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Centrale	inleiding
Over	leren	en	onderwijsinnovatie
in	neuropsychologisch
perspectief	—	door	Jelle	Jolles

Hoe zijn inzichten in hersenrijping en neuro
psychologische ontwikkeling van het school
kind toepasbaar te maken in het onderwijs?
De neurocognitieve functies van het kind
ontwikkelen zich tot ver na het 20e levens
jaar. Datzelfde geldt voor de rijping van de
hersenen en voor de persoonlijke groei van
het kind. Er is nu meer bekend over indivi
duele variabiliteit oftewel verschillen tussen

schoolkinderen. Leraren kunnen het leren lezen en rekenen juist
bevorderen door inzet op nietcognitieve factoren en op het ‘menta
liseren’, het kunnen nadenken over je eigen denken en voelen en
dat van andere mensen. Nieuwsgierigheid en de ondernemende
attitude (‘Wow wat is dat? Hoe werkt dat?’) zijn belangrijk voor het
verwerven van kennis in wetenschap en techniek en in andere
schoolse vakken. Meer zicht op factoren als leermotivatie en studie
aanpak kan de doelmatigheid van het onderwijs en het presteren
verbeteren, zodat het aantal onderpresteerders daalt.
Jelle Jolles gaat in op kenmerken die voor het schools functioneren
van het kind belangrijk zijn. Relevante en minder relevante inzichten
(de zogenaamde ‘neuromythen’), jongensmeisjes verschillen en

andere kindkenmerken komen aan bod. Hij geeft de schoolleider
en bestuurder  handvatten om betere voorwaarden voor onderwijs
en leren te scheppen zodat de leerling goed kan presteren, met aan
dacht voor leermotivatie maar ook voor persoonlijke ontplooiing.
Een inleiding over nieuwsgierigheid en verwondering, over cognitief
presteren, onderpresteren, talent en excellentie.

Jelle Jolles is universiteitshoogleraar Neuropsychologie, directeur
Centrum Brein & Leren, VU, instituut LEARN! www.jellejolles.nl,
www.learn.vu.nl

Centrale	afsluiting
René	Kneyber

De afsluiting van het congres is dit jaar in handen
van René Kneyber. Kneyber is vmbodocent wiskunde
op het Oosterlicht College in Nieuwegein. Naast het
lesgeven is hij actief op tal van vlakken, hij schreef
meerdere boeken over orde houden, werkte mee aan

de vertaling van 'cijfers geven werkt niet' van Dylan Wiliam en is
sinds het verschijnen van 'Het Alternatief: Weg met de afrekencul
tuur in het onderwijs' actief in het vormgeven van onderwijsbeleid.
Recent schreef hij met negen onderwijsvernieuwers de notitie
'Samen Leren' die door een meerderheid in de Tweede Kamer
wordt omarmd.

Leiden	vanuit	kracht
Beste collega,

Leiden vanuit kracht. Dat is het thema van het 20e

AVScongres. Kracht is de basis van een goede
leidinggevende. Niet zozeer individuele kracht,
maar gezamenlijke kracht of inspanning. Juist in
deze tijd, waarin heel veel verwacht wordt van de
schoolleider en de bestuurder, moeten de neuzen
dezelfde kant op staan.

Alle leidinggevenden hebben een droom wat ze met hun onderwijs
en hun school willen. Leiden vanuit kracht roept op om aan de slag
te gaan met die gedroomde visie. Een visie die openstaat voor
maatschappelijke vragen en wensen. Een visie waar de leiding
gevende achterstaat en waar het team warm voor loopt. Samen
passen zij de jas, zoals illustrator Jos Collignon het zo mooi uitbeeldt
in het congresbeeldmerk. De leidinggevende kan het niet alleen!
Goed onderwijs door visionair leiderschap is onze missie. Samen
met de leerkrachten werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs
voor alle kinderen.
Visie, ontwikkelen van binnenuit en samenwerken zijn drie
belangrijke pijlers waarop ‘Leiden vanuit kracht’ is gestoeld. Bij de
visie gaat het om de vraag of we een droom hebben, hoe die wordt
gedeeld door de stakeholders en of de droom voldoende concreet is.
Bij ontwikkelen van binnenuit gaat het er om dat we werken aan
de realisatie van de droom, het omgaan met de spanning tussen
wat we graag bereiken en de externe druk van wet en regelgeving,

maatschappelijke eisen en de politieke waan van de dag. De motor
van de ontwikkeling zijn onderzoek en reflectie.
Samenwerken is onontbeerlijk bij ‘Leiden vanuit kracht’. De school
leider is de spil van de school en het onderwijs, maar bereiken wat
je voor ogen hebt met je school is onlosmakelijk verbonden met
anderen. Gedeeld leiderschap is een belangrijke competentie van
de hedendaagse leidinggevende. Zoek de verbinding. Realiseer
samen met de stakeholders de visie op onderwijs, vorm met elkaar
een team en spreek elkaar aan op gedrag. Houd de visie scherp door
voortdurende toetsing in netwerken.

We hebben weer ons uiterste best gedaan om een aansprekend
programma rondom dit thema en deze drie ‘sporen’ te realiseren.
En er is voldoende tijd in het programma om uw collega’s te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Kortom, het wordt een
congres dat de leidinggevende in zijn kracht zet.

Ik hoop u allemaal te kunnen begroeten op vrijdag 20 maart,

Petra van Haren, voorzitter AVS
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AVS-congres	in	een	notendop
Een schoolleider of bestuurder staat voor de uitdagende taak elke dag, samen met collega’s, kwalitatief goed onderwijs
te verzorgen. En dat is niet gemakkelijk in deze voortdurend veranderende maatschappij. Juist op het AVS-congres ontmoet
u collega’s met wie u ervaringen kunt delen, ideeën kunt uitwisselen en kunt stilstaan bij wat uw ambities zijn, voor uzelf,
het team en de leerlingen. Wat is uw droom? En hoe realiseert u deze? Altijd in samenwerking met anderen, zoals team
en stakeholders. ‘Leiden vanuit kracht’ gaat niet op eigen kracht!
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Dagindeling
Het thema ‘Leiden vanuit kracht’ is opgedeeld in drie sporen: visie,
ontwikkelen van binnenuit en samenwerken. Binnen deze sporen
kunt u kiezen uit een plenaire sessie en workshops en lezingen.
U hoeft niet voor één spoor te kiezen. U kunt uw keuze maken door
de sporen heen. Wel kiest u voor ten minste een plenaire sessie.
In het tijdschema ziet u hoe u uw dag kunt indelen.

AVS-stand	en informatiemarkt
Op de beursvloer (in de Grand Hall) kunt u in contact treden met vele
voor het onderwijs relevante organisaties en partners. Centraal vindt
u de AVSstand, waar het bestuur, de ledenraad, AVSmedewerkers
en (Helpdesk)adviseurs u te woord staan als u vragen heeft over
een (actueel) onderwerp. We horen graag wat u bezighoudt, in uw
werk of in de maatschappij. De hele dag is het mogelijk (via wifi)
tweets te versturen en ook zo met andere congresgangers in contact
te treden (#avscongres)

Praktijksessies
Nieuw dit jaar zijn de zogenaamde praktijksessies. Congres
bezoekers kunnen ‘kort’ proeven aan een ervaring van een andere
schoolleider, bestuurder of schoolorganisatie. In 10 minuten deelt
de spreker zijn of haar ervaringen met een bepaald thema. Het heeft
een karakter van een pitch, waarbij de luisteraars de mogelijkheid
hebben interactief te reageren. Zo inspireert u elkaar en brengt u
elkaar op ideeën. In de netwerkmomenten tijdens de dag kunt u met
de betrokkenen verder van gedachten wisselen.
Een presentator meldt als de tijd om is, waarna de volgende spreker
zijn of haar verhaal kan vertellen. U hoeft zich niet van tevoren op te
geven voor deze sessies. In het NBC wordt het programma bekend
gemaakt (zie dagindeling) .

