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Selectie professionaliseringsaanbod 2014-2015

Opleidingen Data* Investering**

Opleiding Middenkader start: 1 oktober 2014 leden: t 2.450 / niet-leden: t 2.750

Opleiding Basisbekwaam (voorheen Startbekwaam) start: 21 januari 2015 leden en niet-leden: t 5.995 

Opleiding Vakbekwaam start: 21 januari 2015 leden en niet-leden: t 5.995

Op weg naar excellent schoolleiderschap start: 20 en 21 november 2014 leden: t 5.525 / niet-leden: t 5.725

Bovenschools en complex leidinggeven start: 9 oktober 2014 leden: t 6.850 / niet-leden: t 6.950

Trendprofessional Onderwijs start: 2 oktober 2014
leden: t 795 / niet-leden: t 895

Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap start: 13 en 14 november 2014 leden: t 3.950 / niet-leden: t 4.350

Professioneel Bestuurder
intake: oktober en november 2014
start: december 2014

leden: t 8.750 / niet-leden: t 9.750 

Interim-management, iets voor u?
start serie 1: 30 en 31 oktober 2014
start serie 2: 5 en 6 maart 2015

leden en niet-leden: t 4.950

In samenwerking met Loyalis

Trainingen Data* Investering**

Eerder stoppen? Wil ik dat? 5 november 2014 of 4 mei 2015

t 1.200 (inclusief inkomensscan t.w.v. 
t 750)/t 900 per cursist als werkgever 
(semi)collectief IPAP-contract bij Loyalis 
heeft

Gezond werkgeverschap
26 juni 2014, 31 oktober 2014 of 12 maart 
2015 

t 900/ t 775 per cursist als werkgever 
(semi)collectief IPAP- contract bij Loyalis 
heeft

Loopbaanbezinning
serie 1: 7 november en 4 december 2014
serie 2: 26 februari en 5 maart 2015

t 1.100 /t 825 per cursist als werkgever 
(semi)collectief IPAP-contract bij Loyalis 
heeft

Trainingen in de schijnwerpers

Trainingen Data* Investering**

Systeemdenken voor leiders en begeleiders start: 13 november 2014 leden: t 2.149 / niet-leden: t 2.449

Hoogstaand leiderschap in een lerende school start: 23 januari 2015 leden: t 2.149 / niet-leden: t 2.449

Opbrengstgericht Leiderschap – van moetisme naar 
moreel besef

start serie 1: 26 september 2014
start serie 2: 14 januari 2015

leden: t 2.149 / niet-leden: t 2.449

Professioneel Kapitaal: leidinggeven boven 
verwachting

start: 27 november 2014 leden: t 2.149 / niet-leden: t 2.449

Lerende TOPscholen start: 19 november 2014 leden: t 2.149 / niet-leden: t 2.449

NLP voor leidinggevenden start: 9 en 10 oktober 2014 leden: t 2.450 / niet-leden: t 2.950

Mediationvaardigheden voor schoolleiders
6 november en 4 december 2014 of 
26 maart en 23 april 2015

leden: t 895 / niet-leden: t 995 

(onder voorbehoud)

* Als alleen de startdatum vermeld wordt, vindt u alle overige data 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
Kijk voor meer informatie of online inschrijven op www.avs.nl/professionalisering. Of neem contact op met de AVS via 

schoolforleadership@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 Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl
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6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Middenkader

eenjarige opleiding: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Schoolleider Basisbekwaam

eenjarige opleiding: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Schoolleider Vakbekwaam

Middenmanagement vervult een scharnierfunctie in een school. 

Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastge-

steld 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 com-

municatie, gedrag, organisatievermogen, analyse en toepassing van 

vakliteratuur en in het omzetten van strategische beleidsplannen 

in actie. U leert leidinggeven aan een bouw of afdeling door het 

ontwikkelen 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 reflec-

teren op eigen handelen, bent u voor uw collega’s een rolmodel en 

in staat om op een concreet vraagstuk actie-onderzoek (in de eigen 

In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoonlijk 

leiderschap (reflectie, communicatieve vaardigheden) en is er veel 

aandacht voor het ambachtelijke deel van het school-leiderschap: 

het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, 

personeel, facilitair en cultuur. U leert onder andere onderzoek in te 

zetten en onderzoeksresultaten te benutten ter versterking van het 

leiderschap. Na afloop van de opleiding kunt u bijvoorbeeld data in 

en over de school benutten en kennisbronnen van buiten de school 

ontsluiten. Alle vijf basiscompetenties, die bijdragen aan optimale 

leerlingresultaten en een duurzame schoolontwikkeling, komen aan 

bod. Zoals het hogere orde denken: kunnen handelen vanuit inzicht 

in de samenhang tussen alle factoren die een rol spelen bij het leren 

In de opleiding wordt het ambachtelijke deel van het schoolleider-

schap naar een hoger niveau gebracht. 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 leider-

schap, organisatieontwikkeling (o.a. veranderprocessen) en onder-

zoek. 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 

Schoolleider (register diploma po).

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 Schoolleider Vakbekwaam. Ook krijgt u toe-

gang tot het Netwerk Middenkader en kunt u deelnemen aan verdie-

pings- en trainingsbijeenkomsten.

Doelgroep: u geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoorde-

lijkheid (u bent bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider) 

of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te 

gaan vervullen.

Data: 1 oktober, 29 en 30 oktober, 26 november 2014, 21 januari, 

11 februari, 25 maart en 17 juni 2015

van de leerlingen. Een verbetertraject op uw eigen school waaraan 

u leiding wilt geven, vormt de belangrijkste casus in deze opleiding. 

Deelnemers ontvangen het certificaat Schoolleider Basisbekwaam.

Erkende cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding van de AVS, in 

samenwerking met het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA). 

Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO.

Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, ib’ers en coördinatoren 

met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot schoolleider.

Data: 21 januari, 4 en 5 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april, 

13 mei, 27 mei, 10 juni, 16 september, 30 september, 14 oktober, 

11 november, 25 november, 9 december en 16 december 2015

Erkende cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding van de AVS, 

in samenwerking met het Centrum voor Nascholing Amsterdam 

(CNA). Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO.

Doelgroep: functioneel leidinggevenden met aantoonbare com-

petenties 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 middenma-

nagementopleiding afgerond.

Data: 21 januari, 4 en 5 februari, 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april, 

13 mei, 27 mei, 10 juni, 16 september, 30 september, 14 oktober, 

11 november, 25 november, 9 december en 16 december 2015

Opleidingen
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minileergang van 4 tweedaagsen

Op weg naar excellent schoolleiderschap

2 eendaagsen en 5 tweedaagsen

Bovenschools en complex leidinggeven

4 middagen

Trendprofessional Onderwijs

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider heeft 

u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw dagelijk-

se functioneren. Als professional ziet en ervaart u graag persoonlij-

ke groei en heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten van uzelf, 

uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die verantwoordelijk-

heid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving verwacht focus 

op professionalisering en een schoolleider die weet te bouwen en 

te verbinden. Kortom, 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 

Leidinggeven aan bovenschoolse en/of complexe organisaties 

vraagt om een manier van sturing en leiding geven waar meer 

afstand tot de uitvoering van de organisatie nodig is. Het vraagt 

om een langetermijnvisie, om strategisch denken en handelen en 

om sturen op afstand. U leert anders te kijken naar uw organisatie, 

 vanuit meerdere invalshoeken. Bijvoorbeeld het op afstand sturen 

van organisatieprocessen, sturen met geld en sturen op kwaliteit. 

