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Het gezicht van
de schoolleider



Centrale inleiding
Vragend veranderen – door Claire Boonstra

We weten allemaal dat het onderwijs
systeem aangesloten moet blijven bij de 
veranderende tijden. Maar hoe bepaalt u 
als schoolleider uw koers te midden van de 
waan van alledag? Hoe kunt u leerlingen in 
staat stellen om hun eigen toekomst vorm 
te geven en hun oneindige potentieel te 
ontketenen? Hoe maakt u bewuste keuzes 
met betrekking tot het onderwijs? Claire 

Boonstra neemt u tijdens deze centrale sessie aan de hand van 
vier concrete stappen mee om op een weerstandloze manier 
vragend te veranderen en koers te bepalen. Stap 1 gaat over het 
los komen van gewoontes. We doen veel op de automatische 
piloot, maar zijn ons hier niet eens bewust van. Pas als we wel
overwogen stilstaan bij de gewoontes en aannames, en ze van alle 
kanten proberen te bekijken en te begrijpen, kunnen we in 
beweging komen. Claire gaat vervolgens kort in op stap 2 
(waartoe?), stap 3 (wat?) en stap 4 (hoe?). Meer informatie: 
http://operation.education/over-ons

Claire Boonstra is sinds 2012 een van de Young Global Leaders van 
het World Economic Forum, een internationale organisatie voor 
publiekprivate samenwerking met als doel ‘de wereld te verbete
ren’. Ze is ook oprichter van Operation Education, een beweging 
die vernieuwing van het onderwijs mogelijk maakt en de samen
leving bewust maakt van de noodzaak en voordelen daarvan, 
zodat we vanuit intrinsieke motivatie en op interactieve wijze kun
nen leren wat voor onszelf en voor de samenleving waardevol is.
Mensen maken het verschil, zeker in het onderwijs. Driessen HRM 
stelt mensen en organisaties in staat om het beste uit zichzelf te 
halen. Deze missie sluit naadloos aan op die van Claire Boonstra.

www.driessen.nl 
www.weforum.org/community/forumyounggloballeaders
www.claireboonstra.com

Het gezicht van de schoolleider
Beste collega,

Als leidinggevende bent u de spil waar alles 
om draait, het gezicht van de school. Voor de 
AVS is het een vanzelfsprekend gegeven, 
leidinggevenden in het funderend onderwijs 
doen ertoe: de schoolleider is van cruciaal 
belang. Dat wordt gelukkig ook steeds vaker 
onderkend. Ouders zien het, leraren ervaren 
het en de staatssecretaris zegt het steeds 
vaker hardop. Met uw gezicht toont u 

leiderschap naar het team, de ouders en de buitenwereld. Uw 
leiderschap, uw idealen en uw professionele handelen bepalen voor 
een belangrijk deel hoe u het leidinggeven vormgeeft en wat 
anderen daarin van u ervaren.

De schoolleider is leidend in het leren en een lerende leider, dit is 
een belangrijk perspectief in de dynamische ontwikkelingen van het 
onderwijs en de positie van onderwijs in de ‘globaliserende’ maat
schappij. Waar we vaak spreken over de school als professionele 
leergemeenschap verschuift het denken naar een maatschappij als 
professionele leergemeenschap. Met alle beschikbare mogelijk
heden en toepassingen van ICT is het omgaan met data, het leven 
en leren in de digitale wereld en het nadenken over het onderwijs en 
het leiderschap van de toekomst enorm belangrijk.

Meegaan met de nieuwste ontwikkelingen is essentieel, maar ook 
ruimte houden voor een gedegen fundament en idealen. Het cur
riculum toepassen, maar ook streven naar persoonlijke en maat
schappelijke vorming van leerlingen. Proberen verder te kijken 
dan het curriculum en gedachten om te zetten naar idealen en die 
vormgeven in de school en het onderwijs. Wat zijn uw idealen en hoe 
ziet uw leiderschap eruit? En hoe wordt dit voor de nieuwe generatie 
leidinggevenden?
De huidige maatschappij vraagt om andersdenkende leiders. 
Uw leiderschap ontdekken en ontwikkelen in een veranderende 
maatschappij, daar is op het AVScongres alle ruimte voor.

U kunt kiezen uit vier kolommen met workshops, sessies en 
 lezingen, een uitdagend en gevarieerd aanbod. Daarnaast is er 
 voldoende ruimte om uw collega’s te ontmoeten, te netwerken en 
ervaringen uit te wisselen. Kortom, een congres met een gezicht 
waar ook uw gezicht van harte welkom is.

Ik hoop u allemaal te kunnen begroeten op vrijdag 18 maart,

Petra van Haren, voorzitter AVS

Schoolleidersregister PO: Het AVScongres staat vermeld als bron op het platform informeel leren bij alle zeven professionaliserings
thema’s van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de inhoud van de workshops van het AVScongres, afhankelijk van welke 
workshop u volgt, gedeeltelijk aansluit bij de professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de 
professionaliseringsthema’s via informeel leren.
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AVS-congres in het kort
Als leidinggevende bent u in feite het boegbeeld van de school. U bent de rots in de branding, de motor die alles in gang zet. 
Het leiderschap richt zich naar het team, de ouders, leerlingen en de (directe) omgeving. Zij kijken naar u op, verwachten 
van u het voortouw. Voor de jongste generatie bent u het lichtende voorbeeld. Kortom, het gezicht van de schoolleider kent 
meerdere kanten! Op het AVS-congres kunt u ervaringen delen, elkaar inspireren en ideeën opdoen.

Dagindeling Er zijn vier kolommen waaruit u een of meer
dere sessies of workshops kunt volgen: ‘leiderschap in de toe
komst’, ‘idealeren, idealeiden’, ‘leiderschap ontdekken’ en ‘hands
on sessies’. U kiest tenminste een plenaire sessie, verder is de 
keuze vrij. In het tijdschema ziet u hoe u uw dag kunt indelen.

Kolommen
Het AVScongres is ingedeeld in vier kolommen:

Kolom 1: Leiderschap in de toekomst
Kinderen die nu op school zitten, worden opgeleid 
voor beroepen die nu nog niet bestaan. Hoe weet 
u wat u nú kinderen moet leren voor later? Wel is 
duidelijk dat kinderen van nu 21eeeuwse vaar
digheden moeten ontwikkelen waarmee ze beter 

voorbereid zijn op hun toekomst. Wat betekent dit voor onderwijs
professionals die deze kennis moeten overbrengen? Wat is de rol van 
de schoolleider hierbij? Hoe houdt u ruimte in uw schoolplan en hoe 
richt u zelfevaluatie in? De dialoog #0nderwijs2032 is goed op gang, 
denkt en doet u mee?

Kolom 2: ‘Idealeren, idealeiden’
Het bestaande curriculum heeft zijn langste tijd 
gehad. Het onderwijs moet meegaan met de 
dynamiek van de veranderende maatschappij. 
Hoe geeft u handen en voeten aan het vormings
ideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel 

handelen hand in hand gaan? Hoe kijkt u verder dan het curriculum 
en hoe vertaalt u gedachten naar idealen? Idealisme in het leren 
( ‘idealeren’) en idealisme in het leiden (‘idealeiden’). Hoe geeft 
u vorm aan de verhouding tussen vakopleiding (Ausbildung) en 
 persoonlijke en maatschappelijke vorming? (bildung) Durft u de uit
daging met uw team aan?

Kolom 3: Leiderschap ontdekken
De veranderende dynamiek van nu vraagt om 
‘andersdenkende’ leiders. De nieuwe generatie 
leidinggevenden kenmerkt zich als ‘doeners’ en 
‘denkers’ en zijn tegelijkertijd ‘mondiger’, maar 
ook ‘meer zoekende’. De leidinggevende kan niet 

meer alleen alle wijsheid in pacht hebben en zoekt ondersteuning 
bij zijn team. Kinderen ontwikkelen zich ook anders, maken door de 
toegenomen digitalisering zelfstandiger opdrachten en leren ook 
veel buiten lestijd om. Hoe zet u talenten in, voor het team, uzelf of 
de kinderen? Waar legt u de (gedeelde) autonomie?

Kolom 4: Hands-on sessies: direct 
aan de slag in de praktijk

In lijn van bovenstaande thema’s praktische, 
 inspirerende handson sessies die inspelen op de 
vragen die er nu zijn waarvan u morgen de vruch
ten kunt plukken in uw school.

pauze, informatiemarkt en netwerken

AVS-stand en informatiemarkt De goed 
gevulde informatiemarkt (in de Grand Hall) is ieder jaar weer 
een trekpleister. Ook vindt u hier de AVSstand, waar het 
bestuur, de ledenraad en AVSadviseurs en medewerkers 
uw vragen kunnen beantwoorden. We horen graag hoe u over 
bepaalde in of externe ontwikkelingen denkt. De hele dag is 
het mogelijk via wifi tweets te versturen (#avscongres).