Sporen
Het AVScongres is ingedeeld in drie sporen:

Spoor	1: Visie
Alle leiders hebben een levendige (toekomst)droom waar ze naartoe
willen met hun onderwijs en school. Leiden vanuit kracht roept op
om aan de slag te gaan met die gedroomde visie. Hoe ontwikkel
je een visie die aansluit bij maatschappelijke vragen en wensen?
En hoe betrek je iedereen erbij, zowel team als stakeholders? Hoe
krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Durft u hierbij af te wijken van
de norm en tegen de stroom in te gaan? Een levende droom is geen
luchtbel als u er actief (en niet reactief ) mee aan de slag gaat. Als de
droom concreet gemaakt is tot op gedragsniveau.

Spoor	2: Ontwikkelen	van	binnenuit
Hoe zorgen we ervoor dat onze droom uitkomt? Hoe zorgt u binnen uw
school voor dialoog, verbinding en eigenaarschap? Hoe zorgt u voor
groei van binnenuit? Hoe creëert u draagvlak van onderaf? Hoe komt
u tegemoet aan de wensen van individuen en van de maatschappij?
Hoe creëert u wederzijds respect? Wat vraagt strategisch handelen
van de schoolleider en bestuurder? Hoe stimuleert u de reflectievaar
digheid van leraren? Hoe komt u tot een droomformatie? Welke impact
heeft u op het leren van uw leerlingen? Als leider heeft u een belang
rijke rol in de versterking van de schoolorganisatie van binnenuit.

Spoor	3: Samenwerken
Netwerkleren, sociale media, communities, gespreid leiderschap,
coteaching, cocreatie, kennisdeling, multidisciplinair team. Dit soort
termen verwijzen allemaal naar ‘samenwerken’. De school en het
schoolbestuur zijn maatschappelijke organisaties die niet op een
eiland staan. De school is een professionele leergemeenschap, waarin
samenwerking een van de belangrijkst pijlers is. Krachtig leiderschap
betekent dat je je laat inspireren door netwerken, waardoor beslissin
gen meer vanuit samenwerking tot stand kunnen komen. Werkt u met
team en stakeholders echt samen aan de realisatie van de droom?
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Overzicht workshops	en	sessies

Spoor	1
Visie
1 Jezelf zijn! Over autonomie in het onderwijs!

Dolf van den Berg
2 Een reis van een droom

Karl Raats
3 Kracht der verschillen

Rob Gertsen en Tjerk de Boer
4 Hoe je samen met stakeholders een realistische droom concretiseert

Aart Brezet
5 Soms is alleen amoreel handelen moreel aanvaardbaar

Hans van Willegen
6 Strategieën die – in Nederland – het verschil kunnen maken

Johan Spitteler en Reinoud Buijs
7 De Powersessie

Astrid Oostrom
8 Leiders als pioniers

Jan Jutten
9 E-learning & Onderwijskwaliteit – concreet aan de slag

Theo Wildeboer en Klaas Bellinga
10 Ondernemend leren of leren te ondernemen

Fred Verboon

Spoor	2
Ontwikkelen van binnenuit
11 Ontwikkelen van binnenuit

Iwan Basoski
12 De kracht van Action Learning

Peter de Roode
13 De kracht van Covey

Cor Verbeek en Simone Scholten
14 De professionele dialoog in de school

Iwan Basoski en Erik Adema
15 Hoe blijft werken in het onderwijs een feest?

Hanneke de Vries
16 Een sterke strateeg durft van het gebaande pad af

Robin Haaijer en Suzanne Witteveen
17 Reflectie in de klas

AnneMarie Dogger en Frank Coert
18 Plan je droomformatie

Jan Looise
19 Welke impact wil ik hebben met mijn school?

Marcel Bogaarts en Wim Davelaar
20 Hoofd in de wolken, voeten op de grond

Ineke Sagasser
21 New Pedagogies for Deep Learning

Marlou van Beek en Jelmer Evers

Spoor	3
Samenwerken
22 Samen professionaliseren in netwerken

Maarten de Laat
23 Ontwikkeling ontwerpen

Martine Fuite
24 Sociale media als cruciale verbindingsfactor

Liesbeth Hop
25 Gezonde scholen presteren beter!

Jan Faber en Tom Roetert
26 Collectief leren met 4Co-teaching

Caroline Offerhaus
27 Ga mee op ontdekkingstocht naar Vernieuwend Leiderschap

Kimon Moerbeek
28 De bestuurder als ontwerper van organisatieleren

Anita Michgelsen en Arjan Brunger
29 Omgaan met verschillen: de directeur als teamcoach

Monique Berkhout en Raoul Schildmeijer
30 Stakeholders: benoemen, betrekken, benutten

Peter van den Heuvel
31 Krachtig Kommuniceren bij een Konflikt

Jan Plevier en Ruud de Sain
32 Reflecteren om te leren

Co Pappelendam en Fred Kruidenberg
33 Samen vorm geven aan een IKC

Monique Berkhout, Henk Derks en Roelf Willemstein

avs-congres 2015  _   4

924889_004_19-Nov-14_15:52:11_walter



2 Een reis van	een droom
Karl	Raats sessie

Een reis van een droom is een lezing waarin we het
gapende gat tussen wens en werkelijkheid confronte
rend en inspirerend overbruggen. Karl Raats laat aan de
hand van aansprekende voorbeelden zien op welke
praktische en creatieve wijze we dromen in het onder

wijs kunnen waarmaken. Hij gaat in op de verschillende stappen en
hindernissen die je als aanjager of realisator van een ambitieuze
droom tegenkomt. Een andere kijk op talentonwikkeling en het aan
wakkeren van creatief vermogen in beperkende omstandigheden.

Spoor	1

Alle	leiders hebben een	levendige	(toekomst)droom	waar	ze	naartoe	willen
met	hun onderwijs	en	school.	Leiden	vanuit	kracht	roept	op	om	aan	de	slag
te	gaan met	die	gedroomde	visie.	Hoe	ontwikkel	je	een	visie	die	aansluit	bij
maatschappelijke	vragen en	wensen? En hoe	betrek	je	iedereen	erbij,	zowel
team	als	stakeholders?	Hoe	krijg	je	alle	neuzen dezelfde	kant	op?	Durft u
hierbij	af	te	wijken	van de	norm	en	tegen	de	stroom	in te	gaan?	Een	levende
droom	is geen luchtbel	als	u	er	actief	(en	niet	reactief)	mee	aan	de	slag	gaat.
Als	de	droom	concreet	gemaakt	is	tot	op	gedragsniveau.

1 Jezelf	zijn!	Over	autonomie	in het	onderwijs!	Ja,	het	mag!
Dolf	van den Berg

Veel bestuurders en leidinggevenden bena
deren de menselijke dimensie in het onder
wijs vooral rationeel en instrumenteel,
waardoor individuele vrijheid en menselijke
autonomie worden beknot. Er is altijd een
spanning tussen enerzijds de wet van de
getallen, procedures, planningen en ander
zijds de ‘geest’ van de mens in ontwikke
ling. Vanuit een oprechte zorg voor het

onderwijs wil Dolf van den Berg hier samen met u op ingaan.
Je bent niet de speelbal van andermans belangen. Je bereikt pas
ruimte als je je niet meer ongewild afhankelijk voelt van externen.
‘Als jij ongewild afhankelijk bent, handel jij vanuit een wil die
achter jouw rug om is ontstaan. Wanneer we dan plannen maken
voor de toekomst, is die toekomst ook van een ander en niet die
van ons’ (Bieri).

Van den Berg pleit ervoor ons leiderschap meer te laten bepalen
door de aanwezige kwaliteiten van de leraren. Het gaat om

vertrouwen en ruimte geven, en niet om deficiënties (de huidige
competentielijstjes) en handelen vanuit de ‘onvoldoende’. Als
leidinggevenden moeten we leraren meer het gevoel geven dat
zij ‘er toe doen’. Hoe laat je mensen worden wie ze kunnen zijn?
Dit besef is in het onderwijs weinig ontwikkeld.

Van den Berg introduceert een nieuw speelveld en begrip: het
menselijke tegenwoordigheidsveld. Je mag en moet jezelf zijn,
met je gebreken en kwaliteiten. Dit betekent jezelf ontwikkelen en
datgene denken, voelen en willen waartoe jouw eigen persoonlijke
en professionele identiteit je aanzet. Anders gezegd: je mag en
moet volledig in je eigen kracht komen om voor de ander beschik
baar te zijn. Dit ‘wordingsproces’ (het ‘verschijnen’ van de ander)
is de kern van onze onderwijspedagogische opdracht. Bestuurders
en schoolleiders vervullen hierin een regiefunctie.

