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AVS Centrum Educatief Leiderschap 

Wilt u weten of leidinggeven iets voor u is of wilt u goed 
toegerust zijn voor uw taak als leidinggevende? Wilt u 
voor de directie als sparringpartner fungeren? En wilt 
u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leiding-
gevende zijn die dicht bij de dagelijkse onderwijspraktijk 
staat? In deze leergang vult u uw kennis aan op alle 
domeinen van uw school (organisatie, onderwijs, perso-
neel, facilitaire zaken, cultuur).
Leiderschap bestaat in verschillende gradaties. Natuurlijk 
heb je de formele leider, vanzelfsprekend het leiderschap 
in het managementteam, maar denk ook aan leiderschap 
als fenomeen dat bij iedereen in de organisatie in ver-
schillende mate aanwezig is. Aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling en gespreid leiderschap is essentieel in 
iedere school(organisatie). Het is voor het leiderschap in 
de school belangrijk dat deze professionals goed worden 
toegerust om hun taken met succes te vervullen.

Het middenkader vervult als het ware een scharnier functie 
in de school. Deze functie is onmisbaar. Enerzijds bent 
u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastgesteld 
beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces 
zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. 
Voor de schoolleider is de middenmanager een welkome 
gesprekspartner, die de taal van leidinggeven spreekt en 
weet wat er zich afspeelt in de directiekamer, maar zich 
ook kan verplaatsen in wat er in de school gebeurt.
Veel collega’s hebben deze leergang, die de AVS al een 
aantal jaren verzorgt, met plezier en resultaat afgerond. 
Voor sommige deelnemers heeft dit geleid tot een stap 
richting het schoolleiderschap.

DOELGROEP
Bouwcoördinator, intern begeleider, adjunct of team-
leider. Voor middenmanagers die zich afvragen “is een stap 
richting schoolleider iets voor mij?” is deze leergang een 
goede keuze. En voor professionals die van grotere waarde 
willen zijn in het samenwerken met de andere leiding-
gevenden in de school.

REGISTERLERAAR
De Leergang Middenkader met registratie-
nummer Hn5zbwHwBj is valide bevonden 
door de register commissie en staat 
gewaardeerd met 160 registeruren. 

De leergang is opgenomen in registerleraar.nl

OPBOUW
Deze achtdaagse leergang is opgebouwd van binnen naar 
buiten: eerst komt het persoonlijk leiderschap (leiding 
geven aan je eigen leven en werk) aan bod, daarna de 
 buitenkanten van het domein. Het eerste deel mondt uit 
in het bewust worden van wie je in het werk wil zijn en wil 
betekenen (het Wie). Het tweede gedeelte gaat meer over 
de praktijk van alledag op een aantal belangrijke gebieden 
en hoe dat goed te doen (het Hoe en Wat).

 Leergang Middenkader

kwww.avs.nl/cel/middenkader

‘Ontdekken van je eigen kwaliteiten, met anderen praten 
over het vak.’

Goed onderwijs door visionair leiderschap 
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KENMERKEN
Twee belangrijke elementen zijn: 
•	 	het	bijhouden	van	reflectieverslagen	van	elke	bijeen-

komst waaruit duidelijk wordt waar u mee aan de slag 
gaat en wat u (nog even) laat liggen. 

•	 	het	uitvoeren	van	een	actieonderzoek	waarbij	u	leiding	
geeft aan een groepje collega’s in een ontwikkelings- of 
verandertraject binnen de organisatie.

Andere programmaonderdelen die aan bod komen:
•	 Situationeel	leiderschap	(Hershey	&	Blanchard);
•	Managerial	Grid	(Blake	&	Mouton);
•	 8	stappen	van	verandermanagement	(John	Kotter);
•	 	De	belangrijkste	eigenschappen	van	effectief	persoonlijk	
en	publiek	leiderschap;

•	 Een	persoonlijk	statuut;
•	 Timemanagement;
•	 Effectief	vergaderen;
•	 Basis	van	financiën	en	doelbewust	begroten;
•	 	Presenteren	van	het	actieonderzoek	en	

presentatietechniek.

OPBRENGSTEN
U weet of leidinggeven iets voor u  is (of niet). U bent beter 
toegerust uw huidige werk te doen. U bent een betere 
gesprekspartner voor uw directeur. Er is meer (gedeeld) 
leiderschap in de organisatie. U bent een ervaring in lei-
dinggeven aan ontwikkelingen rijker wat een mogelijk 
effect	heeft	op	de	kwaliteit	van	de	school.	

CERTIFICAAT
Afronding	van	de	leergang	en	uitreiking	van	het	certificaat	
vinden plaats na voldoende beoordeling van alle uitge-
voerde opdrachten die u weergeeft in uw portfolio. Met 
name de beoordeling van uw uitgevoerde actieonderzoek 
weegt daarin zwaar.

DOCENT 
BOB RAVELLI 

“In theorie verschillen praktijk en theorie niet 
veel van elkaar.... In de praktijk wel!”
Bob Ravelli heeft ruime ervaring als 
leidinggevende PO en als trainer voor 
directeuren. Ondergedompeld in de praktijk 
én de theorie. Nu werkzaam in beide. Als 
directeur van een basisschool en als trainer 
aangesloten bij het AVS Centrum Educatief 

Leiderschap.  Specialisaties: organisatie ontwikkeling van 
de	school	als	lerende	organisatie	en	levend	systeem,	
leiderschapsontwikkeling, missie- en visieontwikkeling, 
opleiden van middenkader, opbrengst gericht leiderschap 
in de school. Het theoretisch kader vindt hij in het werk 
van	P.	Senge,	O.	Scharmer,	D.	Kim,	S.	Covey,	D.	Hopkins,	
M.	Fullan,	A.	Hargreaves,	Marzano,	J.	Hattie	en	K.	Robinson.

DATA EN LOCATIE
25 april, 23 mei, 27 juni, 19 september, 7 november, 21 
november 2018, 9 januari 2019 en 6 februari (afsluiting).
De leergang vindt plaats bij de AVS in Utrecht.

INVESTERINGEN
Een	financiële	investering	van:	€	2.750	(leden),	€	2.995	
(niet AVS-leden). Studiebelasting: 160 uur (16 uur vak-
inhoudelijk- didactisch en 144 uur overig) waarvan 
64 contacturen en 96 voorbereidingsuren.

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

‘Je gaat nadenken over je kijk op het onderwijs, op jezelf en 
de relatie tussen beiden.’
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