
Als we de vraag zouden stellen wie de belangrijkste 
rol vervult voor een groot zeeschip, zou u dan  meteen 
’de ontwerper‘ als antwoord geven? En toch is de 
bestuurder van een educatieve instelling vooral belang-
rijk als ontwerper en minder als degene die het stuur 
in handen heeft. De persoon van de leider speelt een 
doorslaggevende rol. Wat voor leider bent u en wat voor 
leider wilt u zijn in de context waarin u werkt? Wat voor 
leider is er in de complexiteit van een onderwijsorga-
nisatie nodig? En wat moet u daarvoor ontwikkelen? 
Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken 
en handelen.

DOELGROEP
U geeft beroepshalve (eindverantwoordelijk) bestuurlijk 
leiding aan een po-onderwijsorganisatie. U heeft 
zich op terreinen van management en leiderschap 
geprofessionaliseerd en heeft kennis van en ervaring 
met organisatiekunde, leiderschap, systeemdenken, 
veranderkunde en onderzoek.

KENMERKEN
•  Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk 

voor uw eigen organisatie wordt u gedurende de hele 
leergang uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, imple-
mentatie, analyse en de vertaling naar uw strategische 
beleid voor de middellange termijn. U kunt de u toe-
bedeelde taken effectief en doelgericht organiseren en 
reflecteren op eigen handelen.

•  Ontwikkeling via probleemgestuurd leren waarbij de groep 
onder leiding van een expert via een casus of een game 
problemen uit de praktijk analyseert en mogelijke oplos-
singen verkent. Het vullen van de ’gereedschapskist‘ voor 
de eigen praktijk staat daarin centraal.

•  Ontwikkeling van de eigen persoonlijke stijl door te 
leren met en van elkaar, met ondersteuning van deskun-
dige docenten (ook van buiten de sector onderwijs en 
educatie).

Uitvoering door het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

OPBOUW
De leergang Professioneel Bestuurder bestaat uit 
modules die uitgevoerd worden in vijf tweedaagse 
(incl. overnachting) en vijf eendaagse bijeen komsten. 
De docenten en trainers zijn allen experts op hun vak-
gebied en werkzaam in verschillende domeinen. 
Soms zijn ze zelf bestuurder en verbinden dan ervaring aan 
verdieping. De literatuur die gebruikt wordt, is actueel en 
heeft voldoende diepgang, passend bij de functie.
U ontvangt na afloop, bij voldoende beoordeling van 
uw portfolio, een certificaat.

MODULES
Programmamanager Vera Ruitenberg
Module Persoonlijk leiderschap Jasper Rienstra
Module Governance Carine Hulscher-Slot
Module Organisatieontwikkeling Jan Bustin
Module Veranderkunde Ron Wolsleger
Module Bedrijfsvoering Geke Lexmond
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ANKIE KNIJENBURG

Ankie Knijnenburg-Oelkers is senior adviseur bij 
Leeuwendaal. Ze werkt ruim 15 jaar samen met 
bestuurders en directies in het onderwijs aan de 
ontwikkeling van een krachtige visie en strategie, 

nieuwe concepten en markten. Kernbegrippen die zij 
hanteert zijn: ondernemerschap, positionering en 
profilering, professionalisering en talentontwikkeling.

CARINE HULSCHER-SLOT 

Carine Hulscher-Slot is senior adviseur bij 
Leeuwendaal. Haar ruime ervaring in het 
adviseren en begeleiden van bestuurders en 
leidinggevenden in het onderwijs zet zij graag in 

bij vraagstukken rond governance, organisatieontwikkeling, 
reorganisatie, medezeggenschap en professionalisering.

CHRIS TILS 

Chris Tils is directeur van Fundatis, een advies
bureau dat Onderwijsinstellingen helpt met het 
organiseren van onderwijs en onderzoek. Fundatis 
heeft daarvoor brede expertise onder één dak: 

van strategieontwikkeling tot onderwijslogistiek en profes-
sionalisering, van infor matie management tot financiën en 
organisatie verandering (www.fundatis.nl).

GEKE LEXMOND-DE ROO

Geke Lexmond-De Roo is directeur van de 
adviesgroep Organiseren en Bekostiging bij 
Leeuwendaal. Zij begeleidt opdrachtgevers 
enerzijds met het bouwen aan een toekomstvaste 

organisatie die geen of nauwelijks last heeft van ad hoc en 
anderzijds met het organiseren van de juiste rand-
voorwaarden voor het verzorgen van goed onderwijs.

HARTGER WASSINK 

Hartger Wassink is organisatiepsycholoog en heeft 
zich gespecialiseerd in de samenwerking tussen 
leerkracht, leidinggevende en school bestuur. Hij 
volgde de Policy Governance Academy in Londen. 

Wassink werkt voor Hogeschool Utrecht en heeft zijn eigen 
adviesbureau ‘De Professionele Dialoog’.

HENK STRATING 

Henk Strating is als partner en adviseur 
verbonden aan HS-Arbeidsvoorwaarden en is 
gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken: 
arbeidsverhoudingen, strategisch personeels-

beleid, arbeidsvoorwaarden en (CAO-)onderhandelingen.

JAAP JAN BROUWER 

Jaap Jan Brouwer studeerde medicijnen en rechten 
in Groningen. In het dagelijks leven is hij managing 
partner. Hij adviseert organisaties op het terrein 
van strategie, organisatieontwikkeling en imple-

men tatievraagstukken. Daarnaast schrijft hij boeken over 
militaire historie.

