die 
het best bij u en uw specifi eke vragen past. Ook stemmen we 
met u de werkwijze af. Na elk traject volgt een evaluatie. Aan de 
hand daarvan geven we u een persoonlijk en schriftelijk advies. 
Het basisprincipe is: uw vraag is de start voor ontwikkeling.

Kosten
Op basis van een persoonlijk gesprek en een vrijblijvende 
offerte.

Performance coaching
U wilt uw competentieprofi el verbeteren, u wilt meer succesvol zijn 
in uw werk. U twijfelt wellicht aan uw professionele optreden, u 
heeft het gevoel dat u het een en ander kunt verbeteren. Misschien 
vangt u zelfs signalen op dat anderen meer of minder twijfelen aan 
uw professionele optreden. Kortom, u wilt aan de slag. Allemaal 
 vragen dus waarin presteren het kernwoord is.

U heeft een vraag of meerdere vragen over:
•  Het verder ontwikkelen van uw individuele competentie profi el.
•  Het verbeteren van uw persoonlijk optreden.
•  Het verbeteren van de teamprestaties.
•  Het verbeteren van de prestaties van de organisatie als geheel.
•  Het realiseren van meer samenhang, planmatigheid, over zicht en 

rust in uw schoolplan, fi nancieel beleid, personeels beleid en uw 
onderwijspraktijk.

•  Het zoeken naar meer inspiratie, samenhang en moge lijkheden, 
uitgaande van uw specifi eke werksituatie en omstandigheden.

De coach zal ook aanwezig zijn op uw werkplek om uw optre den te 
observeren en u feedback en advies te geven over hoe u uw optreden 
meer effectief kunt maken.
Een deel van het traject is in de vorm van gesprekken met de coach, 
ten minste drie bijeenkomsten zijn on the job.

Heeft u behoefte aan een persoonlijk coachingstraject? 
Neem dan contact op met de AVS, Margriet van Ast, coaching@avs.nl of tel. 030-2361010
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Competentiegericht coachen
Tweedaagse

Doelgroep
Leidinggevenden, IB’ers en AB’ers die tijdens hun taakuitoefening 
medewerkers coachen.

Inhoud
Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht 
coachen vraagt expliciete aandacht. Competenties beschrijven 
het cruciale gedrag om tot succesvol handelen te komen op zowel 
persoonlijk als professioneel niveau. Voor de leidinggevende is het 
daarbij van belang om te zien waar de medewerker staat ten opzich-
te van het competentieprofi el van zijn of haar functie. De individuele 
ontwikkelingsbehoefte en die van de organisatie worden binnen de 
gesprekkencyclus zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en meestal 
vastgelegd in een poP. Als dat goed in kaart is gebracht, volgt een 
proces van verdere coaching en begeleiding. Het dilemma daarbij is 
dat dan van de zuiverste vorm van coaching moeilijk sprake kan zijn.

In deze training besteden we daarom uitgebreid aandacht aan de 
theorie en de praktijk van (competentiegericht) coachen:
•  competentiemanagement en competentiegericht coachen;

•  signaleren, benoemen en bespreekbaar maken van 
competentiegedrag;

•  werken met ontwikkelingsplannen, op het spanningsveld tussen 
beoordelen en stimuleren.

De volgende vragen, dilemma’s en technieken staan centraal:
•  basisvaardigheden gesprekstechnieken, geven van feedback 

en coachen;
•  uitgaan van talenten, van competenties én ambitie/passie;
•  verschillen tussen leidinggeven en coachen: coachend 

leiderschap;
•  leren systematisch door te vragen op competentiegedrag;
•  signaleren en benoemen van (afwezig) competentiegedrag 

in de huidige situatie;
•  bespreekbaar maken van (onzichtbare) opvattingen, waarden 

en normen die het zichtbare competentiegedrag beïnvloeden.

We hanteren een selectie uit diverse werkvormen: korte inleidingen, 
instructievideo, oefenen van gespreksvormen, feedback ontvangen 
en rollenspellen.
Na afl oop van de training heeft u kennis over competentieontwikke-
ling en mogelijkheden tot coaching hierbij. Afhankelijk van de eigen 
toepassingsgerichtheid: toegenomen vaardigheid in het scheppen van 
een motiverend klimaat vanuit duidelijke resultaatgerichtheid.

