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AVS gaat samenwerking aan met 
Centrum voor Nascholing Amsterdam



Nieuw in professionaliserings aanbod AVS: 
erkende schoolleidersopleiding
De AVS is verheugd u te melden dat zij vanaf januari 2012 een erkende schoolleidersopleiding gaat aanbieden 

aan haar leden en andere geïnteresseerden. De cedeo gecertificeerde opleiding Integraal leiderschap (I en II) is 

van het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA), waarmee de AVS een samenwerking is aangegaan. Behalve 

de opleidingen voor middenmanagement, startende en ervaren directeuren en interimmanagers kan de AVS haar 

opleidingenaanbod nu uitbreiden met een volwaardige schoolleidersopleiding. Deze opleiding is uniek, omdat 

deze kan worden afgesloten met een tweejarige opleiding van Centrum voor Nascholing Amsterdam, die leidt tot 

een professionele of HBO-master. CNA is het zelfstandige professionele nascholingsinstituut van de Universiteit 

van Amsterdam (UvA) en Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Al meer dan 15 jaar verzorgt CNA opleidingen, trainingen, maat-

werk en advies voor ambitieuze leerkrachten, leidinggevenden en 

ondersteunend personeel in het primair, voortgezet, middelbaar 

beroeps- en hoger onderwijs. CNA was het eerste instituut in 

Nederland met een NVAO erkende Masteropleiding voor school-

leiders, de Masteropleiding Integraal Leiderschap (nu genoemd: 

Master in Educational Leadership). Deze masteropleiding heeft 

door haar onderzoekmatige insteek bijgedragen aan het dichten 

van de kloof tussen onderwijs en onderzoek. 

Opleidingsteam
Het opleidingsteam bestaat uit ervaren schoolleiders, leerkrach-

ten, onderzoekers en trainers van CNA en de AVS, die landelijke en 

internationale ontwikkelingen in het onderwijs op de voet volgen. 

Opleiders zijn betrokken bij de doorontwikkeling van de bekwaam-

heidsprofi elen voor schoolleiders primair en voortgezet onderwijs. 

Omdat er een nauwe samenwerking is met universiteit en hoge-

school van Amsterdam klinken de nieuwste onderwijskundige 

inzichten in de opleidingen door.

Visie op leiderschap
De schoolleider of leidinggevende bevordert de leerprocessen in 

alle lagen van de schoolorganisatie. Kort samengevat is onze visie 

op leiderschap als volgt. De schoolleider:

•  heeft een onderzoekende houding en bevordert de onderzoeks-

matige cultuur in de school

•  is inspirerend en ondernemend en is daardoor rolmodel voor de 

onderwijsteams

•  beheerst het ambacht van de schoolleider en kan met natuurlijk 

gezag leidinggeven aan kwaliteitsontwikkeling.

(meer informatie over deze visie en het sturingsschema, dat het 

handelen van de schoolleider in beeld brengt kunt u downloaden 

van www.avspifo.nl)

Leerlijnen en competenties 
De leiderschapsacademie van AVS/CNA heeft als doel bij school-

leiders een duurzame ontwikkeling in gang te zetten, een leer-

proces dat niet stopt na deelname aan de professionele leergroep. 

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 verander-Organisatieontwikkeling (kennis over systemen en verander-Organisatieontwikkeling
processen)

•  Onderzoek (leren onderzoek in te zetten en onderzoeks-Onderzoek (leren onderzoek in te zetten en onderzoeks-Onderzoek
resultaten te benutten ter versterking van het leiderschap).

Deze drie leerlijnen komen ook geïntegreerd aan bod in de vijf 

basiscompetenties, die bijdragen aan optimale leerlingresultaten 

en een duurzame schoolontwikkeling:

•  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.



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 en werkwijze
In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk 

leiderschap (refl ectie, communicatieve vaardigheden) en wordt 

veel aandacht besteed aan het ambachtelijke deel van het school-

leiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie, onder-

wijs organisatie, personeel, facilitair en cultuur. 

Het ‘leren van en met elkaar’ is zichtbaar in de werkvormen, in de 

inter visiegroepen, het werken met een maatje en het ‘werkplek-

leren’. In overleg met de AVS en CNA en uw school bepaalt u het 

verbetertraject waaraan u leiding wilt geven. Tijdens het leerjaar 

werkt u aan een portfolio, waarin u – met bewijsstukken – laat zien 

wat en hoe u geleerd hebt.

De opleiding start met een intakedossier, waarin u zichzelf 

presenteert. 

Opleiding Integraal 
Leiderschap II
(voor ervaren schoolleiders po)

Opleiding Integraal Leiderschap I (voor aspirant en beginnende schoolleiders po)

Resultaat
•  U heeft meer inzicht in de cultuur en structuur van 

de schoolorganisatie

•  U heeft meer inzicht in personeelsbeleid, fi nancieel beleid 

en kwaliteitszorg

•  U kunt data in en over de school benutten

•  U kunt kennisbronnen van buiten de school ontsluiten en 

benutten

•  U kunt praktijkproblemen analyseren

•  U beschikt over adequate communicatieve en refl ectieve 

vaardigheden

•  U kunt coachen en omgaan met confl icten

•  U ontvangt het certifi caat Startbekwaam Schoolleider

Studiebelasting
De totale studielast bedraagt 560 uur en is verdeeld over 

16 cursusdagen, 1 tweedaagse, begeleidingsgesprekken, 

schoolbezoek, intervisiebijeenkomsten, de praktijkopdracht op 

de eigen school en zelfstudie.

