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Onze belofte
Na maanden eenzame opsluiting mochten we deze zomer

Het sluit aan bij wat wij beschouwen als onze belofte aan jullie

weer langzaam onder de mensen komen. Wat hebben we er

als deelnemers:

naar uitgekeken! Voor jullie als schoolleiders gold: eindelijk
weer kinderen in school. Wij van de AVS Academie waren blij

Bij de AVS Academie staat de persoonlijke ontwikkeling in de

dat we deelnemers weer ‘live’ konden ontmoeten.

eigen context centraal. Al onze leergangen en trainingen zijn
praktijkgericht en direct toepasbaar. Verbinding is voor ons

Natuurlijk houden we nog afstand. Een hand geven is er nog

een kernbegrip. Verbinding tussen schoolleiders, verbinding

niet bij, maar we kijken elkaar wel weer rechtstreeks in de

met wetenschappers en experts en verbinding (tussen leiders)

ogen. Hoe belangrijk is dat bij leiderschapstrainingen. Juist

over de sectoren heen. Bij de AVS Academie is er ruimte voor

in een context waarin je persoonlijke ontwikkeling altijd in het

reflectie. Met andere woorden; ervaringen krijgen betekenis.

geding is, is het persoonlijk contact – dat elkaar in de ogen
kijken – onmisbaar. Tegelijkertijd nemen we niet snel afscheid

Met deze belofte in het achterhoofd zijn we volop bezig met

van Teams of Zoom. Bij intakes, sommige intervisie en coach-

nieuwe ontwikkelingen. Nog niet in deze brochure, maar

sessies bleek online werken een goed alternatief. Het scheelt

straks wel in onze nieuwsbrieven en op de social media

veel onnodige reistijd. Soms blijft online ook geschikt bij

gaan jullie horen van de nieuwe leergangen over Onderwijs

lesdagen waarin inhoudelijke kennis centraal staat.

kwaliteit en leiderschap: Effectief acteren in het krachtenveld
van verschillende stakeholders, Leiding geven aan inclusief

Inhoud en ontmoeting zijn van essentieel belang bij onze

onderwijs, Interveniëren op groepsdynamische processen en

leiderschapstrajecten. We merken ook steeds vaker dat

over leergangen voor beginnende bestuurders. Schrijf je in voor

jullie als schoolleiders die combinatie zoeken. Enerzijds de

onze nieuwsbrief via www.avs.nl/nieuwsbrief-van-de-avs of

inhoud die je voor je dagelijkse managementtaken nodig

volg ons op LinkedIn.

hebt en tegelijkertijd de leiderschapsvraagstukken waar je
met je collega’s over wil sparren. Een leider is nooit de slaaf

Kortom: we stuiteren van ambitie en willen niets liever dan

van de managementinstrumenten, maar weet ze wel goed

onze belofte aan jullie waarmaken. De AVS Academie en haar

te gebruiken.

team van professionele trainers en docenten staan klaar om
samen met jullie aan de slag te gaan.

Om die reden waren ook onze nieuwe leergangen en
trainingen het afgelopen jaar een succes. De leergangen
Ouderbetrokkenheid, Verbetercultuur en Leidinggeven aan
een lerende school waren vol en soms moesten we deelnemers
verwijzen naar de volgende data. Deze leergangen passen
zonder meer binnen ons bestaande aanbod van leergangen

Alien Cnossen,

die en praktisch en tegelijk goed inhoudelijk onderbouwd zijn.

Directeur AVS Academie
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Wij volgen de maatregelen van de overheid.

PO | Opleidingen
Middenkader
Een eerste verkenning van schoolleiderschap
Als middenmanager vorm je het hart van de organisatie:

Duur: 8 eendaagsen

je bent de ogen en oren van de directie en houdt de orga-

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, teamleiders (po)

nisatie draaiende. Deze leergang vormt de opstap naar een

of je hebt de ambitie een dergelijke leidinggevende positie te vervullen.

leidinggevende functie. Je leert de fijne kneepjes van het vak.

Investering: 2.945 euro (leden), 3.295 euro (niet-leden)

Hoe word je een sparringpartner voor de directie? Hoe zorg

Opgenomen in het Lerarenregister: 160 registeruren

je ervoor dat onderwijs, HR, planning en facilitaire zaken

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/middenkader

goed lopen? Alle aspecten van middenmanagement komen
aan bod. Je ontwikkelt jezelf als manager en cultuurbewaker.

“Een afwisselend aanbod van diverse soorten leiderschap.

Na afloop ben je in staat om op een concreet vraagstuk actie-

Deze geven een kijk op het handelen van leiders en

onderzoek uit te voeren.

hoe je jezelf ziet als (toekomstig) leidinggevende.
Je leert dus veel over jezelf: je houding ten opzichte
van anderen, je kwaliteiten en je valkuilen.”

Schoolleider Basisbekwaam
Voor de startende schoolleider
Met deze opleiding leg je een solide basis om jouw taken

Duur: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse

als schoolleider goed te kunnen uitoefenen. Je leert hoe de

Doelgroep: leerkrachten, adjunct-directeuren, intern begeleiders

school- en onderwijsorganisatie functioneert, qua perso-

en coördinatoren met leiderschapsambities (po)

neelsmanagement, cultuur en facilitair. Je verbetert je

Investering: 6.445 euro (leden), 6.575 euro (niet-leden)

leidinggevende competenties; je ontwikkelt een eigen visie

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/sb

en leert die uit te dragen. Je weet hoe te communiceren en

In samenwerking met NSO-CNA.

te inspireren. Altijd vanuit een strategische positie, waarbij
je rekening houdt met de omgeving van de school en de

“De opleiding biedt een goede combinatie van aandacht

belangen van alle partijen.

voor persoonlijk leiderschap, het behandelen van
relevante theorie en waardevolle opdrachten.”

Schoolleider Vakbekwaam
Voor de gevorderde schoolleider
Werk aan een verdieping en verbreding van je persoonlijk en

Duur: 16 eendaagsen en 1 tweedaagse

onderwijskundig leiderschap. In deze opleiding leer je alles

Doelgroep: functioneel leidinggevenden po met aantoonbare competenties

wat je als senior schoolleider moet weten. Van het over-

op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. Je hebt ruimte en

tuigend presenteren van een visie tot het vormgeven van

bevoegdheden om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen

veranderprocessen. Van het slim inzetten van onderzoek en

school. Je hebt een middenmanagementopleiding afgerond.

onderzoeksresultaten tot het aansturen van medewerkers

Investering: 6.445 euro (leden), 6.575 euro (niet-leden)

op het gebied van HR, facilitair, cultuur en organisatie.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/sv

Samenwerken staat hierbij voorop. Je leert van docenten

In samenwerking met NSO-CNA.

