
OPLEIDINGEN EN TRAININGEN   
cursusjaar 2008-2009
Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag



Identiteit en imago
Identiteit en imago: Expertisecentrum Openbaar Onderwijs 

ECOO (PO en VO)

12   Werkconferenties en studiedagen ontwikkeling openbare identiteit  

NIEUW

13   Burgerschap en sociale integratie: werken met de dynamiek van 

interculturele groepen

Identiteit en imago: Marketing en communicatie (PO en VO)

14  Een groeiend leerlingenaantal door een krachtige profilering 

15  Leergang marketing (PO en VO) NIEUW

16  Aan de slag met communicatie in het primair onderwijs 

17  Traject: Profileer uw school en maak een film!

Passend onderwijs 
19   Inleiding en actualiteiten Passend onderwijs, voorlichting en infor-

matie, workshop voor bestuurders, (bovenschoolse) directies en 

beleidsmedewerkers in PO en VO NIEUW

20   Past Passend onderwijs al bij uw school? Training en begeleiding 

van leraren en directies  NIEUW

21   Het vormen van een dekkend netwerk (bestuurlijk, juridisch, finan-

cieel en op het gebied van personeelsmanagement), bijeenkomsten 

voor bestuurders en/of bovenschools managers NIEUW

22   Hoe verwerft u draagvlak bij de participerende besturen? Training 

voor managers/coördinatoren in samenwerkingsverbanden WSNS 

en (S)VO NIEUW

23   Kwartiermaken voor de regiopartners om Passend onderwijs te 

realiseren in de regio NIEUW

24  Overige activiteiten Passend onderwijs



Inhoud

4 Welkom

5 Ter informatie

6 Vooraankondiging bestuursschool  NIEUW

7 1 op 1-trainingen  NIEUW

Juridische trainingen (PO en VO)
26   Gesprekken met juridische risico’s. Opbouw personeelsdossier en 

gespreksvoering NIEUW

27  Arbeidsongeschiktheid, de juridische kant  NIEUW

Strategie, bestuur en beleid
29   Cursus voor het PO: Schrijf uw schoolplan NIEUW

30  Het Raad van Toezichtmodel – Iets voor uw organisatie? 

31   Kwaliteitsbeleid: Uitgedaagd! Het spel van zichtbaar kwaliteitsbeleid 

in het PO 

32  De brede school… Hoe kom je daar? 

33  Is uw bovenschools bestuursbureau op orde? NIEUW

34  Strategie en visieontwikkeling: Parijs-Dakar

      Uw visie op één a4-tje (po en VO)

Bedrijfsvoering: Financieel management 
Financieel management primair onderwijs

36   Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders 

primair onderwijs NIEUW

37   Intensieve tweedaagse leergang planning & control voor (boven-

schoolse) managers en bestuursmanagers in het primair onderwijs 

NIEUW

38   Vierdaagse leergang financieel management en beleid in het primair 

onderwijs NIEUW

39   Eendaagse training financieel management voor coördinatoren van 

samenwerkingsverbanden WSNS

40  Opstellen meerjarenbegroting in het primair onderwijs 

41  Risicomanagement in het primair onderwijs



Financieel management voortgezet onderwijs

42   Driedaagse leergang planning & control voor managers en financieel 

specialisten in het voortgezet onderwijs

43  Risicomanagement in het voortgezet onderwijs NIEUW

Bedrijfsvoering: Huisvesting
44   Driedaagse leergang onderwijshuisvesting: sta sterk tegenover de 

gemeente NIEUW

45   Eendaagse training Onderwijshuisvesting en gemeente (samen met 

Congres- en Studiecentrum VNG)

46  Van onderwijsvisie naar onderwijsvoorziening 

47  Meerjarenbeleid voor huisvesting en onderhoud

Bedrijfsvoering: Personeel 
48   Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onder-

wijspersoneel primair onderwijs en voortgezet onderwijs

49   Vierdaagse verdiepingsleergang P&O primair en voortgezet onder-

wijs NIEUW

50  Normjaartaak, werktijdfactor en taakbeleid in het primair onderwijs 

51   Trajectbegeleiding functiedifferentiatie en functiewaardering primair 

onderwijs

HRM en personeelsbeleid
53  Gespreksvaardigheden voor directieleden en middenmanagers 

54   (Zelf)reflectie, hoe doe je dat? Werken aan permanente professiona-

lisering van uw personeel

55  Motiverend beoordelen 

56  Cultuur van de school: een belangrijke succesfactor! (PO en VO)

57  Stoeien binnen de wet BIO met bekwaamheidsdossier en portfolio

Leiderschap, teamontwikkeling en projectmanagement
59  Help!? Ik mis de chemie in mijn team! Analyse van uw team NIEUW

60  Hoera, een conflict! Waarom teams conflicten nodig hebben NIEUW

61      Management development: Bouwen aan effectieve managementteams

62  Starten met leidinggeven: hoe doe ik dat? 

63   Natuurlijk krachtig communiceren: slagvaardig, diplomatiek én empa-

thisch

64  Effectief beïnvloeden: invloed in interactie

65  Opzetten en leiden van projectteams in het onderwijs

66  Projectmanagement NIEUW

Coaching 
68  Coaching voor startende middenmanagers

      Coaching voor bovenschoolse managers

      Coaching voor bestuurders en derectieleden

69 In company-trainingen

70 Kalender 

72 Inschrijven



Misschien was u erbij…

Op de tweede klantendag, die VOS/ABB 

Consulting in april 2008 organiseerde, con-

fronteerde de hoogleraar en vrijdenker Bas 

Haring ons met zijn visie dat het onderwijs 

altijd achterloopt. ‘Want’, zo riep hij de zaal 

in, ‘Wij leiden leerlingen op voor een toe-

komst die wij niet kennen, dus per definitie 

lopen wij achter.’ 

En hoewel daar veel waars in schuilt, leggen 

we ons daar natuurlijk niet bij neer. We moe-

ten ten slotte niet van gisteren worden!

Wij pretenderen met onze cursussen en trai-

ningen zelfs dat wij u inzichten van morgen 

geven in uw praktijk van vandaag. 

Ook daarom presenteren wij u met veel ple-

zier onze trainingen en cursussen voor het 

komend schooljaar, ons jubileumjaar. 

10 jaar Openbaar 
In ons jubileumjaar zullen wij de identi-

teit van het openbaar onderwijs prominent 

agenderen. U vindt een ruim aanbod, met 

onder meer werkconferenties, studiedagen 

en adviestrajecten voor primair en voortge-

zet onderwijs. 

VOS/ABB lanceert dit jaar de Bestuurs-

school openbaar onderwijs want het bekle-

den van een bestuursfunctie – en zeker in 



Welkom

het openbaar onderwijs – vraagt specifieke 

bestuurlijke kennis. Wij ontwikkelen mo-

menteel een meerdaagse opleiding voor 

startende bestuurders en voor bestuurders 

die behoefte hebben aan verdieping in hun 

bestuursfunctie. 

Na de zomervakantie zullen we u benaderen 

met een gedegen en prikkelend aanbod.

En natuurlijk nodigen we u uit voor ons jubi-

leumcongres op 2 oktober!

VOS/ABB stond aan de wieg van Passend 

onderwijs, een belangrijk actueel thema. En 

daarom komt Passend onderwijs prominent 

naar voren. Doe mee aan voorlichtings- en 

informatiebijeenkomsten, open en in com-

pany-trainingen voor leraren en directies, bij-

eenkomsten voor bovenschools managers 

en besturen of trainingen voor managers/

coördinatoren in samenwerkingsverbanden 

WSNS en (S)VO. 

VOS/ABB brengt balans
Wij streven naar een gezonde balans in ons 

aanbod tussen:

•  kennisoverdracht en vaardigheden

trainingen;

• reguliere trainingen en 1 op 1trainingen;

•  meerdaagse leergangen en workshops 

van één dag;

• in company- en open trainingen;

•  Bekende en nieuwe thema’s, als nieuwe 

juridische trainingen, planning en control 

(nu ook voor het primair onderwijs), ver-

sterking van teams door de teamrollen van 

Meredith Belbin, projectmanagement en 

nog veel meer... 

Nieuw: 1 op 1-trainingen
Uitgaande van uw vraag bieden wij een op 

maat gesneden training voor één professio-

nal in bestuur of school die een specifieke, 

voor hem/haar lastige opdracht krijgt (bij-

voorbeeld het opstellen van de normjaartaak, 

het schrijven van een marketingplan, het for-

muleren van strategisch personeelsbeleid). 

Eén trainer/adviseur van VOS/ABB begeleidt 

de professional in uw organisatie inhoudelijk 

en procesmatig zodat de professional trefze-

ker het gewenste resultaat bereikt.

Wij horen en zien graag uw vragen en verbe-

teringssuggesties!

Tot slot zullen wij ervoor zorgen dat Bas Ha-

ring ook een brochure ontvangt en zien wij 

u graag terug bij een van onze opleidingen 

of trainingen, op het jubileumcongres en na-

tuurlijk op de klantendag van volgend voor-

jaar. U bent van harte welkom!

 

Ankie Knijnenburg

Coördinator trainingen 



naam van de collega aan ons door via trai-

ning@vosabbconsulting.nl. 

Bij annulering tot vier weken voor aanvang 

van de workshop of training brengen we u 

geen kosten in rekening. Bij annulering tussen 

de vier en twee weken voor aanvang brengen 

we u 50% in rekening en binnen twee weken 

voor aanvang 100%.

BTW
Alle prijzen zijn exclusief eventuele BTW.

Kortingen van 10% 

Collega-korting: 10%

Het onderwerp van uw keuze kan zich goed 

lenen om er met een collega over verder te 

praten. Dan kunt u zich samen met die collega 

inschrijven voor een open training. Als u zich 

tegelijk met een collega inschrijft ontvangt u 

10% korting op de totale deelnemersprijs. 

Deze kortingen gelden echter niet in combi-

natie of voor het in company-aanbod.

Korting voor snelle beslissers: 10%

Schrijft u zich in vóór 1 augustus 2008 dan 

ontvangt u 10% korting op de totale deel-

nemerskosten. Deze kortingen gelden echter 

niet in combinatie.

Meer informatie
In deze brochure treft u per opleiding of trai-

ning informatie aan. Wilt u meer informatie, 

of hebt u vragen over het programma of de 

planning? Stuur dan een e-mail naar training@

vosabbconsulting.nl of neem contact op met 

Adriënne Severs van het trainingssecretari-

aat, telefoonnummer (0348) 40 52 98. In deze 

brochure treft u ook een inschrijfkaart aan. Als 

u deze invult en opstuurt, nemen wij contact 

met u op.

Persoonlijk advies
Het is mogelijk dat u (nog) niet weet of een be-

paald programma uit ons aanbod wel aansluit 

bij uw persoonlijke behoefte of bij de vraag 

die in uw organisatie speelt. Misschien hebt 

u vragen of het programma wel aansluit bij 

uw ervaring of kennis. Om u te helpen bij het 

maken van een keuze kunt u natuurlijk altijd 

vrijblijvend contact opnemen met de contact-

persoon. Bij elk programma staat een con-

tactpersoon vermeld.

Reguliere training, 1 op1-training of in 
company-training?
Bij reguliere (groeps) trainingen ontmoet u 

collegas van andere scholen. Tijdens de 1 op 

1-training staat uw individuele opdracht cen-

traal. U krijgt een intensieve training die resul-

teert in een concreet eindproduct. 1 deelne-

mer, 1 trainer. 



Ter informatie

Alles ook in company
Wilt u graag met eigen collega’s een work-

shop of training uit ons aanbod volgen? Dat 

kan natuurlijk ook! Alle trainingen uit het re-

guliere aanbod kunnen wij ook (op maat) in 

company voor uw school(organisatie) uit-

voeren. We hebben de ervaring dat u er prijs 

op stelt als wij trainingen afstemmen op de 

specifieke behoefte en ontwikkelingsfase 

van uw organisatie. Dat doen wij bij de in 

company-trainingen. In de brochure hebben 

we een groot aantal in company-trainingen 

beschreven. Neem contact op met de betref-

fende contactpersoon en maak uw wensen 

kenbaar.

Hebt u een hele nieuwe vraag? Stuur dan een 

e-mail naar training@vosabbconsulting.nl of 

neem contact op met Ankie Knijnenburg, te-

lefoonnummer (06) 129 285 76.

Wel interesse, maar de datum komt niet 
uit?
Graag horen we dat van u, zodat we bij vol-

doende interesse extra data kunnen plannen. 

U kunt dit aangeven via training@vosabbcon-

sulting.nl.

Vervanging en annulering
Het kan voorkomen dat u op het laatste mo-

ment verhinderd bent. U kunt in dat geval een 

collega laten deelnemen, geef dan direct de 
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Het bekleden van een bestuursfunctie – en 

zeker een bestuursfunctie in het openbaar 

onderwijs – vraagt specifieke bestuurlijke 

kennis. Daarom ontwikkelt VOS/ABB mo-

menteel een meerdaagse opleiding voor 

startende bestuurders en voor bestuurders 

die behoefte hebben aan een verdieping in 

hun bestuursfunctie binnen het onderwijs. 

Aansprekend
Onder leiding van projectleider Janine Es-

huis stellen VOS/ABB-collega’s en externe 

deskundigen een gedegen én prikkelend 

aanbod samen. Uit de veelvuldige contac-

ten met bestuurders van het voortgezet en 

primair onderwijs hebben de specialisten 

van VOS/ABB voor u gefilterd op welke ge-

bieden bestuurders impulsen willen krijgen. 

Impulsen
In de (meerdaagse) opleiding kunt u onder 

andere de volgende thema’s verwachten:

• Bestuur en management  

• Bedrijfsvoering en financiën 

• Huisvesting  

• Personeelsbeleid en cao 

• Zorgplicht en Passend onderwijs 

• De identiteit van het openbaar onderwijs 

Professioneel
Bovendien kunt u ervoor kiezen om op spe-

cifieke terreinen individuele (of 1 op 1) ad-



Vooraankondiging Bestuursschool openbaar onderwijs

viesgesprekken te voeren met een seniorad-

viseur zodat u maximale effectiviteit bereikt 

in uw eigen bestuur.

Gedegen
Het spreekt voor zich dat VOS/ABB een aan-

bod doet van hoge kwaliteit. Om die kwali-

teit te waarborgen, werken we samen met 

krachtige partners en collega-organisaties.

Bestuursnetwerk
Omdat u een meerdaagse opleiding volgt 

met collega-bestuurders bouwt u niet alleen 

een gedegen kennis op maar versterkt u ook 

blijvend uw professionele netwerk. 

Aantrekkelijke extra’s
•  U kunt de opleiding integraal volgen of u 

kunt intekenen op modules.

•  U kunt losse modules uit de opleiding ook 

in uw eigen bestuur laten geven door een 

specialist van VOS/ABB.

Wat kunt u van ons verwachten?
Na de zomervakantie zullen we u benade-

ren met ons concrete aanbod.

Wilt u hierover meedenken of wilt u iets an-

ders kenbaar maken? Neem dan contact op 

met Janine Eshuis, Projectleider Bestuurs-

school openbaar onderwijs, telefoonnum-

mer (0348) 405 267 of jeshuis@vosabb.nl

J. Eshuis
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1 OP 1-trainingen NIEUW

Een lastige opdracht...
Met veel plezier vertrekt u iedere dag naar 

uw werk. Alleen komt u steeds niet toe aan 

die ene, nieuwe opdracht. U zoekt naar 

aangrijpingspunten om een start te kunnen 

maken. En wanneer u heeft besloten het 

vandaag op te pakken, dan komt er een an-

dere taak tussendoor die toch echt prioriteit 

heeft. Het noodzakelijke resultaat voor uw 

organisatie blijft uit. 

Of:

U hebt een collega in de school een aparte 

opdracht gegeven en u hoort maar niets... 

In een gesprek blijkt dat uw collega wel wat 

inhoudelijke input en procesbegeleiding 

kan gebruiken. 

Hoe kan VOS/ABB u daarbij helpen?
Heel praktisch. We stropen de mouwen op 

en gaan samen met u of uw collega aan de 

slag. Wij bieden inhoudelijk advies en struc-

tureren het proces met u. We helpen bij de 

definiëring van opdracht, doel, gewenste 

resultaat, gebruik/implementatie en bieden 

overzicht (stappen, tijdpad, beslismomen-

ten, terugkoppeling naar opdrachtgevers 

en gebruikers et cetera). De ervaring leert 

dat een aantal werksessies al veel bewe-

ging brengen. Afhankelijk van de omvang 

van uw opdracht, stemmen wij het proces 

af met u of uw collega. 

Als wij weggaan, is de klus geklaard en bent 

u of is uw collega in staat het de volgende 

keer zelf te doen. 

Een paar voorbeeldvragen
•  Het schrijven van een strategisch perso-

neelsbeleidsplan;

•  het invoeren van ontwikkelingsgericht 

personeelsbeleid;

•  het opzetten en aansturen van begro-

tingstrajecten;

•  het schrijven van een financieel beleids-

plan;

•  het schrijven van een communicatie en 

marketingplan; 

•  het inwerken en begeleiden van nieuwe 

bestuurs- of GMR-leden;

•  het opzetten van een planning & control-

cyclus; 

•  het schrijven van een bestuursverslag.

Doelgroep
Bestuursleden, directeuren, schoolleiders, 

afdelingshoofden, unitleiders en beleids-

medewerkers in het primair en voortgezet 

onderwijs.

 

Wilt u de mogelijkheden voor uw eigen or-

ganisatie verkennen? Stuur dan een e-mail 

naar trainingen@vosabbconsulting.nl. Of 

bel Ankie Knijnenburg (coördinator trainin-

gen) telefoonnummer (06) 129 285 76.

 A. Knijnenburg
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1 op 1-training, Voorbeeld
Gevraagd: Een marketing-/communicatieplan voor een VO-school 

 

Twee unitleiders met veel lesgevende taken 

en een volle agenda krijgen de opdracht 

respectievelijk het interne en het externe 

communicatie-/marketingplan te schrijven.

Daarmee wil de school de leerlingenwerving 

een positieve impuls geven.

Maar wat moet er precies staan in zo’n mar-

kerting-/communicatieplan? Welke infor-

matie hebben de unitleiders nodig? Welke 

informatie heeft de school nodig? Hoe zit 

dit aandachtsgebied eigenlijk in elkaar en 

hoe verhoudt het zich bijvoorbeeld tot de 

visie van de school of tot andere beleidsge-

bieden? En wat gebeurt er met het plan als 

het klaar is?

In een aantal individuele sessies adviseert 

de specialist van VOS/ABB de unitleiders 

bij het structureren en plannen van hun ta-

ken. Vervolgens werkt hij/zij samen met hen 

aan het totstandkomen van het marketing- 

of communicatieplan. Hierbij draagt hij/zij 

de kennis over waaraan de unitleider op dat 

moment behoefte heeft. Kennis die de unit-

leiders direct kunnen toepassen. Aan het 

eind van het traject hebben zij het gevraag-

de marketing/communicatieplan klaar!

Mogelijke stappen:
1.  Inventarisatie: wat is er al gebeurd?, 

welke notities en plannen liggen er al? 

Doelstelling helder formuleren en een 

stramien/werkformat invullen;

2.  Stramien verder invullen (in de school is 

inmiddels informatie verzameld; bijvoor-

beeld over stakeholders, interne media, 

communicatiematrix et cetera);

3.  Conceptcommunicatie- en marketingplan 

afmaken en voorleggen aan opdrachtge-

vers; bespreken en vervolgvragen verza-

melen;

4.  Presentatie communicatie- en marke-

tingplan: hoe zet je ze optimaal in? Wat 

moeten de unitleiders verder doen? Hoe 

bereiden ze zich voor op het volgend 

jaar?

Resultaat: een helder communicatie- en 

marketingplan met duidelijke doelstellingen 

en actiepunten. 

Voor specifieke vragen over dit onderwerp 

kunt u contact opnemen met Ronald Dol-

fing op (06) 229 396 87,  rdolfing@vosabb-

consulting.nl.

 R. Dolfing

Meer informatie over 1 op 1-trainingen?

Bel Ankie Knijnenburg (coördinator trainingen) 

(06) 129 285 76.
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1 op 1-training, Voorbeeld
Gevraagd: Gesprekkencyclus voor een bestuurder in het kader 
van Integraal Personeelsbeleid



Een bestuurder van een grote scholenge-

meenschap voor voortgezet onderwijs wil 

een transparante systematiek opzetten voor 

een gesprekkencyclus voor zijn personeel. 

Transparantie houdt voor hem in dat in alle 

lagen van de organisatie sprake is van con-

gruentie. Dit betekent onder meer dat de 

gesprekkencyclus ook van toepassing is op 

het management, dus ook voor hemzelf. Hij 

zal zelf een functioneringsgesprek krijgen 

met zijn bestuur. 

Voorafgaand aan dit traject biedt een advi-

seur van VOS/ABB 1 op 1-begeleiding.

Stappen:
1.  Intake en bestudering stukken van de 

scholengemeenschap (waaronder het 

strategisch beleidsplan);

2.  Voorbereiding van de gesprekkencyclus 

met het bestuur (functionerings- en be-

oordelingsgesprek; bepaling gespreks-

onderwerpen);

3.  Opstellen van het voorstel voor de com-

petentielijst voor de bestuurder;

4.  Bespreking van de competentielijst met 

de bestuurder; (hij heeft in samenspraak 

met adviseur, management en bestuur 

bepaald welke competenties van belang 

zijn voor het adequaat uitoefenen van zijn 

functie);

5.  Vervolgens wordt hieruit een (zelf)reflec-

tielijst afgeleid die in het vervolg wordt 

gebruikt als ‘input’ voor het voeren van 

functionerings- en beoordelingsgesprek-

ken.