JAN BUSTIN 

Jan Bustin is als senior adviseur verbonden aan 
Leeuwendaal. De juiste argumenten, handige 
oplossingen en werken aan een goede flow binnen 
de organisatie zijn aandachtspunten waar hij zich 

op richt. Een aloude waarheid waar Jan mee werkt is: ‘Gaat 
het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ 
Dat geeft volgens hem in de praktijk de beste oplossingen.

JASPER RIENSTRA 

Jasper Rienstra heeft een passie voor toegepaste 
bewustzijnsontwikkeling. Hij doet dit als team-
coach, trainer en leiderschapsontwikkelaar, in vele 
contexten. Hij is als directeur verbonden aan CHE 

Synnervate. Tevens is hij initiatiefnemer van mooiboos.nl, 
omdat hij vindt dat respectvolle confrontaties vaak de 
missing link zijn in leiderschap anno nu.

ROALD POOL 

Roald Pool is werkzaam bij Leeuwendaal als 
business development manager en een typische 
change agent. Van huis uit is hij econoom met een 
passie voor gedragsverandering. Zijn missie: 

mensen de spiegel voorhouden en verder helpen in hun 
persoonlijke ontwikkeling, hun drijfveren voor de publieke 
taak en in hun groei binnen de organisatie. Als trainer en 
coach van leidinggevenden prikkelt hij en daagt hij uit, 
waarbij hij luisterend werken combineert met inhoudelijke 
deskundigheid. 

RON WOLSLEGER 

Ron Wolsleger is werkzaam bij Leeuwendaal als 
directeur van de adviesgroep Ontwikkelen & 
Training en houdt zich bezig met ontwikkel en 
leervraagstukken binnen het publieke domein. 

Zijn overtuiging daarbij is dat leren in de werkelijkheid het 
beste resultaat geeft.

WILBERT VAN LEIJDEN 

Wilbert van Leijden is adviseur op het gebied van 
maatschappelijke veranderingen en organisatie-
ontwikkeling. Hij is co-auteur van het boek 
Nederland op doorbreken, over de historische 

ontwikkeling van de Nederlandse samenleving en de 
complexe maatschappelijke dynamiek van vandaag. Hij 
verzorgt over dit onderwerp diverse lezingen en presentaties. 
Hij werkt aan een nieuw boek, waarin hij verbindingen legt 
tussen een aantal belangrijke vraagstukken die momenteel 
in de wereld spelen.
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OPBRENGSTEN
•  U bent als professional en als persoon goed toegerust 

voor uw taak als bestuurder.
•  U kunt strategisch denken en handelen en bent vaardig 

in relaties met interne en externe partijen. U kunt reflec-
teren op eigen handelen en daarop uw gedrag en verdere 
ontwikkeling sturen.

•  U bent in staat ontwikkelingen internationaal, in de 
Nederlandse maatschappij en in het onderwijsbeleid te 
onderkennen, te analyseren en te vertalen in strategisch 
beleid voor de middellange en lange termijn.

DATA EN LOCATIE
15 en 16 september, 6 oktober, 3 en 4 november,
1 december 2016, 12 en 13 januari, 2 februari, 9 en
10 maart, 6 en 7 april, 11 mei, 2 juni 2017.
De eendaagsen vinden plaats bij de AVS in Utrecht. Tijdens 
de tweedaagsen (incl. overnachting) verblijft u op een 
mooie locatie in Amersfoort.

INVESTERINGEN
Uw investeringen in deze leergang zijn:
•  Een studiebelasting van 270 uur in de vorm van 

bijeenkomsten, aangevuld met zelfstudie, reflectie 
en intervisie.

•  Een financiële investering van € 8.750 (AVSleden), 
€ 9.750 (niet AVSleden). Dit is inclusief de verplichte 
literatuur en verblijfskosten.

TERMIJNBETALING
Het is mogelijk om in drie termijnen te betalen.
Bij inschrijving kunt u dit aangeven.

INFORMATIE EN AANMELDING
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het AVS 
Centrum Educatief  Leiderschap, programmamanager Vera 
Ruitenberg, tel. 030- 2361010 of e-mail cel@avs.nl
Of kijk op www.avs.nl/cel/pb

Programma
DATA LOCATIE ONDERWERP BEGELEIDING

15 en 16 september 2016 
(incl. overnachting)

Amersfoort •  Kennismaking en introductie
•  Persoonlijk Leiderschap

Vera Ruitenberg
Jasper Rienstra

6 oktober 2016 Utrecht •  Organisatiefilosofie Jaap Jan Brouwer

3 en 4 november 2016
(incl. overnachting)

Amersfoort •  Governance Chris Tils
Carine Hulscher-Slot
Hartger Wassink

1 december 2016 Utrecht •  Onderwijs en maatschappij 
•  Intervisie

Wilbert van Leijden
Jasper Rienstra

12 en 13 januari 2017
(incl. overnachting)

Amersfoort •   Visie- en strategieontwikkeling
•  Stakeholdermanagement 

Ankie Knijnenburg
Jan Bustin

2 februari 2017 Utrecht •  Onderhandelen Henk Strating

9 en 10 maart 2017
(incl. overnachting)

Amersfoort •  Veranderkunde 
•  Intervisie

Roald Pool 
Ron Wolsleger
Jasper Rienstra

6 en 7 april 2017
(incl. overnachting)

Amersfoort •  Bedrijfsvoering (financieel 
management en personeelsbeleid)

Geke Lexmond-De Roo

11 mei 2017 Amersfoort •  Confronteren met respect 
(gespreksvoering)

Jasper Rienstra

2 juni 2017 Utrecht • Afsluiting Vera Ruitenberg
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