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De samenleving verandert. De toegevoegde waarde 
van onderwijs moet vanuit deze veranderende 
samenleving opnieuw tegen het licht gehouden 
worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal 
om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast 
speelt er een generieke opdracht met betrekking tot 
huisvesting, vergroening, energieneutraal bouwen en 
verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In deze 
leergang nemen wij u mee in de wereld van renovatie en 
vernieuwing voor een gezond, duurzaam en betaalbaar 
(school)gebouw, passend bij de why van de organisatie. 
U wordt op basis van kennis en praktische vaardigheden 
toegerust om een stevige en actieve rol te vervullen 
in dit proces. U krijgt niet alleen grip op het (ver)bouw 
proces, maar wordt in deze leergang uitgedaagd en 
begeleid om met lef en ambitie de regie te nemen en 
leiding te geven.

In Nederland staan ongeveer 9.000 schoolgebouwen. 
Hierin krijgen ruim 2.4 miljoen leerlingen les en werken 
bijna 200.000 onderwijsprofessionals. In veel van deze 
gebouwen laat de gebouwkwaliteit, het binnenklimaat 
en de energetische kwaliteit te wensen over. Dit leidt 
tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten 
én een hoger ziekteverzuim. Ook brengen deze zaken 
onnodig hoge exploitatielasten met zich mee, terwijl de 
budgetten al zo krap zijn. In onderwijs en kinderopvang 
wordt gelukkig steeds meer aandacht besteed aan 
gebouwkwaliteit en duurzaamheid. Dit vanuit een 
eigen motivatie, veranderingen in de werkconcepten 
en processen, maar ook vanwege verschillende 
verplichtingen in termen van nieuwe regelgeving. 
Denk onder andere aan het bijna energieneutraal 
(BENG) bouwen (vanaf 2020), het binnenkort verplichte 
energielabel voor de huisvesting en het feit dat we 
binnen afzienbare termijn van het gas af gaan.

Er komt daarmee veel op schoolleiders af. Dit terwijl 
er al zoveel taken liggen. Schoolleiders hoeven niet 
de expert te worden voor deze opgave, maar moeten 
wel kennis hebben van wat de opgave is en wat er van 
hen wordt verwacht. Denk hierbij onder andere aan 
de onderwijskundige vertaling van het concept naar 
inrichting en ruimte.

Leergang Regisseur 
Onderwijs en Gebouw

Goed onderwijs door visionair leiderschap 

Daarnaast is het van belang om een goed beeld te 
hebben van de diverse mogelijkheden die er zijn om 
de opgave op te pakken. Hiermee wordt professioneel 
opdrachtgeverschap gecreëerd dat ervoor zorgt dat de 
schoolleider weet welke opdracht hij/zij aan experts kan 
verstrekken en hoe een goed proces en realisatie tot stand 
komt. U wordt toegerust om met de verbetering van de 
gebouwkwaliteit en verduurzaming van schoolgebouwen 
aan de slag te gaan om toekomstgericht en duurzaam 
ontwikkelen van kinderen en jeugd mogelijk te maken. De 
21e eeuw is namelijk al een tijdje geleden begonnen!

DOELGROEP
Directeuren (po) die bezig zijn met of die aan de slag gaan 
met een (grote) verbouwing, functiewijziging van het 
gebouw, (ver)nieuwbouw, spreidingsplan of een integraal 
huisvestingsplan (IHP).
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KENMERKEN
•	  De leergang gaat in op veranderende 

ontwikkelingsconcepten voor kinderen. Uitgaande van 
die Why, staat kennis en vaardigheden met betrekking 
tot de volgende onderwerpen centraal:  
- maatschappelijke context, transitie en  
  transformatieprocessen in het sociale domein; 
- gedragsverandering bij professionals;  
- accommodatiebeleving bij kinderen en ouders;  
- exploitatie van brede voorzieningen in het sociale 
  domein, waarin ook educatie (po) plaatsvindt; 
- bouwproces;  
- keuze van materialen met het oog op duurzaamheid, 
  onderhoud en exploitatie; 
- bouwmanagement;  
- procedures, wet- en regelgeving, veiligheid;  
-	financieel	management; 
- multifunctionaliteit.