Meesterlijk coachen
Drie tweedaagsen 
— ook afzonderlijk te volgen

Doelgroep
Iedereen die coacht of wil gaan coachen en regelmatig deze vaardig-
heid gebruikt op het werk. U beschikt over de basale gespreks- en 
coachingsvaardigheden. Goed vervolg en verdieping van de training 
competentiegericht coachen.

Inhoud
Wilt u uw kennis en vaardigheden in coaching uitbreiden en opfris-
sen? Wilt u met mede-cursisten de diepte in? Dan is deze leergang 
een uitstekende keuze voor u.

Eerste tweedaagse: het coachen van moeilijke mensen
Hoe gaat u constructief om met moeilijk gedrag van mensen? 
Voor coaches is dit tweeledig, omdat bij de eigenaar van het gedrag 
ontwikkeling beoogd wordt. Hoe gaat u om met te afhankelijke 
 mensen? Hoe gaat u om met weerstanden of manipulatief gedrag? 

Hoe achterhaalt u verborgen gevoelens en beïnvloedt u interne 
 dialoogvoering? 

Tweede tweedaagse: teamcoaching
Als leidinggevende is het van belang teamleden zelf actief te 
laten zijn, coachend begeleiden van teams. Ook het benaderen van 
teams vanuit systeemdenken en groepsdynamica. Meer specifi ek 
gaan we in op het coachend begeleiden bij -vernieuwingen en het 
belang van mindset hierbij.

Derde tweedaagse: nieuw gereedschap voor de coachkist
In deze tweedaagse is de aandacht volledig gericht op het oppoet-
sen van roestig gereedschap, zoals basale coachings denk- en 
doe-modellen, het onderzoeken van eigen blokkades/valkuilen en 
coachen met een leeg hoofd.

Ook nieuwe technieken als provocatief coachen, confl ictcoachen en 
coachen op enneagrammen komen aan de orde. Tevens werken we 
met acteurs en soms ook met videoregistraties. U boekt resultaat 
op terreinen als: objectieve waarneming, waardevrije vraagstelling, 
meerslag leren, grotere bewustwording bij uzelf en uw coachees, 
beweging en groei vanuit toegenomen eigenaarschap en eigen acti-
viteit van de coaches.

� Coaching  � Open inschrijving
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� Voor u geselecteerd

� Passend leiderschap

� Systeemdenken voor leiders en begeleiders

� De schoolleider als piloot

� Boardroom po

� Hersenen en leren

� Zorg en Onderwijs 1Match: training ‘Anders kijken naar Kinderen’

� Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs
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Passend leiderschap
Leergang samen ontwikkeld 
met Berenschot

Doelgroep
Directeuren en locatieleiders, bovenschools managers, bestuurders.

Inhoud
Hoe krijgt u zicht op de ontwikkeling van uw school en wat betekent 
dit voor uw leiderschap? De achterliggende fi losofi e is dat de school-
leider primair moet leren adaptief te zijn naar de behoefte van de 
school. Ook de school kent een ontwikkelingscyclus van strategisch 
veranderen, aanpassen en stabiliseren. In elke fase zijn verschil-
lende aspecten van leiderschap meer of minder aan de orde.
Om een school effectief te leiden moet een schoolleider of bestuur-
der weten welke sturing in welke fase het meest effectief is voor een 
school. Effectief leiderschap begint dus bij een goed inzicht in wat 
een school, gezien zijn ontwikkelfase, nodig heeft.

Op een school waar de richting bepaald is, maar waar de vertaalslag 
nog moet plaatsvinden, heeft de organisatie behoefte aan een leider 
die belangrijke werkprocessen of voorliggende inrichtingsvragen 
implementeert. En soms bevindt een school zich in een fase van even 
geen of niet te veel initiatieven; niet veranderen maar verder (in rust) 
ontwikkelen, zodat alle veranderingen zich kunnen stabiliseren.

Leren van en met elkaar komt tot uiting in de werkvormen. 
We werken regelmatig in duo’s, die elkaar opzoeken in de eigen 
school en via een online leeromgeving in LinkedIn. Inzicht in uw 
eigen leiderschapsstijl en de match met de ontwikkelbehoefte van 
uw school gebeurt via de acht leiderschapsrollen van Quinn. Zo 
koppelt u wat u school nodig heeft aan uw eigen talenten, mogelijk-
heden, onmogelijkheden en valkuilen.