De opleiding kent de volgende onderdelen:

•  Persoonlijk intakegesprek

•  Individuele waardentest en tweedaagse inzake persoonlijk leider-

schap (Spiral Dynamics)

•  Theorie, verdieping en intervisie omtrent maatschappelijke en 

onderwijstrends, visie- en strategieontwikkeling, bedrijfsvoering 

en personeelsbeleid, en veranderkunde (4 tweedaagsen)

Maak het onderwijs futureproof: bouw je eigen Trends & Toekomst-

project en word Trendprofessional Onderwijs!

Leven wij in de ogen van onze kinderen, die met robots en 3dprin-

ters gaan werken, in een museum? Verschillen de Skills of the 21 

Century en de nieuwste toekomstvisies echt van de oude eeuw, of 

loopt het zo’n vaart niet? Gaat u met de Kahn Academy in zee als 

deze om de hoek onderwijs komt aanbieden? Wie zijn de belangrijk-

ste spelers bij Onderwijs 2.0, wat betekenen ze voor onze jongeren 

en hun leerstijlen en wat is het verdienmodel? Dat zijn de vragen die 

beantwoord worden in de opleiding Trendprofessional Onderwijs. 

Zowel sceptici (“er zit veel hype tussen”) als followers (“wow, aan 

de slag!”) zijn welkom. Kritisch, interactief en toegepast zijn de 

voor excellent functioneren, leren van de toekomst (Theorie U) en 

de kracht van het conflict en mediation. Na afloop van de opleiding 

neemt u zich aan de hand van nieuwe, moderne, inzichten voortaan 

de maat en leert u zich te profileren. Ook boort u een netwerk aan 

van bevlogen collega’s en kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, 

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Data: 20 en 21 november 2014, 22 en 23 januari, 9 en 10 april en 

11 en 12 juni 1015, plus een terugkomdag

•  Persoonlijk portfolio (opdrachten gericht op de eigen organisatie, 

reflectie en intervisie)

•  Na afronding persoonlijk sparringgesprek (optioneel)

Deze leergang vergroot uw strategisch denkvermogen. Na afloop 

heeft u, mede vanuit uw ontwikkeling op persoonlijk leiderschap, 

uw strategisch denkvermogen en kennis voor het aansturen van 

complexe organisaties vergroot. Max. 15 deelnemers

Doelgroep: Directeuren/schoolleiders die werkzaam zijn als meer-

scholen- of clusterdirecteur en/of bestuurlijke taken verrichten en 

schoolleiders met ambitie voor een dergelijke functie.

Data: 9 oktober, 27 en 28 november, 15 en 16 december 2014, 

11 en 12 februari, 18 en 19 maart, 19 en 20 mei, 24 juni 2015 

belangrijkste trefwoorden. De opleiding bestaat uit vier hogedruk 

sessies. U wordt getraind in het herkennen, evalueren en toepassen 

van trends. U snapt de gevolgen van deze trends en de bijbehorende 

dilemma’s voor het onderwijsvak, de school en de eigen positie als 

onderwijsprofessional. U ontwikkelt een prototype van het Trends 

& Toekomst-project, inclusief marketing en creatie van draagvlak. 

Officieel certificaat (Open Badge) na succesvolle afronding.

Doelgroep: leerkrachten, (adjunct-)directeuren, ib’ers en 

coördinatoren.

Data: 2 oktober, 9 oktober, 27 oktober en 6 november 2014

4 middagen tussen 13.00 en 17.00 uur (exclusief lunch)

Nieuw!
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1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap

5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Professioneel bestuurder

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen (+ intervisiebijeenkomsten)

Interim-management, iets voor u?

U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw 

carrière en u wilt daarin meer inzicht krijgen. We bieden u de gele-

genheid om, verspreid over een half jaar, vanuit theorie en praktijk 

meer kennis te krijgen van de inhoud en de complexiteit van een 

functie als onderwijsbestuurder. 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 

bestuurlijk leider worden? Past bestuurlijk leiderschap bij mij? Een 

persoonlijk intakegesprek, het maken van een reflectiedocument en 

een eindpresentatie zijn onderdeel van het oriëntatietraject.

