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Leiders voor de toekomst

Leiders voor de toekomst
Beste collega’s,
Het onderwijs gaat een nieuw tijdperk in.
De nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in
snel tempo op. Kinderen van nu staan anders
in het leven dan vroeger, leren niet alleen
uit een boek, maar halen hun kennis ook
van internet en leggen contacten via sociale
media. Onderwijsconcepten en lesprogramma’s veranderen door de opkomst van digiboards, digitale leermiddelen, apps et cetera.
Het verleden biedt geen houvast voor hoe de toekomst eruit ziet.
Ook leerkrachten en ouders zijn vaak van een andere generatie, zijn
mondiger of kritischer, willen zich ontwikkelen, meedenken over
hun taken en verantwoordelijkheden, of meepraten over (nieuwe)
onderwijsontwikkelingen. Ze willen met de tijd meegaan. Deze dynamiek en onvoorspelbaarheid van de toekomst vragen om leiderschap
waarbij creativiteit, veranderbaarheid en flexibiliteit essentieel zijn.
Bent u er klaar voor?
Welke leiderschapsstijl past bij het doel dat u wilt bereiken? Hoe rust
u leerkrachten en kinderen toe om straks onze kennismaatschappij
te vormen en die verder te ontwikkelen? Hoe maakt u van uw school
een goed presterende school? Hoe gaat u om met de toenemende
verantwoordings- en controlelast, de stijgende externe druk en
groeiende takenlijst (met bijbehorende verwachtingen)? Bent u het
schaap met de zes poten?

Visionair, transformationeel en gespreid leiderschap zijn belangrijke
pijlers voor de schoolleider van de toekomst. U bent geen leider die
op de tent past, maar u wilt sporen nalaten, ambities en talenten
ontwikkelen, werknemers prikkelen en een gemeenschappelijke visie
ontwikkelen. Of u wilt leiderschapstaken met uw teamleden delen.
U reageert snel en flexibel op veranderingen in de organisatie en de
maatschappij.
We hebben weer ons uiterste best gedaan om een aansprekend programma rondom dit thema en deze drie pijlers te creëren. Uiteraard is
er tussendoor voldoende tijd om uw collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Wij nodigen u graag uit, samen met uw collega’s, deel te nemen aan
dit AVS-congres. Op dit congres zal ik ook afscheid nemen als voorzitter van de AVS omdat ik dan de pensioengerechtigde leeftijd heb
bereikt. Na alle jaren die ik met u heb mogen doorbrengen, de vele
contacten die we hebben, wil ik graag op het congres persoonlijk
afscheid nemen van onze AVS’ers die me altijd hebben gesteund.
Een opvolger wordt te zijner tijd bekendgemaakt.
De AVS bestaat alweer 20 jaar, het AVS-congres organiseren we al 19
jaar. Kortom, laten we er een feestje en onvergetelijke dag van maken.
Tot ziens op vrijdag 14 maart.

Ton Duif,
Voorzitter AVS

Het bestuur van de AVS nodigt alle AVS-leden uit deel te nemen aan het AVS-congres
en op feestelijke wijze afscheid te nemen van onze oprichter en voorzitter Ton Duif.

inleider

Pesten apen ook?
door Patrick van Veen
Omdat mensen uit het onderwijs regelmatig deze vraag stelden aan Patrick
van Veen, onderzocht hij wat bekend
is over pestgedrag bij apen en wat
leerkrachten en schoolleiders hiervan kunnen leren. Dat apen pesten,
is inmiddels duidelijk, maar waarom
escaleert het nooit in een chimpanseeof gorillagroep? Van Veen leert op een
andere manier te kijken naar pesten en nodigt zijn toehoorders
uit kritisch te kijken naar hun eigen rol en gedrag. Zo ontdekken
schoolleiders en hun teams hoe kennis en ervaringen uit de biologie kunnen bijdragen aan de (proactieve) aanpak van pesten op
school.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 20 procent van al het pestgedrag
in de klas wordt waargenomen. Terwijl het in een effectieve aanpak juist belangrijk is dat pesten op tijd gezien en herkend wordt.
Dat maakt de juiste interventie mogelijk en pas dan kan er proactief opgetreden worden, voordat het escaleert. Het beste effect
bereik je bij kleine interacties, nog vóór het moment dat een kind
zelf aangeeft dat het ernstig wordt gepest.
Patrick van Veen schreef samen met diermanager Sarah Mutsaers
het boek ‘Pestkop-Apenkop, wat apen ons leren over pesten
op het schoolplein’. De huidige aanpak van pesten en de rol
van omstanders, zoals ouders en leerkrachten, staan hierin ter
discussie.
Patrick van Veen is zelfstandig bioloog, schrijver en oprichter
en eigenaar van Apemanagement (www.apemanagement.nl).
Samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen doet hij onderzoek naar oorzaken van pesten. Hij adviseert ondernemingen
en geeft regelmatig boeiende presentaties, onder andere voor
Driessen HRM, een van de hoofdsponsors van het AVS-congres.
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AVS-congres
in vogelvlucht

Programmalijnen
Het AVS-congres bestaat uit een drietal programmalijnen
die allen een mix van plenaire sessies, lezingen en
workshops bevatten.

Programmalijn 1: Visionair leiderschap
Een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. Daar staat het
jaarlijkse AVS-congres om bekend. Of u nu schoolleider,
algemeen directeur of bestuurder bent, u wilt werken aan
de kwaliteit van het onderwijs. U hoeft het wiel niet telkens
opnieuw uit te vinden. Juist in gesprek met collega’s doet u
nieuwe ideeën op, leert u van elkaar.
Het thema ‘Leiders voor de toekomst’ richt zich op drie pijlers:
Visionair, Transformationeel en Gespreid leiderschap. Het een
is niet ‘beter’ dan het andere. U pikt die elementen eruit die
u verder helpen. Uiteindelijk gaat het erom dat u, uw team en
de leerlingen klaar zijn voor de toekomst.

Dagindeling
Rond de drie pijlers Visionair, Transformationeel en Gespreid leider
schap zijn verschillende workshops, sessies en plenaire sessie
geclusterd. U kunt sessies uit alle drie de pijlers kiezen.
Aan u vrij de keuze welke workshops of sessies u volgt. U kiest ten
minste één plenaire sessie. Tussendoor heeft u ruim voldoende tijd
om de informatiemarkt en de AVS-stand te bezoeken, te netwerken
en te lunchen.

AVS-stand en informatiemarkt
De beursvloer (in de Grand Hall) staat weer vol met voor u en het
onderwijs relevante organisaties en partners. Centraal vindt u de
AVS-stand, waar het bestuur, de ledenraad en de medewerkers u te
woord staan als u vragen heeft of met ons over een (actueel) onderwerp in gesprek wilt. Voor vakinhoudelijke vragen kunt u ook terecht
bij onze AVS Helpdeskadviseurs. We horen graag wat u in uw werk
of in de maatschappij bezighoudt. Via Twitter kunt u ook met andere
congresgangers in contact treden (#avscongres).

Visionaire leiders zijn inspirerende personen die sporen nalaten.
Ze creëren een visie, hebben een eigen manier van kijken en ontwikkelen ambities. Hoe kunnen we onze scholen inrichten en laten functioneren in deze veranderende maatschappij? Hoe ontwikkel je het
gedrag van leerkrachten, dat hierbij past? Hoe rust je kinderen toe om
straks onze maatschappij te vormen en die verder te ontwikkelen?

