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Opleidingen en leergangen Startdata* Investering**

Leergang Middenkader
7 oktober 2015 (serie 1) 
of 13 januari 2016 (serie 2)

leden: € 2.750 / niet-leden: € 2.995

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam 20 januari 2016 leden / niet-leden: € 5.995 

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam 20 januari 2016 leden / niet-leden: € 5.995 

Leergang Op weg naar Excellent Schoolleiderschap
14 januari 2016 (serie 1) 
of 4 februari 2016 (serie 2)

leden: € 5.775 / niet-leden: € 5.975

Leergang Clusterdirecteur 15 oktober 2015 leden: € 6.850 / niet-leden: € 7.150

Leergang Directeur IKC 12 november 2015 leden / niet-leden: € 6.950 

Leergang Interim-management 21 januari 2016 leden / niet-leden: € 5.250 

Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap 12 oktober 2015 leden: € 4.250 / niet-leden: € 4.550

Leergang Professioneel Bestuurder 21 januari 2016 leden: € 8.750 / niet-leden: € 9.750 

* Alleen de startdatum wordt vermeld. De overige data vindt u verderop in de brochure of op www.avs.nl / professionalisering
** Op www.avs.nl / professionalisering staat meer informatie over studiebelasting en prijsopbouw

Meer informatie, inschrijven en advies op maat (incompany)
Kijk voor meer informatie of online inschrijven op www.avs.nl/professionalisering. Of neem contact op met de AVS via 
cel@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een opleiding, training, advies of coaching op maat voor uw organisatie of team? 
Neem dan contact op met programmamanager Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl
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Dit is waar de AVS en het AVS Centrum Educatief Leiderschap 
zich voor inzet. Door mee te denken en te praten over het 
beste onderwijsbeleid, door de belangen van leiderschap 
te behartigen en door leiders een levenslange professio-
naliseringsomgeving te bieden. Steeds indringender wordt 
duidelijk dat visionair en sterk leiderschap op alle niveaus 
van de organisatie het verschil maakt tussen goed en groots. 
Ten behoeve van de toerusting van onderwijsleiders is het 
AVS Centrum Educatief Leiderschap in ontwikkeling als 
netwerkorganisatie die (groepen) leiders, wetenschappers, 
expertgroepen, trainers en opleiders met elkaar verbindt om 
een compleet en samenhangend professionaliseringsaanbod 
tot stand te brengen. Die ontmoetingen leiden tot inspiratie, 
visie- en strategie ontwikkeling.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap staat op drie pijlers:

Een samenhangend, modern en actueel 
opleidingsaanbod voor elk niveau van 
leiderschap. Met probleemgestuurd leren en 
gebruik van moderne media.

Een scala aan activiteiten voor de actualisering, 
verbreding, verdieping en vernieuwing van 
eerder opgedane kennis en vaardigheden. 
Gericht ook op het versterken van de eigen 
leiderschapsstijl.

 De ondersteuning van (regionale) netwerken 
van leiders in het reflecteren op de eigen 
werkpraktijk, het analyseren van actuele 
problemen en het vinden van oplossingen 
via actie-onderzoek. Bijeenbrengen van deze 
regionale kennisontwikkeling om tot breed 
toepasbare inzichten te komen.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook op maat voor 
een regio, een bestuur of een cluster van besturen ingezet 
worden om een continue vindplaats voor leiderschap te zijn 
en het professionaliseren van leiderschap zo dicht mogelijk 
bij de eigen werkplek te laten plaatsvinden (learning on the 
job). Inzet van eigen specialisten en de inzet van casuïstiek 
uit de eigen organisatie zijn daarbij vanzelfsprekend.

Certificering door het
Schoolleidersregister PO 

Basisregistratie

De opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en 
Schoolleider Vakbekwaam die het AVS Centrum Educatief 
Leiderschap in samenwerking met het Centrum Nascholing 
Amsterdam verzorgt zijn beide gecertificeerd door het 
Schoolleidersregister PO en 
opgenomen in het register in 
het kader van de (individuele) 
basisregistratie. 