Dit oriëntatietraject kent verder de volgende onderdelen:

•  Individuele waardentest en tweedaagse inzake persoonlijk leider-

schap (Spiral Dynamics)

•  Vier dagen in de praktijk meelopen met een onderwijsbestuurder 

buiten de eigen organisatie

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen en 

vraagt diepe kennis en strategische vaardigheden. U geeft richting 

aan een organisatie in voortdurende verandering in een dynamische 

omgeving. U leert in een community of practice onder andere te 

handelen als een bestuurder met een herkenbare eigen stijl, om te 

gaan met de veelheid aan spelers en stakeholders in een onderwijs-

organisatie en het werkveld en intern en extern toezicht alsmede 

medezeggenschap effectief in te richten. Ook leert u omgaan met 

ogenschijnlijke tegenstellingen (zoals standvastig zijn en meebe-

wegen) en verantwoord risico’s te nemen. Op basis van een door u 

ingebracht 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 

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional speci-

fieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. 

Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, trans-

parantie en professionaliteit 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 voldoende 

nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke voor-

waarde om succesvol te zijn. In de opleiding komt onder andere aan 

de orde hoe interim-management en organisatieverandering samen-

hangen, welke competenties 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 spe-

cifieke rol die ze vervullen, en wat interim-managers onderscheidt 

•  Theorie, verdieping en intervisie omtrent bestuurbaarheid van 

organisaties en symbolische, richtinggevende en technisch-uit-

voerende rollen van bestuurlijk leiderschap (4 eendaagsen)

•  Onderwijsbestuurders als gastsprekers, naast ervaren 

kerndocenten

•  Na afronding persoonlijk sparringgesprek (optioneel)

Na afloop heeft u een helder perspectief op bestuurlijk leiderschap 

en weet u in hoeverre een bestuurlijke rol aansluit op uw persoon-

lijke drijfveren en ambities. Maximaal 15 deelnemers.

Doelgroep: ervaren directeuren, adjunct-directeuren, clusterdirec-

teuren, meerscholendirecteuren, interim-managers die zich willen 

oriënteren op een bestuurlijke rol.

Data: 13 en 14 november, 11 december 2014, 29 januari, 5 maart, 

9 april en 21 mei 2015

voor de middellange termijn. U kunt de u toebedeelde taken effectief 

en doelgericht organiseren en reflecteren op eigen handelen. 

U ontvangt na afloop, bij voldoende beoordeling van uw portfolio, 

een certificaat.

Doelgroep: U geeft beroepshalve (eindverantwoordelijk) bestuurlijk 

leiding aan een onderwijsorganisatie. U heeft zich op terreinen van 

management en leiderschap geprofessionaliseerd en heeft kennis 

van en ervaring met organisatiekunde, leiderschap, systeemdenken, 

veranderkunde en onderzoek.

Data: Intake oktober en november 2014. Start december 2014.

(kijk op www.avs.nl/professionalisering)

van gewone managers en ‘implementerende adviseurs’. Na afloop 

weet u of interim-management 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: Deze opleiding wordt twee keer verzorgd:

serie 1: 30 en 31 oktober, 4 december 2014, 6 februari, 12 en 13 mei 

en 18 en 19 juni 2015

serie 2: 5 en 6 maart, 17 april, 22 mei, 25 en 26 juni en 17 en 

18 september 2015

Nieuw!
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eendaagse training met loyalis inkomensscan

Eerder stoppen? Wil ik dat?

2 eendaagsen of 1 tweedaagse incompany

Loopbaanbezinning

eendaagse training

Gezond werkgeverschap

U krijgt als werkgever en werknemer zicht op de persoonlijke situ-

atie en inkomensverwachting voor de betreffende werknemer. 

De mogelijkheden om eerder te stoppen of minder te gaan werken 

brengen we tijdens deze training in kaart. Via opdrachten en oefe-

ningen staan we stil bij de persoonlijke vitaliteit van uw werknemer. 

