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Leiderschap in evenwicht
Beste collega,

Waar de school voor uw leerlingen een
rustige en veilige plek mag zijn, betekent
dit voor uw werk vaak veel hectiek om dit
te bereiken. Samen met uw teamleden zet
u de schouders eronder om ondanks
beperkingen of werkdruk het beste
onderwijs te realiseren dat mogelijk is.
Omdat er veel op u afkomt, is het niet altijd
makkelijk om uw balans te vinden en te

houden. Worden er in de maatschappij problemen gesignaleerd, dan
wordt het oplossen daarvan al snel op het bordje van de school
gelegd. In het recente jaar met de breed gedragen acties gaf u ook
steeds aan dat het Code Rood was. De acties werden breed gesteund
(ook door schoolleiders) en voor de inzet van de AVS was breed
draagvlak. Het ging over leraren, maar óók over schoolleiders. Veel
schoolleiders deelden hun ervaringen hierover met minister Slob van
Onderwijs, tijdens de meet-up in het kader van de acties en tijdens
zijn schoolbezoeken en veel van u steunde uw team op 12 december.
U als schoolleider bent cruciaal voor hoe met werkdruk, balans en
organiseren van onderwijs wordt omgegaan.

Leiderschap in evenwicht, daar draait het om tijdens het AVS-congres.
Het geheel overzien, keuzes maken, de regie houden en de balans
hebben tussen sturen en vrij laten. Gedeeld en gespreid leiderschap,
waarbij meer eigenaarschap bij het team ligt, draagt hieraan bij.
De medewerkers hiertoe inspireren en motiveren. Oog houden voor
hun werkgeluk en vitaliteit. En ook aandacht houden voor uw eigen
motivatie, werkgeluk en niet te vergeten professionalisering.

In het congresprogramma Leiderschap in evenwicht komen drie
thema’s aan bod: leiderschapsontwikkeling, innovatieontwikkeling
en mensontwikkeling. Met een gevarieerd aanbod aan (plenaire)
sessies en workshops. Daarnaast is er alle ruimte om collega’s te
ontmoeten, te netwerken en ervaringen uit te wisselen.
Leiderschap in evenwicht, dat is wat nodig is in elke school!

Ik hoop u allemaal te ontmoeten op vrijdag 16 maart.

Petra van Haren, voorzitter AVS

Centrale inleiding

Leidinggeven in een veranderend landschap
Jeroen Busscher

Tegenwoordig vraagt leiderschap in het
onderwijs het evenwicht vinden tussen
vertrouwen en sturen, inspireren en
faciliteren. En niet geheel onbelangrijk,
tussen bemoeien en loslaten. Weet u om te
gaan met de dagelijkse dynamiek in uw
organisatie?
Als schoolleider moet u in een veranderend
landschap heel veel ballen in de lucht

houden. Inclusief onderwijs, automatisering en een schuivende
visie op onderwijs vragen veel van u en uw collega’s. Hoe kunt u
als schoolleider uw collega’s stimuleren en begeleiden bij al deze
ontwikkelingen? U krijgt concrete handvatten aan die u helpen in de
zoektocht naar de invulling van uw veranderende rol.

Jeroen Busscher houdt zich al 30 jaar bezig met de vraag hoe
menselijk gedrag gevormd wordt en hoe je dat kunt beïnvloeden.
Hij staat te boek als een enthousiast, creatief en humoristisch
spreker. Jeroen Busscher is consultant, columnist en auteur.
Ooit werkte hij als beeldend kunstenaar. In 1995 richt hij met een
zakenpartner Malgil op: een evenementenbureau dat uitgroeit tot
een ontwerpbureau voor organisatiecultuur interventies. Hij schreef
diverse boeken, zoals ‘Onbeperkt houdbaar’, ‘Aanstekelijk
veranderen’, ‘Pimp je afdeling’ en ‘turbomanagement’. Daarnaast is
Jeroen Executive Lecturer conceptontwikkeling aan de HKU en gast-
docent leiderschap en innovatie aan Business School Nederland.
www.driessen.nl en www.jeroenbusscher.nl

Centrale afsluiting

Ruben Houkes
Schooljudo

De afsluiting van het AVS-congres wordt
verzorgd door oud-wereldkampioen judo
Ruben Houkes. Tegenwoordig is Ruben
directeur en oprichter van 2Basics,
gespecialiseerd in breedtesport en marketing.
Ruben is ook de initiatiefnemer van
Schooljudo, het grootste opvoedkundige
beweegprogramma in het onderwijs.
Schooljudo helpt kinderen te leren over de

belangrijke waarden vertrouwen, samenwerken, respect, discipline,
beheersing, weerbaarheid en plezier. Een tipje van de sluier over
judo en leiderschap. Jigoro Kano, grondlegger van judo, sprak ooit
de wijze woorden: "It’s not important to be better than someone
else, but to be better than yesterday.”

Onder de aanwezige schoolleiders verloten we tijdens het
AVS-congres een volledig Schooljudo programma voor deelname
met 4 klassen (ter waarde van bijna t 2000).
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AVS-congres in een notendop
Als schoolleider moet u alle ballen in de lucht houden, telkens het voortouw nemen, en ook oog hebben voor
ontwikkeling en innovatie. U bent gefocust op uw team, leerlingen, ouders én organisatie en maatschappij. En denkt u
ook nog aan uw eigen ontwikkeling? In dit congres komen actuele thema’s aan de orde die helpen om orde op zaken te
stellen. Is uw leiderschap in evenwicht?

Dagindeling
Ontwikkeling is de kern van het AVS-congres 2018. Ontwikkeling van
uzelf, van uw team en van het onderwijs. Heel relevante zaken voor u
als schoolleider om klaar te zijn voor de (nabije) toekomst.

De (plenaire sessies en workshops zijn in drie thema’s onder-
verdeeld: Leiderschapsontwikkeling, Mensontwikkeling en
Innovatieontwikkeling. In ieder thema is een grotere plenaire sessie
(door Jan Jutten, Clara den Boer of Annette Dölle) en workshops en
sessies. Dit jaar kunt u alleen online inschrijven (via www.avs.nl/
congres2018). Bij aanmelden op de website schrijft u zich direct
in op een van de sessies. Direct is duidelijk of er in die sessie nog
plaats beschikbaar is. U kiest (minimaal) één plenaire sessie.

Het AVS-congres is aangemerkt als bron voor informeel leren.

In de (ruime) lunchtijd is er, naast onderling netwerken, een
bezoek aan de informatiemarkt en natuurlijk een heerlijke lunch
ook nog gelegenheid om lunchpresentaties bij te wonen. Deze
lunchpresentaties hebben als centraal thema dit jaar ‘Onbekend
fortuin’. In het tijdschema ziet u hoe u de dag verder kunt indelen.