Praktijksessies De vorig jaar geïntroduceerde praktijk
sessies bleken een succes te zijn. Vandaar dit jaar weer. Congres
deelnemers kunnen ‘kort’ proeven aan een ervaring van een 
andere school(leider) of bestuurder. In 10 minuten deelt de 
spreker zijn of haar ervaring met een bepaald thema, waarbij 
de luisteraars de mogelijkheid hebben interactief te reageren. 
Zo inspireert u elkaar en brengt u elkaar op ideeën. Natuurlijk 
kunt u op een ander moment verder van gedachten wisselen. 
U hoeft zich niet van tevoren op te geven voor deze sessies.
In het NBC wordt het programma bekendgemaakt (zie dagindeling 
voor globale planning).
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Overzicht workshops en sessies

Kolom 1: Leiderschap 
in de toekomst

1   Tijd voor Teamflow: ‘Het moment waarop het team in 
haar kracht staat’

 Anita Michgelsen en Jef van den Hout plenaire sessie
2   Van een visie op onderwijs naar een visie op leren

 Martine Creemers sessie
3   Leiderschap en cultuureducatie

 Henri Faassen workshop
4   Leiderschap in een veranderend tijdperk: sturen 

op zelfsturing!
 Marijke Nederkoorn en Robert Mentink lezing
5   Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

 Simone Schrier workshop
6   Directeur IKC worden? Gewoon doen!

 Op stap naar (maatschappelijk) ondernemerschap

 Henk Derks en Peter Vereijken workshop
7   Eigenzinnig leiderschap

 Ron Stevens lezing
8   To internationalise or not to internationalise? Leiderschap 

en internationalisering: uw school, team en leerlingen klaar 
voor de toekomst

 Elly Deelder en Suzan van Dieren workshop
9   Lerende leiders, lerende scholen

 Johan Spitteler en Lilian ter Laak workshop
10  Hoogbetrouwbare scholen
 AnneMarie DoggerStigter en Helene Labout workshop

Kolom 2: ‘Idealeren, idealeiden’

11   Van verzuiling naar mozaïek, in samenleving en onderwijs
 Wilbert van Leijden plenaire sessie
12   Verstaat u de kunst van het leidinggeven in de 21e eeuw? 

Kunst- en cultuureducatie als inspiratiebron
 Caroline Offerhaus workshop
13   De innovatieve schoolleider en de leerlijn 10-14
 Mariska van Wijngaarden, Arjen Smits, Gerrit Ordelman,

 Lenie van Lieverloo workshop
14   De school als democratische oefenplaats
 Irene de Kort workshop
15   Uw eigen vorming is veel te belangrijk om aan anderen 

uit te besteden
 Dick Middelhoek workshop
16   De Bildung Academie, een eigen initiatief van competente, 

rebelse studenten
 Arthur de Gast workshop
17   Leer zelf programmeren tijdens een CoderDojo 

 Dick Middelhoek sessie

Kolom 3: Leiderschap ontdekken

18   Leiderschap ontdekken
 Jaap Versfelt plenaire sessie
19   Waarderende functioneringsgesprekken: minder hard werken, 

meer resultaat
 Aart Brezet workshop
20   Nieuwe regie in ouderbetrokkenheid
 Harriet Marseille workshop
21   “Aan mij ligt het niet!” Leiderschap vanuit irritatie of 

inspiratie?
 Angelique Janssen workshop
22   ‘Elke dag samen een beetje beter’
 Jaap Versfelt workshop
23   Talentvol leiderschap
 Paul ’t Mannetje workshop
24   Hoe schoolleiders hun leiderschap kunnen ontwikkelen 

door zelfsturing te bevorderen bij team en kinderen
 Irene Harmsen en Kris Verbeeck sessie
25   Krijg het oerconflict onder de knie: vrijheid versus 

verantwoordelijkheid
 Roald Pool lezing
26   Spirituele intelligentie: welke betekenis wilt u hebben 

als leider?
 Leidje Witte workshop
27   Leiding geven aan een professionele leergemeenschap
 Carola Riemens en Marcel Bogaarts workshop
28  Strategieën die helpen bij het volgen van je leidinggevende
 Reinoud Buijs sessie

 

Kolom 4: Hands-on sessies: 
direct aan de slag in de praktijk

29   Kwaliteitsverbetering in één uur
 Carine HulscherSlot en Marielle Boogers workshop
30   Reputatiemanagement: positionering en profilering van 

uw school
 Arie van Erp en Els Pessers sessie
31   Mijn school wordt een IKC
 Karlijn Brouwers workshop
32   Grip op werkdruk
 Ellen Feller en Francien Zwaneveld workshop
33   Naar een effectief Innovatie- en Investeringsplan (I&I) 

onderwijs en ICT
 Michel van de Ven en Erik Boeschoten workshop
34   Bovenbestuurlijke samenwerking en goed werkgeverschap
 Loek van der Kroon, Joyce van Solinge, 

 Anita van de Bunt workshop
35   Het schoolplan op één poster en feedback op drie vragen
 Tijmen Bolk i.s.m. een schoolleider workshop
36   Strategische communicatie & PR
 Noud Cornelissen en Hans Scholten workshop
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Kolom 1

Kinderen die nu op school zitten, worden opgeleid voor beroepen die 
nu nog niet bestaan. Hoe weet u wat u nú kinderen moet leren voor 
later? Duidelijk is dat kinderen van nu 21e-eeuwse vaardigheden 
moeten ontwikkelen waarmee ze beter voorbereid zijn op hun toekomst. 
Wat betekent dit voor onderwijsprofessionals die deze kennis moeten 
overbrengen? Wat is de rol van de schoolleider hierbij? Hoe houdt u 
ruimte in uw schoolplan en hoe richt u zelfevaluatie in? De dialoog 
#Onderwijs 2032 is goed op gang, denkt en doet u mee?

1  Tijd voor Teamflow
‘Het moment waarop het team in haar kracht staat’
Anita Michgelsen en Jef van den Hout

Teamflow is het moment waar
op een team in zijn kracht 
staat, open communiceert, 
beter presteert, uitdagingen 
aangaat, voldoening ervaart 
en betekenis verleent aan de 
manier waarop de leden 

samen en individueel hun collectieve ambitie vertalen. De collectie
ve ambitie, het startpunt, staat voor een gedeeld gevoel van intrin
sieke motivatie om als team te opereren en te presteren, op basis 
van gedeelde waarden en motivaties en (h)erkenning van elkaars 
aanvullende kwaliteiten.

Als schoolleider bent u een ‘motor’ binnen de school en het 
onderwijs, maar bereiken wat u voor ogen heeft met uw school is 
onlosmakelijk verbonden met anderen. Toekomstgericht leider
schap vraagt onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelin
gen nadrukkelijker om het stimuleren van communiceren, samen 
leren en samenwerken als middelen om de ambitie te vertalen 

in prestatie en resultaat. De uitdagingen van de 21e eeuw vragen 
om leiders die ontwikkelruimte faciliteren en teams in hun kracht 
kunnen zetten. Teams waarin men de krachten bundelt, elkaar 
stimuleert tot positiviteit, creativiteit, betekenis, ontwikkeling, uit
daging en voldoening. Een team vormt zo samen met het individu 
het onderscheidend vermogen van een organisatie. Het teamflow
concept biedt mogelijkheden om het team als  sociaal systeem zelf 
verantwoordelijk te maken voor klimaat, proces en resultaat.

In deze plenaire sessie staan we stil bij:
• Wat is teamflow?
• Wat zijn de condities en componenten van teamflow?
• Wat is het ideale klimaat voor teamflow?
• Hoe bereikt u teamflow?
• Hoe monitort en beïnvloedt u samen met uw team de teamflow?

Anita Michgelsen is adviseur bij M&Ogroep en Jef van den 
Hout is oprichter van Flow Concepts. www.meno-groep.nl en 
www.flowconcepts.nl

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

Leiderschap in de toekomst

2  Van een visie op onderwijs naar een visie op leren
Martine Creemers sessie

Daar waar de visie van een school ooit volstond met het 
antwoord op de vraag ‘Hoe verzorgen wij onderwijs?’, 
zien we scholen nu vooral zichzelf de vragen stellen: 
‘hoe leren onze leerlingen?’ en ‘hoe leren wij als profes
sionals?’ Thema’s als gepersonaliseerd leren, lerende 

organisatie, leergesprekken en een leerlijn leren ‘leren’ maken dui
delijk dat het belangrijk is om samen de term ‘leren’ voor zowel leer
ling als professional concreet vorm en inhoud te geven.

