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Daadkrachtig leiderschap
Beste collega,

Recent heeft de AVS in het onderzoek
‘Combining Forces’, dat in partnerschap
met het Welteninstituut is gedaan, in twee
uitgediepte voorbeelden laten zien wat er
al mogelijk is zonder dat zelfs de
curriculumherziening 2032 al aan de orde
is. Twee prachtige, hoopvolle voorbeelden,
waarin daadkrachtige schoolleiders en hun
team laten zien wat er al kan wanneer je

werkt met gedeeld en gespreid leiderschap vanuit een gedeelde
visie en een hoge mate van eigenaarschap. Zichtbaar wordt hoe
schoolleiders hun leraren positioneren en aan het roer van het
curriculum laten staan. Hoe dit uitwerkt in een reguliere school
anno nu.
Ook de dialoog en de inbreng van leerlingen is een belangrijke
bron voor onderwijstransformatie. In verbinding staan met ouders,
bedrijven en (cultuur)instellingen hoort daarbij. Dat vraagt veel
van de professionals. Schoolleiders, bestuurders, leraren en
ondersteuners hebben daarbij diverse professionaliserings
behoeften. Gedeeld leiderschap leidt tot een hoge mate van
eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de eigen professionele
ontwikkeling.

In Nederland is deze beweging volop gaande. In veel scholen is een
transformatie op gang gekomen bij het opstellen en uitvoeren van
schoolplannen, waarbij samenwerking en een cultuur van continue
verbetering ingebed zijn. De schoolvisie die in toenemende mate
uitdrukking krijgt in het handelen en professionaliseren van de
leraren. De schoolleiders zijn daarbij de drijvende kracht, ook het
leiderschap is volop in beweging.
Daadkrachtig leiderschap van nu naar 2032, daar draait het om
tijdens het AVScongres. Het programma is onderverdeeld in
persoonlijk leiderschap, onderwijsconcepten en schoolbeleid, de
samenleving in de school en morgen in de school. De vier thema’s
bevatten workshops, lezingen en sessies; een gevarieerd aanbod.
Daarnaast is er alle ruimte om collega’s te ontmoeten, te netwerken
en ervaringen uit te wisselen.
We zijn allemaal zelf aan zet. Ons vizier is gericht op het hier en
nu en de toekomst. Dus we gaan daadkrachtig op weg van nu
naar 2032!

Ik hoop u allemaal te kunnen begroeten op vrijdag 17 maart.

Petra van Haren, voorzitter AVS

Centrale inleiding

Jef Staes

Hoe komt het dat organisaties niet snel
genoeg leren en innoveren? Jef Staes,
expert op het vlak van business en
cultuurinnovatie, biedt een antwoord op
deze uitdagende vraag. Als spreker schudt
hij organisaties grondig wakker, gaat hij
met zijn publiek in interactie en
presenteert hij een unieke woordenschat
om innovatie bespreekbaar te maken.

Jef’s verhalen over rode apen en passieloze schapen maken
furore in Nederland en België. Met zijn flamboyante vertelstijl en
confronterende stellingen schetst hij een treffend beeld van de
huidige tekortkomingen van organisaties. Deze zijn simpelweg niet
gebouwd om de innovatie en informatievloedgolf te trotseren.
Directies spelen een cruciale rol in het veranderen van de
organisatiecultuur.
Jef Staes was in zijn loopbaan software ingenieur, training manager
en Corporate Learning Officer bij Siemens. Hij is bestsellerauteur
van de drieluik rond Red Monkey Innovation Management. Als
belangrijkste project richtte hij Red Monkey Company op om
organisaties verder te begeleiden in de overstap naar een nieuwe
organisatiecultuur.
www.driessen.nl en www.jefstaes.com

Centrale afsluiting

Zachary Walker
Questions for School Leaders

“Be prepared to look in the mirror, ask
yourself the 12 tough questions to improve
yourself and your school today.”

Uitdagende woorden van academicus
Zachary Walker, die niet schroomt
de toehoorders uit te dagen en te
confronteren. Op de ESHAconferentie in
Maastricht hield hij al een boeiend betoog

over de inzet van (mobiele) technologie in het onderwijs. Zijn huidige
werk focust op hoe het beste mobiele technologie te gebruiken
voor lesgeven en leren, zodat leerlingen worden voorbereid op de
huidige en toekomstige wereld. Hij spreekt over de hele wereld voor
schoolleiders en faculteiten, in NoordAmerika, Centraal Amerika,
Europa en Azië.
Walker is een onderwijsinnovator en auteur van het boek ‘Teaching
the Last Backpack Generation’. Hij is faculteitslid van de National
Institute of Education (NIE) in Singapore.
www.drzacharywalker.com
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AVS-congres in vogelvlucht
Het is tijd voor verandering! Na jaren van plannen maken en reactief handelen zijn leidinggevenden toe aan een nieuwe
stap: daadkrachtig leiderschap is het credo. Het onderwijs is niet volgend, maar leidend. De leidinggevende neemt het heft
in eigen hand en neemt het voortouw. Op het AVS-congres deelt u met collega’s opgedane ervaringen en krijgt u nieuwe
inzichten voor de toekomst.

Dagindeling
Naast de centrale inleiding en afsluiting, kunt u binnen vier thema’s
gericht op zoek gaan naar workshops of sessies die u aanspreken.
U kiest (minimaal) één plenaire sessie uit een van de thema’s:
‘Persoonlijk leiderschap’, ‘Onderwijsconcepten en schoolbeleid’,
‘De samenleving in de school’ en ‘Morgen in de school’.
In het tijdschema ziet u hoe u de dag verder kunt indelen.

AVS-stand, informatiemarkt en twitter
Ook dit keer kunt u een rijk gevulde informatiemarkt bezoeken
(in de Grand Hall). De organisaties bieden diverse voor het onderwijs
relevante producten en diensten aan. Het voordeel is dat u gelijk uw
vragen kunt stellen aan een standhouder. Op de beursvloer vindt u
ook de AVS-stand, waar u in gesprek kunt gaan met het bestuur, de
ledenraad, de AVS-adviseurs en -medewerkers en leden van de com-
missie Duurzaam Vitaal over (actuele) ontwikkelingen. De hele dag
staat wifi ter beschikking om tweets te versturen en te ontvangen
(#avscongres).

Praktijksessies
In de ruime lunchtijd is het mogelijk een of meerdere praktijksessies
in het Amfitheater te volgen, waarin deelnemers ‘kort’ kunnen leren
van een praktijkervaring van een andere leidinggevende in het
onderwijs. In ‘10 minuten pitches’ worden diverse thema’s belicht
vanuit de praktijk en vinden korte interactieve reacties en uitwisse-
lingen plaats. Elkaar inspireren staat centraal. Op een later tijdstip
kunt u uiteraard verder van gedachten wisselen. Voor deze sessies
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
Keynote door Jef Staes

10.45

Pauze
Pauze

11.15

Plenair
11.30

Workshop / sessie /
lezing

12.00

Infomarkt met lunch
en praktijksessies 12.45

Infomarkt met lunch
en praktijksessies

13.15

Workshop / sessie /
lezing 14.00

Plenair
14.30

Pauze 14.45

15.00
Pauze

15.00

Afsluiting met BreakSquad
en Zachary Walker

15.45 15.45

Drinks&Bites

Het AVS-congres is aangemerkt
als bron voor informeel leren.
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Thema’s
Het AVS-congres ‘Daadkrachtig leiderschap’ is onderverdeeld in vier thema’s:

1 Persoonlijk leiderschap

De schoolleider niet als volger, maar als leider. Is de schoolleider
uitvoerend, meewerkend voorman en/of initiator? Welke invloed
hebben toekomstige ontwikkelingen op deze functie? We leven
in een digitale wereld, waar steeds meer geautomatiseerd is.
Denk aan de ‘googlecar’, waar je instapt en niet meer hoeft
te sturen. Gaan we naar een zogenaamd Googleleiderschap?
De schoolleider is de stuwende kracht in de koersbepaling van de
school. Professionalisering van de schoolleider is essentieel om
toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken. Invulling geven aan
een toekomstig onderwijsprogramma vereist onderwijskundige
kennis, leiderschap en samenwerking binnen lerarenteams.
Dat vraagt van schoolleiders een actieve, stimulerende en
faciliterende rol!