Dolf van den Berg is emeritus hoogleraar aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen en auteur van het boek ‘Jezelf zijn.
Over autonomie in het onderwijs’. www.dolfvandenberg.nl

Plenaire	sessie

Een droom realiseren is niet per definitie een aangenaam avontuur.
Een lezing voor schoolleiders en besturen die op een actieve en
creatieve manier de daad bij de droom willen (helpen) voegen, voor
zichzelf en voor anderen. Dat is leiden vanuit kracht!

Karl Raats is gecertificeerd De Bono trainer in Lateraal Denken,
Buzan Licensed Instructor in Mindmapping, postgraduate Creativity,
Innovation and Change, voormalig partner van het Centrum voor de
ontwikkeling van het Creatief Denken (COCD). www.karlraats.com

Visie

Spoor	3
Samenwerken
22 Samen professionaliseren in netwerken

Maarten de Laat
23 Ontwikkeling ontwerpen

Martine Fuite
24 Sociale media als cruciale verbindingsfactor

Liesbeth Hop
25 Gezonde scholen presteren beter!

Jan Faber en Tom Roetert
26 Collectief leren met 4Co-teaching

Caroline Offerhaus
27 Ga mee op ontdekkingstocht naar Vernieuwend Leiderschap

Kimon Moerbeek
28 De bestuurder als ontwerper van organisatieleren

Anita Michgelsen en Arjan Brunger
29 Omgaan met verschillen: de directeur als teamcoach

Monique Berkhout en Raoul Schildmeijer
30 Stakeholders: benoemen, betrekken, benutten

Peter van den Heuvel
31 Krachtig Kommuniceren bij een Konflikt

Jan Plevier en Ruud de Sain
32 Reflecteren om te leren

Co Pappelendam en Fred Kruidenberg
33 Samen vorm geven aan een IKC

Monique Berkhout, Henk Derks en Roelf Willemstein
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3 Kracht	der	verschillen
Onderwijskundig	leiderschap
aan	leren voor	de	toekomst
Rob	Gertsen en Tjerk	de	Boer workshop

Leiders zijn een rolmodel voor het leren in
de toekomst. De wijze waarop zij onder
wijskundig leidinggeven, toont bewust en
onbewust aan leraren en leerlingen hoe
leren wordt gezien. Het is dus van groot

belang dat schoolleiders vandaag worden opgeleid voor het onder
wijs in leercapaciteiten (LeerKracht) voor morgen.
Het overheidsbeleid ‘Passend onderwijs’ richt de focus van het hui
dige onderwijs sterk op tekorten van leerlingen en leraren. Wanneer
een leerling niet voldoet aan de gestelde norm, schrijf je een hande
lingsplan om de leerling naar de norm toe te brengen en de leraar te
sturen in zijn interventies. Dit deficitparadigma heeft de afgelopen
kwart eeuw de onderwijsveranderingen sterk bepaald. In deze work
shop breken we een lans voor een verschuiving naar het Kracht
paradigma, zodat het onderwijs de leerlingen en leraren meer biedt
dan het laten voldoen aan de gestelde normen. De positieve psycho
logie, een stroming die sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw
is opgekomen, vraagt aandacht voor de persoonlijke eigenschappen
waarover mensen in potentie kunnen beschikken. We verkennen de
consequenties voor leiderschap van de gemaakte keuzes van het
deficitparadigma enerzijds en van het krachtparadigma anderzijds.

Rob Gertsen en Tjerk de Boer zijn onderwijskundigen bij de Faculteit
Educatie, Hogeschool Utrecht. www.moreleleerkracht.nl

4 Hoe	je	samen met	stakeholders een
realistische	droom	concretiseert
Aart	Brezet workshop

Hoe kun je schoolleiders en besturen met waarderend
leiderschap hun scholen laten schitteren? Hoe keer je
negativeit? Als je stakeholders bij het formuleren van
een toekomstvisie betrekt, komt het vaak voor dat hun
problemen centraal staan. Als zij echter positief mee

denken over de droom, roept dat soms de reactie op: “Maar dat is
helemaal niet realistisch!” Deze processen verminderen het plezier
en de motivatie om hen erbij te betrekken. Doodzonde, want de
input van ouders, leerlingen, leerkrachten en externen is te waarde
vol om te laten liggen. Dus hoe doe je dat, samen een realistische
droom concretiseren?
Vanuit het gezichtspunt van Waarderend Onderzoeken is een pro
bleem niets anders dan een gefrustreerde droom. Stakeholders
kunnen concrete inhoud leveren aan die droom, mits gericht op de
hoogtepunten. Dat geeft inzicht in het potentieel van de school en de
daaruit voortkomende realistische wensen.
In deze workshop leert u hoe u op een inspirerende manier stake
holders betrekt bij het concretiseren van een realistische droom.
U gaat naar huis met een plan, u weet welke stakeholders u
wilt betrekken, welke vragen u aan hen wilt stellen en hoe dat
uiteindelijk landt in één concrete toekomstvisie.

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

5 Soms is alleen amoreel	handelen
moreel	aanvaardbaar
Hans van Willegen workshop

Een leerkracht die door privéomstandigheden tijdelijk
niet goed functioneert, houdt u hem in het zadel of
grijpt u direct in, in het belang van de leerling, maar
waardoor de leerkracht nog meer beschadigt?
U heeft de afgelopen jaren te weinig aandacht gehad

voor de professionalisering van uw team en enkele leerkrachten
functioneren daardoor echt onder de maat. Grijpt u toch in?
Het aantal leerlingen loopt terug. Nu melden leerlingen zich aan met
‘problemen’ waarvan u niet zeker weet of u ze aankan. Neemt u ze
toch aan en voorkomt u plaatsing van leerkrachten in het RDDF of
doet u dat niet?
U verdenkt een leerkracht met een tijdelijke aanstelling van ‘onzui
ver’ gedrag in de omgang met leerlingen. U confronteert hem ermee.
Hij ontkent. Wat doet u: u zoekt het tot de bodem uit en gaat naar de
politie met het risico op een groot schandaal of raadt u de leerkracht
aan met stille trom te vertrekken en een ander beroep te zoeken?
In deze workshop verkennen we wat moreel en amoreel gedrag is,
toetsen we dit bij elkaar en leren van elkaars oplossingen bij onze
dagelijkse dilemma’s.

Hans van Willegen is senior adviseur bij Van Beekveld & Terpstra.
www.vanbeekveldenterpstra.nl

6 Strategieën die	–	in Nederland	–	het	verschil
kunnen	maken
Johan Spitteler	en Reinoud	Buijs sessie

Leiderschap is voortdurend in beweging.
Michael Fullan beschrijft in ‘De School
leider’ drie rollen van de schoolleider en
legt deze tegen het onderwijskundig
leiderschap aan. De schoolleider als lead

learner, system player en change agent maakt leiderschap op school
overzichtelijker en effectiever.
In deze sessie leggen we de verbinding met het Nederlandse school
leiderschap. We houden de huidige complexe schoolleiderscompe
tenties tegen het licht en benadrukken het belang van vertrouwen,
professionele ruimte en professionele ontwikkeling in de school.
We reflecteren met de deelnemers op het Nederlandse schoolleider
schap en gaan dieper in op de strategieën die het verschil kunnen
maken.

