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Trainingen & opleidingen School for Leadership
maart – juni 2014

bedrijfsvoering en financiën data trainer / adviseur / contactpersoon

• Wet Passend onderwijs: loop geen onnodig btw-risico! 26 maart of 23 april (dagdeel)  Machiel van Driel (BTW-PLAZA)

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis 3 april of 22 april John G. de Leeuw 

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping 10 en 11 april John G. de Leeuw

• Naar andere schooltijden, en dan? 7 april, 12 mei of 11 juni Eelco Dam

 kwaliteits- en kennismanagement data trainer / adviseur / contactpersoon

• Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?  27 maart of 9 april Jan Stuijver

personeelsbeleid en teambuilding data trainer / adviseur / contactpersoon

• Een goed (personeels)dossier is het halve werk!  15 april, 27 mei of 25 juni Jan Stuijver

• Operationeel werkgeverschap – Nieuw!  23 april of 18 juni Jan Stuijver 

schoolomgeving en ketenpartners data trainer / adviseur / contactpersoon

• Hoe voer ik als directeur goede medezeggenschap

 – voor leidinggevenden  9 april Carine Hulscher-Slot, Paul van Lent

• Op welke wijze wordt medezeggenschap professioneel gevoerd?

 – voor (G)MR-leden  20 mei  Carine Hulscher-Slot, Paul van Lent

organisatie- en leiderschapsontwikkeling data trainer / adviseur / contactpersoon

• Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders! 4 april Ruud de Sain, Tom Roetert

• Stephen Covey: principes van leiderschap in de praktijk 28 mei of 11 juni Bob Ravelli

• Stress- en timemanagement 24 april of 15 mei Tom Roetert

in de klas data trainer / adviseur / contactpersoon

• Neurolinguistisch programmeren (NLP) voor onderwijsgevenden 14 en 15 mei, 5 en 6 juni en 20 juni Ger van Drunen, Tom Roetert

• Pesten op uw school? Wat nu? 26 maart of 7 mei Bob Ravelli, Tom Roetert

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de basis 4 april of 16 mei Platform L21

• Masterclass Leren in de 21e eeuw – de verdieping 28 maart, 11 april of 23 mei Platform L21

coaching data trainer / adviseur / contactpersoon

• Meesterlijk coachen  2 en 3 april  Tom Roetert

communicatie data trainer / adviseur / contactpersoon

• Mediationvaardigheden voor schoolleiders – Nieuw!  27 mei en 26 juni  Ruud de Sain, Jan Plevier (The Lime Tree)

• PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media? 9 april of 14 mei Tineke Snel, Rob Voorwinden

opleiding data trainer / adviseur / contactpersoon

• Interim-management, iets voor u?  9 en 10 april, 8 mei, 19 juni, 

   2 en 3 oktober en 20 en 21 november  Tom Roetert, Bureau De Roo

in samenwerking met abp en loyalis – nieuw! data trainer / adviseur / contactpersoon

• Keuzes maken rondom pensioen 16 april, 23 mei of 20 juni Jan Stuijver, ABP

• Hoe zit het met mijn pensioen? 22 april, 5 juni of 26 juni Jan Stuijver, ABP

• Eerder stoppen? Wil ik dat? 14 april of 16 juni  Tom Roetert, Claudia Bouwman (LKC)

• Gezond werkgeverschap 16 mei of 26 juni Tom Roetert, Claudia Bouwman (LKC)

• Loopbaanbezinning 19 en 26 mei of 13 en 20 juni Tom Roetert, Claudia Bouwman (LKC)

(onder voorbehoud)
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Nieuw aanbod
in samenwerking met ABP en Loyalis

bijeenkomst ‘werkgeverschap’ abp

Keuzes maken rondom pensioen

bijeenkomst ‘deelnemers’ abp

Hoe zit het met mijn pensioen?

eendaagse training met loyalis inkomensscan

Eerder stoppen? Wil ik dat?

Werknemers hebben vaak eigen wensen en ideeën over het afron-

den van hun loopbaan. Voldoende inkomen voor later speelt een 

belangrijke rol bij de keuzes die zij kunnen maken. Het is belangrijk 

dat u als leidinggevende op de hoogte bent wat er speelt en wat er 

mogelijk is voor de werknemer. Tijdens deze bijeenkomst komen 

onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de samenhang 

tussen sociale zekerheid en aanvullend pensioen, de AOW-

regeling, de keuzes die u kunt maken bij ABP KeuzePensioen en 

het pensioen aanvullen met individuele pensioenvoorzieningen. 

