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Leergang Positief onderwijs
voor schoolleiders

Ook
incompany
mogelijk

De school als positieve ontwikkelplek voor iedereen!

In samenwerking met:

Tijdens deze leergang nemen we jou als
schoolleider mee op reis richting Positief
Onderwijs: onderwijs in lijn met de ontwikkelingen
in de huidige samenleving, waarbij de school in al
haar facetten stimulerend is voor de ontwikkeling
van alle betrokkenen. Welbevinden is daarbij
de eerste voorwaarde. Je ervaart dat Positief

Binnen het programma bekijken we Positief Onderwijs
vanuit het perspectief van:
• Maatschappelijke ontwikkelingen
• Het betrekken van stakeholders, zoals ouders
• Hoe je de uitgangspunten en essenties verbindt met visie
en signatuur van de school
• Wat dit betekent voor de verbinding met de buitenwereld – partijen waar je mee samenwerkt - en wat
betekent dit voor/vraagt dit van de interne organisatie

Onderwijs eigenlijk een paar elementen toevoegt

• Hoe je de kwaliteit van het onderwijs verbetert

die vrij simpel zijn en tegelijkertijd enorm het

• Hoe jij leiding geeft aan dit alles

verschil maken, met als resultaat dat de kramp

• Hoe het speciaal voor Positief Onderwijs ontwikkelde

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 reden en richting
geven aan deze verandering en te sturen op de
voorwaardelijke cultuur.

schoolweb je praktische handvatten geeft

Kenmerken
• Veel tijd en ruimte voor het delen van ervaringen (deelnemers onderling en in de eigen professionele omgeving);
• Sterk persoonsgericht en praktijk gerelateerd: bij de
keuzes in uitwerking en bij de voorbereidings- en toepassingsopdrachten richten we ons op zowel hoofd, hart als
handen;
• Mogelijke inzet van duo’s/sparringpartners en/of
regionale intervisiegroepen;
• Consequente proceslijn: Ik <-> de Ander (medewerker
en team centraal) <-> de Situatie (school en omgeving
centraal);
• Kennisoverdracht op basis van actuele (wetenschappelijke) inzichten;
• Combinaties vinden tussen disruptieve theorieën en het
bestaande systeem;
• Ontwikkeling van een geïntegreerd Positief Onderwijs
ontwikkelplan voor de toekomst;
• Afsluitend gesprek (optioneel) op locatie tussen je
managementteam en trainer;
• Je ontvangt na afloop een certificaat.

meer informatie, actuele data en inschrijven www.avs.nl/academie
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Opbrengsten
• Je hebt je ontwikkeld op het terrein van zelfkennis en
bent daarmee in ‘ je kracht’ komen te staan; de persoon

Dag 3 – Toekomstgericht onderwijs
Betekenisvol en betrokken bezig zijn; de route naar een
positieve school

achter de schoolleider (wie ben ik, waar gaat het mij om,

• Flow vanuit welbevinden en betrokkenheid

waar sta ik voor?).

• Wat veroorzaakt werkdruk en wat doe je ermee?

• Je hebt inzicht in de staat van welbevinden van de school

• Positief vergaderen en communiceren

- persoonlijke, team- en schoolvisie (incl. missie, waarden

• De inspectie als kans in plaats van bedreiging

en overtuigingen, competenties, gedrag en omgeving)

• Leiding geven aan kwaliteitszorg op een ‘positieve’

onderzocht en perspectiefrijk voor de toekomst
uitgewerkt (wat wil ik, wat willen wij?).
• Je hebt inzichten verkregen in succesfactoren voor

school
• Aan de slag in je school: wat maakt Positief Onderwijs
passend?

ontwikkeling naar een Positieve Onderwijs school.
• Je bent in staat de bereikte ontwikkeling van je medewerkers vast te houden.
• Je weet hoe je de ideale omstandigheden creëert om
samen te kunnen werken aan het realiseren van ambities.
• Je krijgt praktische tools om deze ideale omstandigheden uit te voeren vanuit de volgende
uitgangspunten: koers, talent en droom, ambitie, werk
en rol.
• Je weet hoe je effectief een ontwikkelscope kunt inzetten
en uitvoeren op teamniveau en op individueel niveau

Programma

Bij dit alles bieden we proven facts and experiences uit
de praktijk van het onderwijs en de gezondheidszorg.

Begeleiding
Koos Stienstra is medeoprichter &
directeur van Intraverte. Koos is als
directeur van Intraverte enorm begaan
met de zinvolle begeleiding van
kinderen. Het is Koos zijn missie om
te doen wat ècht nodig is; werk dat
ertoe doet: zinvol voor organisaties,
betekenisvol voor individuen. In zijn praktijk

Dag 1 – Leidinggeven aan verandering

is dagelijks zichtbaar dat er veelal vanuit protocollen

Jij als schoolleider: Inhoud geven aan een vitale visie en een

met kinderen wordt geoefend met vaardigheden waar

professionele teamcultuur als voorwaarde voor Positief

ze nog niet klaar (rijp) voor zijn. De Intraverte-praktijk

Onderwijs

bewijst dat, door nét iets anders te kijken, een begeleider

• Kernpunten van Positief Onderwijs Nederland

veel meer kan betekenen voor de toekomst van een

• Context: positieve psychologie en positieve gezondheid

kind. Dat geldt ook voor leerkrachten, die met een heel

• Theorie van Flow en Welbevinden; De 8 van Positief

klein beetje meer kennis en wat oefening, nog meer

Onderwijs Nederland

het verschil kunnen maken voor dat éne unieke kind.