Johan Spitteler en Reinoud Buijs zijn opleider/adviseur bij
Centrum voor Nascholing. Zij schreven De Mooiste Weg, naar leren
en leiderschap in het onderwijs, waren betrokken bij het bewerken
van de vertaling van De Schoolleider en schreven de epiloog.
www.centrumvoornascholing.nl/leiderschap
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7 De	Powersessie:	zorgt	voor	een
breed	gedragen en krachtige	missie
en visie	binnen uw	schoolteam
Astrid	Oostrom workshop

Een sessie over missie en visie leidt op school nog wel
eens tot de nodige discussie. Herkent u dit?
Medewerkers zijn het niet met elkaar eens en begrijpen
onvoldoende vanuit welke invalshoek een ieder naar
het onderwijs kijkt. Of ze denken het met elkaar eens

te zijn, maar dan blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. Een normale
gang van zaken, maar tegelijkertijd doodzonde; een team mist hier
door een krachtige basis en een gedeelde droom om tot geweldig
onderwijs(beleid) te komen.
In deze workshop maakt u kennis met het gedachtegoed van de
drijfveren die bepalend zijn voor het denken, doen en handelen bij
individuen en teams. Meer inzicht hierin geeft uzelf en het team de
kans om effectiever tot een gedeelde missie en visie te komen.
We introduceren de Powersessie, een traject om in drie stappen te
komen tot een gedeelde missie/visie, strategie en focusgebieden
en het gewenste resultaat. Met uw team beantwoordt u vragen als:
Wat maakt ons uniek als school? Waar zijn we trots op? Hoe zorgen
we voor draagvlak?

Astrid Oostrom is directeur onderwijs bij Management Drives
Europe. www.managementdrives.com

8 Leiders als pioniers – Het	nieuwe
creëren in de	context	van	het	oude
Jan Jutten sessie

De centrale vraag in deze sessie is wat effectieve
leiders denken en doen. Wat onderscheidt deze leiders
van hun nieteffectieve collega’s? Krachtig leiderschap
is vooral uplifting: het creëert kansen en mogelijkheden
voor iedereen om samen te komen tot betere kwaliteit

en de gewenste resultaten. Andy Hargreaves heeft daar enkele jaren
geleden onderzoek naar gedaan in diverse organisaties: in sport,
onderwijs en bij bedrijven. Hij vond 16 kenmerken van ‘krachtige
leiders’ die erin slagen leiding te geven boven alle verwachtingen.
In zijn laatste boek Uplifting Leadership heeft Hargreaves de resul
taten van het onderzoek inspirerend beschreven.
Samenvattend betekent ‘krachtig en uplifting’ leiderschap:
• zorgen voor een levende droom/visie;
• deze droom op een duurzame wijze dichterbij brengen, zonder

de bronnen (mensen) uit te putten;
• tweetalig kunnen werken met kracht en liefde: van 5050 naar

100100;
• op een creatieve manier zoeken naar nieuwe wegen van innovatie

en daarbij niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan;
• gebruikmaken van data als zinvolle strategie en niet om af te

rekenen;
• het accent leggen op sociaal kapitaal in het systeem en niet

op het individu; werken met ‘coöpetition’.
Krachtige leiders zijn warriors for the human spirit.

Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk leren BV.
www.natuurlijkleren.org

9 E-learning	&	Onderwijskwaliteit
– concreet	aan	de	slag!
Theo	Wildeboer	en Klaas Bellinga sessie

Ruim driekwart van de scholen in
Nederland verzamelt systematisch infor
matie over het pedagogisch en didactisch
handelen van leraren. De vertaling van
deze informatie naar een gedegen scho

lingsplan blijft echter nog vaak uit. Hoe kunt u op een betrouwbare
en valide manier leerkrachtvaardigheden in beeld brengen? Hoe kunt
u verkregen informatie zo samenvatten dat analyse op schoolniveau
en bovenschools goed mogelijk is? En hoe kunt u een koppeling
leggen tussen uw analyse en het ‘permanent’ online leren? In deze
presentatie laten we u concreet zien hoe u te werk kunt gaan.
Zowel op het gebied van ‘observeren en meten’ als op het gebied
van online leren is er al heel veel mogelijk. Heeft u de mogelijkheden
in beeld? We zoomen vooral in op de kansen van plaats en tijdonaf
hankelijk leren, oftewel: effectief en kostenefficiënt professionalise
ren met elearning. Ook laten we u zien hoe u online leren voor uw
eigen organisatie kunt ontwikkelen en faciliteren. Na deze presenta
tie kent u de feiten en (nieuwe) mogelijkheden rond (na)scholing op
het gebied van elearning, voortvloeiend uit de nieuwe cao en het
bestuursakkoord.

Theo Wildeboer is directeur van Cadenza Onderwijsconsult
en Klaas Bellinga is directeur bij Elearning Wizard.
www.cadenza-oc.nl/home en www.e-learningwizard.nl

10 Ondernemend	leren	of	leren	te	ondernemen
Fred	Verboon sessie

Ondernemend leren is wellicht een van de belangrijkste
onderwijsinnovaties van het moment. Tijdens deze pre
sentatie behandelen we de wijze waarop ondernemend
leren in Europa wordt geïmplementeerd en de voor
waarden die noodzakelijk zijn voor een goede imple

mentatie van ondernemend leren in de praktijk. Een belangrijk
thema waar u aan kunt werken op team en op leiderschapsniveau.
In het buitenland is bijvoorbeeld Montenegro een zeer ondernemend
land. Een boeiende presentatie voor iedere schoolleider (po en vo)
die kinderen wil helpen ondernemend in het leven te staan.

Fred Verboon is directeur van European School Heads Association
(ESHA). www.esha.org

“Ik	kom	naar	het	AVS-congres
omdat	het	belangrijk	is	te	werken
aan	mijn eigen	professionalisering.”
Een	deelnemer	aan	een	eerder	AVS-congres
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12 De	kracht van	Action Learning
Peter	de	Roode workshop

Action Learning is zeer geschikt om leren en veranderen
op een natuurlijke wijze hand in hand te laten gaan.
Het doel van Action Learning is draagvlak van onderaf
te creëren en medewerkers vanaf het begin bij verande
ringen en/of vernieuwingen te betrekken.

Action Learning is een visie op leren. Leren is je eigen ken
nis bevragen en daarop te reflecteren. Groei van binnenuit dus.
Action Learning draagt ook bij aan de verbetering van samenwerking
tussen en binnen teams.
In deze workshop leert u de belangrijkste principes van Action
Learning en wat de toepassing ervan kan opleveren voor uw eigen
organisatie. Bij uitstek geschikt voor u als leidinggevende die profes
sionalisering hoog in het vaandel heeft staan.

11 Ontwikkelen	van	binnenuit
Iwan Basoski

Schoolleiderschap anno 2015 is een veelei
send ambacht. Om geregistreerd te wor
den, moeten schoolleiders over veel
competenties beschikken: van het mana
gen van de relaties met externe belangheb
benden tot het werken aan de eigen
professionele ontwikkeling. Om aan te
tonen dat zij over die competenties
beschikken, moeten schoolleiders stevige

opleidingsprogramma’s volgen en punten halen. Daarnaast is er
de leiderschaps en managementliteratuur die in rap tempo nieu
we zaligmakende paradigma’s over leidinggevenden uitstort. Van
situationeel, via transformationeel, naar gedeeld en gespreid lei
derschap. Van zingeving en spiritualiteit, via vitaliteit terug naar
– liefst door gezaghebbende en geaccrediteerde instituten aange
boden – inhoudelijke kennis, als belangrijkste focus voor professi
onalisering van schoolleiders.

In het oog van de orkaan staat daar de persoon van de schoollei
der. Naast dit welhaast mythische verwachtingspatroon over haar
of zijn leidinggevende kwaliteiten is er de realiteit van alledag. Uw
leerkrachten en leerlingen, hun ouders, andere belanghebbenden.
U met uw specifieke ambities, kwaliteiten en valkuilen. In die con
text krijgt schoolleiderschap pas feitelijke betekenis. Hoe zorgt
u binnen uw school voor dialoog, verbinding en eigenaarschap?
Wat is daarbij uw specifieke rol als leider? Te midden van – en met
respect voor – de externe verwachtingen en eisen aan de school
leider anno 2015 is ontwikkeling en versterking van de schoolorga
nisatie van binnenuit, en vanuit de eigen persoonlijke kracht, een
heilzame en werkbare propositie.
Deze plenaire sessie is een pleidooi voor nabij leiderschap en gaat
in op de factoren die bepalend zijn om daar succesvol invulling
aan te geven. Een sessie die prikkelt en aanzet tot bewustwording
en reflectie op uw rol en bijdrage als leider.