AVS-stand, informatiemarkt en twitter
In de Grand Hall kunt u de rijk gevulde informatiemarkt bezoeken.
Veel organisaties bieden voor uw onderwijs relevante diensten en
producten aan. In direct contact met de standhouder kunt u gelijk
uw vragen stellen. En natuurlijk kunt u het AVS-bestuur, de leden
van de ledenraad en de medewerkers van de AVS ontmoeten in de
AVS-stand. Ook kunt u uw vragen stellen aan vertegenwoordigers
van verschillende AVS-commissies (waaronder Duurzaam Vitaal
en de commissie Onderwijs). Het NBC beschikt over een vrij wifi-
netwerk waarmee u kunt twitteren, de congresapp kunt gebruiken en
uw mail kunt blijven checken. (#wijschoolleiders).

Lunchpresentaties
In de ruime lunchtijd is het mogelijk een of meerdere lunch-
presentaties in het Amfitheater te volgen. In ‘10 minuten pitches’
worden diverse thema’s belicht vanuit de praktijk en vinden korte
interactieve reacties en uitwisselingen plaats. Elkaar inspireren staat
centraal. Op een later tijdstip kunt u uiteraard verder van gedachten
wisselen. Voor deze presentaties hoeft u zich niet van tevoren op
te geven: het programma wordt op diverse plekken in het NBC
opgehangen.

9.45 9.45

Jaarrede Petra van Haren
Centrale inleiding Jeroen Busscher

10.45

Pauze
Pauze

11.15

Plenair
11.30

Workshop / sessie /
lezing

12.00

Infomarkt met lunch
en lunchpresentaties 12.45

Infomarkt met lunch
en lunchpresentaties

13.15

Workshop / sessie /
lezing 14.00

Plenair
14.30

Pauze 14.45

15.00
Pauze

15.00

Afsluiting

15.45 15.45

Drinks&Bites
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Thema’s
Het AVS-congres ‘Leiderschap in evenwicht’ is onderverdeeld in drie thema’s:

Leiderschapsontwikkeling
Hoe kunt u als schoolleider het geheel overzien? Hoe houdt u de
regie? Als leidinggevende zoekt u de balans tussen sturen en vrij
laten. U ligt soms in de spagaat van in control zijn op de kwaliteit
en tegelijkertijd het leiding geven aan onderwijsontwikkeling en
-innovatie. Hoe geef je gedeeld of gespreid leiderschap, waarbij
je meer ‘eigenaarschap’ bij het team legt, vorm in de school?
Ook willen veel scholen ruimte creëren voor meer ‘eigenaarschap’
bij de leerling, maar hoe doe je dat? En wat kunnen schoolleiders
doen om medewerkers te inspireren en motiveren en ‘mee te
krijgen’? Een schoolleider moet stevig in zijn schoenen staan en ook
bij weerstand of conflicten het tij positief keren. Is het leiderschap in
uw schoolorganisatie in evenwicht?

Mensontwikkeling
De werkdruk in het onderwijs is (te) hoog. Is er nog tijd voor (mens-)
ontwikkeling? Hoe staat het met het werkgeluk en de vitaliteit
van medewerkers? Benut u voldoende het potentieel van uzelf en
de organisatie? De ontwikkeling van schoolleiders is belangrijk,
maar ook die van leerkrachten én leerlingen. Het geloof dat je met
elkaar het verschil kunt maken. Als schoolleider heeft u de taak
‘eigenaarschap’ te ontwikkelen bij het team en het beste uit het
individu te halen. Ook leerlingen kunnen het onderwijs helpen
verbeteren, bijvoorbeeld door feedback aan hun leerkracht te geven.
En sommige kinderen (zoals nieuwkomers) kunnen best een duwtje
in de rug gebruiken om een kansrijke toekomst tegemoet te zien.

Innovatieontwikkeling
Als schoolleider komt er veel op u af. De onderwijssector is in
verandering, uw eigen school ook. Weet u alle ballen in de lucht
te houden? Heeft u zicht op en inzicht in de persoonlijke en
organisatieprocessen die innovatie bevorderen of (onbewust)
tegenhouden? En hoe ga je als schoolleider het gesprek aan over
curriculumvernieuwing op school? Ook een slimme huisvesting
en inrichting kunnen onderwijsvernieuwingen bevorderen.
Een excellente leider onderscheidt zich in een aantal opzichten.
Ervaar hoe uw gedragsstijl overkomt bij anderen en leer
gedragsstijlen bij anderen te herkennen. Waar zitten kwaliteiten
en kansen? Hoe zorgt u, samen met ouders en partners, voor een
optimaal speelklimaat in en rond de school? Kinderen leren veel
meer dan alleen uit boeken. Verruim uw eigen blikveld en ontwikkel
nieuwe ideeën over onderwijsorganisatie!

avs-congres 2018  _   4

934882_004_04-Jan-18_08:40:39_walter



Thema 1
Leiderschapsontwikkeling

1  Dansvloer of balkon? Van onderwijskundig leiderschap naar
systeemleiderschap
Jan Jutten / plenaire sessie

2  Regisseren, hoe doe je dat?
Ronald Kox / workshop

3  Van weerstand naar leerstand
Aart Brezet / workshop

4  Is het delen van leiderschap makkelijk of niet?
Brigit van Rossum / workshop

5  Vaardiger in conflict
Pien Hoogenboom / workshop

6  Eigen regie voor iedereen
Vivian Berden, Manon Limmen, Barbara Ponsteen / workshop

7  Gespreid leiderschap: elkaar invloed gunnen voor vernieuwing
Stefan van Langevelde en Frank Hulsbos / workshop

8  Het kleine verhaal van leraren koppelen aan het grote verhaal
van de school
Peter de Roode / workshop

9  Van bureaucratie naar bezieling: het kwaliteitskwadrant
Tijmen Bolk / sessie

10  Dilemma: kinderopvang in eigen beheer of met de juiste
partner?
Monique Vos / workshop

Thema 2:
Mensontwikkeling

11  Van werkdruk naar werkgeluk
Clara den Boer / plenaire sessie

12  Bouwen aan een cultuur van ‘efficacy’
Wessel Stet / workshop

13  Eigenaarschap ontwikkelen als schoolleider
Frans Wijngaarden / sessie

14  Leerlingen helpen mee het onderwijs te verbeteren
Jaap Versfelt / workshop

15  Blijf in je element
Bart Alofs / workshop

16  Balans in duurzame vitaliteit
Richard Grood en Wijbe Douma / workshop

17  Pedagogisch leiderschap en sociale veiligheid
Ine Spee / workshop

18  Waarderend onderzoeken: op weg naar een vernieuwd
schoolconcept
Paul ’t Mannetje en Mil van Beek / workshop

19   Kansrijke toekomst voor achterstandskinderen
Haci Aslan Sariaslan / sessie

Thema 3:
Innovatieontwikkeling

20  Nooit Af in het Onderwijs
Annette Dölle / plenaire sessie

21  Werk maken van spelen! Speelt iedereen mee?
Froukje Hajer / workshop

22  Leiderschap uit evenwicht! Is het werkelijk zo simpel?
Suzanne Witteveen en schoolleiders van Het Maaiveld /
workshop