Programmalijn 2: Transformationeel leiderschap
Transformationele leiders prikkelen werknemers, creëren een gevoel
van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, zodat ze zich
extra inspannen om de beoogde doelstellingen te bereiken. De intrinsieke motivatie speelt hierbij een rol. (Systeem)leiderschap richt zich
op een organische ontwikkeling, waarbij sturing onmogelijk is, maar
het creëren van groeibevorderende voorwaarden essentieel is. Welk
gedrag hoort daarbij om het gedeelde ideaal ook zichtbaar te maken?
Hoe ontwikkelen we excellente scholen? En, hoe maken we tijd voor
reflectie en leren van elkaar?

Programmalijn 3: Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap beschouwt leiderschap als een interactieproces
tussen leiders, volgers en de situatie. Afhankelijk van de situatie
waarin een organisatie zich bevindt, neemt degene met de meeste
expertise of ervaring daarin, het voortouw. Bij gedeeld leiderschap
spreid je de leiderschapstaken over meerdere leden van de organisatie. Door de toenemende druk door regelgeving, verantwoording,
taakbelasting en opvolgingsproblemen is het essentieel de kwaliteiten/talenten van elk teamlid in te zetten. Bovendien kan elk teamlid
zo optimaal bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45

Dagprogramma
ja arrede ton duif
inleiding patrick van veen
pauze, informatiemarkt,
netwerken

12.15
12.30
12.45
13.00

lunch
informatiemarkt
netwerken

13.15

Afscheid Ton Duif
Op dit congres nemen we afscheid van Ton Duif, die 20 jaar geleden
de AVS heeft opgericht en sindsdien voorzitter is. Een bijzonder
moment dus. Hierbij staan we uiteraard stil, in de inleiding en
centrale afsluiting. En uiteraard wil Ton persoonlijk zoveel mogelijk
leden spreken. Dit kan bijvoorbeeld in de pauzes of tijdens
Drinks&Bites. Vanaf 15.45 uur zijn er diverse mediterrane, oosterse
en Nederlandse versnaperingen en snacks, een aantal ter plekke
door de NBC-koks bereid. Zo heeft u de gelegenheid om na te praten
met collega’s en afscheid te nemen van Ton Duif.

13.30
13.45
14.00
14.15

work shop/
sessie

14.30
15.00
15.15
15.30
15.45
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10.30
10.45
11.00
11.15
11.45

work shop/
sessie

12.00
12.15
12.30
12.45
13.00

lunch
informatiemarkt
netwerken

13.15
13.30
13.45
14.00
14.15

plenair

14.45

10.15

11.30

plenair

12.00

10.00

pauze
centrale afsluiting,
afscheid ton duif
drinks&bites (tot 19.00 uur)

14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45

Overzicht workshops en sessies
1
Visionair leiderschap
1 	Pedagogisch leiderschap
	Luc Stevens
2 	De kracht van inspiratie en kwetsbaarheid in tijden van accountability
	Angelie Ackermans en Nora Booij
3 	Digitaal School Dossier
	Gerard Lokhorst
4 	Onderwijs: ‘onbeperkt houdbaar’
	Jack Duerings, Frank Coert, Marcel Bogaarts
5 	Samen continu verbeteren door Waarderend Onderzoeken
	Aart Brezet
6 	De innovatieve school
	Fred Verboon
7 	Van Moetisme naar Moreel Besef
	Jan Jutten
8 	Hoe de ‘7 Habits’ van Stephen Covey het onderwijs
kunnen verrijken
Gespreid leiderschap
Suzan Koning
20 	Gespreid Leiderschap
	Mark van Vugt
21 	‘High Potential, nu al schoolleider? Wat straks?!’
	Suzanne Witteveen en Ellen Tomberg
22 	Een zwakke school weer op koers
	Jacqueline Kenter en Annelies Jacobs
23 	Nederlands leiderschap; een voorbeeld voor de rest van de
wereld!
Transformationeel leiderschap
	Johan Spitteler en Frank Cuppers
9 	Een ‘elke dag samen beter’ cultuur op school creëren
24 	Distributed leadership: zelfkennis is de voorwaarde voor een
succesvolle directeur
	Jaap Versfelt
10 Waarom leerlingen beter leren als leerkrachten samenwerken
	Henk Hendriks
25 	Pensioen als instrument om uw leiderschap te vergroten
	Marcel Bogaarts en Misha van Blijswijk
11 	‘Van eiland naar WIJland’. Samen werken aan
Fred Lardinois
26 	Gespreid Leiderschap vraagt om verantwoording op bestuurskwaliteitsbewustzijn en professionalisering
en schoolleidersniveau
		 Martine Creemers
12 	Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen?
	Alberto Boon
27 	Onderwijs in control: leiderschapskwaliteit in onderwijs en
	Carine Hulscher-Slot
13 	leerKRACHT in de praktijk: hoe creëert u een lerende
bedrijfsvoering
organisatie op de eigen school?
	Ralf Schimmel en Dirk Jan Timmer
28 	Wie heeft de leiding?
	Jaap Versfelt
14 	Weg met de kleine scholen? Groots en meeslepend kan ook
	Nicole van Dartel
29 	Roldifferentiatie als middel voor succesvolle functiemix
het kleine en nietige zijn
	Peter Paul Doodkorte en Ciska van Aken
	Theo Lansu
15 	Wilt u uw eigen Toekomstmuziek leren dirigeren?
30 	Passend onderwijs: hoe dichten we de kloof…?!
	Gerard Alofs
	Eelco Dam en Hans Christiaanse
16 	Flipping de classroom, hype of hoop?
	Nora van de Linden
17 	Schoolleider, een uitdagend beroep!
	Marja Creemers
18 	THT – Investeren in duurzaam leiderschap
	Els Markink en Marijke Nederkoorn
19 	Voorkomen is beter dan genezen.
Zo Matcht bespaart veel leed en geld
Koos Stienstra, Gerard Bouma en Heike Sieber

3

2

avs- congre s 201 4 _ 4

Programmalijn 1

Visionair leiderschap
Visionaire leiders zijn inspirerende personen die sporen
nalaten. Ze creëren een visie, hebben een eigen manier
van kijken en ontwikkelen ambities. Hoe kunnen we
onze scholen inrichten en laten functioneren in deze
veranderende maatschappij? Hoe ontwikkel je het
gedrag van leerkrachten, dat hierbij past? Hoe rust je
kinderen toe om straks onze maatschappij te vormen en
die verder te ontwikkelen?

Plen air e s es s ie
1

Pedagogisch leiderschap
Luc Stevens

Waarom ga je iedere dag naar
school? De zin om naar school te
gaan en daar goed werk te leveren
als leerkracht of als leerling sluit
aan bij wat een school als
pedagogische gemeenschap
betekent en wil bereiken.
Schoolleider en leerkrachten
bepalen dat samen. Het is hun
onlosmakelijke
verantwoordelijkheid om in de
relatie met hun leerlingen te
realiseren wat de school in haar missie en visie belooft.
Schoolleiders zijn hier het morele kompas bij uitstek. Met hun
leerkrachten tonen zij niet alleen respect voor de individuele
leerling (zoals in alle schoolconcepten staat), maar nemen zij ook
de verantwoordelijkheid mee voor diens ontwikkeling (zoals in
weinig schoolconcepten staat).