Iwan Basoski is directeur Leiderschaps en
managementontwikkeling bij KPC Groep. www.kpcgroep.nl

Plenaire	sessie

Peter de Roode is organisatieadviseur, consultant en trainer bij
De Roode Advies & Consultancy. Als docent verbonden aan NCOI
en Business School Nederland (BSN) en auteur van boeken over
leidinggeven. www.pderoode.com

13 De	kracht van	Covey
Cor	Verbeek	en Simone	Scholten workshop

The 7 Habits of Highly Effective People van
Stephen R. Covey is het meest bekroonde
managementboek aller tijden, waarvan
meer dan 20 miljoen exemplaren wereld
wijd zijn verkocht. Heeft u lang geleden

het boek gelezen? Staat het ongelezen in de boekenkast? Of heeft u
erover gehoord en bent u geïnteresseerd geraakt? Dan is deze learn-
shop perfect voor u.

Spoor	2
Ontwikkelen	van	binnenuit

Hoe	zorgen	we	ervoor	dat	onze	droom	uitkomt?	Hoe	zorgt	u
binnen	uw	school	voor	dialoog,	verbinding	en	eigenaarschap?
Hoe	zorgt	u	voor	groei	van	binnenuit?	Hoe	creëert	u	draagvlak
van	onderaf?	Hoe komt	u	tegemoet	aan	de	wensen	van	individuen
en	van	de	maatschappij?	Hoe creëert	u	wederzijds respect?	Wat
vraagt	strategisch	handelen	van de	schoolleider	en	bestuurder?
Hoe stimuleert u de reflectievaardigheid van leraren? Hoe komt u
tot	een	droomformatie?	Welke	impact	heeft	u	op	het	leren	van	uw
leerlingen?	Als	leider	heeft	u	een	belangrijke	rol	in de	versterking
van	de	schoolorganisatie	van	binnenuit.
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De zeven gewoonten zijn de principes die mensen wereldwijd helpen
om het beste uit henzelf te halen. Om effectief te zijn en persoonlijk
leiderschap vanuit kracht te tonen. De zeven gewoonten zijn:
1. Wees proactief; neem initiatief en verantwoordelijkheid.
2. Begin met het eind in gedachten; werk vanuit uw visie.
3. Belangrijke zaken eerst; werk vanuit belang, niet vanuit urgentie.
4. Denk winwin; zoek oplossingen met wederzijds voordeel.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden; empathisch luisteren.
6. Synergie creëren; creëer samen meer dan de som van individuen.
7. Houd de zaag scherp; onderhoud en vernieuw uzelf.
In deze learnshop presenteren we de zeven gewoonten op een inspire
rende en interactieve manier. U gaat er actief mee aan de slag. U leert
de principes kennen die u kunt toepassen om, samen met anderen,
meer betekenis aan uw professionele en persoonlijke leven te geven.

Cor Verbeek is consultant en Simone Scholten is adviesgroepleider
bij CPS. www.cps.nl

14 De	professionele	dialoog	in	de	school:
vertrekpunt voor	nabij	leiderschap
Iwan Basoski	en Erik	Adema workshop

Deze workshop is een verdieping van
de plenaire sessie ‘Ontwikkelen van
binnenuit’. In deze workshop staan
Basoski en Adema stil bij het belang van
en de succesfactoren voor ‘nabij leider

schap’, met de persoonlijke kracht van de schoolleider en de
ontwikkelmogelijkheden en behoeften van de schoolorganisatie als
uitgangspunt. In deze workshop kijken we naar de praktische invul
ling van nabij leiderschap. Hierbij staat de professionele dialoog in
de school en de rol van de schoolleider daarbij centraal. De professi
onele dialoog betreft alle formele en informele gespreksvoering,
gericht op het versterken van de betrokkenheid binnen de schoolor
ganisatie en van externe belanghebbenden bij uw visie, beleid en
aanpak als schoolleider. In deze workshop oefenen we met prakti
sche instrumenten om deze gespreksvoering effectief invulling te
geven.

Iwan Basoski is directeur Leiderschaps en management
ontwikkeling en Erik Adema is adviseur bij KPC Groep.
www.kpcgroep.nl

15 Hoe	blijft	werken in het	onderwijs een feest?
Hanneke	de	Vries sessie

Hoe blijft werken in het onderwijs een feest? Niet door
een nieuw onderwijsconcept of een nieuwe methode.
Wel door je bewust te zijn van jezelf, van je eigen
kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. En die van
de leerling. Door te accepteren dat je bent wie je bent,

inclusief je valkuilen. En door jezelf een gelijkwaardige interactie
met de leerling en de groep te gunnen. Hierdoor is er respect over en
weer waardoor er geen reden tot strijd is. Deze manier van omgaan
met leerlingen past in elk onderwijsconcept en is niet gebonden
aan regels. Dit heet ‘Onorthodox Interactief Leiding geven’ (OIL).
OIL vraagt geen verandering in de manier van lesgeven. Het is onor
thodox, omdat het een andere attitude van de leerkracht vraagt, wat
een andere houding van de leerling en van de groep kan opleveren.

OIL doet beseffen dat je in elke situatie jezelf mag blijven.
Het is een manier van leven en werken voor de schoolleider en zijn
of haar team waarbij je zowel rekening houdt met de wensen van de
individuele leerling en de groep als de wensen van maatschappij,
overheid en inspectie. Dit is echt haalbaar!

Hanneke de Vries is schooldirecteur van obs De Timp in Hengelo en
auteur van ‘In welk bos wil jij boswachter zijn’. Ook is zij trainer en
eigenaar van Proefwerk bij Hanneke. www.proefwerkbijhanneke.nl,
www.obsdetimp.nl

16 Een sterke	strateeg	durft	van
het	gebaande	pad	af!
Robbin Haaijer	en Suzanne	Witteveen workshop

Van schoolleiders en schoolbestuurders
wordt verwacht dat zij strategisch kunnen
handelen. Wat is dit eigenlijk? En wat
vraagt dit? Gaat het altijd om fair play?
En wat betekent fair play voor u? Bent u

bereid ook ander gedrag te vertonen? Heiligt het doel de middelen?
Of toch niet? Strategisch handelen kent eigenlijk maar één doel: het
verwezenlijken van uw droom. Dromen realiseren vraagt vaak meer
dan het bewandelen van het gebaande pad. Dan ben je meestal de
droom van iemand anders aan het verwezenlijken. Anders ligt het
pad er immers niet! Deze workshop biedt inzicht in de eigen overtui
gingen en krachten ten aanzien van strategisch leiderschap. Wat zijn
uw belemmeringen in uw denken en handelen? Deelnemers reflecte
ren op hun eigen strategische vaardigheden en knellende praktijk
situaties en komen los van overheersende paradigma’s.

Robbin Haaijer is directeur en Suzanne Witteveen is senior adviseur
bij Van Beekveld en Terpstra. www.vanbeekveldenterpstra.nl

17 Reflectie	in de	klas
Anne-Marie	Dogger	en Frank	Coert workshop

Eén van de belangrijkste instrumenten voor onderwijs
kundig leiderschap is het coachen van leraren. De
reflectievaardigheid van leraren is een belangrijke hef
boom voor professionele ontwikkeling. Hoe dit werkt
en wat u kunt doen om deze vaardigheid – als onder

wijskundig leider – in te zetten, staat centraal in deze workshop.
Leraren kunnen hun onderwijsvaardigheden verbeteren als ze kri
tisch kijken naar hun manier van werken, als ze zichzelf haalbare
doelen stellen en als ze focussen op oefening en feedback om deze
doelen te halen. Dat vergt veel van een leraar. En ook van de onder
wijskundig leider. Bij een complexe taak als lesgeven is het bijzonder
moeilijk om zonder enige hulp het hoogste niveau te bereiken en
vast te houden. De schoolleider kan de leraren daarbij helpen.
In deze workshop maakt u kennis met de wijze waarop u als onder
wijskundig leider gerichte feedback geeft en hoe u de precieze stap
pen bepaalt die leraren kunnen zetten.
Deze workshop is gebaseerd op het werk van Robert Marzano en zijn
model voor goed onderwijs.