Resultaat: De gesprekkencyclus is gedegen 

voorbereid.

Motivatie VOS/ABB
Voor de VOS/ABB-adviseur heeft de op-

dracht een bijzondere dimensie omdat op 

bestuurlijk niveau in het onderwijs tot nog 

toe niet of nauwelijks invulling wordt gege-

ven aan een zinvolle combinatie van com-

petentiemanagement en performancema-

nagement. Daarnaast wordt op bestuurlijk 

niveau zelden een zinvolle relatie gelegd 

met een bestaande gesprekkencyclus voor 

het overige personeel.

Voor specifieke vragen over dit onderwerp 

kunt u contact opnemen met Sjoerd Sol op 

(06) 303 659 12, ssol@vosabbconsulting.nl.

S. Sol

Meer informatie over 1 op 1-trainingen?

Bel Ankie Knijnenburg (coördinator trainingen) 

(06) 129 285 76.
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1 op 1-training, Voorbeeld
Gevraagd: begeleiding bij de implementatie van normjaartaak, 
werktijdenregeling en taakbeleid in het primair onderwijs



De bovenschools directeur van een groep 

basisscholen overweegt om de mogelijk-

heden te benutten die de nieuwe School-

tijdenwet biedt. Voor alle scholen zou een 

940-uursroosters ingevoerd kunnen worden. 

Dit heeft consequenties voor het personeel. 

De ADV-regeling (80 lesuren compensatie-

verlof) is dan niet meer van toepassing. 

Alleen al het noemen van afschaffing van de 

ADV-regeling en de vervanging ervan door 

een compensatieregeling, roept veel weer-

standen op bij het personeel: ‘Nou pakken 

ze ons ook nog de ADV af.’

De bovenschools directeur wil een goede 

werkgever zijn. Zij wil haar personeel niet 

overbelasten, zij wil de werkdruk per week 

verlagen en vindt dat haar medewerkers in 

het weekend ook echt van hun weekend 

moeten kunnen genieten. Daarom wil zij een 

nieuwe invulling geven aan de werktijdenre-

geling en aan het taakbeleid binnen de aan-

gesloten scholen. 

Op basis van de gegevens uit het intakege-

sprek (alle scholen een 940-uursrooster? of 

hanteren de scholen een eigen wijze voor 

het berekenen van de werktijdfactor?; wat 

zijn de kaders van het taakbeleid van de 

organisatie?; welke training is nodig op het 

stafkantoor? et cetera ) stelt de adviseur 

een trainingsaanbod op. 

De 1 op 1-training kan de volgende op-
zet hebben:
1.  De bovenschools directeur en de VOS/

ABB-trainer brengen gewenst resultaat in 

kaart en verkennen welke processtappen 

gezet moeten worden. Een tijdpad wordt 

opgesteld.

2.  Controleren of de regelingen van de or-

ganisatie zijn opgesteld conform de CAO 

PO. Waar nodig doet de VOS/ABB-trainer 

wijzigingsvoorstellen. 

3.  De VOS/ABB-adviseur begeleidt de di-

recteur bij het geven van voorlichting aan 

de schoolleiders en het personeel (inhoud 

en proces) en bij de inventarisatie hoe de 

schoolleiders op dit moment omgaan met 

bijvoorbeeld de werktijdenregeling en de 

vaststelling van de normjaartaak. 

4.  VOS/ABB heeft een instrument ontwik-

keld waarmee de schoolleiders de norm-

jaartaak van de personeelsleden kunnen 

berekenen. Directeur en trainer zetten dit 

instrument uit in de organisatie. Zij instru-

eren en begeleiden de schoolleiders en 

de administratief medewerkers die met 

dit instrument zullen werken.

Resultaat: Na deze 1 op 1-training kan de 

bovenschools directeur het door haar ge-

wenste beleid t.a.v. normjaartaak, werktij-

denregeling en taakbeleid als voorgenomen 

besluit voorleggen aan haar bevoegd gezag. 

Zij is er dan al zeker van dat de PGMR met 

het voorgestelde beleid zal instemmen, om-

dat ze voldoende tijd heeft genomen om ie-

dereen voor te lichten en erbij te betrekken. 

Mogelijke weerstanden zijn weggenomen. 

Haar schoolleiders en administratieve me-

dewerkers kunnen de nieuwe regeling toe-

passen. 

Voor specifieke vragen over dit onderwerp 

kunt u contact opnemen met Geke Lexmond 

op (06) 205 166 10, glexmond@vosabb.nl.

G. Lexmond

Meer informatie over 1 op 1-trainingen?

Bel Ankie Knijnenburg (coördinator trainingen) 

(06) 129 285 76.
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Identiteit en imago

Expertisecentrum Openbaar Onderwijs 
ECOO 
•  Werkconferenties en studiedagen ontwikke-

ling openbare identiteit  NIEUW

•  Burgerschap en sociale integratie: werken 

met de dynamiek van interculturele groepen

Marketing en communicatie 

•  Een groeiend leerlingenaantal door een 

krachtige profilering (in company)

•  Leergang marketing (PO en VO) NIEUW

•  Aan de slag met communicatie in het pri-

mair onderwijs 

•  Traject: Profileer uw school en maak een 

film!
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Studiedag/Werkconferentie ontwikkeling openbare identiteit voor 
schoolbesturen en directies in PO en VO 


Inleiding 
Veel openbare scholen zoeken naar moge-

lijkheden om actief invulling te geven aan 

hun identiteit.

Maar wat houdt die identiteit precies in? 

En hoe kan het openbare in het voordeel 

werken van de school en bijdragen aan een 

gemotiveerd team, een aansprekend peda-

gogisch-didactisch concept en een gezond 

leerlingenaantal?

Expertise Centrum Openbaar Onder-
wijs (ECOO)
Het ECOO van VOS/ABB ondersteunt 

schoolbesturen en individuele scholen bij 

de ontwikkeling van de openbare identiteit. 

Onder meer door het verzorgen van werk-

conferenties en studiedagen over dit thema, 

bij de ontwikkeling van de openbare identi-

teit en bij vraagstukken over het imago van 

de school.

Inhoud
Tijdens deze studiedag/werkconferentie 

vindt u in samenspraak met uw collega’s 

antwoorden op de volgende vragen:

•  Hoe ontwikkelen we onze visie op onze 

identiteit en hoe zetten we deze om in een 

werkplan voor de hele school? 

•  Wat betekent dit voor de onderwijsgeven-

den en de cultuur in de school? 

•  Hoe verhoudt een actief curriculum zich 

tot de huidige praktijk van (het faciliteren 

van) godsdienstige en humanistische vor-

ming? 

•  Hoe kunnen we de openbare identiteit van 

onze school koppelen aan de kerndoelen 

voor burgerschapsvorming? 

•  Hoe kan mijn organisatie zich hiermee on-

derscheiden en het imago van de school 

versterken?

Na de cursus hebt u de openbare identiteit 

van uw school/uw organisatie expliciet ge-

maakt. Niet alleen herkenbaar en aanspre-

kend voor u en uw collega’s, maar ook voor 

ouders, leerlingen en anderen. 

Identiteit en imago – ECOO: Openbare identiteit    NIEUW

In company

Deze studiedag/werkconferentie wordt uitslui-

tend in company gegeven.

Uw investering

Op basis van offerte.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over de studie-

dag/werkconferentie kunt u contact opne-

men met Anna Schipper, (06) 300 56 066 of  

aschipper@vosabb.nl

A. Schipper
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Burgerschap en sociale integratie
Trainingsdag: Werken met de dynamiek van interculturele groepen 
(PO en VO)


In company

Deze studiedag/werkconferentie wordt uitslui-

tend in company gegeven.

Uw investering

Op basis van offerte.

Maximaal aantal deelnemers

20 

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contactper-

soon Ankie Knijnenburg op (06) 129 285 76 of 

per e-mail aknijnenburg@vosabbconsulting.nl.

VOS/ABB Consulting verzorgt deze workshop 

samen Jitske Kramer, ‘Human Dimensions’.

Inleiding 
Scholen hebben de opdracht hun leerlingen 

voor te bereiden op deelname aan de plu-

riforme samenleving. Vanaf 1 februari 2006 

hebben PO- en VO-scholen zelfs de wette-

lijke verplichting om in hun onderwijs aan-

dacht te besteden aan actief burgerschap 

en sociale integratie. 

Veel scholen hebben een leerlingenpopu-

latie met een grote diversiteit aan culturele 

achtergronden. Deze diversiteit heeft een 

eigen dynamiek waar u mee om moet gaan. 

Dat merkt u bij ouderavonden, het omgaan 

met verzuim en verschil in betrokkenheid 

van ouders. Vragen die daarbij opkomen 

zijn: Gaat het ons om gelijkheid of het be-

nutten van verschillen? Hoe kunnen wij 

als management, directie of schoolbestuur 

onze leerkrachten of docenten hierin onder-

steunen? 

Inhoud
In deze workshop ervaart u het effect van 

culturele achtergronden op communicatie, 

beeldvorming en samenwerking. De work-

shop verhoogt uw interculturele sensitiviteit. 

We bieden u zowel cognitieve als ervarings-

gerichte leerelementen aan.

Na een inleiding over het begrip ‘cultuur’ 

gaat u aan de slag met interculturele simula-

tie. De uitdaging is om op een goede manier 

tot samenwerking te komen en te bepalen 

hoe u kunt omgaan met de verschillen. Hier-

in ervaart u de effecten van monoculturele 

en interculturele groepssamenstellingen op 

communicatie en samenwerking. Ook her-

kent u uw eigen ‘cultuurreflexen’. Dit biedt 

de mogelijkheid om op nieuwe manieren om 

te gaan met verschillen. Op basis van deze 

ervaringen en de reflectie daarop verbreedt 

u uw mogelijkheden om in uw schoolorgani-

satie beleidskeuzen te maken. 

Onderwerpen die in de workshop aan 
bod komen: 
• Wat is cultuur?

•  Hoe beïnvloedt cultuur de groepsvorming?

•  Verschillen tussen monoculturele en inter-

culturele groepen.

• Aanpassen: wie en waaraan?

•  Hoe willen wij in onze school omgaan met 

culturele diversiteit?

Doelgroep
Schooldirecties, bestuursleden en staf-

medewerkers in primair en voortgezet on-

derwijs die te maken hebben met culturele 

diversiteit en willen leren hoe ze deze dy-

namiek hanteerbaar maken en kunnen aan-

wenden.

Identiteit en imago – ECOO: Openbare identiteit

J. Kramer
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Een groeiend leerlingenaantal door een krachtige profilering 
Zet uw school stevig in de markt! (PO en VO)


Inleiding
De kwaliteit van uw onderwijs is uitstekend, 

de sfeer op uw school is goed. En toch 

schrijven ouders en/of leerlingen zich liever 

in bij een andere school. U streeft naar een 

groeiend leerlingenaantal en wilt het imago 

van uw school verbeteren. Kennis over uw 

imago en hoe dit te veranderen gekoppeld 

aan een effectief marketingplan kunnen u 

hierbij helpen. Maar hoe pakt u dit aan?

Inhoud
In deze workshop helpen we u op weg met 

het beantwoorden van aan aantal wezen-

lijke vragen, zoals:

•  Wat vinden wij op school van onszelf 

(identiteit)?

•  Wat denken anderen over ons (imago)?

•  Komt dit imago overeen met zoals wij 

graag gezien willen worden?

•  Hoe bepalen wij als school onze doelgroepen?

•  Hoe komen we te weten wat onze doel-

groepen willen, zodat we daar op in kun-

nen spelen?

•  Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid en 

zichtbaarheid van onze school vergroten?

•  Welke interne en externe communicatie-

middelen kunnen we hiervoor gebruiken?

Uiteraard geven wij u en uw team hiervoor 

de nodige handreikingen. Daarnaast beste-

den we aandacht aan het opstellen van een 

marketingplan en een communicatieplan, 

zodat werken aan een sterk imago en daar-

mee aan een stevige plaats in de markt een 

vast onderdeel van uw beleid wordt.

Na de workshop bent u in staat (met uw 

team) op een andere manier naar uw school 

te kijken. U kunt onderzoeken wie uw doel-

groepen zijn, wat uw imago is bij de ver-

schillende doelgroepen en hoe u uw imago 

en uitstraling positief kunt beïnvloeden. U 

hebt ideeën hoe u uw school kunt onder-

scheiden van andere scholen en hoe u uw 

school structureel krachtig kunt profileren.

Identiteit en imago – Marketing en communicatie 

Doelgroep

(Bovenschoolse) managers, directieleden en 

beleidsmedewerkers in het primair en voortge-

zet onderwijs die marketing en/of communica-

tie in hun portefeuille hebben. 

In company

Wij bieden deze workshop in company aan. 

Overleg met ons over uw specifieke vragen 

(imagoschade, doelstellingen…) en vul samen 

met ons een trainingsdag op maat in. Aan de 

hand daarvan brengen we offerte uit.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit onderwerp kunt 

u contact opnemen met Ronald Dolfing op (06) 

229 396 87, rdolfing@vosabbconsulting.nl.

De training wordt gegeven door Ronald Dolfing, 

Marlous Elstgeest of Ankie Knijnenburg.

A.KnijnenburgR. Dolfing M. Elstgeest
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Marketing voor niet-marketeers NIEUW
Driedaagse leergang en 1 op 1-training (PO)
Driedaagse leergang en 1 op 1-training (VO) 


Data

VO: 4 september 2008, 25 september 2008, 23 

oktober 2008. Plus 2 individuele sessies.

PO: 6 november 2009, 27 november 2009, 15 

januari 2009. Plus 2 individuele sessies. 

Tijd

09.30 -16.30 uur

Aantal deelnemers

10-16 

Locatie

Amersfoort, De Kamers

Uw investering:

Ledenprijs: € 1.800,00

Reguliere prijs: € 2.200,00

Collega-korting

10% korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over deze leergang kunt 

u contact opnemen met Riejanne Boeschoten 

(06) 229 396 78, rboeschoten@vosabbconsult-

ing.nl.

Deze leergang wordt verzorgd door Riejanne 

Boeschoten of Ankie Knijnenburg.

Inleiding
Het onderwijs wordt zich steeds meer bewust 

van de noodzaak om zich te onderscheiden 

van de concurrerende scholen en zich te pro-

fileren. Ouders (PO) en leerlingen (VO) doorlo-

pen steeds vaker een keuzeproces waarbij ze 

de voors en tegens van bepaalde scholen af-

wegen en uiteindelijk tot een keuze komen. 

• Hoe kunnen scholen daarop inspelen? 

•  Wat moeten ze doen om aantrekkelijk te zijn 

voor hun doelgroep? 

•  Hoe komen ze zo goed mogelijk over het 

voetlicht? 

•  En welke strategische keuzes moeten ze 

daarvoor maken? 

•  Hoe vertaal je dit naar effectieve communi-

catie? 

Vragen waar veel onderwijsorganisaties mee 

zitten. En veelal kunnen ze extra deskundig-

heid gebruiken om dit goed aan te pakken.

Opzet van de leergang
In drie afzonderlijke trainingsdagen krijgt u de 

nodige kennis en technieken aangereikt. Tus-

sendoor werkt u aan uw eigen marketingplan. 

U krijgt tweemaal in Woerden een individuele 

coaching op het schrijven van uw marketing-/

communicatieplan van 2 uur.

Onderwerpen die zeker aan bod gaan 
komen:
•  Dag 1 – Marketing: 

   Wat is een goed marketingplan en hoe komt 

het tot stand? Wat kun je doen om je imago te 

verbeteren? Wat is positionering? We maken 

een marketing-SWOT-analyse voor de eigen 

organisatie. De deelnemers maken deze thuis 

verder af. 

•  Dag 2 – Bespreking SWOT-analyses en  

conclusies: 

   Merkbeleid: Wat is een merk en wat doet het 

voor de school? Hoe maakt u van uw school 

een sterk merk en welke waarden wilt u daar-

aan verbinden? Wat zijn de voor- en nadelen 

van een familiemerk versus een eigen merk 

per school? Welke associaties hebben uw 

doelgroepen bij de naam van de school en is 

dat ook wat u wilt? Hoe kunt u dit beïnvloe-

den? Start met het maken van een marketing-

plan. U maakt dit plan in de periode tussen de 

tweede en de derde dag verder af.

•  Dag 3 – Bespreking marketingplannen: 

   Regels en voorwaarden voor effectieve com-

municatie.  Analyse van de huidige commu-

nicatiemiddelen van de eigen school. Opstel-

len van een communicatieplan voor de eigen 

organisatie. 

Aan het eind van de workshop/training bent u 

in staat om op succesvolle wijze het eigen mar-

keting-/communicatieplan af te ronden en het 

in de organisatie te presenteren. 

Doelgroep
Besturen, bovenschoolse directeuren, recto-

ren, schoolleiders, verantwoordelijken of com-

missies voor marketing en PR in PO en VO. 

Identiteit en imago – Marketing en communicatie 

R. BoeschotenA. Knijnenburg
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Aan de slag met communicatie in het primair onderwijs 
Praktisch en effectief!


Inleiding  

U zoekt naar manieren om uw kennis en 

kunde op het gebied van communicatie te 

versterken. U communiceert met mensen 

in de school en daarbuiten: medewerkers, 

leerlingen, ouders en toehoorders. U hebt 

ook te maken met de pers, of u zou dat 

graag willen. Natuurlijk wilt u communiceren 

in een stijl die bij uw school past en berei-

ken wat u voor ogen hebt. Kortom, u wilt de 

regie over uw communicatie.

Inhoud
Wij bieden een praktijkgerichte workshop, 

waarbij we kennis en theorie afwisselen. 

Aan de hand van concrete voorbeelden, ca-

ses en opdrachten krijgt u zicht op de ver-

schillende aspecten van communicatie.

Tijdens deze dag besteden we aandacht 

aan de rol van communicatie binnen de 

organisatie. Ook krijgt u suggesties hoe u 

van idee tot communicatieproduct komt en 

hoe u communicatiemiddelen als folders en 

website het best kunt inzetten.

Verder bieden we u handvatten hoe u de 

pers kunt benaderen, bijvoorbeeld door het 

schrijven van een persbericht. Maar in som-

mige situaties wilt u de pers juist op afstand 

houden. Hebt u daar wel grip op? En zo ja, 

hoe dan? 

Aan het eind van de workshop hebt u hand-

vatten gekregen om de communicatie van 

- uw school te versterken binnen uw organi-

satie. Door de praktijkgerichte aanpak kunt 

u gelijk aan de slag.

Doelgroep
Schoolleiders, bestuurders en medewerkers 

van stafbureaus in het primair onderwijs die 

basiskennis willen opdoen over communi-

catie en daarbij praktische tips kunnen ge-

bruiken.

Identiteit en imago – Marketing en communicatie 

Data

9 oktober 2008

23 april 2009

Locatie

Woerden

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 420,00

Voor niet-leden: € 500,00

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwis-

selen over de aangereikte stof. U krijgt dan 

10% korting.

In company

Deze training leent zich ook bijzonder goed 

als in company-training, bijvoorbeeld in uw 

directieteam. Wij maken afspraken met u over 

programma, datum, plaats en tijd en we of-

freren op basis daarvan. 

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over deze training kunt 

u contact opnemen met Annelies Schrijver  

(06) 229 396 79,  

aschrijver@vosabbconsulting.nl.

De training wordt gegeven door Annelies 

Schrijver en Ankie Knijnenburg. 

A. SchrijverA. Knijnenburg
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Filmproject ‘Dit zijn wij’     



Dit filmproject wordt alleen in company 

uitgevoerd

Graag gaan we met u in gesprek over een 

passende aanpak. 

Begeleiding

VOS/ABB Consulting (kernwaarden, identiteit) 

en Rol & Co (script, regie, opname en mon-

tage).

Tijd

Afhankelijk van het doel én de gewenste 

begeleiding kunt u dit project al uitvoeren in 3 

bijeenkomsten.

Uw investering

Afhankelijk van uw wensen maken we een 

offerte op maat.

Persoonlijk advies

Neem contact op met Ankie Knijnenburg,  

(06) 129 285 76 of aknijnenburg@vosabbcon-

sulting.nl

Het filmproject van VOS/ABB Consulting 

biedt scholen de kans om op een leuke ma-

nier te werken aan publiciteit, imagoverbete-

ring én teamontwikkeling. Als team werkt u 

samen en maakt u een krachtige promotie-

film. 

Wie bent u?
Dat betekent allereerst stilstaan bij de iden-

titeit en het imago van uw school; en vervol-

gens een spannende opnamedag, waarbij 

elke deelnemer zijn rol heeft. Het resultaat: 

positieve publiciteit en een film die de school 

kan vertonen op de open dag, op ouderavon-

den, op de website of de lokale tv-zender. En 

wat dacht u van het effect als u een studie-

dag voor uw personeel opent met de film die 

collega’s hebben gemaakt? 

Wat wilt u?
Kiest u voor dit project omdat u een krach-

tige film over uw school wilt, of kiest u ervoor 

als teambuilding? Deze twee kunnen goed 

samengaan! Afhankelijk van uw invalshoek, 

begeleiden we u in de verschillende fasen: 

van het vaststellen van uw kernwaarden tot 

het maken de film. Van het filmscript en de 

begeleiding van de collega’s die werken aan 

de film (publiciteit, locatie, rekwisieten, ac-

teurs e.d.) tot de professionele opnames en 

de montage.

