
Varen op een
innerlijk kompas
Nieuwe trainingen van de AVS
in samenwerking met Natuurlijk Leren BV

“De nieuwe cultuur die zo nodig is in deze tijd, wordt gedragen 

door een ander soort denken en handelen. Een ander soort 

medewerkers en bovenal: een ander soort leiderschap. 

We hebben leiders nodig die hun koers niet laten bepalen door 

externe omstandigheden, maar door hun intrinsieke motivatie, 

hun innerlijke stem en hun passie. Ze moeten durven varen op 

hun innerlijke kompas.”

Tex Gunning, Raad van Bestuur AkozoNobel



De AVS is gericht op het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand leiderschap vanuit verschillende 

benaderingen. Jan Jutten en zijn collega’s van Natuurlijk Leren richten zich met name op het 

ontwikkelen van boeiend onderwijs in lerende scholen. Onze samenwerking heeft er inmiddels toe 

geleid dat we voor het schooljaar 2012-2013 weer vier trainingen aanbieden. Ze zijn ontwikkeld door 

medewerkers van de AVS (Bob Ravelli en Jos Hagens) en Natuurlijk Leren BV (Jan Jutten en Arsène 

Francot). In deze folder leest u daar meer over.

Mensen verbinden met hun ziel:
Theorie U in de school

Achtergrond
We leven in een tijd van grote complexe pro-

blemen en uitdagingen: fundamentalisme, 

terrorisme, klimaat verandering, honger, 

armoede, opraken van energie bronnen. 

De vraag waar we voor staan is hoe we een 

ant woord 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 ver-

binden 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. We kunnen veel leren van succes-

ervaringen 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 ver-

oorzaakt hebben kunnen niet opgelost worden op het niveau van 

denken dat ze geschapen heeft.”

Om de omslag te maken van leren uit het verleden naar leren van 

de toekomst, doorlopen we de vijf bewegingen van de U. In deze 

training komen ze uitgebreid aan bod met een praktische vertaal-

slag naar uw school.

Belangrijkste inhoud
•  Leren van het verleden versus leren van de toekomst;

•  Mensen verbinden met hun ziel;

•  Resultaten, processen en the inner place from which we act;

•  Kenmerken van leidinggeven aan levende systemen;

•  De vijf fasen van het U-proces: seeing, sensing, presencing, 

creating, evolving en de praktische werkvormen die daarbij 

horen;

•  Loslaten om toe te laten: leren en ont-leren;

•  Manieren van aandacht schenken: downloading, discussie, 

empathische en generatieve dialoog;

•  Omgaan met bronnen van weerstand: de stemmen van het 

oordeel, het cynisme en de angst;

•  De vele mogelijkheden van Theorie U op alle niveaus in het 

onderwijs.

Literatuur die we in deze cursussen gebruiken
Howard Gardner: Five Minds for the Future, Otto Scharmer: Theorie U, Andy Hargreaves: Sustainable Leadership en The Fourth Way, 

Jan Jutten: Ont-moeten, Michael Fullan: Breakthrough en All systems go, David Hopkins: Elke school een TOP-school, Mike Schmoker: 

Results Now, Robert Marzano: Wat werkt op school?, Jan Jutten: Wat werkt op school?, Jan Jutten: Wat werkt op school? De systeemdenker in actie, Andy Hargreaves: Performing beyond 

 expectations en Andy Hargreaves & Michael Fullan Professional capital.

U ontvangt een reader met de belangrijkste informatie.

Leiderschap
en lerende scholen



Van moetisme naar moreel besef:
Opbrengstgericht Leiderschap

Van goed naar uitmuntend:
Elke school een TOP-school

Achtergrond
Opbrengstgericht leider-

schap is een actueel thema.

Hoge prestaties zijn belang-

rijk, 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 cursus richt zich op 

de vraag: wat is nodig in de school om hoge opbrengsten te realise-

ren en wat betekent dit voor het leiderschap? In essentie komt het 

erop neer dat de leider zich ontwikkelt van onderwijskundig leider 

naar systeemleider. Zij/hij creëert een context (systeem) waarin 

opbrengstgericht werken optimale kansen krijgt. U krijgt een over-

zicht 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 leerkracht naar hoge opbrengsten omdat het 

moet of omdat het ertoe doet…?

Hoe kun je als leider leerkrachten ont-moeten?

Achtergrond
Deze cursus is gebaseerd op het boek van 

David Hopkins Every school a great school. 

Hij was ook één van de hoofdsprekers op het 

AVS-congres in maart 2012.

Jos Hagens zorgde samen met zijn collega’s 

bij de AVS voor de Nederlandse vertaling 

van het boek en de introductie van deze 

werkwijze in Nederland. De centrale vraag 

die Hopkins zich stelt is: Waarom zijn som-

mige scholen succesvol in het duurzaam verbeteren van zichzelf 

en andere niet? Waarom kan niet elke school een TOP-school zijn? 

Hopkins stelt trouwens dat dit wel degelijk mogelijk is. Daarvoor is 

het benutten van de hefbomen voor verandering in de unieke con-

text van de school noodzakelijk. De belangrijkste vereiste daarvoor 

is systeemleiderschap. Leiders creëren een context waarin leer-

krachten zich voortdurend ontwikkelen om persoonlijk leren van elk 

kind mogelijk te maken.