• Wat zijn jouw drijfveren als schoolleider?
• Introductie KOBWEB & SchoolWeb
• Bespreken SchoolWeb -> waar staat de school?
• Hoe geef je leiding aan Positief Onderwijs binnen de
school?
• Hoe krijg je verbinding in je team? Visie en een professionele schoolcultuur als voorwaarden
• Hoe stuur ik als leidinggevende op gedrag? De Kracht
van professionele kwetsbaarheid

Bart Kloppenburg is al ruim 20 jaar
werkzaam in het primair onderwijs.
Hij heeft na jaren als leerkracht en
directeur gewerkt te
hebben inmiddels
ook 3 jaar ervaring als
bestuurder. Daarnaast is hij
werkzaam binnen een samenwerkingsverband en biedt hij scholing, begeleiding en

Dag 2 – In relatie staan tot de omgeving

coaching op diverse vlakken. Als medeontwik-

Communicatie en organisatie.

kelaar van Positief Onderwijs kan hij al zijn kennis

• Mogelijkheden van Positief Onderwijs in de praktijk

en ervaring kwijt in het programma. Bart werkt

• Individualisering in de samenleving versus de

vanuit zijn motto; ‘Doe de dingen eens

(dominante) rol van de overheid – De Toqueville & Weber

anders en sta versteld!’

• Hoe pas je Positief Onderwijs toe binnen de school en
de bestaande cultuur en demografische achtergrond?
De school als ontwikkelplek voor alle betrokkenen!
• Ouderbetrokkenheid; Pedagogisch partnerschap als
vanzelfsprekendheid binnen je school
• Samenwerken met externe betrokkenen

meer informatie, actuele data en inschrijven www.avs.nl/academie
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Voor wie is deze leergang?

Prijs, data en locaties

Schoolleiders en teamleiders in PO, S(B)O, VO.

Kijk op de website voor de meest actuele prijzen.

Schoolleidersregister PO

Dit bedrag is inclusief verplichte literatuur.
Ga voor actuele data naar

Deze leergang is gecertificeerd door het

www.avs.nl/academie/positiefonderwijs

Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in

Of scan de QR-code hiernaast.

het kader van de herregistratie (formeel leren).
Professionaliseringsthema’s:

Praktische informatie

• Verandermanagement

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met

• Visiegestuurd onderwijs

de AVS Academie, programmamanagers.

Herregistratiewaarde: 35%

Jouw investering

academie@avs.nl of 030-2361010 Of kijk op
www.avs.nl/academie/positiefonderwijs.

Studiebelasting: 75 uur waarvan 24 contacturen, 21 uur
voorbereiding en vertaling lesdagen en 30 uur zelfstudie.

meer informatie, actuele data en inschrijven www.avs.nl/academie
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Benieuwd naar de rest van ons aanbod?
Bekijk dan onze brochure met het totaalaanbod van de
AVS Academie.

Download de brochure op
www.avs.nl/academie/brochure/

Meer informatie, vragen of advies op maat:
www.avs.nl/academie
academie@avs.nl

adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar onze
programmamanagers.

meer informatie, actuele data en inschrijven www.avs.nl/academie
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(Her)registratie Schoolleidersregister PO
Als schoolleiders blijf je continu bezig met je eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Iedere vier jaar vraag je bij het
Schoolleidersregister PO de herregistratie aan. Voor de herregistratie heb je 100 punten nodig. Onze leergangen hebben een
herregistratiewaarde uitgedrukt in een percentage. Een herregistratiewaarde van 35% is bĳvoorbeeld gelĳk aan 35 punten.
Zo kun je zelf een keuze maken in ons aanbod om aan je herregistratieplicht te voldoen. Wil je weten welke professionaliseringsthema’s horen bĳ het aanbod? Kijk dan op de website www.avs.nl/academie

Opleiding Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Communicatie

100%

Directeur Integraal Kind
Centrum (IKC)

100%

Interim-management
Iets voor jou?

100%

Ondernemend
leiderschap

100%

Praktische ﬁ losoﬁ e
voor schoolleiders

100%

Regisseur onderwijs
en gebouw

100%

Op weg naar excellent
schoolleiderschap

100%

Stimulerend
beoordelen

90%

Gespreid
leiderschap

70%

Leidinggeven aan een
lerende school

70%

Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

70%

Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

70%

Schoolleiderschap: van droom
naar succes

70%

Teamﬂ ow voor
schoolleiders

70%

Collectief leren
(alleen incomany)

70%

Aan de slag met cultuur

65%

Begrijpen vóór ingrijpen

35%

Herontwerp voor
toekomstig onderwijs

35%

Opbrengstgericht leiderschap
in een lerende school

35%

Ouderbetrokkenheid

35%

Positief onderwijs voor
schoolleiders

35%

Strategische
bedrijfsvoering

35%

Theorie U: 5 bouwstenen voor
een succesvolle lerende school

35%

Verbetercultuur

35%

Verbindend leiderschap

35%

postadres Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
telefoon 030 2361010
@schoolleider

email academie@avs.nl

www.avs.nl/academie

