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Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs en het tot stand brengen van een

lerende organisatiecultuur waarin de talenten van onderwijsprofessionals en leerlingen volledig tot

bloei komen. Schoolleiders maken het verschil! Het werk van een schoolleider is complex en bestrijkt

veel terreinen, en dat in een continu veranderende maatschappij. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf blijft

ontwikkelen en verrijken, nieuwe kennis opdoet en het inzicht in je eigen leiderschap en drijfveren vergroot?

Continue (her)scholing is noodzakelijk, ook voor de ontwikkeling van je school. Kennis delen met (gast-)

docenten, experts en andere deelnemers geeft inspiratie, kracht en (zelf )vertrouwen, en inzicht in je eigen

rol in relatie tot je huidige schoolpraktijk.

Dankzij ons netwerk van experts kunnen we dit ruime aanbod presenteren.

Leergang Middenkader

Wil je weten of leidinggeven iets voor je is of wil je goed toegerust

zijn voor je taak als leidinggevende? Je leert leidinggeven aan

een bouw of afdeling door het ontwikkelen van professionele en

persoonlijke kwaliteiten en het coachen van collega’s. Na afloop

van de leergang fungeer je binnen de directie als sparringpartner en

ben je in staat om op een concreet vraagstuk actieonderzoek uit te

voeren.

Duur: 8 eendaagsen

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, teamleiders

(po) of je hebt de ambitie een dergelijke leidinggevende positie

te vervullen.

Startdata: 22 mei 2019, 1 oktober 2019 of 18 maart 2020

Investering: 2.750 euro (leden), 2.995 euro (niet-leden)

Opgenomen in het Lerarenregister: 160 registeruren

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/middenkader

Opleidingen en leergangen
2019 en 2020

‘Ik vond het heel waardevol om naar mezelf en mijn gedrag te kijken en hoe dat gedrag bij anderen over kan komen.’

‘Heel veel oh-momenten, waardoor ik het gevoel kreeg op de goede weg te zijn. Ook veel ideeën van anderen gehoord,

over hoe dingen op hun werkplek gaan.’

Veel leergangen kunnen ook incompany verzorgd worden.

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering2
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Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Je werkt aan de ontwikkeling van je persoonlijk leiderschap en

het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in

de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel,

facilitair en cultuur. Je leert onder andere onderzoek in te zetten

en data in en over de school te benutten. Ook komen de vijf basis-

competenties die bijdragen aan optimale leerlingresultaten en

duurzame schoolontwikkeling aan bod. Belangrijkste casus: een

verbetertraject op je eigen school. In samenwerking met NSO-CNA.

Duur: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, intern begeleiders

en coördinatoren met leiderschapsambities (po)

Startdatum: 16 januari 2019 of 15 januari 2020

Investering: 6.275 euro (leden en niet-leden)

Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/sb

Leergang Talentvol leiderschap (voorheen Persoonlijk leiderschap)

Als je werkt aan je talenten, gaan je talenten voor je werken

Wat is er nu mooier dan dat je dagelijks vooral datgene kunt doen

waar je goed in bent, blij van wordt en energie van krijgt? Dat levert,

zeker als je dat ook als team ervaart, winst op voor eenieder

persoonlijk, het team en de schoolorganisatie als geheel. Hierbij

komen werkplezier én optimale opbrengsten bij elkaar. Dat gun je

toch iedereen?! De leergang Talentvol leiderschap is gericht op het

floreren van jezelf, je teamleden, je organisatie en uiteindelijk de

aan jou en je team toevertrouwde leerlingen. Tijdens de leergang

combineren we op een heel concrete en snel in de praktijk toepas-

bare wijze klassieke methodes die hun waarde bewezen hebben

met actuele inzichten als de Talenten en Sterke Puntenbenadering,

Waarderend Onderzoeken, Progressiegericht werken en Job-/

Teamcraften. In samenwerking met ’t Mannetje & Co.

Duur: 1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 31 januari 2019, 10 oktober 2019 of 30 januari 2020

Investering: 3.395 euro (leden), 3.695 (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/talentvol-leiderschap

‘Deze leergang brengt veel bij mij teweeg. Dagelijks ben ik met

de leergang bezig. Jezelf goed (leren) kennen is zeer waardevol,

zowel privé als op de werkvloer.’

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap brengen we

naar een hoger niveau: het sturen in de domeinen schoolorga-

nisatie, onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur.