én van collega-schoolleiders. Na afloop kun je onder andere
leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een

“Het interactieve oefenen en bespreken van casussen uit

‘lerende organisatie’.

de praktijk spreken mij aan. Van en met elkaar leren.”
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PO | Leergangen

Veel leergangen
kunnen ook
incompany
verzorgd worden

Directeur Integraal Kind Centrum (IKC)
Ontwerp en faciliteer een netwerk rondom het kind
Leidinggeven aan een IKC is een vak apart. In een

Duur: 5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Blended Learning opzet komen alle facetten van het

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een primair onderwijs-

IKC-directeurschap in deze leergang aan bod. Op basis van

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC ambiëren of

een door jou ingebracht strategisch vraagstuk voor je eigen

daarin al werkzaam zijn.

organisatie en omgeving word je tijdens de hele leergang

Investering: 6.995 euro (leden), 7.595 (niet-leden)

uitgedaagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie,

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 100%

analyse en de vertaling naar je operationele en strategische

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/ikc

beleid voor de middellange termijn. Als het ware maak je je

In samenwerking met S3.

eigen meerjarige project-, koers- of businessplan.
“Door de contextanalyse, de paper en je POP kom je in een
snelkookpan. Deze onderdelen zijn verplicht en alhoewel
niet altijd even prettig om te maken, verplicht het je wel om
tot de kern van het IKC en de kern van jezelf te komen.”

Herontwerp voor toekomstig onderwijs
Innoveren vanuit een ondernemende en onderzoekende houding
De samenleving verandert, dus ook de vaardigheden die

Duur: 2 eendaagsen

kinderen nodig hebben om daarin succesvol te zijn. Dat vraagt

Doelgroep: leidinggevenden po

om een herontwerp van het onderwijs. In deze leergang

Investering: 2.085 euro (leden), 2.395 euro (niet-leden)

beantwoord je samen met collega-schoolleiders de vraag: hoe

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

passen we het onderwijssysteem zo aan dat onze kinderen

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/hto

optimaal voorbereid worden op een steeds complexere samen-

In samenwerking met S3.

leving? Daarbij kijk je naar onderwerpen als nieuwe media,
het huidige klassensysteem en gepersonaliseerd onderwijs.

“De inhoud is inspirerend en stemt tot nadenken.

Met behulp van de vragen waarom, wat en hoe, krijg je zicht

Dat is wat je hoopt bij een opleiding. Gewone

op de ontwikkelingen die zich nu afspelen in organisaties, het

kennis kan ik wel uit een boek halen.”

bedrijfsleven en de samenleving. De kernvraag is: wat betekent
dit voor mijn eigen handelen als leidinggevende in een school?

Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
Het leerproces van de leerling centraal
Iedere leerling heeft andere talenten, een eigen karakter

Duur: 5 eendaagsen

en achtergrond. Toch krijgt bijna iedereen dezelfde stof en

Doelgroep: schoolleiders po

lesmethoden aangeboden. Hoe kun jij het onderwijs beter

Investering: 2.525 euro (leden), 2.945 euro (niet-leden)

afstemmen op het individu? Gepersonaliseerd onderwijs doet

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 70%

recht aan verschillen tussen leerlingen en teamleden in de

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/lgo

school!

In samenwerking met Dair Academy.

Hoe zet jij als leider de transitie naar gepersonaliseerd leren
in gang en stuur je dit naar een goed einde? Kun jij je eigen

“Na deze leergang, gaat de ontwikkeling in mijzelf en de

team, de directie, ouderraad en andere belanghebbenden

school door, kom ik in de stand – zelflerend. Eigenaarschap

overtuigen? Hoe leg je de vorderingen van leerlingen vast en

en autonomie, een prachtig parallel proces.”

hoe communiceer je die aan de ouders? Op deze vragen krijg je
antwoord in deze leergang.
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Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap
Een loopbaanoriëntatie plus
Deze leergang is een eerste kennismaking met de functie

Duur: 1 tweedaagse en 5 eendaagsen

van onderwijsbestuurder. Je leert wat het vak inhoudt en

Doelgroep: ervaren schoolleiders, meerscholendirecteuren en

ontwikkelt de vereiste vaardigheden en eigenschappen.

interim-managers po

Aan de hand van een intakegesprek, individuele waardentest

Investering: 4.585 euro (leden), 4.845 euro (niet-leden)

en persoonlijke leiderschapslessen leer je meer over je eigen

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 70%

leidinggevende capaciteiten. Je loopt vier dagen in de praktijk

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/obl

mee met een onderwijsbestuurder. Integraal staan, op basis
van theorie en praktijk, persoonlijke reflectievraagstukken

“Het uitwisselen van ervaringen en horen van verhalen

centraal die in terugkerende intervisiesessies aan de orde

van bestuurders uit de praktijk is zeer bruikbaar.

komen. Zo kom je erachter of het vak van onderwijsbestuurder

Hiermee gaat het vak nog meer leven voor mij.”

iets voor jou is.

Strategische bedrijfsvoering
Vertrouwd raken met strategische, financiële en personele processen
In deze leergang leer je te bouwen aan een stevig organi-

Duur: 8 eendaagsen

satorisch fundament van je school. Je ontdekt hoe je het

Doelgroep: schoolleiders po

onderwijsbeleid naar concrete doelstellingen vertaalt op

Investering: 3.465 euro (leden), 3.925 euro (niet-leden)

de volgende vier aspecten: HRM, financiën, kwaliteit en

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

ICT-beleid binnen je school. Kortom: je leert hoe je vanuit

Meer informatie en aanmelden:

visie en strategische planning werkt aan vraagstukken in de

www.avs.nl/academie/strategischebedrijfsvoering

dagelijkse praktijk. Dit doe je vanuit leiderschapsperspectief.

In samenwerking met NSO-CNA.

Je eigen vraagstuk vormt dan ook de rode draad in deze
leergang.

“De theorie wordt zeer praktisch ingezet, gericht op de eigen
organisatie. Ik kan de gemaakte analyse direct gebruiken.”