Daarnaast krijgt elke deelnemer tijdens de training in een persoon-

lijk gesprek met een specialist van Loyalis Kennis en Consult (LKC) 

een inkomensscan gericht op zijn / haar wensen en mogelijkheden. 

Hebben de door de wol geverfde professionals op uw scholen zich 

bekwaamd in het maken van bewuste loopbaankeuzes die zowel 

voor henzelf als voor de organisatie het meest gunstig zijn? In roe-

rige tijden kan het lonend zijn eens stil te staan bij de eigen inzet-

baarheid, nu en in de toekomst. Vitale medewerkers leveren betere 

prestaties en zijn minder vaak ziek. Voor veel medewerkers speelt 

de vraag hoe ze kunnen doorwerken op een prettige en productieve 

manier.

In deze tweedaagse training krijgen u en uw team de tijd eens stil te 

staan bij uw werk en u te bezinnen op uw leven(sfase). Samen met 

uw medecursisten gaat u in verschillende werkvormen onderzoeken 

hoe u in leven en werk staat. U krijgt zicht op uw talenten en motie-

ven. Samen maakt u een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Uit onderzoek blijkt dat in organisaties waarbij strategisch perso-

neelsbeleid hoog op de agenda staat en waar de leidinggevende 

een strikte gesprekkencyclus voert, een hoger welbevinden van 

personeel en een lager ziekteverzuim wordt gemeten. Gezond werk-

geverschap creëert kansen en verantwoordelijkheden.

Bij veel besturen is IPB-beleid aanwezig, maar nog niet concreet uit-

gewerkt. Besturen wensen vaak duidelijke kaders en afspraken op 

het gebied van personeelsbeleid.

Hoe geven P&O-medewerkers vorm aan het strategisch personeels-

beleid? Is uw gesprekkencyclus op orde? Wat zijn de verzuimcijfers 

op schoolniveau? Welke kengetallen gebruikt u om te kijken naar 

verzuim- en preventiemogelijkheden? Vaak bieden deze gegevens 

inzichten en kansen waarvan u zich niet bewust bent.

Deze scan is bedoeld voor werkgever én werknemer, zodat ze 

samen, met behulp van een directe contactpersoon bij LKC kunnen 

bekijken hoe nu verder. De AVS biedt deze training aan in samen-

werking met Loyalis Kennis en Consult.

Doelgroep: werknemers van 55 jaar en ouder die inzicht willen krij-

gen in de mogelijkheden van minder werken of eerder stoppen.

Data: 5 november 2014 of 4 mei 2015

In het kader van IPB en POP-gesprekken of leeftijdsbewust 

 personeelsbeleid kan deze training medewerkers weer inspiratie 

en plezier in het werk geven. Belangrijk doel van de training is het 

voorkomen van het vastlopen in de loopbaan.

Na afloop krijgt u een uitdraai van de persoonlijke scan Vitaal in je 

Werk mee. Deze training biedt de AVS aan in samenwerking met 

Loyalis Kennis en Consult.

Doelgroep: schoolteams, team van directeuren.

Data: Deze opleiding wordt twee keer verzorgd:

serie 1: 7 november en 4 december 2014

serie 2: 26 februari en 5 maart 2015

In de training komen onder meer aan de orde: analyse en actualisering 

van het gebruikte IPB-beleid en materiaal, kennis van sociale zekerheid 

en regelgeving via de SZ-wijzer. U krijgt zicht op de aanwezige of beno-

digde kengetallen voor strategisch personeelsbeleid (zoals verzuimcij-

fers, geldstromen, regelingen, pensioenopbouw en -plan).

De training leidt tot analyse van beleidsstukken en systemen en 

een praktijkplan van aanpak voor de eigen stichting of school. 

Deelnemers krijgen bij een tweejarig abonnement op de Sociale 

zekerheidswijzer één jaar gratis. De AVS biedt deze training aan in 

samenwerking met Loyalis Kennis en Consult.