Herregistratie

Professionalisering ten behoeve van de vierjaarlijkse (indi-
viduele) herregistratie kan plaatsvinden aan de hand van 
(een keuze van drie uit) zeven professionaliseringsthema’s. 
Begin 2015 zijn deze zeven thema’s en de daarmee samen-
hangende certificeringseisen voor opleiders door het 
Schoolleidersregister PO uitgewerkt en gedefinieerd. Het 
AVS Centrum Educatief Leiderschap legt daaropvolgend haar 
professionaliseringsaanbod gefaseerd aan de commissie 
certificering van het Schoolleidersregister PO voor. Via onze 
website houden wij u graag op de hoogte van de ‘beoorde-
lingsstatus’ van ons professionaliseringsaanbod in relatie tot 
de eisen voor herregistratie. Vanzelfsprekend kunt u daar-
over ook altijd zelf contact met ons opnemen. Wij staan u 
graag te woord.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de 
AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en 
het daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leider schap 
zijn opgenomen in het register van het Centraal Register 
Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dit betekent dat het AVS 
Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijs-
instelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle opleidingen, 
leergangen en trainingen zijn hierdoor vrijgesteld van de 
BTW-belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij 
de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en 
De Geschillencommissie.

Goed onderwijs
door visionair leiderschap
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6 EENDAAGSEN EN 1 TWEEDAAGSE

Leergang Middenkader
Middenmanagement vervult een scharnierfunctie in een 
school. Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoe-
ren van vastgesteld beleid, anderzijds signaleert u binnen 
het primaire proces zaken die voor de beleidsontwikkeling 
van belang zijn. Een van de doelen van de opleiding is het 
ontwikkelen van vaardigheid in communicatie, gedrag, orga-
nisatievermogen, analyse en toepassing van vakliteratuur 
en in het omzetten van strategische beleidsplannen in actie. 
U leert leidinggeven aan een bouw of afdeling door het ont-
wikkelen van uw professionele en persoonlijke kwaliteiten 
en het coachen van collega’s. Na afloop fungeert u binnen de 
directie als sparringpartner voor managementvraagstukken, 
kunt u reflecteren op eigen handelen, bent u voor uw col-
lega’s een rolmodel en in staat om op een concreet vraagstuk 
actie-onderzoek (in de eigen organisatie) uit te voeren, te 
analyseren en te vertalen naar beleid.

Met het certificaat ‘Leidinggevende Middenkader’ 
heeft u toegang tot de verkorte versie van de opleiding 
Schoolleider Basisbekwaam en/of tot de opleiding School-
leider Vakbekwaam. Ook krijgt u toegang tot het Netwerk 
 Middenkader en kunt u deelnemen aan verdiepings- en 
trainingsbijeenkomsten.

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, 
afdelings leiders of u heeft de ambitie om een dergelijke 
leidinggevende positie te gaan vervullen.
Data: Serie 1: 7 oktober 2015, 4 november 2015, 5 januari, 
6 januari, 3 februari, 9 maart, 30 maart en 18 mei 2016
Serie 2: 13 januari, 17 februari, 23 maart, 24 maart, 20 april, 
25 mei, 22 juni en 14 september 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/mk

16 EENDAAGSEN EN 1 TWEEDAAGSE

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoon-
lijk  leiderschap en is er veel aandacht voor 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 en kennisbronnen van 
buiten de school te ontsluiten. Alle vijf de basiscompeten-
ties, die bijdragen aan optimale leerlingresultaten en een 
duurzame schoolontwikkeling, komen aan bod. Een verbe-
tertraject op uw eigen school waaraan u leiding wilt geven, 
vormt de belangrijkste casus. Deelnemers aan deze cedeo 

gecertificeerde opleiding ontvangen het certificaat Basis-
bekwaam Schoolleider.

Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en 
coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen 
ontwikkelen tot schoolleider.
Data: 20 januari, 2 februari, 3 februari, 17 februari, 16 maart, 
30 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 14 september, 
28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 
30 november, 14 december en 21 december 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/sb

  informatie en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering4
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16 EENDAAGSEN EN 1 TWEEDAAGSE

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam
In de opleiding wordt het ambachtelijke deel van het school-
leiderschap naar een hoger niveau gebracht. U werkt aan 
verdieping en verbreding van uw persoonlijk en onderwijs-
kundig leiderschap.
De opleiding onderscheidt drie leerlijnen die het eigen 
leren in relatie tot schoolontwikkeling inzichtelijk maken: 
persoonlijk leiderschap, organisatieontwikkeling (o.a. veran-
derprocessen) en onderzoek. Deze drie leerlijnen komen ook 
geïntegreerd aan bod in de vijf basiscompetenties. Na afloop 
van de opleiding kunt u onder andere leidinggeven aan 
duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende organisatie’. 
Deelnemers ontvangen het diploma Vakbekwaam School-
leider (register diploma po).
Erkende cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding van 

de AVS, in samenwerking met het Centrum voor Nascholing 
Amsterdam (CNA). Gecertificeerd door het Schoolleiders
register PO.

