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Leergang Teamflow  

Tijdens de proeverij laten we u kennis maken met teamflow, wat is dat eigenlijk precies 

en wat kun je doen om de kans op het ontstaan van teamflow te vergroten? U wordt in 

een interactieve workshop meegenomen in het gedachtegoed over flow en teamflow en 

breder de positieve organisatiepsychologie. U maakt kennis met het teamflow model wat 

als kapstok voor de Leergang Teamflow wordt aangeboden. Het model laat op een 

eenvoudige, generieke en toegankelijke wijze zien wat je nodig hebt om tot een prettige 

en effectieve samenwerking te komen. De werkwijzen die binnen de teamflowleergang 

wordt aangeboden lenen zich uitstekend om u als schoolleiders te ondersteunen bij het 

creëren van een positief en gezond samenwerkingsklimaat. 

  AVS centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met FlowConcepts 

 

 

Ondernemend Leiderschap  

 

Keek op de wereld en jij als ondernemend leider 

Deze titel van de proeverij is naar analogie van het programma van de Kooten en de Bie, 

'Keek op de week'. Een programma dat duiding gaf aan de ontwikkelingen in de 

betreffende week. Als kijker werd je steeds verrast door een ander vaak platvloers 

perspectief. In hoog tempo verandert onze wereld. De wereld waar de kinderen die wij 

nu opvoeden, vaardigheden en kennis bijbrengen in participeren. Met die bagage 

verwachten wij dat zij een gelukkig bestaan kunnen opbouwen. Wat is jouw 'keek op de 

wereld' van het kind? Hoe draag jij bij vanuit jouw professie en ondernemerschap aan 

het eco-systeem van het kind. Een systeem waarin jouw school, IKC of instituut een 

belangrijk centrum is en jij als leider een essentiële rol vervult. Deze leergang is zeker 

geen cursus maar eerder een avontuurlijke reis, een ontwikkeltraject. De leergang 

bestaat uit reeks van ontmoetingen die gaan over jouw ontwikkeling als ondernemend 

leider waarin het perspectief steeds verandert. 

 

 AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met S3 

 

 

Leergang Bildung voor schoolleiders  

 

Titel:                      Praktische Bildung in een modern jasje  

Subtitel:                Wat kunnen we leerlingen bieden? Iets waar ze altijd en 

overal iets aan hebben…. 

 

 

Ons onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Maar hoe doen we dat? 

Dit doen we door Ausbildung (vakopleiding) en Bildung (persoonlijke, maatschappelijke 

en culturele vorming) te combineren in onze school-en lespraktijk. In deze bijdrage 

kijken we hoe we meer handen en voeten kunnen geven aan het brede vormingsideaal, 

waarbij het omgaan met waarden, praktisch handelen en dieper denken hand in hand 

kunnen gaan. Na afloop van deze actieve bijeenkomst weten de deelnemers meer van 

Bildung (en de relevantie van Bildung), zijn ze bekend met het Agora model en hebben 

ze met twee concrete Bildungsgereedschappen geoefend.  Deze workshop sluit vooral bij 

het thema ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘toekomstgericht onderwijs’. 

 



 Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW) in samenwerking met het AVS 

centrum Educatief Leiderschap 

 

 

Leergang Persoonlijk leiderschap  

 

Proeverij “Persoonlijk Leiderschap”  

Wij laten u als Schoolleiders kennis maken met ’t Mannetje & Co, wie wij zijn, hoe we 

werken wat het programma “Persoonlijk Leiderschap” inhoudt, de ervaringen van uw 

collega’s tot nu toe en we laten u via een aantal actieve werkvormen ervaren hoe wij 

werken. Zo kunt u op basis van deze Proeverij beslissen of ons programma en aanpak 

‘naar meer smaakt.’ 

Opzet van de Proeverij: 

 Welkom, doel, werkwijze en wat kunt u verwachten in deze workshop 

 Zinvolheidsvraag; wat kan er aan bijdragen dat de Proeverij voor  u zinvol 

is. 

 Korte intro leergang “Persoonlijk Leiderschap” (doel, werkwijze en 

ervaringen huidige deelnemers) 

 Oefening “Sparkling Moments” 

 Informatie over inhoud en achterliggende theorieën. (strengthsfinder, 

progressie gericht werken, positieve psychologie, waarderende 

gespreksvoering, motivatie 3.0 (Pink), groeimindset, NLP, diverse 

leiderschapsstijlen en theorieën)  

 Oefening “Schaalvraag” 

 Informatie over inschrijven, extra info via de website van de AVS 

 Zinvolheidsvraag. 

 

 

 T Mannetje & Co in samenwerking met het AVS Centrum Educatief 

Leiderschap 

 

Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs 

 

Titel: It starts with the WHY 

Waarom zou u gepersonaliseerd leren met uw school willen omarmen? Wie wordt daar nu 

echt (on)gelukkig van? Gepersonaliseerd leren biedt uw school en u als leidinggevende 

de uitgelezen mogelijkheid om uw onderwijsaanpak af te stemmen op de verschillen die 

er zijn tussen uw leerlingen. En daar ligt een uitdaging voor u 

als schoolleider om uit te gaan van de verschillen die er zijn binnen uw team en de 

vragen uit de schoolomgeving. Tijdens deze workshop willen we u kennis laten 
maken met de diverse ingredie ̈nten van de verandercirkel van EXOVA, die aan de basis 

staat van deze leergang. We zullen samen met u in vogelvlucht bekijken wat er in de 

leergang ‘leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs’ aan bod komt. HOE geef ik 

leiding aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs, uitgaande van de verschillen 

in mijn team, tussen leerlingen en de vragen uit mijn omgeving. In deze workshop zullen 

we met dit proces een vingeroefening doen, zodat u deze inzichten direct mee naar uw 
eigen school kunt nemen. 

Natuurlijk willen wij in deze workshop u ook voldoende in de gelegenheid stellen om uw 

inhoudelijke en prak sche vragen over de leergang aan de docenten te stellen en voor u 

wellicht interessante leervragen alvast in te brengen.  

 

 

 Exova in samenwerking met het AVS Centrum educatief Leiderschap 

 



 

 

Leergang Strategische Communicatie en PR 

 

 

ALS SCHOOLLEIDER MEER GRIP OP COMMUNICATIE 

Als schoolleider leeft u in een glazen huis. U heeft met veel verschillende doelgroepen te 

maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseert u de communicatie van uw 

school zo effectief mogelijk? In de Leergang Strategische Communicatie & PR leert u hoe 

u als schoolleider meer grip kunt hebben op dit proces en u minder laat leiden door de 

waan van de dag. U krijgt zelf meer de regie op de communicatie in en over uw school. 

In deze leergang van 9 dagen reiken we u een model aan om uw communicatie 

strategisch in te zetten. We helpen u ook om de vereiste vaardigheden te ontwikkelen 

voor een succesvolle communicatie met uw belangrijke doelgroepen, medewerkers, 

leerlingen en ouders voorop. 

 

 Cornelissen Communicatie in samenwerking met het AVS Centrum 

Educatief Leiderschap 

 