Periode
De opleiding duurt een jaar en start in januari 2012 (lestijden 

van 9.30 – 16.30 uur). Data: 16 woensdagen en een tweedaagse 

(woensdag en donderdag): 25 januari, 8 & 9 februari, 7 maart, 

28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei, 13 juni, 12 september, 

26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 

12 december 2012, 16 januari 2013

Doelgroep
Functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties 

op het niveau van Integraal Leiderschap I. U heeft ruimte en 

bevoegd heden om leiding te geven aan een substantieel, integraal 

verbetertraject in de eigen school.

Inhoud en werkwijze
In de opleiding wordt het ambachtelijke deel van het schoolleider-

schap naar een hoger niveau gebracht: het sturen in de domeinen 

schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair 

en cultuur. Daarbij werkt u aan verdieping en verbreding van uw 

persoonlijk en onderwijskundig leiderschap. 

Het ‘leren van en met elkaar’ is zichtbaar in de werkvormen, 

in de intervisiegroepen, het werken met een maatje en het 

‘werkplekleren’. In overleg met de AVS en CNA en uw school 

bepaalt u het verbetertraject waaraan u leiding wilt geven. 

Tijdens het leerjaar werkt u aan een portfolio, waarin u – met 

bewijsstukken – laat zien wat en hoe u geleerd hebt.

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 

Integraal Leiderschap I te beheersen. >

Integraal 
leiderschap II

 Vakbekwaam 
schoolleider po

Master 
in Educational 

Leadership

NVAO geaccrediteerd

Integraal 
leiderschap I

Startbekwaam 
schoolleider

Schoolleidersopleiding Integraal leiderschapSchoolleidersopleiding Integraal leiderschapSchoolleidersopleiding



Resultaat
•  U kunt leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling en 

een ‘lerende organisatie’

•  U kunt praktijkproblemen vertalen in vragen naar inzicht- en 

kennisverbetering die onderzoeksmatig aangepakt kunnen 

worden

•  U kunt organiseren en verbinden vanuit een helicopterview op 

de schoolorganisatie

•  U kunt rolmodel zijn door uw vaardigheden op het gebied van 

refl ectie en communicatie

•  U ontvangt het diploma Vakbekwaam Schoolleider 

(registerdiploma po)

Studiebelasting
De totale studielast bedraagt 560 uur en is verdeeld over 

16 cursus dagen, 1 tweedaagse, begeleidingsgesprekken, 

schoolbezoek, intervisiebijeenkomsten, de praktijkopdracht op 

de eigen school en zelfstudie.

Deze brochure is gedrukt op papier 
dat het FSC®-keurmerk draagt.
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goed onderwijs door visionair leiderschap

Algemene informatie

Periode
De opleiding duurt een jaar en start in januari 2012 (lestijden 

van 9.30 – 16.30 uur). Data: 16 woensdagen en een tweedaagse 

(woensdag en donderdag): 25 januari, 8 & 9 februari, 7 maart, 

28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei, 13 juni, 12 september, 

26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 

12 december 2012, 16 januari 2013

Master in Educational 
Leadership
Ervaren, vakbekwame leidinggevenden met aantoonbare 

eerder verworven competenties (EVC’s) kunnen de tweejarige 

masteropleiding volgen. Deze opleiding leidt (bij goed gevolg) 

naar de erkende mastertitel Master in Educational Leadership. 

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse 

Accreditatie Organisatie (NVAO), het offi ciële keuringsinstituut 

voor Hoger Onderwijs in Nederland.

Uitvoering 
Ervaren schoolleiders, leerkrachten en onderzoekers van het 

Centrum voor nascholing Amsterdam (CNA) en trainers van de AVS.

Locatie
De AVS zorgt voor een goedverzorgde cursuslocatie in het midden 

van het land, die goed bereikbaar is met openbaar vervoer en eigen 

vervoer en voldoende gratis parkeergelegenheid heeft. 

(Een tweedaagse bestaat uit vijf aaneengesloten dagdelen met 

overnachting, in een congreshotel.)

Kosten
5700 euro, incl. materiaal en verblijfskosten, excl. boeken.

Aanmelden
Via het online inschrijfformulier op www.avspifo.nl

Meer informatie
Als u meer informatie over deze schoolleidersopleidingen 

wenst, belt u dan gerust met de AVS, tel. 030-2361010 of e-mail 

schoolforleadership@avs.nl. Of kijk op www.avspifo.nl

‘Het kost veel tijd, maar alles wat je leert in de 

opleiding kun je meteen in de praktijk brengen. Ik 

kwam er altijd moe maar vol nieuwe ideeën en energie 

vandaan. De grootste opbrengst? Hoe ik met minder 

moeite meer voor elkaar krijg. Ik doe minder, maar 

bereik meer. Ik heb veel meer inzicht in hoe dingen 

werken in mijn organisatie. Dat geeft rust.’ 

Deelnemer uit 2010. 