Voor schoolleiders betekent dit dat zij hun leerkrachten, die
(ook) pedagogen zijn, in hun werk met hun leerlingen terzijde
staan. Als bemiddelaar van de professionele en persoonlijke
ontwikkeling van hun leerkrachten en als eindverantwoordelijke:
de schoolleider als gezagsdrager dus. Dat is niet in alle scholen
een wenselijke figuur. Zeker in managementconfiguraties met
locatieleiders voor het regelen van zaken hangt de pedagogische
verantwoordelijkheid nog wel eens in de lucht en daarmee het
welbevinden van leerlingen en leerkrachten.
De schoolleider als pedagogisch leider heeft op de eerste plaats
te maken met de persoon van de leerkracht. Dit vraagt om
tactvolle en tegelijk overtuigende omgang. Daarnaast biedt de
schoolleider houvast in de omgang van de leerkracht met zijn
leerling. Authenticiteit en moed zijn belangrijke kwaliteiten van de
schoolleider waar de samenleving nu en in de nabije toekomst om
vraagt.
Luc Stevens is algemeen directeur van NIVOZ en docent
Pedagogisch Leiderschap. www.nivoz.nl
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2 De kracht van inspiratie en kwetsbaarheid
in tijden van accountability

Angelie Ackermans en Nora Booij

workshop

Inspiratie, idealen, kwetsbaarheid en verantwoording kunnen hand in hand gaan in
leiderschap voor de toekomst. Dit is het
centrale uitgangspunt van deze workshop.
In een periode waarin de verantwoording
van kwaliteit van onderwijs op meetbare en controleerbare wijze
centraal staat, lijken inspiratie, idealen, passie en de dialoog over de
waarden van goed onderwijs regelmatig in het gedrang te komen.
Sluiten beide zaken elkaar uit of kunnen ze geïntegreerd worden in
een heldere en stevige beleidscyclus? Wat kunnen leiders in dat proces betekenen en waar liggen de grenzen? De kwetsbaarheid van je
eigen grenzen onderkennen is namelijk een inspiratiebron op zich.
Als praktijkvoorbeeld gebruiken we de principes van essentieel
leren (Coalition of Essential Schools) en de manier waarop deze
betekenis krijgen bij het SKBO. Macon’s managementcontracten
en managementrapportages die het SKBO heeft ontwikkeld dienen
als voorbeeld voor de manier waarop leiderschap geïntegreerd is in
de beleidscyclus. We laten zien hoe deze zijn ingebed in de dialoog
binnen SKBO over goed onderwijs. In deze workshop maken we
verder gebruik van de inzichten van de Amerikaanse onderzoekster
Brené Brown (‘leiderschap kan niet zonder kwetsbaarheid’).
Angelie Ackermans is schoolleider bij Stichting Katholiek
Basisonderwijs Oss (SKBO) en Nora Booij is onderwijsadviseur bij
KPC Groep. www.skbo.nl en www.kpcgroep.nl

3

Digitaal School Dossier

Gerard Lokhorst

sessie

Schoolbesturen staan voor een grote uitdaging.
Vanaf 1 januari 2015 worden zij zelf ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen. Voor sommige besturen geen probleem,
voor de meesten echter een bijna onneembare
horde. Er is een forse achterstand in kennis en
gebrek aan mensen met de juiste competenties om het dagelijkse
onderhoud te organiseren, een goede meerjaren onderhoudsplanning of meerjaren exploitatieplanning op te stellen en bij te houden.
Er zijn daarbij grote verschillen tussen scholen binnen het vo, po en
kinderopvang.
Stichting Duurzame school heeft, samen met 15 partijen, een open,
laagdrempelige, applicatie ontwikkeld, waarmee scholen een nulmeting kunnen (laten) doen van de staat van het huidige onderhoud.
Hierin wordt een basisdossier aangelegd, waarin alle relevante data
op een plek worden bewaard én bijgehouden. Deze gegevens zijn
altijd direct inzichtelijk voor alle betrokkenen, zoals schoolbesturen
en toeleveranciers. Het overzicht van alle relevante indicatoren rondom het gebouwbezit van een schoolbestuur geeft grip en is een goed
uitgangspunt voor verdere stappen, ook op gebied van besparingen
en duurzaamheid. De schoolleider/-bestuurder van de toekomst kan
leerkrachten en leerlingen motiveren om bijvoorbeeld aan energiebesparing te doen. Innovatie en leren van elkaar zijn sleutelwoorden.
Gerard Lokhorst is voorzitter bij Stichting Duurzame Scholen.
www.duurzamescholen.nl

4

Onderwijs: ‘onbeperkt houdbaar’

Jack Duerings, Frank Coert,
Marcel Bogaarts

workshop

De samenleving verandert
snel. Leerlingen hebben in de
toekomst kennis nodig die
nu nog niet beschikbaar is,
en die we ze dus ook nog
niet kunnen leren. Om leerlingen toch goed uit te rusten voor de
nieuwe, veranderende wereld, moeten scholen hen vaardigheden
aanleren. Dit betogen Marzano en zijn mede-auteur Heflebower. ‘In
een snel ontwikkelende informatiesamenleving kun je niet alle benodigde kennis voor een heel leven opdoen, daarom is het essentieel
die vaardigheden aan te leren, die je helpen om in een dynamische
omgeving prettig te leven’. De inzichten van Marzano en Hefflebower
staan in deze workshop centraal.
Aan de hand van prikkelende inleidingen werkt u toe naar inzichten
voor het onderwijs voor nu en straks. Wat willen we onze leerlingen
beslist meegeven? Hoe verhoudt zich dit tot ons huidige programma
en: wat betekent dit voor mij als school-/onderwijskundig leider?
U gaat zelf op verkenning in de toekomst op zoek naar ingrediënten
voor onderwijs met levenslange houdbaarheid.
Jack Duerings is senior adviseur bij Fontys Fydes, Frank
Coert is onderwijsadviseur bij Onderwijsadvies en Marcel
Bogaarts is trainer/ontwikkelaar bij Bazalt. www.fontys.nl,
www.onderwijsadvies.nl en www.bazalt.nl

5 Samen continu verbeteren door
Waarderend Onderzoeken

Aart Brezet

workshop

Niets menselijks is ons vreemd, ook in het onderwijs
niet. Om de organisatie te verbeteren kijkt een
leidinggevende al snel naar wat er misgaat binnen
het team of bestuur en de organisatie. Toch is het
veel effectiever om te kijken naar het reeds aanwezige potentieel van het team en de organisatie.
Een visionair leider werkt aan innoverende toekomstdromen, waarin
de nadruk ligt op groei.
Hoe mobiliseert u als schoolleider de krachten en energie in uw
team om het beste uit de organisatie, de medewerkers en de leerlingen te halen? Die vraag beantwoorden we in deze workshop, waarin
de principes en aanpak van Waarderende Onderzoeken (Appreciative
Inquiry) centraal staan. Het is de kunst en kunde van realistisch innoveren door vragen te stellen over het potentieel van de mensen en
de organisatie om dit volledig tot zijn recht te laten komen. Door uw
team actief te stimuleren hun hoogtepunten te delen en te onderzoeken, werkt de school continu en systematisch toe naar excellentie.
Waarderend onderzoeken leert de schoolleider de verbinding te
maken tussen het organisatiedoel en de kracht van ieder (gepassioneerd) individu. Samen met uw team ontwikkelt u een toekomstvisie
waarbij iedereen vanuit de eigen verantwoordelijkheid bijdraagt aan
de transformatie.
Aart Brezet is organisatiecoach bij Drives@Work.
www.drivesatwork.nl
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6