We schetsen voor u drie opties:

1  Teamdag: met je team één dag aan de slag 

en aan het eind van een dag hard werken 

de filmpremière. 

2  Film met zo veel mogelijk mensen: leerlin-

gen, ouders, team (dus maximale uitstra-

ling en betrokkenheid). Deze variant heeft 

als voordeel dat het wat langer loopt en dat 

veel mensen actief zijn, er wordt dus veel 

over gepraat en het werkt heel goed voor 

de uitstraling van uw school. 

3  Een combinatie van de bovenstaande 

twee: de teambuildingsdag gebruiken om 

het filmproject voor te bereiden. Bepalen 

van de kernwaarden, script, taakverdeling, 

planning, welke ouders/leerlingen/externe 

relaties erbij halen? Dit betekent maxima-

le betrokkenheid vanaf het begin van alle 

teamleden en een mogelijkheid om gedu-

rende de looptijd van het filmproject naar 

een feestmoment toe te werken. 

Doelgroep
Schooldirecties, besturen en docenten/

leerkrachten van (nieuwe) scholen die hun 

identiteit concreet willen maken of een unie-

ke manier zoeken om publiciteit aan hun 

school(identiteit) te geven

Identiteit en imago – Marketing en communicatie   

J. CorstjensR. HendriksenA. Knijnenburg
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Passend onderwijs 

Passend onderwijs staat voor de nieuwe 

verantwoordelijkheid voor schoolbe-

sturen om alle leerlingen een Passend 

onderwijs(zorg)aanbod te bieden. De in-

voering van dit nieuwe beleid wordt ver-

plicht in 2011. Op veel plaatsen in het land 

zijn de voorbereidingen in volle gang. Maar 

er bestaan nog veel vragen bij de verschil-

lende partijen.

VOS/ABB, namens het PO-veld vertegen-

woordigd in het Regieoverleg Passend on-

derwijs, heeft zelf aan de wieg gestaan van 

deze ontwikkelingen. Passend onderwijs 

behoort tot de speerpunten van haar acti-

viteiten en VOS/ABB heeft op alle gebieden 

uitstekende expertise in huis om veldspe-

lers richting Passend onderwijs deskundig 

te ondersteunen.

Verschillende organisaties en werkvelden 

kunnen een beroep doen op ons aan-

bod Passend onderwijs, bijvoorbeeld: de 

(bovenschoolse) directie, het bestuur, de 

samenwerkingsverbanden in primair en 

voortgezet onderwijs en de partners in de 

regio (onderwijs, gemeenten en zorgaan-

bieders).

1.  Inleiding en actualiteiten Passend on-

derwijs, voorlichting en informatie, work-

shop voor bestuurders, (bovenschoolse) 

directies en beleidsmedewerkers in PO 

en VO

2.  Past Passend onderwijs al bij uw school? 

Training en begeleiding van leraren en di-

recties (in company)

3.  Het vormen van een dekkend netwerk 

(bestuurlijk, juridisch, financieel en op het 

gebied van personeelsmanagement), bij-

eenkomsten voor bestuurders en/of bo-

venschools managers 

4.  Hoe verwerft u draagvlak bij de participe-

rende besturen? Training voor managers/

coördinatoren in Samenwerkingsverban-

den WSNS en (S)VO 

5.  Kwartier maken voor de regiopartners 

om Passend onderwijs te realiseren in de 

regio.

6.  Overige advisering Passend onderwijs:

. Huisvesting en Passend onderwijs

. Procesbegeleiding en regievoering 

.  Oprichting en inrichting van regionale 

steunpunten voor ouders

.  Aanvraag van start- en vervolgsubsi-

dies 

. Projectsecretariaat en projectleiding

.  Het schrijven van uw projectplan Pas-

send onderwijs

. Juridische vormgeving 

 .  Financiële aspecten die samenhangen 

met passend onderwijs in kaart bren-

gen en managen
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Inleiding en actualiteiten Passend onderwijs, voorlichting en informatie 
Een workshop voor bestuurders, (bovenschoolse) directies en beleids-
medewerkers in PO en VO 


Inleiding  
Schoolorganisaties hebben te maken met veel 

veranderingen op het gebied van de leerlin-

genzorg. In de workshop ‘Inleiding en actua-

liteiten Passend onderwijs’ staan de nieuwste 

ontwikkelingen centraal.

Inhoud
In deze workshop krijgt u actuele informatie 

over passend onderwijs. Vragen die aan de 

orde komen zijn bijvoorbeeld:

•  Welke wettelijke kaders zijn er en wat bete-

kent dat voor de school, het bestuur, voor 

de samenwerkingsverbanden ? 

•  Hoe ziet ons – beoogde – regionale netwerk 

er uit en welke onderwijsinhoudelijke zaken 

willen wij ontwikkelen?

•  Hoe willen we samenwerken in ons regio-

naal netwerk en hoe worden subsidiegelden 

ingezet?

•  Het vormgeven aan één regionaal loket voor 

indicatiestelling, wat betekent dat? 

•  Doorgaande leerlijnen, wat is daarvoor 

nodig? 

•  Welke rol vervullen de ouders? Hoe worden 

ze gepositioneerd ? 

•  Wat vragen we van het samenwerkingsver-

band? 

•  Hoe gaat het onderwijs samenwerken met 

andere partijen, zoals de Jeugdzorg, ge-

meenten?

Allemaal vragen waar schoolorganisaties mee 

worden geconfronteerd. De workshop biedt 

antwoorden op ingewikkelde kwesties.

Opzet
De workshop is in drieën gesplitst: 

•  In het informatieve gedeelte krijgt u zicht op 

het beleid. Ook maakt u kennis met ontwik-

kelingen uit andere regio’s. 

•  In het werkgedeelte verscherpt u samen met 

andere deelnemers uw visie op Passend on-

derwijs. U ontdekt welke positie u met uw 

organisatie inneemt. 

•  In de afsluitende discussie komen de be-

langrijkste kwesties nog eens aan bod. 

U zult veel ideeën opdoen waarmee u de leer-

lingenzorg binnen uw organisatie en/of regio 

kunt optimaliseren. 

Doelgroep  
Deze workshop is bedoeld voor bestuurders, 

(bovenschoolse) directies en beleidsmede-

werkers onderwijs in zowel het primair als het 

voortgezet onderwijs.  

Passend onderwijs NIEUW

In company

Deze workshop bieden wij uitsluitend in com-

pany aan.

Uw investering

Aan de hand van uw wensen brengen wij een 

offerte uit.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contactper-

soon Anna Schipper (06) 300 560 66 of aschip-

per@vosabb.nl.

Deze bijeenkomst wordt geleid door Anna 

Schipper of Sicco Baas.

A. SchipperS. Baas
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Past Passend onderwijs al bij uw school? 
Training en begeleiding van leraren en directies 


In company

Deze activiteiten verzorgen wij in company

Kosten op basis van offerte.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Anna Schipper (06) 300 560 66 of 

aschipper@vosabb.nl.

Deze training en begeleiding wordt verzorgd 

door Anna Schipper en Sicco Baas.

Inleiding  
Passend onderwijs heeft pas kans van sla-

gen wanneer de leerkracht over vaardighe-

den beschikt en er sprake is van een basis-

structuur die voldoet aan de kwaliteitseisen. 

Vragen die dan gesteld worden zijn:

•  Hoe staat het met (de kwaliteit van) het 

interne zorgbeleid van de school? 

•  Past passend onderwijs al bij uw school 

en hoe weet u dat? 

•   Hoe komt u met uw team tot een zorgpro-

fiel dat is gericht op de toekomst? 

•  Welk ambitieniveau is er en welke ontwik-

kelactiviteiten passen daarin? 

•  Welke kwaliteitsslag moet uw school nog 

maken? 

•  Heeft invoering van Passend onderwijs te 

maken met attitude en visie? 

•  Hoe zorgt u voor een gedeelde visie bin-

nen uw team en hoe bewaakt u de gren-

zen van uw school?

 

Inhoud
Op verschillende manieren zullen we tijdens 

de training deze vragen behandelen en er-

mee aan de slag gaan.

De toegepaste werkwijzen variëren van het 

inzetten van het Zelfevaluatie Kader PO, in-

teractieve workshops ‘ingespeeld’, casuïs-

tiek, en het verkennen van toekomstscena-

rio’s tot het opstellen van een schoolprofiel. 

Tot slot komt u tot een scenario dat in uw or-

ganisatie de beste voorwaarden geeft voor 

passend onderwijs: goed voor de leerlingen 

en gezond voor uw team.

 

Wat hebben wij u te bieden?
•  wij trainen en ondersteunen de (boven-

schoolse) directies bij de gefaseerde aan-

pak met het schoolteam;

•  wij verzorgen opmaatbegeleiding van uw 

organisatie of school;

•  wij verzorgen een startconferentie voor uw 

personeel;

•  wij begeleiden u bij het maken van een 

scholingsplan, jaarplan, projectplannen.

Doelgroep  
Bestuurders, (bovenschoolse) directies, af-

delingsleiders/teamleiders in het primair en 

het voortgezet onderwijs.  

Passend onderwijs NIEUW

A. SchipperS. Baas
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Het vormen van een dekkend netwerk (bestuurlijk, juridisch, finan-
cieel en op het gebied van personeelsmanagement) 
Bijeenkomsten voor bestuurders en/of bovenschools managers 



Inleiding  
Besturen krijgen de resultaatverplichting 

‘voor elk kind een passende plek in het 

onderwijs’. Daartoe moeten ze een dekkend 

netwerk vormen met andere besturen in de 

het samenwerkingsverband en de regio en 

daartoe moeten ze convenanten sluiten. 

Relevante vragen zijn dan: 
•  Welke aspecten op bestuurlijk, juridisch en 

financieel niveau zijn hierbij van belang?

•  Sommige besturen hebben scholen in 

verschillende samenwerkingsverbanden: is 

dit het moment om te kiezen voor herschik-

king van scholen onder één samenwerk-

ingsverband? En hoe verloopt de financiële 

afwikkeling hiervan?

•  Op onderwijsinhoudelijk niveau wordt 

gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de 

zorgstructuur op scholen, wat betekent dit 

voor investeringen in de scholen? 

•  Hoe zorgt het bestuur voor medezeggen-

schap vanuit de ouders en het personeel 

bij de invoering van Passend onderwijs? En 

hoe zorgt het bestuur voor betrokkenheid 

van deze geledingen?

In een bijeenkomst van een dagdeel belich-

ten wij met u hoe u in uw omgeving het best 

met deze vragen kunt omgaan.

Doelgroep  
Bestuurders en bovenschoolse directies in 

het primair en het voortgezet onderwijs. 

Passend onderwijs NIEUW

In company

Deze bijeenkomst verzorgen wij  in company

Kosten op basis van offerte.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contactper-

soon Anna Schipper (06) 300 560 66 of 

aschipper@vosabb.nl.

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Anna 

Schipper en Sicco Baas.

A. SchipperS. Baas
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Hoe verwerft u draagvlak bij de participerende besturen? 
Training voor managers/coördinatoren in samenwerkingsverbanden 
WSNS en (S)VO


Datum

25 september 2008

20 november 2008

5 maart 2009

Locatie

Woerden

 

Tijd

13.00 – 16.30 uur

Wij verwelkomen u graag vanaf 12.30 uur met 

een broodje.

Maximum aantal deelnemers

20

 

Uw investering 

Voor leden van VOS/ABB: € 240,00

Voor niet-leden van VOS/ABB: € 285,00

Inclusief eenvoudige lunch

 

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagv-

lak wilt creëren, kunt u samen met een of 

meerdere collega’s komen en met elkaar 

uitwisselen over de aangereikte stof. U krijgt 

dan 10% korting.

 

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Anna Schipper (06) 300 560 66 of 

aschipper@vosabb.nl.

 

Inleiders zijn Anna Schipper of Sicco Baas.

Inleiding 
De samenwerkingsverbanden VO en PO 

(WSNS) hebben te maken met twee sporen 

richting Passend onderwijs:

•  het eerste spoor leidt tot bestuurlijke sa-

menwerking, met als doel optimale kaders 

te creëren voor Passend onderwijs; 

•  het tweede gaat over onderwijsinhoude-

lijke activiteiten.

 

Voor het bestuurlijke traject is draagvlak van 

de deelnemende besturen van groot belang. 

Maar hoe verloopt dit binnen het samen-

werkingsverband? In verschillende regio’s 

overwegen samenwerkingsverbanden veel 

nauwer te gaan samenwerken of zelfs te 

komen tot een bestuurlijke fusie. Dit heeft 

consequenties op financieel en juridisch ter-

rein. 

Samenwerkingsverbanden zetten in op een 

professionaliseringsslag met de leraren. 

Hoe kan dit efficiënt en effectief worden ge-

bundeld? 

 

Inhoud
In deze workshop van een dagdeel behan-

delen de inleiders beide sporen.

U krijgt, als manager/coördinator van een 

samenwerkingsverband, meer grip op deze 

vragen en u krijgt suggesties aangereikt (ook 

uit best practices) hoe u het noodzakelijke 

draagvlak bij de participerende of beoogde 

besturen kunt verwerven. Do’s and dont’s 

passeren de revue. Financiële en juridische 

aspecten worden op inzichtelijke wijze ge-

presenteerd.

De trainers zullen u relevante en direct toe-

pasbare suggesties doen over het tweede 

aspect: de professionalisering van leraren.

Er is volop gelegenheid uw vragen en over-

wegingen in te brengen.

 

Doelgroep 
Managers/coördinatoren in samenwerkings-

verbanden WSNS en (S)VO.

 

Passend onderwijs NIEUW

A. SchipperS. Baas
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Kwartiermaken voor de regiopartners om Passend onderwijs te 
realiseren in de regio


Voor de vormgeving aan de regio wordt 
veel gebruik gemaakt van een kwar-
tiermaker, een projectsecretaris of pro-
cesbegeleider. 

Wat kan een kwartiermaker voor u be-
tekenen?
•  Brengt de beoogde regiopartners met el-

kaar en met u in contact;

•  zorgt ervoor dat de beoogde partners ko-

men tot intentieverklaringen;

•  stelt een werkagenda voor de regio op om 

vorm te geven aan ten minste de volgende 

zaken:

- één indicatieloket;

-  een onderwijscontinuüm, dat wil zeggen 

een flexibel onderwijsaanbod waarbin-

nen voor alle leerlingen een Passend 

onderwijszorgaanbod kan worden gebo-

den;

-  participatie en deskundigheidsbevorde-

ring van uw personeel; 

-  positionering van ouders en realisatie van 

een individuele ondersteuningsstructuur 

in de regio.

Passend onderwijs NIEUW

Wilt u de mogelijkheden voor uw organisatie 

verkennen?

Neem dan contact op met Anna Schipper (06) 

300 560 66 of aschipper@vosabb.nl of Sicco 

Baas (06) 51 91 46 94 shbaas@vosabb.nl.

A. SchipperS. Baas
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Wat kan VOS/ABB nog meer voor u betekenen als u Passend on-
derwijs realiseert?


Wilt u de mogelijkheden voor uw organi-

satie verkennen?

Neem dan contact op met Anna Schipper  

(06) 300 560 66 of aschipper@vosabb.nl of 

Sicco Baas (06) 519 146 94 shbaas@vosabb.nl.

Een greep uit ons aanbod:
•  Huisvesting en Passend onderwijs: VOS/

ABB geeft voorlichting, adviseert en 

maakt analyses voor u. U krijgt ondersteu-

ning voor de gevolgen bij de huisvesting 

van de betrokken scholen. In een aantal 

gevallen kan de invoering van Passend 

onderwijs ertoe leiden dat u wijzigingen  

nodig acht in uw gebouwensituatie, in de 

huisvesting. Dat zal zeker het geval zijn 

als er al sprake is van knelpunten in de 

huisvesting en lange reisafstanden van 

kinderen naar het SBAO of SO. Wanneer 

passend onderwijs wordt geboden in de 

setting van een brede school kunnen er 

ook extra faciliteiten worden geboden als 

logopedie, opvoedondersteuning et ce-

tera. De plaatsing van de school zal daar-

mee ook steeds meer plaatsvinden in de 

ontwikkelingen rondom het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Daarnaast spelen moge-

lijke effecten op de leerlingenstromen een 

belangrijke rol.

•  Procesbegeleiding en regievoering in de 

regio voor de samenwerkingverbanden 

PO en VO, schoolbesturen, gemeenten, 

REC’s en externe zorgaanbieders.

•  Procesbegeleiding bij het op en inrichten 

van regionale steunpunten voor ouders. 

VOS/ABB kan u adviseren bij de oprich-

ting en inrichting van regionale steunpun-

ten voor ouders met verschillende part-

ners en organisaties.

•  VOS/ABB ondersteunt regionale netwer-

ken bij de aanvraag van start- en vervolg-

subsidies bij zogenaamde veldinitiatieven 

en experimenten.

• Projectsecretariaat en projectleiding.

•  Het schrijven van uw projectplan Passend 

onderwijs.

•  Juridische vormgeving bij de samenwer-

king en de afspraken/convenanten die 

worden gemaakt.

•  Financiële aspecten die samenhangen 

met passend onderwijs in kaart brengen 

en managen. Welke geldstromen zijn in te 

zetten, zoals zorgmiddelen en de rugzak-

financiering. Welke subsidies verwachten 

we en zijn nu al beschikbaar: hoever reikt 

uw financiële polsstok?

Passend onderwijs NIEUW

A. SchipperS. Baas
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Juridische trainingen

Gesprekken met juridische risico’s (PO en VO)

Arbeidsongeschiktheid – de juridische kant (VO en PO)
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Gesprekken met juridische risico’s (PO en VO)
Eendaagse training Opbouw personeelsdossier en gespreksvoering


Data en locatie

4 november 2008, Woerden

4 februari 2009, Woerden

Tijd

10.00 – 16.30 uur

Maximum aantal deelnemers 

10

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 700,00

Voor niet-leden van VOS/ABB: € 840,00

Collega-korting

10%.

In company

Dit traject bieden wij ook in company aan.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit onderwerp kunt u 

contact opnemen met Erik Brouwer op (06) 129 

218 23 of ebrouwer@vosabbconsulting.nl

De training wordt gegeven door mr. Erik Brou-

wer (advocaat, gespecialiseerd in arbeids- en 

onderwijszaken) en Sjoerd Sol (senior-consultant 

bij VOS/ABB, gespecialiseerd in HRM-vraagstuk-

ken, teamontwikkeling en gesprekstechnieken).

Inleiding 
Moet u lastige gesprekken voeren met me-

dewerkers? En stelt u zichzelf daarbij vra-

gen als: Wat moet ik zelf doen, wat kan ik 

delegeren? Wat kan ik in deze fase beter 

niet zeggen en wat moet ik juist wel mee-

delen? Welke informatie moet ik verzamelen 

in deze situatie? Hoe bouw ik een dossier 

op? Wat betekenen de verschillende juridi-

sche begrippen? Welke woordkeuze is (on)

handig? 

Inhoud
Tijdens deze trainingsdag leert u aan de 

hand van een casus uit de praktijk hoe u een 

dossier kunt vormen en hoe u de daarbij be-

horende gesprekken adequaat kunt voeren.

U leert de context van die gesprekken, leert 

over de fases waarin informatie uitgewis-

seld en verzameld moet worden en u krijgt 

tips om de gesprekken op correcte wijze te 

voeren.

De gesprekstraining vindt plaats in een 

kleine groep van maximaal 10 deelnemers. 

De begeleiding is intensief want de hele dag 

zijn een advocaat en een senior-trainer uw 

sparringpartner en instructeur.

Onderwerpen die aan bod komen:
•  Dossiervorming (praktijkcasus)

•  Verschillende fasen in een juridisch (ont-

slag)traject

• Conflicten en ontslag bij:

- Disfunctioneren

 Arbeidsconflict

- Plichtsverzuim

- Arbeidsongeschiktheid

•  Uitgebreide gesprekstraining (slecht

nieuwsgesprekken)

Na afloop van deze trainingsdag gaat u 

met meer bagage de gesprekken met uw 

medewerkers in en bent u in staat om de 

juiste stappen te zetten in lastige trajecten 

met medewerkers. U overziet wat daarvoor 

nodig is en u kunt uw gespreksstrategie be-

palen.

Doelgroep
Bestuurders, (bovenschoolse) directeuren 

uit PO en VO.

Juridische trainingen NIEUW

S. SolE. Brouwer
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Arbeidsongeschiktheid – de juridische kant (VO en PO) 



Inleiding
Als een van uw medewerkers gedeeltelijk 

of geheel arbeidsongeschikt wordt, hebt 

u behalve de emoties en de vervangings-

problemen naar alle waarschijnlijkheid ook 

te maken met de juridische aspecten. Hoe 

gaat u daar het best mee om? 

Het is in het belang van de organisatie om 

alle betrokken partijen (de betreffende me-

dewerker, maar ook externe partners) op 

zorgvuldige en voortvarende wijze tegemoet 

te treden. Op deze dag krijgt u handreikin-

gen daarvoor.

Inhoud
Erik Brouwer (advocaat, gespecialiseerd in 

arbeids- en onderwijszaken) geeft u inzicht 

in de juridische aspecten van een ziektetra-

ject. Hij adviseert u over welke stappen u 

beter wel of beter niet kunt zetten. Aan de 

hand van een aantal lastige dilemma’s (ca-

ses) gaat u op zoek naar oplossingen. In 

welke fase van een traject bevindt u zich en 

welke beslissingen horen daarbij?