Je werkt aan verdieping en verbreding van je persoonlijk en onder-

wijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling (onder andere

veranderprocessen) en onderzoek. Na afloop kun je onder andere

leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een ‘lerende

organisatie’. In samenwerking met NSO-CNA.

Duur: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Doelgroep: functioneel leidinggevenden po met aantoonbare

competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam.

Je hebt ruimte en bevoegdheden om leiding te geven

aan een verbetertraject in de eigen school. Je hebt een

middenmanagementopleiding afgerond.

Startdatum: 15 januari 2020

Investering: 6.275 euro (leden en niet-leden)

Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/sv

‘Ik heb concreter en duidelijker voor ogen wie ik wil zijn als leider, maar zeer zeker ook als mens.’

3Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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Leergang Theorie U in de school

We leven in een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen.

We kunnen veel leren van succeservaringen en fouten uit het

verleden, maar anno nu is deze vorm van leren onvoldoende.

De vraag waar we voor staan, is hoe we wel een antwoord vinden

op deze grote uitdagingen. In zijn U-theorie introduceert

Otto Scharmer een nieuw concept van leidinggeven dat gebaseerd

is op het verbinden van mensen met hun ziel, hun moreel besef.

Wie je bent als leider speelt een belangrijke rol. Om de omslag

te maken van leren uit het verleden naar leren van de toekomst

doorloop je samen met de deelnemers de vijf bewegingen van de

U, met een praktische vertaalslag naar je school. In samenwerking

met Natuurlijk leren.

Duur: 4 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die

ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 14 februari 2019 of 13 februari 2020

Investering: 1.445 euro (leden), 1.645 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/theorieu

‘Basis voor een goede start. Terug naar de kern.’

Leergang Professioneel kapitaal en uplifting leadership

Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge

opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in het

schoolteam. Bij het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’

dient het accent te verschuiven van de focus op het individu naar

de focus op het team als geheel. Voor de schoolleider betekent

dit: van de dansvloer naar het balkon. Andy Hargreaves heeft

uitgebreid onderzoek gedaan naar leiderschap in excellente

organisaties. Welk leiderschap maakt in zeer goed functionerende

organisaties het verschil? Vijftien variabelen (FF-en) komen in het

boek ‘Uplifting leadership’ in hun onderlinge samenhang aan bod,

verbonden met onder andere recente inzichten in veranderings-

processen. In samenwerking met Natuurlijk leren.

Duur: 6 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders,

intern begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen

die ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 22 januari 2019 of 21 januari 2020

Investering: 2.149 euro (leden), 2.449 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Kennis- en

kwaliteitsontwikkeling’

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/professioneelkapitaal

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap

Je oriënteert je op de functie van onderwijsbestuurder. Doorlopend

vindt reflectie plaats op je 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 loop je, naast de opleidingsdagen, vier dagen mee met een

onderwijsbestuurder.

‘Ik heb nog meer leren nadenken over mijn toekomst. Ik denk dat

ik steeds dichter kom bij wat ik daadwerkelijk wil en kan.’

Duur: 1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Doelgroep: ervaren schoolleiders, meerscholendirecteuren

en interim-managers po

Startdatum: 10 oktober 2019

Investering: 4.250 euro (leden), 4.550 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/obl

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering4
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Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt

dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijk-

heid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de

onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpo-

pulatie en omgeving. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé

manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en

teamleden in de school. Sterker nog: dit onderwijs gaat juist uít

van verschillen. Aan de orde komen: vormgeven aan verandering,

wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de veranderende

professional en opbrengsten. In samenwerking met EXOVA.

Duur: 4 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 20 maart 2019, 11 oktober 2019 of 3 februari 2020

Investering: 2.250 euro (leden), 2.450 euro (niet-leden).

Vanaf 1 augustus 2019 (een dag extra): 2.350 euro (leden),

2.750 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/lgo

Leergang Action Learning

Scholen die veel veranderingen op zich af zien komen, moeten hun

lerend vermogen vergroten. De methodiek Action Learning leert je

anders kijken en handelen in een continu veranderende wereld en

draait om het leren spreken van elkaars taal. Je ervaart hoe je met

veranderingen omgaat: door ze direct, van binnenuit, te realiseren.