In deze sessie gaan we dieper in op deze vragen en komen we tot 
concrete actiepunten en visieontwikkeling voor uw eigen organisa
tie. We bekijken aan de hand van stellingen wat de vaardigheden van 
de 21e eeuw betekenen voor onze leerlingen, leraren en leiderschap 
en ontwikkelen daarmee gezamenlijk doorkijkjes en aanbevelingen 
voor uw eigen praktijk.

Martine Creemers is adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen. 
www.onderwijsmaakjesamen.nl
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3  Leiderschap en cultuureducatie
Henri Faassen workshop

Cultuureducatie krijgt een steeds belangrijkere rol 
bij de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan een 
keer per jaar met de klas naar een museum. Creatieve 
vaardigheden worden steeds belangrijker op de 
arbeidsmarkt en het is daarom belangrijk om deze 

vaardig heden al te ontwikkelen op jonge leeftijd. Een schoolleider 
heeft  een belangrijke rol om cultuureducatie op een succesvolle wij
ze vorm te geven in de praktijk van een school. Hij of zij zoekt samen 
met het lerarenteam naar een visie en werkwijze die bij de school en 
de omgeving past. Hierbij spelen deskundigheidsbevordering van 
het lerarenteam en doorlopende leerlijnen op het gebied van cul
tuureducatie een belangrijke rol. Drie schoolleiders gaan met elkaar 
en de zaal in gesprek over de manier waarop zij cultuureducatie 
vorm hebben gegeven. 

Henri Faassen is plaatsvervangend directeur Erfgoed en Kunsten bij 
het Ministerie van OCW. www.rijksoverheid.nl

4  Leiderschap in een veranderend 
tijdperk: sturen op zelfsturing!
Marijke Nederkoorn en Robert Mentink lezing

Onze kennissamenleving vraagt om ander 
leiderschap, vraagt om ‘sturen op zelfstu
ring’. Leidinggevenden die hierop sturen 
zorgen voor een organisatie waarin leraren 
samen verantwoordelijkheid nemen voor 

het onderwijs en daarover verantwoording afleggen aan elkaar en 
ook aan u als leidinggevende. Bovendien geeft zelfsturing ruimte 
voor verdere ontwikkeling van creativiteit en flexibiliteit bij leraren. 
De vraag is: hoe doet u dat en wat doet u wel en wat niet? Om met
een een misverstand uit de weg te ruimen: sturen op zelfsturing 
betekent juist ook aanwezig zijn en je glashelder uiten als het gaat 
om de ondergrens. We wisselen denken en doen af rond een aantal 
thema’s als: teen veranderend tijdperk; professionele ruimte en zelf
sturing; de erosie van standbeeldleiderschap; omgaan met para
doxen en het trotseren van het ‘oude denken’ en de eigen ‘theories 
in use’. De routeplanner (oud denken) bij deze trektocht op weg 
naar zelfsturing ontbreekt. In plaats daarvan krijgt u een idee van 
hoe ver u al op weg bent en een aantal tips voor onderweg.

Marijke Nederkoorn is kernopleider en Robert Mentink is managing 
partner/opleider bij Thomas More Leiderschapsacademie. 
www.thomasmorehs.nl

5  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Simone Schrier workshop

Hoe kunt u binnen uw bestuur met interne audits wer
ken aan een professionele cultuur waar leren van elkaar 
en schoolontwikkeling centraal staan? Hoe kunt u als 
schoolleider een auditteam inzetten? Aan de hand van 
een voorbeeld van een stichting van twintig scholen 

doorlopen we het proces van ontwikkeling. Wat levert het op op 
bestuurs en schoolniveau en wat zijn successen en valkuilen?

Simone Schrier is managementconsultant bij Edux 
Onderwijspartners. www.edux.nl

6  Directeur IKC worden? Gewoon doen! 
Op stap naar (maatschappelijk) 
ondernemerschap
Henk Derks en Peter Vereijken workshop

Van de POdirecteuren streeft 66 procent 
binnen vijf jaar naar het realiseren van 
IKC’s. Het stelsel van onderwijs – opvang – 
jeugdzorg/welzijn verandert echter niet zo 
snel. Wat is mogelijk binnen de huidige 

wetgeving? Alle IKC’s zijn verschillend, maar doel en formule zijn 
standaard en inhoudelijk universeel. Om ‘containervorming’ zoals in 
het verleden bij Brede Scholen te voorkomen, is het van belang de 
juiste start te maken, namelijk: vanuit ‘waarom, wat en hoe’ op weg 
naar één organisatie met één curriculum toewerken, met een verant
woorde combinatie van publieke en private middelen.
De voorwaarden om directeur van een IKC te kunnen worden: helder 
ondernemend leiderschap met een overtuigende visie, buiten de 
lijntjes kunnen denken, kunnen acteren vanuit marktdenken, verbin
dend en toekomstgericht. 
Meer informatie over de Leergang Directeur IKC: www.avs.nl/cel/ikc

Henk Derks en Peter Vereijken zijn adviseurs IKC vanuit het 
Landelijk Expertisecentrum Kindcentra en docenten van de AVS 
Leergang Directeur IKC. Beide  zijn bestuurder en partner in het 
netwerk van Stichting Social Solutions.

7  Eigenzinnig leiderschap
Ron Stevens lezing

Onderwijs vergt eigenzinnig leidinggeven binnen een 
professionele cultuur. Vanuit chaostheorie, sociaal 
constructivisme en veranderkundige inzichten krijgen 
deelnemers een inspirerende blik op leiderschap. 
We willen u inspireren tot een persoonlijke herijking/

verrijking van uw rol als leidinggevende binnen de veranderingen die 
onderwijs van u vragen. Deelnemers reflecteren op hun leidingge
vend gedrag, met name binnen situaties die verandering vragen. 

‘De informatiemarkt is zeker zinvol, 
maar ik vind het ook veel waard 
om collega’s en oude bekenden te 
spreken.’
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Deelnemers krijgen ook inzicht in de paradox van het leiderschap 
vanwege het (chaotische) verloop van veranderingen en inzicht in 
het belang van betekenis en zingeving boven het belang van syste
men en procedures. Welk leidinggevend gedrag werkt juist wel en 
wat juist niet bij veranderingen, rekening houdend met passie voor 
werk, samenwerken, professionele autonomie, visiegedreven veran
deringen en dialoog? En hoe geeft u leiding aan de veranderingen: 
bent u een voorop lopende leider met oog voor de toekomst en hart 
voor het onderwijs of een volgzame manager?

Ron Stevens is senior adviseur bij Edux Onderwijspartners. 
www.edux.nl

8  To internationalise or not to 
internationalise? Leiderschap en 
internationalisering: uw school, team 
en leerlingen klaar voor de toekomst
Elly Deelder en Suzan van Dieren workshop

Internationalisering begint steeds vroeger: leerlingen 
moeten eerder beginnen met het ontwikkelen van 
 kennis, vaardigheden en houding om goed te kunnen 
functioneren in een globaliserende wereld. De inter
nationale dimensie wordt daarom steeds belangrijker 

voor het onderwijs. Met internationalisering kiest u een sterk profiel 
of ‘smoel’ voor uw organisatie. Het Platform #onderwijs 2032 heeft 
in zijn voorlopige advies geformuleerd dat leerlingen vanaf groep 1 
Engels moeten krijgen. Vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) en 
internationalisering komen in het curriculum.
De workshop bestaat uit een korte introductie over vvto en interna
tionalisering en de verschillende kansen en opbrengsten daarvoor. 
Een schoolleider met uitgebreide ervaring op gebied van internatio
nalisering en vvto deelt zijn visie en ervaringen en laat zien wat 
 leiderschap met betrekking tot internationalisering kan betekenen 
voor een school.
De deelnemers werken hun visie op internationalisering voor hun 
school uit via barometers, stellingen en discussie met collega’s. 
Leidt het tot grote aanpassingen van uw beleid en curriculum of laat 
internationalisering zich makkelijk integreren in uw huidige plannen?