Verbetercultuur
Realiseer met je team meer werkplezier, betrokken leerlingen en beter onderwijs

ook
voor vo

Een cultuur op school waar leren de kern is, voor iedereen.

Duur: 5 eendaagsen

In zo’n organisatie wil jij graag leidinggeven en zo’n werkplek

Doelgroep: schoolleiders die met een cultuur van continu verbeteren het

gun je jouw collega’s en leerlingen. Je krijgt praktische

werkplezier, de leerlingbetrokkenheid en onderwijskwaliteit willen vergroten.

handvatten om zo’n cultuur van ‘elke dag samen een beetje

Investering: 2.745 euro (leden), 2.845 euro (niet leden)

beter’ te creëren op jouw school via de bewezen aanpak

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

van Stichting leerKRACHT. Stap voor stap ga je zelf aan de

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/verbetercultuur

slag en neem je op een natuurlijke manier jouw team mee.

In samenwerking met Stichting leerKRACHT

Een leergang gericht op het inzetten van instrumenten en het
motiveren van medewerkers om de voortdurende verbete-

“Dit helpt om als schoolleider je rol inhoud te

ringen van het onderwijs te realiseren.

geven en krachtiger in het proces te staan.”

Maak kennis met het
schoolleidersvak
Oriëntatietraject voor leiders van buiten het onderwijs
Leer het beroep vanuit de praktijk kennen
De AVS Academie heeft een oriëntatietraject ontwikkeld

Ken jij iemand die overweegt om schoolleider in het

voor ervaren leidinggevenden van buiten het onderwijs om

primair onderwijs te worden en zijn/haar expertise wil

te kunnen onderzoeken of het beroep schoolleider bij hen

inzetten voor dit boeiende vak? Wijs hem of haar dan op dit

past. Deelnemers maken kennis met de veelzijdigheid van dit

unieke traject. Leidinggevenden van buiten het onderwijs

werkveld. Ze ontvangen informatie van mensen uit de praktijk

kunnen ook bijdragen aan het oplossen van het nijpende

en er is voldoende ruimte voor al hun (loopbaan)vragen, ook

schoolleiderstekort.

met medecursisten. Ze bezoeken twee scholen en lopen mee

Duur: 2 eendaagsen en 2 dagdelen praktijk

met een schoolleider. Zo proeven ze de sfeer en krijgen ze een

Investering: 995 euro (leden en niet-leden)

indruk van binnenuit.

Meer informatie en aanmelden: avs.nl/academie/orientatietrajecten

PO & VO | Leergangen

Veel leergangen
kunnen ook
incompany
verzorgd worden

Begrijpen vóór ingrijpen
Systeemdenken in een lerende school
Als leidinggevende moet je adequaat kunnen ingrijpen

Duur: 4 eendaagsen

wanneer nodig. Bijvoorbeeld om verandering in gang te zetten

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

of conflicten op te lossen. Wil je weten wanneer je wel en niet

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die ambities

in actie moet komen? En op welke manier? Na deze leergang

hebben richting leiderschap.

heb je het systeemdenken in de vingers. Je herkent relatie-

Investering: 1.645 euro (leden), 1.845 euro (niet-leden)

cirkels, belangen en causale lussen en leert deze te vertalen

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

naar systeemtaal. Je ontdekt de verschillende archetypen

Meer informatie en aanmelden:

met hun complexiteitslagen en weet deze te benutten.

www.avs.nl/academie/begrijpenvooringrijpen

Zo krijg je beter zicht op de belangen die in het spel zijn, hoe

In samenwerking met Natuurlijk leren.

die met elkaar samenhangen en waarom mensen zich op een
bepaalde manier gedragen. Dit helpt om situaties beter te

“Ontzettend interessante stof. Het leert je op een andere

begrijpen en hoofdzaken van details te kunnen onderscheiden.

manier te kijken naar het oplossen van problemen.”

Daardoor weet je precies wanneer, waar en hoe je het beste
kunt ingrijpen.
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Bouwen aan een lerende school
Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
Leer hoe je de theorie van een lerende organisatie succesvol

Duur: 6 eendaagsen

naar de praktijk vertaalt binnen jouw school. De program-

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

maonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die ambities

de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt

hebben richting leiderschap.

concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die

Investering: 2.395 euro (leden), 2.725 euro (niet-leden)

van jouw school of stichting een lerende organisatie maken.

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 45%

We leggen daarbij een relatie met recente wetenschappelijke

Meer informatie en aanmelden:

inzichten over leiderschap. Je gaat aan de slag met de ontwik-

www.avs.nl/academie/bouwenaaneenlerendeschool

keling van een gezamenlijke missie en visie, communicatie,

In samenwerking met Natuurlijk leren.

mentale modellen, horizontaal leren en systeemdenken.
Samen met medestudenten wissel je ervaringen uit, kijk je

“Ik heb de leergang als zeer inspirerend ervaren. Het zet

kritisch naar je eigen gedrag en bedenk je nieuwe werkvormen.

je aan tot denken waar het werkelijk om gaat wanneer
je betekenisvol onderwijs wilt bieden aan kinderen.”

Communicatie
Regie over de communicatie in en over je school
Hoe krijg je regie over de communicatie in en rond je school?

Duur: 1 tweedaagse, 7 eendaagsen

Daarop krijg je antwoord in deze leergang. Je leert hoe je

Doelgroep: schoolleiders po en vo

een boodschap helder overbrengt aan verschillende doel-

Investering: 5.995 euro (leden), 6.295 euro (niet-leden)

groepen, op diverse manieren. Essentieel wanneer jouw

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 100%

school in een verandertraject zit, te maken heeft met een

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/communicatie

crisis of worstelt met zijn imago. Alle facetten van onder-

In samenwerking met Cornelissen Communicatie.

wijscommunicatie komen aan bod: je eigen presentatie en
communicatie, de school als merk, omgaan met de omgeving,

“De leergang is ontzettend praktisch en bevat

crisiscommunicatie, PR, helder schrijven en de inzet van nieuwe

veel informatie die echt nieuw voor me is!”

media. Je leert uit literatuur, van communicatieprofessionals
en van collega’s. Om uiteindelijk alle kennis te vertalen naar
een strategisch communicatieplan gebaseerd op de kernwaarden van je eigen school.