Tijdens de cursus krijgt u de gelegenheid 

om vragen te stellen over uw eigen school 

en cases in te brengen. Uiteraard worden 

door u ingebrachte cases met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Onderwerpen die aan bod komen:
• Verplichtingen werkgever én werknemer

•  Sancties bij niet nakomen van verplichtingen

• Herplaatsingsdilemma’s

• Welke ontslagmogelijkheden hebt u?

Na afloop van deze training bent u beter op 

de hoogte van uw mogelijkheden als werk-

gever binnen een arbeidsongeschiktheids-

traject. U overziet de consequenties van de 

stappen die u zet.

Doelgroep
(Bovenschoolse) directeuren, afdelingslei-

ders, hoofden P&O en P&O-adviseurs, uit 

PO en VO.

Juridische trainingen NIEUW

Locatie 

Woerden 

Data

2 december 2008 

2 april 2009 

Tijd

10.00 – 14.00 uur

Maximum aantal deelnemers 

16

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 240,00

Voor niet-leden van VOS/ABB: € 285,00 

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwis-

selen over de aangereikte stof. U krijgt dan 

10% korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit onderwerp 

kunt u contact opnemen met Erik Brouwer (06) 

129 218 23 of ebrouwer@vosabbconsulting.nl

De training wordt gegeven door mr. Erik Brou-

wer van VOS/ABB (advocaat, gespecialiseerd 

in arbeids- en onderwijszaken).

E. Brouwer
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Strategie, bestuur en beleid

•  Cursus voor het PO: Schrijf uw schoolplan 

NIEUW

•  Het Raad van Toezichtmodel – Iets voor 

uw school? 

•  Kwaliteitsbeleid: Uitgedaagd! Het spel van 

zichtbaar kwaliteitsbeleid in het PO 

•  De brede school… Hoe kom je daar? 

•  Is uw bovenschools bestuursbureau op 

orde? 

•  Strategie en visieontwikkeling: ParijsDa-

kar. Uw visie op één a4-tje
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Schoolplan
Schrijf uw schoolplan, ontwikkel uw strategie en betrek uw team daarbij
Groepscursus in combinatie met een 1 op 1-traject voor het PO



Inleiding 
U bent schoolleider in het primair onderwijs 

en verantwoordelijk voor het schoolplan van 

uw organisatie. U wilt de strategie voor uw 

school ontwikkelen met uw team, maar u 

komt daar in de veelheid van taken nauwe-

lijks aan toe. Hoe zet u dat plan op? En hoe 

verloopt het traject? Hoe creëert u draagvlak 

in de school? 

Inhoud
In vijf sessies tussen september 2008 en 

mei 2009 ontwikkelt u uw schoolplan. Twee 

groepssessies en drie individuele sessies (1 

op 1-training). De trainers reiken u de nodige 

informatie aan over doelen, processen en in-

houd van uw schoolplan. Aan de hand van 

een helder model kijken we naar praktijkvoor-

beelden en krijgt u zicht op de processen en 

valkuilen. In drie bijeenkomsten werkt u indivi-

dueel met uw trainer. U bespreekt uw tussen-

producten en krijgt individuele feedback. Op 

deze manier ontwikkelt u een sterk en prak-

tisch schoolplan dat werkt voor úw school!

Vóór de meivakantie hebt u een schoolplan 

waarin de koers voor de komende jaren is uit-

gezet.

In vijf bijeenkomsten doorloopt u het 
hele proces. 
September: U start met het herijken van uw 

missie en visie en leert om een goede SWOT-

analyse te maken. Bovendien krijgt de nood-

zakelijk processtappen toegelicht. Daarnaast 

besteden we aandacht aan het betrekken van 

uw team en de rol van de MR.

Eind oktober: U bespreekt de eerste versie 

van uw schoolplan en krijgt individuele feed 

back. In de eerste conceptversie heeft u 

SMART-doelen geformuleerd vanuit uw mis-

sie, visie en SWOT-analyse. 

Januari: U bespreekt de tweede conceptver-

sie van uw schoolplan. U heeft inmiddels van-

uit de geformuleerde doelen concrete acties 

in kaart gebracht. Ook heeft u een planning 

en verdeling van verantwoordelijkheden in 

een matrix gezet.

Maart: U heeft de matrix omgezet in jaarplan-

nen. We bespreken de tussenproducten in de 

trainingsgroep en verkennen de evaluatie en 

de plancyclus. U leert van elkaar door uitwis-

seling van ervaringen en best practice.

April: U bespreekt uw eindversie individueel 

met uw trainer en brengt de laatste wijzigingen 

aan. Vóór de meivakantie hebt u afgestemd 

met uw MR en teruggekoppeld met uw me-

decursisten. Na de cursus is uw schoolplan 

af, is de planning rond en zijn verantwoorde-

lijkheden belegd. U bent in staat valkuilen en 

weerstanden te herkennen.

Doelgroep
Schoolleiders uit het primair onderwijs die dit 

jaar het schoolplan moeten maken en hierbij 

een stimulerende werkstructuur willen benut-

ten. 

Strategie, bestuur en beleid NIEUW

Locatie en data 

Woerden, 18 september 2008 en 26 maart 

2009.

Tijd

16.00- 20.00 uur inclusief lichte warme 

maaltijd

Maximaal aantal deelnemers 

16

individuele trainingssessies in Woerden, 

met u in te plannen: november 2007, januari 

2008, april 2008 

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 1.650,00

Voor niet-leden VOS/ABB: €1.980,00

Inclusief lichte maaltijd 

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwis-

selen over de aangereikte stof. U krijgt dan 

10% korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programa 

kunt u contact opnemen met Hans Teegel-

beckers (06) 516 032 09 of hteegelbeckers@

vosabbconsulting.nl.

Monica Robijns en Hans Teegelbeckers geven 

deze training.

H. TeegelbeckersM. Robijns
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Het Raad van Toezichtmodel - Iets voor uw organisatie? 

Inleiding  
Uw bestuur worstelt met de bestuurlijke rol. 

Misschien worstelt u ook met het bestuurlijk 

functioneren. U leest en hoort over het Raad 

van Toezichtmodel als alternatief voor het tra-

ditionele bestuur. Zou dat wat voor uw orga-

nisatie zijn?

 

Inhoud
In deze bijeenkomst geven we antwoorden 

op uw vragen. Wat is een Raad van Toezicht-

model? Wanneer kan het worden toegepast? 

Wat komt er allemaal kijken bij de omzetting 

van een traditioneel bestuursmodel naar een 

Raad van Toezichtmodel? 

Hoe zit het met uw positie en arbeidsvoor-

waarden? 

Samen met de andere deelnemers deelt u 

ervaringen.

 

Na afloop van de bijeenkomst hebt u kennis 

van de bestuurlijke ins en outs van het Raad 

van Toezichtmodel en de wettelijke (on)mo-

gelijkheden. Met de opgedane kennis hebt 

u inzicht gekregen hoe (en of) u zelf stappen 

kunt zetten.

Doelgroep 
Onderwijsorganisaties in het primair en het 

voortgezet onderwijs die zich oriënteren op 

het Raad van Toezichtmodel.



In company

Dit programma bieden wij uitsluitend in com-

pany aan.

 

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Hans Teegelbeckers op (06) 516 032 

09 of hteegelbeckers@vosabbconsulting.nl.

 

Deze bijeenkomst wordt geleid door Hans 

Teegelbeckers, Klaas te Bos of Janine Eshuis.

Strategie, bestuur en beleid 

H. Teegelbeckers K. te Bos J. Esthuis
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Uitgedaagd!
Het spel van zichtbaar kwaliteitsbeleid in het primair onderwijs


Inleiding
Kwaliteitsbeleid, kwaliteitszorg of voort-

durende verbetering? Of u het nu ‘zorg’ of 

‘beleid’ noemt, kwaliteit is belangrijk voor 

het onderwijs. Te vaak nog is het helaas 

het ‘speeltje’ van de (bovenschools) direc-

tie. De mensen die echter de kwaliteit van 

het onderwijs bepalen, zijn de leraren die 

het contact hebben met de leerlingen. Dat 

vraagt erom dat u met elkaar in gesprek 

gaat. Daarvoor is het spel ‘Uitgedaagd’ ont-

wikkeld. 

Inhoud
Binnen één minuut bent u met uw collega’s 

in gesprek over uw vak! Hoe vindt u dat uw 

school en uzelf het doen? In de workshop 

speelt u met uw eigen collega’s het kwali-

teitsspel ‘Uitgedaagd’. Aan de hand van 

stellingen bepaalt u wat de stand van zaken 

is op uw school. 

De vijf Q*Primair vragen zijn de lei-
draad:
• Doen we de goede dingen?

• Doen we die dingen goed?

• Hoe weten wij dat?

• Vinden anderen dat ook?

• Wat doe ik met deze wetenschap?

Het gezamenlijk spelen van dit spel bevor-

dert de discussie over kwaliteit en geeft 

richting aan een gezamenlijke ontwikkel- of 

verbeteragenda.

Onderwerpen die in de workshop aan 
bod komen:
• pedagogisch klimaat; 

• zorg en begeleiding; 

• kwaliteitszorg; 

• didactisch handelen; 

• organisatie;

• en school en omgeving.

Doelgroep
Het spelen van het spel ’Uitgedaagd’ is be-

doeld voor teams van leraren (en directeur) 

die een stap willen maken naar de invulling 

en uitvoering van hun eigen kwaliteitsbeleid 

op school. 

Strategie, bestuur en beleid

In company

Deze workshop wordt alleen in company 

aangeboden.

Het spel ‘Uitgedaagd’ wordt gespeeld met 

teams van leerkrachten binnen één schoolor-

ganisatie. U bepaalt de inhoud. Een ervaren 

spelbegeleider bewaakt het proces.

Tijd

Het spel duurt twee tot drie uur. Daarna is 

een vervolg mogelijk bij het opstellen van de 

ontwikkelagenda.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contactper-

soon Sicco Baas (06) 519 146 94 of shbaas@

vosabb.nl.

S. Baas
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De brede school… Hoe kom je daar? 



In company

Deze workshop bieden wij uitsluitend in 

company aan. Het is een workshop op maat. 

Na een verkennend gesprek stellen wij een 

definitief programma op.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit onderwerp 

kunt u contact opnemen met Jan Littink op 

(06) 129 285 81 of jlittink@vosabbconsulting.nl.

De training wordt gegeven door Jan Littink. 

Inleiding
Speelt u ook met de volgende vragen over 

de vorming van een brede school? 

•  Wat willen wij precies bereiken met een 

brede school?

•  Met wie vormen wij een brede school?

• Hoe beginnen wij met een brede school? 

Allemaal zaken waar u vroegtijdig bij stil 

moet staan voordat u met de daadwerkelijke 

uitvoering van een brede school kunt starten. 

Een brede school staat in het algemeen voor 

een geïntegreerde aanpak ter verbetering van 

de ontwikkelingskansen van kinderen en jon-

geren in hun diverse leefmilieus, op school, 

in het gezin, in hun vrije tijd. Want met name 

de sociale competenties van kinderen wor-

den gestimuleerd in multifunctionele voorzie-

ningen als brede scholen.

Inhoud
In dit programma wordt gekeken welke stap-

pen u zet voordat u met meer participanten 

aan de slag kunt gaan met een vorm van bre-

de school. Onder het motto: Eerst visie, dan 

stenen! In actieve werkvormen werkt u met 

uw collega’s en eventuele andere beoogde 

partners in uw brede school aan een geza-

menlijke resultaat. Na een eerste verkenning 

verheldert en deelt u uw visie. In de afron-

dende fase stelt u een gezamenlijke intentie-

verklaring en een plan van aanpak op.

Onderwerpen die aan bod komen:
•  Brede scholen in verschillende hoedanig-

heden. Vorming van brede scholen. 

•  Het bepalen van de visie, de context, de 

buitenwereld en de ontwikkelingen die be-

langrijk zijn voor de ontwikkeling van de 

aangeboden diensten.

•  Hoe kan en wil iedere participant daarin 

opereren? Wat kunnen de partners in de 

brede school voor elkaar betekenen en 

een meerwaarde van de samenwerking 

vormgeven?

•  Het gezamenlijk komen tot een intentie-

verklaring voor verdere samenwerking en 

inspanning voor het vervolg van de ont-

wikkelingen.

•  Het opzetten van de projectorganisatie: 

Wie doet wat? Welke rol hebben de be-

trokken partijen?

Na afloop van deze workshop bent u in staat 

om samen gericht vorm te geven aan de 

opzet van een brede school. U overziet wat 

daarvoor nodig is en u kunt bepalen wie wat 

moet gaan ondernemen.

Doelgroep
Bestuurders, (bovenschoolse) directeuren, be-

leidsmedewerkers (gemeenten), afgevaardig-

den van participanten (bijv. peuterspeelzaal, 

kinderopvang, jeugdzorg, consultatiebureau).

Strategie, bestuur en beleid 

J. Littink
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Is uw bovenschools bestuursbureau op orde? 
Workshop voor bestuurders, (bovenschools) managers en beleids-
medewerkers in het PO 


Inleiding
Er is behoefte inzicht te krijgen hoe organi-

saties met een bovenschools bestuursbu-

reau hun werk doen. Organisaties kunnen 

van elkaar leren, als ze zien hoe anderen het 

doen. Sommige organisaties roeien met de 

riemen die ze hebben. Hebben ze grotere 

riemen nodig? En zo ja welke?

Na de presentatie van het onderzoek Be-

stuur en Management, legt u de eigen situ-

atie van uw eigen bestuursbureau onder de 

loep.

• Waar loopt u tegenaan?

• Hebt u te veel of te weinig kennis?

•  Wat gaat u uitbesteden? Wat doet u zelf? 

Waar zit het omslagpunt? Waar liggen uw 

kansen en waar zitten de risico’s?

• Wie is de spil van de organisatie? 

Onderwerpen die zeker aan bod zullen 
komen, zijn:
• Bemensing

• Competenties

• Beleid of uitvoering

• Kwetsbaarheid

Aan het eind van de workshop/training bent 

u in staat om de actuele situatie van uw bo-

venschoolse stafbureau beter te beoordelen 

aan de hand van de ervaringen van anderen, 

en in relatie tot landelijke gegevens.

Doelgroep
PO: bestuurders, (bovenschools) managers, 

beleidsmedewerkers van een stafbureau.

Strategie, bestuur en beleid NIEUW

Locatie en data

Woerden, 26 november 2008

Amersfoort, 8 april 2009

Tijd

13.00 – 16.30 uur

Aantal deelnemers

maximaal 20

In company

Deze workshop wordt ook in company aan-

geboden.

Uw investering

Ledenprijs: € 240,00

Reguliere prijs: € 285,00

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwis-

selen over de aangereikte stof. U krijgt dan 

10% korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contactper-

soon Jan Littink (06) 129 285 81,  

jlittink@vosabbconsulting.nl.

Deze training wordt gegeven door Jan Littink 

of Ronald Dolfing.

J. Littink R. Dolfing
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Strategie en visieontwikkeling: Parijs – Dakar
Uw visie op één A4-tje (PO en VO)


In company

Deze workshop bieden wij in company aan.

Uw investering

Op basis van offerte.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Sjoerd Sol (06) 303 659 12 of ssol@

vosabbconsulting.nl.

Uw gids is Sjoerd Sol

IInleiding
Snel komen tot een kernachtige formulering 

van uw ambitie, visie en strategie. Vergelijk 

het met de Rally Parijs – Dakar. U bent in Pa-

rijs maar u wilt naar Dakar met uw team. Wie 

of wat bepaalt nu of u daar ook werkelijk zult 

aankomen? Is het verstandig om iets te wil-

len wat misschien helemaal niet haalbaar is? 

Waarom wilt u dit eigenlijk? Wat is daarvoor 

nodig? Welke bijdrage moeten uw mensen 

leveren? Met welk vervoermiddel reist u ei-

genlijk? Parijs - Dakar gaat over uw

ambitie, visie en strategie.

Kernvragen zijn:
1. Wat vraagt de omgeving van ons? 

2. Wat is wenselijk?

3. Wat is haalbaar?

4. Welke middelen hebben we daarvoor no-

dig?

Resultaat
Aan het einde van het visietraject beschikt u 

over een kerndocument op één A4. Dit docu-

ment vormt de kernboodschap van de ambi-

tie van uw organisatie. Het is bedoeld 

voor uw medewerkers en voor de omgeving. 

Daarnaast beschikt u over een licht opge-

tuigd stappenplan voor uw reis naar Dakar. U 

bent immers niet op een treinreis waarbij 

u vooraf al weet op welk moment u aankomt 

op welk station. U gaat een uitdagende, 

deels onvoorspelbare trektocht starten. U 

plant maximaal een jaar vooruit en bepaalt 

op vastgestelde momenten met uw GPS op 

welke positie u zich bevindt. Hierna bepaalt u 

opnieuw hoe u verder gaat reizen.

Doelgroep
Leidinggevenden en teams van scholen of 

scholenclusters in het primair en voortgezet 

onderwijs die bereid zijn om energie te inves-

teren in de ontwikkeling van hun visie en de 

daaraan gekoppelde strategie.

Strategie, bestuur en beleid 

S. Sol
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Bedrijfsvoering 

Wat wilt u bereiken en hoe kunt u daar uw 

geld het best voor inzetten? 

Deze cruciale vragen spelen een belangrijke 

rol bij al uw huisvestingszaken en uw per-

soneelsbeheer. U hebt het dan ook meteen 

over financieel management. 

Het team bedrijfsvoering van VOS/ABB 

biedt u deskundige hulp op het gebied van

• financieel management,

• huisvesting, en

• personeelsbeheer

Bedrijfsvoering: Financieel ma-
nagement

Primair onderwijs
•  Driedaagse basiscursus financieel manage-

ment voor schoolleiders primair onderwijs

•  Intensieve tweedaagse leergang planning & 

control voor (bovenschoolse) managers en 

bestuursmanagers in het primair onderwijs 

•  Vierdaagse leergang financieel manage-

ment en beleid in het primair onderwijs

•  Eendaagse training financieel management 

voor coördinatoren van samenwerkings-

verbanden WSNS

•  Opstellen meerjarenbegroting in het primair 

onderwijs 

•  Risicomanagement in het primair onder-

wijs 

Voortgezet onderwijs
•  Driedaagse leergang planning & control 

voor managers en financieel specialisten 

in het voortgezet onderwijs

•  Risicomanagement in het voortgezet on-

derwijs 

Bedrijfsvoering: Huisvesting
•  Driedaagse leergang onderwijshuisves-

ting: sta sterk tegenover de gemeente

•  Eendaagse training Onderwijshuisvesting 

en gemeente (samen met Studie- en Con-

grescentrum VNG)

•  Van onderwijsvisie naar onderwijsvoorzie-

ning 

•  Meerjarenbeleid voor huisvesting en on-

derhoud 

Bedrijfsvoering: Personeel
•  Basisleergang P&O: Rechtspositie en be-

kostiging onderwijspersoneel primair on-

derwijs en voortgezet onderwijs

•  Vierdaagse verdiepingsleergang P&O pri-

mair en voortgezet onderwijs

•  Normjaartaak, werktijdfactor en taakbe-

leid in het primair onderwijs 

•  Trajectbegeleiding functiedifferentiatie en 

functiewaardering primair onderwijs 
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Financieel management voor de integrale schoolleider in het primair onderwijs 

Driedaagse basiscursus


Inleiding
De ontwikkelingen in het primair onder-

wijs gaan razendsnel. Van schoolleiders en 

schoolbestuurders wordt verwacht dat zij 

beschikken over veel kennis en vaardighe-

den, vooral ook op het terrein van het finan-

cieel management. Met de invoering van de 

lumpsumbekostiging is de noodzaak van 

professionalisering van het financieel ma-

nagement nog groter geworden. De leer-

gang is opgebouwd rondom de planning- en 

controlcyclus.

Inhoud
De leergang omvat in totaal 3 cursusdagen.

•   Dag 1 De meerjarenbegroting: 

    Strategie, missie en uitgangspunten staan 

centraal in het opstellen van de meerjaren-

begroting. U maakt bepaalde keuzen en 

deze keuzen moeten verwerkt worden in 

de begroting. 

•  Dag 2 Sturen en rapporteren, het hart van 

de planning & controlcyclus: 

    We besteden aandacht aan het beheersen 

van de uitgaven, het bijsturen ervan en aan 

het budgetteren. Een belangrijk onderdeel 

is de managementinformatie. Welke infor-

matie hebt u nodig om een financieel ge-

zonde huishouding te kunnen voeren?

•  Dag 3 De verantwoording:

     Steeds meer legt u verantwoording af over 

uw handelen: in de schoolgids, in het jaar-

verslag en in de jaarrekening. U leert de 

informatie die u voor anderen ordent, te 

gebruiken voor uw eigen organisatie. Wat 

u vandaag in het jaarverslag en de jaar-

rekening vaststelt, is een bouwsteen voor 

het beleid van morgen. 

Doelgroep 
De leergang is bedoeld voor directieleden in 

het primair onderwijs die zich willen verdie-

pen in het financieel management. Voorken-

nis is niet vereist.

Bedrijfsvoering: Financieel management primair onderwijs  NIEUW

Locatie en data:

Utrecht: 28 oktober 2008, 4 en 11 november 

2008

Zwolle: 4 en 11 februari 2009, 11 maart 2009

Tijd

Elke module: 9.30 – 16.00 uur

Uw investering

Voor VOS/ABB-leden: € 1000,00

Voor niet-leden: € 1.200,00

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwis-

selen over de aangereikte stof. U krijgt dan 

10% korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Geke Lexmond (06) 205 166 10 of 

glexmond@vosabb.nl.