Uitvoering
Pieter Dekkers en Lotte Terwel (Berenschot)

� Voor u geselecteerd � Open inschrijving
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Systeemdenken voor leiders en begeleiders
Zes eendaagsen

Doelgroep
Directeur/schoolleider, bovenschools manager/eindverantwoorde-
lijke/bestuurder en pabo-docenten.
Middenkader: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, startende 
schoolleider/directeur.

Inhoud
Steeds meer scholen, besturen en samenwerkingsverbanden ontdek-
ken de rijke mogelijkheden van duurzaam leren en systeemdenken 
in een lerende school. De schoolleider is een systeemdenker in actie: 
systeemdenken is dan ook één van de kerncompetenties van leiders. 
Scholen hebben bovendien hulp nodig van deskundige begeleiders 
om systeemdenken te implementeren. Daarom heeft Jan Jutten van 
Natuurlijk Leren deze training ontwikkeld, speciaal bedoeld voor 
 leiders, onderwijsbegeleiders en docenten van lerarenopleidingen. 
Zijn boek Natuurlijk Leren: systeemdenken in een lerende school
vormt de leidraad voor deze training.

Dag 1: Inleiding in systeemdenken
Wat is systeemdenken? Wat is een systeem? Waarom systeem-
denken? Systeemdenken in relatie tot moreel leiderschap.

Dag 2: Werkvormen bij systeemdenken
Oefenen van de basisvaardigheden lineair en cyclisch denken.
Dag 3: De taal en de hulpmiddelen voor de school en voor de klas
Werken met gedragspatroongrafi eken: theorie en praktijk. 
Dag 4: Klassieke systeemverhalen: archetypen
Leren werken met archetypen aan de hand van casussen uit uw 
school.
Dag 5: Symptomen of problemen? De ijsberg
De kracht van de ijsberg. Toepassingsmogelijkheden van dit prakti-
sche hulpmiddel. Werken met de ijsberg aan de hand van casussen 
uit uw school.
Dag 6: Succesvol implementeren van systeemdenken
Basisideeën van Michael Fullan en Daniel Kim met betrekking tot ver-
anderingsprocessen. Succesfactoren bij de implementatie.

Uitvoering
Jan Jutten (Natuurlijk leren B.V.)

De schoolleider als piloot
Eendaagse

Doelgroep
Bestuurders en leidinggevenden in het basis- en voortgezet (speci-
aal) onderwijs.

Inhoud
Tijdens deze eendaagse workshop ziet u de overeenkomsten tussen 
luchtvaart en de school als organisatie. U krijgt inzicht in de relatie 
tussen (de metafoor van) het vliegen en uw eigen dagelijkse werk-
situatie. U raakt geïnspireerd door de betekenis en rol van leider-
schap voor schoolontwikkeling. Korte (inspirerende) presentaties 
en groepsopdrachten zullen tot nadenken stemmen. U vliegt in een 
fullmotion vluchtsimulator (Boeing 737-800 NG).
U kunt kiezen uit de volgende workshops, die we op uw wensen 
 kunnen afstemmen:

Workshop 1: Sturen naar uw bestemming 
(ook op maat te maken)
In deze workshop gaan we in op de vergelijking tussen het vliegtuig 
als systeem en de school als systeem. U gaat uitwerken welke eind-
bestemming u voor uw school voor ogen heeft en onderzoekt of in 
uw eigen organisatiecockpit alles zodanig op orde is, dat u met een 
gerust hart aan de vliegreis kan beginnen.

Workshop 2: Human factors (ook op maat te maken)
In de luchtvaart is het bekend dat leidinggevende kwaliteiten en de 
persoonlijkheid van de piloot belangrijke factoren zijn, als het gaat 
om de vraag of een vlucht tot een goed einde gebracht kan worden.
We gaan in op de vraag waar u als leidinggevende staat, hoe u de 
besluitvorming in uw school organiseert en hoe u communiceert 
met bijvoorbeeld de medewerkers en ketenpartners. Natuurlijk trek-
ken we ook in deze workshop weer de vergelijking met het ‘echte 
vliegen’.