AnneMarie Dogger is senior adviseur bij Bazalt en Frank Coert
onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies, www.bazalt.nl en
www.onderwijsadvies.nl
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18 Plan	je	droomformatie
Jan Looise sessie

Formeren is maar al te vaak een verplicht nummer,
zeker in tijden van krimp. De nieuwe CAO PO focust op
duurzame inzetbaarheid voor jong en oud personeel.
Hoe gaat u proactief om met het budget voor duur
zame inzetbaarheid van jonge en oudere werknemers

binnen een betaalbare personeelsformatie? Hoe creëert u ruimte
in uw personeelsbegroting voor de ontwikkeling van basis en vak
bekwame leerkrachten? Hoe administreert u alle afspraken?
We verkennen inspirerende voorbeelden en werkwijzen van school
directeuren met visie en durf.

Jan Looise is senior adviseur bij Infinite Financieel.
www.infinitebv.nl

19 Welke	impact	wil	ik	hebben met	mijn school?
Marcel	Bogaarts en Wim	Davelaar sessie

Welke impact wil ik hebben met mijn school? Ondanks
(of mede dankzij) alle toetsen en testen is deze vraag
vaak erg moeilijk te beantwoorden voor onderwijs
mensen. Wat betekent mijn school voor onze leer
lingen? Wat voegen we toe aan de ontwikkeling die

kinderen toch al meemaken?
Onderwijswetenschapper John Hattie verzamelde op basis van
honderden metaanalyses informatie over de essenties van (excel
lent) onderwijs. Hatties centrale boodschap luidt: weet welke impact
u heeft op het leren van uw leerlingen. Kijk naar uw onderwijs door
de ogen van uw leerlingen en leer hen hun eigen leraar te worden.
In deze sessie delen we enkele uitkomsten van dit onderzoek.
We verkennen de volgende vraagstukken:
• hoe maak ik de toegevoegde waarde en impact van ons onderwijs

zichtbaar?
• hoe kan ik systematisch tijd en energie besteden aan dit type

vragen?
• En last but not least: welke aandachtspunten zijn er voor mijn

school (bestuur)?
U gaat naar huis met denkkaders en werkwijzen om aan de professi
onalisering en kwaliteitsontwikkeling van uw school te werken.

Marcel Bogaarts is trainer/ontwikkelaar bij Bazalt en
Wim Davelaar is onderwijsadviseur bij OnderwijsAdvies.
www.lerenzichtbaarmaken.nl, www.bazalt.nl,
www.onderwijsadvies.nl

20 Hoofd	in de	wolken,	voeten op	de	grond
Ineke	Sagasser workshop

Wie scherpe keuzes maakt en ‘gaat voor goud’ stuit ook
op nieuwe vragen en dilemma’s. De gekozen richting
dwingt zowel op bestuurlijk als schoolniveau om voort
durend inzichtelijk te maken ‘zijn we met de goede din
gen bezig en komen onze keuzes en gedrag overeen

met onze meerjarige doelen en ambities’? Werken we nog steeds aan
de realisering van onze droom of regeert de waan van de dag?
Hoe gaan we om met de spanning tussen onze droom en de externe
druk (wet en regelgeving; maatschappelijke eisen; politieke gril
len)? Hoe benutten we monitoring en reflectie als intrinsieke motor
van ontwikkeling? Samen met de Stichting Meerkring (Amersfoort;
17 scholen), die haar kompas heeft bepaald voor de periode tot
2019, gaan we hierop in. In een wereld en samenleving die volop in
beweging is, heeft de organisatie haar keuzes en richting duidelijk
gemaakt. De lat ligt hoog. Vanuit de gekozen identiteit en positione
ring is een verander en ontwikkelproces in gang gezet. In deze work
shop gaan we in op de spanningsvelden tussen ‘droom en daad’.

Ineke Sagasser is adviseur bij KPC Groep. www.kpcgroep.nl

21 New	Pedagogies for	Deep	Learning
Marlou van Beek	en Jelmer	Evers workshop

Uit diverse onderzoeken blijkt dat leerlingen meer
uitgedaagd kunnen en  willen worden, terwijl zij zich
in hun omgeving en vrije tijd op een andere manier
ontwikkelen.  Daarnaast weten we dat motivatie tot
(21e eeuws) leren van groot belang is voor schoolsucces

en de toekomst van onze leerlingen.  Maar waar en hoe beginnen
we? Evers en Van Beek nodigen u uit mee te kijken naar de urgentie
tot transformatie, modellen van schoolontwikkeling en laten u erva
ren hoe het is om nieuwe didactieken met gebruik van IT zelf te ont
wikkelen. Waarmee u inhoud kunt geven aan uw rol als leider van
21e eeuws leren! Tijdens de workshop verkennen we hoe u samen
met ouders, leraren én leerlingen een versnelling kunt mobiliseren
richting  21e eeuws leren. Hoe kunt u  de enigszins succes verzekerde
oude werkwijze loslaten voor een nieuwe onbekende en onzekere
route die beter aansluit bij de persoonlijke behoeftes van uw leer
lingen? Waar bent u nu in uw route naar innovatie en wat is de
volgende stap in uw schoolontwikkeling? Hoe kunt u nieuwe
didactieken ontwikkelen voor betekenisvol gepersonaliseerd leren
noodzakelijk om succesvol te functioneren in de toekomstige
maatschappij? En hoe kunt u daarbij uw leraren meenemen?

Marlou van Beek is de drijvende kracht en managing director van
de Social Enterprise Turning Learning en ook Cluster Leader voor
Nederland van het Internationale Partnership New Pedagogies
for Deep Learning.  Jelmer Evers is leraar geschiedenis, schrijver,
onderwijsexpert en innovator, en geeft les op de innovatieve
school UniC in Utrecht. Evers is de capacity leader voor Nederland
van het Internationale Partnership New Pedagogies for Deep
Learning. www.newpedagogies.nl, www.turninglearning.nl en
www.newpedagogies.info

“Al	weer	een	paar	bekende
gezichten	op	het	AVS-congres
gezien	en	gesproken.
Interessante	dag.”

Een tweet	van @DeKringRijen op	het	congres in 2014
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23 Ontwikkeling	ontwerpen:	gespreid	leiderschap	en de	rol	van	de	schoolleider
Martine	Fuite workshop

Ons denken over leiderschap verandert continu en het
heroïsch leiderschapsdenken maakt de afgelopen jaren
plaats voor meer collegiale leiderschapstheorieën.
Bovendien groeit de rol van de leerkracht en krijgen
met name in het onderwijs gespreid leiderschap en

professionele ruimte veel aandacht.
Wat is gespreid leiderschap? En hoe verhoudt het zich tot het nemen
van professionele ruimte? Hoe kan gespreid leiderschap scholen
helpen hun ambities te realiseren? Wat vraagt dit van schoolleiders
en leerkrachten?

Samen maken de deelnemende schoolleiders en besturen een
analyse van hun eigen school en verkennen zij hoe gespreid leider
schap hen kan ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen.
Wat vraagt dit van hen en hun team? Deelnemers gaan naar huis met
een aantal concrete stappen en tips om meer gespreid leiderschap
en het nemen van professionele ruimte te realiseren.

Martine Fuite is senior adviseur bij Van Beekveld & Terpstra.
www.vanbeekveldenterpstra.nl

22 Samen	professionaliseren	in	netwerken
Maarten de	Laat

Samenwerken is iets van alledag,
voortdurend ben je aan de hand van allerlei
activiteiten en vraagstukken met collega’s
in diverse netwerken in de weer. Netwerk
leren biedt een perspectief op professio
naliseren dat aansluit bij de vraagstukken
die schoolprofessionals tegenkomen in de
dagelijkse praktijk. Wil het leren van

professionals betekenisvol zijn, dan is het belangrijk om hen zelf
actief aan het roer te laten staan bij het zoeken naar oplossingen.
Dit betekent overigens niet dat het teamlid er alleen voor staat.
Netwerkleren is erop gericht dat professionals die contacten om
zich heen verzamelen die bij het oplossen van een bepaald
vraagstuk nodig zijn. Gezamenlijk werk je aan een lerende cultuur
binnen de organisatie, waardoor er mogelijkheden ontstaan
voor openheid, transparantie, cocreatie, gespreid leiderschap
en waardecreatie in communities en netwerken. De school
fungeert dan steeds meer als een professionele leergemeenschap
waarin samenwerking een van de belangrijkste pijlers is.