Deze workshop wordt gegeven door Geke 

Lexmond, Reinier Goedhart

of Bé Keizer.

G. Lexmond R. Goedhart B. Keizer
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Planning & control voor (bovenschoolse) managers en bestuurs-
managers in het primair onderwijs 
Intensieve tweedaagse leergang 



Data

5 en 6 november 2008

(inclusief avondprogramma op de eerste dag)

Tijd

U wordt op 5 november om 9.00 uur ver-

wacht in het Golden Tulip Hotel in Zaltbom-

mel. Op 6 november sluiten we rond  

16 uur de training af. 

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 995,00

Voor niet-leden: € 1.045,00

Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, ar-

rangement, diner en overnachting.

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwis-

selen over de aangereikte stof. U krijgt dan 

10% korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contactper-

soon Ben Verheijen, bverheijen@vosabb.nl of 

bellen naar Kitty Dolman, (0348) 404 802.

Inleiding
De leergang richt zich op het organiseren 

van een goed functionerende planning & 

controlcyclus en het vertalen van beleid in 

budgettering. Met een goede planning & 

controlcyclus wordt op een systematische 

wijze het proces van richting geven (be-

sturen) en op koers houden (beheersen) 

vormgegeven. De inrichting van zo’n cyclus 

wordt bepaald door de specifieke doelstel-

lingen van de eigen school.

Inhoud
In de praktijk blijkt de vertaling van het 

strategische beleid in budgetten geen een-

voudige opdracht. Daarom richten wij deze 

leergang enerzijds op het strategische ni-

veau (continue vermenging van onderwijs-

kundige, personele en financiële dimensie) 

en anderzijds op het tactische niveau (vast-

stellen van plannen, opstellen van meerja-

renbegroting, beleidsvertaling in de budget-

tering, toedeling van bevoegdheden). 

Doelgroep 
De training is bedoeld voor (bovenschoolse) 

directeuren en bestuursmanagers in het pri-

mair onderwijs die eindverantwoordelijk zijn 

voor strategie en financiën en enige voor-

kennis van basisbegrippen over financiën 

hebben.

Bedrijfsvoering: Financieel management primair onderwijs  NIEUW

B. Verheijen
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Financieel management en beleid in het primair onderwijs
Vierdaagse leergang voor (bovenschools) managers, directieleden 
en financieel specialisten in het PO



Inleiding
Als bovenschools manager hebt u inmiddels 

de nodige basiskennis en vaardigheden 

verworven op het brede terrein van finan-

cieel management. De eerste begrotingen 

en jaarrekeningen zijn opgesteld. Met de 

daarbij opgedane ervaringen wilt u nu het 

financieel management van uw organisatie 

verder uitbouwen en wilt u ontwikkelingen 

die op u afkomen zoals Passend onderwijs, 

de functiemix en de professionele school, 

van een financiële vertaling voorzien en ver-

werken in de meerjarenbegroting.

Inhoud
De leergang omvat in totaal 4 cursusdagen:

•  Dag 1 De financiële vertaling van het stra-

tegisch beleid: 

   De diverse doelen op het gebied van per-

soneelsbeleid, onderwijskundig beleid, 

scholingsbeleid, huisvestingsbeleid en 

financieel beleid in een voorbeeld strate-

gisch plan worden van een financiële ver-

taling voorzien. 

•   Dag 2 Ken en stuurgetallen:

   Nadat vastgesteld is op welke kengetal-

len gestuurd gaat worden, bepalen we de 

prestatie-indicatoren en de streefwaarden 

en reiken we voorbeelden aan hoe u een 

en ander kunt verwerken in overzichtelijke 

rapportages.

• Dag 3 Risicomanagement:

     Met het voeren van een gedegen risicoma-

nagement zorgt de organisatie ervoor dat 

de kloof tussen werkelijkheid en begroting 

zo klein mogelijk is. 

•  Dag 4 De planning & controlcyclus:

     In deze module staat centraal hoe u op 

systematische wijze inhoud geeft aan het 

op koers houden van de organisatie. Niet 

alleen de financiën, maar ook alle andere 

beleidsterreinen komen hierbij aan de 

orde. Wanneer moet welke actie onder-

nomen worden om tijdig te kunnen bij-

sturen en hoe doe je dit dan in relatie tot 

alle andere activiteiten die gaande het jaar 

plaatsvinden?

Doelgroep 
De leergang is bedoeld voor het boven-

schools management, directieleden en fi-

nancieel specialisten in het primair onder-

wijs.

U kunt per module intekenen. 

Bedrijfsvoering: Financieel management primair onderwijs  NIEUW

Data en Locatie

Zwolle: 18 en 25 september 2008, 1 en 8 

oktober 2008

Utrecht: 5 en 12 februari 2009, 12 en 19 

maart 2009

Tijd

Elke module: 9.30 – 16.00 uur

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 1.600,00 (gehele 

leergang). 

De prijs voor één module is € 425,00. 

Voor niet-leden: € 1.900,00 (gehele leergang); 

€ 500,00 voor één module 

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwis-

selen over de aangereikte stof. U krijgt dan 

10% korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Geke Lexmond (06) 205 166 10 of 

glexmond@vosabb.nl.

Deze workshop wordt gegeven door Geke 

Lexmond, Reinier Goedhart

of Bé Keizer.

G. Lexmond R. Goedhart B. Keizer
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Eendaagse training financieel management voor coördinatoren van 
samenwerkingsverbanden WSNS


Datum en locatie

Woerden: 13 november 2008 

Utrecht: 10 maart 2009 

Tijd

9.30 – 16.30 uur

Maximum aantal deelnemers

16

Uw investering

Leden: € 425,00

Niet-leden: € 500,00

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwis-

selen over de aangereikte stof. U krijgt dan 

10% korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Geke Lexmond (06) 205 166 10 of 

glexmond@vosabb.nl, of met de cursusleider.

Deze cursus wordt gegeven door Bé Keizer 

(06) 229 396 74, bkeizer@vosabb.nl.

Inleiding
Juist in een samenwerkingsverband moeten 

veel eigen keuzes gemaakt worden. Er is 

immers veel minder centraal geregeld in de 

bekostiging en de financiële verplichtingen.

VOS/ABB ondersteunt u bij het professiona-

liseren van het financieel management van 

uw samenwerkingsverband. 

Centraal tijdens deze trainingsdag staat het 

proces van planning en control. Hierin ge-

ven we op systematische wijze vorm aan 

het proces van richting geven en op koers 

houden. 

Inhoud
Uitgangspunt van de training is het strate-

gisch beleid van het samenwerkingsver-

band. We besteden uitgebreid aandacht 

aan de verwerking van dit strategisch beleid 

in de meerjarenbegroting. Onderdelen die 

hierin aan de orde komen zijn o.a. het zorg-

plan, de PCL, de verplichtingen ten aan-

zien van het speciaal basisonderwijs, het 

grensverkeer en de centrale dienst. Omdat 

diverse zaken in de bekostiging en de finan-

ciële verplichtingen niet centraal geregeld 

zijn, moet een verband ook tal van eigen 

keuzen maken en afstemmen met anderen. 

Het maken van deze keuzen en de daarbij 

te hanteren normen komt ook systematisch 

aan bod. Het risicoprofiel van het samen-

werkingsverband speelt eveneens een rol. 

Het zorgplan, het jaarverslag en de jaarre-

kening zijn voor u de bouwstenen voor het 

beleid. Na deze leergang weet u wat de in-

vloed van de beleidskeuzes is op de meer-

jarenbegroting.

Doelgroep 
De leergang is speciaal opgezet voor co-

ordinatoren van samenwerkingsverbanden 

WSNS. De nadruk ligt op het beleid en min-

der op de techniek. Enige financiële voor-

kennis is vereist. 

Bedrijfsvoering: Financieel management primair onderwijs  NIEUW

B. Keizer
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De meerjarenbegroting van de school
In company-trainingsdag voor het PO


Elk jaar opnieuw moet de meerjarenbegro-

ting van de school opgesteld worden. Het 

eerste jaar van deze begroting wordt nauw-

gezet uitgewerkt, voor de volgende jaren 

vindt de uitwerking op hoofdlijnen plaats.

Inhoud
VOS/ABB heeft twee instrumenten ontwik-

keld waarmee de meerjarenbegroting van 

de school opgesteld kan worden: het fpe-

model en het geldmodel. U (uw organisatie) 

hebt een van deze twee instrumenten geko-

zen waarmee u de meerjarenbegroting voor 

uw school opstelt. In de workshop wordt 

het instrument uitgebreid toegelicht, komen 

uw investeringsplannen aan de orde en leert 

u hoe u het schoolplan financieel kunt ver-

talen. 

Aan het eind van de workshop/training 

bent u in staat om de meerjarenbegroting 

2009-2012 op te stellen.

Doelgroep 
De workshop is bedoeld voor schooldirec-

ties in het primair onderwijs. 

Bedrijfsvoering: Financieel management primair onderwijs  NIEUW

In company

Plaats, datum en tijd spreken we met u af.

Tijd

1 dag

Uw investering

Tot 10 deelnemers: 1 workshopleider, 

€ 2.500,00

Vanaf 10 deelnemers: 2 workshopleiders,  

€ 3.750,00

Inbegrepen: cursusleider(s), materialen, reistijd 

en -kosten cursusleider(s). De organisatie 

zorgt zelf voor locatie en catering.

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwisse-

len over de aangereikte stof. U krijgt dan 10% 

korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Geke Lexmond (06) 205 166 10 of 

glexmond@vosabb.nl.

Deze workshop wordt gegeven door Geke 

Lexmond, Reinier Goedhart

of Bé Keizer.

G. Lexmond R. Goedhart B. Keizer
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Risicomanagement 
In company-training voor het PO


In company-training

Plaats, datum en tijd spreken we met u af.

Tijd

1 dagdeel

Uw investering

Leden: € 1.000,00

Niet-leden: € 1.250,00 

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak 

wilt creëren, kunt u samen met een of meer-

dere collega’s komen en met elkaar uitwisse-

len over de aangereikte stof. U krijgt dan 10% 

korting.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Geke Lexmond (06) 205 166 10 of 

glexmond@vosabb.nl.

Deze workshop wordt gegeven door Geke 

Lexmond, Reinier Goedhart

of Bé Keizer.

Inleiding
Iedere organisatie probeert de financi-

ele toekomst zo exact mogelijk in beeld te 

brengen. In meerjarenbegrotingen schetst 

men een zo betrouwbaar mogelijk beeld 

van de te verwachten baten en lasten. De 

financiële werkelijkheid is echter complex 

en tussen werkelijkheid en begroting gaapt 

soms een vervelende kloof. Van een financi-

ele meevaller kan iedereen genieten, maar 

een financiële tegenvaller kan problemen 

veroorzaken. Met het voeren van een gede-

gen risicomanagement zorgt de organisatie 

ervoor dat de kloof tussen werkelijkheid en 

begroting zo klein mogelijk is.

De code Goed Bestuur schrijft voor dat het 

bestuur op heldere en transparante wijze 

verantwoording aflegt over het gevoerde 

beleid, inclusief over het gevoerde beleid 

aangaande risicomanagement. 

Inhoud
VOS/ABB heeft een instrument ontwikkeld 

waarmee elke organisatie in het primair on-

derwijs haar eigen risicoprofiel kan vaststel-

len. Dit vaststellen is een van de jaarlijkse 

terugkerende onderdelen van risicomanage-

ment. U ontvangt bij u op locatie een uitge-

breide toelichting op het instrument. Samen 

met een specialist van VOS/ABB vult u het 

instrument in en wordt het verschil tussen 

gewichts- en kansbepaling toegelicht. U 

ontvangt eveneens uitgebreide informatie 

over risicomanagement. 

Na de training bent u in staat om het instru-

ment jaarlijks binnen uw organisatie in te 

zetten, als een terugkerend onderdeel van 

de planning & controlcyclus. 

Doelgroep 
De training is bedoeld voor het bovenschools 

management, directieleden en financieel 

specialisten in het primair onderwijs. 

Bedrijfsvoering: Financieel management primair onderwijs  NIEUW

G. Lexmond R. Goedhart B. Keizer



42

Planning & control voor managers en financieel specialisten (VO) 
Driedaagse leergang


Inleiding
Door bekostigingssystemen, deregulering, 

autonomievergroting en schaalvergroting 

worden sturings- en beheersingsaspecten 

in uw onderwijsinstelling steeds belangrij-

ker. U moet begrijpen hoe strategische be-

leidskeuzes binnen uw instelling in een be-

groting tot uiting komen. Het liefst natuurlijk 

in een meerjarige planning. En uiteraard wilt 

u kunnen bijsturen op grond van adequate 

managementinformatie. Dit vereist van u 

als eindverantwoordelijke (directeur, rector, 

bestuursmanager) een gedegen kennis van 

het proces van planning en control.

Inhoud
Deze driedaagse leergang richt zich op het 

organiseren van een goed functionerende 

planning & controlcyclus en het vertalen van 

beleid in budgettering. Met een goede plan-

ning & controlcyclus wordt op een systema-

tische wijze het proces van richting geven 

(besturen) en op koers houden (beheersen) 

vormgegeven. De inrichting van zo’n cyclus 

wordt bepaald door de specifieke doelstel-

lingen van de eigen school. 

Onderwerpen die in de leergang aan bod 

komen:

•  Inhoudelijke activiteiten en financiële con-

sequenties koppelen;

•  planning en control leren zien en toepas-

sen als een ‘spoorboekje’;

•  de schoolorganisatie of het organisato-

risch concept als basis beschouwen voor 

de administratieve organisatie;

•  beoordeling van de financiële positie op 

basis van het risicoprofiel en het daarbij 

behorend weerstandsvermogen (inclusief 

definiëring/berekening van kengetallen);

•  visie ontwikkelen over (bij)sturen op basis 

van managementinformatie.

Plenaire blokken theorie en (individuele) oe-

feningen wisselen elkaar af. Zo doet u direct 

ervaring op met de theorie en bijbehorende 

instrumenten. Het programma biedt ruimte 

voor uw eigen specifieke vragen en indivi-

duele advisering. 

Aan het eind van de leergang bent u in staat 

uw onderwijsorganisatie op systematische 

wijze met behulp van de planning & con-

trolcyclus richting te geven en op koers te 

houden. 

Doelgroep
(Bovenschools) directeuren, rectoren, be-

stuursmanagers in het voortgezet onderwijs 

die eindverantwoordelijk zijn voor strategie 

en financiën en enige voorkennis van basis-

begrippen over financiën hebben.

Bedrijfsvoering: Financieel management primair onderwijs  NIEUW

Data en locatie

De cursus bestaat uit een tweedaagse, inclusief 

diner en overnachting, op 29 en 30 oktober 2008 

in het Golden Tulip Hotel Zaltbommel. De derde 

(terugkom)dag is op 26 november 2008. 

Maximaal aantal deelnemers

16

Uw investering

Voor leden VOS/ABB € 1.395,00 

Reguliere prijs: € 1.445,00 

Collega-korting

10%

In company

Deze leergang wordt op aanvraag ook in com-

pany verzorgd. 

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over de inhoud van de 

leergang of een in company-afspraak mailt of 

belt u Ben Verheijen, bverheijen@vosabb.nl, (06) 

512 957 44.  Informatie over inschrijving: Kitty 

Dolman, (0348) 404 802 of kdolman@vosabb.nl.

Docenten

Ben Verheijen, VOS/ABB 

Cock Raaijmakers

B. Verheijen
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Risicomanagement voor het VO
In company-training 
 

In company

Plaats, datum en tijd spreken we met u af.

Tijd

1 dagdeel

Uw investering

Leden: € 1.000,00

Niet-leden: € 1.250,00 

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Geke Lexmond (06) 205 166 10 of 

glexmond@vosabb.nl.

Deze workshop wordt gegeven door Geke 

Lexmond, Reinier Goedhart of Bé Keizer.

Inleiding
Iedere organisatie probeert de financiële 

toekomst zo exact mogelijk in beeld te bren-

gen. In meerjarenbegrotingen schetst men 

een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de 

te verwachten baten en lasten. De financiële 

werkelijkheid is echter complex, en tussen 

werkelijkheid en begroting gaapt soms een 

vervelende kloof. Van een financiële meeval-

ler kan iedereen genieten, maar een financi-

ele tegenvaller kan problemen veroorzaken. 

Met het voeren van een gedegen risicoma-

nagement zorgt de organisatie ervoor dat 

de kloof tussen werkelijkheid en begroting 

zo klein mogelijk is.

De code Goed Bestuur schrijft voor dat het 

bestuur op heldere en transparante wijze 

verantwoording aflegt over het gevoerde 

beleid, inclusief over het gevoerde beleid 

aangaande risicomanagement. 

Inhoud
VOS/ABB heeft een instrument ontwikkeld 

waarmee elke organisatie in het voortge-

zet onderwijs haar eigen risicoprofiel kan 

vaststellen. Dit vaststellen is een van de 

jaarlijkse terugkerende onderdelen van risi-

comanagement. U ontvangt bij u op locatie 

een uitgebreide toelichting op het instru-

ment. Samen met een specialist van VOS/

ABB vult u het instrument in en wordt het 

verschil tussen gewichts- en kansbepaling 

toegelicht. U ontvangt eveneens uitgebreide 

informatie over risicomanagement. 

Na de training bent u in staat om het instru-

ment jaarlijks binnen uw organisatie in te 

zetten, als een terugkerend onderdeel van 

de planning & controlcyclus. 

Doelgroep 
De training is bedoeld voor managers, di-

rectieleden en financieel specialisten in het 

voortgezet onderwijs. 

Bedrijfsvoering: Financieel management primair onderwijs  NIEUW

G. Lexmond R. Goedhart B. Keizer



44

Driedaagse leergang onderwijshuisvesting: sta sterk tegenover de 
gemeente. Voor bestuurders en managers in PO en VO


Inleiding
U hebt te maken met onderhoud en soms 

ook met een scholenbouwproject. Tal van 

ontwikkelingen spelen op dit gebied: door-

decentralisatie, nieuwe regelgeving, pu-

bliek-private samenwerking en onderwijs-

vernieuwingen. Hoe speelt u daar het beste 

op in? 

De gemeente heeft een stevige vinger in de 

pap van de onderwijshuisvesting. Ze ver-

schuilt zich bovendien soms al te makke-

lijk achter het rijksbeleid. Terwijl zij genoeg 

ruimte heeft om het huisvestingsbeleid lo-

kaal vorm te geven, in samenspraak met u. 

Zeker in het openbaar onderwijs kunnen be-

stuurders/managers hun speelruimte beter 

benutten. In deze leergang leert u hoe dat 

kunt aanpakken.

De leergang is als volgt opgebouwd:

Dag 1: Het spel binnen de gemeente en met 

de gemeente

•  geldstromen, wetgeving, beheer en on-

derhoud; 

•  relatie tussen wetgeving/verordening en 

de praktijk van uw gebouwen;

•  onderhandelen met sleutelfiguren in de 

gemeente. 

Dag 2: De vertaling van uw onderwijskun-

dige visie naar uw gebouw 

•  relevante maatschappelijke ontwikkelin-

gen;

• schrijven van een huisvestingplan; 

•  van visie naar concept  

(methode: designing down).

Derde dag: Actuele ontwikkelingen huisves-

ting

• Ruimtegebruik, 

• Doordecentralisatie;

• Brede school: exploitatie en beheer. 

Theorie en praktijk (cases van u en de trai-

ners) wisselen elkaar af.

U vergroot uw kennis van relevante wet-

geving, begrijpt de procedures en krach-

tenvelden beter en krijgt meer grip op de 

processen tussen onderwijs en gemeente. 

U neemt krachtig positie in uw onderhande-

lingen met de gemeente.

Bedrijfsvoering: Huisvesting NIEUW

Locatie en data

Woerden: 29 september, 6 en 27 oktober 2008  

Woerden: 2 en 9 februari, 2 maart 2009

Tijd

09.30 – 16.30 uur

Maximaal aantal deelnemers

20

Uw investering

Ledenprijs hele leergang: € 1.200,00 en  

€ 450,00 voor één dag

Niet-ledenprijs leergang: € 1.440,00 en  

€ 540,00 voor één dag

Collega-korting 10%

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met Gertjan van Mid-

den (06) 229 986 06, gvanmidden@vosabb.nl 

of Henry Hennink (06) 300 611 42, hhennink@

vosabbconsulting.nl. 

Gertjan van Midden en Henry Hennink geven 

deze training. 

G. van Midden H. Hennink
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Onderwijshuisvesting en de gemeente
Eendaagse training i.s.m. Congres-en Studiecentrum VNG 
Hoe kunnen gemeenten en scholen optimaal samenwerken?


Data en locaties

23 september 2008, Zwolle

11 november 2008, Utrecht

10 maart 2009, Eindhoven

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB of VNG: € 399,00

Voor niet-leden: € 475,00

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor deze training via de 

website van de VNG. (www.cs-vng.nl)

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma kunt 

u contact opnemen met de contactpersoon 

Gertjan van Midden (06) 229 986 06, of gvan-

midden@vosabb.nl 

Deze training wordt gegeven door Gertjan van 

Midden en trainers van het Congres- en Studie-

centrum VNG.

Inleiding
U hebt plannen met uw school. Dat bete-

kent nieuwe huisvesting, misschien wilt u 

verbouwen. Direct krijgt u te maken met de 

gemeente, met verordeningen, met proce-

dures en loketten bij de gemeente. 