2 Onderwijsconcepten en schoolbeleid

De inhoud van het onderwijs moet anders om leerlingen die
kennis en vaardigheden bij te brengen die ze voor hun toekomst
als volwassenen in de 21e eeuw nodig hebben. Het eindadvies
‘Ons onderwijs2032’ van Paul Schnabel biedt een eerste stap in de
herziening van het curriculum. Welk schoolbeleid is noodzakelijk
en welke onderwijsconcepten kunnen ondersteunen bij het (her)
ontwerpen van een curriculum en hoeveel experimenteerruimte
is er eigenlijk? De ambitie van de school(leider) speelt hierbij een
belangrijke rol. Het draait steeds meer om ‘gepersonaliseerd leren’
en ‘onderwijs op maat’.

3 De samenleving in de school

De huidige (digitale) samenleving wordt wel getypeerd als
‘dynamisch’ en ‘veranderlijk’. De druk op de samenleving is groot
door maatschappelijke ontwikkelingen (gestegen radicalisering,
vluchtelingenstroom) en de toegenomen digitalisering.
Hoe gaat de school hiermee om? Hoe creëer je een grotere
kansengelijkheid? Ook is een goede overgang van po naar vo
belangrijk. Een terugkerend aandachtspunt is de werkdruk voor
onderwijsprofessionals. Hoe zorgen we ervoor dat mensen in
hun kracht komen? Leidinggeven aan diversiteit, lesgeven aan
vluchtelingen en leerlingen voorbereiden op de maatschappij van de
21e eeuw zijn actuele onderwerpen.

4 Morgen in de school

Waar wilt u direct morgen mee aan de slag? Wat is op dit moment
urgent? Dit thema is gereserveerd voor praktische suggesties op een
breed gebied. Deel handvatten en tools.
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Plenaire Sessies

1 Thema: Persoonlijk leiderschap	 6
Leidinggeven aan Iedere Dag Beter
Marcel Holtmaat en Judith van Wijngaarden

2 Thema: Onderwijsconcepten en schoolbeleid
Snellere paarden, of… 21e eeuws leren organiseren	 6
Erno Mijland

3 Thema: De samenleving in de school
In zeven stappen naar een vitale school 6
Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs

4 Thema: Morgen in de school
Leidinggeven aan geluk 6
Clara den Boer

Workshops en sessies

5 Kleur bekennen: positionering en persoonlijk leiderschap	 7
Ineke Naber en Tom Koot

6 Waarderend Leiderschap:
sneller leren door de tijd te nemen	 7
Aart Brezet

7 Leidinggeven aan IKC-ontwikkeling	 7
Liesbeth van den Berg en Linda Schlundt Bodien

8 Moderne Bildung in een praktisch jasje	 7
Dick Middelhoek

9 Klim mee op de ladder der gevolgtrekking	 8
Chris van Wijk en Tom Fluitsma

10 ‘Leiderschap is geen positie, maar een keuze!’	 8
Jaap ter Steege en Anne Arink

11 Internationalisering: (vroeg) Engels in het basisonderwijs 8
Myrna Feuerstake

12 Basis voor cultuureducatie als basis
voor onderwijsvernieuwing	 8
Ronald Kox

13 Daadkrachtig en waarderend leiderschap op basis
van drijfveren	 8
Astrid Oostrom

14 Effectief leren voor schoolleiders en leraren
via peer review	 9
Marco de Bouter

15 Toekomstbewust leiderschap – Leading Futures	 9
Martine Creemers

16 Communicatieplan op één A4	 9
Hans Scholten en Noud Cornelissen

17 Grip op hulpverlening in de school	 9
Bert Wienen

18 2032: hoe maak je er onderwijs van?	 9
Mark Froger

19 Aan de slag met strategische personeelsplanning	 9
Françoise Timmermans

20 Onderwijs aan nieuwkomers 10
Marieke Postma

21 Routeplanner op weg naar 2032 10
Marja Klaver

22 ‘Leiderschap: de kunst om een ander iets te laten doen
wat jij wilt, omdat hij het zelf wil’ 10
Jan Stuijver

23 In dialoog over schoolontwikkeling 10
Rebecca Schoon

24 Met daadkrachtig leiderschap op weg naar een IKC 10
Karlijn Brouwers en Hanneke van de Meerendonk

25 De kracht van interne audits in verbetertrajecten 11
Simone Schrier

26 Leren in de 21e eeuw. ‘Denken’ in het curriculum 11
Wendy Braat

27 21e eeuwse vaardigheden op weg naar Onderwijs2032 11
Joost Maarschalkerweerd

28 Niet prestaties tellen, maar vooruitgang!
Over formatieve assessment 11
Annemieke van Grol en Marije Heijdenrijk

29 Samen leren zichtbaar maken 11
Marcel Bogaarts en Peter Pijl

30 Vertrouwen in de leiding 11
Robert Mentink en Marijke Nederkoorn-Bajema

31 Leidinggeven met een growth mindset 12
Jankees Dekker

32 Vitaal leiderschap: op weg naar duurzame inzetbaarheid 12
Paul ’t Mannetje en Mil van Beek

33 Daadkrachtig leiding geven aan een professionele
leergemeenschap binnen uw school 12
Alfons Flik

34 Plezier in je werk! Duurzaam inzetbaar als (school)leider! 12
Henk Hendriks

35 3 Simple Tech Tools to Transform Teaching 12
Zachary Walker

36 Daadkrachtig leider blijft Duurzaam Vitaal! 12
Richard de Grood en Wijbe Douma

37 De veiligheid van kinderen vergroten 13
Lenneke Alink

38 Iedere Dag Beter op school, wat vergt dat van u? 13
Marcel Holtmaat en Judith van Wijngaarden

39 Op stap naar (maatschappelijk) ondernemerschap
in een IKC 13
Henk Derks en Peter Vereijken

Overzicht workshops en sessies
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Plenaire sessies
1 Thema: Persoonlijk leiderschap

Leidinggeven aan Iedere Dag Beter
Marcel Holtmaat en Judith van Wijngaarden

In zowel bedrijfsleven als onderwijs maken
vakmensen op de werkvloer het verschil, in
een cultuur van ‘Iedere Dag Beter’. Hoe
creëert u zo’n cultuur op uw school? Wat
levert het op voor de leerling en uw team?