•	  De deelnemers vormen een netwerk voor 
collegiale consultatie en intervisie, al dan niet met 
ondersteuning door hun bestuurders (het van en met 
elkaar leren); 

•	  De deelnemers werken tijdens de hele looptijd aan 
diverse opdrachten. Er zijn twee soorten opdrachten, 
keuzeopdrachten en tussenliggende opdrachten, 
steeds voorafgaand aan iedere bijeenkomst.
De keuzeopdrachten hebben een meer continu 
karakter, zoals: organiseer een forum-, debat- of 
inspiratiebijeenkomst, zet een werkgroep integraal 
curriculum op of richt een werkgroep op met 
betrekking tot het opstellen van een programma van 
eisen. De opdrachten tussen de bijeenkomsten door 
hebben betrekking op de inhoud van de bijeenkomsten 

(verwerking en/of voorbereiding). 
•	  In deze leergang wordt gebruikgemaakt van 

verschillende digitale leermiddelen. 
•	  Deze leergang wordt begeleid door de projectleiders 

Peter Vereijken en Henk Derks, aangevuld met 
gastdocenten.

•	  De deelnemer wordt tijdens de leergang gecoacht 
op zijn/haar innovatief ondernemerschap. De 
projectleiders/hoofddocenten bieden kennis 
en ondersteuning, bij het onderzoek en de 
contextanalyse, het schrijven van een plan van 
aanpak of programma van eisen (PvE) en een eigen 
businessplan. 

•	  De leergang bestaat maximaal uit een groep van 20 
deelnemers.

OPBOUW
De doorlooptijd van de leergang is een schooljaar. De 
leergang start met een intakegesprek via Skype. We 
starten met een tweedaagse in Amersfoort. Daarna zijn 
er zeven eendaagsen steeds van 10.30 tot 16.30 uur op 
verschillende locaties in Nederland, die met betrekking tot 
het thema relevant zijn. Tussen de bijeenkomsten zijn er 
actieve praktijkgerichte opdrachten.  Tijdens de leergang 
vindt coaching, intervisie en collegiale consultatie plaats 
om op de juiste manier de stappen te zetten. 

Op de laatste afsluitende bijeenkomst bespreken we de 
resultaten van de leergang met elkaar (inclusief je eigen 
bestuurder)	en	vindt	de	uitreiking	van	het	certificaat	plaats.

De verschillende onderdelen van de leergang zorgen voor 
een stevige verbinding in de opbrengst. De opzet voorziet 
in een continue uitwisseling tussen theorie en de eigen 
praktijk. 
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PROGRAMMA EN LOcATIES
1. Tweedaagse ‘Herontwerp onderwijs en huisvesting, 
neem de regie’
Locatie: Fletcher Hotel Amersfoort 

•	  Leider-, ondernemer- en eigenaarschap; 
•	  Visieontwikkeling, ontwikkelingen in het sociale 

domein;
•	  Huisvestingsvraagstukken, rollen en bevoegdheden;
•	  Projectmanagement.

2. Onderwijs in een rollercoaster
Locatie: TU Eindhoven 

•	  Ontwerpen voor de toekomst;
•	  Voorzieningen in de 21ste eeuw/2032 e.v. (deel 2);
•	  IKc - blurren - taakvervaging;
•	  Verduurzaming & vergroening; 
•	  De contextanalyse.

3. In de helikopter, overzie het proces
Locatie: Arcadis Amersfoort

•	  Projectmanagement en aanbesteding;
•	  Leidinggeven aan veranderingen; 
•	  Kennis- en kwaliteitsontwikkeling; 
•	  Renovatie, bouw, verbouwing;
•	  Businessplan.

4. Ontwerp, interieur en functionaliteit
Locatie: Ontwerpstudio en fabriek EromesMarko Wijchen

•	  (Her)ontwerp interieur;
•	  Multifunctionaliteit - multidisciplinair gebruik;
•	  Mooi Zooi;
•	  Businessplan.

5. Bouwen aan de toekomst
Locatie: Aannemer (nader bekend gemaakt)

•	  Bouwen: traditioneel of…;
•	  Huisvesting van voorzieningen, de vorm volgt uit de 

inhoud; 
•	  Werken onder stress: tijdsdruk, voortdurend à la 

minute kiezen;
•	  Werken met een budget (checkpoints en fases).

6. Kind centraal in het eigen sociale domein
Locatie: Humanitas kinderopvangorganisatie Vught 

•	  Voorzieningen in het sociale domein;
•	  Integrale dienstverlening aan kinderen en hun gezin,  

it takes a village to raise a child; Is visie wel 
betaalbaar?; 

•	  Businessplan.