Niet zelden ontstaan er problemen tussen 

schoolbesturen en de gemeente over het te 

voeren huisvestingsbeleid. Uit ervaring we-

ten we dat die problemen voorkomen kun-

nen worden als schoolbestuur en gemeente 

op de hoogte zijn van elkaars leefwereld, 

procedures en belangen. Samenwerking is 

essentieel om te komen tot een goed huis-

vestingsbeleid. 

VOS/ABB en het Congres- en Studiecen-

trum VNG organiseren daarom samen een 

training die u laat kennismaken met de 

belangen, werkwijzen en procedures van 

de andere partij. In een ‘gemengde’ groep 

van onderwijsmanagers en gemeenteamb-

tenaren geeft u gezamenlijk vorm aan on-

derwijshuisvestingsbeleid dat verdergaat 

dan jaarlijks een programma en overzicht 

samenstellen. Naast een paar korte presen-

taties gaat u vooral in gesprek met elkaar. 

De centrale vraag op deze dag is: Hoe kun-

nen gemeenten en scholen optimaal sa-

menwerken?

Inhoud
In de training komen de volgende onder-

werpen aan bod:

•  De basis is bekend. Hoe kom je van een 

statische regeling (verordening) naar een 

beleid waarmee scholen en gemeenten 

verder kunnen? In een korte inleiding wor-

den de instrumenten toegelicht. 

•  Daarna gaat u aan het werk om het toe-

komstige beleid vorm te geven. 

•  U krijgt een kijkje in de keuken van een 

gemeente en een schoolbestuur. Wat is 

de (beleids)omgeving waarin gemeenten 

en schoolbesturen moeten functioneren? 

Welke belangen spelen daarbij? 

•  In een volgende opdracht gaat u werken 

aan een verbreding van het beleid naar 

de brede schoolvorming en aan de wijze 

waarop dit wordt uitgevoerd. 

•  Tot slot leggen we weer de relatie gelegd 

met de verordening, eventuele (gemeente)

lijke subsidies, convenanten en doorde-

centralisatie. 

Doelgroep
De training is bestemd voor onderwijsdi-

recties, -bestuurders en beleidsmedewer-

kers van schoolbesturen met de porte-

feuille huisvesting, en voor gemeentelijke 

beleidsmedewerkers belast met onderwijs-

huisvesting. 

Bedrijfsvoering: Huisvesting

G. van Midden
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Van onderwijsvisie naar onderwijsvoorziening 



Inleiding
Kunt u vanuit uw onderwijsvisie een beter 

gebouw bij elkaar ‘dromen’? Leerlingen en 

leraren snakken naar adequate, moderne 

gebouwen! En naar modernisering van de 

bestaande, vaak achterhaalde inrichting. 

Klassenverkleining, adaptief onderwijs, 

zorgverbreding en het werken in hoeken en 

open leercentra of leerateliers betekenen 

een andere verdeling van de ruimte. 

Inhoud
In dit traject neemt u uw onderwijsvisie on-

der de loep en zoomt u in op de eisen die 

uw onderwijsvisie stelt aan de inrichting van 

de ruimte. 

Welk voorzieningenniveau streeft u na? Wel-

ke mogelijkheden en goede voorbeelden 

zijn voor u relevant? In dit traject krijgt u dat 

op een rij. U verkent welke (proces)kennis u 

nodig hebt en krijgt deze aangeboden. 

Met onze ondersteuning maakt u vervol-

gens een projectplanning van het onderhan-

delings- en bouwproces.

•  Vanuit een procesplan verkent u de nood-

zakelijke stappen die aan het (ver)bouw-

proces voorafgaan.

•  U reflecteert op uw visie en vertaalt deze 

in een programma van eisen voor het 

bouwproces.

•  U krijgt advies voor daadkrachtige com-

municatie met de sleutelfiguren in het 

bouwproces.

•  U kunt uw positie versterken door aange-

reikte onderhandelingstactieken.

•  Desgewenst adviseert onze consultant u 

op maat over financieringsmogelijkheden.

Gewapend met visie en kennis over wet-

geving en verantwoordelijkheden hebt u de 

regie over de besluitvorming van de nieuw-

bouw of verbouwing van uw school. 

Kortom, u hebt een visie op onderwijshuis-

vesting en u kunt die onderbouwen met 

argumenten, goede voorbeelden én cijfers. 

Daarmee hebt u grip op het ingewikkelde 

proces waarin u samen met bestuur, ge-

meente, architect en andere partijen een 

schoolgebouw realiseert volgens uw onder-

wijswensen.

Doelgroep
Schoolleiders en bovenschools managers 

en hun bestuursleden die voor een ingrij-

pend (ver)bouwproces staan.

Bedrijfsvoering: Huisvesting

In company

Dit traject bieden wij uitsluitend in company aan. 

Het traject is maatwerk en beslaat meerdere 

sessies.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit traject kunt u 

contact opnemen met Henry Hennink op tel (06) 

300 611 42 of per e-mail  

hhennink@vosabbconsulting.nl.

H. Hennink
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Meerjarenbeleid voor huisvesting en onderhoud
In company


Inleiding
U wilt een efficiënt integraal meerjarenhuis-

vestingsplan opstellen zodat u uw gebou-

wen op het gewenste onderhoudsniveau 

kunt brengen en houden. U wilt één meer-

jarenplanning maken waarin het jaarlijks en 

grootonderhoud zijn opgenomen, waarin de 

noodzakelijke uitbreidingen en verbouwin-

gen staan, maar ook de aanpassingen op 

basis van arbo-wetgeving. U wilt grip op de 

financiën en u wilt voor alle betrokken scho-

len en locaties duidelijkheid scheppen over 

wanneer zij ‘aan de beurt zijn’. 

Inhoud
U zet alle relevante regelgeving ten aan-

zien van bekostiging en toekenning op een 

rij. U leert anticiperen op de gemeentelijke 

begrotingscyclus bij het doen van huisves-

tingsaanvragen en het plannen van buiten-

onderhoud. U kunt een meerjarenplanning 

maken die geheel is ingebed in uw meerja-

renstrategisch en financieel beleid. Dank 

zij deze planning bent u voor uw huisvesting 

en onderhoud al klaar voor de beleidsvrij-

heid onder lumpsumbekostiging. De begro-

tings- en planningsinstrumenten die u leert 

hanteren, sluiten aan bij die van het overige 

beleid, de systematiek voor de exploitatie 

en bij het personele deel van de begroting.

Doelgroep
Bovenschools managers, integraal directeu-

ren van kleinere organisaties, directies, be-

sturen, bestuursondersteuners en beleids-

adviseurs huisvesting en materieel beheer.

Bedrijfsvoering: Huisvesting

In company

Dit traject bieden wij uitsluitend in company 

aan. 

Het is een cursus op maat voor directies, al dan 

niet samen met hun bestuur. De cursus bestaat 

uit meerdere sessies. U werkt op basis van 

een format voor een meerjarenplan. Ook is het 

mogelijk om een dag te organiseren voor het 

bovenschools management waarop u met een 

adviseur werkt aan uw eigen meerjarenbeleids-

planning.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit traject kunt u 

contact opnemen met Henry Hennink op tel (06) 

300 611 42 of per e-mail  

hhennink@vosabbconsulting.nl.

H. Hennink



48

Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging 
onderwijspersoneel in primair onderwijs en voortgezet onderwijs


Inleiding
Deze vijfdaagse basisleergang biedt een 

noodzakelijke basis voor P&O-ers die aan 

de slag gaan met het complexe en veelzij-

dige personeelswerk in het onderwijs. De 

leergang is ook zeer geschikt voor P&O-ers 

of (startende) leidinggevenden die hun ba-

siskennis willen opfrissen. We spreiden het 

programma over vijf cursusdagen, waarbij 

de modules 1, 2 en 3 gesplitst worden in PO 

en VO.

We geven deze leergang voor de vierde keer 

in het najaar en voor de vijfde keer in het 

voorjaar van 2009. Tevens starten we dit na-

jaar met een verdiepende leergang.

Inhoud
De data en onderwerpen van de basisleer-

gang P&O: 

•  9 september: Rechtspositie en arbeids-

voorwaarden 

•  16 september: Personele bekostiging

• 23 september: Inzet onderwijspersoneel

•  30 september: Professionele ontwikkeling 

onderwijspersoneel

• 7 oktober: Sociale zekerheid

Facultatief
Terugkomlunch (exclusief voor deelnemers 

van de basisleergangen en de verdiepende 

leergang P&O). Op 15 januari 2009 organi-

seren we voor alle deelnemers aan de leer-

gangen P&O een slotbijeenkomst met een 

gezellige lunch. De deelnemers evalueren 

samen met de cursusleiders de 5 bijeen-

komsten, kunnen ervaringen uitwisselen 

over de opgedane kennis en onderwerpen 

aandragen voor de verdiepingscursus.

Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor P&O-mede-

werkers en -adviseurs in primair en voortge-

zet onderwijs die gedegen geschoold willen 

worden in de specifieke zaken die spelen 

in het onderwijs op het gebied van rechts-

positie en bekostiging onderwijspersoneel. 

Maar ook voor directieleden en managers in 

PO en VO die hun basiskennis willen actu-

aliseren.

Bedrijfsvoering: Personeel 

Data 

9, 16, 23 en 30 september 2008 en 7 oktober 

2008

15 januari 2009 (terugkombijeenkomst, facul-

tatief)

Locatie 

Utrecht 

In company

Wij kunnen de gehele leergang of aparte mo-

dules daaruit ook in company verzorgen.

Tijd

09.30 -16.00 uur

Maximum aantal deelnemers 

20

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 1.900,00 (gehele 

leergang). Prijs per dag € 425,00. 

Voor niet-leden: € 2.300,00 (gehele leergang);  

€ 500,00 voor één dag. 

Collega-korting

10%

Persoonlijk advies

U kunt contact opnemen met Silvia Schouten 

(06) 229 396 53 of sschouten@vosabb.nl

B. KeizerS. Schouten G. Lexmond S. Sol
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Verdiepende leergang P&O primair en voortgezet onderwijs
Vierdaagse leergang


Inleiding
Deze vierdaagse leergang voor advanced  

learners is het logische en veel gevraagde ver-

volg op de ‘Basisleergang P&O Rechtspositie 

en bekostiging onderwijspersoneel’.

Hebt u in de basisleergang P&O geleerd hoe 

het moet, in de verdiepende leergang leert u 

hoe het kan. En leert u hoe u de mogelijkhe-

den op HRM-gebied voor uw organisatie op-

timaal benut.

U weet hoe het werkt met rechtspositie en 

bekostiging van het onderwijspersoneel en 

nu wilt u meer mogelijkheden benutten om 

een stimulerende bijdrage te leveren aan de 

professionalisering van het personeel in uw 

organisatie. Welke middelen kunt u inzetten? 

En hoe pakt u dat het best aan? Hoe vertelt u 

over uw initiatieven aan uw collega’s? 

Inhoud
De data en onderwerpen van de verdiepende 

leergang: 

•  dag 1:  Functiedifferentiatie en stimulerend 

personeelsbeleid 

• dag 2: Beloning en beoordeling 

•  dag 3:  Strategisch personeelsbeleid en vi-

sieontwikkeling 

•  dag 4:  Rechtspositie o.a. ontslag en aan-

name

In deze leergang komen tijdens de 4 mo-

dules diverse vragen aan de orde. Enkele 

voorbeelden. Hoe houdt u medewerkers hun 

hele loopbaan vitaal, gemotiveerd en vakbe-

kwaam? Hoe zorgt u ervoor dat uw personeel 

voldoende opgeleid is? 

Vraag en aanbod op de onderwijsarbeids-

markt raken steeds meer uit balans. Er dreigt 

een tekort aan leraren in het VO (en op termijn 

in het PO) en het tekort zal door de vergrijzing 

alleen maar toenemen. Hoe zorgt u ervoor dat 

professionals bij u willen werken? 

We besteden, waar nodig, gericht aandacht 

aan de verschillen tussen primair en voortge-

zet onderwijs. 

Facultatief
Terugkomlunch (exclusief voor deelnemers 

van de basisleergangen en de verdiepende 

leergang P&O). Op donderdag 15 januari 

2009 organiseren we voor alle deelnemers 

aan de leergangen P&O een slotbijeenkomst 

met een gezellige lunch. De deelnemers eva-

lueren samen met de cursusleiders de bijeen-

komsten, kunnen ervaringen uitwisselen over 

de opgedane kennis en verdere onderwerpen 

aandragen.

Doelgroep 
Deze training is bedoeld voor directeuren, ma-

nagers en P&O-medewerkers en -adviseurs in 

primair en voortgezet onderwijs, die bekend 

zijn met rechtspositie en bekostiging onder-

wijspersoneel. Professionals die suggesties 

willen krijgen hoe zij een bijdrage kunnen le-

veren aan personeelsbeleid dat bijdraagt aan 

optimaal presterende medewerkers. 

Bedrijfsvoering: Personeel NIEUW

Locatie en data 

Utrecht, 18, 25 november 2008, 2 en 9 decem-

ber 2008

Utrecht, 7, 14 en 21 april 2009, 12 mei 2009

In company

Wij kunnen de gehele leergang of aparte modu-

les daaruit ook in company verzorgen.

Tijd

09.30 -16.00 uur

Maximum aantal deelnemers: 

20

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 1.800,00 (gehele 

leergang). 

De prijs voor één module is € 475,00

Voor niet-leden: € 2.150,- (gehele leergang); 

€ 575,00 voor één dag. 

Collega-korting

10%

Persoonlijk advies

Neem contact op met Silvia Schouten  

(06) 229 396 53 of sschouten@vosabb.nl

De leergang wordt verzorgd door Silvia Schou-

ten, Geke Lexmond en Sjoerd Sol. Zij zijn erva-

ren adviseurs van VOS/ABB op het gebied van 

rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, bekostiging 

en HRM in scholen. 

S. Schouten G. Lexmond S. Sol
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Bedrijfsvoering: Personeel 

Normjaartaak, werktijdfactor en taakbeleid in het primair onderwijs 
In company-training 


Inleiding
In de CAO PO 2006-2008 is een aantal be-

langrijke onderdelen gewijzigd over de norm-

jaartaak, adv en de werktijdfactor. Deze wij-

zigingen bieden nieuwe kansen en daarom 

biedt VOS/ABB haar leden in company-trai-

ningen aan. Tijdens deze training leert u de 

mogelijkheden die hierdoor zijn ontstaan, op-

timaal te benutten voor uw organisatie.

Inhoud
De nieuwe bepalingen maken het bijvoor-

beeld mogelijk om in combinatie met een aan-

tal bestaande maatregelen acht leerjaren van 

elk 940 uur te hanteren. Dit heeft, ook voor 

ouders, organisatorische voordelen. Denk aan 

opvang- en schooltijden. 

Maar wat zijn de (financiële) consequen-
ties?
In de workshop bespreken we de consequen-

ties van de vaststelling van de normjaartaak 

en berekenen we wat het betekent als u een 

rooster invoert dat uitgaat van acht leerjaren 

van elk 940 uur of een variant daarvan. De 

ouders hebben op dit punt overigens instem-

mingsrecht in de (gemeenschappelijke) me-

dezeggenschapsraad.

Door het gestructureerd opstellen van het 

rooster, het vaststellen van de werktijdfactor 

en de inzet van een personeelslid, voorkomt u 

een onjuiste berekening.

Normjaartaak en werktijdfactor kunnen niet 

los gezien worden van het taakbeleid. Daarom 

besteden we daar ook aandacht aan.

Onderwerpen die aan bod komen:
• Opstellen van een school(week)rooster

•  De regeling van de medezeggenschap met 

betrekking tot de schooltijden

•  Regeling schooltijden bovenschools regelen 

of per school (GMR of MR)

• Berekenen van de werktijdfactor

•  Concrete inzet van personeel met betrekking 

tot lesgebonden en niet-lesgebonden taken

•  Jaartaak en taakbeleid voor (nieuw)  

personeel

•  De eventuele hogere kosten bij een 940 

uursrooster

•  Uitleg relevante wet en regelgeving

Aan het eind van de workshop bent u in staat 

om de consequenties van de invoering van 

een 940-uursrooster, of een variant daarvan, 

in kaart te brengen. U kunt op een eenvou-

dige manier de werktijdfactor van nieuw aan 

te stellen personeel vaststellen en de relatie 

leggen met het taakbeleid.

Doelgroep 
De workshop is bedoeld voor (bovenschoolse) 

directieleden en personeelsfunctionarissen in 

het primair onderwijs die de kansen willen be-

nutten die de CAO PO 2006-2008 biedt.

In company

Plaats, datum en tijd met u af te spreken.

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 2.250,00

Voor niet-leden: € 2.700,00

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma kunt 

u contact opnemen met de contactpersoon 

Geke Lexmond (06) 205 166 10 of glexmond@

vosabb.nl.

Deze cursus wordt gegeven door Geke Lex-

mond.

G. Lexmond
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Bedrijfsvoering: Personeel 

Trajectbegeleiding functiedifferentiatie en functiewaardering 
primair onderwijs 


Inleiding
De uitkomst van het overleg over het ‘Ac-

tieplan LeerKracht’ is dat er in 2014 een 

nieuwe functiemix zal zijn. De functie leraar 

komt dan in het primair onderwijs op drie 

niveaus voor: schaal LA, LB en LC. Onder-

wijswerkgevers en scholen moeten ermee 

aan de slag. VOS/ABB kan ondersteunen 

in het proces naar functiedifferentiatie en bij 

het beschrijven en waarderen van functies. 

Inhoud
In het traject gaan we op zoek naar de ide-

ale mix van functie- en taakdifferentiatie. 

Keuze voor functie- of taakdifferentiatie is 

geen keuze tussen zwart of wit. Beide in-

strumenten kunnen worden toegepast bin-

nen dezelfde school en op de verschillende 

functieniveaus. Alle aspecten moeten in de 

context en ontwikkeling van de eigen scho-

len afgewogen worden:

•  Opbrengst/resultaat van de specifieke 

werkzaamheden.

• Continuïteit van het werk.

•  (Investeren in) andere vereiste kennis en 

vaardigheden.

• Ontwikkeling van mensen.

• Inzetbaarheid van mensen.

• Werkgelegenheid.

• Beschikbare capaciteit en kosten.

Na afloop van het traject beschikt u over 

een functiebouwwerk dat bij uw organisatie 

past, een functieboek met beschreven en 

gewaardeerde functies en een invoerings-

plan om te komen tot de implementatie en 

invulling van de gewenste functies.

Doelgroep 
Bovenschools management en manage-

ment van scholen.

In company

Dit traject bieden wij in company aan. Het is 

een programma met onder andere studieda-

gen voor het management en discussierondes 

met personeel.

Plaats, data en opzet van het traject spreken 

wij met u af.

Uw investering

Afhankelijk van uw wensen, brengen wij een 

offerte uit.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met Silvia Schouten, 

(06) 229 396 53 of sschouten@vosabb.nl.

S. Schouten
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HRM en personeelsbeleid

•  Gespreksvaardigheden voor directieleden 

en middenmanagers 

•  (Zelf)reflectie, hoe doe je dat? Sparring-

partner voor bestuurders en bovenschools 

managers 

• Motiverend beoordelen 

•  Cultuur van de school: een belangrijke 

succesfactor! 

•  Stoeien binnen de wet BIO met bekwaam-

heidsdossier en portfolio



53

HRM en personeelsbeleid

Gespreksvaardigheden voor directieleden en middenmanagers 
Ontwikkelen en onderhouden van uw gespreksvaardigheden in 
een kleine, veilige setting


Inleiding
It is not the same thing to talk of bulls as to 

be in the bullring

Als u goede gesprekken wilt voeren met uw 

personeelsleden vereist dat een breed scala 

aan gesprekstechnische vaardigheden. U 

moet zich concentreren op de inhoud van 

het gesprek, een juiste gespreksprocedure 

volgen en gespreksvaardigheden in de 

praktijk toepassen. 

Inhoud
Dit is een modulair programma voor lei-

dinggevenden die hun gesprekstechnische 

vaardigheden willen vergroten. In een klei-

ne, veilige setting oefent u in het voeren van 

verschillende gesprekken. 

Het gaat om de volgende gesprekken:

Module 1:  Functioneringsgesprek

Module 2:  Reflectiegesprek / doelstellin-

gengesprek n.a.v. competen-

tiescan

Module 3: Beoordelingsgesprek

Module 4:   Confronterend gesprek / disci-

plinegesprek / slecht-nieuws-

gesprek

Iedere module neemt één dag in beslag. 

Modulen kunnen afzonderlijk van elkaar ge-

volgd worden. 

Doelgroep
Voor leidinggevenden in PO en VO die hun 

gesprekstechnische vaardigheden willen 

vergroten. 

In company

Wij bieden dit programma en de losse modules 

in company aan.

Aantal deelnemers

8 - 12

Uw investering

Op basis van offerte. 

Persoonlijk advies

Voor vragen over dit programma kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon Sjoerd Sol 

(06) 303 659 12 of ssol@vosabbconsulting.nl.

S. Sol
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HRM en personeel

(Zelf)reflectie, hoe doe je dat? 
Werken aan permanente professionalisering van uw personeel


Inleiding
U neemt permanente ontwikkeling van uw 

mensen serieus. Werkgevers hebben zich er 

door het ondertekenen van het Convenant 

Professionalisering immers toe verplicht om 

systematisch werk te maken van ontwikke-

ling van personeel. Talentontwikkeling van 

leerlingen en leraren is de primaire opdracht 

van het onderwijs. 