Echter, hiervoor is ruimte nodig binnen de organisatie en het
vraagt ook om andere vormen van leiderschap. Leiden vanuit
kracht betekent hier bijvoorbeeld dat je leraren de ruimte en het
vertrouwen geeft om met medewerkers binnen (vanuit alle lagen)
en buiten de school productief aan organisatievraagstukken te
werken en daar ook de erkenning voor te krijgen. De verantwoor
delijkheid en eigenaarschap wordt daarmee lager in de organisa
tie neergelegd in plaats van top-down georganiseerd en ingevuld.
Krachtig leiderschap betekent hier dat je je laat inspireren door
de netwerken, waardoor beslissingen meer vanuit de samenwer
king tot stand kunnen komen. In deze bijdrage staat De Laat stil
bij de kracht van professionaliseren in netwerken, hoe we de net
werkende houding binnen scholen kunnen vergroten en hoe we
de opbrengsten van netwerkleren beter zichtbaar kunnen maken
in de school.

Maarten de Laat is professor professionele ontwikkeling in
sociale netwerken, Welten Instituut, Open Universiteit. Hij schreef
diverse boeken over netwerken. www.open.ou.nl/rslmlt

Plenaire	sessie

Spoor	3
Samenwerken

Netwerkleren,	sociale	media,	communities,	gespreid	leiderschap,
co-teaching,	co-creatie,	kennisdeling,	multidisciplinair	team.
Dit soort	termen	verwijzen	allemaal	naar	‘samenwerken’.	De	school
en	het	schoolbestuur	zijn maatschappelijke	organisaties die	niet	op
een	eiland	staan.	De	school	is een	professionele	leergemeenschap,
waarin	samenwerking	een	van de	belangrijkst	pijlers is.	Krachtig
leiderschap	betekent	dat	je	je	laat	inspireren	door	netwerken,
waardoor	beslissingen	meer	vanuit	samenwerking	tot	stand	kunnen
komen.	Werkt	u	met	team	en	stakeholders echt	samen aan	de
realisatie	van	de	droom?
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24 Sociale	media	als cruciale	verbindingsfactor
Liesbeth	Hop sessie

Sociale media spelen een cruciale rol bij het versterken
van (inter)actieve betrokkenheid van alle stakeholders bij
onze visie, ons team en onze activiteiten. De vier kwalitei
ten van sociale media (communiceren, delen, publiceren
en participeren) zijn onmisbare tools in het opbouwen

van moderne, duurzame en effectieve relaties binnen in en externe
netwerken. Tijdens deze sessie gaan we concreet aan de slag met deze
vier kwaliteiten in uw werkomgeving.

Liesbeth Hop is medeeigenaar van de Nationale Academie
voor Media & Maatschappij. www.mediaenmaatschappij.nl en
www.liesbethhop.nl

25 Gezonde	scholen	presteren	beter!
Jan Faber	en Tom	Roetert workshop

De afgelopen jaren zijn er diverse initia
tieven geweest om vanuit het thema
Gezondheid scholen te activeren om hier
aan te werken, in het belang van de leer
lingen. Vanuit de integrale aanpak Gezonde

School lukt het steeds beter om deze initiatieven te stroomlijnen en
vanuit wetenschappelijk bewijs de nut en waarde voor de doelen van
het onderwijs te laten zien. U kunt hierbij denken aan gezondheids
thema’s als roken en alcohol, gezonde voeding, meer bewegen,
sociaalemotionele ontwikkeling, relaties en seksualiteit en veilig
heid. Met als resultaat: betere prestaties, minder uitval en een
leukere school. Weet u al welke eisen er zijn om het vignet Gezonde
School te krijgen? We helpen u graag om vanuit deze inzichten te
werken aan uw Gezonde School.

Jan Faber is projectleider Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl
(SBGL) bij de MBO Raad. Tom Roetert is Gezonde School adviseur
en adviseur bij de AVS. www.gezondeschool.nl, www.mboraad.nl,
www.avs.nl

26 Collectief	leren met	4Co-teaching
Caroline	Offerhaus workshop

Coteaching is een wijze van collectief leren in de eigen
school. Met het 4Comodel benut je elkaars ervaringen,
expertise en perspectieven en zet je die in naar aanlei
ding van een gezamenlijke leervraag. Samen ga je een
activiteit of les ontwerpen, uitvoeren en nabespreken.

Je spreekt elkaar aan op doelstellingen, dromen en uitdraging van de
visie. Dit bevordert de kennisdeling tussen teamleden (leerkrachten,
IBer, directie) en geeft ruimte tot concrete toepassingen in de
onderwijsleersituatie.
Deze workshop biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met
4Coteaching en om direct te bespreken waar dit mogelijkheden
biedt om binnen de eigen school de gezamenlijke ‘leer’kracht te
versterken. We bekijken 4Coteaching naast andere vormen van co
teaching, doorlopen de fasen en bespreken praktijkvoorbeelden.

We gaan actief op zoek naar concrete kansen waar delen van ken
nis, vaardigheden en inzichten tussen teamleden een ‘passend(e)
onderwijspraktijk’ kan versterken.

Caroline Offerhaus is adviseur en opleider bij Centrum voor
Nascholing in Amsterdam. www.centrumvoornascholing.nl

27 Ga	mee	op	ontdekkingstocht	naar
Vernieuwend	Leiderschap
Kimon	Moerbeek workshop

Twee schoolleiders nemen u mee op ontdekkingstocht.
Binnen één schooljaar (verder) groeien als schoolleider
in een innovatieve, lerende omgeving van professio
nals, en een concrete vernieuwing in de school met het
team in gang zetten? Dit jaar gingen 22 andere school

leiders u voor, door deel te nemen aan het programma ‘Vernieuwend
Leiderschap’. Via enkele korte oefeningen nemen de twee deel
nemende schoolleiders u mee in hun eigen opgedane inzichten,
bijvoorbeeld op het vlak van toepassen van veranderstrategieën,
samen leren van de praktijk en het meenemen van hun team in de
verandering. Zij passen hun inzichten toe op hun eigen verander
praktijk. De inzichten uit de oefeningen kunt u zelf ook in de eigen
praktijk toepassen. Leiden vanuit kracht vergt een sterke visie van
de schoolleider, maar juist ook het leiden van vernieuwingen vanuit
de kracht van het team. Dat is de kern van het programma
Vernieuwend Leiderschap.

Kimon Moerbeek is programmaleider van Vernieuwend Leiderschap,
een programma van het arbeidsmarktplatform PO in samenwerking
met Kennisland. www.arbeidsmarktplatformpo.nl en www.kl.nl

28 De	bestuurder	als	ontwerper
van	organisatieleren
Anita	Michgelsen	en	Arjan	Brunger workshop

Op het gebied van professionaliseren en
leren in organisaties zien we een ontwik
keling van ‘opleiden’ naar ‘leren en kennis
ontwikkeling’. Leren is het proces waarbij
beschikbare kennis wordt ingezet om

nieuwe kennis te creëren. Kennis is zowel de input als de output van
een leerproces. Kennismanagement en strategie zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De rol van directie, bestuur en staf bij het
ontwerpen van leren binnen de organisatie vraagt specifieke kennis
en deskundigheid. Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente
(Konot) heeft die deskundigheid ontwikkeld en heeft in cocreatie
met aanbieders een leerarrangement op maat gemaakt. In deze work
shop nodigen we u uit om kennis te delen met de workshopgevers
die ervaring hebben als ontwerpers en regisseurs bij het leerarrange
ment Onderwijskundig Opbrengstgericht Leiderschap voor directie,
bestuur en staf. U krijgt zicht op de vaardigheden en randvoor
waarden bij het ontwerpen en regisseren van eigen leren en
organisatieontwikkeling.

