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Leergang Schoolleiderschap:
van droom naar succes

Ook
incompany
mogelijk

Visie en strategie, ontwikkeling en implementatie
Hoe realiseer je als schoolleider de missie van jouw school?
Welke strategie en tactiek kies je? Hoe word je succesvol?

In samenwerking met:

Opbouw van de leergang
Wanneer is jouw school succesvol? Aan welke knoppen
draai je als leiding? Hoe bereik je jouw doelen? Wie ben je
zelf als leider?
Uitgebreid intensief programma, met 7 bijeenkomsten,
4 tussentijdse opdrachten, meerdere intervisiebijeenkomsten en 2 coaching gesprekken, met als resultaat een
realistisch verbeterplan voor jouw school, met handvatten
voor de implementatie. En de ontwikkeling van jouw
persoonlijk leiderschap.

De maatschappij, of concreter: het ministerie,
de gemeente, de ouders, de leerlingen, de
omwonenden stellen steeds hogere eisen
aan scholen en aan hun leiders. Soms bijna
onmogelijke eisen. Het is steeds weer een balans
tussen wensen van belanghebbenden, het
behoud van het eigen karakter van de school en
het realiseren van de eigen idealen. Maar wat
zijn dat karakter en die idealen precies? Welke
koers wil je als schoolleider volgen?
Deze leergang helpt je om jouw eigen missie
en die van de school helder te krijgen en van
daaruit een strategie en tactiek te ontwikkelen.
Een school neer te zetten met een duidelijk
profiel die in alle opzichten goed georganiseerd
is, een team heeft met een goede sfeer,
goede contacten heeft met “de stakeholders”
en daardoor succesvoller wordt.

• Intakegesprekken waarin we verwachtingen kunnen
afstemmen en waarin een “eigen agenda” besproken kan
worden
• Dag 1: kennismaken met de organisatiekunde. Ruwe
schets van de eigen organisatiestrategie.

Tussen dag 1 en dag 2: visitatieronde door schoolleiders
• Dag 2: bespreking visitatierondes.
Stakeholdermanagement: wie zijn de interne en externe
belanghebbenden van de school?

Tussen dag 2 en 3: Gesprekken door de schoolleiders met
minimaal één externe instantie, bijvoorbeeld de gemeente
of de onderwijsinspectie
• Dag 3: bespreken uitkomsten gesprekken. Welke
invloed hebben deze op jouw koers? De docent: motivatie,
werkdruk, burnout, lerarentekort

Tussen dag 3 en dag 4: geanonimiseerd lerarentevredenheidsonderzoek door de deelnemers in eigen organisatie
• Dag 4: de leerling en de ouders. Resultaten en motivatie
leerlingen, sfeer binnen de school, contacten met de
ouders. Vaststellen organisatieveranderplan per school/
schoolleider met missie/visie, doelen, strategie en tactiek.

Tussen dag 4 en dag 5: Een “meet-up” met de leerlingen,
waarbij zij hun ervaringen en wensen delen. Eerste
coachinggesprek
• Dag 5: terugkoppeling van de meet-ups, consequenties
voor de organisatieplannen. Start implementatieplan.
Het veranderlandschap: weerstand en draagvlak bij
diverse stakeholders, veranderkansen, “change agents”
en vervolgstappen.

Tussen dag 5 en dag 6: Intercollegiale consultatie
• Dag 6: hoofditems uit de intercollegiale consultatie,
het keren van tegenslag in voorspoed, voortgang implementatie, behandeling actuele vraagstukken

Tussen dag 6 en dag 7: Intercollegiale consultatie
• Dag 7: implementatievraagstukken,
Meerjarenperspectief, onderlinge afspraken, definitieve
presentaties organisatie- en implementatieplan

Na dag 7: Tweede coachingsgesprek
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Dag 1
Dag 4

• organisatiekunde
• ruwe schets eigen strategie

• resultaten onderzoek
• de leerling en de ouders

visitaties

• concreet plan meet-up met de
leerlingen van de eigen school

Dag 6
Dag 2

• voortgang van de
implementatie

implementatie

• bespreken visitaties

• actuele vraagstukken

• stakeholdermanagement

Dag 5
• terugkoppeling meetups

gesprekken met externe instanties

Dag 3
• bespreken gesprekken
• de docenten

intervisiebijeenkomsten

• inventarisatie veranderkansen/ change agents

Dag 7

• draagvlak creeren/ behouden
• veranderstrategie

• hoe verder: meerjaren
(implementatie) plan

• omgaan met weerstanden

leraren-tevredenheids-onderzoek

afronding

intervisiebijeenkomsten

Opbrengsten

Begeleiding

•

Je bent thuisgeraakt in de organisatiekunde en weet

De leergang wordt uitgevoerd in samenwerking met

hoe je de missie/droom/ ziel van jouw school concreet

Schoolleiderschap.nu.

vorm kunt geven
•
•

•

Je hebt jezelf leren kennen als leider, jouw leiderschap-

Hans Stam heeft vele jarenervaring

sprofiel verder ontwikkeld

in het middelbaar onderwijs in de

Je hebt de meerwaarde ervaren van het van binnen

Vechtstreek en Utrecht als docent

naar buiten treden en de buitenwereld naar binnen

wiskunde, schooldecaan vwo, nascholer

halen

en rector/bestuurder/eigenaar van het

Je hebt een meerjarenplan van aanpak voor jouw
eigen “droomschool” en hebt dit geïmplementeerd

•
•

Vecht -College in 		
			

Breukelen.

Je bent in staat en voelt de vrijheid om de goede
strategische en tactische keuzes te maken

Coletta Teuben is

Je hebt een netwerk opgebouwd met andere

organisatiekundige

schoolleiders

en executive coach en

Opzet

heeft sinds 2006 een
bureau in Maarssen voor
organisatieontwikkeling,

•

7 dagen bijeenkomsten

•

4 tussentijdse opdrachten

coaching en interim-management in profit,

•

3 tot 6 bijeenkomsten (afhankelijk van het aantal deel-

non-profit en overheid

nemers) voor intercollegiale consultatie.
•

2 individuele coaching gesprekken, na dag 4 en na dag
7 gericht op leiderschapsontwikkeling
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Voor wie is deze leergang?

Prijs, data en locatie

Deze leergang is opgezet voor schoolleiders in het PO, VO

Ga voor actuele data en locaties naar

en MBO

www.avs.nl/academie/schoolleiderschap

Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het

of scan de QR-code hiernaast.

Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in

Praktische informatie

het kader van de herregistratie (formeel leren).

Uitgebreide informatie, data en aanmelden:

Professionaliseringsthema’s:

www.avs.nl/academie/schoolleiderschap

• Bedrijfsvoering
• Human Resource Management in het onderwijs

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de

• Onderwijsinrichting en schoolorganisatie

AVS Academie, Dianne Franke, academie@avs.nl of

• Verandermanagement

030-2361010.

• Visiegestuurd onderwijs
Herregistratiewaarde: 70%

Jouw investering
Studiebelasting: 160 uur waarvan 49 contacturen, 4 uren
tbv 2 coaching gesprekken, 10 uur intervisie, 32 uur tussentijdse opdrachten, 65 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

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

adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar
Marieke van Leeuwen of Dianne Franke

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

