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Leergang Praktische filosofie 
voor schoolleiders 
Verruim je visie op de toekomst en 
ontwikkel je persoonlijk leiderschap

• Een originele reis in 9 dagen
• Werken aan toekomstgericht onderwijs, 

vanuit de klassieke filosofie
• Ontwikkelen van ondernemend gedrag en moed
• Waarnemen, onderzoeken, luisteren, vragen stellen, 

begrijpen, nuanceren, kennis vergaren en… denken



kwww.avs.nl/cel/praktischefilosofie

EEN ORIGINELE REIS
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 
vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch, verbeeldend 
en professioneel ‘denken, voelen en doen’ hand in hand 
gaan. We maken een originele reis, die voor een ieder 
anders verloopt.

VOOR WIE IS DEZE LEERGANG?
Deze leergang is bedoeld voor schoolleiders in het primair 
onderwijs.

PROGRAMMA
De leergang bestaat uit twee tweedaagsen met overnachting en vijf eendaagsen (inclusief avonddeel). Om goed af te 
stemmen op de individuele leerdoelen ontvangt iedere deelnemer, voorafgaand aan deze leergang, een korte vragenlijst. 
Soms vindt hierna ook een persoonlijk intakegesprek plaats.

Dag 1 en 2
Praktische filosofie, de toekomst en bildung
Begeleiding: Dick Middelhoek en Erno Eskens
Locatie: ISVW, Amersfoort

Dag 3
Het vormen van deugden en het ontwikkelen van karakter
Begeleiding: Dick Middelhoek en Pieter Vos
Locatie: AVS, Utrecht

Dag 4
Stellen van het filosofisch kompas
Begeleiding: Dick Middelhoek en Ed Wijers
Locatie: AVS, Utrecht

Dag 5
Filosoferen met kinderen en grote mensen
Begeleiding: Dick Middelhoek en Sabine Wassenberg
(Kinderlogica) en/of Monique Fisher
Locatie: AVS, Utrecht

Dag 6
Gelijkmoedig leiderschap
Begeleiding: Dick Middelhoek
Locatie: AVS, Utrecht

Dag 7
Moreel beraad (oefenen). Wie zich wil voorbereiden op 
een wereld die er nog niet is, moet ook voorbereid zijn op 
de dilemma’s die ons wachten.
Begeleiding: Dick Middelhoeken Dick Kleinlugtenbelt
Locatie: AVS, Utrecht

Dag 8 en 9
Praktische filosofie, bildung, expressie en verbeelding,  
blik op de toekomst en meer…
Begeleiding: Dick Middelhoek, Marijn Moerman en 
Désanne van Bredero
Locatie: ISVW, Amersfoort

Deze leergang sluiten we af met een eindgesprek met twee of soms drie deelnemers tegelijk. In dit gesprek blikken we 
samen terug naar de opbrengsten en kijken we naar de toekomst.
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WAT ZIJN DE OPBRENGSTEN?
• Je hebt nieuwe originele ideeën, inzichten, wijsheden en 

beelden over vorming, opvoeding en het onderwijs van 
de toekomst opgedaan en verzameld;

• Je hebt praktisch geoefend met vaardigheden als (diep) 
denken, aandachtig luisteren, observeren, oordelen en 
doen;

• Je hebt nog beter leren omgaan met jezelf als 
leider, moed getoond en een relevante persoonlijke 
ontwikkeling doorgemaakt;

• Je hebt je eigen morele waarden en ethische drijfveren 
beter leren kennen en uitgesproken;

• Je hebt middels het moreel beraad samen met anderen 
je gedachten kunnen  vertalen naar een gedragen visie;

• Je hebt een socratische houding leren ontwikkelen;
• Je hebt geleerd een onderscheid te maken tussen 

‘waarheden’ en ‘meningen’ en waarheidsvinding als 
instrument te gebruiken in dialogen over heikele 
onderwerpen;

• Tot slot komt dit samen in reflectieverslagen, een 
presentatie en een essay over toekomstgericht onderwijs 
en bildung. 

SCHOOLLEIDERSREGISTER PO
Deze leergang is gecertificeerd voor de hoofdthema’s:

 Persoonlijk leiderschap
 Toekomstgericht onderwijs

Deze leergang kan ook incompany verzorgd worden.

JOUW INVESTERING

PRIJS

AVS-leden: € 4.995
Niet-leden: € 5.595
Dit is inclusief literatuur en verblijfskosten.

STUDIEBELASTING

204 uur, waarvan 84 contacturen en 120 uur 
zelfwerkzaamheid (waaronder overdracht in en rond de 
school, het lezen van boeken, kranten, voorbereidende 
opdrachten, het schrijven van een essay en het 
voorbereiden en uitvoeren van het eindgesprek)

PRAKTISCHE INFORMATIE
De leergang start en eindigt met een tweedaagse bij de 
ISVW. De andere vijf eendaagsen (inclusief avonddeel) zijn 
bij de AVS in Utrecht.

Meer informatie en aanmelden:
www.avs.nl/cel/praktischefilosofie
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het 
AVS Centrum Educatief Leiderschap, programmamanager 
Vera Ruitenberg, cel@avs.nl of 030-2361010.

BEGELEIDING
De projectleider voor deze leergang is Dick Middelhoek, 
aangevuld met verschillende gastdocenten, zie: 
www.avs.nl/cel/praktischefilosofie

DICK MIDDELHOEK

Dick Middelhoek is de organisator en 
programmaleider van deze leergang. 
Dick is van origine bedrijfseconoom, 
maar is sinds 2004 als trainer, coach en 
ontwikkelaar actief in het onderwijs. 

Hij is eerstegraads bevoegd docent en begon zijn 
onderwijsloopbaan in de Amsterdamse Bijlmer. 
Sinds 2014 is Dick aangesloten bij de ISVW waar hij 
leergangen en workshops over bildung, praktische 
filosofie en Stoïcijns leiderschap verzorgt. Dick is 
bestuurslid bij het Humanistisch Verbond. 

‘Ik heb geleerd echt te luisteren naar wat de 
ander te vertellen heeft en de moed opgevat 

mijn onderwijs anders vorm te geven.’
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Leergang Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Leergang Gespreid
leiderschap

Leergang Leiderschap en 
talentontwikkeling

Leergang Begrijpen
vóór ingrijpen

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap

Leergang Succesvol 
beïnvloeden van 

veranderprocessen

Leergang Verbindend
leiderschap

Leergang  Theorie U

Leergang 
Teamflow

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Leergang Ondernemend
leiderschap

Leergang Collectief 
leren

Leergang  Aan de slag 
met cultuur

Leergang Regisseur
Onderwijs en Gebouw

Leergang Interim-
management, iets voor u?

Leergang Bouwen
aan een lerende school

Leergang Stimulerend
beoordelen

Leergang Directeur
Integraal Kind Centrum (IKC)

Leergang Leiderschap 
en teamontwikkeling

Leergang Op weg naar 
excellent schoolleiderschap

Leergang Strategische 
bedrijfsvoering

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Leergang Oriëntatie
op bestuurlijk leiderschap

Leergang 
Communicatie

Persoonlijk leiderschap

Regie en strategie

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

In relatie staan tot de omgeving

Aantal extra deelthema's per leergang:

Omgaan met verschillen

Leidinggeven aan verandering

Toekomstgericht onderwijs

Herregistratie Schoolleidersregister PO
Professionaliseringsthema's

Wildcard Nieuw!

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 e-mail cel@avs.nl  @schoolleider  avs www.avs.nl/professionalisering