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare 
competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. 
U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan 
een substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. 
U heeft een midden managementopleiding afgerond.
Data: 20 januari, 2 februari, 3 februari, 17 februari, 16 maart, 
30 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 14 september, 
28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 
30 november, 14 december en 21 december 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/sv

4 TWEEDAAGSEN EN 1 EENDAAGSE

Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap
In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoollei-
der heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking 
van uw dagelijkse functioneren. Als professional ziet en 
ervaart u graag persoonlijke groei en heeft u een bepalende 
rol voor de kwaliteiten van uzelf, uw team en daarmee ook 
van het onderwijs. Die verantwoordelijkheid vraagt om regel-
matig onderhoud. Uw omgeving verwacht een schoolleider 
die kwaliteiten herkent en deze op de juiste manier en op het 
juiste moment weet in te zetten. Aan de orde komen onder 
andere: authentiek leiderschap als basis voor excellent func-
tioneren, leren van de toekomst (Theorie U) en de kracht van 

het conflict en mediation. Ook boort u een netwerk aan van 
bevlogen collega’s en kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitie-
niveau, die op handelings en reflectieniveau willen groeien.
Data: Serie 1: 14 en 15 januari, 11 en 12 februari, 22 en 
23 maart, 19 en 20 mei en 20 juni 2016
Serie 2: 4 en 5 februari, 7 en 8 april, 9 en 10 juni, 15 en 
16 september en 10 oktober 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/es

2 EENDAAGSEN EN 5 TWEEDAAGSEN

Leergang Clusterdirecteur
Leidinggeven aan clusters van scholen en/of complexe orga-
nisaties vergt een manier van sturen en leidinggeven waarbij 
meer afstand tot de uitvoering van de organisatie nodig is. 
Het vraagt om een langetermijnvisie, strategisch denken en 
handelen en om sturen op afstand. U leert anders te kijken 
naar uw organisatie, vanuit meerdere invalshoeken. Bijvoor-
beeld het op afstand sturen van organisatieprocessen, sturen 
met geld en sturen op kwaliteit. Een individuele intake en 
waardentest, een persoonlijk portfolio en (optioneel) een 
persoonlijk sparringgesprek zijn onderdelen van de leergang. 
De vijf kernmodules zijn: persoonlijk leiderschap, onderwijs 

en maatschappij, strategie en governance, veranderkunde, 
bedrijfs voering en strategisch personeelsbeleid.

Doelgroep: directeuren die leiding geven aan clusters van 
scholen met een eigen leidinggevende en/of specifieke 
regio’s en/of die gedeeltelijk bestuurlijke taken verrichten.
Data: 15 oktober, 12 en 13 november, 10 en 11 december 
2015, 11 en 12 februari, 14 en 15 april, 26 en 27 mei en 
10 juni 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/cd
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5 TWEEDAAGSEN EN 2 EENDAAGSEN

Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)
 Binnen de vorming van IKC’s staat de (ontwikkelings)vraag 
van het kind, het gezin en de buurt centraal als maatschap-
pelijke opdracht. Een leidinggevende van een kindcentrum is 
dan ook een maatschappelijk ondernemer en verbinder, die 
handen en voeten geeft aan deze opdracht binnen het con-
tinu veranderende sociale domein.

Deze leergang kent de volgende onderdelen:
• Persoonlijk intakegesprek
•  Theorie, verdieping en intervisie omtrent het maat-

schappelijk domein, de ontwikkeling van kinderen, het 
ontwerp van een IKC, regelgeving/beheer en exploitatie, 
en veranderkunde (5 tweedaagsen)

• Bezoek van kindcentra
•  Persoonlijk portfolio en/of ondernemingsplan (gericht op 

de bestaande dan wel nieuw te ontwikkelen organisatie)
• Na afronding persoonlijk sparringgesprek (optioneel)