Belangrijkste inhoud
•  De vier wegen van innovatie: 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: voor- en nadelen van deze vier wegen;

•  De balans tussen resultaten, processen en the inner place

(Otto Scharmer’s Theory U): goede resultaten door hoogstaand 

onderwijs, hoogstaand onderwijs door moreel besef van de 

leerkrachten;

•  Van ‘opbrengsten omdat het moet’ naar ‘opbrengsten omdat het 

ertoe doet voor de toekomst van de kinderen’ (Andy Hargreaves, 

Michael Fullan). Hoe doe ik dat als leider?

•  Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de schoolleider 

en de intern begeleider bij het realiseren van kwalitatief 

hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten?

•  Wat betekent wetenschappelijk onderzoek voor de vormgeving 

van ons onderwijs?

•  Hoe realiseren we een ‘TOP-school’? (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)

Belangrijkste inhoud
•  Kennis maken met de basisideeën van David Hopkins;

•  Wat is nodig voor duurzame schoolontwikkeling? Waarom stag-

neren ontwikkelingen zo vaak? Vaak ontbreekt de samenhang 

tussen de verschillende niveaus in het systeem. Het accent dient 

– volgens Hopkins – te liggen op persoonlijk leren: het realiseren 

van passend en boeiend onderwijs voor elk kind zodat ieder kind 

optimale kansen krijgt op ontwikkeling. Wat is er bij leerkrachten 

nodig om dit te realiseren en wat doen leiders om voortdurende 

professionalisering van leerkrachten mogelijk te maken?

•  Hoe gaan we om met verantwoording? Hoe vinden we een goede 

balans tussen intern en extern (slim) verantwoording afl eggen? 

We gaan in op het grote belang van zelfevaluatie door de school;

•  Duurzame ontwikkeling vraagt om een gedeelde missie en visie 

die gedragen wordt tot ver voorbij de poort van de school;

•  Hoe ziet systeemleiderschap eruit waarin bovenstaande aspec-

ten tot een geheel worden samengebracht? De vaardigheden 

van zulke leiders komen aan bod, evenals de morele doelen 

(het innerlijke kompas) die inherent zijn aan goed leiderschap.
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goed onderwijs door visionair leiderschap

Leidinggeven boven alle verwachting: De 15 FF-en

Algemene informatie

Achtergrond
In onze drang naar prestaties creëren we een 

cultuur van angst en onzekerheid. Het kan 

ertoe leiden dat leerkrachten (en leiders) 

geen risico’s meer nemen en dus minder 

creatief durven zijn. En dat terwijl de meeste 

auteurs die schrijven over schoolleiderschap 

juist aangeven dat we niet langer kunnen 

volstaan met meer van hetzelfde. Innovatie en 

creativiteit zijn dringend nodig om te kunnen 

werken aan de uitdagingen van deze tijd. 

Hargreaves heeft bijvoorbeeld de afgelopen 

twee jaar onderzoek gedaan in 18 excel-

lente organisaties. Daarbij was voor hem 

steeds de vraag: welk leiderschap maakt in 

deze zeer goed functionerende organisatie 

het verschil? Hij komt tot 15 variabelen die 

in het Engels allemaal beginnen met een F. 

Doelgroep
Deze cursussen zijn bedoeld voor (bovenschoolse) directies en 

middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. 

Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van 

harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die 

ambities hebben in de richting van leiderschap. U kunt individueel 

inschrijven, maar u kunt deze cursussen ook op maat laten uitvoe-

ren voor de leidinggevenden van uw eigen organisatie.

Locatie
De trainingen vinden plaats op een centraal in het land gelegen 

locatie.

Data
Theorie U: 12 september, 10 oktober, 21 november 2012, 16 januari, 

27 februari, 20 maart 2013

Opbrengstgericht Leiderschap: 13 september, 11 oktober, 

8 november 2012, 17 januari, 28 februari, 21 maart 2013

Elke school een TOP-school: 19 september, 3 oktober, 24 oktober, 

14 november, 28 november, 12 december 2012

Leidinggeven boven alle verwachtingen: de 15 FF-en: 

11 december 2012, 29 januari, 12 maart, 16 april, 14 mei, 28 mei 

2013

Kosten
Per cursus: 2149 euro voor leden / 2349 euro voor niet-leden.

Schrijft u zich in voor twee cursussen, dan ontvangt u 10% korting 

op de tweede cursus.

Meer informatie en aanmelding
Alle informatie vindt u ook op www.avspifo.nl. Hier kunt u zich ook 

direct inschrijven voor een cursus.

In zijn meest recente boek Performing beyond expectations behan-

delt Hargreaves al deze cruciale aspecten van goed leiderschap. 

Ook in het nieuwe boek van Andy Hargreaves en Michael Fullan 

Professional capital komen de resultaten uit Hargreaves nieuwste 

onderzoek aan de orde.

Belangrijkste inhoud
De thema’s (de 15 FF-en) vormen het fundament voor deze volle-

dig nieuwe cursus. Welke 15 ff’en dit zijn, krijgt u uitgelegd in de 

 cursus. Of neem alvast een kijkje op www.avspifo.nl

Andy Hargreaves