Bijvoorbeeld door zelf op zoek te gaan naar (creatieve) oplos-

singen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van autonome groei

van medewerkers. Na afloop kun je een Action Learningproces

inrichten als oplossingsmethode voor vraagstukken op de werk-

vloer en bij gewenste veranderingen. Ook ben je bekend met de

inzet van Action Learning als didactisch model, waardoor je de

stap kunt stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs.

In samenwerking met De Roode Advies & Consultancy.

Duur: 7 eendaagsen

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, interim-managers

en bestuurders po en vo

Startdata: 12 maart 2019, 20 september 2019 of 10 maart 2020

Investering: 2.150 euro (leden), 2.450 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan

Verandering’ en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’

(‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/al

‘Zeker een aanrader voor schoolleiders die verander- en

innovatiemanagement op een andere manier willen aanpakken

dan gebruikelijk.’

Leergang Opbrengstgericht leiderschap
in een lerende school

Hoe kunnen we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam

verhogen en wat betekent dit voor jou als leider? Bestuurders

en schoolleiders hebben grote invloed op de kwaliteit en de

resultaten van het onderwijs. Opbrengstgerichte leiders creëren

als systeemdenkers in actie een context waarin leraren zich voort-

durend ontwikkelen om hun onderwijs zodanig te verbeteren dat

het leidt tot hogere leeropbrengsten voor de kinderen. Leidraad is

het boek van Jan Jutten en Arsène Francot over opbrengstgericht

leiderschap: ‘Van moetisme naar moreel besef’. In samenwerking

met Natuurlijk leren.

Duur: 6 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen

die ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 25 januari 2019 of 15 november 2019

Investering: 2.149 euro (leden), 2.449 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/opbrengstgerichtleiderschap

5Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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Leergang Cultuurpracticum

Als de schoolcultuur negatief en belemmerend is, is de kans groot

dat de beoogde doelen niet worden gerealiseerd. In deze leergang

leer je de eigen schoolcultuur zelf van binnenuit te beïnvloeden.

Door vast te stellen wat de gedeelde vooronderstellingen zijn

binnen de cultuur waarop je trots mag zijn en die je wilt behouden,

en welke niet meer passen in je school en daarom aan vervanging

toe zijn. Vaak gaat een cultuurverandering over het veranderen van

een of twee dominante mindsets. Deze zoektocht staat centraal.

Ook schenken we de nodige aandacht aan het opstellen van

passende interventies: wat werkt in welke situatie? In samen-

werking met De Roode Advies & Consultancy.

Duur: 8 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po en vo. Het is aanbevelenswaardig een

collega mee te nemen.

Startdata: 15 februari 2019 of 14 februari 2020

Investering: 2.475 euro (leden), 2.775 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’,

drie deelthema’s: ‘Organisatie van de school’ (‘Regie en Strategie’),

‘Omgaan met verschillen als team’ (‘Omgaan met verschillen’) en

‘Professionele leergemeenschap’ (‘Kennis- en

kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/cp

Leergang Verbindend leiderschap

Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en over-

belasting naar samenhang en focus? Veel schoolleiders en leer-

krachten kampen met een hoge werkdruk, niet veroorzaakt door

het aantal innovaties, maar door het gebrek aan samenhang tussen

deze innovaties. In de literatuur zie je ten aanzien van succesvolle

schoolontwikkeling en duurzame veranderingsprocessen een

onderscheid tussen de ‘right and wrong drivers for change’.

‘Wrong drivers’ zijn bijvoorbeeld: te grote gerichtheid van leiders

op het individu en de gefragmenteerde aanpak. De deelnemers

leren zich vooral te richten op de ‘right drivers’: verbinden van

leerkrachten om van elkaar te leren en het realiseren van samen-

hang bij schoolontwikkeling. In samenwerking met Natuurlijk leren.

Duur: 6 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die

ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 13 februari 2019 en 7 november 2019

Investering: 2.149 euro (leden), 2.449 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/vl

‘Een fijne leergang, die verschillende onderwijsconcepten met

elkaar verbindt en er diepere elementen aan toevoegt.’

Leergang Veranderen met Transactionele Analyse

Als leidinggevende wil je mede-eigenaar zijn van de (duurzame)

veranderingen die je in je school wilt doorvoeren. Je onderzoekt

wat bij je past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg

leer je wat werkt, wat niet, en waarom. Je ontwikkelt je eigen

heldere kijk op veranderingen en op het onderliggende proces,

vanuit een onderbouwd strategisch beleid dat teamleden uitnodigt

in te stappen vanuit eigenaarschap en de eigen rol. Je leert het

veranderingsproces vorm te geven vanuit je eigen autonome

leiderschap en het vermogen te verbinden. Een belangrijk concept

is het zogenaamde scriptmodel, dat zich richt op (onbewuste)

processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een onder-

wijsorganisatie. Deze ‘onderstroom’ werkt door in de dagelijkse

praktijk. In samenwerking met Plata Onderwijsacademie.