De innovatieve school

Fred Verboon

sessie

De wereld waarin we leven, is voortdurend in
 eweging: onze economieën, de manier waarop
b
we zoeken naar informatie, de manier waarop we
communiceren. Digitale technologie is universeel
en nauwelijks te stoppen. Het is onze plicht om
kinderen voor te bereiden op de 21ste eeuw.
Fred Verboon geeft een overzicht van een klein aantal succesvolle
21st century initiatives, waaronder het Nederlandse Entreprenasium.
Na de inleiding nemen ondernemende leerlingen van een Entre
prenasium het woord. Zij vertellen u op hun wijze wat het Entrepre
nasium inhoudt en waarom zij daaraan deelnemen.
Een verrassende en inspirerende sessie voor iedereen die leerlingen
als uitgangspunt neemt op zijn of haar school.
Fred Verboon is directeur van European School Heads Association
(ESHA). www.esha.org

7

Van Moetisme naar Moreel Besef

Jan Jutten

8 Hoe de ‘7 Habits’ van Stephen Covey
het onderwijs kunnen verrijken

Suzan Koning

sessie

‘The 7 Habits of Highly Effective People’ is het meest
bekroonde leiderschapsboek aller tijden. Veel organisaties en individuen ervaren dagelijks dat deze op
principes gebaseerde theorie leidt tot meer voldoening in het persoonlijke en professionele leven.
De ‘7 Habits’ zijn er ook voor kinderen en kunnen
kinderen helpen om goed voor zichzelf te zorgen en beter te leren
samenwerken. Ze ontwikkelen persoonlijk leiderschap bij leerlingen.
En dat leidt tot betere leerresultaten. Ze zorgen er ook voor dat de
hele school dezelfde taal spreekt.
Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 1500 scholen die dit zogenaamde The Leader in Me proces hanteren. Benieuwd hoe dat eruitziet en hoe dat aansluit op de onderwijsvragen van nu? Bezoek dan
deze workshop.
Suzan Koning is algemeen directeur bij FranklinCovey/CPS.
www.cps.nl

sessie

Hoe kunnen leiders de kwaliteit van het onderwijs
en dus ook de opbrengsten duurzaam verbeteren?
Hogere opbrengsten krijgen we niet door meer van
hetzelfde te doen, door uitbreiding van de lestijd of
door nóg harder te werken. Het gaat om het voortdurend werken aan kwalitatief hoogstaand onderwijs in een context, gecreëerd door leiders die durven varen op hun
innerlijke kompas voor de toekomst. De kwaliteit van het werk
wordt niet zozeer bepaald door wat leiders en leerkrachten weten
of kunnen, maar door de innerlijke bron van waaruit ze handelen.
Streven leerkrachten naar hogere opbrengsten, omdat het moet van
de inspectie: moetisme? Of omdat het ertoe doet voor de toekomst
van de kinderen: moreel besef? De kerntaak van leiders is om leerkrachten te verbinden met hun morele besef en passie en een einde
te maken aan het moetisme dat steeds meer de kop opsteekt in het
onderwijs. Opbrengstgerichte systeemleiders creëren een context
waarin leerkrachten zich voortdurend willen en kunnen ontwikkelen
om hun onderwijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere
opbrengsten voor de kinderen. Hoe doen ze dat?
Jan Jutten is onderwijsadviseur bij Natuurlijk leren BV.
www.natuurlijkleren.org

“Ik vind het ook prettig om rond te
struinen op de informatiemarkt.
Zo doe ik inspiratie op, krijg ik
ideeën over waar ik op school mee
verder wil.”

“Ik kom hier geloof ik al voor de
tiende keer. Je pikt altijd iets op.
Vooral de vragen ‘wat heb ik vandaag
geleerd?’ en ‘wat ga ik morgen beter
doen?’ zijn me bijgebleven. Die twee
ga ik zeker proberen toe te passen.”
Jos te Riele op een eerder AVS-congres

Gera Bessembinders op een eerder AVS-congres
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Programmalijn 2

Transformationeel leiderschap
Transformationele leiders prikkelen werknemers,
creëren een gevoel van betrokkenheid en verant
woordelijkheidsgevoel, zodat ze zich extra inspan
nen om de beoogde doelstellingen te bereiken.
De intrinsieke motivatie speelt hierbij een rol.
(Systeem)leiderschap richt zich op een organische
ontwikkeling, waarbij sturing onmogelijk is, maar
het creëren van groeibevorderende voorwaarden
essentieel is. Welk gedrag hoort daarbij om het
gedeelde ideaal ook zichtbaar te maken?
Hoe ontwikkelen we excellente scholen? En, hoe
maken we tijd voor reflectie en leren van elkaar?

Plen air e s es s ie
9

Een ‘elke dag samen beter’ cultuur op school creëren



Jaap Versfelt

Geweldig onderwijs vergt geweldige leerkrachten. En leerkrachten, blijkt uit internationaal onderzoek, worden beter door
met en van elkaar op de eigen school te
leren. Het is een mythe te denken dat leerkrachten beter worden door ze ‘ruimte te
geven’, naar cursussen te sturen of streng
af te rekenen. Om met en van elkaar te
leren is een cultuurverandering op school
nodig en dat is niet eenvoudig. Stichting leerKRACHT (een initiatief
van McKinsey & Company) werkt, samen met de Onderwijs
coöperatie, met scholen aan een dergelijke cultuurverandering.
Daarbij passen zij een veranderaanpak toe die een mix is van de
lessen uit excellente schoolsystemen (Finland, Ontaria, Shanghai,
et cetera) en de praktijkervaringen van McKinsey & Company met
cultuurverandering. In het afgelopen schooljaar is deze gedeelde
aanpak op 16 scholen via pilots uitgevoerd en in het huidige
schooljaar brengen tientallen scholen deze in de p
 raktijk.

10 Waarom leerlingen beter leren
als leerkrachten samenwerken

Marcel Bogaarts en Misha van Blijswijk

workshop

De kwaliteit van onderwijs raakt ons
allemaal. Het Nederlandse onderwijsbeleid
noemt professionele ontwikkeling van
leerkrachten als instrument om het
onderwijs te verbeteren. Een belangrijke
vraag voor veel schoolleiders is: hoe verbinden we de p
 ersoonlijke
professionele ontwikkeling van leerkrachten met schoolontwikkeling?
Deze vraag is in deze tijd zeer actueel.

Deze nieuwe scholen geloven massaal dat de leerKRACHT-aanpak
leidt tot betere leerkrachten, meer eigenaarschap, hogere onderwijskwaliteit en betere leerlingresultaten. De methodiek richt zich
met het hele schoolteam op een wekelijks ritme van bordsessies
(om leerlingdata te analyseren), lesbezoeken, onderlinge feedback
en gezamenlijke lesvoorbereiding. Deze handelingen zijn op zich
heel simpel, de moeilijkheid ligt meer in het creëren van een houding van ‘eigenaarschap’ voor kwaliteit en de wens bij het team om
het ‘elke dag een beetje beter te doen’. Deze plenaire sessie gaat
in op wat er voor nodig is om als schoolleider op uw eigen school
een dergelijke cultuur neer te zetten. Daarbij deelt Jaap Versfelt
ervaringen van leerkrachten en schoolleiders van leerKRACHTscholen en zet hij de bereikte resultaten uiteen.
Jaap Versfelt is directeur bij stichting leerKRACHT en voormalig
partner bij McKinsey & Company. www.stichting-leerkracht.nl