En hoe geeft u leiding in zo’n cultuur? Een schoolleider en een mana-
ger van Albert Heijn delen hun ervaringen. In het bedrijfsleven staat
zo’n cultuur bekend onder namen als ‘LEAN’ (Tata Steel, Albert Heijn
en Philips) of ‘Agile/Scrum’ (TomTom, ING en Bol.com). Honderden
scholen zijn zelf zo’n cultuur aan het vormgeven. Schoolleiders spelen
hierin een cruciale, maar geen eenvoudige rol. Zij staan voor uitdagin-
gen als: Hoe creëer je draagvlak? Hoe start je? Wat betekent dit voor
de invulling van mijn rol? Allemaal vragen waar bedrijfsteamleiders en
schooldirecteuren tegenaanlopen en van elkaar kunnen leren.
Marcel Holtmaat is senior manager van Albert Heijn en
Judith van Wijngaarden is directeur van de
Mariaschool en De Wissel in	Rotterdam.
www.ah.nl, www.maria-school.nl en
www.basisschooldewissel.nl
Mede mogelijk gemaakt door NL2025
(www.nl2025.nl). De recente ‘Nationale
Schoolleiderstop’ werd met hun ondersteuning
georganiseerd.

2 Thema: Onderwijsconcepten en schoolbeleid
Snellere paarden, of… 21e eeuws leren
organiseren Erno Mijland

De wereld kantelt, er is sprake van disruptie,
transitie, een tweede renaissance door de digitale
revolutie waarin robots en slimme machines ons
helpen en soms zelfs vervangen.
Het onderwijs lijkt vooralsnog te antwoorden
met een slechts voorzichtig meebewegen. Daarin
zitten twee risico’s: (1) we blijven achter de feiten

aanhobbelen en (2) meebewegen maakt ons tot volgers, terwijl we
juist nu schoolleiders nodig hebben, die een nieuwe generatie mee
willen geven wat nodig is om een eigen toekomst te creëren.
“Als je de klant vraagt wat hij wil, zal hij om snellere paarden
vragen…” Die uitspraak wordt toegeschreven aan autofabrikant Henry
Ford. Wat zijn in het onderwijs de paarden, wat de auto’s?
In deze sessie onderzoekt Erno Mijland een aantal ‘ultimate
consequences’ van het kiezen voor auto’s in plaats van snellere
paarden. Wat betekent dit voor het leerstofjaarklassensysteem, het
werken in afgebakende vakken, urennormen en het omgaan met
verschillen tussen leerlingen? Een
plenaire sessie met prikkelende ‘food for
thought’.

Erno Mijland is manager innovatie bij
Innofun. www.innofun.nl

4 Thema: Morgen in de school
Leidinggeven aan geluk
Clara den Boer

Geluk is wereldwijd de belangrijkste drijfveer
van mensen. Zowel voor kinderen als volwasse-
nen. Inmiddels is er vanuit de positieve
psychologie veel bekend over Geluk.
In de plenaire sessie interviewt Clara den
Boer, oprichter van de Gelukskoffer, vijf junior
Geluksprofessoren over geluk en wat school-

leiders en leerkrachten kunnen doen om gelukkiger te worden in hun
werk. En natuurlijk op deze wijze ook weer bij te dragen aan geluk
van kinderen. Kinderen als leermeester werkt uitermate (daad-)
krachtig!
Gelukskoffer is een organisatie die zich richt op de individuele
emotionele ontwikkeling van het kind. Gebaseerd op de wetenschap
vanuit de positieve psychologie. Kinderen zijn op de wereld om zo
goed mogelijk te worden wie ze al zijn. Een kind kan pas samenwer-
ken, samenleven en goed zijn voor een ander als
het goed gaat met het kind zelf. Inmiddels heb-
ben meer dan 18.000 kinderen ‘Lessen in geluk’
gekregen via Gelukskoffer.

Clara den Boer is directeur van de Gelukskoffer.
www.gelukskoffer.nl

3 Thema: De samenleving in de school
In zeven stappen naar een vitale school
Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs

Een vitale school is een school waar met
plezier en onderling vertrouwen wordt
gewerkt, waar sprake is van gedeelde
verantwoordelijkheid en autonomie en waar
de nadruk ligt op goede relaties met

leerlingen, ouders en elkaar. In een vitale school wordt daadkrachtig
persoonlijk leiderschap gestimuleerd en beleefd.
Bij vitale mensen is er balans tussen eigen kracht en ambitie en
het vermogen om je aan te passen aan de omgeving, die voort-
durend verandert. Zij krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en
te bloeien. In deze sessie geven we inzicht in de zeven stappen
van de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Wensen zijn
namelijk voorgevoelens van hetgeen u in staat bent om daadwerkelijk
te realiseren. We werken vanuit zes processtappen, gebaseerd
op De Creatiespiraal van Marinus Knoope.
Anne de Jong en Brunhilde van der Sluijs zijn
beiden initiatiefnemer van De Vitale School.
De Jong is gecertificeerd organisa-
tieadviseur en mede-eigenaar van
adviesbureau STRATCH. Van der Sluijs is
onderwijskundig adviseur en mede-eige-
naar van EduTalent. www.edutalent.net,
www.devitaleschool.nl
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5 Kleur bekennen: positionering en
persoonlijk leiderschap
Ineke Naber en Tom Koot workshop

Het krachtenveld van onderwijsorganisa-
ties wordt complexer. Meer dan ooit
moeten leidinggevenden binnen onder-
wijsorganisaties weten en uitdragen waar
ze voor staan en hoe ze op kansen en risi-

co’s anticiperen en reageren. Kleur bekennen in alle opzichten.
Daarvoor moet u wel weten wie u bent en waar u staat, zowel in
onderwijskundig als moreel opzicht. Aan de hand van een aantal
praktijkcases leggen we u een aantal stellingen voor op gebied van
zichtbaar maken van de schoolvisie, het uitdragen van dezelfde
boodschap, wederzijdse verwachtingen, omgaan met grensover-
schrijdend gedrag en grenzen. Een scherper beeld van uw
positionering als leidinggevende werkt als een innerlijk en uiterlijk
kompas.

Ineke Naber en Tom Koot zijn senior adviseurs bij KPC Groep.
www.kpcgroep.nl

6 Waarderend Leiderschap: sneller leren
door de tijd te nemen
Aart Brezet workshop

De waan van de dag regeert op school. De verleiding is
groot om de hele dag bezig te zijn met wat op dat
moment uw aandacht vraagt. En aan het eind van de
dag heeft u dan vaak het gevoel dat u niets gedaan
heeft. Natuurlijk heeft u wat gedaan, maar heeft u ook

iets wezenlijks bereikt? Daadkracht gaat meestal niet om daden die
met kracht gedaan worden, maar om keuzes maken, zaken niet doen
en de tijd nemen voor wat echt belangrijk is. Echte daadkracht ont-
staat als uw medewerkers zich competent voelen in hun werk en in
de samenwerking. Als zij hun eigen problemen kunnen oplossen.
Neem hiervoor juist de tijd, op zo’n manier dat zij heel snel leren.
Leer leerkrachten reflecteren op wat hen krachtig en competent
maakt. Zo kunt u ervoor zorgen dat zij in één stap ‘bewust bekwaam’
worden. Na afloop kent u de principes van Waarderend Leiderschap
en kunt u deze toepassen in de praktijk.

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

7 Leidinggeven aan IKC-ontwikkeling
Liesbeth van den Berg
en Linda Schlundt Bodien workshop

Sinds 1 augustus 2013 functioneren RK
basisschool Paus Joannes, OBS ‘t Mozaïek
en BSO Het Kanteel (peuteropvang,
kinderdagverblijf en naschoolse opvang)
samen als kindcentrum Westerbreedte in

de wijk Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch. Hieraan is een traject vooraf-
gegaan dat vroeg om leiderschap, moed en visie. Centraal in dit
proces staat het individuele kind, en niet de onderlinge concurrentie
tussen twee verschillende schoolbesturen in een krimpende markt.
De school heeft een manier gevonden om de visie te koppelen aan
het jaarplan, zodat de visie levend blijft.
In de workshop bespreken we dit proces en de verdere ontwikke-
ling naar het dynamische zandlopermodel 2.0, dat richting geeft
aan doelgeleid handelen en eigenaarschap, samenwerking en
vernieuwing centraal stelt. Een praktijkvoorbeeld waarbij visie en
organisatiemodel echt met elkaar in verbinding staan.

