
Goed onderwijs door visionair leiderschap. Dit is waar de AVS 
en het AVS Centrum Educatief Leiderschap zich voor inzetten. 
Door mee te denken en te praten over het beste onderwijsbeleid, 
door de belangen van leiderschap te behartigen en door leiders een 
levenslange professionaliseringsomgeving te bieden.
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een compleet en 

samenhangend professionaliseringsaanbod aan en verbindt (groepen) leiders, wetenschappers, experts, trainers en 
opleiders met elkaar. Die ontmoetingen leiden tot inspiratie, visie- en strategieontwikkeling. Alle opleidingen en 
leergangen zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO in het kader van de (her)registratie.

16 eendaagsen
en 1 tweedaagse

Opleiding 
Schoolleider Basisbekwaam

U werkt aan de ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap en 
het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in 
de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, 
facilitair en cultuur. U leert onder andere onderzoek in te zetten en 
data in en over de school te benutten. De vijf basiscompetenties die 
bijdragen aan optimale leerlingresultaten en duurzame schoolont-
wikkeling komen aan bod. Belangrijkste casus: een verbetertraject 
op uw eigen school. In samenwerking met NSO-CNA.
Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, 
ib’ers en  coördinatoren met leiderschapsambities
Startdatum: 17 januari 2018.
Meer informatie: www.avs.nl/cel/sb

16 eendaagsen
en 1 tweedaagse

Opleiding 
Schoolleider Vakbekwaam

Het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap wordt naar een 
hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van persoonlijk en 
onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling (onder 
andere veranderprocessen) en onderzoek. Na afloop kunt u onder 
andere leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een 
‘lerende organisatie’. In samenwerking met NSO-CNA.
Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare 
competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. 
U heeft  ruimte en bevoegdheden om leiding te geven 
aan een verbetertraject in de eigen school. U heeft een 
middenmanagementopleiding afgerond.
Startdatum: 17 januari 2018.
Meer informatie: www.avs.nl/cel/sv
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Opleidingen en leergangen 2017 en 2018

4 tweedaagsen en 
1 eendaagse

Leergang Op weg naar 
excellent schoolleiderschap

Als gedreven schoolleider heeft u behoefte aan verbreding, 
verdieping en verrijking van uw dagelijks functioneren. Uw 
omgeving verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent 
en deze op de juiste manier weet in te zetten. Aandacht voor: 
authentiek leiderschap, leren van de toekomst (Theorie U), de 
kracht van het conflict en mediation.
Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, 
die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.
Startdatum: 2 november 2017.
Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk 
Leiderschap’, ‘Leiding geven aan verandering’ en het deelthema 
‘Professionele leergemeenschap’ (hoort bij thema ‘Kennis- en 
kwaliteitsontwikkeling’)
Meer informatie: www.avs.nl/cel/es

8 eendaagsen

Leergang Middenkader
U leert leidinggeven aan een bouw of afdeling door het ontwikkelen 
van professionele en persoonlijke kwaliteiten en het coachen van 
collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie als sparringpartner 
en bent u in staat om op een concreet vraagstuk actie-onderzoek 
uit te voeren. De Leergang Middenkader is opgenomen in het 
Lerarenregister (160 registeruren). Met het certificaat heeft u 
toegang tot de verkorte versie van de opleiding Schoolleider 
Basisbekwaam en/of Vakbekwaam.
Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, 
afdelingsleiders of u heeft de ambitie een dergelijke leidinggevende 
positie te vervullen.
Startdatum: 8 november 2017.
Meer informatie: www.avs.nl/cel/mk



5 tweedaagsen en  
2 eendaagsen 

Leergang Directeur 
Integraal KindCentrum (IKC)

Biedt onder andere theorie, verdieping en intervisie omtrent 
het sociale domein, de ontwikkeling van kinderen, het 
ontwerp van een IKC, regelgeving/beheer en exploitatie, en 
veranderkunde. Deelnemers bezoeken enkele IKC’s en maken een 
ondernemingsplan. Na afloop hebben zij hun strategisch denken en 
handelen vergroot in relatie tot de ontwikkeling en/of aansturing 
van een IKC en kunnen een integraal curriculum ontwerpen. In 
samen werking met S3 netwerk.
Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- 
en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC 
ambiëren of daarin al werkzaam zijn.
Startdatum: 23 maart of 25 september 2017.
Thema’s Schoolleidersregister PO:  ‘In relatie staan tot de 
omgeving’, ‘Leidinggeven aan verandering’ en ‘Toekomstgericht 
onderwijs’. En bovendien voor twee deelthema’s: ‘Bedrijfsvoering, 
financiën en huisvesting’ (uit het thema ‘Regie en Strategie’) 
en ‘Onderzoeksmatig werken’ (uit het thema ‘Kennis- en 
kwaliteitsontwikkeling’).
Meer informatie: www.avs.nl/cel/ikc