Uit onderzoek blijkt dat je succesvolle schoolontwikkeling realiseert als leerkrachten van en met elkaar lerend aan de slag gaan.
Hoe bereiken we dat? Succesvolle voorbeelden laten zien dat in die
scholen aandacht is voor twee processen: het team werkt aan het
creëren van een lerende cultuur en er is aandacht voor resultaatgerichte samenwerking van leerkrachten, gericht op steeds beter
onderwijs.
Dit werkt het beste als schoolleiders de (morele) keuzes scherp voor
ogen hebben en goed communiceren, aandacht hebben voor een
balans tussen pressure en support en ervoor zorgen dat collega’s
individueel en als collectief op koers blijven.
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In deze workshop verkennen we een methode voor steeds beter
onderwijs. Welke aandachtsgebieden moet u in het vizier houden
en wat zijn richtingwijzers hierbij? Welke ankerplaatsen vindt u
onderweg tijdens de schoolontwikkelingsreis? We reiken denk
kaders, voorbeelden en werkmaterialen aan, waaruit u inspiratie
voor uw school kunt putten.
Marcel Bogaarts en Misha van Blijswijk zijn beiden trainerontwikkelaar bij Bazalt en HCO. www.bazalt.nl en www.hco.nl

‘Van eiland naar WIJland’. Samen
werken aan kwaliteitsbewustzijn
en professionalisering
11

Martine Creemers

sessie

Kwaliteit in het onderwijs doet een persoonlijk
beroep op de leerkracht en de leidinggevende.
We staan stil bij de vragen: ’Doe ik de goede dingen?’ en ‘Doe ik de dingen goed?’ We benaderen de
professionele ontwikkeling vanuit het informeel
leren op de werkplek en ervaren welke bijdrage collegiaal leren levert aan de professionele cultuur van de organisatie.
We gaan tijdens de sessie dieper in op de volgende thema’s:
•	De kracht van onze mindset! Welke herkent u bij uzelf?
Welke mindset heeft de overhand binnen jullie team? En wat
betekent dit voor het teamleren? We geven met behulp van
filmpjes en stellingen een toelichting op twee soorten mentale
modellen: de statische en de op groei gerichte mentale modellen.
Deelnemers ervaren vanuit welke mindset zij hun werk, ontwik
keling en leiderschap vormgeven.
•	De cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed (Covey). 
	Welke invloed heeft u op de zaken waarbij u zich betrokken voelt
in uw werk? Hoe kunt u de cirkel van invloed vergroten? Wat kan
de samenwerking met collega’s hierin betekenen?
Martine Creemers is onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je
Samen. www.onderwijsmaakjesamen.nl

Hoe word ik een succesvolle
schoolleider van morgen?
12

Carine Hulscher-Slot

workshop

Succesvolle organisaties hebben medewerkers
met een groot gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef. Bij succesvolle organisaties
zie je een gemeenschappelijk gedeelde visie.
In succesvolle organisaties zie je transformationeel leiderschap. Wat is een goede manager en
wat is een goede leider? Hoe wordt u een transformationeel leider?
Waarom is transformationeel leiderschap nodig? Aan de hand van
een korte theoretische verkenning gaan we aan de slag met een
aantal krachtige voorbeelden uit de praktijk. We verkennen hoe we
de theorie in de praktijk kunnen vertalen.
U ontvangt concrete handvatten, een model en praktische tips voor
uw ontwikkeling naar transformationeel leiderschap binnen een
schoolorganisatie.

13 leerKRACHT in de praktijk: hoe creëert u
een lerende organisatie op de eigen school?

Jaap Versfelt

workshop

In de inleidende sessie gaat Jaap Versfelt van
s tichting leerKRACHT in op hoe u op uw school een
cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’
creëert. En hoe daarmee de kwaliteit van onderwijs
enorm verbetert. In deze vervolgworkshop gaan we
concreet in op hoe u dat op school doet. Daarbij
maken we gebruik van de leerKRACHT-interventies die tientallen
scholen nu toepassen. Dit zijn: bordsessies, lesbezoeken, feedback
en gezamenlijke lesvoorbereiding. Deelnemers krijgen hierover eerst
een korte introductie (30 minuten) en gaan daarna in groepen van
6 tot 7 personen met coaches en schoolleiders van leerKRACHT-
scholen aan de slag om deze interventies toe te passen. We sluiten
de workshop af met het delen van ervaringen bij deze praktijkoefening en een discussie over hoe om te gaan met weerstand bij het
introduceren van een nieuwe cultuur op de eigen school.
Jaap Versfelt is directeur bij stichting leerKRACHT en voormalig
partner bij McKinsey & Company. www.stichting-leerkracht.nl

14 Weg met de kleine scholen? Groots en
meeslepend kan ook het kleine en nietige zijn

Peter Paul Doodkorte en Ciska van Aken

workshop

Kun je eigen kracht voorschrijven of
afdwingen? Nee, zo eenvoudig gaat dat
niet. Eigen kracht betekent: doen wat
gedaan moet worden met behulp van je
eigen competenties. Eigen kracht ontwikkelen vraagt van de omgeving een houding gebaseerd op de kunst
van het (durven) loslaten en het – zo nodig – tijdelijk bijspringen of
meelopen. De werkelijke opgave ligt in een daadwerkelijke omslag
creëren. Binnen professionele organisaties gaat het om een omslag
van voorschrijvend en directief leiderschap naar inspirerend en dienend leiderschap.
De levensloop van veel organisaties leert dat dit geen sinecure
is. We stimuleren het nadenken over hoe (onderwijs)instellingen
zo kunnen gaan functioneren, dat er daadwerkelijk sprake is van
meer ruimte voor de professionals. Dat vraagt om het doorbreken
van bestaande structuren en (beleids)reflexen. En om een andere
verhouding tot elkaar en het fenomeen van zeggenschap over ons
professionele doen en laten. De (school)leider is facilitator en partner daarin. Specifiek bekijken we de mogelijkheden van fusies, de
inrichting van een schoolorganisatie en een samenwerkingsschool
in krimpgebieden.
Peter Paul Doodkorte is partner en Ciska van Aken is senior
adviseur bij Vondel&Nassau. www.vondel-nassau.nl

Carine Hulscher-Slot is senior adviseur bij Leeuwendaal.
www.leeuwendaal.nl
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15 Wilt u uw eigen Toekomstmuziek
leren dirigeren?

Gerard Alofs

workshop

In deze workshop gaat u beleven hoe het is om een
dirigent te zijn! U krijgt, vanuit eigen ervaringen,
antwoorden op de volgende vragen:
• Wat doet een dirigent en wat kan ik als (school)
leider hiervan leren?
• Hoe kan ik morgen gebruikmaken van deze n
 ieuwe inzichten?
•	Waarom is een dirigent een Maestro in het verbinden van mensen?
We minimaliseren in deze workshop de verbale communicatie om
te ervaren welke andere vormen van communicatie ten grondslag
liggen aan transformationeel leiderschap. Daarnaast krijgt u van
deze workshop energie, die een positieve invloed heeft op het leren
van vandaag en morgen op uw eigen werkplek. Gerard Alofs, zelf
ook werkzaam geweest als leerkracht en meerscholendirecteur,
weet een gevoelige snaar te raken. Voor als u op zoek bent naar een
andere ervaring.
Gerard Alofs is eigenaar en trainer van Tritonus Training & Advies.
Ook organisator van Podiumbijeenkomst en dirigent HAFABRA in
Limburg. www.tritonus-training.nl

16

Flipping de classroom, hype of hoop?