Elly Deelder (zie foto) is senior medewerker projecten en 
Suzan van Dieren is teamcoordinator bij EPNuffic. www.epnuffic.nl

9  Lerende leiders, lerende scholen 
Johan Spitteler en Lilian ter Laak workshop

Scholen zijn in een complexe omgeving 
volop in beweging. Het huidige inspectie
kader biedt scholen meer ruimte voor 
eigen keuzes en accenten. Biedt de ‘nieu
we’ vrijheid meer kansen, of is dat voor

schrijven wat moet gebeuren juist handig? Alle scholen buigen zich 
over de nieuwe thema’s: deep learning, de 21e eeuwse vaardigheden, 
de digitale leeromgeving. Waar de inhouden veranderen, verandert 
ook de wijze van leidinggeven. Als de leider leert, leert de school. 
Als de school leert, leert de leider mee. Hoe ziet uw vernieuw(en)de 
rol er uit? Legt u de focus op creatief en ondernemend onderwijs? 
Lukt het u weg te komen van dikke plannen en te zorgen voor het 
versterken van de focus (op alle lagen) van leren leren?
In deze workshop zoeken we samen naar praktische antwoorden 
voor het leidinggeven aan de school van morgen. Wat voor soort lei
der bent u? Hoe gaat u om met de onvermijdbare (en tegelijk onmis
bare) weerstand bij nieuwe ontwikkelingen? Hoe geeft u leiding aan 
ontwikkelingen waarvan u nog niet weet hoe het er over drie, vier 
jaar uitziet? Doet u aan gespreid leiderschap? U hoort concrete aan
bevelingen en strategieën.

Johan Spitteler en Lilian ter Laak zijn opleider/adviseur bij Centrum 
voor Nascholing Amsterdam. www.centrumvoornascholing.nl

10  Hoogbetrouwbare scholen
Anne-Marie Dogger-Stigter en Helene Labout
workshop

Het onderwijs op school zou constant van 
hoge kwaliteit moeten zijn, ongeacht toe
valsfactoren als de groep waarin een leer
ling terechtkomt of de leraar die hij treft. 
Om zo’n hoge onderwijskwaliteit te kun

nen garanderen, zijn maatregelen nodig. In deze sessie maakt u ken
nis met vijf niveaus van beheersing van de onderwijskwaliteit. 
Robert Marzano biedt een raamwerk voor het toetsen, monitoren en 
bevestigen van de effectiviteit van het succes van de school en de 
leerlingen. U leert hoe u als het ware een hoogbetrouwbare organi
satie kunt worden: een organisatie die proactief stappen zet om 
 mislukkingen te voorkomen.

AnneMarie DoggerStigter en Helene Labout zijn trainer/
adviseur bij Bazalt OnderwijsAdvies. www.bazalt.nl en 
www.marzanoresearch.nl

‘Een boeiende dag bij #avscongres 
vol inspiratie over ontplooiing van 
kinderen, talenten, ontwikkeling, 
professionalisering en leiderschap!’
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12  Verstaat u de kunst van het leidinggeven in de 21e eeuw? 
Kunst- en cultuureducatie als inspiratiebron
Caroline Offerhaus workshop

De 21e eeuwse samenleving kenmerkt zich door conti
nue verandering, onder andere door snelle techno
logische ontwikkelingen en vrijwel overal beschikbare 
informatie. Dat vraagt andere accenten in het onder
wijs om leerlingen voldoende voor te bereiden op 

actieve participatie. 21e eeuwse vaardigheden als creativiteit, 
 kritisch denken en inlevingsvermogen komen in de cultuureducatie 
als vanzelfsprekend voor. Het is van belang dat leerkrachten de 

ontwikkeling van deze 21e eeuwse vaardigheden bij hun leerlingen 
stimuleren, op gang houden en zelf creatief en flexibel met dat 
 proces omgaan. Wat vraagt dit alles van 21e eeuws leiderschap? 
Hoe kunnen kunst en cultuureducatie inspiratiebron zijn voor uw 
wijze van leidinggeven? Ervaar hoe creativiteit uw leidinggeven 
kan verrijken.

Caroline Offerhaus is adviseur bij B&T. www.vbent.org

Kolom 2

Het bestaande curriculum heeft zijn langste tijd gehad. 
Het onderwijs moet meegaan met de dynamiek van de 
veranderende maatschappij. Hoe geeft u handen en voeten 
aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en 
professioneel handelen hand in hand gaan? Hoe kijkt u 
verder dan het curriculum en hoe vertaalt u gedachten 
naar idealen? Idealisme in het leren (‘idealeren’) en 
idealisme in het leiden (‘idealeiden’). Hoe geeft u vorm 
aan de verhouding tussen vakopleiding (Ausbildung) en 
persoonlijke en maatschappelijke vorming? (bildung) Durft 
u de uitdaging met uw team aan?

‘Idealeren, idealeiden’

11  Van verzuiling naar mozaïek, in samenleving en onderwijs
Wilbert van Leijden

De Nederlandse samenleving is sinds de 
jaren 50 van de vorige eeuw ingrijpend ver
anderd. De overzichtelijkheid van de verzui
ling heeft plaatsgemaakt voor een mozaïek 
aan mens/wereldbeelden en identiteiten. 
En het onderwijs veranderde mee. Naast de 
christelijke, katholieke of openbare basis
school zien we inmiddels ook de islamiti
sche basisschool, de Montessorischool, 

de iPadschool, de school voor hoogbegaafde kinderen, de 
Daltonschool, de Vrije School en de Iederwijsschool. En het einde 
aan de fragmentatie is nog lang niet in zicht. Zo stimuleert de 
gemeente Amsterdam initiatieven om tot nieuwe vormen van 
onderwijs te komen, opdat het aanbod nog beter aansluit bij de 
wijze waarop ouders tegen leven en samenleving aankijken, en de 
vertaling daarvan naar de opvoeding van hun kinderen en het type 
onderwijs dat daar het best bij past.

Deze plenaire sessie biedt een inleiding over de transitie van de 
verzuilde samenleving naar de hedendaagse mozaïeksamen
leving en de maatschappelijke dynamiek daarbinnen. Er wordt 
een vertaalslag gemaakt naar het onderwijs, met aandacht voor 
verschillen tussen de denkbeelden van ouders over opvoeding en 
onderwijs, de wijze waarop de opkomst van nieuwe schooltypen 
samenvalt met de opkomst van nieuwe mens/wereldbeelden, 
en de implicaties hiervan voor de mogelijkheid scholen samen te 
smeden tot een groep met een eenduidig profiel. Schoolleiders 
krijgen inzicht in de verschillen in verwachtingen en houdingen 
tussen ouders. Bovenschools managers leren over de verschillen 
tussen afzonderlijke scholen.

Wilbert van Leijden  is publicist en adviseur. In  samenwerking met 
Synnervate www.spiraldynamicsintegral.nl, www.synnervate.nl,
www.avs.nl/cel/pb en www.avs.nl/cel/obl

P le n a i r e  s e s s i e
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13  De innovatieve schoolleider 
en de leerlijn 10-14
Mariska van Wijngaarden, Arjen Smits,  
Gerrit Ordelman, Lenie van Lieverloo workshop

Er zijn verschillende redenen om juist in de leeftijdsfase 
van 10 – 14 een ononderbroken ontwikkeling te organi
seren en de aansluiting povo te optimaliseren. Een 
 thema dat hoogst actueel is en waarvoor vanuit ver
schillende zijden, vanuit het veld en vanuit onderzoek 

en wetenschap, een lans wordt gebroken. Er zijn pleidooien voor 
meer geleidelijke overgangen in het onderwijs, het zou leerlingen en 
ouders meer rust geven als jongeren de tijd krijgen om te ontdekken 
wat hun kwaliteiten zijn en wat bij hen past. In deze workshop 
komen actuele casuïstieken rond onderwijs 1014 en praktijkervarin
gen aan bod. We gaan daarbij in op de (zeer actuele) samenwerking 
en de overgang povo. Ook geven we een doorkijkje in de knelpunten 
en oplossingsrichtingen die de concrete onderwijspraktijk vraagt. 
Wat zijn uw ambities en uitdagingen in het leidinggeven aan onder
wijs 1014? Deelnemers krijgen handvatten voor leidinggeven aan 
innovatie en de veranderkundige en procesmatige succesfactoren. 
Deze sessie is een aanrader voor scholen en besturen die om rede
nen van krimp en/of onderwijsinhoudelijke ambities nieuwe wegen 
willen verkennen rond de doorlopende leerlijn povo.