23  School in contact met de omgeving
Fred Verboon en Meie van Laar / sessie

24  Leiderschap in een wereld van verschil
Eveline van Ommeren en Hans Scholten / workshop

25  Jef’s law: stille (r)evolutie in de praktijk
Astrid Reijnen-Schuurmans / workshop

26  Is uw fysieke leeromgeving in evenwicht?
André Veldhuizen / netwerksessie

27  Curriculum.nu
Walter Snoei / sessie

28  De weg naar excellent leiderschap
Charlotte Staats en Anja Hilgers / workshop

29  Curriculair leiderschap: praktische modellen voor
onderwijsontwikkeling op school
Berthold van Leeuwen / workshop

30  Zicht op de impact van schoolontwikkeling
Pieter de Kool / sessie

Overzicht workshops en sessies
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Hoe kunt u als schoolleider het geheel overzien?
Hoe houdt u de regie? Als leidinggevende zoekt
u de balans tussen sturen en vrij laten. U ligt
soms in de spagaat van in control zijn op de
kwaliteit en tegelijkertijd het leiding geven aan
onderwijsontwikkeling en -innovatie. Hoe geef
je gedeeld of gespreid leiderschap, waarbij je
meer ‘eigenaarschap’ bij het team legt, vorm in de
school? Ook willen veel scholen ruimte creëren
voor meer ‘eigenaarschap’ bij de leerling, maar
hoe doe je dat? En wat kunnen schoolleiders doen
om medewerkers te inspireren en motiveren en
‘mee te krijgen’? Een schoolleider moet stevig in zijn
schoenen staan en ook bij weerstand of conflicten
het tij positief keren. Is het leiderschap in uw
schoolorganisatie in evenwicht?

1 Dansvloer of balkon? Van onderwijskundig leiderschap naar systeemleiderschap
Jan Jutten

“Als schoolleider word je van hot naar her
gestuurd en moet je alle ballen tegelijk in
de lucht houden”, aldus de tekst bij het
thema van dit congres. Werkdruk en stress
van schoolleiders worden mede veroor-
zaakt doordat leidinggevenden vaak te veel
bezig zijn op de dansvloer en te weinig op
het balkon. Leiders zijn heel druk bezig met
klassenbezoeken, coaching, bespreken van

data en functioneringsgesprekken. Kortom: ze rennen op de
dansvloer van de ene ‘danser’ naar de andere. Deze plenaire
sessie pleit ervoor een einde te maken aan deze vorm van

onderwijskundig leiderschap die ook wel micro-management
genoemd wordt. Het belangrijkste kenmerk van deze aanpak is de
gerichtheid op het individu. Er is een omslag nodig naar systeem-
leiderschap dat vooral gericht is op het creëren van een optimale
context waarin leerkrachten horizontaal leren en verantwoording
afleggen. Daartoe is het nodig dat leiders het geheel zien en de
samenhang binnen het geheel begrijpen. Welke aanpak is
succesvol? Hoe geef je leiding aan professionele
leergemeenschappen?

Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk Leren.
www.natuurlijkleren.org

P le n a i r e  s e s s i e

Thema 1

Leiderschapsontwikkeling
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2 Regisseren, hoe doe je dat?
Ronald Kox workshop

 Een leider ziet zich vaak als ‘regisseur’ die ‘de regie’ wil
houden, maar dan moet wel iedereen ‘zijn rol pakken’.
Dit beeld is afgeleid uit het theater, waar een regisseur
met acteurs werkt om gezamenlijk een voorstelling neer
te zetten. Een regisseur moet in zijn werk de balans

zoeken tussen sturen en vrijlaten, zodat een acteur zijn rol zo goed
mogelijk kan invullen.
Maar hoe doet zo’n regisseur dat, hoe gaat hij te werk? Hoe komt hij
van een tekst op papier naar acteurs die een rol spelen? Hoe maak
je een groep ‘los’ en hoeveel vrijheid kun je geven? Met dit soort
vragen gaan we actief in deze workshop aan de slag. Na een korte
uitleg van een regisseur hoe hij in de praktijk werkt, doet hij een
aantal oefeningen met de groep om zelf te ervaren hoe dat werkt.

Ronald Kox is Hoofd Cultuureducatie bij het Landelijk
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).
www.lkca.nl

3 Van weerstand naar leerstand
Aart Brezet workshop

Met al die ontwikkelingen waar u als schoolleider
aandacht voor moet hebben, kan het niet anders dan
dat u zo nu en dan weerstand ontmoet. “Er moet al
zoveel, dat kan ik er nu echt niet bijhebben”,
“Moet het nu weer anders?”, “Dat hebben we al eens

geprobeerd!” et cetera. En meestal is het op die momenten dat u er
echt niet op zit te wachten. U wilt door, u heeft zelf ook het nodige
aan uw hoofd en uw energie lekt acuut weg bij dit soort
opmerkingen. Waarderende leiders kijken anders tegen dergelijke
negativiteit aan en weten het tij te keren. Zij zijn in staat om zo
erkenning te geven, de aandacht te vestigen op waar het echt om
gaat. Er ontstaat een open sfeer waarin weer geleerd kan worden en
u er samen uitkomt. In deze workshop leert u hoe u dat ook kunt
doen, eenvoudig en vlot. We gaan concreet oefenen met een
communicatietechniek die u maandag gelijk kunt toepassen.

Aart Brezet is organisatiecoach bij Drives@School.
www.drivesatschool.nl

4 Is het delen van leiderschap makkelijk of
niet?
Brigit van Rossum workshop

 In deze workshop ervaart u hoe u het leiderschap op
een eenvoudige manier kunt delen in uw organisatie.
Hoe u meer eigenaarschap in uw team weet neer te
leggen. Hoe u kunt werken aan een echt blijvende
verandering op het gebied van leidinggeven en nemen

in uw school. Naast het consumeren van nuttige achtergrond-
informatie gaat u vooral praktisch aan de slag, waarbij u ook ontdekt
wat (uw) persoonlijke valkuilen bij het delen van leiderschap kunnen
zijn. ‘Delen is het nieuwe verbinden.’