Daarnaast wordt ingegaan op pensioen en de partner door het 

Misschien wilt u eerder of later dan 65 jaar met pensioen gaan. 

Of meer weten over deeltijdpensioen. In deze bijeenkomst krijgt u 

alles te horen over de mogelijkheden om uw pensioen zelf te ver-

hogen en het nabestaandenpensioen uit te ruilen voor ouderdoms-

pensioen en andersom. Vaak staan we er niet bij stil, maar pensioen 

kan morgen al ingaan. Als u of uw partner komt te overlijden is dat 

aan de orde. We gaan in deze bijeenkomst dan ook in op de hoogte 

van het inkomen als u of uw partner komt te overlijden. Bestaat er 

recht op een Anw-uitkering van de overheid en hoe hoog is deze uit-

kering? Wanneer is er recht op ABP NabestaandenPensioen en hoe 

wordt dit berekend? Kan ik het nabestaandenpensioen verhogen 

U krijgt als werkgever en werknemer zicht op de persoonlijke 

situatie en inkomensverwachting voor de betreffende werk nemer. 

De mogelijkheden om eerder te stoppen of minder te gaan 

werken brengen we tijdens deze training in kaart. Via opdrachten 

en oefeningen staan we stil bij de persoonlijke vitaliteit van uw 

werknemer. Daarnaast krijgt elke deelnemer tijdens de training 

in een persoonlijk gesprek met een specialist van Loyalis Kennis 

en Consult (LKC) een inkomensscan gericht op zijn / haar wen-

sen en mogelijkheden. Deze scan is bedoeld voor werkgever 

én werk nemer, zodat ze samen, met behulp van een directe 

bespreken van de Anw-regeling, de Anw-compensatie van ABP, 

het ABP NabestaandenPensioen bij overlijden voor en vanaf 65 jaar 

en de mogelijkheden tot het uitruilen van pensioen. Verder komt 

arbeidsongeschiktheid aan bod en de gevolgen voor het ABP 

KeuzePensioen. De AVS biedt deze bijeenkomst aan in samen-

werking met ABP.

Doelgroep: schoolleiders en bestuurders

Kosten: t 35 per deelnemer (ochtend inclusief lunch)

Data: 16 april, 23 mei of 20 juni

met ouderdomspensioen of andersom? Ook wordt er ingegaan op 

werkloosheid en pensioen. Kortom, na deze bijeenkomst heeft u 

vanuit diverse invalshoeken informatie over uw pensioen. Ook hebt 

u als deelnemer aan de cursus de mogelijkheid een individuele 

afspraak te maken met een adviseur van het ABP, die ingaat op uw 

persoonlijke situatie. De AVS biedt deze bijeenkomst aan in samen-

werking met het ABP.

Doelgroep: AVS-leden

Kosten: t 35 per deelnemer (ochtend inclusief lunch)

Data: 22 april, 5 juni of 26 juni

contactpersoon bij LKC kunnen bekijken hoe nu verder. De AVS 

biedt deze training aan in samenwerking met Loyalis Kennis 

en Consult.

Doelgroep: werknemers van 55 jaar en ouder die inzicht willen 

 krijgen in de mogelijkheden van minder werken of eerder stoppen.

Kosten: t 1.200 per cursist (inclusief inkomensscan t.w.v. t 750) / 

t 900 per cursist als werkgever (semi)collectief IPAP-contract bij 

Loyalis heeft

Data: 14 april of 16 juni

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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eendaagse training

Gezond werkgeverschap

2 eendaagsen

Loopbaanbezinning

Uit onderzoek blijkt dat in organisaties waarbij strategisch perso-

neelsbeleid hoog op de agenda staat en waar de leidinggevende 

een strikte gesprekkencyclus voert, een hoger welbevinden van 

personeel en een lager ziekteverzuim wordt gemeten. Gezond 

werkgeverschap geeft kansen en verantwoordelijkheden. 