Liesbeth van den Berg is directeur bij Kindcentrum Westerbreedte.
In samenwerking met Linda Schlundt Bodien van de KPC Groep.
www.kcwesterbreedte.nl

8 Moderne Bildung in een praktisch jasje
Dick Middelhoek workshop

Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet
kennen. Dat doen we door Ausbildung (vakopleiding en
kwalificatie) en Bildung (persoonlijke en maatschappe-
lijke vorming) in de school- en lespraktijk te
combineren. Bildung gaat vooral over ethiek, expressie,

overdenken en empathie. Maar hoe geeft u dat vorm in uw dagelijkse
handelen? Wat betekent dat in de les en in uw team? Welke tools
heeft u al en welke wilt u aan uw gereedschapskist toevoegen? Een
bijeenkomst over waarden, deugden, Socrates, praktisch handelen
en onderscheidend denken. U maakt kennis met twee nieuwe
Bildungsinstrumenten.

Dick Middelhoek is hoofddocent bij ISVW-Bureau Overleren.
www.overleren.nl

Workshops en sessies
De kleurcodes bij de titels van workshops en sessies verwijzen naar het bijbehorende thema.
De thema's staan beschreven op pagina 4 van deze brochure.

Persoonlijk leiderschap

Onderwijsconcepten en schoolbeleid

De samenleving in de school

Morgen in de school
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9 Klim mee op de ladder der gevolgtrekking
Chris van Wijk en Tom Fluitsma workshop

Tijdens deze workshop maakt u kennis
met ‘de ladder der gevolgtrekking’ van
Chris Argyris. Argyris heeft veel geschre
ven over leren in organisaties. Deze ladder
maakt inzichtelijk hoe ieder in zijn of haar

hoofd denkbeeldige ladders oploopt en tot conclusies en overtuigin
gen komt. Deze bepalen vaak het handelen en vormen de bril
waardoor je naar de wereld om je heen kijkt. Door dit proces te expli
citeren onderzoeken we welke andere redeneringen (andere ladders)
mogelijk zijn, zodat je ook begrijpt hoe je gesprekspartner tot
andere inzichten en conclusies komt. Dit meervoudig kunnen kijken
naar een vraagstuk past bij een vakbewaam, daadkrachtig leider. Het
schoolleidersregister PO traint schoolleiders om deze gesprekstech
niek te gebruiken bij het valideren van informeel leren voor het
Schoolleidersregister PO. De ladder is ook bruikbaar in veel situaties
uit de dagelijkse praktijk.

Chris van Wijk en Tom Fluitsma zijn adviseurs bij
Schoolleidersregister PO. www.schoolleidersregisterpo.nl

10 ‘Leiderschap is geen positie, maar een
keuze!’
Jaap ter Steege en Anne Arink workshop

The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen R. Covey is het
meest bekroonde managementboek aller tijden. Het sluit naadloos
aan op de internationaal leidende gedachte in onderwijs, dat de
positie van de leerling verandert en sterker wordt. Daarmee veran
dert ook de rol van de schoolleider en van uw team.
De zeven gewoonten zijn de principes die mensen wereldwijd hel
pen om het beste uit henzelf en anderen te halen. Met deze zeven
‘handvatten’ kunnen volwassenen en kinderen de uitdaging van de
toekomstige, mondiale samenleving aangaan.
Effectiever worden, het versterken van al bestaand leiderschap
en het ontwikkelen van sluimerend leiderschap bij iedereen in de
organisatie, juist ook bij de leerlingen, dát is wat werken met de
zeven gewoonten doet.
Een inspirerende en interactieve presentatie waarmee u actief aan
de slag gaat. U leert hoe u podium kunt geven en voorwaarden kunt
scheppen zodat leerkrachten en leerlingen leiderschapsinitiatieven
kunnen initiëren en tonen. Op zoek naar leiderschap bij uzelf, uw
collega’s én uw leerlingen? Dan is deze learnshop perfect voor u!

Jaap ter Steege en Anne Arink zijn adviseurs bij CPS
Onderwijsadvies en ontwikkeling. www.cps.nl

11 Internationalisering: (vroeg) Engels in het
basisonderwijs
Myrna Feuerstake workshop

In het eindadvies ‘Ons onderwijs2032’ van Paul Schnabel wordt
het belang van vroeger met Engels te starten en het programma te
intensiveren onderschreven. Een goede beheersing van deze taal
geeft immers het benodigde vertrouwen zich thuis te voelen in de
mondiale samenleving, waarin Engels de tweede taal van steeds
meer mensen is. Het vroeg leren van een vreemde taal draagt bij aan
wereldburgerschap. Wat is momenteel de stand van zaken in het
primair onderwijs wat betreft het Engels? Wat betekent het voor uw

school als het advies van Schnabel wordt opgevolgd? Hoe geef je
het programma voor Vroeg Engels vorm? Wilt u antwoord op boven
staande vragen en weten wat uw rol als directeur of bestuurder
hierin is, volg dan deze workshop.

Myrna Feuerstake is teamcoordinator primair onderwijs bij
EPNuffic. www.epnuffic.nl

12 Basis voor cultuureducatie als basis voor
onderwijsvernieuwing
Ronald Kox sessie

Hoe kunt u cultuuronderwijs op een andere manier in
het curriculum vervlechten? Welke veranderingen in uw
huidige werksituatie kunt u doorvoeren voor een meer
geïntegreerd cultuurcurriculum en onderwijsinrichting?
De Handreiking Basis voor Cultuureducatie, op verzoek

van de minister van Onderwijs door het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) ontwikkeld, biedt handvat
ten voor de inrichting van een basis voor cultuureducatie voor alle
kinderen en jongeren, zowel binnenschools als buitenschools. De
handreiking bevat een toekomstvisie voor de lange termijn, adviezen
voor wat er nu al mogelijk is bij overheid, onderwijs en culturele
instellingen en adviezen over drempels en knelpunten die de
komende vier jaar aangepakt moeten worden. De basis voor cultuur
educatie houdt onder andere in: gelijke culturele ontwikkelkansen
voor iedereen van 0 tot 18 jaar en een doorlopende leerlijn, geinte
greerd in het curriculum. We staan stil bij wat u nu al kunt doen aan
vernieuwing van het (cultuur)onderwijs, aansluitend bij recente ont
wikkelingen als Onderwijs2032 en 21st Century skills.

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

13 Daadkrachtig en waarderend leiderschap
op basis van drijfveren
Astrid Oostrom sessie

Het is menselijk, onze aandacht gaat het meeste uit
naar zaken die niet goed gaan, zoals bij je collega, het
team, de schoolleiding en de organisatie. Weet u dat
het voor verandering en verbetering veel effectiever is
om te kijken naar wat we wél willen en hoe goed we

daar al in zijn? Dat het iedereen energie geeft als we aandacht heb
ben voor de kwaliteiten en wensen achter ieders drijfveren? En als
daadkrachtig leider bent u bij uitstek degene die de aandacht kan
verleggen. Maar hoe doet u dat?
Deze aanpak, waarderend onderzoeken (kortweg ‘AI’), levert de
energie, betrokkenheid, creativiteit, initiatieven en besluiten op die
nodig zijn om samen veranderingen succesvol te realiseren.
Vanuit iemands drijfveren komen zowel kwaliteiten als valkuilen naar
voren, zowel wensen als klachten. Een waarderend leider ziet de
kwaliteit achter de valkuil en de wens achter de klacht en geeft aan
dacht aan wat hij wil laten groeien in individuen en teams. U verlaat
de zaal met concrete handvatten hoe u daadkrachtig en waarderend
leiderschap op basis van (zes) drijfveren in uw dagelijkse school
praktijk kunt inzetten.