1 tweedaagse en 
6 eendaagsen

Leergang
Persoonlijk leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke punten en die van uw 
team staan centraal, met als gevolg meer zelfvertrouwen, rust, 
creativiteit en werkplezier. Hoe meet u het klimaat binnen uw team 
en bepaalt u relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl 
heeft daarbij uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In 
samenwerking met ‘t Mannetje & Co.
Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van 
optimale en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.
Startdatum: 5 oktober 2017 of 25 januari 2018. 
Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’
Meer informatie: www.avs.nl/cel/pl

6 tweedaagsen

Leergang Bildung 
voor schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet 
kennen. Hoe? Door Ausbildung (vakopleiding) en Bildung 
(persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming) te 
combineren. We kijken wat we al aan bildung doen en hoe we meer 
handen en voeten kunnen geven aan het vormingsideaal, waarbij 
moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan. In 
samenwerking met ISVW.
Doelgroep: schoolleiders po
Startdatum: 17 november 2017.
Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’
Meer informatie: www.avs.nl/cel/bildung

3 tweedaagsen en 
2 eendaagsen (+ interVisie)

Leergang Interim-management
Interim-manager zijn vergt specifieke kwaliteiten op het gebied van 
inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als 
integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit van 
groot belang. Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met 
voldoende nabijheid om mensen te bewegen, is belang rijk. Welke 
competenties hebben interim-managers nodig (de drie C’s) om 
organisatieveranderingen aan te sturen?
Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader, 
adjunct-directeuren en interim-managers die hun expertise willen 
inzetten op dit vlak.
Startdatum: 11 mei 2017, 25 januari of 22 maart 2018.
Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’, 
‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’, ‘In relatie staan tot de 
omgeving’ en het deelthema ‘HR-beleid’ (hoort bij ‘Regie en 
Strategie’)
Meer informatie: www.avs.nl/cel/im

1 tweedaags en 
7 eendaagsen 

Leergang Strategisch 
communicatie & PR

Als schoolleider heeft u te maken met diverse doelgroepen en leeft 
u in een glazen huis. Hoe organiseert u de communicatie van uw 
school zo effectief mogelijk? Laat u niet meer leiden door de waan 
van de dag, maar neem zelf de regie. U leert hoe u uw eigen rol kunt 
versterken en hoe u mensen en middelen beter kunt inzetten. In 
samenwerking met Cornelissen Communicatie.
Doelgroep: leidinggevenden po
Startdatum: 30 maart, 21 september 2017 of 25 januari 2018.
Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’, 
‘In relatie staan tot de omgeving’ en het deelthema ‘Organisatie 
van de school’ (hoort bij het thema ‘Regie en Strategie’).
Meer informatie: www.avs.nl/cel/communicatie

5 tweedaagsen en
5 eendaagsen

Leergang Professioneel 
bestuurder
Meer informatie:  www.avs.nl/cel/pb
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7 eendaagsen

Leergang
Action Learning

 U leert hoe u met veranderingen omgaat: door ze direct, 
van binnenuit, te realiseren. Na afloop kunt u een Action 
Learningproces inrichten als oplossingsmethode voor 
vraagstukken op de werkvloer en bij gewenste veranderingen. 
Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van autonome groei van 
medewerkers. Ook bent u bekend met de inzet van Action Learning 
als didactisch model, waardoor u de stap kunt stimuleren van 
frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking met Business 
School Nederland.
Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-
managers en bestuurders
Startdatum: 3 november 2017 of 8 maart 2018.
Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan 
Verandering’ en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ 
(hoort bij het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)
Meer informatie: www.avs.nl/cel/al

9 eendaagsen

Leergang  
Ondernemend leiderschap
Schoolleiders komen in hun eigen regio in verbinding met 
leiders en ondernemers uit andere sectoren; er worden regionale 
communities gevormd. Centraal staat van en met elkaar leren ten 
aanzien van leiderschapsvraagstukken zoals visieontwikkeling, 
veranderingsprocessen, inzet van technologie, governance en 
ondernemerschap.
Startdatum: 27 september 2017 (regio Deventer), 28 september 
2017 (regio Eindhoven) of 4 oktober 2017 (regio Utrecht).
Meer informatie: www.avs.nl/cel/ol

1 tweedaagse en 
5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op 
bestuurlijk leiderschap