Verantwoordelijkheden voor goede zorg en facilitering en kansen 

om medewerkers te stimuleren. Bij veel besturen is IPB-beleid 

aanwezig, maar nog niet concreet uitgewerkt. Besturen missen vaak 

duidelijke kaders en afspraken op het gebied van personeelsbeleid. 

Hoe geven P&O-medewerkers vorm aan het strategisch personeels-

beleid? Is er strategisch personeelsbeleid en zijn daarvoor de juiste 

kengetallen en gegevens beschikbaar? Is uw gesprekkencyclus op 

orde? Wat zijn de verzuimcijfers op schoolniveau? Welke kengetal-

len gebruikt u om samen met schooldirecteuren te kijken naar 

verzuim- en preventiemogelijkheden? Vaak bieden deze gegevens 

inzichten en kansen waarvan u zich niet bewust bent.

In de training komen onder meer aan de orde: analyse van het 

gebruikte IPB-beleid, actualisering van het gebruikte personeels-

beleid en materiaal, kennis van sociale zekerheid en regelgeving 

via de SZ-wijzer en onderzoeken van mogelijkheden voor ander 

personeelsbeleid. U krijgt zicht op de aanwezige of benodigde 

kengetallen voor strategisch personeelsbeleid (zoals verzuimcijfers, 

geldstromen, regelingen, pensioenopbouw en pensioenplan). 

De training leidt tot analyse van beleidsstukken en systemen en 

een praktijkplan van aanpak voor de eigen stichting of school. 

Deelnemers krijgen een gratis (proef )abonnement op Sociale 

zekerheidswijzer. U kunt opdrachten voorafgaand aan de training 

als huiswerk verwachten. De AVS biedt deze training aan in samen-

werking met Loyalis Kennis en Consult.

Doelgroep: bovenschools managers, HRM- of P&O-functionarissen, 

schooldirecteuren

Kosten: t 900 of t 775 (als werkgever (semi)collectief -IPAP contract 

bij Loyalis heeft)

Data: 16 mei of 26 juni

Het aantal door de wol geverfde professionals op uw scholen is 

groot. Dat betekent echter niet dat zij zich ook hebben bekwaamd 

in het maken van bewuste loopbaankeuzes die zowel voor henzelf 

als voor de organisatie het meest gunstig zijn. In roerige tijden 

kan het lonend zijn eens stil te staan bij een aantal vragen over de 

eigen inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Vitale medewerkers 

leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek. Daar heeft u als 

organisatie veel baat bij. Voor veel medewerkers speelt de vraag 

hoe ze kunnen doorwerken op een prettige en productieve manier. 

Daarbij ligt de focus op het aanspreken van hulpbronnen die het 

werkvermogen en de vitaliteit kunnen vergroten.

Samen met uw medecursisten gaat u in verschillende werkvormen 

onderzoeken hoe u in het leven en in het werk staat. U krijgt 

zicht op uw talenten en motieven in uw werk. Samen maakt u een 

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Op dag één krijgt u een leuke 

en persoonlijke ‘huiswerkopdracht’ mee voor dag twee. In deze 

tweedaagse training (twee afzonderlijke dagen of een tweedaagse 

incompany) krijgen u en uw team de tijd om eens stil te staan bij uw 

werk en u te bezinnen op uw leven(sfase). U kunt uzelf als directeur 

aanmelden, maar natuurlijk ook uw collega’s, uw schoolteam en 

een groep leerkrachten. In het kader van IPB en POP-gesprekken of 

leeftijdsbewust personeelsbeleid kan deze training medewerkers 

weer inspiratie en plezier in het werk geven. Belangrijk doel van 

de training is het voorkomen van het vastlopen in de loopbaan. 

Na afloop krijgt u een uitdraai van de persoonlijke scan Vitaal in je 

Werk mee. Deze training biedt de AVS aan in samenwerking met 

Loyalis Kennis en Consult.

Doelgroep: schoolteams, team van directeuren

Kosten: t 1.100 per deelnemer / t 825 per deelnemer (als werk gever 

(semi)collectief IPAP-contract bij Loyalis heeft)

Data: 19 en 26 mei of 13 en 20 juni

Nieuw!

Nieuw!