Anita Michgelsen is adviseur bij M&Ogroep en Arjan Brunger is
voorzitter college van bestuur Stichting Konot. www.meno-groep.nl
en www.konot.nl
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29 Omgaan	met	verschillen:	de
directeur	als	teamcoach
Monique	Berkhout	en	Raoul	Schildmeijer workshop

Waardoor loopt het niet altijd soepel in
een team en bereiken de meeste teams
niet helemaal dat wat zij afgesproken
hebben met elkaar? Dat is omdat we nog
steeds bij het samenstellen en leiden van

teams ten onrechte menen dat de mens een rationeel wezen is. We
houden onvoldoende rekening met de subtiele dynamiek die ons
menselijk gedrag beïnvloedt. In toenemende mate realiseren we ons
dat de leidinggevende een cruciale rol speelt in het beïnvloeden van
de teamdynamiek en de prestaties van het team. De leidinggevende
heeft een belangrijke rol als teamcoach. In deze workshop onder
zoekt u welke ontwikkeling in uw team nodig is om een high perfor-
mance team te worden waarin verschillen en daaruit voortkomende
teamdynamiek niet meer ‘lastig’ zijn, maar juist optimaal benut wor
den. Met behulp van de High Performance Teamscan bepaalt u waar
u als team staat in de samenwerking. De teamscan krijgt u na afloop
van de workshop mee, zodat uw team de scan ook kan invullen.

Monique Berkhout en Raoul Schildmeijer zijn adviseurs bij
Leeuwendaal. www.leeuwendaal.nl

30 Stakeholders:	benoemen,
betrekken,	benutten
Peter	van	den	Heuvel workshop

Stakeholders: wie zijn dat, wat moet u ermee en wat
kunt u ermee? De school en het schoolbestuur zijn
maatschappelijke organisaties die niet op een eiland
staan. Velen hebben belang bij wat de school en het
schoolbestuur doen en laten. De school op zijn beurt

heeft ook belang bij anderen. Het is zaak verbindingen te leggen.
In deze workshop onderzoeken we welke belanghebbenden we
kunnen onderscheiden, wat hun belangen zijn en hoe we met die
belanghebbenden kunnen omgaan. Een theoretisch perspectief is
startpunt voor het verkennen van knelpunten en oplossingsstrate
gieën en het uitwisselen van ervaringen. De workshop is gebaseerd
op het rapport ‘Naar een actief en open stakeholdersbeleid in het
voortgezet onderwijs’.

Peter van den Heuvel is adviseur bij KPC Groep. www.kpcgroep.nl

31 Krachtig Kommuniceren bij	een Konflict
Jan Plevier	en Ruud	de	Sain workshop

Om te leiden vanuit kracht zijn een sterke
visie en leiderschap nodig. Een goed
team, voldoende budget en passie om
samen aan de slag te gaan. Onderwijs is
bij uitstek een ‘mensenzaak’: je werkt met

leerlingen, collega’s, besturen, directies en ouders. In al deze rela
ties gaat wel eens iets mis. Gesprekken lopen niet lekker, afspraken
worden niet nagekomen en soms slaat de vlam zelfs in de pan!
Dan wordt leiden al snel ‘lijden’.

Om te kunnen leiden vanuit kracht is het nodig vaardig te zijn in het
hanteren van conflicten, preventief en curatief. Geen conflict vermij
den, maar ook niet (onnodig) laten escaleren. Een vaardige school
leider kan mediationvaardigheden inzetten in alle verschillende
relaties waarin hij zich beweegt: tussen ouders en leerkrachten, in
gesprekken met het bestuur, tussen leerkrachten en zelfs tussen
leerlingen onderling. In deze korte workshop maakt u kennis met
mediationvaardigheden. U gaat zelf aan de slag met conflicten en
onderzoekt uw eigen houding en emoties ten opzichte van een con
flict. Niet alleen kennisoverdracht, maar aan het werk!

Jan Plevier is mediator, adviseur en trainer (o.a. bij The Lime
Tree) en Ruud de Sain is mediator en senior adviseur bij de AVS.
www.thelimetree.nl en www.avs.nl

32 Reflecteren	om	te	leren
Co	Pappelendam	en	Fred	Kruidenberg workshop

Het stimuleren van leraren om (samen) te werken aan hun professiona
liteit is het belangrijkste wat we kunnen doen om de onderwijspraktijk
te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat leraren zelf de regie willen
hebben op hun professionele ontwikkeling en zelf verantwoordelijk
willen zijn voor hun eigen ontwikkeling. Ook de Onderwijsraad heeft
aangegeven dat er meer aandacht nodig is voor de alledaagse praktijk
van leraren. Meer oog voor de persoonlijke professionaliteit betekent
ook aandacht voor het trainen van reflectieve vaardigheden van leraren.
Hoe organiseer je dat in je school? Deze praktische workshop geeft u
inzichten hoe u kunt werken aan een reflectief klimaat op school en is
gebaseerd op het model ‘Goed onderwijs’ van Robert Marzano.

Co Pappelendam en Fred Kruidenberg zijn onderwijsadviseurs van
Bazalt. www.bazalt.nl

33 Samen vorm	geven aan	een
Integraal	Kindcentrum	(IKC)
Monique	Berkhout	en	Henk	Derks workshop

In deze workshop gaan we met
u in gesprek over hoe u samen
met ketenpartners de kwaliteit
van ontwikkelen en leren van
kinderen (012 jaar) in uw

regio kunt versterken. Hierbij gaat het om integratie en intensieve
samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal
werk, welzijn, jeugdzorg, sport, cultuur en zorgaanbieders. U vormt
zich een beeld van wat een complexe organisatie als een IKC is en wat
het beoogt. We verkennen hoe we de kwaliteit en kwantiteit van voor
zieningen voor 012jarigen kunnen versterken als de nadruk ligt op
een multidiciplinair team, een pedagogische visie en een doorgaande
ontwikkellijn, waarbij de ontwikkeling van het kind (in al zijn facetten)
het uitgangspunt vormt. De AVS, Leeuwendaal en S3 verzorgen in
2015 een opleidingstraject in ZeeuwsVlaanderen rondom het samen
vormgeven aan een IKC.

Monique Berkhout is adviseur bij Leeuwendaal, Henk Derks is
partner Kennisnetwerk (s3], Roelf Willemstein is directeur van de AVS
www.leeuwendaal.nl en www.avs.nl
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hoofdsponsors:

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Word
AVS-lid…

… en ontvang
50	%	korting	opuw	contributie

Wie	uiterlijk	9	februari	2015	lid	wordt	van de
AVS,	ontvangt	anderhalf	jaar	lang	(tot	1	augustus
2016) 50	procent	korting	op	de	contributie.*
Bovendien kunt	u	als AVS-lid	met	ruim 50	procent
korting	naar	het	congres.	Dubbel	korting	dus!

*Dit	geldt	voor	het	persoonlijk	deel	van de	contributie,
u blijft	minimaal	lid	tot	1	augustus 2017.
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Algemene
			informatie
Toegangsprijzen
• AVSleden: 250 euro. Vroegboekprijs: 215 euro
• Nietleden: 510 euro. Vroegboekprijs: 440 euro
• Leden kunnen voor 295 euro één introducé meenemen naar het

congres. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/congres2015
• U kunt tot en met 9 februari 2015 profiteren van de

vroegboekkorting.

Actie
Word AVSlid met 50 procent korting en bespaar ruim 50 procent
op de congrestoegang (zie pagina 14).
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 9 februari 2015 als u
gebruik wilt maken van de vroegboekkorting) naar: AVS, Antwoord
nummer 9019, 3500 ZA Utrecht. Inschrijven kan ook via www.avs.nl/
congres2015. 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
administratie kosten 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 20 maart 2015

U kunt zich ook aanmelden via www.avs.nl/congres2015

Ja, ik neem deel aan het AVScongres ‘Leiden vanuit kracht’
(tot en met 9 februari 2015 met vroegboekkorting):

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

Ik word lid op aanraden van:

Zijn/haar relatienummer:

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

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:
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goed onderwijs door
visionair leiderschap

Kom	ook	naar	het
AVS-congres	2015!

10	redenen	om	het	AVS-congres	te	bezoeken

1 Netwerken,	interessante	discussies	aangaan
en informatie uitwisselen

2 		Collegiale ontmoetingen

3 Boeiende	sprekers en	interessante	workshops

4 		Energie en inspiratie opdoen

5 Aandacht	schenken	aan	professionele	en	persoonlijke
ontwikkeling

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

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

8 Uitgebreide	informatiemarkt	met	de	nieuwste	diensten
en producten

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

10 Weer	weten	waarom	u	leidinggevende	bent geworden
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