Astrid Oostrom is directeur Onderwijs bij Management Drives.
www.managementdrives.com/onderwijs
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14  Effectief leren voor schoolleiders en
leraren via peer review
Marco de Bouter workshop

Open met die deur van je klaslokaal! Want lesgeven doe je niet
alleen, maar met elkaar. Leraren leren effectief van elkaar door
middel van wederzijdse lesbezoeken en feedback. We bespreken ver
schillende vormen van peer review. Ook gaan we in op de eisen die
het gebruiken van peer review stelt aan de (school)leider. Na afloop
heeft u inzicht in de mogelijkheden die peer review geeft voor leren
van leraren en bent u bekend met de belangrijkste succesfactoren.

Marco de Bouter is ambassadeur peer review bij de
Onderwijscoöperatie. www.onderwijscooperatie.nl

15 Toekomstbewust leiderschap – Leading
Futures
Martine Creemers sessie

Het takenpakket van de schoolleider is de afgelopen
jaren niet alleen diverser en uitdagender geworden,
maar vooral ook complexer. Steeds meer taken veran
deren en blijven veranderen. Verandering op zichzelf is
daarmee een vaststaand gegeven geworden. Dat vraagt

om toekomstbewuste schoolleiders. Schoolleiders die in kunnen
spelen op veranderingen, ontwikkeling en samenwerking vanuit een
eigen context en cultuur, versterkt met (collectieve) professionalise
ring. We gaan tijdens deze sessie dieper in op drie
bewustzijnsaspecten van een toekomstbewuste schoolleider.
Vervolgens werken we enkele toekomstscenario’s uit die een hand
vat bieden en richting geven voor de eigen strategie en koers.

Martine Creemers is adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen.
www.onderwijsmaakjesamen.nl

16 Communicatieplan op één A4
Hans Scholten en Noud Cornelissen workshop

Als schoolleider leeft u in een glazen huis.
U heeft met veel verschillende doelgroe
pen te maken en schaakt op tien borden
tegelijk. Hoe organiseert u de communica
tie van uw school zo effectief mogelijk? In

de workshop komen basale theorieën over communicatie aan de
orde en maken deelnemers een SWOT en een stakeholderanalyse.
Met de workshop communicatieplan op één A4 leert u hoe u meer
grip krijgt en u zich minder laat leiden door de waan van de dag. U
krijgt zelf meer de regie op de communicatie in en over uw school.

Hans Scholten is communicatieadviseur bij Printemps Advies en
Noud Cornelissen is eigenaar van Cornelissen Communicatie. Ze
zijn de kerndocenten van de Leergang Strategische Communicatie
en PR van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.coco.nl,
www.avs.nl/cel/communicatie

17 Grip op hulpverlening in de school
Bert Wienen workshop

Passend Onderwijs, transitie van de jeugdzorg,
gesprekken met gemeenten: iedereen wil iets van de
school. Maar wat wilt u zelf? Mag u eisen stellen aan
externe hulpverleners? Wat levert u dat op en hoe doet
u dat dan?

In deze workshop gaan we aan de slag met de manier waarop u als
directeur hierop visie ontwikkelt. U leert dat u wel degelijk hoge
verwachtingen mag hebben van hulpverleners en hoe u deze ver
wachtingen bespreekt met de hulpverleners en met de gemeente.
Uw school is immers geen duiventil, maar een oefenplaats voor kin
deren en jongeren.

Bert Wienen is adviseur onderwijs en zorg bij CPS. www.cps.nl

18 2032: hoe maak je er onderwijs van?
Mark Froger workshop

De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van
ontwikkelingen en veranderingen. Dat roept nieuwe
vragen op. Een van die vragen luidt: wat willen we in
het onderwijs meegeven aan kinderen, zodat ze straks
hun plek kunnen vinden en veroveren, als burger (socia

lisatie), als werkende (kwalificatie) en als mens (subjectivering)? Is
Onderwijs2032 hét antwoord? En zo ja, hoe maak je daar dan onder
wijs van? Wat doen uw leerkrachten, wat doen uw leerlingen en… wat
doet u?
In deze workshop onderzoeken we de rol van de schoolleider bij
het beantwoorden van deze vragen, zowel vanuit onderwijskundig
als vanuit veranderkundig perspectief. We beginnen met een korte
verkenning van de context van leren in de 21e eeuw en onze vragen,
ideeën en overtuigingen hierbij. Aan de hand van visuele bronnen
onderzoeken we hoe we in onze scholen komen tot vragen die ons
vooruit helpen. Ten slotte komen strategieën aan bod, die écht
handen en voeten geven aan 21e eeuws leren. U gaat niet naar huis
met antwoorden, wel met vragen die u, samen met uw team, verder
brengen.

Mark Froger is senior adviseur bij Innofun. www.innofun.nl

19  Aan de slag met strategische
personeelsplanning
Françoise Timmermans sessie

Schoolbesturen en leidinggevenden hebben de laatste
jaren veel te maken gehad met ontwikkelingen zoals
bezuinigingen, de komst van Passend Onderwijs, visie
op leiderschap, beheersing van ziekteverzuim, invoe
ring van de functiemix en ontwikkelingen rondom ‘Ons

Onderwijs2032’. Strategische personeelsplanning maakt het moge
lijk om de (nieuwe) organisatiestrategie te realiseren door gewenste
kwaliteit en kwantiteit van medewerkers in beeld te brengen en vast
te stellen welke interventies er plaats dienen te vinden om een toe
komstbestendige organisatie te realiseren. Het werken met een
impactanalyse en HR3Pmatrix maken dit onder andere mogelijk. Na
afloop bent u in staat om op basis van vastgestelde strategische
ambities een eerste aanzet van een analyse te maken.

Françoise Timmermans is onderwijsadviseur bij KPC Groep.
www.kpcgroep.nl
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20 Onderwijs aan nieuwkomers
Marieke Postma workshop

Het vluchtelingenonderwijs bevindt zich in de tweede fase. Vanuit
een eigen visie op dit onderwijs en de opvattingen van alle betrok
kenen wordt het onderwijs aan nieuwkomers zo optimaal mogelijk
ingericht. LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) vertelt u
in deze sessie meer over het onderwijs aan nieuwkomers, de wet en
regelgeving, financiering en de onderwijspraktijk. Uiteraard is er
ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Marieke Postma is landelijk adviseur bij LOWAN. www.lowan.nl

21 Routeplanner op weg naar 2032
Marja Klaver workshop

‘Hoe ziet uw school er in 2032 uit?’ We gebruiken een
verrassende werkvorm die u uitnodigt om buiten uw
kaders te denken. U ontdekt welke thema’s voor u cen
traal staan in uw school van de toekomst. Nadat we de
stip op de horizon hebben geplaatst, verdelen we de

route in kortere periodes van telkens vijf jaar. We maken een route
planner: u stippelt uw route uit, totdat u aankomt bij vandaag.
Wat kunt u nu doen om uiteindelijk aan te komen op uw plaats van
bestemming? U ontdekt het essentiële verschil tussen nu en later.
U verwoordt welke professionele ontwikkeling uzelf als schoolleider
en uw teamleden doormaakt. U krijgt inzicht in welk leiderschap
uw teamleden nodig hebben om op weg te gaan naar 2032. De
workshop, met een traindetrainerkarakter, is zo opgezet dat
u ook elkaar inspireert en leert van de antwoorden van collega
schoolleiders. U kunt wat u leert gebruiken om samen met uw team
of directieberaad de routeplanner te ontwerpen voor uw school of
scholen van de toekomst.