7. Een betaalbaar gebouw, houd grip
Locatie: Bank (nader bekend gemaakt)

•	 	 Bedrijfsvoering,	financiën	en	exploitatie;	
•	  Bespreking van de resultaten van de opdrachten;
•	  Businessplan: de laatste losse eindjes.

8. Naar een afronding 
Locatie: AVS-kantoor Utrecht

•	  Presentatie van de plannen in subgroepen;
•	 	 Uitreiken	van	het	certificaat.
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BEGELEIDING
De projectleiders voor deze leergang zijn Peter Vereijken  
en Henk Derks, aangevuld met verschillende gastdocenten.

PETER VEREIjKEN (DOcENT)

Peter Vereijken is vanaf 2000 als zelfstandig 
adviseur werkzaam op het snijvlak van 
onderwijs, opvang, welzijn  en het sociale 
domein. Vereijken is momenteel lid van een 
aantal Raden van Toezicht binnen het 
onderwijs en de kinderopvang en verricht 

vrijwilligerswerk bij een aantal besturen. Ook is hij vanuit 
(S3] projectleider/docent van een aantal leergangen van 
het AVS centrum Educatief Leiderschap. 
Vereijken is in 1977 begonnen als maatschappelijk 
werker en daarna heeft hij diverse functies bekleed 
in de (jeugd)hulpverlening/AMW, de kinderopvang, 
bij Randstad (gezondheidszorg) en Deloitte (IcS). 

HENK DERKS (PROjEcTLEIDER/DOcENT)

Drs. Henk Derks is maatschappelijk 
ondernemer en werkt als zelfstandig 
adviseur, begeleider en opleider binnen het 
onderwijs, de kinderopvang en welzijn; 
daarnaast is Derks projectleider/docent van 
een aantal leergangen van het AVS centrum 

Educatief Leiderschap. Hij wil onder andere vanuit het 
netwerk (S3] de beweging (mede)veroorzaken vanuit de 
WHY met een visie gericht op de ontwikkeling van kinderen 
in de 21e eeuw.  Derks startte in 1978 als leerkracht in het 
primair onderwijs. Daarna werkte Derks als 
schoolbegeleider en bij de landelijke centra KPc en APS. In 
het bedrijfsleven werkte hij op het gebied van 
databasemarketing, communicatie en technologie. De 
laatste jaren was hij ook bestuurder in het po.

OPBRENGSTEN
Na het volgen van de leergang bent u: 
•	  optimaal voorbereid om een adequate rol te kunnen 

vervullen als ’professionele opdrachtgever’, als 
regisseur van onderwijs en gebouw. U kunt leiding 
nemen en geven op het hele dan wel onderdelen van 
het (nieuwe)bouwproces;

•	 	 in	staat	om	een	goede	contextanalyse,	demografisch	
onderzoek en integrale analyse te maken en een 
duiding te geven van de toekomstige situatie. De 
kaders en het beleid zijn helder en vormen het kompas 
bij de te maken keuzes;

•	  wordt u toegerust voor de verschillende rollen die de 
schoolleider heeft in het proces van (vernieuw)bouw 
van een accommodatie in het sociale domein (met 
name voor de sector onderwijs). De nadruk ligt op 
initiërende en coachende vaardigheden en daarmee 
kunnen acteren in de diversiteit van rollen;

•	  leert u om op een deskundige wijze een businessplan 
op te stellen of kunt u een verantwoorde aanvraag 
voor	financiering	van	(vernieuw)bouw,	verduurzaming	
of vergroening van een multifunctionele 
accommodatie doen.

DATA EN LOcATIE 
De leergang start met een tweedaagse in Amersfoort.  
Daarna zijn er zeven eendaagsen op verschillende locaties 
in Nederland. 
Ga voor actuele data naar www.avs.nl/cel/rog.
 
INVESTERINGEN
Uw investeringen in deze leergang zijn: 
•	 	 Een	financiële	investering	van	€	6.950	(AVS-leden)	 

of:	€	7.450	(niet	AVS-leden).	Dit	bedrag	is	inclusief	
overnachting tweedaagse, verblijfskosten en literatuur.

•	  Een studiebelasting van 172 uur, waarvan 76 
contacturen en 96 uur voorbereiding.

INFORMATIE EN AANMELDING
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het 
AVS centrum Educatief Leiderschap, programmamanager 
Vera Ruitenberg, cel@avs.nl of 030-2361010. Aanmelden 
voor deze leergang is mogelijk via www.avs.nl/cel/rog.