Nora van de Linden

sessie

Deze sessie gaat in op de (on)mogelijkheden van
Flipping the Classroom vanuit organisatorisch en
managementperspectief. In subgroepen gaan de
deelnemers aan het werk om vanuit de situatie van
de eigen school de behoeften en mogelijkheden in
kaart te brengen om met Flipping te gaan werken.
Er zijn twee invalshoeken voor de subgroepen:
•	Welke ruimte opent Flipping om te sturen op aspecten als leerkracht/leerlingratio, functiedifferentiatie, inzet van ICT?
•	Hoe krijgt u het voor elkaar? Twee schoolleiders nemen u mee in
de ontwikkeling in de school, de rol van de schoolleider, de benodigdheden en randvoorwaarden.
U gaat weg met een aantal concrete ingrediënten om op uw school
aan de slag te gaan met Flipping of een andere toepassing van de
inzet van ict in de les.
Nora van de Linden is adviseur bij InnovatieImpuls Onderwijs (IIO).
www.kennisland.nl

17

Schoolleiderschap: een uitdagend beroep!

Marja Creemers

sessie

Ontwikkelingen in en rondom de school zijn van
invloed op het onderwijs en daarmee op het beroep
van de schoolleider. Het Schoolleidersregister PO
onderzoekt actuele ontwikkelingen, wetenschap
pelijke kennis en good practices. Doel is de profes
sionalisering van schoolleiders te stimuleren.

Met ongeveer 250 schoolleiders is gepraat over de uitdagingen van
hun beroep. Tijdens de workshop presenteert het Schoolleiders
register PO de bevindingen die in de periode mei 2013 – februari 2014
zijn gedaan. Hierover gaan we met schoolleiders in gesprek, zodat
we een verdiepingsslag kunnen maken. Wilt u ook succesvol zijn als
schoolleider van nu en straks? Volg dan deze workshop.
Marja Creemers is directeur bij Schoolleidersregister PO.
www.schoolleidersregisterpo.nl

18

THT – Investeren in duurzaam leiderschap

Els Markink en Marijke Nederkoorn

workshop

Een goede leider is betrouwbaar, stuurt op
de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerkrachten en is er voor de resultaten en glimmende ogen van leerlingen.
In deze workshop stoeien we met de vraag
hoe u kunt investeren in duurzaam l eiderschap om zo de houdbaarheidsdatum van l eidinggevenden op te kunnen rekken.
We wisselen denken en doen af rond een aantal dilemma’s in
sturingsvraagstukken uit de praktijk van leidinggevenden, zoals:
•	Op welke manier kunnen beheersings- en ontwikkelingsdenken
elkaar ontmoeten?
•	Hoe blijft een leider betrouwbaar in zijn handelen?
•	Welke bestaande mythes met betrekking tot wat werkt ten aanzien
van leiderschap zetten we op losse schroeven? Hoe voorkomt u
onnodige afhankelijkheid en wat levert Quick-Win u wel of niet op?
•	Welke investeringen ondersteunen duurzaam leiderschap? Kent
u het innerlijk theater van uw team? Kunt u werken met tijdelijk
werkbare besluiten?
Na afloop bent u enigszins opgeschud en kijkt u met mildheid naar
uw eigen handelen.
Els Markink en Marijke Nederkoorn zijn opleiders en
adviseurs bij Centrum voor Nascholing in Amsterdam (CNA).
www.centrumvoornascholing.nl

19 	 Voorkomen

is beter dan genezen.
Zo Matcht bespaart veel leed en geld

Koos Stienstra, Gerard Bouma en Heike Sieber workshop
In deze workshop krijgt u
inzicht in de methode
Zorg&Onderwijs Matcht
(ZO Matcht). De training,
een onderdeel van het project,
schoolt leerkrachten uiterst effectief en geeft hen praktische
handvatten om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren.
Een effectieve ondersteuningsstructuur in een schoolorganisatie is
een múst bij het realiseren van Passend onderwijs. ZO Matcht helpt
daarbij. Met dit project sluiten we aan bij die leiders van de toekomst
voor wie het voorkomen van problemen boven het oplossen van
problemen gaat.
Koos Stienstra is directeur bij Intraverte, Gerard Bouma is senioradviseur bij het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Heike Sieber
is adviseur bij Leeuwendaal. www.intraverte.nl, www.nji.nl,
www.leeuwendaal.nl en www.zorg-onderwijsmatcht.nl
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Programmalijn 3

Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap beschouwt leiderschap als een
interactieproces tussen leiders, volgers en de situatie.
Afhankelijk van de situatie waarin een organisatie zich
bevindt, neemt degene met de meeste expertise of
ervaring daarin, het voortouw. Bij gedeeld leiderschap
spreid je de leiderschapstaken over meerdere leden
van de organisatie. Door de toenemende druk door
regelgeving, verantwoording, taakbelasting en
opvolgingsproblemen is het essentieel de kwaliteiten/
talenten van elk teamlid in te zetten. Bovendien kan elk
teamlid zo optimaal bijdragen aan de kwaliteit van het
onderwijs.

21 High Potential, nu al
schoolleider? Wat straks?!

Plen air e s es s ie
20

Suzanne Witteveen en Ellen Tomberg

De Natuurlijke Leider
Mark van Vugt

Leiderschap is een veel bestudeerd
fenomeen, maar niemand weet
eigenlijk wat het precies inhoudt.
Hoogleraar psychologie Mark van
Vugt geeft een aantal lessen uit de
biologie, psychologie en antropologie over de kunst van het leiden en
het volgen. Zijn conclusies liegen er
niet om. Allereerst komt leiderschap
veelvuldig voor in het dierenrijk. Ten
tweede is leiderschap vooral een sociaal fenomeen in plaats van
een positie in de hiërarchie of een persoonlijke eigenschap. Ten
derde is de mens een geboren volger en zijn er diverse stijlen
van volgen te onderscheiden. Ten slotte bepaalt de situatie wie
we als leider zien en wie we willen volgen. Markt van Vugt gaat
in zijn plenaire sessie in op de vraag hoe we kennis uit de
natuur en de evolutie kunnen gebruiken om effectievere organisaties neer te zetten met betere leiders en volgers.
Zijn expertise ligt in evolutionaire psychologie, groepdynamieken, leiderschap, status, conflicten en samenwerking en sociale
issues als business en management en duurzaamheid van het
milieu.
Mark van Vugt is hoogleraar groeps- en organisatiepsychologie
aan de VU in Amsterdam en postdoctoraal onderzoeker bij het
instituut voor cognitieve en evolutionaire antropologie aan de
Oxford Universiteit. www.professormarkvanvugt.com

workshop

Ben jij nog geen veertig jaar en wel actief
als leidinggevende? Super! Maar hoe lang
ga je het leuk vinden en wat daagt je nog
uit? Wat heb je daarvoor nodig, voor je
eigen maar ook de schoolontwikkeling?
Hoe is jouw invloed, word je voor vol aangezien? Heb je zelf wel eens
last van een stemmetje dat zegt: ‘Maar wie ben ik nu om mijn
mening te geven of om te vertellen hoe ik mijn school georganiseerd
heb? Mijn collega’s zijn toch veel meer ervaren?’
Ontmoet andere slimme, kundige, talentvolle en ja: jonge collegaschoolleiders. Je voert een dialoog aan de hand van dilemma’s en
vragen. Tevens maak je kennis met een collega high potential die de
ups en downs van het zijn van een jonge schoolleider op effectieve
en aangename wijze voor het voetlicht weet te brengen.
Suzanne Witteveen is senior adviseur bij Van Beekveld & Terpstra.
Ellen Tomberg is schoolleider bij de Ksu Mattheusschool.
www.vanbeekveldenterpstra.nl en www.ksu-mattheusschool.nl