Marja Klaver is directeur, trainer, coach en opleider bij Klaver CT.
www.klaver-ct.nl

22 ‘Leiderschap: de kunst om een ander iets te
laten doen wat jij wilt, omdat hij het zelf wil’
(Dwight Eisenhower, Amerikaans president van 1953 tot 1961)

Jan Stuijver workshop
Het is een menselijke eigenschap om aan het oude ver
trouwde en bekende te willen vasthouden. Daarom
roepen veranderingen vaak weerstand op. Is het moei
lijk om de ander te overtuigen van het belang van een
verandering of een besluit? Een ander iets te laten doen

wij jij wilt, omdat hij het zelf wil? Nee, maar het vraagt duidelijkheid,
planmatigheid, zorgvuldigheid en daadkracht.
De schoolleider heeft belang bij draagvlak richting de MR, de
ouders, het team, het bestuur en externe partijen. Tijd steken in
begrip kweken en geloof in de noodzaak is winst en schept vertrou
wen. Hoe organiseer je dat? Welke modellen en voorwaarden zijn er?
Tijdens deze workshop bespreken we aan de hand van praktijkvoor
beelden het belang van draagvlak in verschillende situaties waar u
als schoolleider mee te maken heeft.

Jan Stuijver is adviseur bij de AVS. www.avs.nl

23 In dialoog over schoolontwikkeling
Rebecca Schoon workshop

Veranderingen in de samenleving en op school vereisen dat u met
collega’s in gesprek gaat over de ontwikkeling van de school. Hoe
maakt u op een effectieve manier schoolontwikkeling bespreekbaar?
Hoe doet u recht aan de diverse standpunten, verschillende persoon
lijkheden en belangen? Tijdens deze workshop reiken we de ‘dialoog’
als gespreksmethodiek aan. De methodiek biedt handvatten om aan
dachtig te kunnen luisteren en te spreken met oog voor de ander, de
inhoud en de bredere context.
Een goede professionele dialoog op school draagt bij aan beter
onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische
doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele
arbeidsrelaties.
Twee schoolleiders trappen de workshop af met een introductie
over hoe zij de ‘dialoog’ op hun school inzetten. Ze introduceren een
concrete casus over schoolontwikkeling. De deelnemers gaan vervol
gens zelf aan de slag en oefenen met de methodiek door met elkaar
in dialoog te gaan over het thema schoolontwikkeling.

Rebecca Schoon is senior adviseur bij CAOP.
www.arbeidsmarktplatformpo.nl

24 Met daadkrachtig leiderschap op weg
naar een IKC
Karlijn Brouwers en
Hanneke van de Meerendonk workshop

Steeds vaker gaan scholen en kinderopvangorganisa
ties de uitdaging aan om samen een Integraal
Kindcentrum (IKC) te vormen. Een prachtige ontwikke
ling voor onze kinderen, maar hoe krijg je de neuzen
van een multidisciplinair team dezelfde kant op? Hoe

zorg je ervoor dat er échte samenwerking van de grond komt in
plaats van een verzameling van meerdere organisaties in één
gebouw? Het aansturen van een IKC vraagt om daadkrachtig leider
schap, maar is tegelijkertijd voor velen nog een spannende stap.
Gelukkig is er al de nodige ervaring opgebouwd met het vormgeven
en managen van kindcentra. In deze praktische workshop vertelt
Hanneke van de Meerendonk, directeur van Kindcentrum de Haren
(genomineerd voor Excellent Kindcentrum), over haar ervaringen.
Van de Meerendonk heeft een duidelijke visie over het leiden van
een IKC, die nét even wat anders is dan u misschien gewend bent.

Karlijn Brouwers is onderwijsadviseur bij Edux Onderwijspartners
en Hanneke van de Meerendonk is directeur van Kindcentrum De
Haren. www.edux.nl en www.kcdeharen.nl

Aart Maat, cbs De Schelp in Hoeksewaard,
nam deel aan het AVScongres 2016:
“Ik ben voorstander van een Integraal
Kindcentrum. Maar integreren van de peu
terspeelzaal, de kinderopvang en de school
is tamelijk revolutionair en het onderwijs is
ten diepste traditioneel. Wat ik uit de work
shop ‘Directeur IKC worden’ meeneem, is dat ik in gesprek
moet gaan met de ouders. Wat zijn hun wensen?”
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25  De kracht van interne audits in
verbetertrajecten
Simone Schrier workshop

Hoe kunt u binnen uw school vormgeven aan verbeter
trajecten? Essentieel onderdeel hiervan zijn interne
audits die het werken aan een professionele cultuur,
waar leren van elkaar en schoolontwikkeling centraal
staat, stimuleren. Aan de hand van een praktijksituatie

van een school met een dalende trend in de opbrengsten bekijken
we het proces van ontwikkeling. Wat zijn de belangrijkste elementen
en wat zijn valkuilen? Wat vraagt dit van schoolleiders en leerkrach
ten? Wat houdt effectief leiderschap in verbetertrajecten in?

Simone Schrier is onderwijsadviseur bij Edux. www.edux.nl

26 Leren in de 21e eeuw. ‘Denken’ in het
curriculum
Wendy Braat workshop

We horen veel over vaardigheden van de 21e eeuw,
maar wat houden deze eigenlijk in? Hoe stimuleert u
deze ontwikkeling in uw bestuur/school? Vooral vaar
digheden als communiceren, samenwerken, denken,
informatie verwerken en problemen oplossen krijgen

meer aandacht. Onze kenniseconomie heeft hier slimme, innovatieve
denkers voor nodig! Denken waarderen en leren ‘goed’ te denken,
dat is Thinking 4 Learning. Ongeacht onze leeftijd, capaciteit of ach
tergrond, kunnen we allemaal ons vermogen tot denken verbeteren.
Dit gebeurt door aanmoediging, begeleiding en training. Vandaag
tijd voor een eerste stap! Vanuit het waarom neemt een schoolleider
de deelnemers mee in haar schoolontwikkeling. Daarna ervaart u
zelf hoe u denken hoorbaar en zichtbaar kunt maken en hierop kunt
reflecteren.

Wendy Braat is onderwijsadviseur bij Edux Onderwijspartners.
www.edux.nl

27 21e eeuwse vaardigheden op weg naar
Onderwijs2032
Joost Maarschalkerweerd workshop

De samenleving verandert snel. Leerlingen hebben in
de toekomst kennis nodig die nu nog niet beschikbaar
is, en die we ze dus ook niet kunnen leren. Om leerlin
gen toch goed uit te rusten voor de nieuwe,
veranderende wereld, moeten scholen hun vaardighe

den aanleren. Dit betogen Marzano en zijn medeauteur Heflebower
in hun boek ‘Klaar voor de 21e eeuw’. In een snel ontwikkelende
informatiesamenleving kun je niet alle benodigde kennis voor een
heel leven opdoen, daarom is het essentieel die vaardigheden aan te
leren, die je helpen om in een dynamische omgeving prettig te leven.
De inzichten van Marzano en Heflebower staan in deze workshop
centraal. U gaat zelf op verkenning naar aanknopingspunten voor
‘ons Onderwijs2032’ in uw team. Wat wilt u uw leerlingen beslist
meegeven?