Workshops 3: Veiligheid (ook op maat te maken)
Tijdens deze workshop gaan we in op de vraag wat de beste manier 
is om crisissituaties te voorkomen, en daar waar dit niet lukt, ermee 
om te gaan. We doen dit aan de hand van de thema’s: vluchtvoorbe-
reiding door checks, vluchtveiligheid, samenwerking in de cockpit, 
redundantie en evaluatie. U ontdekt hoe men in de luchtvaart via 
enkele eenvoudige vuistregels optimale veiligheid nastreeft. En hoe 
u dit kan toepassen op uw eigen school.

De workshops vinden plaats op vliegveld Lelystad.

Uitvoering
i.s.m. Cadenza Onderwijsconsult

� Voor u geselecteerd
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Boardroom po
Zes eendaagsen

Hersenen en leren
Eendaagse

Doelgroep
Bovenschools manager, eindverantwoordelijke en bestuurder.
Toelichting: Deze Boardroom is bestemd voor bestuurders in het 
 primair onderwijs (of algemene, centrale directies).

Inhoud
Maatschappelijk ondernemerschap in het onderwijs vormgeven, een 
nieuw netwerk van bestuurders voor onderwijsinstellingen in het po 
creëren, de verkregen inzichten omzetten in concrete activiteiten in de 
scholen én het maatschappelijke en politieke debat over het onderwijs 
direct beïnvloeden. Dat is in het kort de ambitieuze agenda van de 
Boardroom voor bestuurders in het primair onderwijs.
Er is momenteel sprake van low trust in het onderwijs. De druk op het 
po om de onderwijsprestaties van leerlingen te verbeteren wordt steeds 
hoger. Maatschappelijk ondernemerschap is hierop het antwoord.
Onderwijsorganisaties moeten een adequaat antwoord formuleren 
op indringende maatschappelijke ontwikkelingen. Doel is het creëren 
van toegevoegde publieke waarde door de instelling, onder andere in 
samenwerkingsrelaties met andere partijen. De deuren moeten open 
naar ouders, instellingen voor voorbereidend en afnemend onderwijs, 
organisaties die zich met leerlingenzorg bezighouden et cetera. Bij 
maatschappelijk ondernemerschap hoort governance en continue inno-
vatie. Wil governance en innovatie voor de organisatie en haar mede-
werkers tot een positief resultaat leiden, dan is leiderschap nodig.

In deze leergang komen aan de orde:

Governance
Maatschappelijk ondernemerschap hangt samen met een actief 
onderzoek van de wensen van stakeholders en het antwoord dat uw 
onderwijsinstelling daarop geeft, houdt horizontale verantwoording 
in en betekent onder andere dat zowel de bestuurder als de leer-
kracht in dienst staan van een bredere maatschappelijke opdracht: 
bijdragen aan de ontwikkeling van de lerende kinderen en daarmee 
van de samenleving.

Innovatie
Het creëren van bestuurlijke ruimte tot innovatie is een complexe 
aangelegenheid. Enerzijds moet de maatschappelijke druk op de 
organisatie georganiseerd worden om innovatie bespreekbaar te 
maken. Anderzijds moet het bestuur ook de fi lter zijn tussen alle 
mogelijke maatschappelijke belangen en datgene wat de organisatie 
redelijkerwijs kan behappen.

Leiderschap
Ingrijpende verandering komt niet gemakkelijk tot stand. Het morele 
imperatief om als professional verantwoording te willen afl eggen, 
lijkt in onderwijsorganisaties beperkt aanwezig. Hierin spelen de 
bestuurders als leiders van de organisatie een belangrijke rol.

Uitvoering
Pim Pollen e.a. (CBE Consultants B.V.)

Doelgroep
Leidinggevenden en andere professionals (MT-leden, IB-ers, RT-ers, 
LB-ers, Boco’s) die inhoudelijk sturing of vorm geven aan het 
onderwijs.