Duur: 2 eendaagsen, 3 tweedaagsen

Doelgroep: schoolleiders en bestuurders in po en vo die te maken

hebben met veranderingsprocessen en hierover meer willen leren.

Startdata: 7 maart 2019, 3 oktober 2019 of 12 maart 2020

Investering: 3.250 euro (leden), 3.550 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/veranderprocessen

‘Ik durf me nu kwetsbaar op te stellen en op een integere manier

uit te spreken wat ik voel, zonder mijn rol te verliezen.’

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering6
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Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs

De vraag of er geïnnoveerd moet worden, is passé. De noodzaak

om te veranderen is ieder moment voelbaar door de dagelijkse

stroom van informatie die ons via de media bereikt. Wat geven

we kinderen mee om in deze 21ste eeuw aardige, vaardige en

waardige burgers te worden, om zelfstandig en vanuit vertrouwen

en verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de

steeds ‘complexere’ samenleving? De basis voor de ontwikkeling

ligt bij een contextanalyse van het sociale domein van het kind.

Deze leergang benadert het herontwerp vanuit het ‘why – what

– how’. Je krijgt zicht op ontwikkelingen die zich nu afspelen in

organisaties, het bedrijfsleven en in de samenleving. De kernvraag

is: wat betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een

school? In samenwerking met S3.

Duur: 2 eendaagsen

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdata: 6 maart 2019, 2 oktober 2019 of 4 maart 2020

Investering: 1.950 euro (leden), 2.250 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/hto

‘Het zien van de bevlogenheid en het enthousiasme waarmee

werd gesproken was inspirerend en liet zien: zo kan het en zo

werkt het!’

Leergang Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap is dé manier om recente ontwikkelingen in

je organisatie een goede plek te geven, zoals de kracht van samen

leren, onderzoeken en werken aan onderwijskwaliteit en het

voeren van een goede dialoog daarover. Het proces van gespreid

leiderschap vraagt om een flexibele en lerende cultuur en om

een structuur die leren, onderzoeken en samen zorgdragen voor

kwaliteit mogelijk maakt. In deze leergang stel je zelf het recept

samen voor gespreid leiderschap in je organisatie en wat dit voor

je persoonlijke leiderschap betekent. Na afloop heb je een op

maat gemaakt herontwerp voor je organisatie. In samenwerking

met Dair Academy.

Duur: 5 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 21 januari 2019, 7 oktober 2019 of 20 januari 2020

Investering: 2.350 euro (leden), 2.750 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’ en

‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/gespreidleiderschap

Leergang Begrijpen vóór ingrijpen:
systeemdenken in een lerende school

Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en daardoor

de werkelijkheid beter te begrijpen. Hoe beter we begrijpen, hoe

effectiever we kunnen ingrijpen. Door systeemdenken zien we het

totaalbeeld, niet slechts de details. Ook hebben we oog voor

de manier waarop onderdelen in een school elkaar beïnvloeden

en op elkaar reageren en zijn we beter in staat om het systeem in

positieve zin te veranderen. Met name bedoeld voor leiders die

zich willen verdiepen in de rijke mogelijkheden van de vijfde disci-

pline. Trainer Jan Jutten schreef het enige Nederlandstalige boek

over systeemdenken in een lerende school. Dit boek is leidraad

voor de leergang. In samenwerking met Natuurlijk leren.

Duur: 4 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die

ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 23 januari 2019 of 23 januari 2020

Investering: 1.445 euro (leden), 1.645 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/begrijpenvooringrijpen

7Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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Leergang Stimulerend beoordelen: gespreksvoering in een breed perspectief

Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van mede-

werkers is een van de belangrijkste taken van een leidinggevende.

Samen in gesprek zijn over de ontwikkelingen in het vak en de

professionele groei die dat vraagt, is geen eenvoudige zaak.