Gespreid leiderschap
Samen op weg naar een lerende organisatie
Gespreid leiderschap is dé manier om recente ontwikkelingen

Duur: 5 eendaagsen

in je organisatie een goede plek te geven. Ontdek de kracht

Doelgroep: schoolleiders po en vo

van samen leren, onderzoeken en werken aan onderwijs

Investering: 2.525 euro (leden), 2.925 euro (niet-leden)

kwaliteit en het voeren van een goede dialoog daarover.

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 70%

In deze leergang leer je wat Gespreid Leiderschap inhoudt en

Meer informatie en aanmelden:

hoe je daarmee je eigen doelen en die van je organisatie kunt

www.avs.nl/academie/gespreidleiderschap

behalen. Je werkt aan een op maat gemaakt herontwerp voor

In samenwerking met Dair Academy

je eigen organisatie en bepaalt de stappen en interventies
waarmee je dit ideaalbeeld realiseert. Na afloop ben je klaar

“De relatie tussen theorie en praktijk is goed.

om als leider je school te ontwikkelen tot zelflerende orga-

De eigen werksituatie geldt als uitgangspunt en

nisatie, waarbinnen iedereen zich verantwoordelijk voelt voor

oefenplek. Het herontwerp wordt echt ingezet en

de onderwijskwaliteit.

is niet alleen gemaakt voor de leergang.”
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Interim-management, iets voor jou?
Een praktijkgerichte aanpak voor professionals
Onderwijsinstellingen hebben steeds vaker behoefte aan een

Duur: 3 tweedaagsen en 2 eendaagsen (+ intervisie)

interim-manager. Bijvoorbeeld om een veranderproces in

Doelgroep: startende en ervaren schoolleiders, middenkader en interim-

goede banen te leiden, een crisis te bezweren of een leiding-

managers po en vo die een volgende stap in hun loopbaan overwegen.

gevende tijdelijk te vervangen. Interim-management vraagt

Investering: 6.125 euro (leden), 6.475 euro (niet-leden)

om specifieke kwaliteiten. Je moet zorgvuldig, transparant

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 100%

en professioneel zijn. Afstand bewaren en toch betrokken

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/im

zijn. In deze leergang ontwikkel je deze eigenschappen.
Inhoudelijk leer je alles over verandermanagement, manage-

“De leergang is een goede combinatie van een stukje

mentmodellen, gesprekstechnieken en coaching. In gesprek

zakelijkheid, naast de mens- en teamgerichte aanpak.”

met medecursisten, gastsprekers en interim-managers doe je
nieuwe inzichten op. Tijdens intervisiebijeenkomsten koppel je
deze kennis en inzichten aan persoonlijke leerdoelen. Zo kom
je erachter hoe je jouw school kunt helpen en ontdek je of
interim-management iets voor jou is.

Leidinggeven aan een lerende school
Vanuit praktijkvraagstukken werken aan je eigen professionele groei
De schoolleider is na de leraar de belangrijkste actor om het

Duur: 5 eendaagsen

leren van leerlingen te stimuleren. Door leiding te geven aan

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders po en vo die graag willen werken

het leren van leraren en het ontwikkelen van een krachtige

aan de ontwikkeling van een lerende school.

leeromgeving voor alle leerlingen in de school, draag je

Investering: 3.830 euro (leden), 4.075 euro (niet-leden)

bij aan onderwijskwaliteit. Maar hoe doe je dat? Tijdens

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 70%

deze leergang doe je inzichten op uit onderzoek en theorie

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/lerendeschool

en ontdek je welke leiderschapspraktijken en persoonlijke
bronnen bijdragen aan het ontwikkelen van een lerende en

“Deze leergang heeft ervoor gezorgd dat ik nog

innoverende school. Met de andere deelnemers werk je aan

meer helder heb welke vervolgstappen ik wil

een analyse van je eigen praktijkproblemen en het ontwerpen

zetten met het team komend schooljaar.”

van passende leiderschapspraktijken.

Ondernemend leiderschap
Haal de buitenwereld binnen
Nieuwe technologieën, verschuivende sociale verhoudingen

Duur: 9 eendaagsen

en een dynamische arbeidsmarkt: onze wereld verandert in

Doelgroep: schoolleiders po en vo

hoog tempo. Maar veranderen je eigen school, het onder-

Investering: 5.295 euro (leden), 5.595 euro (niet-leden)

wijsaanbod en de lesmethoden wel mee? Laat je inspireren

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 100%

door leidinggevenden buiten het onderwijs. Neem een kijkje

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/ol

in de keuken van uiteenlopende bedrijven en maatschap-

In samenwerking met S3.

pelijke en culturele instellingen. Ga in gesprek over drijfveren,
leiderschap, ondernemen en het inspelen op maatschap-

“De leergang doet wat het belooft. Je ontwikkelt

pelijke ontwikkelingen. Tijdens de verschillende excursies

je eigen visie op ondernemend leiderschap door

kom je voortdurend in een nieuwe uitdagende leeromgeving

de diversiteit van de bijeenkomsten.”

terecht die inspireert en nieuwsgierig maakt. Aangevuld
met opdrachten, intervisie, inspiratie- en coachingsessies,
ontwikkel je jezelf tot ondernemend leider met een eigen
netwerk van inspirerende bedrijven rondom jouw school.

Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school
Van moetisme naar moreel besef
Hoe kunnen we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam

Duur: 6 eendaagsen

verhogen en wat betekent dit voor jou als leider? Bestuurders

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

en schoolleiders hebben grote invloed op de kwaliteit en de

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die ambities

resultaten van het onderwijs. Opbrengstgerichte leiders

hebben richting leiderschap.

creëren als systeemdenkers in actie een context waarin

Investering: 2.395 euro (leden), 2.695 euro (niet-leden)

leraren zich voortdurend ontwikkelen. Dit leidt tot beter

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

onderwijs en hogere leeropbrengsten voor de kinderen.

Meer informatie en aanmelden:

Leidraad voor deze leergang is het boek van Jan Jutten

www.avs.nl/academie/opbrengstgerichtleiderschap

en Arsène Francot over opbrengstgericht leiderschap:

In samenwerking met Natuurlijk leren.

‘Van moetisme naar moreel besef’.
“De leergang doet een appel op het morele
besef bij mezelf en ook bij mijn team.”