Inhoud
“In het onderwijs lijkt het wel alsof we een handschoen breien 
zonder dat we weten hoe een hand er uit ziet!” (Leslie Hart) 
Eeuwenlang heeft men alleen maar kunnen vermoeden wat er zich 
allemaal afspeelde in ons brein. Het lag als een geheime schat-
kamer veilig opgeborgen in onze schedel. Sinds dertig jaar is het 
mogelijk om met FMRI-scans in het brein van levende personen te 
kijken. Met name de laatste jaren neemt de kennis over de wer-
king van de hersenen zeer snel toe. Deze kennis zal een enorme 
impact hebben op onze manier van lesgeven en leidinggeven. Als 
we beter weten hoe het brein werkt, kunnen we meer betekenen 
voor kinderen en het team! Tijdens deze studiedag kijken we wat 
het hersenonderzoek kan betekenen voor ons werk in de klas maar 
ook op schoolniveau. We besteden aandacht aan de meest recente 

ontdekkingen en hoe we dat kunnen gebruiken in onze dagelijkse 
praktijk, zoals:
•  de neurologische onderbouwing van het belang van het 

toepassen van mindmapping binnen het huidige onderwijs;
•  de hersenen ontwikkelen zich het beste in samenspel met 

andere hersenen; belangrijk is dat we kinderen en volwassen 
léren samenwerken;

•  hersenen worden gestimuleerd door uitdaging en training; hoe 
werkt dat in de hersenen? 

•  op welke manieren kun je invloed uitoefenen op de werking van 
het (korte of langetermijn) geheugen?

•  samenhang blijven zien, stimuleert begrijpen; door middel van 
systeemdenken is het mogelijk om steeds te blijven inzoomen en 
uitzoomen en zo ‘the big picture’ te blijven zien;

•  onveiligheid en stress belemmeren leren en kunnen hersencellen 
zelfs doden: de noodzaak van een veilige omgeving om te leren.

Tijdens de bijeenkomst leggen we steeds de link naar de anatomie 
van het brein en we maken zeer uitdrukkelijk de koppeling met 
hoge opbrengsten en boeiend onderwijs in deze tijd.

Uitvoering
Truus Römgens (Natuurlijk leren BV)

� Voor u geselecteerd � Open inschrijving
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Zorg en Onderwijs 1Match: training ‘Anders 
kijken naar Kinderen’ Tweedaagse maatwerktraining

Doelgroep
Schoolteams

Inhoud
Zijn de leerkrachten van groep 1-8 in staat tot vroegsignalering? 
Wilt u eenvoudig schoolse vaardigheden koppelen aan de motorische 
en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind? Is de samenwerking 
met ouders optimaal? Het doel van het project ZO1MATCH is om op 
verschillende niveaus in de school op een praktische manier kennis 
uit de sector zorg in te zetten. Het project is een samenwerking tussen 
Intraverte (praktijk voor paramedische begeleiding) en de AVS.
Het doel van de training ‘Anders kijken naar Kinderen’ is om in een 
vroeg stadium stagnaties in de ontwikkeling van het kind te sig-
naleren en op te kunnen pakken binnen het reguliere onderwijs, 
kansrijker ontwikkelperspectief te bieden, minder ‘stempels’ van 
stoornissen te zetten en meer plezier voor het kind en leerkracht 
in de klas te creëren. Het is absoluut een nieuwe manier van kijken 
naar kinderen die ZO1Match in het onderwijs brengt. Zonder dat dit 
meer werk oplevert voor de leerkracht!

In een tweedaagse maatwerktraining dragen we op zeer praktische 
wijze cruciale kennis uit de zorg over op de leerkracht en krijgt 
de leerkracht directe tools mee die hij of zij kan integreren in het 
dagelijks handelen. Door deze nieuwe kennis en handvatten is de 
leerkracht in staat in een heel vroeg stadium stagnatie in de ontwik-
keling van een kind (van groep 1-8) te signaleren en hier adequaat 
mee om te gaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de tweedaagse 
training: kijken achter het gedrag van de leerling door een para-
medische bril; relatie tussen schoolse vaardigheden en de (senso)
motorische & sociaal- emotionele ontwikkeling; kennis maken met 
Pentabalans – leren aansluiten op het interne leerproces van een 
kind; optimale samenwerking met ouders.
De training sluit feilloos aan bij het handelingsgericht werken en 
levert de deelnemers een (kosteloze) mogelijkheid tot toetsing en 
analyse in Parnassys met een daarbij passend handelingsplan.

Uitvoering
AVS i.s.m Intraverte

nieuw

� Voor u geselecteerd

Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs
Jaarlijkse tweedaagse workshop voor inkopers in het onderwijs

Doelgroep
Inkopers in het onderwijs.