Inhoud
Tijdens deze studiedag staat het systema-

tisch organiseren van leren van onderwijs-

personeel centraal. Het blijvend investeren 

in de professionele ontwikkeling van docen-

ten biedt immers de beste garantie op suc-

ces van leerlingen in de toekomst. Het biedt 

ook garantie op een hoogwaardige en door 

de buitenwacht erkende professionaliteit 

van leraren.

Deze workshop nodigt u uit om een visie op 

leren van personeel te verwoorden. Deze 

visie is vervolgens leidend voor het organi-

seren van leren voor leraren en voor de in-

richting van leerwerktrajecten voor leraren. 

Voorbeelden van leerwerktrajecten en voor-

beelden van methodieken voor (zelf)reflec-

tie, staan centraal. 

Onderwerpen en vragen die tijdens de 
workshop aan de orde komen:
•  Welke visie op leren en ontwikkelen van 

personeel hebt u?

•  Talentbenadering en tekortbenadering van 

leren; 

•  Zin hebben in je eigen ontwikkeling  

(motivatie);

•  Systematisch leren ontwikkelen (volgens 

Boyatzis en Seligman);

•  Slijpstenen voor leren (volgens onder an-

deren Belbin, Kolb en Ofman);

•  De rol en betekenis van het bekwaam-

heidsdossier;

•  Koppeling met de gesprekkencyclus en 

de beoordeling.

Aan het einde van de dag hebt u ankerpun-

ten benoemd voor uw visie op leren van 

personeel. U ontwerpt een houtskoolschets 

voor de organisatie van leren in uw organi-

satie. Deze houtskoolschets is niet af. Dat 

mag ook niet. In gesprek met uw collega’s 

moet u immers definitief bepalen op welke 

wijze u hieraan invulling geeft.

Doelgroep
Leidinggevenden en P&O-functionarissen in 

PO en VO.

In company

Wij bieden dit programma in company aan.

Aantal deelnemers

8 - 12

Uw investering

Op basis van offerte. 

Persoonlijk advies

Voor vragen over dit programma kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon Sjoerd Sol 

(06) 303 659 12 of ssol@vosabbconsulting.nl.

Deze workshop wordt verzorgd door Sjoerd 

Sol. 

S. Sol
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HRM en personeel

Motiverend beoordelen 



Inleiding
De voormalige coach Foppe de Haan van 

SC Heerenveen sprak een destijds onzekere 

Ruud van Nistelrooy toe na een wedstrijd. 

‘Ruud’, zei hij tegen Van Nistelrooy, ‘jij hebt 

hetzelfde gevoel in je benen als een ander in 

zijn handen’ en ‘jij kunt een hele grote wor-

den’. Doordat de coach zo veel vertrouwen in 

hem stelde, veranderde voor Van Nistelrooy 

alles: ‘ik geloofde in mijn eigen mogelijkhe-

den’. 

De kern van beoordeling vormt in onze op-

vatting de vraag welke bijdrage beoordeling 

kan leveren aan de ontwikkeling en groei 

van werknemers op scholen. De kernop-

dracht is het beste naar boven te halen uit 

de medewerkers. Door beoordeling krijgt 

een leidinggevende een helder zicht op ont-

wikkelingsbehoeften van medewerkers. Hij 

kan hierop in aanbod en begeleiding anti-

ciperen. Bij een goede beoordeling krijgt 

de medewerker zelf ook beter zicht op de 

eigen ontwikkeling. Beoordeling als onder-

deel van het HRM-instrumentarium maakt 

tevens inzichtelijk welke bijdrage medewer-

kers leveren aan de ontwikkeling van de or-

ganisatie. Beoordeling gericht op afrekenen 

bij disfunctioneren betreft een zeer beperkt 

deel van het personeel. Het is een belang 

van de organisatie dat medewerkers die 

disfunctioneren of niet de vereiste compe-

tenties bezitten zichzelf snel ontwikkelen of 

de organisatie verlaten. Dit is – hoewel dit 

niet altijd zo gezien wordt – ook een belang 

van de medewerker. ‘Afrekeningsgericht’ 

beoordelen kan ook een positieve dimensie 

krijgen wanneer mensen in aanmerking ko-

men voor een promotie.

Inhoud
- visie op beoordelen;

- beoordelen binnen de gesprekkencyclus;

- opbouw beoordelingsgesprek;

-  hiërarchisch en niet-hiërarchisch beoordelen;

- motiverend beoordelen;

- ‘afrekeningsgericht’ beoordelen;

-  vaardigheidstraining in motiverend beoorde-

len;

-  vaardigheidstraining in ‘afrekeningsgericht’ 

beoordelen (disfunctioneren);

- beoordelen van nieuw personeel.

Doelgroep
Directie- en managementteams in PO en VO 

die willen onderzoeken hoe beoordelings-

beleid de ontwikkeling van de mensen in de 

organisatie kan stimuleren. 

In company

Wij bieden dit programma in company aan.

Aantal deelnemers

8 - 12

Uw investering

Op basis van offerte. 

Persoonlijk advies

Voor vragen over dit programma kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon Sjoerd Sol 

(06) 303 659 12 of ssol@vosabbconsulting.nl.

Deze workshop wordt verzorgd door Sjoerd 

Sol. 

S. Sol
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HRM en personeel

Cultuur van de school: een belangrijke succesfactor!
Herkennen en beïnvloeden (PO en VO)


Inleiding
Het belang van een gezonde cultuur in de 

school is niet te onderschatten. Want een 

sterke cultuur betekent bijna altijd:

• een prettig leer en werkklimaat;

• goede onderwijsresultaten; en 

• een positief imago.

Wanneer u veranderingsprocessen hebt 

ingezet, als een fusie of verschuivingen in 

de organisatie, blijven de culturen van de 

bloedgroepen echter vaak een hardnek-

kige rol spelen. Mede daardoor wordt het 

beoogde effect van de verandering onvol-

doende bereikt.

Ook kunnen culturen binnen de school bot-

sen, bijvoorbeeld waar stafmedewerkers en 

docenten moeten samenwerken. Waardoor 

wordt dat veroorzaakt? 

Inhoud
Deze workshop biedt u inzicht in cultuur-

kenmerken en geeft u enkele handreikingen 

om te sturen op de cultuur die u voor ogen 

hebt met uw school. En uiteraard vragen 

dergelijke cultuurinterventies de nodige tijd.

Onderwerpen die in de workshop aan 
bod komen:
• Wat is een organisatiecultuur?

•  Diverse cultuurconcepten: kenmerken van 

sterke en zwakke culturen; wat zijn suc-

cesbepalende factoren?

•  Aan de hand van een test maakt u een 

snelle analyse van de huidige cultuur van 

uw school en geeft u aan wat de gewenste 

cultuur is van uw school.

•  Welke middelen hebt u om de cultuur te 

beïnvloeden?

Aan het eind van de workshop zijn u en uw 

collega’s zich bewust van de cultuur van uw 

school en het daarmee samenhangende 

gezamenlijke gedrag. U hebt met uw col-

lega’s een gemeenschappelijk denkkader, 

waarbinnen gesprekken over cultuur plaats 

kunnen vinden. U hebt een startdocument 

van de huidige cultuur, een beeld van de 

gewenste cultuur en u hebt handvatten over 

hoe u en uw collega’s de gewenste situatie 

kunnen bereiken. Bovendien weet u welke 

uitwerking de cultuur kan hebben op de 

buitenwereld (imago) en hoe u daarop zelf 

invloed kunt uitoefenen. 

Doelgroep 
Bestuurders, directieleden, managers en 

schoolteams in het primair en voortgezet 

onderwijs.

In company

Wij bieden dit programma in company aan.

Uw investering

Op basis van offerte

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over deze training kunt 

u contact opnemen met Marlous Elstgeest  

(06) 129 218 38 of melstgeest@vosabbconsul-

ting.nl.

M. Elstgeest
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HRM en personeel

Stoeien binnen de wet BIO met bekwaamheidsdossier en portfolio
Een workshop voor het primair onderwijs


Inleiding
Hoe kunt u de wet BIO optimaal inzetten bij 

de ontwikkeling van uw personeel?

In het kader van het integraal personeels-

beleid hebben scholen en besturen vorm en 

inhoud gegeven aan de deskundigheidsont-

wikkeling van hun (onderwijzend) personeel. 

Op 1 augustus 2006 is de wet BIO (Beroe-

pen in het Onderwijs) in werking getreden. 

In herkenbare taal is beschreven wat de 

competenties van leerkrachten zijn. Scho-

len zijn aan de slag gegaan met deze wet. 

Scholen en besturen die al eerder begon-

nen waren met het IPB zagen in de wet BIO 

een aangrijpingspunt om nog doelgerichter 

vorm te geven aan de ontwikkelingskansen 

van het onderwijzend personeel.

Inhoud
In deze workshop nemen we de wet BIO 

onder de loep en bekijken we welke moge-

lijkheden de wet geeft om de ontwikkeling 

van het onderwijzend personeel te stimule-

ren. In actieve werkvormen zoeken we naar 

mogelijkheden die binnen uw eigen orga-

nisatie toepasbaar zijn. Hoe kunt en moet 

u invulling geven aan het bekwaamheids-

dossier? Hoe staan bekwaamheidsdossier 

en portfolio naast of tegenover elkaar? Of 

vullen ze elkaar juist aan? Hoe zit het met 

de verantwoordelijkheid van werkgever en 

werknemer?

Onderwerpen die aan bod komen:
Antwoord op de vragen, die veel scholen in 

de praktijk nog hebben:

•  Korte toelichting op de wet BIO: Wat mag 

en wat moet binnen wet BIO? 

•  Wat is de inhoud van het vormvrije be-

kwaamheidsdossier?

• Wat is de inhoud van een portfolio? 

•  Welke relatie hebben bekwaamheidsdos-

sier en portfolio met de persoonlijke ont-

wikkeling van de medewerkers? 

•  De relatie met het integraal personeelsbe-

leid.

Aan het eind van de workshop bent u in 

staat om (beter) inhoud te geven aan de fy-

sieke inrichting van de ontwikkeling van uw 

onderwijzend personeel binnen uw integraal 

personeelsbeleid. En dit alles onder de noe-

mer ‘Wat mag en wat moet?’

Doelgroep
Directie- en managementteams, perso-

neelsfunctionarissen uit het primair onder-

wijs. Kortom iedereen die te maken heeft 

met de ontwikkeling van het onderwijzend 

personeel. 

In company

Wij bieden deze workshop in company aan.

Uw investering

Op basis van offerte

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit onderwerp kunt 

u contact opnemen met Jan Littink op  

(06) 129 285 81 of jlittink@vosabbconsulting.nl.

De training wordt gegeven door Jan Littink.

J. Littink
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Leiderschap, teamontwikkeling en 
projectmanagement

•  Help!? Ik mis de chemie in mijn team! Ana-

lyse van uw team

•  Hoera, een conflict! Waarom teams con-

flicten nodig hebben

•  Management development: Bouwen aan 

effectieve (management)teams; trainings-

dagen of -trajecten met management-

teams 

• Starten met leidinggeven: hoe doe ik dat? 

•  Natuurlijk krachtig communiceren: slag-

vaardig, diplomatiek én empathisch

• Effectief beïnvloeden: invloed in interactie

•  Opzetten en leiden van projectteams in 

het onderwijs

• Projectmanagement NIEUW
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Help!? Ik mis de chemie in mijn team!
Analyse van uw team


Inleiding
Uw teamleden hebben stuk voor stuk goede 

capaciteiten, en toch wordt het werk niet al-

tijd goed gedaan. Uw teamleden werken sa-

men, maar niet effectief en zeker niet altijd 

van harte. En dat terwijl is aangetoond dat 

een goedwerkend team een enorme meer-

waarde kan zijn voor uw school. 

Marlous Elstgeest, consultant bij VOS/ABB 

Consulting, is officieel gecertificeerd om 

volgens het Belbin-Teamrolmodel uw team 

te analyseren en samen met uw team te 

werken aan een meer effectieve en meer 

plezierige onderlinge samenwerking. Kiezen 

voor samenwerking, betekent kiezen voor 

complementariteit van kwaliteiten. 

En samenwerken is niet altijd makkelijk, 

juist doordat mensen allemaal anders zijn. 

Naast een functionele en een hiërarchische 

rol, gaat Belbin ervan uit dat iedereen ook 

twee of drie natuurlijke teamrollen heeft. 

Een teamrol is een combinatie van persoon-

lijkheidskenmerken waarop een teamlid, in 

wisselwerking met andere teamgenoten, 

zijn of haar bijdrage levert. Belbin heeft 

9 teamrollen onderscheiden, namelijk de 

praktische en behoudende Bedrijfsman, de 

dominante, gedreven Vormer, de enthou-

siaste en extraverte Brononderzoeker, de 

creatieve en intelligente Plant, de kritische 

en analytische Monitor, de gevoelige en 

sociale Groepswerker, de detaillistische en 

nauwkeurige Zorgdrager, de onafhankelijke 

en ontspannen Voorzitter en de solistische 

Specialist. Een team is het effectiefst wan-

neer al deze rollen zijn vertegenwoordigd en 

wanneer de functionele rol die iemand heeft 

in een team zo veel mogelijk samenvalt met 

zijn natuurlijke teamrol. 

Een teamrolanalyse biedt u de volgende 

voordelen:

•  helpt u de kwaliteit van uw organisatie te 

verbeteren, 

•  geeft u inzichten in het doelgericht ontwik-

kelen van het team, 

•  helpt alle individuele teamleden de eigen 

sterke kanten te benutten en daarmee de 

persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en 

•  helpt u in het wervings en selectieproces. 

Als u meer uit uw team wilt halen, overweeg 

dan zo’n teamanalyse. Het  herkennen en 

erkennen van elkaars teamrollen zorgt voor 

een soepelere samenwerking en meer che-

mie in uw team.

Een teamrolanalyse is geschikt voor alle 

niveaus binnen de schoolorganisatie:

• bestuur

• bovenschools directieteam

• directeurenteam

• schoolteam

• (G)MR

In company

Plaats, datum, en tijd spreek ik met u af.

Uw investering

Op basis van offerte

Persoonlijk advies

Voor vragen kunt u contact opnemen met 

Marlous Elstgeest, (06) 129 218 38 of  

melstgeest@vosabbconsulting.nl.

M. Elstgeest
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Hoera, een conflict! 
Waarom teams conflicten nodig hebben


Inleiding 
Iedere afdelingsleider en directeur weet het: 

Waar wordt samengewerkt, ontstaan con-

flicten. 

In deze training leert u die conflicten te be-

nutten. Want conflicten zijn cruciaal in de 

ontwikkeling van een team. Echt samen-

werken lukt namelijk alleen wanneer teams 

hun conflicten op de juiste manier weten te 

hanteren. Dan pas kan een groep mensen 

zich ontwikkelen tot een (h)echt team en be-

duidend betere resultaten boeken.

Dit stelt wel de nodige eisen aan u als lei-

dinggevende. De wijze waarop u omgaat 

met de conflicten in uw team, bepaalt of uw 

team het maximale kan bereiken.

 

Inhoud
Deze training helpt u om op een andere ma-

nier naar de conflicten in uw team te kijken. 

U hoort hoe u conflicten zo kunt sturen dat 

ze uw team juist verder helpen in plaats van 

frustreren.  

Van theorie naar praktijk in één mid-
dag:
•  Van groep naar team: ervaar hoe een 

groep individuen een team wordt.

•  De 4 fasen van teamontwikkeling en de 

conflicten: een levendige illustratie.

•  Effectief managen bij conflicten: hoe helpt 

u uw team verder?

•  Een praktisch model: de 4 dimensies van 

effectieve teamontwikkeling.

Doelgroep
Managers, directeuren, bouw-coördina-

toren, afdelings-/unitleiders uit primair en 

voortgezet onderwijs die de conflicten in 

hun team willen benutten om met het team 

te komen tot betere prestaties.

Data en locaties

12 november 2008, Amsterdam

10 februari 2009, Utrecht  

Tijd

12.00 – 17.30 uur, inclusief lunch 

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 375,00

Voor niet-leden: € 450,00

Inclusief lunch en het boek Hoera, een conflict!

Collega-korting

Als u binnen uw organisatie meer draagvlak wilt 

creëren, kunt u samen met een of meerdere

collega’s komen en met elkaar uitwisselen over 

de aangereikte stof. U krijgt dan 10% korting.

In company

Deze training leent zich ook prima als in compa-

ny-training. Kosten op basis van offerte.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma kunt 

u contact opnemen met de contactpersoon An-

kie Knijnenburg, (06) 129 285 76 of aknijnen-

burg@vosabbconsulting.nl.

Deze training wordt gegeven door Margreeth 

Kloppenburg, Jaco van der Schoor en een ac-

teur van Mensen in Bedrijf.

M. KloppenburgJ. van der Schoor
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Management development: Bouwen aan effectieve managementteams

Training voor algemeen directeuren en beleidsmedewerkers P&O 
met een strategische HR-rol in de organisatie



Inleiding
De opvattingen over wat goed leiderschap 

is, zijn in de afgelopen tien jaar in het on-

derwijs in een recordtempo veranderd. Er 

spelen onzichtbare, soms irrationele pro-

cessen een rol in het leidinggeven aan grote 

en kleine organisaties. Het managen van 

deze processen is van beslissende beteke-

nis voor de vraag of een algemeen directeur 

of bestuurder werkelijk een bijdrage kan 

leveren aan het succes van leerlingen. Een 

belangrijk thema hierin is de organisatie van 

het leren van het management. Wanneer 

u dit proces goed organiseert, mag u ver-

wachten dat uw leidinggevenden ook beter 

toegerust zijn om het leren van het perso-

neel te stimuleren. Hier ligt een belangrijke 

sleutel voor schoolontwikkeling.

Onderwerpen die tijdens de training 
aan bod komen:
•  opvattingen over management development;

•  actieleren als uitgangspunt voor ontwikke-

ling van uw leidinggevenden;

•  coachingscyclus en gesprekkencyclus lei-

dinggevenden;

•  modellen om Management Development 

vorm te geven binnen uw organisatie; 

• voorbeelden van trajecten;

•  de rol van de algemeen directeur of be-

stuurder;

• sturen op ontwikkeling of op resultaat;

•  managementrapportages en competen-

tieontwikkeling.

Aan het eind van de training hebt u een 

houtskoolschets in handen waarmee u Ma-

nagement Development in uw eigen organi-

satie kunt vormgeven. U hebt een heldere 

opvatting over uw eigen rol en verantwoor-

delijkheid bij de ontwikkeling van uw lei-

dinggevenden. 

Doelgroep
De training is bedoeld voor algemeen di-

recteuren en beleidsmedewerkers P&O met 

een strategische HR-rol in de organisatie. U 

wilt Management Development een syste-

matische plaats in uw organisatie geven.

Dit is een 1 op 1-training

U krijgt individuele begeleiding, advisering op 

inhoud en proces.

Uw investering

Op basis van offerte.

Persoonlijk advies

Voor vragen over dit programma kunt u contact 

opnemen met de contactpersoon Sjoerd Sol 

(06) 303 659 12 of ssol@vosabbconsulting.nl.

Deze training wordt verzorgd door Sjoerd Sol. 

S. Sol
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Starten met leidinggeven: hoe doe ik dat? 



Inleiding 
U hebt onlangs een leidinggevende functie 

gekregen. Dan krijgt u te maken met vragen 

als ‘hoe pak ik dat eigenlijk aan’ en ‘hoe stel 

ik me op naar mijn medewerkers’. Deze en 

andere vragen vormen de rode draad in de 

training ‘Starten met leidinggeven’.

 

Inhoud
Tijdens deze training krijgt u een kader aan-

gereikt van waaruit u effectief kunt leidingge-

ven. We beginnen met theorie over stijlen van 

leidinggeven. Aan de hand van een vragen-

lijst en oefeningen gaat u op zoek naar uw 

eigen leiderschapsstijl en verkent u wanneer 

deze effectief is of juist niet. Daarna maken 

we de vertaalslag naar de praktijk. Dit alles 

met tot doel om effectief contact aan te gaan 

met medewerkers. Dit leidt tot betere resulta-

ten én ontwikkeling.

Onderwerpen die in de training aan bod 
komen: 
• Wat is uw rol als leidinggevende?

• Welke stijlen van leidinggeven zijn er?

• Welke voorkeursstijl hebt u?

• Ontwikkelingsniveaus van medewerkers

• In welke situatie past u welke stijl toe?

• Hoe begeleidt u medewerkers?

•  In gesprek zijn en blijven, ook als het lastig 

wordt.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor leidinggeven-

den die recent zijn begonnen met leiding-

geven en die zich realiseren dat dit een 

vak apart is. Dus: teamleiders, afdelings-

leiders, sectordirecteuren, (bovenschoolse)  

directeuren in het primair en voortgezet on-

derwijs.

Dit is een 1 op 1-training

U krijgt individuele begeleiding, advisering op 

inhoud en proces.

Uw investering

Op basis van offerte

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Ankie Knijnenburg (06) 129 285 76 of 

aknijnenburg@vosabbconsulting.nl.

Deze training verzorgt VOS/ABB Consulting 

samen met ‘Human Dimensions’.

J. Kramer
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Natuurlijk krachtig communiceren: 
slagvaardig, diplomatiek én empathisch



Inleiding 
Scholen hebben te maken met  verschillende 

belanghebbenden, zoals leerkrachten, 

 ouders, besturen en de pers. Hoe communi-

ceert u met hen? VOS/ABB Consulting heeft 

hiervoor een speciale training ontwikkeld: 

‘Natuurlijk krachtig communiceren’. 