Na afloop heeft u zicht op relevante ontwikkelingen in het 
maatschappelijk domein en uw strategisch denken en hande-
len vergroot in relatie tot de ontwikkeling en/of de aansturing 
van het eigen IKC. Bovendien bent u in staat een integraal 
curriculum te ontwerpen, waardoor er arrangementen ont-
staan die passend zijn bij ieder kind en zijn gezin en waarin 
de ouder een daadwerkelijk actief participerende opvoed-
partner is.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een 
onderwijs- en/of kinderopvangorganisatie en de integrale 
functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds 
in deze functie werkzaam zijn.
Data: 12 en 13 november, 10 en 11 december 2015, 21 en 
22 januari, 11 februari, 10 en 11 maart, 14 en 15 april en 
27 mei 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/ikc

3 TWEEDAAGSEN EN 2 EENDAAGSEN (+ INTERVISIE)

Leergang Interim-management
Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige profes-
sional specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, 
ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen 
als integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en profes-
sionaliteit van groot belang. Alleen ‘een goede directeur 
geweest zijn’, blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. 
Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met vol-
doende nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een 
belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. In de opleiding 
komt onder andere aan de orde hoe interim-management 
en organisatieverandering samenhangen, welke compe-
tenties interim-managers nodig hebben (de drie C-’s) om 
organisatieveranderingen aan te sturen, wat de invloed is 

van de specifieke context waarbinnen zij werken en van de 
specifieke rol die ze vervullen, en wat interimmanagers 
onderscheidt van gewone managers en ‘implementerende 
adviseurs’. Na afloop weet u of interimmanagement iets 
voor u is en of u de overstap gaat maken.

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.
Data: 21 januari, 22 januari, 11 maart, 27 mei, 15 en 
16 september, 3 en 4 november 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/im

  informatie en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering6
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1 TWEEDAAGSE EN 5 EENDAAGSEN

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap
U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw 
carrière en u wilt daarin meer inzicht krijgen. We bieden u de 
gelegenheid om vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen 
van de inhoud en de complexiteit van een functie als onder-
wijsbestuurder. Daarbij vindt doorlopend reflectie plaats op uw 
persoonlijke waarden, drijfveren en visie gericht op de centrale 
vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel eruit? Wil ik een bestuur-
lijk leider worden? Past bestuurlijk leiderschap bij mij?

Dit oriëntatietraject kent verder de volgende onderdelen:
• Persoonlijk intakegesprek
•  Individuele waardentest (Spiral Dynamics)
•  In de praktijk meelopen met een onderwijs bestuurder 

 buiten de eigen organisatie

•  Theorie, verdieping en intervisie rondom bestuurbaar-
heid van organisaties en symbolische, richtinggevende en 
 technisch-uitvoerende rollen van bestuurlijk leiderschap

•  Onderwijsbestuurders als gastsprekers, naast ervaren 
kerndocenten

•  Eindpresentatie van reflectiedocument

Doelgroep: ervaren directeuren, adjunct-directeuren, 
clusterdirecteuren, meerscholendirecteuren en interim-
managers die zich willen oriënteren op een bestuurlijke rol.
Data: 12 en 13 oktober, 24 november 2015, 12 januari, 
16 februari, 15 maart en 26 april 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/obl

5 TWEEDAAGSEN EN 5 EENDAAGSEN

Leergang Professioneel bestuurder
Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en han-
delen en vraagt diepe kennis en strategische vaardigheden. 
U geeft richting aan een organisatie in voortdurende verande-
ring in een dynamische omgeving. U leert in een community 
of practice te handelen als een bestuurder met een herken-
bare eigen stijl, om te gaan met de veelheid aan spelers en 
stakeholders in een onderwijsorganisatie en het werkveld en 
intern en extern toezicht alsmede medezeggenschap effec-
tief in te richten. Ook leert u omgaan met ogenschijnlijke 
tegenstellingen (zoals standvastig zijn en meebewegen) en 
verantwoord risico’s nemen. Op basis van een door u inge-
bracht strategisch vraagstuk voor uw eigen organisatie wordt 
u gedurende de hele opleiding uitgedaagd op vraagstelling, 

ontwerp, implementatie, analyse en de vertaling naar uw 
strategische beleid voor de middellange termijn. U kunt de 
u toebedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en 
reflecteren op eigen handelen. U ontvangt na afloop, bij vol-
doende beoordeling van uw portfolio, een certificaat.