Brigit van Rossum is directeur/eigenaar van Dair Academy,
auteur van het teamspel Spijbel, Snoei en Struikel en een van de
hoofddocenten van de Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd
onderwijs van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.
http://dair.academy, www.avs.nl/cel/lgo

5 Vaardiger in conflict
Pien Hoogenboom workshop

Wie herkent het niet? In onze dagelijkse praktijk komen
we regelmatig (potentiële) geschillen en conflicten
tegen. Als professionals hebben we vaak de neiging
ons eigen oplossend vermogen hierbij in te zetten.
Zeker als het een conflict van een ander of een

organisatie betreft. We gaan adviseren, sturen en indien nodig
treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak
minder duurzaam dan wanneer partijen zelf tot een oplossing
komen. Maar hoe doen die partijen dat en wat kan uw rol als
bemiddelaar zijn?
In deze workshop gaan we aan de slag met het oefenen van een
aantal mediation(basis)vaardigheden. Aan het eind van de workshop
heeft u ervaren wat de kracht van mediation is. Aan de hand van
specifieke casussen oefenen we de volgende vaardigheden: actief
luisteren, open vragen stellen, doorvragen, oordeel uitstellen, van
standpunt naar belangen.

Pien Hoogenboom is hoofd mediation & training bij The Lime Tree.
www.thelimetree.nl

6 Eigen regie voor iedereen
 Vivian Berden, Manon Limmen, Barbara Ponsteen

en schoolleiders van Jeelo-scholen workshop
Bent u als schoolleider echt
een leider voor uw school,
uw team, uw leerlingen? In
hoeverre verwacht u ook
leiderschap (‘eigen regie’)

van hen of maakt u daar ruimte voor? Leiderschap heeft te maken
met het hebben van een visie, met eigen regie en eigenaarschap.
Niet alleen bij u als schoolleider, maar ook bij uw bestuur, team van
leerkrachten en leerlingen. Vivian Berder reflecteert op haar
leiderschap en vertelt haar ervaringsverhaal.
Durft u net als Vivian in de spiegel te kijken? Is het leiderschap in uw
schoolorganisatie in evenwicht? In de workshop doet u een check.
Veel scholen willen ruimte creëren voor meer eigenaarschap bij de
leerling, dat hij of zij meer regie neemt op het leren. Maar hoe doe
je dat?
We kijken hoe persoonlijk leiderschap en de ‘Practice what you
preach-aanpak’ hierbij kunnen helpen. Is het leiderschap in uw eigen
schoolorganisatie in evenwicht? U gaat in groepjes aan de slag met
schoolleiders van Jeelo-scholen. Zij delen hun ervaring en vertellen
welke stappen zij gezet hebben en nog willen maken.

Vivian Berder is schoolleider van De Graswinkel in Weert, Manon
Limmen is initiatiefnemer en directeur Jeelo, Barbara Ponsteen is
onderwijskundige bij DrieS, www.obsgraswinkel.nl, www.jeelo.nl,
www.onderwijskundig.nl
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7 Gespreid leiderschap: elkaar invloed
gunnen voor vernieuwing
Stefan van Langevelde
en Frank Hulsbos workshop

Gespreid leiderschap in de school
betekent dat iedereen invloed kan
uitoefenen op de school en het onderwijs.
Leiderschap verwerf je niet vanuit een
positie of functie, maar op basis van

expertise en affiniteit. Dit is een sterke voedingsbodem voor
verbetering, vernieuwing en werkplezier.
Steeds meer schoolleiders en leraren hebben belangstelling voor de
opvattingen van gespreid leiderschap en vragen zich af: hoe kunnen
wij dit vormgeven in onze school?
Onlangs is hierover het boek ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs
– Elkaar invloed gunnen voor vernieuwing’ uitgekomen. Tijdens deze
workshop verkennen de redacteurs van dit boek met de deelnemers
wat gespreid leiderschap is, welke spanningen het oproept met
formeel leiderschap en hoe je in de praktijk handen en voeten kunt
geven aan gespreid leiderschap.

Stefan van Langevelde en Frank Hulsbos zijn onderwijsadviseurs
bij Academie voor gespreid leiderschap en auteurs
van het boek Gespreid leiderschap in het onderwijs.
www.gespreidleiderschap.nl

8 Het kleine verhaal van leraren koppelen
aan het grote verhaal van de school
Peter de Roode workshop

Veel schoolleiders besteden veel tijd om op organisatie-
niveau hun mensen mee te krijgen. Missie, visie,
kernwaarden en jaarplannen zijn dan terugkerende
elementen. Toch blijkt het rendement van deze
inspanningen tegen te vallen. Wat kunnen schoolleiders

doen om te inpireren en motiveren om medewerkers ‘mee te
krijgen’?
In deze workshop wordt de schoolleider twee aanvullende
perspectieven geboden: teamniveau en individueel niveau.
Wat eist het van de schoolleider om deze drie niveaus met elkaar
te verbinden? Door inzicht in deze drie niveaus kan de schoolleider
een beter evenwicht creëren tussen eigen ambities en opgelegde
veranderingen.

Peter de Roode is organisatie-adviseur en docent/trainer
bij De Roode Advies & Consultancy. Hij is hoofddocent van
de leergangen Action Learning en Cultuurpracticum van het
AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.pderoode.com,
www.avs.nl/cel/al en www.avs.nl/cel/cp

9 Van bureaucratie naar bezieling: het
kwaliteitskwadrant
Tijmen Bolk sessie

Iedere leider ervaart weleens – of vaak – de spanning
tussen sturen en loslaten, tussen kaders stellen en
ruimte geven, tussen wantrouwen en vertrouwen.
Het model van het kwaliteitskwadrant geeft een
eenvoudig, maar doeltreffend houvast bij het omgaan

met deze dilemma’s. Tijmen Bolk schreef samen met drie
schoolleiders (po, vo en so) het boek ‘De geest uit de fles, van
bureaucratie naar bezieling’, over het kwaliteitskwadrant. Dit gaat
over het omgaan met de spanning tussen in control zijn op de
kwaliteit en tegelijkertijd het leiding geven aan ontwikkeling en
innovatie van onderwijs. Zowel toepasbaar op het team als op de
individuele medewerker. Daarbij passeren zowel lichtvoetige als
stevige thema’s de revue, zoals leiderschap, vertrouwen,
eigenaarschap en plannenmakerij. Deze sessie laat deelnemers
ervaren hoe zij zichzelf opstellen binnen dit dilemma en nodigt uit
tot reflectie.

Tijmen Bolk is senior adviseur en partner bij B&T organisatieadvies.
www.vbent.org

10 Dilemma: kinderopvang in eigen beheer of
met de juiste partner?
Monique Vos workshop

Veel directeuren zijn bezig met de ontwikkelingen tot
(Integrale) Kindcentra. Hoe organiseert u als school-
directeur het onderdeel opvang zó dat het passende
antwoorden oplevert voor de vragen van kinderen en
ouders van uw school?

Hoe bepaalt u als directeur wat belangrijke voorwaarden zijn bij het
kiezen van een juiste kinderopvangpartner? En als u kinderopvang
in eigen beheer overweegt, wat helpt u als directeur en toekomstig
ondernemer om deze keuze te maken? Als u inzicht wilt in de
overwegingen die bij deze keuze van belang zijn, kom dan naar deze
workshop.

