AVS Centrum Educatief Leiderschap
Goed onderwijs door visionair leiderschap

Leergang Op weg naar
excellent schoolleiderschap
Als schoolleider heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten van uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die
verantwoordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving verwacht focus op professionalisering en kwaliteit
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. Focus op doelgerichtheid, opbrengsten en prestaties is daarbij
een ‘must’. In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider heeft u behoefte aan verbreding, verdieping
en verrijking van uw dagelijkse functioneren. U leert graag van en met elkaar rondom relevante onderwerpen en actuele
thema’s en ziet en ervaart graag persoonlijke groei. De leergang bestaat uit een mix van achtergrondinformatie, praktische leermomenten, inzet van praktijkdeskundigen en uw eigen kennis. Tijdens het traject bouwen we praktische leermomenten in met een verrassend karakter.

Inhoud

Hoofddocent

Aan de orde komen onder andere:
• effectief presenteren en communiceren met effect;
• authentiek leiderschap als basis voor excellent
functioneren;
• Spiral Dynamics (twee dagen);
• groepsdynamica;
• de kracht van het conflict en mediation;
• verander(= ontwikkel)management;
• actuele thema’s met grote praktijkrelevantie en
implicaties voor dagelijks handelen;
• omgaan met de pers met cameratraining;
• merk-denken;
• drie praktijkopdrachten.

Patricia Aerts
”Learn, Live, and Leave a Legacy”
Patricia Aerts richt zich al zo’n 25 jaar intensief
op de ontwikkeling van mens en organisatie.
Als (team)coach, trainer en organisatieontwikkelaar heeft zij hierop een heldere blik, en
raakt zij snel de kern. Deskundig op gebied
van leiderschap, groepsdynamiek en coaching ontwerpt en
faciliteert zij enerzijds diverse open leergangen voor o.a.
managers/leiders en anderzijds maatwerktrajecten, zoals
(team)coaching, organisatie- en leiderschapsontwikkeling.
In haar trainingen weet zij de nadruk te leggen op de talenten van deelnemers, waarbij ze rekening houdt met de altijd
aanwezige ‘onderstroom’ (wat niet direct waarneembaar is).
Zowel in jezelf als in samenwerking gaat leiderschap vaak
over herstel van verbinding: met jezelf, de ander(en) en de
taak die je moet volbrengen.

Opbrengsten
Na afloop van deze leergang:
• neemt u zich aan de hand van nieuwe, moderne,
inzichten voortaan de maat en leert u zich te profileren;
• ontdekt u en verbindt u kwaliteiten als leider;
• boort u een netwerk aan van bevlogen collega’s en
kennisdragers;
• groeit op alle elementen van leiderschap uw (zelf)kennis
en daadkracht;
• creëert u het leren in uw organisatie.

Doelgroep
Ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau die op
handelings- en reflectieniveau willen groeien. Een uitgebreid intakegesprek kunt u vooraf tegemoet zien.

Data
Ga voor actuele data naar www.avs.nl/cel/excellent

Schoolleidersregister
PO

Investeringen

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht

telefoon 030 2361010

Een financiële inverstering van € 5.850 voor leden en
€ 6.050 voor niet-leden. Dit bedrag is inclusief verplichte
literatuur en verblijfskosten.  
Studiebelasting: 162 uur waarvan 88 contacturen, 24 uur
praktijkopdrachten en 50 voorbereidingsuren.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.avs.nl/cel/excellent

e-mail cel@avs.nl

@schoolleider

avs

www.avs.nl

CEL-201802151612

De leergang ‘Op weg naar excellent schoolleiderschap’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in
het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in
dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk Leiderschap’ en ‘Leidinggeven aan verandering’ en voor het deelthema ‘Professionele
leergemeenschap’ (behorende bij het thema ‘Kennis- en
kwaliteitsontwikkeling’) en onderdeel kan uitmaken van uw
ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

