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PROGRAMMAMANAGER 
 
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap zoekt 1 januari 2019 een daadkrachtige 
Programmamanager (WTF 0,6).   

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap (CEL) is een netwerkorganisatie die deel uitmaakt van de 
Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS: www.avs.nl ) en  een samenhangend, innovatief en actueel 
professionaliseringsaanbod biedt voor elk niveau van leiderschap in het funderend onderwijs en over 
diverse thematiek. Het CEL bestaat uit een klein, maar dynamisch team, met programmamanagers 
en diverse ondersteuners. 

De vak- en beroepsorganisatie AVS is ‘van leiders voor leiderschap’ en staat voor lerend leiderschap 
in iedere leergemeenschap.  Leiderschap op alle niveaus en in het bijzonder dat van de schoolleider 
draagt in sterke mate bij aan een slagvaardige leergemeenschap waar leerlingen het optimale uit 
zichzelf halen en waar professionals graag werken. Visionair en sterk leiderschap op alle niveaus van 
de organisatie staat garant voor kwalitatief onderwijs.  

Als programmamanager ben je samen met de directeur en je collega-programmamanager op een 
brede en veelzijdige manier verantwoordelijk voor het professionaliseringsaanbod van het AVS 
Centrum Educatief Leiderschap. 

Onze programmamanager: 

• heeft kennis van het opzetten, inrichten, uitzetten en begeleiden van opleidingen, 
leergangen en trainingen 

• heeft commercieel inzicht 
• heeft marketingervaring 
• geeft invulling aan de kwaliteitszorg van de opleidingen 
• is inhoudelijk gericht op leiders en leiderschap  
• beschikt over coördinerende managementcompetenties 
• heeft excellente communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
• is  een verbinder en netwerker 

Wij bieden een passend salaris bij de functie. 

Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met Ingrid Doornbos, vicevoorzitter Algemene 
Vereniging Schoolleiders, tel: 06-46392773. Heb je vragen  over de procedure, neem dan contact op 
met Diana van Oostrom, dianavanoostrom@avs.nl.  

Je brief met cv kun je tot 30 november mailen naar Diana van Oostrom. 

De selectiegesprekken vinden op 14 en 18 december plaats. 

Een assessment of een opdracht kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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