Oriëntatietraject voor leiders
van buiten het onderwijs

Schoolleider, een beroep voor mij?
Leer het beroep vanuit de praktijk kennen

Programma
We starten met een interview. Samen onderzoeken we op
welke vragen jij een antwoord wilt hebben, zodat jij na deze
opleidingsdagen een bewuste keuze kan maken.
Bij dit gesprek ontvang je een informatiepakket met
boeiende en praktische wetenswaardigheden over het
primair onderwijs en het beroep van schoolleider.
De eerste opleidingsdag is bij de AVS Academie in Utrecht.
Tijdens deze dag krijg je volop informatie van mensen uit
de praktijk en is er voldoende ruimte voor al je vragen.
Ook ontmoet je de andere deelnemers die vergelijkbare

Je stelt jezelf de vraag of het beroep van
schoolleider primair onderwijs bij jou past… hoe
krijg je daar meer zicht op? Ben je nieuwsgierig
naar de veelzijdigheid van dit werkveld? Wil je
van betekenis zijn in de onderwijssector? Wil je
jouw expertise inzetten voor dit boeiende vak?
Meld je aan voor dit unieke oriëntatietraject!
In ons aanbod is ervoor gekozen om de
verbinding te leggen tussen jouw leidinggevende
ervaringen, een doorkijk in de dagelijkse
praktijk van een schoolleider en dialogen met
verschillende experts uit de praktijk. Zo leer je
het beroep kennen en onderzoek jij zelf of het
beroep van schoolleider primair onderwijs bij jou

(loopbaan)vragen hebben.
Hierna volgen twee dagdelen praktijk. Met vooropgestelde vragen ga je op pad naar twee verschillende scholen
en kijk je mee met de schoolleider. Je proeft de sfeer en
krijgt een indruk van binnenuit. Deze ervaringen wisselen
we uiteraard met elkaar uit.
De derde dag is ook bij de AVS Academie in Utrecht. Deze
dag staat in het teken van het delen van je ervaringen,
antwoorden krijgen op nieuwe vragen en nadenken over
je vervolgstappen. Op deze dag ontmoeten we opnieuw
andere mensen uit de praktijk die hun expertise en ervaringen met jou delen.

Opbrengsten
Na afronding van het oriëntatietraject:
• Heb je een brede doorkijk in de sector primair onderwijs,
het beroep van schoolleider en de vraagstukken die
daarmee samenhangen;

past!

• Is helder wat jij met jouw ervaring en expertise hebt toe

Doelgroep

• Kan jij op basis van alle informatie en beelden een

te voegen als schoolleider aan het Primair Onderwijs;

Dit traject is bedoeld voor ervaren leidinggevenden buiten

antwoord geven op de vraag: Is dit beroep en werkveld

de onderwijssector die zich oriënteren op het beroep van

iets voor mij?

schoolleider primair onderwijs.

De AVS en AVS Academie
Al 25 jaar zet de AVS zich actief in voor schoolleiders.
De AVS ontstond als een vakbond voor schoolleiders in het primair onderwijs. Zij ontwikkelde zich
tot een volwaardige vak- en beroepsorganisatie
voor schoolleiders en hun scholen. De AVS maakt

Onderzoek zelf
of het beroep van
schoolleider primair
onderwijs bij jou
past!

zich sterk voor de kracht van leiderschap binnen het
onderwijs. De AVS Academie is onderdeel van de
AVS. De AVS Academie biedt, in samenwerking met
een netwerk van trainers en opleiders, een breed
opleidingsaanbod op het gebied van leiderschap.
Bij de AVS Academie staat persoonlijke ontwikkeling
in de eigen context centraal. Al onze leergangen en
trainingen zijn praktijkgericht en direct toepasbaar.
Bij de AVS Academie is er ruimte voor reflectie.
Met andere woorden; ervaringen krijgen betekenis.

meer informatie, actuele data en inschrijven www.avs.nl/academie
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Begeleiding

Vervolgtraject

Lidwien Kok

Ben je er na het oriëntatietraject uit? Je ontdekt zelf
Dit oriëntatietraject wordt begeleid

het antwoord. Als het antwoord ‘ ja’ is en je wilt de

door Lidwien Kok. Als dynamisch coach

stap zetten, dan zoek je vast ook een opleidings-

& trainer houdt zij zich vol positiviteit en

traject dat specifiek inhoud geeft aan mensen die

daadkracht bezig met de onderwijskwa-

van buiten het onderwijs komen. De AVS Academie

liteit; die doet er toe!

werkt hierin samen met het Marnix Onderwijscentrum

Als assessor binnen het primair

(onderdeel van de Marnix Academie) in Utrecht.Het

onderwijs kijkt ze naar de drijfveren van leidinggevenden

oriëntatietraject van de AVS Academie sluit naadloos

en zij-instromers om samen te onderzoeken wat het

aan op de zij-instroomopleiding voor schoolleiders

werkveld inhoudt en welke competenties en vaardigheden

(www.marnixonderwijscentrum.nl/cursussen/id/793/

je nodig hebt om succesvol te zijn. Schoolleiders werken

basisschooldirecteur-worden-dubbelspoor).

immers elke dag met de mooiste cadeautjes van elke
ouder…..kinderen!

Prijs

Een goede samenwerking met de onderwijsinspectie

Kijk op de website voor de actuele prijzen.

vanwege het opstarten van een school met vernieuwend
onderwijsconcept en flexibele tijden heeft haar zoveel

Praktische informatie

inzichten gebracht die ze die graag breder in het werkveld

Uitgebreide informatie, data en aanmelden:

deelt.

www.avs.nl/academie/schoolleider

“Innovatie, dynamiek, ondernemerschap, inspiratie en out
of the box denken zetten mij in mijn kracht. Autonomie en

Heb je nog vragen?

werken vanuit vertrouwen met humor en ambitie zijn mijn

Neem dan contact op met de AVS Academie, Alien

kernwaarden”.

Cnossen, academie@avs.nl of 030-2361010.

meer informatie, actuele data en inschrijven www.avs.nl/academie
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