Doelgroep: u geeft beroepshalve bestuurlijk leiding (eind-
verantwoordelijk) aan een onderwijsorganisatie.
Data: 21 en 22 januari, 18 februari, 23 en 24 maart, 21 april, 
19 en 20 mei, 23 juni, 8 en 9 september, 12 en 13 oktober, 
17 november en 15 december 2016
Meer informatie: www.avs.nl/cel/pb

7 EENDAAGSEN

Action Learning Opleiding
De 21st century management skills doen hun intrede. 
De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw 
is creatief, innovatief, communicatief, omarmt wereld burger-
schap, werkt samen, leert samen en reflecteert. Centraal staat 
het zoeken naar diversi teit, het verbinden van talenten en 
het creëren van gelegenheidscoalities. De methodiek Action 
Learning leert u anders kijken, handelen en beleven en biedt 
een antwoord op de eisen die de continu veranderende 
wereld aan u en uw organisatie stelt. 

Deze opleiding kent de volgende onderdelen:
•  Persoonlijk intakegesprek
•  Action Learning: didactisch model en verandermethodiek
•  Individueel Action Learning Project (praktijkopdracht) 

verbonden met onderwijs, curriculum of leren
•  Tussentijds samenwerken in leerteams

•  Na afronding borgingsprogramma voor de eigen organisatie 
(optioneel)

Na afloop kunt u een Action Learning proces inrichten als 
oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en 
bij gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikke-
ling van uw vaardigheid om tegenspraak te organiseren. Ook 
bent u bekend met de inzet van Action Learning als didactisch 
model waardoor u de stap kunt stimuleren van frontaal naar 
activistisch onderwijs.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, 
interim-managers en bestuurders die leren organiseren en 
veranderingen van binnenuit willen realiseren.
Data: start najaar 2015. 
Meer informatie: www.avs.nl/cel/al
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AVS: exclusief voor 
leiding gevenden in het 
funderend onderwijs
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de vak- en 
beroepsorganisatie voor alle (aankomende) leidinggevenden 
in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Als 
enige belangenvereniging richt de AVS zich expliciet op 
deze beroepsgroep. U kunt lid worden als u (midden-)
manager, aankomend directeur, (adjunct-)directeur, rector, 
locatie- of sectordirecteur, teamleider, afdelingsdirecteur, 
meerscholen- of clusterdirecteur, of bestuurder bent. 
Uw functie is wezenlijk anders dan die van leerkracht of 
onderwijsondersteuner. Dat weet de AVS als geen ander. 

Werk aan uw professionele ontwikkeling bij 
het AVS Centrum Educatief Leiderschap 
De AVS beschikt over een breed netwerk van ervaren 
adviseurs en trainers en verzorgt uiteenlopende 
opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses en 
coachingstrajecten. U vindt het open en incompany aanbod 
voor u, uw team, bestuur, netwerk of organisatie via 
www.avs.nl/professionalisering.

Wat is de meerwaarde van de AVS voor 
(aankomende) leidinggevenden?

•  Individuele rechtspositionele belangenbehartiging 
door gespecialiseerde juristen

•  Ondersteuning bij uw persoonlijke en professionele 
ontwikkeling (www.avs.nl/professionalisering)

•  Deskundige hulp bij vragen of problemen via de 
AVS Helpdesk

•  Invloed op politieke besluitvorming door collectieve 
belangenbehartiging

•  Toegang tot onderwijsnieuws en -achtergronden via 
Kader Primair, KaderDigitaal, digitale nieuwsbrieven 
en www.avs.nl

•  Collegiale steun in een landelijk netwerk
•  Directe inspraak via AVS-beleidscommissies en online 

enquêtes
•  Flinke korting op opleidingen, trainingen, educatieve 

reizen, het AVS-congres en plaatsing van vacatures 
(www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl)

•  Een doelgroepspecifiek aanbod, van starters en 
midden managers tot (adjunct-)directeuren, boven-
schools managers en bestuurders

•  Collectieve korting op diverse producten en diensten 
voor uw school en privé via AVS Voordeel

 (www.avs.nl/avsvoordeel)

Kijk voor meer acties, soorten lidmaatschap, voorwaarden 
en kosten van het lidmaatschap op: www.avs.nl/
lidworden. Bij vragen kunt u contact  opnemen met de 
AVS, tel. 030-2361010.

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail cel@avs.nl ww.avs.nl