Dit vraagt van de leidinggevende kennis van het vak, inlevings-

vermogen, gespreksvaardigheden en oprechte aandacht voor de

begeleiding van collega’s. Vaak is er een drempel om beoordelen

(en waarderen) als vanzelfsprekende afronding van de gesprek-

kencyclus te zien. Belangrijke onderdelen in de leergang zijn

de onderzoeksmatige collegiale visitatie, het verbeterplan en

(persoonlijkheids)testen. Ook komen modellen, theorieën,

praktische en procedurele zaken rondom het voeren van functio-

neringsgesprekken en beoordelen aan de orde.

Duur: 2 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Doelgroep: (startende) schoolleiders of meerscholendirecteuren

po en vo

Startdatum: 4 april 2019, 31 oktober 2019 of 6 februari 2020

Investering: 4.750 euro (leden), 5.150 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’, deelthema ‘Organisatie van de

school’ (‘Regie en strategie’) en deelthema ‘HR-beleid’ (‘Regie en

strategie’)

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/stimulerendbeoordelen

Leergang Teamflow voor schoolleiders

Hoe kunnen schoolleiders ervoor zorgen dat medewerkers in

korte tijd met elkaar tot een gefocuste samenwerking komen in

(wisselende) teams, met daarin een juiste balans tussen plezier en

prestatie? Samen nevenactiviteiten oppakken, naast het lesgeven,

kost soms extra energie, met als gevolg een verhoogde kans op

stress, burn-out, mislukte projecten of een negatieve onderlinge

sfeer. Je krijgt zicht op de theorie en praktijk van (team)flow en de

positieve organisatiepsychologie. Het teamflow-model geeft inzicht

in welke condities je nodig hebt om tot een effectieve samenwer-

king te komen. Kennis van en werken met het teamflowgedach-

tegoed leidt tot aantoonbaar betere prestaties van medewerkers

en de organisatie als geheel en creëert een positief werkklimaat.

In samenwerking met Flow concepts.

Duur: 6 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Startdatum: 6 maart 2019 of 30 september 2019

Investering: 2.149 euro (leden), 2.449 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’ en

‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/teamflow

‘Flow is het gevoel dat je ervaart als je compleet betrokken bent

bij wat je aan het doen bent.’

Leergang Strategische communicatie & PR

Als schoolleider heb je te maken met diverse doelgroepen.

Hoe organiseer je de communicatie van je school zo effectief

mogelijk? Hoe betrek je ouders bij de school? Tijdens de leergang

maak je een communicatieplan voor je eigen school. We staan stil

bij de kernwaarden van je school en vertalen die naar een commu-

nicatiestrategie, met aandacht voor branding en positionering.

Ook ga je op zoek naar je eigen kernkwaliteiten, je leiderschapsstijl

en hoe om te gaan met de media of crisissituaties. We besteden

veel aandacht aan je persoonlijk leiderschap en je rol als school-

leider. Je leert hoe je zelf de regie kunt nemen en hoe je mensen en

middelen (nog) beter kunt inzetten. Ook komt schriftelijke commu-

nicatie, bijvoorbeeld via digitale media, website of drukwerk, aan

bod. In samenwerking met Cornelissen Communicatie.

Doelgroep: schoolleiders po

Duur: 1 tweedaagse, 7 eendaagsen

Startdata: 15 januari 2019, 14 november 2019 of 14 januari 2020

Investering: 5.775 euro (leden), 5.975 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘In

relatie staan tot de omgeving’ en het deelthema ‘Organisatie van

de school’ (‘Regie en Strategie’).

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/communicatie

‘Het format van het communicatieplan helpt je enorm om compact

en gestructureerd te denken. Het is geen papieren plan, maar een

manier van denken geworden.’

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering8

938890_008_22-Nov-18_14:55:44_walter



Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap

Als schoolleider heb je een bepalende rol bij de kwaliteit van

het onderwijs. Je beïnvloedt dagelijks de kracht van de leraar.

Samen met ouders geef je vorm aan de ontwikkeling van

kinderen. Deze verantwoordelijkheid vraagt om regelmatig

onderhoud ter verdieping en aanscherping van je professionele

alertheid. Als gedreven schoolleider heb je behoefte aan

verbreding, verdieping en verrijking van je dagelijks functioneren.

Je 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. De praktische leermomenten

hebben een verrassend karakter.

Duur: 4 tweedaagsen en 1 eendaagse

Doelgroep: ervaren schoolleiders po met een hoog ambitieniveau,

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 26 september 2019

Investering: 5.850 euro (leden), 6.050 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leiding geven aan verandering’ en het deelthema ‘Professionele

leergemeenschap’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/es

‘Van harte aanbevolen! Je leert over alle dimensies van het vak en

blijft voortdurend nadenken over je leiderschapsstijl.’