Inhoud
Een goede aanbesteding met oog voor de juiste voorwaarden leidt 
tot een betere prijs en een betere kwaliteit van producten en dien-
sten. Speciaal voor inkopers in het onderwijs organiseert Pro Mereor 
jaarlijks in het voor- en najaar de interactieve tweedaagse workshop 
‘Slim inkopen en aanbesteden in het onderwijs’.
Tijdens de workshop leert u aan de hand van een concrete onder-
wijscasus omgaan met actuele inkoopmethodes, inkooptools en 
van toepassing zijnde aanbestedingsregelgeving. Daarnaast bieden 
we praktische ondersteuning om zoveel mogelijk inkooprendement 
te behalen.

De workshop heeft een interactief karakter; de deelnemers gaan 
samen aan de slag met voorbeelden uit de praktijk. Tevens zijn 
er gastsprekers uit het onderwijs. Zij delen graag hun praktische 
 ervaringen met u over inkopen en aanbesteden.
Na afl oop hebt u inzicht in het inkoop- en aanbestedingspro-
ces, onderkent u risico’s en valkuilen, heeft u ervaring opgedaan 
bij het opstellen van formele documenten en geoefend met 
praktijksituaties.

Uitvoering
Pro Mereor

nieuw
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Praktische informatie
Aanmelden
Aanmelden voor een of meerdere trainingen of opleidingen uit deze 
Professionaliseringsgids kan via het inschrijfformulier achterin of 
via www.avspifo.nl. Na inschrijving voor een training of opleiding 
ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Als u deze na een week 
niet hebt ontvangen, is het raadzaam contact op te nemen met de 
AVS. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training of oplei ding 
ontvangt u de uitnodiging, het trainingsprogramma, een deelnemers-
lijst een routebeschrijving en – apart verzonden – een factuur.

Plaats en tijd
De dagtrainingen duren, doorgaans, van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur 
en vinden plaats op goed verzorgde locaties, centraal gelegen in 
Neder land. De tweedaagse trainingen starten op de eerste dag om 
09.30 uur en duren, inclusief een avonddeel, tot de volgende dag 
16.15 uur.

Kosten
AVS-leden profi teren van aantrekkelijke kortingen op cursusdeel-
name. Alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn inclusief 
verblijf en verzorging. Voor meerdaagse cursussen staat tussen de 
cursusdagen een hotelkamer tot uw beschikking.

Studiematerialen
U ontvangt de benodigde studiematerialen bij de start van de 
cursus of training. Per training staat in de gids en op de website 
aangegeven wat het begeleidende studiemateriaal minimaal 
behelst. De materialen zijn na de training uw eigendom.

Aantal deelnemers
Afhankelijk van de inhoud van de training of opleiding ligt het aantal 
deelnemers tussen de tien en twintig personen. We werken bewust 
met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijgt u tijdig 
bericht en bieden we u, indien mogelijk, een alternatief.

Certifi cering en competenties
Na afl oop van de training of opleiding ontvangt u een bewijs van 
deelname of een certifi caat. Dit kunt u eventueel gebruiken bij het 
registreren van uw gegevens bij het Schoolleidersregister po.
De competenties van de School for Leadership zijn gerelateerd 
aan de bekwaamheidseisen van het Schoolleidersregister po 
(zie pagina 40 voor een overzicht). U kunt deze ook vinden op 
www.avspifo.nl.

Docenten
De AVS en de School for Leadership (SFL) maken uitsluitend gebruik 
van bevoegde docenten en gekwalifi ceerde deskundigen. Van door 
ons ingehuurde externen of deskundigen eisen wij een verklaring 
omtrent bevoegdheid en deskundigheid. Veruit de meeste van onze 
docenten hebben ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, 
docent en leidinggevende.

Vervanging docent of trainer 
School for Leadership is te allen tijde gerechtigd een docent of 
trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst 
belast, te vervangen door een andere docent of trainer. De docent 
zal van gelijkwaardig niveau en bevoegd zijn.

Geheimhouding
Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk) die tijdens 
 trainingen, opleidingen of studiedagen wordt verstrekt, behandelt 
ons opleidingsinstituut vertrouwelijk. Dit geldt voor al onze 
(administratieve) medewerkers en (externe) trainers/docenten.