Foto: Hans Roggen
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Eendaagse

Operationeel 
werkgeverschap

Als directeur van een school krijgt u te maken met diverse personele 

kwesties: aanname, disfunctioneren, ziekte en soms onvermijdelijk 

ook ontslag van medewerkers. In die rol is goed werkgeverschap 

belangrijk. Wat vraagt dit van een schooldirecteur? Hoe kunt u 

medewerkers ondersteunen en welke mogelijkheden kunt u hen 

bieden? Met aandacht voor de wet- en regelgeving, de geldende cao 

en de jurisprudentie.

Doelgroep: leidinggevenden in het po die zich verder willen 

 verdiepen in deze materie.

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Data: 23 april of 18 juni

Eendaagse studiedag

Op welke wijze wordt 
medezeggenschap 
professioneel gevoerd?
Meer dan vroeger maken besturen eigen keuzes op gebied van 

onderwijs, personeel of financiën. De praktijk leert dat veel 

medezeggenschapsraden behoefte hebben aan professionele 

ontwikkeling om als volwaardige gesprekspartners gezien te 

worden. Deelnemers worden via (inter)actieve werkvormen met 

voorbeelden uit de eigen schoolpraktijk meegenomen in de ‘wereld 

van de  medezeggenschap’. De door de AVS uitgebrachte publicatie 

‘Goed onderwijs, goede MR’ vormt de leidraad.

Doelgroep: zittende en nieuwe (G)MR-leden

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Datum: 20 mei

Dagdeel

Wet Passend onderwijs: loop 
geen onnodig btw-risico!

Vanaf 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend onderwijs in werking. 

Deze wet brengt naast wijzigingen op het gebied van onderwijs ook 

btw-risico’s met zich mee. Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen, 

is het noodzakelijk dat scholen gaan samenwerken. Het samenwer-

kingsverband krijgt een eigen budget voor extra ondersteuning. 

Het verdelen van dit budget, maar ook het detacheren van perso-

neel en de werkzaamheden ten behoeve van de leerlingen kunnen 

ertoe leiden dat u 21 procent btw moet betalen. 

Door hier slim mee om te gaan, minimaliseert u 

eventuele risico’s en kunt u dit budget zo optimaal 

mogelijk benutten. BTW-PLAZA verzorgt deze 

 bijeenkomst in samenwerking met de AVS.

Doelgroep: leidinggevenden / kwartiermakers van de samen-

werkings verbanden, schoolleiders en administrateurs die te maken 

krijgen met de Wet Passend onderwijs

Kosten: t 95, inclusief lunch en informatiemateriaal

Data: 26 maart of 23 april

Voorjaarstrainingen
in de schijnwerpers

Nieuw!

2 eendaagsen

Mediationvaardigheden 
voor schoolleiders

Schooldirecteuren van nu hebben te maken met het bestuur van de 

overkoepelende onderwijsgroep, mondige leerlingen, leerkrachten 

en ouders. Al deze participanten hebben hun eigen belangen en een 

directeur moet al die belangen herkennen en erkennen. Hij wordt 

vaak uitgenodigd om een ‘kant’ te kiezen in conflicten en tegelijkertijd 

moet hij met iedereen een zo goed mogelijke relatie behouden. 

Mediationvaardigheden kunnen helpen om dit beter te laten ver-

lopen. Ruud de Sain, ervaren mediator / adviseur van de AVS geeft 

samen met Jan Plevier, ervaren trainer / mediator 

van The Lime Tree (www.thelimetree.nl) de training 

mediationvaardigheden, specifiek gericht op 

schoolleiders.

Doelgroep: schoolleiders

Kosten: leden t 895 / niet-leden t 995

Data: 27 mei en 26 juni

Nieuw!
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2 tweedaagsen en 1 eendaagse

Neurolinguistisch programmeren 
voor onderwijsgevenden

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor 

presentatie, coaching en communicatieverbetering. Het beschrijft 

de dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe 

hun interactie in ons lichaam emoties en gedrag beïnvloedt. De oefe-

ningen geven uw communicatie een extra dimensie, zowel in groepen 

als inter- en intrapersoonlijk. NLP reduceert miscommunicatie en 

verhoogt de kwaliteit van de interactie. De focus ligt op het effectiever 

werken met kinderen, ouders en collega’s. Na deze training bent u 

beter in staat te luisteren en informatie te filteren. Daarnaast kunt u 

vanuit uw eigen kracht omgaan met lastige situaties en conflicten.

