Leergang Communicatie

Ook
incompany
mogelijk

Regie over de communicatie in en over je school
Inspirerende gastdocenten
Communicatieplan voor je school
Praktische handvatten
Ook incompany mogelijk
€ 200 korting voor AVS-leden

In samenwerking met:

Programma
De leergang is verdeeld over negen dagen: een tweedaagse start (inclusief overnachting), zes vervolgdagen
en een slotdag. De looptijd van de leergang is negen
maanden. Een half jaar later volgt de terugkomdag.

Dag 1 en 2 (tweedaagse)
Wie ben ik?
Persoonlijke presentatie
Persoonlijk leiderschap (gastdocent Paul ’t Mannetje)
Jij en je team

Als schoolleider leef je in een glazen huis. Je hebt
met veel verschillende doelgroepen te maken en
schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseer
je de communicatie van je school zo effectief
mogelijk?

Pitch
Strategisch Communicatie Frame

Dag 3
Branding, school als merk
Over mijn school
Branding, school als merk (gastdocent Markward van der
Mieden)

Met de Leergang Strategische communicatie
en PR leer je hoe je meer grip kunt hebben op dit

Communicatiestrategie
Communicatieplan

proces en je je minder laat leiden door de waan

Dag 4

van de dag. Je krijgt zelf meer de regie op de

School en omgeving

communicatie in en over je school.

Omgaan met omgeving
Website, social media (gastdocent Linda Vonhof)
Ouderbetrokkenheid (gastdocent Roel Hoogendoorn)

In deze leergang voor schoolleiders in het
primair onderwijs reiken we je een model aan
om je communicatie strategisch in te zetten.
We helpen je ook om de vereiste vaardigheden te
ontwikkelen voor een succesvolle communicatie
met je belangrijkste doelgroepen: medewerkers,
leerlingen en ouders.

Dag 5
Crisiscommunicatie en verantwoording
Crisis. Omgaan met calamiteiten
Horizontale en verticale verantwoording
(gastdocent Roel Hoogendoorn)

Dag 6
Vrije publiciteit en schrijven
Schrijven van teksten, print + online
Mediatraining (gastdocent Maino Remmers)

Dag 7
Filmen en implementatie
Filmen met je smartphone (gastdocent Twan Spierts)
Implementatie communicatieplan

‘Ik heb meer inzicht
en handvatten
gekregen om goed
te reageren op een
crisissituatie.’

Dag 8
Leren van elkaar
Leren van elkaar
Presentatie communicatieplannen
Professionele feedback

Dag 9
Afronding
Terugblik, resultaten
Certificaten
Afsluiting

meer informatie, actuele data en inschrijven www.avs.nl/academie
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Kenmerken

Opbrengsten

•	Inspirerende gastdocenten delen hun expertise met de

•	Je bent als schoolleider beter toegerust om de regie te

deelnemers.

voeren over de communicatie van je school.

•	Persoonlijk intakegesprek voorafgaand aan de leergang

•	Je hebt een beter inzicht in je communicatieve vermogen.

•	De leergang is praktijkgericht en gebaseerd op de meest

•	Je hebt een concreet en compact communicatieplan

recente inzichten in de vakliteratuur en ontwikkelingen in
het communicatievakgebied.
•	De leergang vereist een stevige inzet van de deelnemers. Tussen de studiedagen door verwachten we

voor je school.
•	Je hebt praktische handreikingen om je school op de
kaart te zetten.

dat je je verdiept in de theorie en dat je aan een aantal

Schoolleidersregister PO

opdrachten werkt, die overigens goed aansluiten op de

Deze leergang is gecertificeerd door het

dagelijkse praktijk.

Schoolleidersregister PO:

•	De deelnemers delen veel met elkaar over hun positie,

• Persoonlijk Leiderschap

functie en werkterrein en vormen een leergemeenschap

• In relatie staan tot de omgeving

die vaak verder gaat na de leergang.