U oriënteert zich op de functie van onderwijsbestuurder. 
Doorlopend vindt reflectie plaats op uw persoonlijke waarden, 
drijfveren en visie gericht op de centrale vragen: Hoe ziet een 
bestuurlijk profiel eruit? Wil ik een bestuurlijk leider worden 
en past het bij mij? Ook loopt u vier dagen mee met een 
onderwijsbestuurder.
Doelgroep: ervaren directeuren, adjunct-directeuren, 
clusterdirecteuren, meerscholendirecteuren en interim-managers
Startdatum: 12 oktober 2017.
Meer informatie: www.avs.nl/cel/obl

2 eendaagsen en 
3 tweedaagsen

Leergang Leidinggeven aan 
gepersonaliseerd onderwijs

Vaak weten schoolleiders wel dat ze hun onderwijs 
gepersonaliseerd willen vormgeven, maar nog niet precies 
hoe. Hoe bepaalt u uw koers en hoe start u met de gewenste 
koersverandering? Hoe neemt u uw team en stakeholders mee? Hoe 
houdt u focus op resultaat en leeropbrengsten? Hoe leggen u en uw 
school verslag naar ouders, bestuur en inspectie? We ondersteunen 
dit o.a. met de theorieën van Graves en Hargreaves en veel good 
practices. U sluit de leergang af met een meesterproef, waarbij u al 
het geleerde integreert. In samenwerking met Exova.
Doelgroep: po-schoolleiders
Startdatum: 12 mei, 1 december 2017 of 12 april 2018.
Meer informatie: www.avs.nl/cel/lgo

3 Leergangen 

Boeiend 
onderwijs in lerende scholen

Hoogstaand onderwijs, daar heeft ieder kind recht op. Het bereiken 
van goede resultaten met kinderen doet ertoe. Hoe maken we van 
onze school een meer opbrengstgerichte school? Hoe zorgen we 
voor lerende organisaties waarin voortdurend gewerkt wordt aan 
het ontwikkelen van professioneel kapitaal? Hoe bereiden we 
kinderen voor op het deelnemen aan een complexe samenleving? In 
samenwerking met Natuurlijk leren.
Doelgroep: leidinggevenden/schoolleiders en middenkader
Leergangen en startdata: Opbrengstgericht leiderschap in een 
lerende school: 17 november 2017; Bouwen aan een lerende school: 
10 november 2017; Begrijpen voor ingrijpen: systeemdenken in een 
lerende school: 18 januari 2018.
Meer informatie: www.avs.nl/cel/boeiendonderwijs

5 eendaagsen

Leergang 
Veranderen in de onderstroom

U ontwikkelt uw eigen heldere kijk op veranderingen en het 
onderliggende proces, vanuit een onderbouwd strategisch beleid 
dat teamleden uitnodigt om in te stappen vanuit eigenaarschap 
en eigen rol. U leert ook het veranderingsproces vorm te geven 
vanuit uw autonome leiderschap en het vermogen om te verbinden. 
Analyse van gezamenlijke waarden en pijnpunten binnen de 
organisatie (het organisatiescript) helpen u daarbij om breed 
gedragen afspraken te maken, die de verandering ondersteunen. 
Werkmethoden vanuit de Transactionele Analyse (TA) en NLP 
combineren we met het gedachtegoed van Fullan en Hattie. In 
samenwerking met Plata onderwijsacademie.
Doelgroep: po- en vo-schoolleiders, - teamleiders en 
-bestuurders.
Startdatum: 12 oktober 2017 of 8 februari 2018.
Meer informatie: www.avs.nl/cel/veranderprocessen
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Leergang Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Oriëntatie op 
bestuurlijk leiderschap

Leergang Professioneel  
bestuurder

Trainingen (een- en meerdaagsen), masterclasses,
coaching en mediation

opleidingen en leergangen avs centrum educatief leiderschap

Leergang Op weg naar excellent 
schoolleiderschap

Leergang Interim-management, 
iets voor u?

Leergang Strategische 
communicatie & PR

Leergang 
Action Learning

Leergang Directeur Integraal 
KindCentrum (IKC)

Leergang 
Bildung voor schoolleiders

Leergang 
Persoonlijk leiderschap

Aanbod via Natuurlijk leren

www.avs.nl/professionalisering
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Leergang Werken aan 
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m e e r  i n f o r m at i e  e n  a d v i e s  o p  m a at 
Kijk voor meer informatie en het complete overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses
en maatwerk op www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op met de AVS via 
cel@avs.nl of tel. 030-2361010.
Wilt u een opleiding, leergang, training, masterclass, advies of coaching op maat en/of in company voor uw
organisatie of team? Neem dan contact op met Vera Ruitenberg, programmamanager AVS Centrum Educatief 
Leiderschap, via adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010.

Jaargids VO

Vakinformatie

2016/2017

Jaargids PO

Inclusief Agenda

2016/2017

Professionaliseringsaanbod
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