Op weg naar excellent schoolleiderschap
Voor de schoolleider die écht verdieping zoekt
Heb je een hoog ambitieniveau en wil je verder groeien op

Duur: 4 tweedaagsen en 1 eendaagse

handelings- en reflectieniveau? In deze leergang leer je te

Doelgroep: ervaren schoolleiders po en vo met een hoog ambitieniveau,

bouwen en te verbinden. Je herkent sterke punten van leer-

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

krachten en ontdekt wanneer en hoe je die kunt inzetten.

Investering: 5.995 euro (leden), 6.295 euro (niet-leden)

Zo maak je jezelf én je eigen team sterker en gemotiveerder.

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 80%

Met beter onderwijs, een professioneel imago en tevreden leer-

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/es

lingen als resultaat. Door ervaringen te delen, te discussiëren
over trends en elkaar te adviseren, maken jij en je collega-

“In deze leergang is veel aandacht voor bewustwording

schoolleiders elkaar sterker. Een ervaren trainer wijst jullie de

van de verbinding tussen teamontwikkeling en

weg: met verrassende werkvormen en praktische tips op het

je rol en vaardigheden als leider hierin.”

gebied van motiveren, Spiral Dynamics, presentatietechnieken,
omgaan met de media en authentiek leiderschap.

Ouderbetrokkenheid
Met praktische tools ouderbetrokkenheid effectief en efficiënt vormgeven
Deze leergang is voor schoolleiders die ouders erkennen als

Duur: 2 eendaagsen

partner en een professionele en gelijkwaardige relatie met

Doelgroep: directies, schoolleiders met adjuncten, managementteams en

hen nastreven. Natuurlijk willen alle onderwijsmedewerkers

bestuurders in het onderwijs die zowel persoonlijk en als team willen floreren

werken aan ouderbetrokkenheid, maar hoe krijg je ouders

(po en vo)

in beweging? Hoe ga je om met mondige ouders en hoe

Investering: 1.955 euro (leden), 2.255 euro (niet-leden)

krijg je ouderbetrokkenheid op je school op een hoger plan?

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

Kinderen worden immers beter van betrokken ouders. Of is het

Meer informatie en aanmelden:

andersom: hoe raken medewerkers zó betrokken op ouders

www.avs.nl/academie/ouderbetrokkenheid

dat ouders zich constructief opstellen? Na het volgen van deze

In samenwerking met PdeV

leergang heb je antwoord op deze vragen.
“Wat een fijne en persoonlijke benadering door de
trainer. Met veel mogelijkheid tot interactie, oog en
oor voor een ieder en inhoudelijk veel kennis die hij
op een prettige manier weet over te brengen.”
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Positief Onderwijs voor schoolleiders
De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen
We nemen jou als schoolleider mee op reis richting Positief

Duur: 3 eendaagsen

Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen in de

Doelgroep: schoolleiders en teamleiders in po, s(b)o, vo

huidige samenleving, waarbij de school in al haar facetten

Investering: 3.755 euro (leden)/3.995 euro (niet-leden)

stimulerend is voor de ontwikkeling van alle betrokkenen.

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

Welbevinden is daarbij de eerste voorwaarde. Je ontdekt

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/positiefonderwijs

dat Positief Onderwijs eigenlijk een paar elementen toevoegt

In samenwerking met Intraverte.

die vrij simpel zijn en tegelijkertijd het verschil maken, met als
resultaat dat de kramp verdwijnt en de school een bruisende
plek wordt waar alle betrokkenen graag zijn. Hoe je hier
leiding aan geeft, leer je op een dynamische en interactieve
wijze. Je leert richting te geven aan deze verandering en te
sturen op de voorwaardelijke cultuur.

Praktische filosofie voor schoolleiders
Toekomstgericht onderwijs vanuit klassieke filosofie
Klassieke filosofie is actueel. Ook Socrates, Plato en

Duur: 2 tweedaagse en 5 (lange) eendaagsen

Aristoteles maakten zich zorgen over de toekomst, maat-

Doelgroep: schoolleiders po en vo

schappelijke vraagstukken, godsdienst, opvoeding en

Investering: 5.345 euro (leden), 5.895 euro (niet-leden)

onderwijs. Wat kunnen jij en jouw school leren van deze

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 100%

Griekse wijsgeren? In deze leergang maak je een persoonlijke

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/praktischefilosofie

reis. De bestemming? Een school die toekomstgericht

In samenwerking met de Internationale School Voor Wijsbegeerte

onderwijs aanbiedt, onder aanvoering van een ondernemende

(ISVW).

schoolleider. Onderweg kijk je kritisch naar je eigen school
en naar jezelf: hoe maken klassieke filosofische inzichten mij

“In deze leergang kom je als schoolleider tot de essentie:

een betere schoolleider? Je denkt na over morele waarden en

waartoe hebben we onderwijs? Je leert nadenken en

ethische drijfveren. Je leert te luisteren en diep na te denken,

beschouwen. Dat maakt dat je afgewogen en met meer

waarheden van meningen te onderscheiden en je gedachten

diepgang naar de dagelijkse onderwijspraktijk leert kijken.”

te vertalen naar een onderwijsvisie.

Professioneel kapitaal en uplifting leadership
Opwaartse kracht in de school
Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met

Duur: 6 eendaagsen

hoge opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern begeleiders,

het schoolteam en te focussen op het team als geheel. In deze

bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die ambities hebben richting

leergang leer je alles uit je eigen professioneel kapitaal te

leiderschap.

halen: uit het talent van medewerkers, budgetten en andere

Investering: 2.395 euro (leden), 2.695 euro (niet leden)

middelen. Hoe kun jij als leidinggevende het verschil maken

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

in onrustige tijden? Welk leiderschap maakt in goed functio-

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/professioneelkapitaal

nerende organisaties het verschil? Dat ontdek je aan de hand

In samenwerking met Natuurlijk leren.

van de vijftien F’en van Hargreaves. Je komt erachter hoe
lerende scholen in de praktijk veranderen en functioneren.

“Een inspirerende leergang met veel voorbeelden uit de praktijk.”