Mariska van Wijngaarden is projectleider bij Tiener College in 
Gorinchem, Arjen Smits is bestuurder CVOAVDe Hoven. Gerrit 
Ordelman is bestuurder bij LOGOS, Lenie van Lieverloo (zie foto)
is expert programmalijn 1014 bij KPC Groep. tienercollege.nl. 
www.csdehoven.nl, www.stichting-logos.nl en www.kpcgroep.nl

14  De school als democratische oefenplaats
Irene de Kort workshop

De samenleving is in beweging en dat heeft uiteraard 
ook gevolgen voor het onderwijs. De school kan worden 
gezien als een minimaatschappij: alles wat gebeurt in 
de maatschappij, gebeurt ook in de school. De school is 
de plek waar kinderen en jongeren te maken krijgen met 

een diversiteit aan nationaliteiten, waarden, opvattingen en ideeën. 
De school is bij uitstek de plek om over dit soort thema’s in gesprek 
te gaan en te werken aan democratisch burgerschap en maatschap
pelijke betrokkenheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het 
Nederlandse onderwijs relatief zwak scoort op het punt van maat
schappelijke betrokkenheid. Burgerschap betekent volgens de onder
zoekers dat mensen een democratische houding kunnen aannemen, 
kunnen omgaan met verschillen tussen mensen, en respect kunnen 
opbrengen voor mensen met andere achtergronden en talenten.
Wanneer u de school ziet als een veilige oefenplaats voor democra
tische burgerschapsvorming ontstaan er allerlei situaties die u kunt 
aangrijpen voor gesprek en reflectie.
Hoe creëert u zo’n oefenplaats? Wat vraagt dat van het team en leer
lingen? Wat vraagt dit van de schoolleiding? Hoe kunt u dit relateren 
aan actuele thema’s, zoals de toenemende diversiteit of de grote 
toestroom van vluchtelingen?

Irene de Kort is adviseur bij KPC Groep. www.kpcgroep.nl

15  Uw eigen vorming is veel te belangrijk 
om aan anderen uit te besteden
Dick Middelhoek workshop

Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we 
nog niet kennen, maar hoe doen we dat? Hoe werkt u, 
samen met uw team, aan toekomstgericht onderwijs in 
de school? In deze workshop onderzoeken we wat u al 
aan bildung (persoonlijke, maatschappelijke en cultu

rele vorming) doet en hoe we meer handen en voeten kunnen geven 
aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel 
handelen hand in hand gaan. Daartoe leert u ‘eeuwige’ denktechnie
ken (4th Century B.C. Skills) en oefenen we 21st Century Skills. 
De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) heeft, in samen
werking met het AVS Centrum voor Educatief Leiderschap, de geac
crediteerde leergang Bildung voor schoolleiders ontwikkeld. 
We werken vanuit verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen, 
ondernemend gedrag, moed en creativiteit. In het kader van hun 
eigen vorming verzorgen vier POschoolleiders, die momenteel aan 
de AVS/ISVW leergang Bildung voor schoolleiders deelnemen, deze 
workshop. Met gebruik van een aantal praktische oefeningen en 
crossovers nemen zij u mee in de actuele ontwikkelingen rond 
 bildung en toekomst gericht onderwijs.

Dick Middelhoek is oprichter van Bureau Overleren en trainer 
bildung en ondernemerschap, spreker, coach en sociaal 
ondernemer. www.overleren.nl, www.isvw.nl en  
www.avs.nl/cel/bildung

16  De Bildung Academie, een eigen initiatief 
van competente, rebelse studenten
Arthur de Gast workshop

Vier ondernemende studenten nemen u mee naar hun 
eigen motieven, beelden en ervaringen rond het ont
staan (in februari 2015) en het eerste jaar van de 
Bildung Academie, opgericht door een team van gedre
ven studenten en docenten van de Universiteit van 

Amsterdam en de Vrije Universiteit. De academie, een aanvullend 
academisch platform, geeft invulling aan dat waar bestaande univer
siteiten niet aan toe komen: gericht aandacht besteden aan de per
soonlijke ontplooiing van de student en aan de bevordering van zijn 
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel (art. 1 Wet Hoger 
Onderwijs). Vroeger werd dit aangeduid als ‘academische vorming’ 
of – nog langer geleden, maar actueler dan ooit – als bildung.
In een half jaar kunnen studenten bij De Bildung Academie drie 
modules van elk vijf weken volgen met uiteenlopende thema’s: 
identiteit, energie, overtuigingskracht, geld, de rol van de kunst en 
informatie en digitalisering. De docenten van de modules zijn ‘mees
ters’ uit diverse academische en maatschappelijke sectoren, zoals 
de wetenschap, het bedrijfsleven, de kunst en de politiek. Het onder
wijs van deze Academie verschaft de student de vaardigheden om de 
wereld van vandaag te doorgronden en vorm te geven. 

Arthur de Gast is VUstudent aan de Bildung Academie. 
www.debildungsacademie.nl
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17  Leer zelf programmeren tijdens 
een CoderDojo 
Dick Middelhoek sessie

Door te programmeren leren kinderen logisch en 
 creatief denken, ontdekken ze de mogelijkheden van 
technologie. CoderDojo is een internationale vrijwilli
gersbeweging die jongeren van 7 t/m 17 jaar leert 
 programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, 

games maken, et cetera. Ziggo, ambassadeur van CoderDojo, wil 
samen met CoderDojo en lokale partners in 2016 minimaal 10.000 
jongeren laten kennismaken met programmeren. Om zo met elkaar 
nog meer kinderen de kans te geven onze nieuwe creatieve, onder
nemende generatie te worden. De gratis Dojobijeenkomsten, geor
ganiseerd door vrijwilligers, vinden buiten school plaats en duren 
ongeveer 2,5 uur. 
In deze CoderDojoworkshop, in samenwerking met Ziggo, maakt u 
zelf kennis met de manier waarop kinderen tijdens een Dojo leren 
programmeren. Ook leert u hoe u een dergelijke bijeenkomst in uw 
gemeente kunt organiseren. Er is plaats voor 20 deelnemers.

Dick Middelhoek is directeur van Bureau Overleren en trainer 
bildung en ondernemerschap, spreker, coach en sociaal 
ondernemer. www.overleren.nl en www.isvw.nl

Kolom 3

De veranderende dynamiek van nu vraagt om 
‘andersdenkende’ leiders. De nieuwe generatie 
leidinggevenden kenmerkt zich als ‘doeners’ en ‘denkers’ 
en zijn tegelijkertijd ‘mondiger’, maar ook ‘meer zoekende’. 
De leidinggevende kan niet meer alleen alle wijsheid 
in pacht hebben en zoekt ondersteuning bij zijn team. 
Kinderen ontwikkelen zich ook anders, maken door de 
toegenomen digitalisering zelfstandiger opdrachten en 
leren ook veel buiten lestijd om. Hoe zet u talenten in, voor 
het team, uzelf of de kinderen? Waar legt u de (gedeelde) 
autonomie?

Leiderschap ontdekken

18  Leiderschap ontdekken
Jaap Versfelt

Wat onderscheidt een geweldige school
leider van een ‘gewone’? Hoe besteden 
enorm goede schoolleiders hun tijd? Hoe 
vinden ze de balans tussen zelf een visie 
en doelen ontwikkelen en het team de 
ruimte geven dat te doen? Maar als ze 
een team de ruimte geven, hoe behou
den ze dan consistentie in het team en 
hoe verzekeren ze dat het team aandacht 

geeft aan doelen van buiten (Inspectie, bestuur, ouders)? In zijn 
verhaal gaat Jaap Versfelt in op deze vragen en geeft hij hand
vatten voor de praktijk van elke dag op school. Daarbij maakt hij 
gebruik van lessen uit andere landen, uit het bedrijfsleven en uit 
geweldige Nederlandse scholen.

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

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

‘Behalve dat deze dag 
steevast een inhoudelijk 
sterk programma kent, 
vind ik het ook een mooie 
gelegenheid om eens gezellig 
met mijn collega’s op stap te zijn.’

‘Dank #avscongres. 
Mooie sprekers, nieuwe 
ontmoetingen en hernieuwen 
van bestaande contacten.’
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19  Waarderende functioneringsgesprekken: 
minder hard werken, meer resultaat
Aart Brezet workshop

‘Je krijgt wat je vraagt, dus als je niet krijgt wat je wilt, 
moet je andere vragen stellen.’
Deze workshop is voor leiders die willen dat functione
ringsgesprekken leuke en goede gesprekken zijn waarin 
echt wat geleerd wordt. Die willen dat medewerkers 

gemotiveerd en met plezier hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. 
U ervaart stapsgewijs de kracht van de waarderende aanpak. Aan 
de hand van oefening ontdekt u dat het niet alleen theorie is: het is 
praktisch en het werkt.
Na deze workshop weet u waarom de waarderende aanpak werkt en 
kent u de daarbij behorende functioneringscyclus. Een schoolleider 
die dat ervaren heeft, zegt daarover: “Nu verlopen de gesprekken 
plezierig en gemakkelijk. Ik ben minder hard aan het werk en krijg 
meer waardevolle informatie. De leerkrachten benoemen haast 
als vanzelf hun sterke punten, ontwikkelpunten én oplossingen. 
Bijzonder is dat wij het daarbij ook meer over de inhoud van het vak 
hebben dan voorheen.” Als leidinggevende zet u de toon. Een functi
oneringsgesprek voeren is een van de gezichtsbepalende instrumen
ten die u als leidinggevende heeft!