Verlofregeling
De werkgever verleent de werknemer gedurende een door de 
minister te bepalen aantal dagen of uren kort buitengewoon 
verlof met behoud van loon indien deze met toestemming van 
de werkgever deelneemt aan een door de minister aan te wijzen 
nascholings training en voor zover zijn werkzaamheden daarmee 
samenvallen.

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende inschrijving kan een training of opleiding door de 
AVS worden geannuleerd. Het is mogelijk dat u een zelfde training 
of opleiding op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan 
geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor 
de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht.
Annulering door de deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de 
cursusadministratie. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop 
de annulering bij de AVS binnenkomt. De kosten verbonden aan de 
annulering zijn:
•  bij annulering meer dan dertig dagen voor de aanvang van de 

 training of opleiding: 45 euro administratiekosten;
•  bij annulering minder dan dertig dagen voor de aanvang van de 

training of opleiding: geen restitutie. U kunt zich natuurlijk in alle 
gevallen door een collega laten vervangen.

Klachtenregeling 
De AVS probeert zo transparant mogelijk naar de (potentiële) 
cursisten op te treden. Daarom is alle belangrijke informatie 
beschikbaar op www.avspifo.nl. Toch kan het voorkomen dat cursisten 
een klacht indienen. De volgende procedure hanteren we dan. U 
kunt als opdrachtgever of cursist een klacht over de kwaliteit of 
uitvoering van een training schriftelijk melden aan de AVS-directie. 
U krijgt na binnenkomst van de klacht binnen 8 werkuren een 
ontvangstbevestiging en uw klacht wordt binnen eenentwintig dagen 
vertrouwelijk afgehandeld. Waar gewenst, maken we samen nadere 
afspraken over de voortgang van de procedure. Meer informatie over 
de klachtenprocedure kunt u vinden in de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ 
op www.avspifo.nl. De AVS is aangesloten bij een onafhankelijke 
Geschillencommissie, waartoe de klager zich kan richten als hij of zij 
zich niet kan vinden in de beslissing van de AVS.

� Algemene informatie
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persoonlijke gegevens

Naam en voorletters M/V

Privé-adres

Postcode en Plaats Geboortedatum

Telefoon Mobiel

E-mailadres

AVS lid ja/nee Relatienummer

Ik ben geen lid van de AVS, maar meld mij bij deze aan als lid en betaal daarom voor deze training/opleiding de ledenprijs. 
Vóór of tegelijkertijd met mijn aanmelding stuur ik het ‘lid worden formulier’ op pagina 80 op. (Informatie over het lidmaatschap vindt u 
op www.avs.nl/lidworden)

gegevens school/organisatie

Naam Brin- of bestuursnummer 

Adres

Postcode en Plaats Telefoon

E-mailadres

De correspondentie wordt verstuurd naar uw privéadres en de factuur naar uw school of organisatie. Wilt u dat anders, dan kunt u dit in 
het opmerkingenveld hieronder aangeven:

Ik meld mij aan voor de volgende training of opleiding van de AVS School for Leadership of Voor u geselecteerd:

Stuur dit formulier naar de AVS: antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht. Na inschrijving voor een training of opleiding ontvangt u binnen 

een week een schriftelijke bevestiging. Indien u een week na inschrijving nog geen bevestiging heeft ontvangen, verzoeken wij u contact op 

te nemen met de AVS.

* Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing. Deze kunt u opvragen via schoolforleadership@avs.nl of downloaden vanaf www.avspifo.nl.

professionaliserings- en innovatiecentrum
funderend onderwijs (www.avspifo.nl)
Inschrijfformulier training of opleiding

Ons uitgebreide cursusaanbod vindt u op www.avspifo.nl. 
Hier kunt u zich online inschrijven. 
U kunt ook onderstaand formulier gebruiken.