Zo leer je van hun successen en fouten.
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Regisseur onderwijs en gebouw
Krijg grip op het (ver)bouwproces van je school
Weet jij hoe jullie ideale schoolgebouw eruitziet? En hoe je

Duur: 7 eendaagsen, 1 tweedaagse

als schoolleider bij het (ver)bouwproject de touwtjes stevig in

Doelgroep: schoolleiders po en vo

handen houdt? Hoe je ervoor zorgt dat jouw visie op onderwijs

Investering: 7.095 euro (leden), 7.495 euro (niet-leden)

letterlijk en figuurlijk vertaald wordt naar de stenen van de

Herregisratiewaarde Schoolleidersregister PO: 100%

school? Je bereidt je uitstekend voor met deze leergang die jou

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/rog

klaarstoomt als Regisseur Onderwijs en Gebouw. Door profes-

In samenwerking met Stichting het Beheerscollectief Scholen.

sioneel opdrachtgeverschap weet je welke opdracht je aan
experts kan verstrekken en hoe een goed proces en realisatie

“Mooi dat we het hele veld rond de bouw langsgaan. Je

tot stand komt. Je leert ook een businessplan op te stellen en

hoort specialisten op elk gebied en ziet hoe duurzaamheid,

een verantwoorde aanvraag te doen voor financiering van

meubelopstellingen en mogelijkheden er in de praktijk uitzien.”

ver- en nieuwbouw of verduurzaming van een multifunctionele
accommodatie.

Schoolleiderschap: van droom naar succes!
Visie en strategie, ontwikkeling en implementatie
De maatschappij, of concreter het ministerie, de gemeente,

Duur: 7 eendaagsen, meerdere intervisiebijeenkomsten

ouders, leerlingen en omwonenden, stellen steeds hogere

en 2 coachingsgesprekken

eisen aan scholen en hun leiders. Soms bijna onmogelijke eisen.

Doelgroep: schoolleiders met ambitie in het po, vo en mbo

Het is steeds weer een balans tussen wensen van belangheb-

Investering: 5.695 euro (leden), 5.995 euro (niet leden)

benden, het behoud van het eigen karakter van de school en

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 70%

het realiseren van je eigen idealen. Maar wat zijn dat karakter

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/schoolleiderschap

en die idealen precies? Welke koers wil je als schoolleider

In samenwerking met Schoolleiderschap, coaching en advies.

volgen? Deze leergang helpt je om je eigen missie en die van de
school helder te krijgen en van daaruit een strategie en tactiek
te ontwikkelen. Je leert hoe je een ’bruikbare’ visie ontwikkelt
en implementeert, zodat je als schoolleider daadwerkelijk het
verschil kunt maken.

Stimulerend beoordelen
Gesprekvoering in een breed perspectief
Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van

Duur: 2 tweedaagsen en 2 eendaagsen

medewerkers is één van de belangrijkste taken van een

Doelgroep: (startende) schoolleiders of meerscholendirecteuren po en vo

leidinggevende. Samen in gesprek zijn over de ontwikkelingen

Investering: 5.075 euro (leden), 5.485 euro (niet-leden)

in het vak en de professionele groei die dat vraagt, is zelden

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 90%

eenvoudig. Dit vraagt om inlevingsvermogen, gespreksvaar-

Meer informatie en aanmelden:

digheden en oprechte aandacht. Tijdens deze leergang leer

www.avs.nl/academie/stimulerendbeoordelen

je medewerkers te stimuleren op basis van een objectieve
beoordeling en daarbij gebruik te maken van de juiste leider-

“De actualiteit, de interactieruimte (netwerken en

schaps- en gesprekstactieken. In gesprek met medecursisten

intervisie), het aan de orde laten komen van ontwikkelingen

en professionele acteurs leer je de methoden en inzichten

en trends in het onderwijs spreken mij aan.”

slim toe te passen. Daarbij kijk je ook naar jezelf: wat vind ik
lastig en welke stijl past bij mij? Na afronding sta je klaar om
comfortabel een goed voortgangsgesprek te kunnen voeren
en afspraken duidelijk vast te leggen.
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Teamflow voor schoolleiders
Haal meer uit de samenwerking met je team
Een goede onderlinge samenwerking zorgt voor minder

Duur: 6 eendaagsen

werkdruk, meer intrinsieke motivatie, een prettige sfeer en

Doelgroep: schoolleiders po en vo

betere prestaties. Hoe creëer je die positieve flow voor jezelf,

Investering: 2.545 euro (leden), 2.845 euro (niet-leden)

je team en school? Je krijgt zicht op de theorie en praktijk

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 70%

van (team)flow en de positieve organisatiepsychologie.

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/teamflow

Het Teamflow Model geeft inzicht in welke hulpmiddelen en

In samenwerking met Flow Concepts.

voorwaarden nodig zijn om tot een effectieve samenwerking
te komen. Je ontdekt hoe je stapsgewijs alle bouwstenen

“De digitale leeromgeving is goed. Duidelijke leergangen,

inzet om je doelen – en die van je team en school – te bereiken.

chatfunctie, samenvattingen, opdrachten en artikelen.”

Kennis van en werken met het teamflowgedachtegoed leidt
tot aantoonbaar betere prestaties van medewerkers en de
organisatie als geheel en creëert een positief werkklimaat.

Theorie U: 5 bouwstenen voor een succesvolle
lerende school
Maak de omslag naar toekomstgericht leren
Leren van fouten is de eerste stap naar persoonlijke groei.

Duur: 4 eendaagsen

Hoe kun jij toekomstige fouten voorzien en daarvan leren?

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

Hoe kun je van je eigen school een lerende organisatie maken

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die ambities

en zo het verschil maken in tijden dat veranderingen in de

hebben richting leiderschap.

onderwijssector elkaar in hoog tempo opvolgen? In zijn

Investering: 1.645 euro (leden), 1.895 euro (niet-leden)

U-theorie introduceert Otto Scharmer een nieuw concept

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

van leidinggeven dat gebaseerd is op het verbinden van

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/theorieu

mensen met hun ziel, hun moreel besef. Wie je bent als leider

In samenwerking met Natuurlijk leren.

speelt daarin een belangrijke rol. In deze leergang leer je
aan de hand van Theorie U je vaste patronen los te laten.

“Goede uitleg, goede voorbeelden, goede presentatie,

Zo ontwikkel je een manier van denken en doen waarmee je

goede interactie. Boeiende theorie die zeer belangrijk

toekomstige fouten voorkomt.

is voor het creëren van de (onderwijs)toekomst.”