Monique Vos is zelfstandig adviseur bij Monique Vos Advies &
Support en docent van de leergang Directeur IKC van het AVS
Centrum Educatief Leiderschap. www.avs.nl/cel/ikc

“Voor mij is dit een dag van reünie en
schoolreisje ineen. Leuk om iedereen
weer te zien. Omdat ik interimmer ben
kan ik hier ook netwerken.”

Basisschooldirecteur Jos Stehmann, deelnemer
AVS-congres 2017
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De werkdruk in het onderwijs is (te) hoog.
Is er nog tijd voor (mens)ontwikkeling?
Hoe staat het met het werkgeluk en de vitaliteit
van medewerkers? Benut u voldoende het
potentieel van uzelf en de organisatie?
De ontwikkeling van schoolleiders is belangrijk,
maar ook die van leerkrachten én leerlingen.
Het geloof dat je met elkaar het verschil
kunt maken. Als schoolleider heeft u de
taak ‘eigenaarschap’ te ontwikkelen bij het
team en het beste uit het individu te halen.
Ook  leerlingen kunnen het onderwijs helpen
verbeteren, bijvoorbeeld door feedback aan
hun leerkracht te geven. En sommige kinderen
(zoals nieuwkomers) kunnen best een duwtje
in de rug gebruiken om een kansrijke toekomst
tegemoet te zien.

11 Van werkdruk naar werkgeluk
Clara den Boer

Ongetwijfeld weet u al dat de werkdruk in
het onderwijs hoog is. Maar weet u dat het
werkgeluk in het onderwijs ook hoog is?
Hoe kan dit? Waaruit bestaan werkdruk en
werkgeluk? Hoe kunt u leidinggeven aan
uw team op deze gebieden? Wat werkt en
wat werkt niet? Allemaal vragen waarop u
antwoord krijgt. Ook doet u een Quickscan
om voor uzelf te bepalen hoe het voor u is.

En u ontvangt 10 tips voor u en uw team, die u kunt meenemen
in de praktijk van morgen. Geluk verzekerd!

Clara den Boer is directeur van de Gelukskoffer. Zij verzorgt
de training Geluk voor leidinggevenden bij het AVS Centrum
Educatief Leiderschap. www.gelukskoffer.nl, www.avs.nl/
professionalisering

P le n a i r e  s e s s i e

Thema 2

Mensontwikkeling
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12 Bouwen aan een cultuur van ‘efficacy’
Wessel Stet workshop

Van fingers crossed naar evidence based leiderschap. Recent
onderzoek van John Hattie toont aan dat ‘collective efficacy’
de grootste impact heeft op het leren van leerlingen. Collective
efficacy is het gezamenlijke geloof dat je met elkaar het verschil
kunt maken op het leren van alle leerlingen in uw school. In deze
workshop lichten we vier essentiële bouwstenen toe die leiders
kunnen inzetten om met hun team te werken aan collective efficacy.
Het delen van succeservaringen, het gebruiken van succesvolle
rolmodellen, veiligheid en feedback zijn hierbij van wezenlijk
belang. Het model combineert twee bestaande praktijken: formative
assessment en collaboratief onderzoek. Het Leading Impact Team
model is een model dat praktische structuren biedt om dit proces
aan te sturen en te begeleiden. Leading Impact Teams is een concept
dat in de VS breed onderzocht is. Kom naar deze workshop en laat u
inspireren.

Wessel Stet is ontwikkelaar bij Bazalt Groep. www.bazaltgroep.nl

13
 Eigenaarschap ontwikkelen als

schoolleider
Frans Wijngaarden sessie

Leiderschapsontwikkeling en mensontwikkeling komen samen als u
in uw rol als schoolleider eigenaarschap ontwikkelt bij uw mensen.
De auteur van het boek ‘eigenaarschap’ neemt u als deelnemer
mee in de factoren van eigenaarschap en inspireert u om met
concrete handvatten aan de slag te gaan. Hij doet dit samen met
een gerenommeerde gitarist om ook door middel van muziek en
tekst u te laten raken door het thema ‘eigenaarschap ontwikkelen’.
Deelnemers krijgen in de voorstelling minimaal vijf technieken om in
hun rol het ontwikkelen van eigenaarschap in de dagelijkse praktijk
vorm te geven.

Frans Wijngaarden is directeur van Performance Matters en auteur
van het boek Eigenaarschap. www.performancematters.nl

14
 Leerlingen helpen mee het onderwijs te

verbeteren
Jaap Versfelt workshop

Meer leerplezier voor leerlingen? Meer werkplezier voor
leraren? Merkbaar en meetbaar beter onderwijs? Dat
gaat alleen lukken als iedereen op school de schouders
eronder zet. Niet alleen u als schoolleider, niet alleen
jullie als team, maar samen met alle leerlingen.

Ja, ook de leerlingen. Leerlingen die helpen het onderwijs te
verbeteren. Van de kleuters tot groep 8. Leerlingen die feedback
geven aan hun leraren en die met wekelijkse ‘bordsessies’ in de
groepen aan de slag gaan. Ook goed voor hun ontwikkeling.
Theorie zeker? Nee, dit werkt al in honderden scholen in Nederland
met duizenden leraren en tienduizenden leerlingen. Wilt u weten wat
dat oplevert? En hoe u hiermee start? Volg dan deze workshop en
ontvang praktische handvatten.

Jaap Versfelt is initiatiefnemer van Stichting leerKRACHT.
www.stichting-leerkracht.nl

15 Blijf in je element
Bart Alofs workshop

Hoe krijg ik ze toch zo gek? Een vraag die veel
schoolleiders zich in de dagelijkse praktijk stellen.
Waar liggen uw krachten en waar uw valkuilen? Benut u
voldoende het potentieel van uzelf en de organisatie?
Laat u verrassen tijdens deze interactieve workshop om

anders te leren kijken door kennis te maken met de vier elementen:
vuur, water, lucht en aarde. Deze vier elementen zijn in ieder mens
vertegenwoordigd en meestal zijn een of twee elementen dominant.
Dit bepaalt voor een groot gedeelte uw persoonlijkheid, interesses,
handelingen, stijl van leidinggeven et cetera. Ervaar hoe u als
persoon en organisatie in evenwicht kunt zijn of in uw element kunt
blijven. Een luchtige workshop vol actuele herkenbaarheid met een
lach en een traan. Direct toepasbaar op uzelf en uw organisatie!