Leergang Interim-management, iets voor u?

Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional

specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en

mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorg-

vuldigheid, transparantie en professionaliteit van groot belang.

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. Welke competenties hebben interim-

managers nodig (de drie C-’s) om organisatieveranderingen aan te

sturen?

Duur: 3 tweedaagsen en 2 eendaagsen (+ intervisie)

Doelgroep: startende en ervaren schoolleiders, middenkader en

interim-managers po en vo die een volgende stap in hun loopbaan

overwegen.

Startdatum: 21 maart 2019 of 23 januari 2020 of 12 maart 2020

Investering: 5.750 euro (leden), 6.050 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’, ‘In relatie staan tot de omge-

ving’ en het deelthema ‘HR-beleid’ (‘Regie en strategie’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/im

Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders (voorheen: Bildung)

Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen.

Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over

de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst,

gewelddadige heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk

over moesten maken en vooral ook: over hoe ze jonge mensen

moesten ontwikkelen en vormen. In deze leergang kijken we hoe

we meer vorm en inhoud kunnen geven aan dit brede vormings-

ideaal, waarbij moreel, praktisch, verbeeldend en professioneel

‘denken, voelen en doen’ hand in hand gaan. We maken een origi-

nele reis, die voor een ieder anders verloopt. In samenwerking met

de Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW).

Duur: 2 tweedaagse en 5 (lange) eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 28 maart 2019, oktober 2019 en januari 2020

Investering: 4.995 euro (leden), 5.595 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’ en

‘toekomstgericht onderwijs’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl.cel/praktischefilosofie

‘Er was veel aandacht voor waarnemen, onderzoeken, luisteren,

vragen stellen, begrijpen, nuanceren, kennis vergaren en …

denken. Dat is wat we kinderen mee moeten geven.’

9Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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Leergang Ondernemend leiderschap

Schoolleiderschap in deze tijd vraagt om ondernemend leider-

schap. In deze leergang (her)ontdekken schoolleiders samen met

directeuren, managers en ondernemers uit andere sectoren hoe je

als leider anticipeert op veranderingen die zich (gaan) aandienen

in onze samenleving. In lokale en regionale communities gaan

schoolleiders met leidinggevenden van maatschappelijke en

culturele instellingen en uit het bedrijfsleven samen aan de slag.

Zo versterk je als schoolleider je eigen rol, de positie van je school

en de kansen van de kinderen. Je bouwt aan een solide netwerk

en bovenal aan een goede toekomst voor de leerlingen. Je werkt

aan leiderschapsvraagstukken, zoals visieontwikkeling, verande-

ringsprocessen, inzet van technologie, innovatie, governance en

ondernemerschap.

Duur: 9 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 5 februari 2019 of 4 februari 2020

Investering: 4.950 euro (leden), 5.250 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/ol

‘Het contact met het bedrijfsleven heeft echt een meerwaarde.

Ik ga daardoor anders denken en anders kijken naar wat kinderen

nodig hebben. De wereld gaat veel meer open.’

Leergang Directeur Integraal Kind Centrum (IKC)

Deze leergang 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 veran-

derkunde. Je bezoekt met de andere deelnemers enkele IKC’s en

je maakt een ondernemingsplan. Na afloop heb je je strategisch

denken en handelen vergroot in relatie tot de ontwikkeling en/

of aansturing van een IKC en kun je een integraal curriculum

ontwerpen. In samenwerking met S3.

‘Mijn vraag over hoe je de IKC-gedachte kunt vertalen naar

stichtings- en schoolniveau is heel goed beantwoord.’

Duur: 5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een primair

onderwijs- en/of kinderopvangorganisatie en de functie van

directeur IKC ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 12 maart 2019, 1 oktober 2019 of 10 maart 2020

Investering: 6.950 euro (leden / niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘In relatie staan tot de

omgeving’, ‘Leiding geven aan verandering’, ‘Toekomstgericht

onderwijs’ en deelthema’s ‘Bedrijfsvoering’ (‘Regie en Strategie’) en

‘Onderzoeksmatig werken’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/ikc

Leergang Regisseur Onderwijs en Gebouw

Het schoolgebouw moet aansluiten bij maatschappelijke en onder-

wijskundige ontwikkelingen. Schoolleiders krijgen grip op het (ver-)

bouwproces en worden uitgedaagd en begeleid om de regie te

nemen. Je hoeft niet de expert te worden voor deze opgave, maar wel

beschikken over kennis van wat de opgave is, wat de mogelijkheden

zijn en wat er van hen wordt verwacht. Denk hierbij aan de verta-

ling van het onderwijskundige concept naar inrichting en ruimte.