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

20  Nieuwe regie in ouderbetrokkenheid
Harriet Marseille workshop

De schoolleider vervult een cruciale rol in het welslagen 
van de samenwerking tussen school en ouders. De meer 
traditionele vormen van het voeren van de regie belem
meren autonomie en gelijkwaardigheid. De uitdagingen 
die er spelen rond ouderbetrokkenheid, vragen om 

inzicht in de dynamiek in de interactie. Met een nieuwe vorm van 
regie wordt de wederzijdse autonomie niet beperkt, maar juist bevor
derd, en kun je een grote meerwaarde bereiken in de samenwerking 
tussen school en ouders. Deze regie is gebaseerd op vertrouwen, co
creatie en persoonlijk leiderschap. In deze workshop krijgt u concre
te handvatten om naar een nieuwe regie toe te groeien en leert u 
welke soms subtiele verschuivingen hiervoor nodig zijn in attitude en 
gedrag.

Harriet Marseille is coach en trainer bij Ouderbetrokkenheid
PLUS en auteur van de uitgave ‘Schoolleider aan zet in 
ouderbetrokkenheid’

 21  “Aan mij ligt het niet!” 
Leiderschap vanuit irritatie of inspiratie?
Angelique Janssen workshop

Het credo anno nu: “Maak gebruik van de talenten in 
uw team!” Iedereen heeft er de mond van vol. De werke
lijkheid is echter weerbarstig, u bent al blij als u een 
dag zonder irritaties aan de slag kunt, zonder gezeur 
aan uw hoofd. Denkt u af en toe: “ik lijd meer dan dat ik 

leid? Hoezo talentonwikkeling? Ik heb wel wat anders aan mijn 

hoofd. Zoveel irritaties… aan mij ligt het niet!” Stemmingmakerij, 
wandelgangenpraat, onbuigbare gedragspatronen en dan ook nog 
het beste uit mensen halen: welk talent heeft u daarvoor nodig als 
leider? Een praktische kennismaking met Diferenci, een theorie over 
fundamentele verschillen tussen mensen. Over het zien, erkennen en 
benutten van talent: als bron van inspiratie (in plaats van irritatie). 
Angelique verzorgt bij de AVS trainingen Diferenci: www.avs.nl/cel/
diferencibasis of www.avs.nl/cel/diferenciverdieping

Angelique Janssen is eigenaar van Janssen Training & Advies. 
www.janssentrainingenadvies.nl

22  ‘Elke dag samen een beetje beter’
Jaap Versfelt workshop

‘Elke dag samen een beetje beter’. Dat is het motto van 
stichting leerKRACHT, een organisatie van enthousiaste 
professionals uit het bedrijfsleven en het onderwijs. 
Stichting leerKRACHT bestaat nu drie jaar en werkt 
inmiddels op ruim 350 scholen in Nederland om op 

school een cultuur te ontwikkelen waarin leraren en schoolleiding 
samen op de werkvloer onderwijsverbetering vormgeven. Een derge
lijke cultuur ontstaat niet vanzelf. In deze interactieve workshop 
reflecteren deelnemers op de veranderingen die ze graag zouden 
bewerkstelligen in de cultuur op hun school. Op basis van deze ver
anderingen gaan we vervolgens aan de slag om een eerste set acties 
te definiëren om deze cultuuromslag te starten.

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

23  Talentvol leiderschap
Paul ’t Mannetje workshop

Een leidinggevende heeft een grote invloed op het wel
bevinden en de (talent)ontwikkeling van de leraar. Een 
talententraject inzetten kan veel opleveren voor u, uw 
team en uw organisatie op gebied van werkplezier, pro
ductiviteit, betere resultaten duurzame inzetbaarheid, 

mobiliteit, vitaliteit en stresspreventie. U maakt kennis met het 
talentengedachtegoed en de StrengthsFinder van Buckingham en 
Clifton en de mogelijkheden van Positieve Psychologie, Waarderend 
onderzoeken, Flow en Progressiegericht werken. In enkele prakti
sche opdrachten ervaart u de toepassingsmogelijkheden van de vijf 
dominante talenten in privé en zakelijk verband.
Deze interactieve workshop is mede gebaseerd op enkele ervaringen 
met Talenttrajecten in het onderwijs.

Paul ’t Mannetje is eigenaar van ’t Mannetje & Co, coach en 
trainer, en auteur van het boek ‘Op pad met mijn talenten’. 
www.tmannetjeenco.nl en www.oppadmetmijntalenten.nl en 
www.avs.nl/cel/pl
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24  Hoe schoolleiders hun leiderschap 
kunnen ontwikkelen door zelfsturing 
te bevorderen bij team en kinderen
Irene Harmsen en Kris Verbeeck sessie

Kinderen van nu willen meer eigenaar zijn 
van hun eigen leerproces. Dat vraagt een 
ander type leerkracht en in het verlengde 
daarvan een ander type schoolleider. Hoe 
kunt u als transformationeel schoolleider 

zelfsturing ontwikkelen en bevorderen bij uw team, zodat teamleden 
dat ook doen richting de kinderen?
Deelnemers reflecteren op hun leiderschapskenmerken aan de 
hand van hun eigen casus. Ze plannen concrete acties om hun eigen 
handelen te veranderen/verbeteren richting ondersteuning van zelf
sturing voor het team. In deze sessie leggen we het verband tussen 
verschillende leiderschapsstijlen die u kunt ontwikkelen met als doel 
het bevorderen van zelfsturing.

Irene Harmsen en Kris Verbeeck zijn adviseurs bij M&Ogroep in 
Den Bosch. www.meno-groep.nl

25  Krijg het oerconflict onder de knie: 
vrijheid versus verantwoordelijkheid
Roald Pool lezing

Als er één trend is die iedereen herkent, is het wel dat 
we steeds meer verantwoordelijk worden gesteld voor 
het werk wat we doen en dat we steeds meer zijn aan
gewezen op onszelf. Er wordt meer van ons verwacht op 
gebied van prestaties, ondernemerschap en zelfsturing. 

In de toekomst worden er nog hogere eisen gesteld aan het aanpas
send vermogen van scholen. Dat vraagt om minder hiërarchie tussen 
professionals en schoolleiders. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar?
In deze lezing leert u meer over het ‘oerconflict’ tussen de hiërar
chische lagen (vrijheid versus verantwoordelijkheid) en hoe dit op 
te lossen. Veel medewerkers streven van nature naar veel vrijheid, 
maar gaan afrekening op eindresultaat (verantwoordelijkheid) 
soms wat uit de weg. Veel leidinggevenden wensen medewerkers 
die maximale verantwoordelijkheid nemen, maar vinden het soms 
moeilijk om ‘los te laten’ (lees: vrijheid geven). Ook leert u met welk 
leiderschapsgedrag u een plattere organisatie ontwikkelt die zich 
gemakkelijker en sneller aanpast aan de veranderende omgeving. 
Deelnemers kunnen stemmen op stellingen: houd uw smartphone 
paraat!

Roald Pool is business development manager bij 
Leeuwendaal Advies. www.leeuwendaal.nl

26  Spirituele intelligentie: welke 
betekenis wilt u hebben als leider?
Leidje Witte workshop

Naast Emotionele intelligentie (EQ) is er nu ook 
Spirituele intelligentie (SQ). Dit gaat een slag dieper 
dan EQ, het gaat over wie u ten diepste wilt zijn, als lei
der en mens. SQ is het vermogen om ‘vanuit compassie 
en wijsheid te handelen, terwijl u uw innerlijke en 

uiterlijke rust bewaart, ongeacht de omstandigheden’. SQ is niet soft 
of zweverig: het is een competentie en u kunt het dus leren. We 
maken gebruik van een self assessment waarin u zichzelf kunt spie
gelen aan de 21 deelvaardigheden van SQ en u bewust keuzes kunt 
maken waarin en hoe u zich verder wilt ontwikkelen. In deze work
shop starten we met een korte inleiding over de vaardigheden en het 
belang van SQ in deze tijd: voor de wereld, voor leiders en voor toe
komstige generaties. Dan gaan we aan het werk met twee competen
ties waarbij u gaat onderzoeken wat hun betekenis is voor u, in uw 
werk en leven. Wat is voor u een natuurlijke volgende stap in uw 
 persoonlijke en spirituele ontwikkeling?