Bart Alofs is schoolleider en projectleider/eigenaar bij SFOLA.
www.sfola.nl

16 Balans in duurzame vitaliteit
Richard Grood en Wijbe Douma workshop

De voortdurende ontwikkelingen in het
onderwijs vragen veel van medewerkers.
Zeker de oudere generatie kan het soms
nauwelijks meer bijbenen. Het kan pittig
zijn om gemotiveerd en gepassioneerd te

blijven werken. Het pensioen is in zicht en veranderen van baan lijkt
niet mogelijk, of is gewoon te onzeker om er serieus werk van te
maken. ‘Doorgaan’ is dan de enige optie, met het risico vast te lopen.
In deze workshop krijgt u informatie over de activiteiten van de
AVS-commissie ‘Duurzaam Vitaal’, bespreken we het onderwerp
vitaliteit en welbevinden in uw werk tot en na uw pensionering en
werken we met gesprekskaarten die uitnodigen tot interactie.
‘Evenwichtig duurzaam vitaal’ brengt een betere balans in vitaliteit!

Richard Grood is lid van de commissie Duurzaam Vitaal van de
AVS. www.avs.nl. Wijbe Douma is mede-eigenaar van EduCoop/
EduTalent. www.edutalent.net

17
 Pedagogisch leiderschap en sociale

veiligheid
Ine Spee workshop

Hoe zit het met pedagogisch leiderschap als het om
sociale veiligheid gaat? Hoe kun je binnen de school en
het team sturen op sociale veiligheid? Hoe voer je de
juiste gespreksvorm, hoe houd je dat gesprek gaande
en met welke frequentie? Na de inleiding spelen de

deelnemers het spel Gedragen Gedrag. Eén van de sleutels voor
sociale veiligheid is een gedeelde, gedragen visie. Alle neuzen één
kant op. Maar dat is niet vanzelfsprekend: je neemt ook je eigen
normen, waarden en ongeschreven regels mee. Gedragen Gedrag is
een spel voor onderwijsteams om op een laagdrempelige manier met
elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Speel het spel mee!

Ine Spee is senior adviseur bij Stichting School & Veiligheid.
www.schoolenveiligheid.nl
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18
 Waarderend onderzoeken: op weg naar

een vernieuwd schoolconcept
Paul ’t Mannetje en Mil van Beek workshop

Wat is Waarderend onderzoeken en wat
betekent het voor de schoolleider? Tijdens
deze workshop ervaart u zelf hoe de zeven
praktische en inspirerende stappen van
Waarderend onderzoeken werken. Door

deze ervaring, praktijkverhalen en de informatie die u van de
workshopgever ontvangt, krijgt u ook inzicht in de uitdagende
mogelijkheden en opbrengsten voor hele (school)teams. Op basis
van deze workshop kunt u beslissen of u met uw team een
vernieuwingsslag gaat maken en of de methode van Waarderend
onderzoeken bij u en uw team past.

Paul ’t Mannetje en Mil van beek zijn trainer en coach bij
’t Mannetje en Co en hoofddocenten van de Leergang Persoonlijk
leiderschap van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.
www.tmannetjeenco.nl, www.avs.nl/cel/pl

19
 Kansrijke toekomst voor

achterstandskinderen
Haci Aslan Sariaslan sessie

Vanwege thuissituatie en leefomgeving missen veel
kinderen bepaalde sociale vaardigheden. Ze zijn
teruggetrokken, hebben faalangst of tonen juist
agressief gedrag. Stichting XYZ besteedt veel aandacht
aan sociale vaardigheden en omgangsvormen, om

schoolachterstand of –uitval te voorkomen. Ook biedt de stichting
persoonlijke begeleiding op maat, die gericht is op taal, rekenen,
loopbaanbegeleiding en burgerschapsvorming. De betrokkenheid
thuis, van ouders, draagt bij aan de ontwikkeling en het leersucces
van kinderen. De stichting zet zich in om kinderen en jongeren beter
toe te rusten voor een kansrijkere toekomst met als doel hen
succesvol te laten participeren in onze maatschappij. Haci Aslan
Sariaslan vertelt uit eigen ervaring over deze begeleiding.

Haci Aslan Sariaslan is directeur bij Stichting XYZ.
www.stichtingxyz.nl

Teamleiders Annamarieke Beemster en Tamara Zoon van de
Burgemeester de Wildeschool uit Schagen: “We hebben net
de sessie ‘Samen leren zichtbaar maken gedaan’. Wij volgen
de trainingen, het was goed om iemand te horen die dat
traject op school al gedaan had. De lunch is goed, leuk dat de
hapjes verspreid staan. Zo blijf je doorlopen over de markt.”

Annet Klip-Janssens, directeur van gereformeerde
basisschool de Wegwijzer: “Ik vind het altijd heel inspirerend
om hier te komen. Even los van alle beslommeringen de
tijd nemen om eens wat verder te kijken. De sessie over
professionele leergemeenschappen vond ik overweldigend.
De spreker, Alfons Flik, had zoveel te vertellen dat ik veel
aantekeningen heb gemaakt. De uitdaging is nu voor mij: hoe
houd ik dit allemaal vast? Waar kan ik maandag op school
weer mee verder?”

Deelnemers aan het AVS-congres 2017:

#wijschoolleiders
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Als schoolleider komt er veel op u af. De onderwijssector is in verandering, uw eigen school ook.
Weet u alle ballen in de lucht te houden? Heeft u zicht op en inzicht in de persoonlijke en organisatieprocessen
die innovatie bevorderen of (onbewust) tegenhouden? En hoe ga je als schoolleider het gesprek aan
over curriculumvernieuwing op
school? Ook een slimme huisvesting
en inrichting kunnen onderwijs-
vernieuwingen bevorderen. Een
excellente leider onderscheidt zich
in een aantal opzichten. Ervaar hoe
uw gedragsstijl overkomt bij anderen
en leer gedragsstijlen bij anderen te
herkennen. Waar zitten kwaliteiten
en kansen? Hoe zorgt u, samen met
ouders en partners, voor een optimaal
speelklimaat in en rond de school?
Kinderen leren veel meer dan alleen
uit boeken. Verruim uw eigen blikveld
en ontwikkel nieuwe ideeën over
onderwijsorganisatie!

20 Nooit Af in het Onderwijs
Annette Dölle

De wereld is ‘Nooit Af’ en het onderwijs-
veld dus ook niet. Toch proberen we het
grootste gedeelte te vangen in plannen,
toetsen en statische afspraken.
We verliezen ons in administratieve
rompslomp. Wat gebeurt er als we het
besluit nemen dat ontwikkeling nooit af
hoeft te zijn? Als diploma’s slechts
momentopnames zijn en administratie

50 procent verminderd kan worden? Wat winnen we als de
school nooit af hoeft te zijn?
De deelnemers maken kennis met diverse digitale middelen
die werkdruk kunnen verlichten en oplossen. Verruim uw eigen
blikveld en ontwikkel nieuwe ideeën over onderwijsorganisatie!