22

Een zwakke school weer op koers

Jacqueline Kenter en Annelies Jacobs

sessie

Deze sessie vertelt het verhaal van hoe een externe
dreiging een zwakke school te worden, werd omgevormd tot een kracht. Dat kwam doordat de scholen van
het bestuur samenwerkten, en op dezelfde wijze het
team in zijn kracht kwam door te gaan samenwerken.
En dat alles binnen de koers van de ‘vloot’ die de scholen van het
bestuur samen vormen. De wijze waarop dat kon, vertelt de directeur
van de school die zwak werd. Andere scholen steunden (via de koers
van de vloot) en teamleden kregen de ruimte van de directeur,

avs- congre s 201 4 _ 11

waardoor ze energie en zelfvertrouwen kregen om de verandering
door te zetten. Ook gingen ouders meer activiteiten oppakken, waardoor leerkrachten leerden los te laten.
Voor veel deelnemers een herkenbaar verhaal, met veel interactiemogelijkheden. U doet inspiratie op om deze aanpak zelf ook toe te
passen.
Jacqueline Kenter is adviseur bij Leeuwendaal en Annelies Jacobs is
basisschooldirecteur. www.leeuwendaal.nl

Nederlands leiderschap; een
voorbeeld voor de rest van de wereld!
23

Johan Spitteler en Frank Cuppers

workshop

Tijdens deze workshop staat de toekomstige schoolleider in Nederland centraal:
hoe hij/zij leiding geeft aan de gelukkigste leerlingen én leerkrachten van de hele
wereld. Nederlandse schoolleiders, leerkrachten en beleidsmakers zijn trots op hun vak, werken met een
unieke leiderschapsagenda en een onderscheidend competentieprofiel waar onderwijskundigen uit de hele wereld (inclusief schoolleiders en leerkrachten uit Finland) naar komen kijken. De toekomstige
schoolleider werkt met een flexibel nationaal curriculum, geeft leiding aan een ander type leerkracht en zorgt ervoor dat er op maat
geleerd en lesgegeven wordt. De focus in de klassen ligt op creatief
en samenwerkend leren. Iedere leidinggevende moedigt innoveren
en ondernemen aan, inclusief de risico’s. Succesvolle voorbeelden
en ervaringen staan altijd voorop. (Externe) toetsing en controle zijn
vervangen door de kernwaarde ‘vertrouwen’. Schoolleiderschap is
weer een gerespecteerd en aantrekkelijk vak, omdat de context van
waaruit gewerkt wordt voor iedereen herkenbaar en veilig is.
Johan Spitteler is opleider bij het Centrum voor Nascholing
in Amsterdam en medebestuurder van Stichting de Brink.
Frank Cuppers is senior adviseur bij Onderwijs Maak Je
Samen in Helmond. www.centrumvoornascholing.nl en
www.onderwijsmaakjesamen.nl

Fred Lardinois

Distributed leadership: zelfkennis is de
voorwaarde voor een succesvolle directeur

workshop

Goede directeuren kunnen veel, maar niet alles!
Weten wat u kunt, waar u goed in bent en waar u
affiniteit mee heeft, is een grote kwaliteit.
Via de top 10 waarom directeuren uitvallen en de
top 10 waarom ze succesvol zijn, kunt u in deze
workshop in kaart brengen waar uw kwaliteiten
liggen en welke competenties en vaardigheden u slimmer en beter
bij anderen kunt beleggen. Gespreid leiderschap bevordert de professionele ontwikkeling van leerkrachten en middenkader. U krijgt
praktische tips om directietaken te verdelen over uw teamleden.
Als bijvangst wordt de directeur ook de aanjager van de kweekvijver
voor potentiële leidinggevende in het schoolteam.
Henk Hendriks is directeur en adviseur bij Van Beekveld & Terpstra.
www.vanbeekveldenterpstra.nl

workshop

Het pensioendebat en de veranderingen in het pensioen doen een steeds groter beroep op u als leider
van de toekomst. Het vergt van u meer creativiteit
en het beter en sneller inspelen op veranderingen
in pensioen. Ook de vergrijzing van de huidige
beroepsbevolking en de gestegen levensverwachting hebben consequenties voor bijvoorbeeld uw (strategische)
personeelsplanning. Pensioen versobert en keuzes zijn niet meer
vanzelfsprekend. Uw werknemers gaan langer doorwerken, terwijl
vanuit organisatieoogpunt dat misschien niet gewenst is. De dialoog
met uw medewerkers over pensioen (als onderdeel van de cao)
wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor uw werknemers, maar
ook om uw (organisatie)doelstellingen te kunnen realiseren.
In deze interactieve workshop trainen we bovenschools managers
en schoolleiders om de dialoog met medewerkers over pensioen aan
te gaan. Welke vragen zijn daarbij voor u belangrijk? Wat zijn overwegingen van uw werknemers? We bespreken niet de technische kant
van pensioen, maar juist pensioen als onderdeel van de cao en uw
bedrijfsdoelstellingen
Gebruik het ABP KeuzePensioen en keuzemogelijkheden hierbinnen
als HR-instrument om meer grip te krijgen op uw strategische personeelsplanning, het behartigen van de belangen van uw werknemers
om zo uw leiderschap te vergroten. Ook deelname aan (online)
community.
Fred Lardinois is pensioenvoorlichter van het ABP. www.abp.nl

26 Gespreid Leiderschap vraagt
om verantwoording op bestuursen schoolleidersniveau

Alberto Boon

24

Henk Hendriks

25 Pensioen als instrument om
uw leiderschap te vergroten

workshop

U bent als bestuurder of schoolleider integraal
v erantwoordelijk voor de kwaliteit (in een brede
context) binnen respectievelijk de stichting en de
school. In die zin is er sprake van gespreid leiderschap. Steeds met het doel voor ogen dat kinderen
zich maximaal kunnen ontplooien. Het is logisch dat
u daarover verantwoording aflegt. Sterker nog, het zou u met trots
moeten vervullen om te laten zien hoe goed de stichting, de school,
de klas heeft gepresteerd. Het is een voorbeeld van kracht en leiderschap om te vertellen op welke onderdelen het minder goed gaat en
welke acties u gaat ondernemen. Het is geen afrekencultuur, het is
professionaliteit en staan voor uw verantwoordelijkheid.
Interessante onderdelen hierbij zijn de rollen van en de verhouding
tussen de bestuurder en de schoolleider: de bestuurder is/wordt
intern toezichthouder van de schoolleider. De schoolleider is integraal verantwoordelijk voor zijn school binnen de beleidskaders van
de organisatie, dus relatief autonoom. Dat geeft ruimte en is tegelijkertijd een bron voor verschil van mening en/of spanning met de
bestuurder. In deze workshop richten we ons op deze aspecten van
gespreid leiderschap. In de uitvoering van de workshop werken we
samen met een schoolbestuur.
Alberto Boon is senior adviseur bij BMC. www.bmc.nl
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27 Onderwijs in control: leiderschapskwaliteit
in onderwijs en bedrijfsvoering

Ralf Schimmel en Dirk Jan Timmer

sessie

Van schoolleiders wordt steeds meer
verwacht. Ze moeten handen en voeten
kunnen geven aan onderwijskwaliteit,
onderwijsinnovatie, zijn teamleider, maar
worden ook in toenemende mate verantwoordelijk voor (minder) financiën en personele inzet. Hoe kan de
schoolleider van de toekomst zijn/haar taak beter uitvoeren?
Hoe kunnen transparantie van leeropbrengsten, financiën en personeel bijdragen aan een goede focus op het primaire proces? Welke
sturingsinformatie is onontbeerlijk voor de schoolleider? En welke
competenties vraagt dat van de schoolleider van de toekomst?
Voor deelnemers die vertrouwd (willen) zijn met de principes van
een gezonde bedrijfsvoering.
Ralf Schimmel en Dirk Jan Timmer zijn projectleiders bij Topicus.
www.topicus.nl

28

Wie heeft de leiding?