‘g o e d e  s f e e r  e n  o p e n  h o u d i n g 
i n  d e  g r o e p.  h a r d  w e r k e n  o p  e e n 
b i j z o n d e r  r e s p e c t v o l l e  w i j z e ’

Doelgroep: onderwijsgevenden in het po die op het gebied van 

communicatie en het beïnvloeden van gedrag effectiever te werk 

willen gaan.

Kosten: t leden 2450 / niet-leden t 2950

Data: 14 en 15 mei, 5 en 6 juni en 20 juni

Eendaagse

Meerscholen- of cluster direc teur? 
Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur zijn vergt specifieke leiderschaps-

competenties. Het vraagt aan de ene kant strategisch sturen 

en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en 

herkenbaarheid als leider. Tijdens deze studiedag krijgt u 

handvatten om uw taakstelling in te richten. Hoe u strategisch beleid 

van de scholen uitzet, implementeert en tegelijkertijd de verschillen 

tussen de scholen respecteert.

‘ i n  ko r t e  t i j d  v e e l  i d e e ë n  e n  s t o f 
m e e g e k r e g e n  o m  j e  pa d  u i t  t e  z e t t e n 
a l s  c l u s t e r d i r e c t e u r ’

Doelgroep: meerscholen- of clusterdirecteuren

Kosten: leden t 399 / niet-leden t 499

Datum: 4 april

Eendaagse studiedag

PowNews staat voor de deur, 
hoe ga ik om met media?

Het kan zo maar gebeuren, een boze ouder stapt naar de pers, 

een calamiteit op school en uw school wordt belaagd door journa-

listen. Deelnemers leren wat de do’s en don’ts zijn bij en zich 

voorbereiden op mediacontacten. Er wordt gebruik gemaakt van 

voorbeelden, rollenspellen en camera-oefeningen. 

Doelgroep: schoolleiders en bestuurders po en vo

Kosten: leden t 399 / niet-leden t 499

Data: 9 april of 14 mei

Eendaagse

Een goed personeels dossier 
is het halve werk!

Hoe bouwt u op school een goed (digitaal) personeelsdossier op? 

Wat zijn de vereisten en hoe houdt u het up-to-date en inzichtelijk? 

Hoe maakt u er een leraarvolgsysteem van? Hoe kunt u de gesprek-

kencyclus en andere zaken die op school spelen actueel houden in 

het dossier? Allemaal vragen die tijdens de studiedag beantwoord 

worden. Ook maakt u kennis met de inhoud, wet- en regelgeving 

aangaande persoonsgegevens en komen de do’s en de don’ts van 

een goed personeelsdossier aan de orde. 

‘ i k  k a n  d i r e c t  a a n  d e  s l a g  m e t 
d e  v e r k r e g e n  k e n n i s ’

Na de eendaagse heeft u inzicht in wat er in de inhoud van een goed 

dossier nodig is en hoe u hier in de praktijk in het kader van goed 

personeelsbeleid mee kunt werken.

Doelgroep: directeuren

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Data: 15 april, 27 mei of 25 juni

Foto: Hans Roggen
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Naar andere schooltijden, en dan?
Eendaagse training over voordelen continurooster 

Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid 
zelf hun schooltijden aan te passen (WPO), 
ingegeven door een veranderende maatschap-
pij waar aansluiting gezocht wordt tussen 
werk-, school- en kinderopvangtijden. De AVS 
gaf in november 2012 de publicatie ‘Naar 

andere schooltijden, en dan?’ uit. In het verlengde daar-
van verzorgt zij de gelijkluidende eendaagse training voor 
(adjunct-)leidinggevenden in het primair onderwijs. 
De belangstelling is groot. 

tekst winnie lafeber

AVS-adviseur en Gezonde school-coach Eelco Dam legt uit dat in 

de ochtend de theorie aan bod komt, in de middag de praktijk met 

een gastspreker. Uit het voorstelrondje blijkt dat veel deelnemers 

zich willen oriënteren op andere schooltijden en behoefte hebben 

aan informatie over de normjaartaak. Sommigen hebben al ervaring 

met het continurooster (van 8.15-14 uur), maar kampen met (wisse-

lende) behoeftes van leerkrachten of ouders. Hoe maak je ouders en 

team enthousiast en hoe bereid je hen voor op andere schooltijden?