Annette Dölle is sociaal ondernemer en trainer/spreker
groepsdynamica en Dragon Dreaming. www.annettedolle.nl

P le n a i r e  s e s s i e

Thema 3

Innovatieontwikkeling

21
 Werk maken van spelen!

Speelt iedereen mee?
Froukje Hajer workshop

Spelen is leren: thuis, op school en in de buurt.
Voor kinderen is spelen hun dagelijks werk. Niet alleen
tijdens de voor- en vroegschoolse jaren, maar ook in
midden- en bovenbouw. Dit aspect van de ontwikkeling
van kinderen komt vaak in de knel door de volle

lesprogramma’s, de angst voor risico’s van volwassenen, en een niet
optimale omgeving. Hoe kunnen kinderen optimale speelkansen
krijgen, die hun ontwikkeling ten goede komt? Wat betekent dat voor
het speelbeleid op school? Hoe zorgen we – samen met ouders en
medespelers in de buurt – voor een optimaal speelklimaat in en rond
de school? Hoe kan het spelen in het curriculum worden
opgenomen? Met veel casussen en praktische suggesties.

Froukje Hajer is sociaal ondernemer en adviseur jeugdbeleid bij
Kind, spel en ruimte en docent van de Leergang Directeur IKC van
het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.froukjehajer.nl,
www.avs.nl/cel/ikc
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24 Leiderschap in een wereld van verschil
Eveline van Ommeren en Hans Scholten workshop

Breng uw leiderschap in kaart met
associatieve cartografie. We gaan uit van
vier basis gedragsstijlen: daadkracht,
invloedrijk, stabiel en consciëntieus
gedrag. Een wereld van verschil die we op

een levensgrote landkaart (op een vloermat) hebben getekend.
In deze workshop nemen we u mee in die wereld van verschil. Ontdek
uw voorkeursstijl en hoe u die effectief kunt inzetten. Ervaar hoe uw
gedragsstijl overkomt bij anderen en leer gedragsstijlen bij anderen
te herkennen. Welk beeld heeft u van uw schoolteam? Waar zitten de
kwaliteiten en kansen?

Eveline van Ommeren is onderwijsadviseur, schoolleider a.i. en
trainer/coach bij Evano consultancy. Hans Scholten is zelfstandig
communicatieadviseur. www.mapstell.com

25 Jef’s law: stille (r)evolutie in de praktijk
Astrid Reijnen-Schuurmans workshop

Wilt u weten hoe u het evenwicht binnen uw organisatie
laat overhellen naar Creators en Pioniers en hoe u uw
kostbare ‘rode apen’ beschermt? Wilt u ook een stille
(r)evolutie vormgeven? Jef Staes heeft zijn gedachte-
goed, met behulp van coaches en ervaringen binnen

betrokken organisaties, vertaald naar de praktijk. U krijgt zicht op en
inzicht in de persoonlijke en organisatieprocessen die innovatie
bevorderen of (onbewust) tegenhouden.
Kom naar deze interactieve presentatie en transformeer uw
organisatie met Jef’s law. Vooral voor de schoolleider/bestuurder die
geïnspireerd is geraakt door Red Monkey Innovation Management
van Jef Staes en een verdiepingsslag wil maken.

Astrid Reijnen-Schuurmans is interim-leider IKC bij Astrael.
Tot stand gekomen in samenwerking met Jef Staes,
expert en veelgevraagd spreker op het thema

business- en cultuurinnovatie. Hij is bestsellerauteur van de drieluik
rond Red Monkey Innovation Management en oprichter van Red
Monkey Company. www.astrael.nl, www.jefstaes.com

26 Is uw fysieke leeromgeving in evenwicht?
André Veldhuizen netwerksessie

Huisvesting en inrichting kunnen een wezenlijke
bijdrage leveren aan het bevorderen van onderwijs-
veranderingen en vernieuwingen. In deze sessie krijgen
deelnemers tools aangereikt om anders te kijken naar
de fysieke leeromgeving en deze slimmer te benutten.

Leidraad voor deze netwerksessie zijn enkele onderzoeken naar de
relatie tussen onderwijsontwikkelingen en huisvesting, waarbij acht
pijlers werden geanalyseerd. Samen met enkele experts zoomen de
deelnemers met deze acht pijlers in op hun eigen fysieke
leeromgeving en ontdekken concrete verbeterpunten voor hun
school of kindcentrum.

André Veldhuizen is netwerkmanager bij EromesMarko.
www.eromesmarko.nl

22
 Leiderschap uit evenwicht!

Is het werkelijk zo simpel?
Suzanne Witteveen en schoolleiders workshop
van Het Maaiveld

Deelnemers gaan in gesprek over hoogte- én
dieptepunten met 8-10 jonge schoolleiders van Het
Maaiveld. Het Maaiveld is een leernetwerk van jonge en
getalenteerde schoolleiders die gedurende een jaar
experimenten zijn aangegaan in hun eigen

werkpraktijk. Schuif aan bij één van de themakringen en doe ideeën
voor vernieuwing op! Thema’s zijn:
• talentgericht onderwijs, pedagogisch klimaat;
• teamontwikkeling, van passief naar actief;
• schoolontwikkeling, van zwak naar sterk;
• hoe ruimte leidt tot gedeelde verantwoordelijkheid.

Suzanne Witteveen is directeur Advies bij B&T organisatieadvies.
www.vbent.org

23 School in contact met de omgeving
Fred Verboon en Meie van Laar sessie

Steeds meer po- en vo-scholen zoeken de
samenwerking met ouders, plaatselijke
instellingen en bedrijven om het
curriculum te verrijken. De leerling leert
kennis toe te passen buiten de school-

muren en ervaart deze samenwerking als zeer motiverend.
Tijdens deze sessie onderzoeken de deelnemers actief hoe hun
school deze samenwerking meer kan opzoeken aan de hand van
voorbeelden van de open school benadering. Een open school stelt
zich open voor haar omgeving en probeert deze in te zetten om het
onderwijs voor leerlingen meer betekenis te geven. Kinderen leren
veel meer dan alleen uit boeken. Ouders worden bij de school
betrokken, er zijn projecten van kinderen in samenwerking met
bedrijven en leerlingen leren werken aan maatschappelijke
problemen. ESHA is partner van het Europese project Open Schools
for Open Societies. Deelnemende scholen worden op allerlei wijze
ondersteund.

Fred Verboon is directeur van de European School Heads
Association (ESHA). Meie van Laar is manager bij NEMO
in Amsterdam. www.esha.org, www.openschools.eu,
www.nemosciencemuseum.nl

Interim-directeur Jeanet Minks: “Ik kom hier jaarlijks, vaste
prik. De keynote van Staes was een mooie start van de dag. Ik
kom nu uit een workshop waar ik een andere verwachting van
had. Niet erg hoor, ik loop hier heel open rond. Soms haal je
wat en soms niet. De dag is sowieso geslaagd, met de mix van
sessies en alle mensen waarmee je in gesprek kunt gaan!”