Leidje Witte is senior trainer, adviseur en interimleider en eigenaar 
van Leidje Witte Coaching & Training. www.leidjewitte.nl. 
In samenwerking met Synnervate. www.synnervate.nl

27  Leiding geven aan een 
professionele leergemeenschap
Carola Riemens en Marcel Bogaarts workshop

In een professionele leergemeenschap 
(PLG) leren leraren van elkaar. Ze delen 
hun werkwijzen en resultaten en verbete
ren zo de leerlingenresultaten. Een profes
sionele leergemeenschap werkt het beste 

als deze niet beperkt blijft tot één school, maar als het hele systeem 
verandert. Als bestuurders en schoolleiders eendrachtig optrekken 
om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hoe bereikt u zo’n cultuur
omslag en hoe zorgt u ervoor dat die systeemgerichte professionele 
leergemeenschap beklijft? In deze workshop, gebaseerd op het 
gedachtegoed over PLG’s van Richard DuFour en de succesvolle aan
pak van Michael Fullan van veranderprocessen, maakt u kennis met 
de manier waarop leiders een PLGproces kunnen aansturen.

Carola Riemens en Marcel Bogaarts zijn trainers/adviseurs bij 
Bazalt. www.bazalt.nl

28  Strategieën die helpen bij het 
volgen van je leidinggevende
Reinoud Buijs sessie

Onderwijs is voortdurend in beweging. Vernieuwen, 
 verbeteren of veranderen, het vraagt veel van teams. 
Schoolontwikkeling is afhankelijk van een team dat zich 
verantwoordelijk voelt voor die  schoolontwikkeling. 
De schoolleider vraagt zich af hoe hij/zij het team 

 ‘verantwoordelijk’ krijgt. Het gevolg is vele managementboeken 
en onderwijsadviseurs die ‘strategieën’ aanraden die het team in 
beweging kan brengen. Het is een paradoxaal ‘spel’; schoolleiders 
die strategieën inzetten om anderen verantwoordelijk te maken. 
In deze sessie staan we stil bij hoe het voor een team is om ‘in bewe
ging’ gebracht te worden. We zoomen in op de menselijke factor bij 
verandertrajecten.

Reinoud Buijs is opleider en adviseur van Centrum voor Nascholing 
in Amsterdam. www.centrumvoornascholing.nl
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29  Kwaliteitsverbetering in één uur
Carine Hulscher-Slot en Marielle Boogers workshop

Leiderschap vraagt om het sturen op de 
kwaliteit van medewerkers. Welke instru
menten heeft u daarvoor als schoolleider? 
Meestal functioneren medewerkers geluk
kig goed. Soms kan het beter, maar is daar 

extra inzet van de schoolleider of een begeleider voor nodig. Maar, 
welke acties zet u uit als de kwaliteit van medewerkers te  wensen 
overlaat? En wat zijn daarbij de (on)mogelijkheden?
Turen op onderwijskwaliteit en stimuleren van de professionaliteit 
van medewerkers zijn belangrijke taken van de schoolleider. In deze 
workshop gaat u hierover in gesprek met andere schoolleiders/
bovenschools leiders en stelt u een actieplan op voor de verbete
ring van de kwaliteit binnen uw school/organisatie. U wordt daarin 
 begeleid door twee ervaren adviseurs.

Carine HulscherSlot is adviseur en Marielle Boogers is juridisch 
adviseur/trainer bij Leeuwendaal. www.leeuwendaal.nl

30  Reputatiemanagement: positionering 
en profilering van uw school
Arie van Erp en Els Pessers sessie

Scholen zijn mede door de digitalisering 
‘glazen huizen’. Hoe wordt er over uw 
school (online) gepraat? Is de reputatie van 
uw school sterk genoeg om aantrekkelijk te 
zijn en te blijven voor ouders? Is de beeld

vorming over uw school wel de juiste of zit er een kloof tussen beeld 
en werkelijkheid? Vragen die mede onder invloed van concurrentie en 
de behoefte van ouders aan transparantie steeds relevanter worden. 
Wat vergt dit van de schoolleider in zijn rol als reputatiemanager?
In deze sessie geven we handreikingen aan schoolleiders om pro
actief sturing te geven aan beeldvorming, reputatie en het ‘gezicht’ 
van hun school. We gaan in gesprek over dilemma’s en vraagstukken 
bij het creëren van een duidelijke belofte aan ouders en het organi
seren van communicatieactiviteiten. Ook de online aspecten hiervan 
belichten we met praktische voorbeelden en tips. Beeldvorming en 
reputatie zijn belangrijke aspecten voor het succes en de continuïteit 
van de school en de ‘trots’ van leerkrachten en ouders.

Arie van Erp is stafmedewerker marketingcommunicatie en 
Els Pessers is online communicatie specialist bij KPC groep. 
www.kpcgroep.nl

31  Mijn school wordt een IKC
Karlijn Brouwers en Hanneke van de Meerendonk
workshop

De Wet Primaire Kindontwikkeling begint vaster vormen 
aan te nemen. Het rapport van de regiegroep Kind
centra 2020 is maatschappelijk en politiek zeer goed 
ontvangen. Een prachtige ontwikkeling voor onze kin
deren, maar wat betekent dit voor uw school en voor uw 

positie als directeur? Het is immers een hele uitdaging om de neuzen 
van een multidisciplinair team dezelfde kant op te krijgen! Hoe ver
enigt u alle idealen van de diverse partijen tot één visie? Hoe zorgt 
de directeur ervoor dat ‘verschillende gezichten samen één smoel 
geven aan het IKC’? Dit vraagt om leiderschapskwaliteiten. In deze 
workshop deelt een directeur van een Kindcentrum haar uitgespro
ken visie over het vormgeven en leiden van een IKC. We lichten de 
visie en de gewenste ontwikkeling van de schoolorganisatie naar 
kindcentrumorganisatie toe en kijken naar het personeelsbeleid dat 
met betrekking tot functiedifferentiatie en combinatiefuncties scho
len een variatie aan functies biedt. Doel hierbij is een doorgaande 
lijn van 0 13 jaar, goede leeropbrengsten en hoog welbevinden voor 
kinderen, ouders en medewerkers te realiseren.

Karlijn Brouwers (zie foto) is onderwijsadviseur bij Edux 
Onderwijspartners. Hanneke van de Meerdendonk is directeur 
van Kindcentrum de Haren (onlangs genomineerd voor Excellent 
Kindcentrum). www.edux.nl

Kolom 4
Hands-on sessies
In lijn van bovenstaande thema’s praktische, inspirerende hands-
on sessies die inspelen op de vragen die er nu zijn waarvan u 
morgen de vruchten kunt plukken in uw school.

‘Het is voor mij ook een dag om 
juist andere schoolleiders uit zowel 
primair als voortgezet onderwijs
te ontmoeten.’
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32  Grip op werkdruk
Ellen Feller en Francien Zwaneveld workshop

De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Maar wat 
is eigenlijk werkdruk en wat zijn de veroorzakers? En 
weet u wat u kunt doen om werkdruk te verminderen? 
Het Arbeidsmarktplatform PO voert in samenwerking 
met TNO pilots uit op scholen om een stappenplan spe

cifiek te maken voor de posector. Met dit stappenplan kunt u samen 
met teams op uw school de werkdruk in kaart brengen, maatregelen 
bedenken en invoeren en monitoren wat het effect is van de werk
druk. In deze workshop informeren we u over de actuele kennis uit 
de pilots. We geven tips en tricks over de aanpak van werkdruk. We 
gaan praktisch aan de slag: u oefent met het stappenplan door zelf 
een inventarisatie te maken van de belangrijkste veroorzakers van 
werkdruk in uw organisatie. Na het volgen van de workshop gaat u 
weg met concrete handvatten voor quickwins om werkdruk te 
verminderen.