Joost Maarschalkerweerd is trainer bij Bazalt. www.bazalt.nl

28 Niet prestaties tellen, maar vooruitgang!
Over formatieve assessment
Annemieke van Grol
en Marije Heijdenrijk workshop

We moeten stoppen met het praten over prestaties, het gaat over
vooruitgang. Gaan de gesprekken in uw school over de toegevoegde
waarde? In een snel groeiende groep scholen zien we leerlingen
en leraren super gemotiveerd in gesprek over welke doelen ze
gehaald hebben en wat de volgende stap is. Leraren creëren een
leeromgeving waarin kinderen hun eigen werk kunnen beoordelen
en feedback gericht is op de volgende stap in het leerproces. In deze
workshop maakt u kennis met een aantal schoolvoorbeelden waarin
formatieve assessment wordt toegepast. Wat zijn de valkuilen en
leermomenten? U krijgt een routekaart om formatieve assessment
in uw school te implementeren. Een praktische uitwerking van geper
sonaliseerd leren en onderwijs op maat.

Annemieke van Grol en Marije Heijdenrijk zijn trainers bij HCO/
Bazalt. www.bazalt.nl

29 Samen leren zichtbaar maken
Marcel Bogaarts en Peter Pijl sessie

In deze sessie nemen we u mee in het
gedachtegoed van John Hattie. We doen
dit aan de hand van de volgende drie
vragen: (1) Hoe maakt u hét verschil in
onderwijs? (2) Welke impact wilt u heb

ben? (3) Hoe creëert u teamkracht?
Welke onderwijskundige handschoen wilt u oppakken? Zeker gelet
op de inrichting van ‘ons Onderwijs2032’ een belangrijk thema.
Na verkenning van deze opdracht gaan we dieper in op het sterker
maken van teams. Hoe werk je aan een positieve mentaliteit in je
lerarenteam? Gemeenschappelijke opvattingen en overtuigingen
van uw team als collectief blijken van grote invloed. In een aantal
scholen verzamelden we ervaringen om te werken aan een van
de krachtigste beïnvloeders van onderwijssucces voor leerlingen:
collaborative teacher efficacy.

Marcel Bogaarts en Peter Pijl zijn trainers bij Bazalt. www.bazalt.nl

30 Vertrouwen in de leiding
Robert Mentink en
Marijke Nederkoorn-Bajema workshop

Leiderschap in het huidige tijdperk is een
hele opgave. Mag u nog wel sturen? Is de
norm nu ‘loslaten’? Kunt u op ‘uw’ mensen
vertrouwen? Deelnemers gaan op zoek
naar hun manier van ‘anders vasthouden’,

een nieuwe manier van je er toch mee ‘bemoeien’. Dit kan en mag als
mensen vertrouwen in de leiding hebben. Hoe zorgt u ervoor dat
mensen vertrouwen in u hebben en vooral houden?

Robert Mentink is managing partner en Marijke Nederkoorn
Bajema is kernopleider bij de Thomas More Leiderschapsacademie
(TML) van de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.
www.tm-leiderschapsacademie.nl
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31 Leidinggeven met een growth mindset
Jankees Dekker sessie

Deze inspiratiesessie staat in het teken van het leiding-
geven aan een growth mindsetcultuur binnen een
school. In veranderingsprocessen is de mindset een
cruciale factor in het wel of niet slagen. In een cultuur
waar groei centraal staat, betekent dit ook veel voor de

mindset van de teamleden. In een growth mindsetcultuur wordt van
fouten geleerd, is doorzettingsvermogen bepalend en leidt feedback
tot leren. Met een growth mindset ontstaat een omgeving waar
gemotiveerde leraren en leerlingen samen uitdagingen aangaan.
Nieuwsgierig naar wat de onderzoeken van Carol Dweck kunnen
betekenen voor uw manier van leidinggeven? Laat u dan verrassen
in deze inspiratiesessie.

Jankees Dekker is directeur bij RPCZ/HCO. www.rpcz.nl

32 Vitaal leiderschap: op weg naar
duurzame inzetbaarheid
Paul ’t Mannetje en Mil van Beek workshop

Tijdens deze actieve workshop onderzoekt
u uw eigen vitaliteit, onder meer met
behulp van het mentale fitnesswiel.
U kiest zelf voor een element waarmee u
stappen gaat maken en benoemt, door

een progressiegerichte werkvorm, hoe u dat concreet gaat doen.
Als afsluiting ontvangt u een stappenplan voor het planmatig werken
aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uzelf en uw team. U als
leidinggevende vervult immers een voorbeeldfunctie rond vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid van alle teamleden.

Paul ’t Mannetje en Mil van Beek zijn trainer en coach bij
’t Mannetje & Co. Ze zijn ook de trainers van de Leergang
Persoonlijk leiderschap van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.
www.tmannetjeenco.nl en www.avs.nl/cel/pl

33 Daadkrachtig leiding geven aan een
professionele leergemeenschap binnen
uw school
Alfons Flik workshop

Er is veel gezegd en geschreven over professionele leer-
gemeenschappen (PLG). De theorieën van het waarom
zijn helder en duidelijk, de gedachte wordt omarmd.
Alleen, hoe zet u nu een effectief, cyclisch en samen-
hangend systeem op binnen uw organisatie (school,

bestuur) waarin het leren centraal staat? Hoe begint u? Wat wilt u
uiteindelijk bereiken? In deze workshop staan we stil bij de strategi-
sche rol van de schoolleider om planmatig te starten met een
collectieve focus op het leren van de leerlingen, waarbij leren niet
alleen de kennis en vaardigheden verdiepen betekent, maar ook de
persoonsvorming (Ons Onderwijs2032). Vanuit dat perspectief krijgt
u tools om in kleine stappen te starten met het proces dat leidt tot
een professionele samen-leer cultuur: een PLG. U krijgt ook zicht op
hoe dat in de praktijk uitwerkt. Bij deze workshop sluit een school-
leider aan die ervaring heeft met het opzetten en begeleiden van een
professionele leergemeenschap.

Alfons Flik is senior onderwijsadviseur bij HCO. www.hco.nl

34 Plezier in je werk! Duurzaam inzetbaar
als (school)leider!
Henk Hendriks workshop

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden hoe
u zelf als leidinggevende vitaal en geïnspireerd blijft in
uw werk. U wordt zich meer bewust van de eigen ener-
giebronnen en energievreters. Het beroep van
schoolleiders is dynamisch en verandert voortdurend.

Vaak geeft u alles voor uw school en uw team, met als gevolg dat u
er zelf bij inschiet. Daadkrachtige schoolleiders durven ook voor
zichzelf te kiezen!

Henk Hendriks is senior-adviseur en partner bij B&T Verantwoord
veranderen. www.vbent.org

35 3 Simple Tech Tools to Transform Teaching
Zachary Walker sessie

De Amerikaan Zachary Walker is innovator en auteur
(onder andere van het boek ‘Teaching the Last
Backpack Generation’). Zijn werk focust zich op de cul-
tuur van lesgeven, technologie en leiderschap. Hij laat
in deze sessie op dynamische en praktische wijze voor-

beelden en ervaringen zien hoe een aantal technologische tools in
het onderwijs gebruikt kunnen worden. Het integreren van techno-
logie in de les is een mindset, geen behendigheid.

Zachary Walker is faculteitslid van de National Institute of Education
(NIE) in Singapore. www.drzacharywalker.com

36 Daadkrachtig leider blijft Duurzaam Vitaal!
Richard de Grood en Wijbe Douma Workshop

De voortdurende ontwikkelingen in het onderwijs vragen veel van de
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 de workshop ontvangt u informatie over de commissie Duurzaam
Vitaal van de AVS en het onderwijs in de toekomst (2032). Thema’s
als internationalisering po, pensioenen en de vitale school staan
centraal. We gebruiken een vitaliteitsscan en energiemeter en han-
teren diverse spelvormen. De kern is: vitaliteit en welbevinden in uw
werk tot en na uw pensionering. U kunt uw verwachtingen en tips
over de (verdere) activiteiten van de commissie Duurzaam Vitaal
kenbaar maken.

Richard de Grood en Wijbe Douma zijn leden van de commissie
Duurzaam Vitaal van de AVS. www.avs.nl

Eefje Keulen, obs De Tjotter in Lelystad,
nam deel aan het AVS-congres 2016:
“Wij willen gaan werken met professionele
leergemeenschappen, en daarover heb
ik veel inzichten en inspiratie opgedaan.
Een PLG is niet het ei van Columbus, maar
het is wel een manier om onderwijsontwikkeling in gang
te zetten. Wat ik meeneem van vandaag, is dat je de
talenten in je team niet moet onderschatten en beter moet
benutten.”
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37 De veiligheid van kinderen vergroten
Lenneke Alink sessie

Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken
met een vorm van kindermishandeling. Het gaat bij-
voorbeeld om lichamelijke mishandeling, verwaarlozing
of seksueel misbruik. Kennis over kindermishandeling
is essentieel om het aantal slachtoffers te verminderen.

Dat gebeurt met voorlichting, door ouders te ondersteunen bij de
opvoeding en door mishandeling eerder te signaleren. Hoe kun je
kindermishandeling stoppen en voorkomen en wat kan een daad-
krachtig schoolleider hierin betekenen?

Lenneke Alink is hoogleraar Forensische gezinspedagogiek,
Universiteit Leiden en lid van de Taskforce Kindermishandeling.
www.universiteitleiden.nl

38 Iedere Dag Beter op school,
wat vergt dat van u?
Marcel Holtmaat
en Judith van Wijngaarden workshop

In deze workshop gaan we met concrete
handvatten aan de slag om een cultuur
van ‘Iedere Dag Beter’ op school te reali-
seren. Zo’n cultuur is cruciaal om kwaliteit
te verhogen. In bedrijven de kwaliteit van

producten en diensten; in scholen de kwaliteit van het onderwijs en
de resultaten van leerlingen. Na een korte inleiding gaan deelnemers
in een carrousel aan de slag met drie onderwerpen, elk begeleid
door een teamleider uit het bedrijfsleven en een schoolleider die dit
zelf ervaren heeft. De teamleiders uit het bedrijfsleven zijn bijvoor-
beeld supermarktmanager bij Albert Heijn, fabrieksdirecteur bij
Philips of teamleider bij Bol.com. Wat zijn die drie handvatten?
1) hoe creëert u draagvlag voor ‘Iedere Dag Beter’ en krijgt u uw hele
team mee? 2) wat gaat u doen om uw leraren te laten ervaren dat zij
en hun leerlingen er beter van worden en 3) wat moet u veranderen

in uw manier van leidinggeven en waar haat u daarvoor de tijd
vandaan? In kleine groepjes krijgt u concrete suggesties, hoort u
voorbeelden en deelt u ervaringen. Om morgen zelf mee aan de slag
te gaan op uw eigen school.

Marcel Holtmaat is senior manager van Albert Heijn en Judith
van Wijngaarden is directeur van de Mariaschool en De
Wissel in Rotterdam.www.ah.nl, www.maria-school.nl en
www.basisschooldewissel.nl

39 Op stap naar (maatschappelijk)
ondernemerschap in een IKC
Henk Derks en Peter Vereijken workshop

De actuele stand van zaken: 66 procent
van de PO-directeuren streeft ernaar
binnen vijf jaar een IKC te realiseren.
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 verantwoorde combinatie
van publieke en private middelen.
De voorwaarden om directeur van een IKC te kunnen worden: hel-
der, ondernemend leiderschap met een overtuigende visie, buiten
de lijntjes kunnen denken en kunnen acteren vanuit marktdenken,
verbindend en toekomstgericht.

Henk Derks en Peter Vereijken zijn adviseurs IKC vanuit het
Landelijk Expertisecentrum Kindcentra en docenten van de
Leergang Directeur IKC van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.
Beide zijn bestuurder en partner in het netwerk van Stichting Social
Solutions. www.avs.nl/cel/ikc en www.expertisepuntkindcentra.nl

BreakSquad Eerst huiswerk maken en elkaar daarbij helpen en leren van elkaar,
dan dansen en daar vervolgens heel goed in worden. De BreakSquad
groepsleden genieten enorm van hun passie en het helpt hen ook
andere dingen in het leven te waarderen. Zij zijn van mening dat
als je echt je hart volgt, het zoveel makkelijker is om ook je best te
doen op school, meer open minded te zijn en respect te hebben voor
anderen. De jongeren leren dat het niet zomaar komt aanwaaien.
Ze drinken niet en gebruiken geen drugs. Naast het feit dat ze
allemaal enorm gemotiveerd zijn, steken ze er veel energie in om
de jeugd van Nederland te laten zien hoe geweldig het is om iets
in je leven te doen dat je heel graag doet. Dit maakt dat je zoveel
meer kracht en motivatie hebt om je leven ten volle te benutten.
Jeroen van der Linden, de coach van de groep, is vijf of zes dagen
per week bezig met leren, plannen, oefenen, motiveren en helpen
met kleine of grote problemen thuis. Iedereen is gelijk, ongeacht
welke herkomst je hebt, of je arm of rijk bent, of je jong of oud bent.
De BreakSquad groep zet een fantastische dansvoorstelling neer.
www.stichtingbreaksquad.nl
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het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Word AVS-lid per 1 januari 2017 en ontvang
50 % korting op uw contributie. Wie uiterlijk
14 februari 2017 lid wordt van de AVS, ontvangt
de rest van dit schooljaar (1 januari tot 1 augustus
2017) 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 2018.

hoofdsponsors:

Word
AVS-lid… … en ontvang

50 % korting opuw contributie
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Algemene
   informatie
Toegangsprijzen
• AVSleden: 260 euro. Vroegboekprijs: 225 euro
• Nietleden: 560 euro. Vroegboekprijs: 470 euro
• Leden kunnen voor 295 euro één introducé meenemen naar het

congres. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/congres2017
• U kunt tot en met 14 februari 2017 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 14 februari 2017 als u
gebruik wilt maken van de vroegboekkorting) naar: AVS, Antwoord
nummer 9019, 3500 ZA Utrecht. Inschrijven kan ook via www.avs.nl/
congres2017. 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 17 maart 2017
Stuur dit formulier naar Algemene Vereniging Schoolleiders
Antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht
U kunt zich ook aanmelden via www.avs.nl/congres2017

Ja, ik neem deel aan het AVScongres ‘Daadkrachtig leiderschap’
(tot en met 14 februari 2017 met vroegboekkorting):

Ik ben lid en betaal 260 euro (met vroegboekkorting: 225 euro)
Ik ben geen lid en betaal 560 euro (met vroegboekkorting: 470 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

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Kom ook naar het
AVS-congres 2017!

goed onderwijs door
visionair leiderschap
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Postbus 1003 3500 BA Utrecht T 030 2361010

info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider
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