Doelgroep: bovenschools managers, HRM- of P&O-functionarissen, 

schooldirecteuren.

Data: 26 juni 2014, 31 oktober 2014 of 12 maart 2015

Trainingen AVS / Loyalis
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minileergang (6 eendaagsen)

Systeemdenken voor 
leiders en begeleiders

Steeds meer scholen, besturen en samenwerkingsverbanden ont-

dekken de rijke mogelijkheden van duurzaam leren en systeemden-

ken 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 minileergang ontwikkeld, spe-

ciaal bedoeld voor leiders, onderwijsbegeleiders en docenten van 

lerarenopleidingen. Zijn boek Natuurlijk Leren: systeemdenken in 

een lerende school vormt de leidraad voor deze training. Diverse 

werkvormen en hulpmiddelen verduidelijken waar het om draait: 

“Je moet het systeem eerst begrijpen, voordat je kan ingrijpen.” 

Lees het artikel over systeemdenken in Kader Primair 10! (pag. 37)

Doelgroep: (startende) directeur/schoolleider, bovenschools 

manager/eindverantwoordelijke/bestuurder, bouwcoördinatoren, 

adjunct-directeuren en pabo-docenten.

Data: 13 november, 11 december 2014, 29 januari, 5 maart, 16 april 

en 21 mei 2015

minileergang (6 eendaagsen)

Hoogstaand leiderschap 
in een lerende school

De inhoud van deze minileergang is nauw verbonden met de vijf disci-

plines van de lerende school. Elke discipline wordt concreet vertaald 

naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om 

van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij 

leggen we nadrukkelijk een relatie met recente inzichten over leider-

schap, zoals die van Andy Hargreaves, Otto Scharmer en Michael 

Fullan. We maken gebruik van een grote variëteit aan werkvormen 

(onder andere voor teamleren). Deelnemers krijgen achtergrondinfor-

matie, worden uitgenodigd om tussen de bijeenkomsten in dingen uit 

te proberen en te reflecteren op hun eigen gedrag. We leren veel van 

elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen prak-

tijk. De laatste twee dagen staan in het teken van systeemdenken.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor professionals 

die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Data: 23 januari, 13 februari, 6 maart, 19 maart, 17 april en 22 mei 

2015

minileergang (6 eendaagsen)

Opbrengstgericht 
leiderschap – van moetisme 
naar moreel besef
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 mini-

leergang richt zich op de vraag: wat is nodig in de school om hoge 

opbrengsten te realiseren en wat betekent dit voor leiderschap? 

In essentie komt het erop neer dat de leider zich ontwikkelt van 

onderwijskundig leider naar systeemleider.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatie-

leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen die 

ambities hebben in de richting van leiderschap.

Data: Deze minileergang wordt twee keer verzorgd:

serie 1 (Jan Jutten): 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 

14 november, 28 november en 12 december 2014

serie 2 (Bob Ravelli): 14 januari, 11 februari, 18 maart, 15 april, 

13 mei en 10 juni 2015

minileergang (6 eendaagsen)

Professioneel kapitaal: 
leidinggeven boven 
verwachting
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 

naar de vraag: welk leiderschap maakt in zeer goed functione-

rende organisatie het verschil? Hij komt tot 15 variabelen die het 

fundament vormen voor deze minileergang. Ze worden verbonden 

met belangrijke thema’s als opbrengstgericht leiderschap, het 

ontwikkelen van professioneel kapitaal en recente inzichten in 

veranderingsprocessen.

Doelgroep: bovenschoolse directies en middenkader (locatie-

leiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor mensen 

die ambities hebben in de richting van leiderschap.

Data: 27 november 2014, 22 januari, 12 februari, 12 maart, 23 april 

en 28 mei 2015

Nieuw! Nieuw!

Trainingen in de schijnwerpers

7Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering



minileergang (6 eendaagsen)

Lerende TOPscholen: 
van goed naar uitmuntend
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 de lerende organisatie van Peter Senge. Een 

diepgaande verkenning van mogelijkheden voor uw eigen school 

om veranderingen met een blijvend resultaat mogelijk te maken. 