Nicole van Dartel

29 Roldifferentiatie als middel
voor succesvolle functiemix

Theo Lansu

workshop

In het kader van de invoering van de functiemix hebben veel scholen inmiddels coördinatoren op het
gebied van taal, rekenen, cultuureducatie, lezen, ict,
et cetera. Daarnaast speelt de ib’er al langer een rol
in het kwaliteitsbeleid van de school. Een unieke
kans voor de schooldirecteur om vanuit gespreid
leiderschap te werken aan het verbeteren van het primaire proces.
Wat zijn de kansen en bedreigingen? Hoe zorgt de schoolleider
ervoor dat deze collega’s in hun kracht komen? Dat deze professionals laten zien verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen
van beleidsinitiatieven en verantwoording afleggen over (de resultaten van) hun inzet? Dat leerkrachten de coachende en sturende rol
van hun collega’s benutten en waarderen? En hoe houd je als integraal schooldirecteur regie en hoe monitor je de kwaliteit? In deze
workshop richten we ons op de inzet en rol van de schooldirecteur
om dit gespreid leiderschap concreet invulling te geven. U kunt ook
leren van good practices van andere deelnemers.
Theo Lansu is senior adviseur bij BMC. www.bmc.nl

sessie

Leiderschap en de criteria voor effectief leiderschap
zijn veranderd door de jaren heen. De omgeving
waarin scholen opereren, wijzigt continu. De school
van de 21e eeuw vereist een verschuiving van verticale hiërarchisch georganiseerde systemen naar
gespreid leiderschap op basis van expertise en
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gespreid leiderschap is niet
gelijk aan delegeren. Het doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle professionals in de school. De schoolleider van nu
heeft nog altijd kennis nodig op het terrein van personeel, onderwijs, financiën en strategie, maar moet meer dan ooit ook in staat
zijn een omgeving te creëren waarin professionals aangemoedigd
worden te leren van elkaar, kennis en verantwoordelijkheid te delen,
vertrouwen en onderling respect te hebben.
In deze sessie gaan we in op een onlangs uitgevoerd onderzoek naar
distributed leadership in European schools (ESHA, 2013) en reflecteren we gezamenlijk op de eigen schoolsituatie: wie heeft de leiding?
Nicole van Dartel is zelfstandig onderzoeker en docent bij het
onderzoeksbureau Reflexy Onderzoek. www.reflexy-onderzoek.nl

30 Passend onderwijs: hoe
dichten we de kloof…?!

Eelco Dam en Hans Christiaanse

sessie

Passend Onderwijs is in augustus 2014
een feit. Het samenwerkingsverband heeft
het ondersteuningsplan vastgesteld.
Welke gevolgen heeft dit voor uw school
en welke interventies zijn nodig? U speelt
als schoolleider de komende tijd een sleutelrol bij het vormgeven
van een passend onderwijsprogramma voor uw school. In de
beschrijving van de basisondersteuning staat wat uw school zal bieden… Maar, wat betekent dit voor uw school? Is uw school klaar voor
Passend onderwijs? Kunnen uw leerkrachten invulling geven aan de
basisondersteuning? Wat hebben de leerkrachten nodig om de gezamenlijke ambities waar te maken? En hoe worden de ouders van uw
leerlingen geïnformeerd en uitgedaagd om als educatief partner
samen op te trekken bij dit proces? Op deze en andere vragen zoeken wij samen met u naar antwoorden. Een interactieve bijeenkomst,
waarin veel goede voorbeelden aan de orde komen.
Eelco Dam is adviseur bij de AVS. Hans Christiaanse is adviseur
bij OCW (en Cedin). www.avs.nl en www.cedin.nl

“Ik heb zoveel nieuwigheden gehoord
tijdens dit congres, dat ik niet kan
wachten om er iets mee te doen”
Edward van der Zwaag op een eerder AVS-congres
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Wie uiterlijk op 7 februari 2014 lid wordt van de AVS
en minimaal twee jaar lid blijft, ontvangt een jaar
lang (jan-jan of aug-aug) 50 procent korting op het
persoonlijk deel van de contributie.
Tevens krijgt u als cadeau het boek
‘Door de bomen het bos zien’ van
Jan Bommerez.
Als (regulier) AVS-lid kunt u met
ruim 50 procent korting naar het
congres. Dubbel korting dus!

het avs-congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

hoofdsponsors:

en:
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Algemene
informatie
Toegangsprijzen

Inschrijfformulier
avs-congres 14 maart 2014
U kunt zich ook aanmelden via www.avs.nl/congres2014

•	AVS-leden: 250 euro. Vroegboekprijs: 215 euro
•	Niet-leden: 510 euro. Vroegboekprijs: 440 euro
•	Leden kunnen voor 295 euro één introducé meenemen naar het
congres. Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/congres2014
•	U kunt tot en met 7 februari 2014 profiteren van de
vroegboekkorting.

Ja, ik neem deel aan het AVS-congres ‘Leiders voor de toekomst’
(tot en met 7 februari 2014 met vroegboekkorting):

Actie

Zijn/haar relatienummer:

Word AVS-lid met 50 procent korting en bespaar ruim 50 procent op
de congrestoegang (zie pagina 14).
Als u als AVS-lid een nieuw lid aanbrengt, ontvangt u een procentuele
korting op het persoonlijk deel van uw eerstvolgende contributie.
De eerste 50 AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen, krijgen het
boek ‘Door de bomen het bos zien’ van Jan Bommerez cadeau. Kijk
voor meer informatie op www.avs.nl/lidworden

‘Drinks&Bites’
Dit jaar ‘Drinks&Bites’ voor alle congresgangers. Na de centrale
sluiting en het afscheid van AVS-voorzitter Ton Duif verwelkomen we
u met (muzikaal) entertainment en een uitgebreid assortiment aan
(internationale) lekkernijen.

Annuleringsvoorwaarden
U ontvangt een bevestigingen 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.

Locatie

I k 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:

persoonlijke gegevens:
Relatienummer
Naam en voorletters

v/m

Adres
Postcode en plaats
Telefoon privé
E-mail
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
E-mail introducé

Het NBC is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.
Adres: Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Telefoon: 030-6026900.
Routebeschrijving: www.n-b-c.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVS,
Sylvia van de Kamp, telefoon 030-2361010 of mail congres@avs.nl

Inschrijven
Stuur het inschrijfformulier (uiterlijk op 7 februari 2014 als u
gebruik wilt maken van de vroegboekkorting) naar: AVS, Antwoord
nummer 9019, 3500 ZA Utrecht. Inschrijven kan ook via www.avs.nl/
congres2014. 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!

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
(nummer en spreker)

Plenaire sessie
(nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop
(nummer en spreker)

(Plenaire) sessie/workshop
(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

10 redenen om het AVS-congres te bezoeken
1	Netwerken, interessante discussies aangaan
en informatie uitwisselen
2	Collegiale ontmoetingen met ‘gelijkgezinden’

dubbelvouwen
en sluiten

3	Boeiende sprekers en interessante workshops
4	Energie en inspiratie opdoen

kan ongefrankeerd
verzonden worden

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

9	Een smakelijke lunch en ‘Drinks&Bites’ voor
alle congresgangers
10	Weer weten waarom u leidinggevende bent geworden

postzegel plakken niet nodig

Algemene Vereniging Schoolleiders
Antwoordnummer 9019
3500 ZA Utrecht

8	Uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste diensten
en producten

Kom ook naar het
AVS-congres 2014!
goed onderwijs door
visionair leiderschap