Deelnemer aan het AVS-congres 2017:
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Drinks&Bites en muziek
Tijdens de Drinks&Bites aan het einde van de middag is er
volop gelegenheid om te netwerken.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het semi-
akoestische gitaarduo The Acoustics.

29
 Curriculair leiderschap: praktische

modellen voor onderwijsontwikkeling
op school
Berthold van Leeuwen workshop

Hoe ga je als schoolleider het gesprek aan over curriculum-
vernieuwing op school? Vroeg Engels, 21e eeuwse vaardigheden,
programmeren, extra aandacht voor cultuur: de inhoudelijke
ambities voor po-scholen worden u van alle kanten aangereikt.
Hoe geeft u, vanuit de eigen schoolvisie en keuzes, samen met
het team een onderbouwde invulling aan de ruimte die de globaal
geformuleerde kerndoelen bieden?
In deze workshop krijgt u handvatten om de verandering op school
vorm te geven, aan de hand van een vernieuwing in een specifiek
leergebied. Met collega’s wisselt u van gedachten over de manier
waarop u curriculumontwikkeling op school of binnen het bestuur
kunt aanpakken.

Berthold van Leeuwen is hoofd primair/speciaal onderwijs bij SLO.
www.slo.nl

30
 Zicht op de impact van schoolontwikkeling

Pieter de Kool workshop
In deze praktische bijeenkomst lichten we een
belangrijk aspect van de werkwijze van Leren Zichtbaar
Maken toe: het gericht in beeld brengen van uw
leerlingen door een voor- en nameting. Aan de hand van
een casus rond het vergroten van eigenaarschap van

leerlingen bij het leerproces bespreken we deze aanpak.Ten slotte
kijken we samen of en hoe deze werkwijze ingezet kan worden bij
actuele verandertrajecten bij u op school. Deze werkwijze geeft je als
schoolleider, leraar of leerling zicht op de impact van een innovatie.
Daarnaast kan er effectief (bij)gestuurd worden en zien leraren de
impact van hun leerproces.

Pieter de Kool is po-directeur bij de Plesmanschool en
senior onderwijskundig adviseur bij OnderwijsAdvies.
www.onderwijsadvies.nl

27 Curriculum.nu
Walter Snoei sessie

In 2018 buigen 130 leraren, zo’n 20 schoolleiders en ruim 80 scholen
zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet
onderwijs moeten kennen en kunnen voor negen leergebieden.
Met de opbrengst worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd.
Wat zijn de mogelijkheden om vanuit de schoolorganisatie bij te
dragen in dit traject? Hoe gaat u als schoolleider in gesprek met uw
bestuur en team over deze landelijke herziening en aansluiting op
uw schooleigen curriculum?
Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijs-
coöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs.
In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.

Walter Snoei is coördinator Communicatie bij Curriculum.nu.
www.curriculum.nu

28 De weg naar excellent leiderschap
Charlotte Staats en Anja Hilgers workshop

Als schoolleider komt er veel op u af. De
onderwijssector is in verandering, uw
eigen school ook. U bent aan de slag met
vermindering van werkdruk, het invullen
van vacatures, het toepassen van innovatie

in het onderwijs en het opzetten van projectweken. U werkt aan
resultaten en deadlines komen op u af. Docenten en ondersteuners
vragen sturing. U bent strateeg, beslisser, inspirator, planner en
praatpaal tegelijk. Hoe haalt u dan ook nog eens het maximale uit
uw medewerkers? Er zijn leiders die alle ballen in de lucht weten te
houden. Leiders die een evenwicht hebben gevonden tussen
resultaat en relatie en in staat zijn het beste naar boven te halen in
hun team en de werkdruk acceptabel houden.
Charlotte Staats en Anja Hilgers hebben onderzoek gedaan
naar deze bijzondere leiders in hun boek ‘De weg naar excellent
leiderschap’. Wat doen deze leiders anders dan anderen? Zij
ontdekten dat deze excellente leiders zich onderscheiden op vijf
thema’s. En het goede nieuws is: iedere schoolleider kan deze
kunst afkijken. De inspirerende sprekers vertalen de inzichten, ook
uit andere branches, direct naar de dagelijkse praktijk binnen het
onderwijs.

Charlotte Staats is zelfstandig trainer en auteur.
www.charlottestaats.nl. Anja Hilgers is eigenaar van Hilgers
Consultancy. www.hilgersconsultancy.nl
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Als u lid wordt van de AVS en lid blijft tot
1 augustus 2019 ontvangt u een cadeaubon
van 50 euro. Dit aanbod geldt niet voor het
kennismakings- en het aspirant-lidmaatschap.

Bovendien kunt u als AVS-lid met ruim 50 procent
korting naar het congres. Dubbel korting dus!

Zie www.avs.nl/lidworden

Word
AVS-lid… … en ontvang

een cadeaubon
van 50 euro

Algemene informatie
Toegangsprijzen
• AVS-leden: 260 euro. Vroegboekprijs: 225 euro
• Niet-leden: 560 euro. Vroegboekprijs: 470 euro
• Leden kunnen voor 295 euro één introducé meenemen naar het

congres. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/congres2018
• U kunt tot en met 12 februari 2018 profiteren van de

vroegboekkorting.

Actie
Word AVS-lid en ontvang een cadeaubon van 50 euro (zie boven).
Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/lidworden

‘Drinks&Bites’
Er zijn weer ‘Drinks&Bites’ voor alle congresgangers. Na de centrale
sluiting verwelkomen we u met (muzikaal) entertainment en een
uitgebreid assortiment aan (internationale) lekkernijen.

Locatie
Het NBC is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.
Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Telefoon: 030-6026900.
Routebeschrijving: www.n-b-c.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVS,
telefoon 030-2361010 of mail congres@avs.nl

Inschrijven
U kunt zich alleen online inschrijven via www.avs.nl/congres2018.
Bij aanmelden op de website schrijft u zich direct in op een van
de sessies.

Annuleringsvoorwaarden
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering meer
dan tien werkdagen voor het congres brengt de AVS 45 euro
administratiekosten in rekening. Bij annulering minder dan tien
werkdagen voor het congres, is geen restitutie mogelijk. U kunt
zich wel door een collega laten vervangen. Als annuleringsdatum
geldt de datum waarop de annulering bij de AVS binnenkomt. De
AVS behoudt zich het recht voor het congres te annuleren of te
verplaatsen naar een andere datum en/of locatie. Workshops gaan
alleen door bij voldoende belangstelling.
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Kom ook naar het AVS-congres 2018!

goed onderwijs door visionair leiderschap

Postbus 1003 3500 BA Utrecht T 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

hoofdsponsors:
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