Verbindend leiderschap
Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus
Soms reageren leraren sceptisch op innovaties. Begrijpelijk,

Duur: 6 eendaagsen

want nieuwe technologische hulpmiddelen en veranderingen

Doelgroep: schoolleiders en middenkader (locatieleiders, intern

in lesmethode kunnen leiden tot meer werkdruk. Gebrek aan

begeleiders, bouw-/teamleiders) po en vo. Ook voor mensen die ambities

samenhang tussen innovaties is vaak de oorzaak. In deze

hebben richting leiderschap.

leergang leer je samenhang aan te brengen tussen alle

Investering: 2.395 euro (leden), 2.695 euro (niet-leden)

gefragmenteerde vernieuwingen. Welke innovaties passen

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 35%

bij je school en welke juist niet? Je ontdekt waar de focus op

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/vl

moet liggen. Hoe? Door de drijfveren achter innovaties te

In samenwerking met Natuurlijk leren.

ontdekken. Zo kun je de ‘right’ van de ‘wrong drivers’ scheiden
en een grotere betrokkenheid creëren. Je leert de systemen

“Een uitgesproken inspirerende visie op leiderschap

achter fragmentering te herkennen, te handelen volgens een

en onderwijs en een praktische vertaling van

missie en visie, samenwerking in je organisatie te stimuleren

de theorie. Je leert wat er echt toe doet.”

en als Verbindend Leider van je eigen organisatie een lerende
school te maken.
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Uniek aanbod voor
(beginnende) bestuurders
Bestuurlijk leiderschap
Verdiepend aan de slag met jouw bestuurlijke leiderschap
Wat biedt jou als onderwijsbestuurder houvast om onder

Duur: 2 tweedaagsen, 4 eendaagsen (waarvan 2 dagen begeleide collegiale

onzekere, complexe en gespannen omstandigheden je rol

consultatie in een subgroep), ruimte voor individuele consultatie en

waar te maken? En hoe ben je in deze rol aansprekend én

(t)huiswerkopdrachten. Totale studie-inzet: 20 dagen.

aanspreekbaar? Als beginnend bestuurder sta je voor de

Doelgroep: beginnende bestuurders en bestuurders van kleinere

uitdaging jezelf de bestuurlijke rol in alle facetten eigen te

schoolbesturen in het po en vo.

maken. Ben je bestuurder van een kleinere gemeenschap

Investering: 6.825 euro (leden), 6.995 euro (niet-leden)

van scholen? Dan sta je voor de opgave om met beperktere

Meer informatie en aanmelden:

middelen alle facetten van deze rol goed in te vullen: intern

www.avs.nl/academie/bestuurlijkleiderschap

betrekkelijk dicht bij de onderwijspraktijk en extern in de

In samenwerking met DoorZien AdviesGroep.

omgeving van en in samenwerking met bestuurders van
een (veel) grotere gemeenschap van scholen. Tijdens deze
leergang ontwikkel je als bestuurder je leiderschapscompetenties en leer je hoe je met interne en externe stakeholders

Verdiepend essay cadeau!
Download via
www.avs.nl/essaybl

werkt aan een robuuste organisatie. Met betekenisvolle
scholen die zelfbewust en omgevingsbewust handelen.

Trainingen
Begroten met beleid
Een eerste oriëntatie op financiën
De CAO-PO van dichtbij bekeken
Actuele kennis van de CAO
Gespreksvaardigheden
Bereik meer met je gesprek
Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie

En verder:
•	Masterclass leren leren: The Learning Approach
•	Loopbaanbezinning voor jouw team(s)
•	Power of 2
•	Pensioen in zicht voor een van je teamleden
•	Stress- en timemanagement
•	Systeemgericht Leiderschap en samenwerken

Houd regie over het bezoek van de inspecteur aan je school
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
Leer anders denken over je eigen taakstelling

Bekijk het volledige aanbod van trainingen op:
www.avs.nl/academie/over/trainingen

Naar andere schooltijden, en dan?
	Meer aansluiting tussen werk-, school- en
kinderopvangtijden
Onderhandelen
Hoe bereik ik wat ik wil?
Stimulerend beoordelen, het gesprek
Hef de blokkade op en ga het gesprek aan
Wet en regelgeving Kinderopvang, de basis
	Krijg kennis van de wettelijke kaders van de kinderopvang en
bereid je voor op de GGD-inspectie.
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Voor het totale aanbod van de AVS Academie, kijk op:
www.avs.nl/academie

Incompany
Als schoolleider ben je prima in staat om zelf je professiona-

Je eigen interventies zijn beter geborgd en binnen de

lisering ter hand te nemen. Werk je in het primair onderwijs,

organisatie bereik je gezamenlijke doelen effectiever.

dan beschik je bovendien over een persoonlijk budget: je geeft
onafhankelijk en autonoom vorm aan je eigen ontwikkeling

Uitgelicht aanbod voor incompany traject

waarbij je kiest uit de door het Schoolleiders Register PO

Overleg eens met je collega-directeuren en bestuur of samen

geaccrediteerde opleidingen.

optrekken in een incompany traject iets voor jullie is!
Al onze leergangen kunnen we ook voor je als incompany

De realiteit is echter zo dat – hoe autonoom je ook bent –

traject uitvoeren en in overleg naar wens aanpassen.

je resultaten behaalt binnen een systeem met andere actoren:

De volgende leergangen bevelen wij in het bijzonder aan.

je team, je collega-directeuren en je bestuur. Zij dragen bij aan

Ze dragen bij aan een gezamenlijke cultuur en onderlinge

jouw succes en jij draagt bij aan het succes van anderen en van

verbondenheid.

de organisatie als geheel.
Voor overleg of informatie over een incompany traject neem je
Daarom kan het goed zijn om een leergang samen met

contact op met onze programmamanagers. Zie pagina 15.

collega’s te doen. Je werkt dan samen aan de ontwikkeling
van de organisatiecultuur en andere manieren van werken.

Collectief leren: van samen leren naar samen doen
Bevorder het collectieve leren en de samenwerking in je school
Hoe verbeter je de prestaties van individuele leerlingen,

Doelgroep: schoolleiders, directeuren en bestuurders in po en vo

docenten en directieleden door collectief leren? In deze

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 45%

leergang ontdek je de voordelen van deze leermethode.

Meer informatie en aanvragen: www.avs.nl/academie/collectiefleren

Je leert hoe je medewerkers hiervoor motiveert en wat dit

In samenwerking met De Roode Advies & Consultancy.

kan betekenen voor hun persoonlijke groei en die van je organisatie. Kortom: je leert wat de collectief leren-methodiek
inhoudt en hoe je deze verankert in jouw organisatie.