Gevolgen voor taakbeleid
In het theoretische gedeelte passeren diverse wetten en regelingen 

de revue (CAO PO, Wet BIO, lumpsum, flexibilisering schooltijden 

in het po, Arbeidstijdenwet, WMS, compensatieverlof ) en wordt al 

snel duidelijk dat de materie ingewikkeld en soms onduidelijk is. 

Als je kiest voor andere schooltijden, wat betekent dat dan voor 

je taakbeleid? Dam legt uit hoe de urenberekening in elkaar zit 

(Hoorns model: 7.520 : 8 = 940 uur), hoe je ‘pauzemomenten’ kunt 

wegschrijven en wat het verschil is tussen onderwijs- en schooltijd.

De route naar andere schooltijden bepaalt de school zelf (binnen 

de norm). De school maakt het beleid, de oudergeleding van de MR 

moet instemmen met de wijziging in het schooltijdenbeleid. Dam 

behandelt de verschillende stappen in dit proces en de diverse 

schooltijdenmodellen. Het is op de eerste plaats belangrijk om te 

bepalen waarom de school wil overgaan naar andere schooltijden. 

Heeft dit bijvoorbeeld te maken met rust en regelmaat in de school, 

de lange tijd tussen de middag, de behoefte aan rusttijd of werk-

drukvermindering van leerkrachten, de wensen van ouders of de 

ontwikkelingsbehoefte van kinderen? Pas in de derde monitor van 

de inspectie (oktober 2014), waarin pilotscholen geëxperimenteerd 

hebben met andere schooltijden, wordt duidelijk wat de effecten 

zijn op de ontwikkeling van kinderen.

Dialoog
Een van de conclusies is dat je leerkrachten en ouders goed moet 

betrekken in het hele proces. Dam: “Ga de dialoog aan. Informeer 

op de goede momenten de juiste mensen. Leg het niet op, maar 

inventariseer de behoeften.” Een andere tip is om een werkbezoek 

aan collega-scholen af te leggen die volgens een nieuw schooltij-

denmodel werken. Dit sluit aan bij gastspreker Martha Broersma, 

directeur van De Berkenschool in Hoogland, waar de deelnemers 

vragen aan kunnen stellen. Zij werkt al enkele jaren met een conti-

nurooster, wat goed bevalt. Kinderen en leerkrachten ervaren veel 

meer rust door de korte middagpauze, geen onrust door vragen 

en ophalen van ouders en zien voordelen in de langere vrije of 

werkmiddag. Broersma: “Het is veel effectiever: leerkrachten heb-

ben meer tijd voor werkvoorbereiding, overleggen, administratie en 

oudergesprekken onder werktijd. En de kinderen geven zelf aan niet 

meer zo slaperig te zijn als de les na de middagpauze (12.30 uur) 

weer start.”

Doelgroep: (adjunct-)directeuren primair onderwijs

Data: 7 april, 12 mei of 11 juni

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl / professionalisering

Meer informatie, inschrijven en advies op maat
Kijk voor meer informatie zoals data, kosten, trainers en inschrijven op www.avs.nl / professionalisering. Of neem contact op met de AVS 

via schoolforleadership@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een training, opleiding, advies of coaching op maat voor uw organisatie of 

team? Neem dan contact op met Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl of coaching@avs.nl.
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Word nu AVS-lid
met forse korting

Actuele uitgaven

Zicht op pensioen, Bestaansrecht scholen primair onderwijs, Naar andere schooltijden en dan?, Goed onderwijs goede MR.
De AVS publiceert met enige regelmaat uitgaven over actuele onderwerpen die geschreven zijn voor schoolleiders in het 
primair onderwijs. Publicaties die direct bruikbaar zijn in uw eigen onderwijspraktijk.
Is er een nieuwe CAO PO, zijn er wijzigingen in of wordt de cao verlengd? De nieuwste versie is steeds verkrijgbaar bij de AVS.

De publicaties zijn te bestellen op www.avs.nl / vereniging / publicatiesenproducten / publicaties

goed onderwijs door visionair leiderschap

AVS Publicaties

Professionaliseringsaanbod 2014 / 2015
Houd de website www.avs.nl / professionalisering in de gaten voor nieuw aanbod en extra data. 
In april ontvangt u het AVS Handboek waarin het professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2014 / 2015 staat.
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