Door professioneel opdrachtgeverschap weet je welke opdracht je

aan experts kan verstrekken en hoe een goed proces en realisatie

tot stand komt. Je leert ook een businessplan op te stellen en een

verantwoorde aanvraag te doen voor financiering van (vernieuw-)

bouw, verduurzaming of vergroening van een multifunctionele accom-

modatie. In samenwerking met S3.

Duur: 7 eendaagsen, 1 tweedaagse

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 29 januari 2019 of 28 januari 2020

Investering: 6.950 euro (leden), 7.450 euro (niet-leden)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’, ‘In relatie

staan tot de omgeving’, ‘Toekomstgericht onderwijs’ en de deel-

thema’s ‘Strategisch kwaliteitsmanagement’ en ‘Onderzoeksmatig

werken’ (horen bij het thema ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/rog

‘Deze leergang kan je kopzorgen besparen. Je weet meer wat de

(on)mogelijkheden zijn. Bouwen of verbouwen is een vak apart.’

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering10
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Leergang Bouwen aan een lerende school

De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden

met de vijf disciplines 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 leiderschap, zoals die van Andy

Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. Je krijgt achter-

grondinformatie, wordt uitgenodigd om tussen de bijeenkomsten

in dingen uit te proberen en te reflecteren op je eigen gedrag.

Je leert veel van elkaar en doen concrete ideeën op voor werk-

vormen in de eigen praktijk. In samenwerking met Natuurlijk leren.

Duur: 6 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die

ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 14 november 2019

Investering: 2.149 euro (leden), 2.449 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: deelthema ‘Professionele

Leergemeenschap’ (‘Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/bouwenaaneenlerendeschool

‘Sommige zaken zijn zo simpel dat je denkt: waarom ben ik daar

zelf niet opgekomen? Dan merk je pas goed hoe vast je zit in een

bestaande structuur.’

Masterclass Stimuleren van praktijkgericht onderzoek

Binnen elke school spelen complexe vraagstukken als: hoe gaan

we om met de krimp in onze regio? Hoe kunnen we onderwijs op

maat bieden aan elke leerling? Hoe geven we vorm aan Passend

onderwijs binnen onze school? Dit soort vragen doen aanspraak

op een onderzoekende houding bij schoolleiders, intern bege-

leiders en leerkrachten en stimuleren om samen op zoek te gaan

naar een oplossing. Een praktijkgerichte onderzoeksaanpak

creëert ook de ruimte voor experimenten, dialoog en het opsporen

van (onbenutte) talenten binnen de school. Deze masterclass heeft

als centraal doel om leidinggevenden en intern begeleiders (bij

voorkeur samen) inzicht te geven in hoe ze praktijkgericht onder-

zoek in hun school kunnen stimuleren. In samenwerking met

het Welten Instituut.

Duur: 2 eendaagsen

Doelgroep: schoolleiders en intern begeleiders po en vo.

Bij voorkeur deelname met meerdere collega’s van een school.

Startdata: 25 maart 2019 of 17 september 2019

Investering: 1.200 euro (leden), 1.450 euro (niet-leden)

Thema Schoolleidersregister PO: deelthema ‘Onderzoeksmatig

werken’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/praktijkgerichtonderzoek

‘Een onderzoekende houding van professionals op de werkvloer

werkt als vliegwiel voor innovatie en verbeteringen in de

dagelijkse schoolpraktijk.’

Meer informatie, vragen of advies op maat:
www.avs.nl/professionalisering cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl
Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Roelf Willemstein.

Trainingen: een greep uit ons aanbod
Ook incompany mogelijk

• De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggen-

schap en het professioneel statuut

• Power of 2

• Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!

• Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie

• Naar andere schooltijden, en dan?

• De schoolleider als goede werkgever, de highlights

• De CAO-PO: nieuw en anders

• Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de

pensioenregels en hoe voer je een gesprek?

• Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?

• Begroten en beleid, de basis

• Begroten met beleid, verdieping

Zie www.avs.nl/professionalisering

11Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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