Aan de slag met cultuur
Beïnvloed de cultuur van binnenuit
In deze leergang leer je de eigen schoolcultuur van binnenuit

Doelgroep: schoolleiders, directeuren en bestuurders in po en vo

kennen en beïnvloeden. Door vast te stellen waar je als

Herregistratiewaarde Schoolleidersregister PO: 65%

school en team voor staat, trots op bent en wat je wilt

Meer informatie en aanvragen: www.avs.nl/academie/cultuur

behouden of niet. Vaak gaat een cultuurverandering over

In samenwerking met De Roode Advies & Consultancy.

het aanpakken van één of twee dominante mindsets binnen
de school. Deze zoektocht staat centraal. Je gaat aan de
slag met het opstellen van passende interventies. Zo kom je
tot een concreet plan om de schoolcultuur van binnenuit te
veranderen.

Communicatie
Voor meer informatie: zie pagina 7 of
www.avs.nl/academie/communicatie

Persoonlijke ontwikkeling
De AVS Academie biedt naast opleidingen, trainingen en leergangen ook persoonlijke begeleiding bij
jouw persoonlijke leervraag in je ontwikkeling als schoolleider. We doen dat door middel van coaching,
mentoring en mediation.
Tijdens het begeleidingstraject verken je je vragen, reflecteer

Mediation

je over inzichten en oplossingen en vergroot je je handelings

Soms is een belangentegenstelling met een medewerker,

mogelijkheden. De ontmoeting met een coach, mentor

collega of je eigen leidinggevende zo ingewikkeld of

of mediator kan zowel in een fysieke als online omgeving

gepolariseerd geraakt dat je een derde nodig hebt om uit de

plaatsvinden.

impasse te komen. Dan kan een mediator een oplossing zijn.

Coaching

Aan mediation begin je omdat je problemen met een ander
wilt oplossen. Vaak is het ook een leerproces waarbij je gecon-

Coaching is er voor je professionele ontwikkeling, organisatie

fronteerd wordt met je eigen blinde vlek en je valkuilen. Als je

ontwikkeling of persoonlijke groei. Je coach zet je op

het wil, kan een mediation-traject ook bijdragen aan jouw

interactieve wijze aan tot effectief gedrag door:

persoonlijke groei.

•	bewustwording en persoonlijke groei
•	het vergroten van zelfvertrouwen en

Onze werkwijze

•	het exploreren, ontwikkelen en toepassen van je eigen

Wij beschikken over een breed netwerk van coaches, mentoren

mogelijkheden.

Mentoring

en mediators. Kijk voor een overzicht op onze website of neem
contact op met één van onze programmamanagers en bekijk
wie of wat het beste bij jou en je vraag past.

Mentoring is een ontwikkelingsproces waarin jij als professional beroepsvaardigheden verwerft in interactie met de

Kies je voor een traject, dan stel je samen met de coach,

mentor die over deze vaardigheden beschikt. De verhouding is

mentor of mediator een contract op. Centraal staat de doel-

niet gelijkwaardig, want je leert van bewezen good practices

stelling van het traject. Het contract regelt ook de inrichting

en beroepsstandaarden voor situaties waarmee je in de

van het traject, het aantal sessies, de periode en de tijdsinves-

(beroeps)praktijk wordt geconfronteerd. Bij mentoring is veel

tering en de kosten die daarmee samenhangen. Is er sprake

ruimte voor de dagelijkse praktijk. Je bent zelf hard aan de

van een opdrachtgever anders dan jijzelf, bijvoorbeeld je

slag maar je mentor zal bijdragen aan:

leidinggevende, dan wordt ook de wijze van terugkoppeling

•	bewustwording en persoonlijke groei

vastgelegd. Altijd met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

•	het vergroten van zelfvertrouwen
•	het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van

Meer informatie, vragen of advies op maat

je eigen mogelijkheden op basis van bestaande

www.avs.nl/academie/over/persoonlijke-ontwikkeling

leiderschapspraktijken.

of academie@avs.nl
Of neem contact op met een van onze programmamanagers:
Dianne Franke

Marieke van Leeuwen

d.franke@avs.nl of

m.vanleeuwen@avs.nl of

tel. 030-2361010

tel. 030-2361010

AVS Academie werkt samen met de volgende partners:
De Roode Advies & Consultancy
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(Her)registratie Schoolleidersregister PO
Tot voorheen kon jij je als schoolleider laten herregistreren door het behalen van professionaliseringsthema’s. Dit is veranderd.
Voor herregistratie heb je 100 punten nodig. Er is geen verplicht keuzepad via professionaliseringsthema’s meer. Onze onderstaande
leergangen hebben een herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. 35 % herregistratiewaarde is bijvoorbeeld gelijk aan
35 punten. Zo kan je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Wil je weten welke (nieuwe)
professionaliseringsthema’s horen bij het aanbod? Kijk op onze website www.avs.nl/academie.

Opleiding Middenkader

basisregistratie

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

herregistratie

Communicatie

100%

Ondernemend leiderschap

100%

Stimulerend beoordelen

90%

Leidinggeven aan een
lerende school

Schoolleiderschap: van
droom naar succes!

Bouwen aan een lerende school

Herontwerp voor
toekomstig onderwijs

Positief Onderwijs
voor schoolleiders

Theorie U: 5 bouwstenen voor
een succesvolle lerende school

70%

70%

45%

35%

35%

35%

Directeur Integraal
Kind Centrum (IKC)

Praktische filosofie
voor schoolleiders

Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Teamflow voor schoolleiders

Collectief leren
(alleen Incompany)

Opbrengstgericht leiderschap
in een lerende school

Professioneel kapitaal en
uplifting leadership

Verbetercultuur

100%

Interim-management,
iets voor jou?

100%

100%

Regisseur onderwijs en gebouw

100%

80%

Gespreid leiderschap

70%

70%

Oriëntatie op bestuurlijk
leiderschap

70%

70%

Aan de slag met cultuur

65%

45%

Begrijpen vóór ingrijpen

35%

35%

Ouderbetrokkenheid

35%

35%

Strategische bedrijfsvoering

35%

35%

Verbindend leiderschap

35%

postadres Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
telefoon 030 2361010
email academie@avs.nl

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze brochure.

www.avs.nl/academie