• Organisatie van de school

•	Je werkt tijdens de leergang aan een communicatieplan
dat helemaal gericht is op je eigen school.

(deelthema van het thema ‘Regie en Strategie’)

•	Je gaat bij collega-deelnemers op schoolbezoek.

Incompany

•	Gedurende de looptijd van de leergang kunnen de deel-

Deze leergang kan ook incompany worden verzorgd.

nemers in voorkomende gevallen gratis gebruikmaken

Neem hiervoor contact met ons op, dan bespreken we de

van de helpdesk bij communicatieproblemen.

mogelijkheden.

•	Je ontvangt na afloop een certificaat dat door het
Schoolleidersregister PO is erkend en meetelt voor de

Jouw investering

herregistratie.

Studiebelasting: 238 uur waarvan 84 contacturen,

•	Je ontvangt een basispakket met boeken passend bij de
verschillende onderdelen. Daarnaast krijg je leestips en
aanvullende artikelen.

154 voorbereidingsuren.

Prijs
€ 5.775 voor AVS-leden, € 5.975 voor niet-leden.

Begeleiding
Noud Cornelissen is projectleider en docent van de
leergang.

Deze bedragen zijn inclusief de overnachting van de
t weedaagse, verblijfkosten en literatuur.

Praktische informatie
De eerste twee dagen vinden plaats in het Fletcher Hotel
in Amersfoort, de overige dagen bij de AVS in Utrecht.
Uitgebreide informatie, data en aanmelden:
www.avs.nl/academie/communicatie
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de
AVS Academie, programmamanager Vera Ruitenberg,

Noud Cornelissen is een specialist in onderwijs

academie@avs.nl of 030-2361010.

communicatie. Met zijn bureau Cornelissen Communicatie
adviseert hij al sinds 1997 onderwijsorganisaties op
het gebied van (crisis)communicatie, waaronder de
AVS, PO-Raad, VO-raad en Algemene Onderwijsbond.
Ook verzorgt hij trainingen, workshops en studiedagen
over onderwijscommunicatie. Noud werkte tien jaar
als journalist en bekleedde daarna verschillende
communicatiefuncties in het onderwijs en bij de
vakbeweging.

meer informatie, actuele data en inschrijven www.avs.nl/academie

3

(Her)registratie
Schoolleidersregister PO
Professionaliseringsthema’s
Persoonlijk leiderschap

Omgaan met verschillen

Regie en strategie

Leidinggeven aan verandering

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Toekomstgericht onderwijs

In relatie staan tot de omgeving

Wildcard – NIEUW

Aantal extra deelthema’s per leergang:

basisregistratie

Opleiding Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Leiderschap
en talentontwikkeling

Leergang Professioneel
kapitaal en
uplifting leadership

Leergang
Aan de slag met cultuur

herregistratie

Leergang
Herontwerp voor toekomstig
onderwijs

Leergang Theorie U

bedrijfsvoering

Leergang Opbrengstgericht

Leergang

leiderschap

Collectief leren

Leergang
Succesvol beïnvloeden van
veranderprocessen

Leergang
Begrijpen vóór ingrijpen

Leergang

Leergang

Gespreid leiderschap

Stimulerend beoordelen

Leergang Leidinggeven aan

Leergang

gepersonaliseerd onderwijs

Teamﬂow

Leergang Communicatie

Leergang Strategische

Leergang
Verbindend leiderschap

Leergang
Oriëntatie op bestuurlijk
leiderschap

Leergang
Praktische ﬁlosoﬁe voor
schoolleiders

Leergang
Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Leergang Interim-

Leergang Ondernemend

management, iets voor u?

leiderschap

Leergang Regisseur

Leergang Directeur

Leergang Bouwen

Onderwijs en Gebouw

Integraal Kind Centrum (IKC)

aan een lerende school

postadres Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
telefoon 030 2361010
@schoolleider

email academie@avs.nl

www.avs.nl/academie