Ellen Feller (zie foto) is procesbegeleider pilot Werkdruk en Francien 
Zwaneveld is beleidsadviseur bij CAOP. www.caop.nl

33  Naar een effectief Innovatie- en 
Investeringsplan (I&I) onderwijs en ICT
Michel van de Ven en Erik Boeschoten workshop

Zowel op het niveau van een individuele 
school als op het niveau van een bestuur 
is het niet eenvoudig om te komen tot een 
visie op ICT en onderwijs en een innovatief 
beleidsperspectief. Hoe maak je beleid en 

visie die gebaseerd zijn op de dialoog met de medewerkers en die 
in sterke verbinding staan met de aangesloten scholen?
In deze workshop reiken we schoolleiders en bestuurders een con
creet en realistisch procesontwerp aan, maar ook de praktische 
handreikingen om te komen tot een innovatie, implementatie en 
investeringsplan ‘Onderwijs en ICT’. Een ontwerp dat schoolleiders 
en bestuurders stimuleert om continu een innovatieperspectief in 
te nemen tijdens de ontwerpfase. Het procesontwerp en de hand
reikingen zijn gebaseerd op en getoetst in eerder gerealiseerde 
I&Iplannen, zowel op school als bestuursniveau in het land.

Michel van de Ven is onderwijsadviseur en Erik Boeschoten is 
directeur bij Onderwijs Maak Je Samen. www.omjs.nl

34  Bovenbestuurlijke samenwerking 
en goed werkgeverschap
Loek van der Kroon, Joyce van Solinge, 
Anita van de Bunt workshop

De schoolleider wordt doorgaans niet of 
pas in een laat stadium geïnformeerd over 
het effect van bestuurlijke samenwerking 
op de schoolorganisatie. In deze workshop 
komt u meer te weten over het model van 

een Regionaal Transfercentrum. Wat betekent zo’n centrum voor het 
personeel in de school en de positie van de directeur?

Er komen steeds meer regionale samenwerkingsverbanden die zich 
richten op personeelsbeleid. Hoe worden ze georganiseerd en wat 
levert dit allemaal op?
De schoolleider of bestuurder leert zelf de vertaalslag te maken 
naar de eigen regio. Wat zijn de ontwikkelingen, kansen en 
mogelijkheden?

Loek van der Kroon (zie foto) is projectleider en Anita van de 
Bunt is adviseur van Sectorplan PO, Joyce van Solinge (zie foto) 
is senior beleidsadviseur van het Arbeidsmarktplatform PO. 
www.sectorplanpo.nl

35  Het schoolplan op één poster 
en feedback op drie vragen
Tijmen Bolk i.s.m. een schoolleider workshop

Het schoolplan moet op één poster kunnen! 
Dat was de gezamenlijke overtuiging van basisschool 
De Pontus en B&T. Het lukte probleemloos. Met een 
ander bestuur ontwikkelde B&T de poster door, samen 
met de 21 directeuren. En guess what? De inspectie is 

razend enthousiast!
Na deze workshop heeft de deelnemer de kern van het schoolplan 
te pakken en volop inspiratie opgedaan voor een schoolplan nieuwe 
stijl: focus, samenhang, kortcyclisch, zeer beknopt en mooi vorm
gegeven. Daarnaast staat feedback op het plan en de uitvoering 
centraal. Ook hier is kortcyclisch de boodschap: regelmatige korte 
feedback, in plaats van de (vier)jaarlijkse evaluaties. En met betrok
kenheid, van medewerkers, ouders en leerlingen.

Tijmen Bolk is adviseur bij B&T. www.vbent.org

36  Strategische communicatie & PR
Noud Cornelissen en Hans Scholten workshop

Als schoolleider schaakt u op tien borden 
tegelijk. U heeft met verschillende doel
groepen te maken: hoe organiseert u de 
communicatie van uw school zo effectief 
mogelijk? Hoe krijgt u meer regie op de 

communi catie in en over uw school? U bent het gezicht van de 
school! Daarom is het belangrijk om op een goede manier in relatie 
te staan tot uw omgeving. In de Leergang Strategische Communicatie 
& PR die de AVS samen met Cornelissen Communicatie verzorgt, 
leert u hoe u meer grip kunt krijgen op dit proces en hoe u zich min
der laat leiden door de waan van de dag. U gaat onder andere op 
zoek naar uw eigen kernkwaliteiten, de kernwaarden van uw school, 
merkpositionering en leert omgaan met stakeholders, de pers en 
 crisissituaties. Weet uw welke stappen u moet zetten voor een 
 succesvolle dialoog met uw omgeving?

Noud Cornelissen, specialist in onderwijscommunicatie, heeft een 
eigen adviesbureau: Cornelissen Communicatie. www.coco.nl en 
www.avs.nl/cel/communicatie
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Algemene
   informatie
Toegangsprijzen
•  AVSleden: 250 euro. Vroegboekprijs: 215 euro
•  Nietleden: 510 euro. Vroegboekprijs: 440 euro
•  Leden kunnen voor 295 euro één introducé meenemen naar het 

congres. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/congres2016
•  U kunt tot en met 8 februari 2016 profiteren van de 

vroegboekkorting.
 
Actie
Word AVSlid met 50 procent korting en bespaar ruim 50 procent 
op de congrestoegang (zie achterkant).
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: 0306026900.
Routebeschrijving: www.n-b-c.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVS,
Sylvia van de KampVeerman, telefoon 0302361010 of mail 
congres@avs.nl

Inschrijven
Stuur het inschrijfformulier (uiterlijk op 8 februari 2016 als u 
gebruik wilt maken van de vroegboekkorting) naar: AVS, Antwoord
nummer 9019, 3500 ZA Utrecht. Inschrijven kan ook via www.avs.nl/
congres2016. Zodra uw inschrijving bij ons binnen is, wordt u voor 
zover mogelijk ingedeeld bij de sessies/workshop van uw keuze. 
Dus hoe later u inschrijft, hoe minder kans op de voorkeuren van uw 
keuze. Schrijf u dus op tijd in!

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.

Inschrijfformulier
avs-congres 18 maart 2016
Stuur dit formulier naar Algemene Vereniging Schoolleiders
Antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht
U kunt zich ook aanmelden via www.avs.nl/congres2016

Ja, ik neem deel aan het AVScongres ‘Het gezicht van de schoolleider’
(tot en met 8 februari 2016 met vroegboekkorting):

  Ik ben lid en betaal 250 euro (met vroegboekkorting: 215 euro)
  Ik ben geen lid en betaal 510 euro (met vroegboekkorting: 440 euro)
  Ik word lid van de AVS (met actiekorting) en betaal de ledenprijs.

  Ik word lid op aanraden van:

Zijn/haar lidmaatschapsnummer:

persoonlijke gegevens:

Relatienummer

Naam en voorletters v/m

Adres

Postcode en plaats

Telefoon privé

Email

Functie: adjunct/directeur/bovenschools manager/anders

organisatiegegevens:

Brinnummer

Naam school/organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Factuur naar privé/organisatie

  Ik ben lid en neem als introducé mee, max. 1 per lid (voor 295 euro):

Naam introducé

Email introducé

De introducé ontvangt via de mail een apart inschrijfformulier.

u volgt altijd een plenaire sessie. daarnaast kunt u een andere 

(plenaire) sessie of workshop volgen.

ik meld mij aan voor:

EERSTE KEUZE RESERVEKEUZE

Plenaire sessie Plenaire sessie
(nummer en spreker) (nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop (Plenaire) sessie/workshop
(nummer en spreker) (nummer en spreker)

Plaats en datum Handtekening



Word
AVS-lid… 

… en ontvang
50 % korting opuw contributie

Wie uiterlijk 8 februari 2016 lid wordt van 
de AVS, ontvangt de rest van dit schooljaar 
(1 januari tot 1 augustus 2016) 50 procent korting 
op de contributie.* Deze actie geldt voor het 
regulier en het vo-lidmaatschap. Bovendien 
kunt u als AVS-lid met ruim 50 procent korting 
naar het congres. Dubbel korting dus!

Zie www.avs.nl/lidworden

 * Dit geldt voor het persoonlijk deel van de contributie. 
U blijft minimaal lid tot 1 augustus 2017.

hoofdsponsors:

sponsors:

Kom ook naar het
AVS-congres 2016!

10 redenen om het AVS-congres te bezoeken

 1   Netwerken, interessante discussies aangaan 
en informatie uitwisselen

 2    Collegiale ontmoetingen

 3    Boeiende sprekers en interessante workshops

 4    Energie en inspiratie opdoen

 5    Aandacht schenken aan professionele en persoonlijke 
ontwikkeling

 6    Goede voorbeelden en ideeën opdoen: leren van collega’s

 7    Informatie over actuele ontwikkelingen, visies en 
modellen op onderwijsinhoudelijk en leidinggevend 
gebied

 8    Uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste diensten 
en producten

 9    Een smakelijke lunch en ‘Drinks&Bites’ voor 
alle congresgangers

 10    Weer weten waarom u leidinggevende bent geworden

goed onderwijs door 
visionair leiderschap

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