Blijvend resultaat in de zin van leeropbrengsten voor kinderen.

Om de invoering van een lerende TOPschool tot een succes te 

maken, ontvangt u concrete handreikingen om in de praktijk van 

de school mee aan de slag te gaan.

Doelgroep: directeuren/schoolleiders, intern begeleiders, ambulant 

begeleiders, bestuurders, bovenschools managers, locatieleiders, 

adjunct-directeuren en bouwcoördinatoren.

Data: 19 november, 17 december 2014, 4 februari, 4 maart, 1 april 

en 20 mei 2015

2 tweedaagsen en een terugkomdag

Neurolinguïstisch 
programmeren (NLP) 
voor leidinggevenden
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor 

presentatie, coaching en communicatieverbetering. Het beschrijft 

de dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe 

hun interactie in ons lichaam emoties en gedrag beïnvloedt. NLP 

reduceert miscommunicatie en verhoogt de kwaliteit van interactie. 

Tijdens deze training leert u uw communicatie te sturen door er 

bewust mee om te gaan. De focus ligt op het werken met en aan-

sturen van professionals (bijvoorbeeld coaching). Na afloop bent u 

beter in staat te luisteren en informatie te filteren. Daarnaast kunt u 

vanuit uw eigen kracht omgaan met lastige situaties en conflicten.

Doelgroep: leidinggevenden die op het gebied van communicatie en 

het beïnvloeden van gedrag effectiever te werk willen gaan.

Data: 9 en 10 oktober, 13 en 14 november en 12 december 2014

2 eendaagsen

Mediationvaardigheden 
voor schoolleiders

Schooldirecteuren van nu hebben te maken met het bestuur van de 

overkoepelende onderwijsgroep, mondige leerlingen, leerkrachten 

en ouders. Al deze participanten hebben hun eigen belangen en een 

directeur moet al die belangen herkennen en erkennen. Hij wordt 

vaak uitgenodigd om een ‘kant‘ te kiezen in conflicten en tegelijker-

tijd moet hij met iedereen een zo goed mogelijke relatie behouden. 

Mediationvaardigheden kunnen helpen om dit beter te laten ver-

lopen. Het inzetten van mediationvaardigheden kan de-escalerend 

werken, zodat een conflict wordt voorkomen. Is er al een conflict, 

dan kunnen deze vaardigheden worden ingezet om de communica-

tie tussen conflictpartners weer op gang te brengen.

In samenwerking met The Lime Tree (www.thelimetree.nl), een 

gerenommeerd training- en mediationinstituut. 

Ruud de Sain is de ervaren mediator/adviseur van 

de AVS.

Doelgroep: (algemeen) directeuren, bovenschools managers en 

bestuurders.

Data: 6 november en 4 december 2014 of

26 maart en 23 april 2015

goed onderwijs door visionair leiderschap

Nieuw! Word AVS-lid en ontvang
een cadeaukaart óf korting
op een opleiding of training

Wie vóór 1 oktober lid wordt van de AVS, ontvangt 70 euro 
korting op een opleiding of training van de AVS van minimaal 
150 euro of een cadeaukaart van 35 euro. Dit geldt ook voor 
aspirant-leden. Aspirant-mailleden komen alleen in aanmer-
king voor 70 euro korting op een opleiding of training. 

Cadeaukaarten waaruit nieuwe leden kunnen kiezen:

V&D, Intratuin, Podium, Boekkado, Lunch voor 2 (Giftfor2)

Zie voor actievoorwaarden en meer informatie 

over de cadeaukaarten: www.avs.nl/lidworden

Professionaliseringsaanbod 2014 /2015
Houd de website www.avs.nl/professionalisering in de gaten voor nieuw aanbod en extra data. 

Leden hebben het AVS Handboek  ontvangen waarin het professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2014/2015 staat.
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