Schrijf u in via
www.avspifo.nl

Voor ‘Advies op maat’ of coaching kunt u contact opnemen met de AVS, Margriet van Ast, 
advies@avs.nl, coaching@avs.nl of tel. 030-2361010
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Publicaties

De AVS geeft ook met enige regelmaat publicaties uit die 
interessant zijn voor (de professionalisering van) leidinggevenden 
in het onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn:
•  Kader Primair (abonnement)
•  Elke school een TOPschool, David Hopkins 

(vertaling door AVS/Jos Hagens)
•  Goed onderwijs, goede MR
•  Naar andere schooltijden
•  CAO po 2013

Deze en andere publicaties kunt u bestellen via www.avs.nl/vereniging/
publicatiesenproducten

Lid worden

Regulier lid worden per 1 augustus 2013
  Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 210 – t 307 (afhankelijk 

van het aantal leerlingen) op naam van school/organisatie en 
één van t 146 op mijn naam.

  Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro 
van t 146 op mijn naam.

Regulier lid worden per 1 januari 2014
  Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 123 – t 179 (afhankelijk 

van het aantal leerlingen) op naam van school/organisatie en 
één van t 86 op mijn naam.

  Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro 
van t 86 op mijn naam.

Aspirant lidmaatschap
Bent u (nog) geen school- of locatieleider? Word dan aspirant-lid.

  Ik word aspirant-lid per 1 augustus 2013 
 en ontvang Kader Primair en Kadernieuws digitaal voor t 31

  Ik word aspirant-lid per 1 augustus 2013 
 en ontvang Kader Primair en Kadernieuws per post voor t 79

  Ik word aspirant-lid per 1 januari 2014 
 en ontvang Kader Primair en Kadernieuws digitaal voor t 19

   Ik word aspirant-lid per 1 januari 2014 
 en ontvang Kader Primair en Kadernieuws per post voor t 46

Kijk voor het huidige actieaanbod en de voorwaarden van het 
 lidmaatschap op www.avs.nl/lidworden

Persoonsgegevens

AVS-lid: ja/nee / ik word hierbij AVS-lid* 

Relatienummer

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Mobiel

E-mail

Geboortedatum

Functie

De correspondentie wordt verstuurd naar uw privéadres en de 
factuur naar uw school of organisatie. Wilt u dat anders, dan kunt u 
dit in het opmerkingenveld hieronder aangeven:

School- en organisatiegegevens

Soort onderwijs:  BO SBO SO I SO II SO III SO IV
VSO I VSO II VSO III VSO IV Svo LWOO

Denominatie: Openb. Alg bijz. RK PC Ref. Interconf.
Islam. Hind. Vrije School. Anders, nl.:

Regio:  Noord  Oost  Zuid  Zuidwest  Noordwest  Midden

Aantal leerlingen

Naam school/organisatie

Brin-/bestuursnummer

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon

E-mail

Handtekening Datum

Kloppen
uw gegevens 

nog?

goed onderwijs door visionair leiderschap

Bestellen en lid worden

Via Mijn AVS kunnen leden eenvoudig gegevens inzien, wijzigen en aanvullen. Ga voor Mijn AVS naar www.avs.nl/mijnavs



En direct met forse korting inschrijven voor een cursus

AVS
Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Word per 1 mei 2013 lid van de AVS en betaal de eerste drie maanden geen contributie*. 

U kunt zich dan meteen met ledenkorting inschrijven voor een cursus. Voorwaarde is 

dat u lid blijft tot minimaal 1 augustus 2015. Als AVS-lid kunt u onder meer gebruik 

maken van de AVS Helpdesk, ontvangt u maandelijks hét vakblad voor schoolleiders 

Kader Primair en actuele nieuwsbrieven en kunt u met forse korting inschrijven op het 

professionaliseringsaanbod.  

Meer informatie op www.avs.nl/lidworden. 
* Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Postbus 1003 3500 BA Utrecht   telefoon 030 2361010   e-mail info@avs.nl   www.avs.nl   

3 maanden
voordelig lid



De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve beroeps- en vakorganisatie voor alle 
leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, 
bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen 
we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 
scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Word nu AVS-lid
met forse korting

Professionalisering in 2013: 2.000 euro per schoolleider

AVS
Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

De AVS heeft extra professionaliserings-

aanbod ontwikkeld voor het voorjaar 

van 2013. Daar kunt u zich nog voor 

inschrijven. Maak gebruik van de t 2.000 

voor professionalisering die in 2013 voor 

u beschikbaar is!

Kijk voor het extra aanbod op 

www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

Ga voor het complete 

professionaliseringsaanbod naar 

www.avspifo.nl.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling


