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LEIDERSCHAP IN 4D

Beste collega,

Het schoolleidersvak is complex en kent vele dimensies.
De schoolleider vervult een sleutelpositie: de leider in de school,
het gezicht naar buiten, maar ook richting het bestuur als de
uitvoerder van beleid. Schoolleiders hebben een verbindende
rol tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, het bestuur en de
ruimere omgeving. Een beroep dat meer waardering verdient!
Schoolleiders zijn immers van essentieel belang voor de
onderwijskwaliteit.

Juist in deze tijd van veel maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen (denk aan robotisering, verduurzaming en het
curriculum) is het van belang dat schoolleiders over voldoende
tijd en autonomie beschikken om het onderwijs en hun
onderwijsorganisatie goed vorm te geven. En om invulling te geven
aan (de ontwikkeling van) hun leiderschap. De schoolleider moet
een veelzijdig persoon zijn, het schaap met de vijf poten, maar
tegelijkertijd ook niet alles alleen (willen) doen. Iemand die zowel
de handen uit de mouwen kan/wil steken, het team aanstuurt, een
leergemeenschap creëert, in netwerken participeert, (toekomstige)

vernieuwingen in het oog houdt en een (strategische) visie
ontwikkelt. Kortom, het is hoog tijd voor verandering en
versterking van de positie van de schoolleider!

Leiderschap is de essentie van het vak van schoolleider. Daarvoor
moet de schoolleider over voldoende middelen en handvatten
beschikken. Het congresthema ‘leiderschap in 4D’ is onderverdeeld
in de volgende 4D’s: duidelijk, dichtbij, delend en dynamisch
leiderschap. Op pagina 4 vind je de korte omschrijving van
deze 4D’s. In een gevarieerd aanbod van (plenaire) sessies en
workshops brengen we dit thema voor het voetlicht. Daarnaast
is er alle ruimte om collega’s te ontmoeten, te netwerken en
ervaringen uit te wisselen. Ook met ESHA-leden die op het
congres aanwezig zijn. Een dag die je niet mag missen! Deel je
leiderschapservaringen.

Leiderschap in 4D: dat is de toekomst!

Tot ziens op het AVS-congres op vrijdag 15 maart.

Petra van Haren, voorzitter AVS

CENTRALE INLEIDING

BOTS like you. Over mens en robot Maarten Lamers en Peter van der Putten

Bij robots denken we al snel aan doelmatige machines die onze banen overnemen of ons
zelfs tot slaaf maken. Er zijn diverse robots, zoals liftende robots, robots die zich door
muren hakken, en zelfs stinkende robots. Maar robots kunnen ook emotioneel, creatief,
nieuwsgierig, onhandig en zelfs religieus zijn: eigenschappen die ons menselijk maken.
Door zulke robots te bestuderen, leren we meer over wat ons mens maakt en hoe je over
robots kunt nadenken.

Maarten Lamers en Peter van der Putten tonen voorbeelden en vertellen waarom
wetenschappers en kunstenaars zulke robots maken en wat wij daarvan kunnen leren.
En hoe kan dit in het onderwijs (van primair onderwijs tot universiteit) toegepast worden?
Een verhaal over de mogelijkheden, zonder de techniek.

Maarten Lamers en Peter van der Putten zijn universitair docent aan de Universiteit Leiden (Institute of Advanced Computer Science)
verbonden aan het Media Technology Master-of-Science programma. Van der Putten is ook Director of Decisioning Solutions bij
Pegasystems. Lamers is tevens game developer bij LaserMaxx lasergames. https://sites.google.com/view/botslikeyou

vlnr: Peter van der Putten en Maarten Lamers
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AVS-CONGRES IN VOGELVLUCHT

Als schoolleider ben je de spin in het web. Je vervult een sleutelpositie tussen de werkvloer en het bestuur,
tussen uitvoering en beleid, tussen binnen- en buitenwereld. Je richt je voelsprieten op je team, leerlingen,
ouders, organisatie en maatschappij. Daarvoor is (4D-)leiderschap essentieel. Leiderschap in 4D, dat is de
toekomst!

Dagindeling
Leidinggeven in een dynamische omgeving, dat is de kern van
het huidige leiderschap. Een visie hebben, samen vormgeven aan
een school-/leergemeenschap, opbouwen en in stand houden
van netwerken en voortdurend veranderen en aanpassen.
Dat zijn de kenmerken van 4D-leiders. Ben jij ook klaar voor
het 4D-leiderschap?
De (plenaire) sessie en workshops zijn onderverdeeld in de
4D-thema’s: duidelijk, dichtbij, delend en dynamisch leiderschap.
Elk thema beschikt over een grotere plenaire sessie (met toon-
aangevende sprekers als Jeroen Driessen, Arnold Jonk, Antoon
Sturkenboom en Zachary Walker), met daarnaast workshops
en sessies.
Je kunt je alleen online inschrijven (www.avs.nl/congres2019).
Bij aanmelden op de website schrijf je je direct in op een van de
sessies en is direct duidelijk of er nog plek is in die sessie. Je kiest
(minimaal) één plenaire sessie.

In de (ruime) lunchtijd is er, naast onderling netwerken (ook met je
internationale collega’s!), de informatiemarkt bezoeken en van een
heerlijke lunch genieten, ook nog gelegenheid om prikkelende
pitches bij te wonen. Deze prikkelende pitches sluiten bij actuele
thema’s, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven aan. In het
tijdschema zie je hoe je deze dag verder kunt indelen.

Ontmoet internationale collega’s
Tijdens het congres kun je ook kennismaken met je internationale
collega’s. De General Assembly van de European School Heads
Association (ESHA) vindt namelijk rond het AVS-congres in
Nederland plaats. Daarom wordt er ook een aantal sessies in
de Engelse taal gegeven.

Informatiemarkt, AVS-stand en twitter
De rijk gevulde informatiemarkt, met vele voor het onderwijs
relevante diensten en producten, vind je in de Grand Hall.
Stel je specifieke vragen direct aan de standhouder. Breng ook
een bezoek aan de AVS-stand, waar je het AVS-bestuur, de
ledenraadsleden en de medewerkers van de AVS kunt ontmoeten.
Daar kun je ook je vragen stellen aan vertegenwoordigers van
diverse AVS-commissies (zoals de commissies Duurzaam Vitaal,
Onderwijs en Personeelsbeleid & arbeidsvoorwaarden).
Het NBC beschikt over een vrij wifi-netwerk waarmee je kunt
twitteren, de congresapp kunt gebruiken en je mail kunt blijven
checken (#wijschoolleiders en #avscongres).

Prikkelende pitches
In de ruime lunchtijd is het mogelijk een of meerdere prikkelende
pitches van nieuwe of niche organisaties te volgen in de Grand
Hall (meteen links bij binnenkomst, bij de trap). In een ‘silent
disco-concept’ kunnen toehoorders een koptelefoon opzetten en
meeluisteren. Na de pitch kun je verder van gedachten wisselen
met de betreffende spreker. Organisaties die meedoen aan de
pitches zijn onder andere: commissie Duurzaam Vitaal en de
Beweging tegen Kindermishandeling. Diverse thema’s vanuit
de praktijk passeren de revue. Doel is elkaar te inspireren!
Voor deze presentaties hoef je je niet van tevoren op te geven:
het programma staat vermeld op diverse plekken in het NBC.

9.45 9.45

Jaarrede Petra van Haren

Centrale inleiding Maarten Lamers en

Peter van der Putten

10.45

Pauze
Pauze

11.15
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THEMA'S

Het AVS-congres ‘Leiderschap in 4D’ is onderverdeeld in vier thema’s:

Duidelijk leiderschap is te vinden
in een visie en een heldere koers
op weg naar de toekomst. Heldere
communicatie en verantwoording
afleggen zijn hierbij vanzelfsprekend.
Maar ook duidelijkheid creëren voor
je personeel en open staan voor
vernieuwing en ontwikkeling: maak je
medewerkers gelukkig, dan presteren
ze beter. Wat levert investeren
in een Gelukkige School op?
Hoe kun je met elkaar de koers van
de school bepalen? Is de inrichting
van je onderwijs ‘passend’ voor de
toekomst? Hoe maak je keuzes in
het onderwijs en ga je om met tijd,

energie en drukte? En hoe maak je een duidelijk beleid op gebied
van cyberpesten en hoe zorg je voor positief gedrag? Wat kan jouw
rol als bemiddelaar zijn in een conflict?

Samen werken, leren en leven in
een leergemeenschap waar de
leiders betrokken zijn bij de mensen
en hun werkzaamheden. Dat is de
kern van dichtbij leiderschap. Nauw
verbonden met je team en door
gebruik van moderne media blijf je
altijd op de hoogte en betrokken
en geef je samen vorm aan de
schoolgemeenschap. Hoe zorg je
voor een goed werkklimaat? Hoe kun
je als schoolleider de stress bij
teamleden reduceren en hen op
een goede manier leren omgaan
met veranderingen en tegenslagen?
Hoe open sta je als leider met je

eigen intuïtieve weten tegenover de tegenspraak en de kijk van
de ander? En vanuit welke morele overtuigingen geef je leiding?
Hoe ga je de dialoog aan met teams, ouders en leerlingen?
Hoe kun je ouders actief anders inzetten?

In een netwerk dat aanzet tot
samenwerking, creatie en innovatie
is sprake van delend leiderschap.
Het gaat om het opbouwen en
in stand houden van netwerken
waarbinnen vernieuwing en creatie
alle ruimte krijgen. Hoe stimuleer
je samenwerking en feedback
met gamification? Schoolleiders
hebben de taak om leerkrachten
met elkaar te verbinden zodat ze
met en van elkaar leren. Richt je
je bij onderwijsvernieuwing op je
eigen leerprocessen, en die van je
leerkrachten én leerlingen? Steeds
meer scholen gaan over tot het

‘anders organiseren’ van hun onderwijs. Wat betekent dit voor de
inhoud van het werk, de taken en verantwoordelijkheden van het
personeel op school? En wat kun je van elkaar leren, bijvoorbeeld
over het bevorderen van doeldenken op je school?

De basis van dynamisch leiderschap
is lerend leiderschap. Er is continu
verandering en aanpassing nodig in
een steeds veranderende setting,
om tot een nieuw perspectief te
komen. Ben je je bewust van de
emotionele structuur die onder
veranderingsprocessen liggen?
Bij elke veranderpraktijk geldt: wees
consequent in taalgebruik en in te
zetten interventies. Scholen werken
binnen de Jeelo-community aan
permanente ontwikkeling van het
onderwijs. Wat kunnen we daarvan
leren? En hoe kunnen we bewegend
leren in plaats van zittend leren voor

kinderen stimuleren? Wat kunnen we, ten slotte, leren van Google
en wat kan Google betekenen voor het leren en de ontwikkeling
van kinderen?

‘De leraren zijn behoorlijk autonoom in onze stuurgroepen. Ik hoef niet alles

te controleren. Dat is werkdrukverlagend. We zijn ook bezig met geluk,

hoe we het op de kaart kunnen zetten. Er vallen op dit congres een aantal

dingen op hun plek.’

DEELNEMER AVS-CONGRES 2018
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OVERZICHT WORKSHOPS EN SESSIES

Duidelijk leiderschap
1. Werkgeluk als sleutel achter het succes

Jeroen Driessen / plenaire sessie
2. Vaardiger in conflict

Pien Hoogenboom / workshop
3. Gelijkmoedig Leiderschap

Dick Middelhoek / workshop
4. Toekomstgericht onderwijs vraagt om herbezinning op

concept ‘school’
Martine Maes, Nicole Hanegraaf en Elly Marwitz / workshop

5. Koers van je school bepalen en vasthouden
Noud Cornelissen en Roel Hoogendoorn / workshop

6. Responding to cyberbullying
Huub Friederichs / workshop

7. Positive behaviour strategies
Paul Byrne / workshop

8. De Gelukkige School
Clara den Boer / lezing

Dichtbij leiderschap
9. Waarderen van leiderschap

Arnold Jonk / plenaire sessie
10. Het morele kompas van eigentijds schoolleiderschap

Ton Bruining / sessie
11. Lucht in leiderschap

Els Markink / workshop
12. Veerkracht

Janny Budding / workshop
13. Beleef jij de belofte?

Pepijn Happel en Marcel Raassens / workshop
14. Maak echt het verschil met je visie en missie!

Paul ‘t Mannetje en Mil van Beek / workshop
15. Het is zooo dichtbij te halen…

Pieter Duits / workshop

Delend leiderschap
16. Met gamification naar gedragsverandering

Antoon Sturkenboom / plenaire sessie
17. Breng opbrengsten van professionalisering in kaart

Loes van Wessum / workshop
18. Verbeteren van onderwijs: organiseren én leren!

Marcel Bogaarts, Carola Riemens en Marije Heijdenrijk /
workshop

19. Met gamification naar gedragsverandering
Antoon Sturkenboom / workshop

20. Anders leren, anders werken
Margreet de Pous en Jo Scheeren / workshop

21.  Curriculum.nu implementeren in je school
Mark Weekenborg / workshop

22. Verbindend Leiderschap: samen werken aan
professionaliteit
Jan Jutten / workshop

Dynamisch leiderschap
23. Finding Your Giant

Zachary Walker / plenaire sessie
24. 321Start: bewegend leren in de praktijk

Rietje Goosen de Wild en Janneke van Zandbeek / workshop
25. Veranderen? Taal doet ertoe!

Suzanne Witteveen / workshop
26. Hoe blijf je innovatief?

Korouche Yoesefi mmv moderator Henk Derks / workshop
27. The languages of Leadership

Zachary Walker en John Amaechi / workshop
28. Groepsdynamisch werken bij veranderingsprocessen

Pia Umans / workshop
29. De 4D’s van Jeelo-schoolleiders

Vivian Berden, Lonneke Hubers en Wilma van der Pol /
workshop
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2 Vaardiger in conflict
PIEN HOOGENBOOM WORKSHOP

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

organisatie betreft. We gaan adviseren, sturen en indien nodig
treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak
minder duurzaam dan wanneer partijen zelf tot een oplossing
komen. Maar hoe doen die partijen dat en wat kan jouw rol als
bemiddelaar zijn?
We gaan aan de slag met het oefenen van een aantal
mediationvaardigheden. Je ervaart wat de kracht van mediation
is. De workshop bevat de volgende elementen: uitleg over
mediation, hoe en wanneer te gebruiken, basisvaardigheden en
actieve training. Aan de hand van specifieke casussen oefenen we
de volgende vaardigheden: actief luisteren, open vragen stellen,
doorvragen, oordeel uitstellen, van standpunt naar belangen.
Pien Hoogenboom is hoofd mediation & training bij The Lime Tree.
www.thelimetree.nl

3   Gelijkmoedig Leiderschap
DICK MIDDELHOEK WORKSHOP

Al in de klassieke oudheid maakten filosofen zich
zorgen over de toekomst, over maatschappelijke
vraagstukken, godsdienst, gewelddadige heersers,
vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk over
moesten maken en vooral ook: over hoe ze jonge

mensen moesten ontwikkelen en vormen. Dick Middelhoek heeft
deze ideeën verwerkt tot een interactieve workshop over
leiderschap en keuzes maken in het onderwijs. Hij neemt je in
ongeveer 1,5 uur mee door de tijd, we oefenen samen en na
afloop heb je een aantal nieuwe inzichten en praktisch bruikbare
ideeën over hoe om te gaan met tijd, energie en drukte. Deze
nieuwe kennis is niet alleen bruikbaar voor jezelf, maar ook voor je
leerkrachten.
Dick Middelhoek is trainer bij Bureau Overleren en de
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) en trainer van
de Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders van het
AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.isvw.nl en www.avs.nl/
cel/praktischefilosofie.

4 Toekomstgericht onderwijs vraagt om
herbezinning op concept ‘school’
MARTINE MAES, NICOLE HANEGRAAF
EN ELLY MARWITZ WORKSHOP

De inrichting van je
onderwijs volgt vanuit de
eigen visie en overtuiging
van school en bestuur. Onze
snel veranderende wereld

lijkt nu te vragen om een herbezinning op het concept ‘school’
zoals we dat al vele jaren kennen. Want: leiden we onze kinderen

1 Werkgeluk als sleutel achter het succes
JEROEN DRIESSEN PLENAIRE SESSIE

“Happy employees, make happy customers”. Deze
bedrijfsfilosofie is volgens Jeroen Driessen de
sleutel tot het succes van Driessen Groep. Want
gelukkige medewerkers presteren beter, zijn
minder vaak ziek en staan meer open voor

vernieuwing en ontwikkeling. Mensen willen werken op een plek
waar ze iets kunnen bijdragen (purpose), op een manier die ze
leuk vinden (pleasure). Als je eigen mensen gelukkig zijn, dan
maken zij je klanten (of leerlingen) gelukkig. “We moeten af van
het idee dat personeel een kostenpost is. Mensen zijn je
belangrijkste activa”. Fijne werkplek, gratis opleidingen, eerlijk
salaris, brasserie om te lunchen (en avondeten bij overwerk),
kinderdagopvang en feestjes met collega’s. Dat is volgens Jeroen
de basis van goed werkgeverschap bij Driessen Groep. Hierbij
hoort ook waardering, ongeacht je functie. Het bedrijf heeft elk
jaar hoge cijfers voor medewerkerstevredenheid. Het verhaal
van een familiebedrijf dat al 25 jaar bezig is met werkgeluk van
haar (flexibele) medewerkers.
Driessen is een organisatie met zes dochterondernemingen,
tien locaties door Nederland, ruim 500 interne medewerkers,
1200 opdrachtgevers en als uitzendbureau met 15.000 flexibele
medewerkers marktleider in de overheidssector.
Jeroen Driessen is CEO van Driessen Groep.
www.driessengroep.nl en https://foundation.driessen.nl
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nog op voor hún toekomst? Hoe kunnen we als professionals in
het sociale domein het individuele kind het beste in zijn
ontwikkeling ondersteunen? Is de inrichting van ons onderwijs
‘passend’ voor de toekomst? Hoe kan dit ontwikkelproces
voorbeelden opleveren van ‘bijvangsten’, zoals verlaging van de
werkdruk en het aantrekkelijker maken van ons onderwijs voor
professionals? En wat vraagt dit proces van jou als schoolleider of
bestuurder? Ontdek nieuwe perspectieven op de ‘waartoe-‘vraag
van ons onderwijs.
Martine Maes is Interventiekundige en adviseur bij
Interventures en initiatiefnemer Brigade Anders
leren Anders organiseren. https://martinemaes.nl en
www.andersleren-andersorganiseren.nl

5 Koers van je school bepalen en vasthouden
NOUD CORNELISSEN
EN ROEL HOOGENDOORN WORKSHOP

Plannen genoeg op school: schoolplan,
jaarplan, teamplan, communicatieplan.
Welk plan dan ook, je wilt als schoolleider
dat het een succes wordt. De school is
wettelijk verplicht elke vier jaar een

schoolplan te maken. Wat ooit een verplicht nummer was, is nu
voor veel scholen een levend en richtinggevend document om
samen de koers te bepalen en vast te houden.
In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over vragen als:
Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen jouw plan is,
maar ‘jullie’ plan wordt? En vooral: dat het werkt! Hoe kun je met
elkaar de koers van jullie school bepalen? Waarom kiezen jullie
deze koers? Hoe houden jullie een eenmaal gekozen koers vast?
Wanneer is jullie plan succesvol? In deze interactieve workshop
werk je aan een eigen aanpak en opzet voor je school.
Noud Cornelissen is eigenaar van bureau Cornelissen
Communicatie en hoofddocent van de Leergang Communicatie &
PR van het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Roel Hoogendoorn
is algemeen directeur van Stichting Openbaar Onderwijs Land van
Altena. www.coco.nl en www.avs.nl/cel/communicatie

6 Responding to cyberbullying (cyberpesten)
HUUB FRIEDERICHS WORKSHOP

Deze workshop wordt in het Engels gehouden.
Massive online open course (MOOC) for school
heads and teachers to prevent and to deal with
cyberbullying. Our goal is:
• to gain more in-depth knowledge about skills for

preventing and dealing with Cyberbullying
• to gain more in-depth knowledge about skills for preventing and

dealing with Cyberbullying
• to broaden skills and competences
• to be able to set up school policies for preventing and

responding to Cyberbullying.
This contribution of the European School Heads Association
(ESHA) will focus on the ‘D’ from ‘Do’ (doen) in the sequence ‘data,
designate, desire, do’.
Huub Friederichs is ESHA consultant Erasmus+ SPACE project
(Skills for school professionals against cyber bullying events).
www.spaceproject.net

7 Positive behaviour strategies
PAUL BYRNE WORKSHOP

Deze workshop wordt in het Engels gehouden.
The focus of employing positive behaviour strategies
is to create an improved school environment in which
teachers can teach and students can learn by
minimising the distraction of inappropriate behaviour.
This workshop is based on methods which have

proven successful in the Carrick-on-Shannon Community School in
County Leitrim in Ireland, a second level school of 650 pupils and
has approximately 50/50 ratio of boys to girls. The school is a state
school and accepts all students who apply to become pupils.
The workshop will focus on the following;
• Review of the present situation in the school;
• Where do we want to be in one/two/three years’ time?
• Gathering data/analysing data;
• Preparing and implementing a positive behaviour plan;
• Working with Outside agencies;
• Review of outcomes and future planning.
Paul Byrne is the Deputy Principal of Carrick-on-Shannon
Community School in County Leitrim, Ireland. He is a member of the
board of the European School Heads Association (ESHA) and also
a council member of the International Confederation of Principals
(ICP). www.carrickcs.ie en www.esha.org

8 De Gelukkige School
CLARA DEN BOER LEZING

Hét certificaat van de Gelukkige School, waarbij jij
bepaalt of je het haalt! Wat zijn de kenmerken van
een Gelukkige School? Wat levert investeren in een
Gelukkige School op? Hoe draagt de Gelukkige School
bij aan aantrekkelijk werkgeverschap, minder

ziekteverzuim en betere samenwerking? Wat kun je als
schoolleider doen om te werken aan een Gelukkige School? Welke
bijdrage levert de positieve psychologie en organisaties? Welke
interventies zijn er mogelijk? Wat kunnen we leren van gelukkige
organisaties? Clara neemt je vanuit haar psychologische en
bedrijfskundige achtergrond mee in haar verhaal. Na afloop krijg
je een poster mee met daarbij alle elementen van de Gelukkige
School op een aantrekkelijke en praktische manier vertaald, zodat
je met je team aan de slag kunt met (elementen van) de Gelukkige
School.
Clara den Boer is oprichter en eigenaar van De Gelukskoffer.
www.gelukskoffer.nl
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12  Veerkracht
JANNY BUDDING WORKSHOP

Uitdagingen, veranderingen en (onverwachte)
tegenslagen zijn zaken waar schoolleiders steeds
meer mee te maken hebben. In deze workshop gaan
we dieper in op hoe jij, als schoolleider, hier in de
dagelijkse praktijk mee om kunt gaan zonder jezelf te

verliezen. Daarbij gaat het zowel om jouw eigen veerkracht, als om
de ondersteuning van de veerkracht van het team.
Hoe kun jij als schoolleider de stress bij teamleden reduceren
en hen op een goede manier leren omgaan met uitdagingen,
veranderingen en tegenslagen? Wat zijn je eigen sterke kanten
en uitdagingen? Hier ga je in deze praktische en interactieve
workshop zowel plenair over nadenken als in kleinere groepen
mee aan de slag. Ontwikkel je persoonlijke leef- en werkstijlplan!
Janny Budding is partner, trainer, coach en consultant bij Xpand
Nederland. https://xpand.eu/nl

9 Waarderen van leiderschap
ARNOLD JONK PLENAIRE SESSIE

Arnold Jonk was zes jaar hoofdinspecteur voor het
basisonderwijs en maakte vorig jaar de stap naar
onderwijsbestuurder in het openbaar primair
onderwijs. Hij vertelt over zijn ervaringen, met name
wat hem opvalt bij schoolleiderschap in deze tijden

van lerarentekorten.
“Het is maar goed dat veel schoolleiders net doen alsof de
samenleving niet het onmogelijke van ze vraagt.”
Arnold Jonk, voormalig hoofdinspecteur van de
Onderwijsinspectie, is bestuurder van Samen tussen Amstel en IJ.
http://samentussenamstelenij.nl

10 Het morele kompas van
eigentijds schoolleiderschap
TON BRUINING SESSIE

Onderwijs is ‘waardenwerk’ (werken vanuit en aan
waarden). We willen kinderen toerusten op de
samenleving van morgen. Vanuit welke morele
overtuigingen doen we dat? Leidinggeven in het
onderwijs vraagt om aandacht voor het ontwikkelen

van waarden en normen, standpunten durven innemen, zorgen
voor aanspreekbaarheid daarop, en de vertaling van waarden en
normen in concrete onderwijspraktijken, professionalisering en
beleid. Durf jij het gesprek aan te gaan met je team? Bovenal gaat
het om het vermogen om lering te trekken uit het streven naar
‘goed onderwijs’. Doe mee met een schrijfoefening en draag bij
aan de ‘moresprudentie’ van het onderwijs.
Ton Bruining is adviseur bij KPC Groep. www.kpcgroep.nl

11 Lucht in leiderschap
ELS MARKINK WORKSHOP

Bij leiderschapsontwikkelingen kan filosofie als
inspiratiebron dienen. De filosofie is de meest
efficiënte wijze van tobben. Het helpt ons antwoord te
geven op drie grote vragen:
Hoe houden we het met de dingen uit? Hoe houden

we het met elkaar uit? En hoe houd ik het met mezelf uit?
Je verandert van jongs af voortdurend, maar je blijft toch
herkenbaar. Hoe komt dat? Hoe kan de leider richting de toekomst
vertrouwen op ‘je eigen kijk is je eigen gelijk’? Hoe open sta je als
leider met je eigen intuïtieve weten tegenover de tegenspraak
en de kijk van de ander? Hoe organiseer je als leider je eigen
tegenspraak? Hoe organiseer je het samen leren? Ook als
we pleiten voor iets nieuws, is dat nooit onschuldig, er gaat
altijd iets bestaands tegen de vlakte. Met ‘lucht en relativering’
en gebruikmakend van metaforen uit de sportwereld gaan we
samen lucht blazen in het fantastische, complexe vak dat ‘zinvol
leiderschap’ heet. Door jezelf als leider, en rolmodel, ‘lerend’
te tonen, verlaag je de drempel om het leren op de school te
organiseren.
Els Markink is opleider en adviseur bij NSO-CNA Leiderschaps-
academie. www.nso-cna.nl
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13 Beleef jij de belofte?
PEPIJN HAPPEL & MARCEL RAASSENS WORKSHOP

Het bestuur belooft wel een beter
werkklimaat, maar lukt dit ook? Een good
practice die laat zien hoe de GMR samen
met het bestuur de werkbeleving van de
medewerkers gemeten en bespreekbaar

gemaakt heeft. Samen hebben ze opgetrokken om het
werkklimaat te verbeteren.
Het wat, waarom en hoe van onze succesvolle aanpak komt
ruimschoots aan bod in deze praktische workshop. Ontdek en
ervaar elkaars beleving bij je eigen werkklimaat. Laat je inspireren
door een nieuwe mini-gewoonte om een positieve bijdrage te
leveren aan dit werkklimaat. En hoe zorg je voor borging hiervan?
Deel ook jouw good practices! Wat ga jij vanaf morgen positief
veranderen?
Pepijn Happel is florateur en oprichter van advies- en
trainingsbureau Floration. Marcel Raassens is zelfstandig
ondernemer. www.floration.nl

14 Maak echt het verschil met
je visie en missie!
PAUL ‘T MANNETJE EN MIL VAN BEEK WORKSHOP

Tijdens deze workshop ontdek je op een
dynamische wijze zelf je opeenvolgende
niveaus van visie, missie, waarden en
overtuigingen en de samenhang daarvan
voor jouw optimale functioneren. Door

deze ervaring en de informatie die je van de workshopgevers
ontvangt, krijg je ook inzicht in de uitdagende mogelijkheden en
opbrengsten van deze werkwijze voor je team en je hele
schoolorganisatie. Ga mee op ontdekkingstocht en doe je voordeel
met praktijktips en –voorbeelden!
Paul ’t Mannetje en Mil van Beek zijn trainer en coach bij ’t Mannetje
& Co en hoofddocenten van de Leergang Talentvol leiderschap van
het AVS Centrum Educatief Leiderschap. www.tmannetjeenco.nl,
www.avs.nl/cel/talentvol-leiderschap

15 Het is zooo dichtbij te halen ...
PIETER DUITS WORKSHOP

We verzamelen al jaren samen met scholen data over
onder andere de kwaliteit, de veiligheid en het
klimaat, zoals leerlingen en ouders dat ervaren. Door
middel van nieuwe technieken kunnen we nu ook
leerlingen vanaf groep 3 vragen naar bijvoorbeeld

hun sociale veiligheid. Daarvoor ontwikkelen we samen met het
speciaal onderwijs zelfs een vragenlijst met een VR-bril, die je kan
uitproberen in deze workshop. Al die data blijven echter holle
feiten zolang we ze niet duiden, vanuit verschillende perspectieven
(leerlingen, ouders, medewerkers, schoolleiding). Wat vinden we
ervan? Welke beleving hoort erbij? En welk gesprek kunnen we
daar samen over voeren? We experimenteren al jaren met allerlei
vormen van dialoog en betekenisgeving met teams, ouders en
leerlingen. Hoe kun je hen actief anders inzetten? (denk aan
co-creatie) Er is heel dichtbij immers zo veel te halen!
Pieter Duits is organisatieadviseur bij B&T organisatieadvies.
www.vbent.org
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16 Met gamification naar gedragsverandering
ANTOON STURKENBOOM PLENAIRE SESSIE

Organisaties veranderen, maar hoe krijg je de
medewerkers mee? Deelnemers maken kennis
met de behavioural design aanpak van Liftov en
ontwerpen een eerste stap naar en oplossing voor
een relevante onderwijsvraag. De behavioural design

aanpak biedt inspirerende cases waarin gamification toegepast
wordt voor het stimuleren van samenwerking en feedback.
Daarnaast verkennen we enkele relevante thema’s met elkaar
in een design thinking sessie. In deze plenaire sessie krijg je
handvatten om op een speelse manier gedragsverandering bij
medewerkers te stimuleren. Raak geïnspireerd door de mogelijk-
heden! In de workshop (zie nummer 19) gaan we hier dieper op in.
Antoon Sturkenboom is mede-eigenaar van ontwerpbureau Liftov.
https://liftov.nl

17 Breng opbrengsten van
professionalisering in kaart
LOES VAN WESSUM WORKSHOP

Schoolleiders en leraren professionaliseren zich op
diverse manieren. Niet alleen door het volgen van een
opleiding of workshop, maar ook door activiteiten als
congresbezoek, collegiale uitwisseling,
experimenteren in de les, ontwikkelen van

lesmateriaal, wederzijds lesbezoek, et cetera. Voor de schoolleider
en de leraar is het soms lastig vast te stellen wat die verschillende
professionaliseringsvormen nu eigenlijk opleveren. In deze
workshop gaan we aan de slag met een methodiek om
opbrengsten van professionalisering in kaart te brengen.
Twee lectoraten hebben samengewerkt en een methodiek
ontwikkeld gebaseerd op het theoretische model van
professionele groei van Clarke en Hollingsworth (2002). Deze
methodiek hebben zij zelf meerdere keren in de praktijk
toegepast. In de workshop presenteert Van Wessum deze
methodiek met voorbeelden uit de praktijk. Daarna gaan de
deelnemers aan de slag met de methodiek om de werkbaarheid
en bruikbaarheid zelf uit te proberen.
Loes van Wessum is Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en
Opvoeding bij Windesheim Flevoland. www.windesheimflevoland.nl

18 Verbeteren van onderwijs:
organiseren én leren!
MARCEL BOGAARTS, CAROLA RIEMENS
EN MARIJE HEIJDENRIJK WORKSHOP

Vaak organiseren we de
verbetering van onderwijs.
En als het daarbij blijft,
missen we de boot!
Onderwijsverbetering vraagt

namelijk focus op het leren van leraren en leiding.
Durf jij de check te doen? Organiseer je jouw eigen
onderwijsvernieuwing en richt je je daarbij ook op leerprocessen
voor jou en je leraren? Terwijl het leren van leerlingen centraal
staat?

In deze workshop houden we onszelf tegen het licht om te zien in
welke mate ons veranderproces doordrongen is van leren. Aan de
hand van een casus over de invoering van Kagan coöperatief
leren lichten we het (team)leren als centraal onderdeel van het
verbeterproces toe. Je krijgt zicht op de gewenste focus om
bijvoorbeeld formatieve evaluatie, growth mindsets, coöperatief
leren of eigenaarschap van leerlingen te realiseren in jouw school.
Marcel Bogaarts is directeur van Bazalt. Carola Riemens is trainer,
coach en adviseur bij Bazalt. www.bazalt.nl
Marije Heijdenrijk is trainer bij Leren Zichtbaar Maken.
www.lerenzichtbaarmaken.nl

19 Met gamification naar gedragsverandering
ANTOON STURKENBOOM WORKSHOP

Organisaties veranderen, maar hoe krijg je de
medewerkers mee? Deelnemers maken kennis met
de behavioural design aanpak van Liftov en ontwerpen
een eerste stap naar en oplossing voor een relevante
onderwijsvraag. De behavioural design aanpak biedt

inspirerende cases waarin gamification toegepast wordt voor het
stimuleren van samenwerking en feedback. Daarnaast verkennen
we enkele relevante thema’s met elkaar in een design thinking
sessie. In deze workshop krijg je handvatten om op een speelse
manier gedragsverandering bij medewerkers te stimuleren. Raak
geïnspireerd door de mogelijkheden!
Antoon Sturkenboom is mede-eigenaar van ontwerpbureau Liftov.
https://liftov.nl
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20 Anders leren, anders werken
MARGREET DE POUS EN JO SCHEEREN WORKSHOP

Steeds meer scholen gaan over tot het
‘anders organiseren’ van hun onderwijs.
Om meer recht te doen aan de
verschillen tussen de leerlingen of
intensiever te kunnen samenwerken met

de opvang en ook als antwoord op krimp, werkdruk, Passend
onderwijs of bijvoorbeeld het lerarentekort. Maar wat betekent
het ‘anders organiseren’ voor de inhoud van het werk, de taken en
verantwoordelijkheden van het personeel op school?
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft hier onderzoek naar gedaan.
Tijdens de workshop bespreken we vragen als: Welke vormen van
‘anders organiseren’ zijn er? Wat zijn de doelen? Welke voor- en
nadelen zijn er? Wat levert het op?
Dit vormt de basis voor het interactieve deel dat ingaat op de
wenselijkheid van ‘anders organiseren’ en de randvoorwaarden die
nodig zijn. Deelnemers gaan aan de slag vanuit hun eigen situatie,
ervaringen, wensen, barrières en oplossingen.
Margreet de Pous is senior beleidsadviseur en Jo Scheeren
is senior onderzoeksadviseur bij Arbeidsmarktplatform PO.
www.arbeidsmarktplatformpo.nl

21 Curriculum.nu implementeren in je school
MARK WEEKENBORG WORKSHOP

Schoolleiders en leerkrachten van de ontwikkelteams
‘Curriculum.nu’ leggen de laatste hand aan
bouwstenen voor nieuwe kerndoelen. Wat betekent
die herijkte onderwijsopdracht voor jouw school en
jouw rol als schoolleider? Hoe gemakkelijk is het om

de kerndoelen te implementeren? Moet je het eigenaarschap bij je
team versterken? Hoe kun je door het stellen van de ‘waartoe-
vraag' duurzaam de kwaliteit van jouw school versterken? Wat kun
je van elkaar leren, bijvoorbeeld over het bevorderen van
doeldenken op school? In gesprekstafels bespreken we het
onderwijsaanbod en gaan we in op het onderscheid tussen kern-
en keuzevakken, doorlopende leerlijnen en de balans in de
hoofddoelen van het onderwijs.
Mark Weekenborg is senior adviseur bij het programma Curriculum.nu.
https://curriculum.nu

22 Verbindend Leiderschap: samen
werken aan professionaliteit
JAN JUTTEN WORKSHOP

Delen van kennis en vaardigheden is een belangrijke
hefboom voor duurzame schoolontwikkeling.
Schoolleiders hebben de taak om leerkrachten met
elkaar te verbinden zodat ze met en van elkaar leren.
Niet alle vormen van samenwerking blijken effectief.

Andy Hargreaves maakt in zijn recente boek een onderscheid
tussen Professionele Samenwerking en Samenwerken aan
Professionaliteit. In de school wordt vooral de eerste vorm vaak
toegepast. Leerkrachten wisselen ervaringen uit, ze overleggen in
groepjes, ze gaan bij elkaar in de klas kijken en bespreken samen
problemen tijdens intervisie. De tweede vorm van samenwerken is
specifiek gericht op het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit
van het lesgeven, onder andere op basis van recente kennis.
Daarbij spelen samen onderzoeken en een goede dialoog een
grote rol. Deze workshop gaat over de vraag hoe de schoolleider
deze vorm van samenwerking mogelijk maakt.
Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk Leren. Hij is trainer van
diverse leergangen van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.
www.natuurlijkleren.org en www.avs.nl/professionalisering
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23 Finding Your Giant
ZACHARY WALKER PLENAIRE SESSIE

Deze plenaire sessie wordt in het Engels gehouden.
Dr Zachary Walker is an academic, author, and
speaker. In 2018, Zachary joined the University
College London (UCL) Institute of Education (IOE)
as an Associate Professor. At IOE, Zachary currently
serves in the Department of Psychology and Human

Development as the Programme Leader for Graduate Programs in
Special Education and International Inclusive Leadership. Prior to
joining IOE, Zachary was a faculty member at the National Institute
of Education in Singapore from 2013-2018, where he served as a
leader in Pedagogical Development and Innovation and on the
21st Century Teaching and Learning Framework taskforce. He was
named a Think College Emerging Scholar (2012), as well as a
Millennium Milestone Maker by the World Academy for the Future
of Women (2015). He was awarded the John Cheung Social Media
Award for Innovation in Teaching and Pedagogy (2015), and was
nominated for the Wharton School Reimagine Education Awards
(2016). Zachary's current work focuses on educational
neuroscience, mobile technology, and leadership. He is author of
the book ‘Teaching the Last Backpack Generation’. He has
delivered talks to education leaders and higher education faculty
in North America, Central America, Europe, Africa, and Asia.

In this session Zachray takes you to explore Finding Your Giant.
www.drzacharywalker.com

24 321Start: bewegend leren in de praktijk
RIETJE GOOSEN DE WILD
EN JANNEKE VAN ZANDBEEK WORKSHOP

Kies jij ook voor de workshop bewegend
leren? Met actief, krachtig, bewegend
onderwijs, behaal je hogere resultaten en
creëer je meer betrokkenheid en plezier
in leren. Met bewegend onderwijs komt

ieder kind tot zijn recht. Kinderen willen bewegen. En dit heeft een
grote impact op de activiteit van hun hersenen. Ze kunnen pas
goed stilzitten als ze een goede balans en lichaamsbeheersing
hebben ontwikkeld. En toch gaan de lesmethodes voor onze
kinderen vaak uit van ‘zittend’ oefenen en leren.
We willen jou als schoolleider, inspireren om bewegend leren via
321Start een plek te geven in het onderwijs. Niet als een ‘moet’
erbij, maar juist als vervanging van zittend leren. Bewegend leren
maakt lessen inspirerend en effectiever. Lesgeven wordt leuker en
bespaart ook tijd.
Vanuit onze eigen ervaring voor de klas, ondersteund door de
wetenschap, laten we je bewegend leren zelf ervaren. We reiken je
handvatten aan, zodat je meteen aan de slag kunt met bewegend
leren op je eigen schoolplein.
Rietje Goosen de Wild is leerkracht van basisschool Herman-
Jozef in Middelrode, mede-eigenaar bij juf juf (onderdeel van
321Start) en promotor van bewegend leren. www.jufjuf.nl en
www.hermanjozef.nl

25 Veranderen? Taal doet ertoe!
SUZANNE WITTEVEEN WORKSHOP

Veranderen kent twee perspectieven: verbeteren en
ontwikkelen. Verbeteren moet, omdat iets nu
eenmaal niet in orde is. Bij ontwikkelen gaat het om
iets nieuws introduceren of het verder willen brengen
van iets dat al op orde is. Beide perspectieven vragen

ander taalgebruik en andere acties. Welke terminologie gebruik je
en welk effect heeft dat? Wil je evalueren of reflecteren? Wanneer
kies je een vastomlijnd plan van aanpak en wanneer een ontwerp
met vrijheid om te experimenteren? Bij elke veranderpraktijk geldt:
wees consequent in taalgebruik en in te zetten interventies.
In deze workshop leer je je eigen taal kennen en of deze passend
is bij de verandering die je voor ogen hebt. Met praktische tips en
inspiratie, van de workshopleider en van elkaar!
Suzanne Witteveen is eigenaar en mede-oprichter JIJ BENT (spin-off
van B&T organisatieadvies). jijbent.com

26 Hoe blijf je innovatief?
KOROUCHE YOESEFI
EN MODERATOR HENK DERKS WORKSHOP

Commercie en maatschappelijk belang
kunnen in elkaars verlengde liggen.
Een kijkje in de keuken van Google, dat
meer is dan alleen een zoekmachine of
bigdata generator. Wat kunnen we leren

van Google en wat kan Google betekenen voor het leren en de
ontwikkeling van kinderen?
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Google, met wereldwijd meer dan 70.000 werknemers, heeft
nog altijd een startup cultuur. Aan nieuwe medewerkers wordt
niet gevraagd naar hun diploma’s, maar naar hun toegevoegde
waarde, creativiteit, samenwerkingsskills en flexibiliteit.
De projecten waar Google aan werkt, hebben de komende jaren
impact op de samenleving, en specifiek het onderwijs.Leiderschap
in 4D: dit behoort ook tot de kernwaarden van Google.
Korouche Yoesefi is programma manager bij Google.
www.google.com

27 The languages of Leadership
ZACHARY WALKER AND JOHN AMAECHI WORKSHOP

Deze workshop wordt in het Engels gehouden.
Dr Zachary Walker is an academic, author, and
speaker. In 2018, Zachary joined the University
College London (UCL) Institute of Education (IOE)
as an Associate Professor. At IOE, Zachary currently
serves in the Department of Psychology and Human

Development as the Programme Leader for Graduate Programs in
Special Education and International Inclusive Leadership. Prior to
joining IOE, Zachary was a faculty member at the National Institute
of Education in Singapore from 2013-2018, where he served as a
leader in Pedagogical Development and Innovation and on the
21st Century Teaching and Learning Framework taskforce. He was
named a Think College Emerging Scholar (2012), as well as a
Millennium Milestone Maker by the World Academy for the Future
of Women (2015). He was awarded the John Cheung Social Media
Award for Innovation in Teaching and Pedagogy (2015), and was
nominated for the Wharton School Reimagine Education Awards
(2016). Zachary's current work focuses on educational
neuroscience, mobile technology, and leadership. He is author of
the book ‘Teaching the Last Backpack Generation’. He has
delivered talks to education leaders and higher education faculty
in North America, Central America, Europe, Africa, and Asia.

In this session Zachray takes you to explore The language of
Leadership. www.drzacharywalker.com

28 Groepsdynamisch werken bij
veranderingsprocessen
PIA UMANS WORKSHOP

Groepen hebben een cognitieve en een emotionele
structuur. Keuzes in veranderingsprocessen binnen
de school(organisatie) lijken vaak uit de cognitieve
structuur te komen, maar of deze veranderingen
werkelijk tot resultaat komen, hangt af van de

emotionele structuur. Bewustwording van de emotionele structuur
van onszelf en die van de groep geeft inzicht om tot duurzame
besluiten te komen. Waar ben jij bang voor, waar is de groep bang
voor? Maar ook, waar word jij blij van en waar wordt de groep
enthousiast van?
Om effectief in groepen te kunnen werken, is inzicht in de
werking van zowel de cognitieve als de emotionele structuur
nodig. Tegelijkertijd is elk veranderingsproces omgeven door
onzekerheden. Ook daarmee heb je als leider om te gaan. Vanuit
de Transactionele Analyse, een krachtige benadering om mensen
zelfstandiger te laten leren, denken en handelen, geven we inzicht
in de dynamiek van verandering. Breng je eigen casuïstiek in!

Pia Umans is directeur en oprichter van Plata Onderwijs.
www.plataonderwijs.nl. Ze is hoofddocent van de Leergang
Veranderen met Transactionele Analyse van het AVS Centrum
Educatief Leiderschap. www.avs.nl/cel/veranderprocessen

29 De 4D’s van Jeelo-schoolleiders
VIVIAN BERDEN, LONNEKE HUBERS
EN WILMA VAN DER POL WORKSHOP

Scholen werken binnen de
Jeelo-community aan
permanente ontwikkeling
van het onderwijs. Samen
zorgen ze dat steeds meer

leerlingen meer leren. Elke school werkt volgens drie pijlers:
samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Het Jeelo-
onderwijs – je eigen leeromgeving – is gericht op betrokkenheid
van leerlingen bij de maatschappij en de directe leefomgeving.
De maatschappij moet de klas in en vice versa. De effecten zijn:
meer betrokkenheid van de leerlingen bij de les, van het team bij
de lesstof en van de ouders bij de school. Voor Jeelo-schoolleiders
is ‘leiderschap in 4D’ zeer herkenbaar, omdat Jeelo grote
veranderingen op school teweegbrengt. Jeelo-schoolleiders
vertellen vier ervaringsverhalen over leiderschap in 4D.
Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over een D en doen
inspiratie op dit te vertalen naar hun eigen school.
Drie Jeelo-schoolleiders www.jeelo.nl
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‘Ik wil leraren hun verantwoordelijkheden

geven. We kunnen elkaar aanvullen.

Centrale inleider Jeroen Busscher geeft

me handvatten om daarover het gesprek

aan te gaan.’

DEELNEMER AVS-CONGRES 2018

‘Anders kijken naar de werkelijkheid,

met elkaar kijken of we dingen niet

anders kunnen organiseren, dat neem ik

mee uit de sessie van Annette Dölle.'

DEELNEMER AVS-CONGRES 2018
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ALGEMENE INFORMATIE

Toegangsprijzen
• AVS-leden: 270 euro. Vroegboekprijs: 235 euro
• Niet-leden: 570 euro. Vroegboekprijs: 480 euro
• Leden kunnen voor 295 euro één introducé meenemen naar het

congres. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/congres2019
• Je kunt tot en met 31 januari 2019 profiteren van de

vroegboekkorting.

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

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

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

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

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven via www.avs.nl/congres2019.
Bij aanmelden op de website schrijft u zich direct in op een van
de sessies.

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

Als je lid wordt van de AVS en lid blijft tot
1 augustus 2020 ontvang je een cadeaubon van 50 euro.
Dit aanbod geldt alleen voor het regulier lidmaatschap en
geldt tot 15 maart.

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

Zie www.avs.nl/lidworden

WORD AVS-LID
EN ONTVANG
EEN CADEAUBON
VAN 50 EURO
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postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

KOM OOK NAAR HET AVS-CONGRES 2019!

goed onderwijs door visionair leiderschap

Het AVS-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsors:

Tien 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 je leidinggevende bent geworden
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