Inhoud
Iedere partij heeft andere verwachtingen van 

u. De eisen die aan u worden gesteld, zijn 

dan ook hoog. De ene keer moet u duidelijk 

en slagvaardig zijn. De andere keer wordt 

van u verwacht dat u zich in het belang van 

de school diplomatiek uitdrukt. 

In de training ‘Natuurlijk krachtig communi-

ceren’ laten wij zien hoe u kunt communi-

ceren op het niveau dat uw omgeving van 

u verwacht. U leert uw sterke en zwakke 

punten kennen en ontdekt uw favoriete ge-

drag. Wij tonen u hoe het eventueel anders 

en misschien beter kan. Bovendien leert u 

strategisch omgaan met verschillende be-

langhebbenden van uw school.

Onderwerpen die in de training aan 
bod komen:
• analyse van het eigen krachtenveld;

•  onderzoeken en onderkennen van  

belangen;

• zicht krijgen op eigen gedrag;

• ontwikkelen van een passende strategie;

• aanleren van flexibiliteit.

Na deze training weet u hoe u kunt kijken 

naar belangen in plaats van naar posities.  

U bent in staat zonder oordeel te luisteren en 

door te vragen op argumenten van anderen. 

De belanghebbenden van de school zullen 

u meer dan voorheen beschouwen als een 

waardevolle gesprekspartner, wat goed is 

voor de positie van uw school.

Doelgroep
(Bovenschoolse) managers, directeuren en 

bestuursleden uit het primair en voortgezet 

onderwijs die leidinggeven aan een team.

Dit is een 1 op 1-training

U krijgt individuele begeleiding, advisering op 

inhoud en proces.

In company

Deze training leent zich bijzonder goed als in 

company-training.

Uw investering

Op basis van offerte

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Ankie Knijnenburg (06) 129 285 76 of 

aknijnenburg@vosabbconsulting.nl.

Deze training verzorgt VOS/ABB Consulting 

samen met ‘Mensen in bedrijf’.

M. KloppenburgJ. van der Schoor
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Effectief beïnvloeden: invloed in interactie



Inleiding 
Het hebben van goede ideeën, maakt nog 

niet dat anderen hier automatisch in mee-

gaan. Hoe krijgt u acceptatie voor uw plan-

nen? Hoe beïnvloedt u uw gespreks partner 

ook als deze wéér ‘tegen’ is? En hoe doet u 

dit zonder dat de onderlinge contacten ge-

vaar lopen? In elke interactie hebt u te ma-

ken met verschillende belangen, gedrags-

stijlen en doelen. De kunst is om bewust te 

kiezen voor gedrag dat bij u, de situatie en 

het beoogde doel past.

Inhoud
In de training ‘Effectief beïnvloeden’ krijgt u 

zicht op uw beïnvloedingsveld, interactie-

patronen, uw eigen rol daarin en wat u kunt 

doen om uw doel te halen. We gaan in de 

training uit van ‘makkelijke’ en ‘moei lijke’ si-

tuaties uit uw eigen praktijk. Aan de hand van 

beknopte theorie en gerichte (vaardigheids-)

oefeningen werkt u, samen met andere deel-

nemers en de trainer, aan het verbreden van 

uw gedragsrepertoire. Zo optimaliseert u uw 

effectiviteit. 

Onderwerpen die in de training aan bod 
komen:
•  Beïnvloedingsveld: welke mensen spelen 

een rol in wat ik wil bereiken? Hoe kan ik 

hen beïnvloeden en benutten?

•  Beïnvloeden betekent niet alleen ruimte 

nemen, maar ook luisteren en afstemmen. 

Hoe ontdek ik wat belangrijk is voor de  

ander?  

•  Machtsbronnen: welke heb ik en hoe kan 

ik deze beter benutten?

•  Actie = reactie. Hoe kunnen we elkaars ge-

drag voorspellen en beïnvloeden? 

Na de training hebt u kennis van verschil-

lende interactiestijlen. U hebt inzicht in hoe 

u met uw eigen gedrag anderen strategisch 

kunt beïnvloeden. U hebt vaardigheden op-

gedaan en geoefend met beïnvloedingsstra-

tegieën. U kunt uw gedrag beter afstemmen 

op de stijl van de ander, kijkend naar het 

doel dat u beoogt.

Doelgroep 
Managers, (bovenschoolse) directeuren en 

bestuursleden uit het primair en voortgezet 

onderwijs. U bent bereid om naar uw eigen 

rol in de communicatie te kijken.

Dit is een 1 op 1-training

U krijgt individuele begeleiding, advisering op 

inhoud en proces.

In company

Deze training leent zich bijzonder goed als in 

company-training.

Uw investering

Op basis van offerte

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Ankie Knijnenburg (06) 129 285 76 of 

aknijnenburg@vosabbconsulting.nl.

Deze training verzorgt VOS/ABB Consulting 

samen met ‘Human Dimensions’.

J. Kramer



65

Leiderschap, teamontwikkeling en projectmanagement NIEUW

Opzetten en leiden van projectteams in het onderwijs



Inleiding 
In het onderwijs wordt steeds meer gewerkt 

met projectteams. Deze teams (project-

teams, stuurgroepen of adviesgroepen) 

kennen vaak een wisselende samenstelling. 

De projectleden werken voor een bepaalde 

periode aan onderwerpen met een speci-

fiek thema, zoals bijvoorbeeld onderwijs

ontwikkeling. Dit doen ze vaak naast hun 

reguliere werkzaamheden. Omdat deze 

teams niet binnen de bestaande hiërarchie 

worden aangestuurd, ontstaat een eigen 

dynamiek. Leden van de projectteams heb-

ben vaak verschillende belevingen over de 

te investeren tijd. Regelmatig zijn resultaten 

niet concreet afgesproken en steeds is er 

die keuze: eigen werk of projectwerk? Hoe 

geeft u dat vorm en hoe stuurt u op resultaat 

én proces?

Inhoud
Als rode draad door deze training loopt 

een simulatie van een project waarin u de 

eigen dynamiek van het leidinggeven en 

werken in projecten aan den lijve ervaart. 

We leggen de relatie tussen die ervaring en 

uw werkpraktijk op school en formuleren  

indivi duele ontwikkelpunten. In de simulatie 

kunt u daarmee ook al direct aan de slag om 

nieuwe ervaring op te doen. 

Onderwerpen die in deze training aan 
bod komen zijn:
• Hoe kan ik sturen op resultaten?

•  Hoe ga ik zo effectief mogelijk om met de 

beschikbare tijd?

•  Hoe ga ik om met onverwachte tegen

slagen?

• Hoe motiveer ik het projectteam?

•  Hoe beïnvloed ik en ga ik om met beïn

vloeding?

Aan het eind van de training bent u in staat 

om in uw projectteam effectiever te werken, 

beter om te gaan met de dynamiek van het 

projectteam en scherper te sturen op pro-

ces én resultaten.

Doelgroep
Iedereen die in het primair of voortgezet 

onderwijs leiding geeft aan een project(team) 

en zijn/haar effectiviteit daarin wil vergroten. 

Deze training is ook geschikt voor pro-

jectleden die willen kijken naar hun rol als 

projectlid en eventueel een project willen 

opzetten.

Datum

18 november 2008

20 januari 2009    

Tijd

9.30 – 16.30 uur

Maximaal aantal deelnemers

12

Locatie

Woerden

Uw investering

Voor leden van VOS/ABB: € 420,00

Voor niet-leden: € 500,00

Collega-korting

10%

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma 

kunt u contact opnemen met de contact-

persoon Ankie Knijnenburg (06) 129 285 76 of 

aknijnenburg@vosabbconsulting.nl.

Deze training verzorgt VOS/ABB Consulting 

samen met ‘Mensen in bedrijf’.

M. Kloppenburg J. van der Schoor
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Succesvol projectmanagement: een praktische handreiking



Inleiding
Een succesvol project draagt bij aan het rea-
liseren van de doelstellingen die u hebt vast-
gesteld in uw beleidsplannen. Definitie: een 
project is een tijdelijke organisatie die nodig 
is om een uniek en van te voren bepaald re-
sultaat op een van te voren bepaald tijdstip 
met inzet van de vastgestelde middelen te 
realiseren. 
Als u een project begint, wilt u allereerst dat 
dit slaagt en dan het liefst op een zo beheers-
bare en voorspelbare manier. Om een project 
succesvol tot een goed einde te brengen, zult 
u het moeten managen.

Inhoud
Deze training helpt u bij het managen en or-
ganiseren van uw project. Wij helpen u de 
structuur aan te brengen die nodig is om een 
project succesvol te kunnen afronden. Deze 
handreiking stelt u in staat om uw project en 
de daarvoor in te zetten middelen te beheer-
sen. Met middelen bedoelen we geld, maar 
ook de medewerkers die bij het project be-
trokken worden.
1.  We beginnen met de start. De projectop-

dracht. 
−  Wat moet er bereikt worden? Wat zijn de 

gewenste resultaten? Wat zijn de te leveren 
producten/diensten? 

 − Voor welke problemen moet het projectre-
sultaat een antwoord bieden?

2.  Daarna kijken we naar zaken als eigenaar-
schap en de projectorganisatie.  

−  Welke functies onderscheiden we binnen 

een projectorganisatie? 
−  Wie speelt welke rol en welke taken en ver-

antwoordelijkheden horen daarbij?
−  Hoeveel tijdsinzet is er nodig van welke 

persoon in de projectorganisatie?
3.  We gaan in op het proces, met name op 

besluitvorming en aansturing.
− Welke fasen zijn er te onderscheiden?
−  Wanneer en door wie moet welke beslis-

sing worden genomen?
− Hoe bewaakt u de voortgang?

Na afloop van de training kunt u zelf uw pro-
jectplan verder invullen en de organisatie en 
aansturing van uw project op een effectieve 
manier invullen. Vanzelfsprekend gaan we 
hierbij ook in op het in stelling brengen van 
de randvoorwaarden voor succes en het ma-
nagen van de risico’s die voor uw specifieke 
project binnen uw eigen school/organisatie 
kunnen spelen.

Doelgroep
Iedereen die op een of meerdere volgende 
vragen een bevestigend antwoord geeft:
• Moet u een project verwezenlijken?
•  Wilt u de kans op het realiseren van het pro-

jecteinddoel maximaliseren?
•  Wilt u kennis van het projectmanagement 

binnen uw school of organisatie vergroten?

Krijgen de projecten binnen uw school of or-
ganisatie tot nu toe nou niet direct een vol-
doende, dan kan deze training daar wellicht 
verandering in brengen. 

In company-training

Plaats, datum en tijd spreken we met u af.

Tijd

1 dagdeel

Uw investering

Leden: € 995,00

Niet-leden: € 1.250,00 

Aantal deelnemers

maximaal 8

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over dit programma kunt 

u contact opnemen met de contactpersoon 

Ronald Dolfing (06) 229 396 87 of rdolfing@vo-

sabbconsulting.nl.

Deze training wordt gegeven door Ronald 

Dolfing, gecertificeerd Prince 2projectmana-

ger

R. Dolfing



67

Coaching

• voor startende middenmanagers

• voor bovenschools managers

•  Klankbordgesprekken voor bestuurders 

en directieleden
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Coaching

Met coaching verder ontwikkelen



Inleiding
Wilt u de ontwikkelingskansen van uzelf en 

uw organisatie vergroten? Zoekt u verdie-

ping in uw leiderschap? VOS/ABB Consul-

ting kan u hierbij met coaching ondersteu-

nen. Professionaliseren en verbeteren van 

bestuur en management van het primair en 

voortgezet onderwijs is onze kerntaak. 

Inhoud
Coaching is een goed hulpmiddel als u 

wordt geconfronteerd met uw functioneren 

in uw werk. Of als uw werk verandert en u 

daar onderdeel van bent. Coaching kan uw 

effectiviteit als leidinggevende of eindver-

antwoordelijke optimaliseren. Daarbij nemen 

wij uw eigen leervragen als uitgangspunt. 

Wij gaan er bij coaching altijd vanuit dat ie-

der mens uniek is en kan leren. Maatwerk 

staat dus centraal. Wij leren u naar uzelf en 

naar anderen te kijken. Zo krijgt u inzicht in 

uw kracht. Coaching betekent ook dat u zelf 

verantwoordelijk blijft voor wat u leert. Dat 

geldt ook voor wat u gaat ondernemen om 

uw doelen te realiseren.

Voor wie?
• voor startende middenmanagers;

• voor bovenschools managers;

•  klankbordgesprekken voor bestuurders en 

directieleden.

Coaching vereist vertrouwen. Om dit we-

derzijds vast te kunnen stellen, bieden wij u 

een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. 

Als u met ons verder wilt, stellen wij samen 

met u de leerdoelen op. Een coachingstra-

ject bestaat uit minimaal zes gesprekken. 

Die kunnen plaatsvinden bij VOS/ABB Con-

sulting in Woerden of op een andere locatie, 

die wij in overleg met u kunnen vaststellen. 

Website

www.vosabbconsulting.nl

Uw investering

Afhankelijk van uw vraag stellen wij een offerte 

op.

Persoonlijk advies

Voor specifieke vragen over coaching kunt 

u contact opnemen met de contactpersoon 

Sandra Geerdink op (06) 229 396 86. Wij gaan 

graag met u in gesprek om te bepalen of coa-

ching ook voor u een stap in uw positieve ont-

wikkeling kan zijn.

S. SolB. Smits S. Geerdink
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IN COMPANY-trainingen voor primair en voortgezet onderwijs



Deze trainingen bieden wij uitsluitend in company aan. 

•  Studiedag/werkconferentie openbare identiteit voor schoolbesturen en directies 

•  Burgerschap en sociale integratie: werken met de dynamiek van interculturele groepen 

•  Een groeiend leerlingenaantal door een krachtige profilering 

• Profileer uw school en maak een film! 

•  Inleiding en actualiteiten Passend onderwijs; voor bestuurders, directies en beleidsme-

dewerkers 

•  Past Passend onderwijs al bij uw school? Training voor leraren en directies 

•  Vormen van een dekkend netwerk Passend Onderwijs, voor bestuurders en bovenschools 

managers 

•  Het Raad van Toezichtmodel – Iets voor uw organisatie? 

• De brede school… Hoe kom je daar? 

•  Risicomanagement in het primair onderwijs

•  Risicomanagement in het voortgezet onderwijs

•  Huisvesting: Van onderwijsvisie naar onderwijsvoorziening 

•  Huisvesting: Meerjarenbeleid voor huisvesting en onderhoud 

•  Gespreksvaardigheden voor directieleden en middenmanagers 

•  (Zelf)reflectie, hoe doe je dat? Werken aan permanente professionalisering van uw per-

soneel 

• Motiverend beoordelen 

•  Cultuur van de school: een belangrijke succesfactor! 

•  Help?! Ik mis de chemie in mijn team! Analyse van uw team 

•  Management development: Bouwen aan effectieve managementteams 

•  Starten met leidinggeven: hoe doe ik dat? 

•  Natuurlijk krachtig communiceren: slagvaardig, diplomatiek en empathisch 

•  Effectief beïnvloeden: invloed in interactie 

• Projectmanagement 

IN COMPANY-trainingen, alleen voor primair onderwijs
• Uitgedaagd! Het spel van zichtbaar kwaliteitsbeleid

• De meerjarenbegroting van de school 

• Normjaartaak, werktijdfactor en taakbeleid 

• Functiedifferentiatie en functiewaardering 

• Stoeien binnen de wet BIO met bekwaamheidsdossier en portfolio 
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Kalender



4 sept Driedaagse leergang marketing, dag 1 voor het VO Amersfoort

9 sept Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 1 (PO en VO) Utrecht

16 sept Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 2 (PO en VO) Utrecht

18 sept Schrijf uw schoolplan, dag 1 groepstraining Woerden

18 sept Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 1 Zwolle

23 sept Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 3 (PO en VO) Utrecht

23 sept Onderwijshuisvesting en de gemeente, met VNG (PO en VO) Zwolle

25 sept Driedaagse leergang marketing, dag 2 voor het VO Amersfoort

25 sept Hoe verwerft u draagvlak bij de participerende besturen? Training voor managers/coördinatoren in samenwer-

kingsverbanden WSNS en (S)VO

Woerden

25 sept Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 2 Zwolle

29 sept Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 1 (PO en VO) Woerden

30 sept Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 4 (PO en VO) Utrecht

1 okt Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 3 Zwolle

6 okt Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 2 (PO en VO) Woerden

7 okt Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 5 (PO en VO) Utrecht

8 okt Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 4 Zwolle

9 okt Aan de slag met communicatie in het PO Woerden

23 okt Driedaagse leergang marketing, dag 3 voor het VO Amersfoort

27 okt Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 3 (PO en VO) Woerden

28 okt Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 1 Utrecht

29 okt Planning & control voor managers en financieel specialisten in het VO, dag 1 Zaltbommel

30 okt Planning & control voor managers en financieel specialisten in het VO, dag 2 Zaltbommel

4 nov Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 2 Utrecht

4 nov Gesprekken met juridische risico’s. Opbouw personeelsdossier en gespreksvoering Woerden

5 nov Tweedaagse Planning & control (PO), dag 1 Zaltbommel

6 nov Tweedaagse Planning & control (PO), dag 2 Zaltbommel

6 nov Driedaagse leergang marketing, dag 1 voor het PO Amersfoort

11 nov Onderwijshuisvesting en de gemeente, met VNG (PO en VO) Utrecht

11 nov Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 3 Utrecht

12 nov Hoera, een conflict! Waarom teams conflicten nodig hebben (PO en VO) Amsterdam

13 nov Eendaagse training financieel management voor coördinatoren van samenwerkingsverbanden WSNS Woerden

18 nov Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 1 (PO en VO) Utrecht

18 nov Opzetten en leiden van projectteams in het onderwijs (PO en VO) Woerden

20 nov Hoe verwerft u draagvlak bij de participerende besturen? Training voor managers/coördinatoren in samenwer-

kingsverbanden WSNS en (S)VO

Woerden

Datum Training/opleiding Plaats

2008
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Kalender



25 nov Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 2 (PO en VO) Utrecht

26 nov Planning & control voor managers en financieel specialisten in het VO, dag 3 Zaltbommel

26 nov Is uw bovenschools bestuursbureau op orde? (PO) Woerden

27 nov Driedaagse leergang marketing, dag 2 voor het PO Amersfoort

2 dec Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 3 (PO en VO) Utrecht

2 dec Arbeidsongeschiktheid, de juridische kant Woerden

9 dec Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 4 (PO en VO) Utrecht

2009
15 jan Terugkomdag alle leergangen P&O Utrecht

15 jan Driedaagse leergang marketing, dag 3 voor het PO Amersfoort

20 jan Opzetten en leiden van projectteams in het onderwijs (PO en VO) Woerden

2 febr Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 1 (PO en VO) Woerden

4 febr Gesprekken met juridische risico’s. Opbouw personeelsdossier en gespreksvoering Woerden

4 febr Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 1 Zwolle

5 febr Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 1 Utrecht

9 febr Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 2 (PO en VO) Woerden

10 febr Hoera, een conflict! Waarom teams conflicten nodig hebben (PO en VO) Utrecht

11 febr Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 2 Zwolle

12 febr Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 2 Utrecht

2 mrt Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 3 (PO en VO) Woerden

5 mrt Hoe verwerft u draagvlak bij de participerende besturen? Training voor managers/coördinatoren in samenwer-

kingsverbanden WSNS en (S)VO 

Woerden

10 mrt Eendaagse training financieel management voor coördinatoren van samenwerkingsverbanden WSNS Utrecht

10 mrt Onderwijshuisvesting en de gemeente, met de VNG (PO en VO) Eindhoven

11 mrt Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 3 Zwolle

12 mrt Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 3 Utrecht

19 mrt Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 4 Utrecht

26 mrt Schrijf uw schoolplan, dag 2 groepstraining Woerden

2 april Arbeidsongeschiktheid, de juridische kant Woerden

7 april Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 1 (PO en VO) Utrecht

8 april Is uw bovenschools bestuursbureau op orde? (PO) Woerden

14 april Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 2 (PO en VO) Utrecht

21 april Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 3 (PO en VO) Utrecht

23 april Aan de slag met communicatie in het PO Woerden

12 mei Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 4 (PO en VO) Utrecht

Datum Training/opleiding Plaats
4 sept Driedaagse leergang marketing, dag 1 voor het VO Amersfoort

9 sept Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 1 (PO en VO) Utrecht

16 sept Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 2 (PO en VO) Utrecht

18 sept Schrijf uw schoolplan, dag 1 groepstraining Woerden

18 sept Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 1 Zwolle

23 sept Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 3 (PO en VO) Utrecht

23 sept Onderwijshuisvesting en de gemeente, met VNG (PO en VO) Zwolle

25 sept Driedaagse leergang marketing, dag 2 voor het VO Amersfoort

25 sept Hoe verwerft u draagvlak bij de participerende besturen? Training voor managers/coördinatoren in samenwer-

kingsverbanden WSNS en (S)VO

Woerden

25 sept Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 2 Zwolle

29 sept Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 1 (PO en VO) Woerden

30 sept Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 4 (PO en VO) Utrecht

1 okt Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 3 Zwolle

6 okt Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 2 (PO en VO) Woerden

7 okt Vijfdaagse basisleergang P&O: Rechtspositie en bekostiging onderwijspersoneel, dag 5 (PO en VO) Utrecht

8 okt Vierdaagse leergang financieel management en beleid (PO), dag 4 Zwolle

9 okt Aan de slag met communicatie in het PO Woerden

23 okt Driedaagse leergang marketing, dag 3 voor het VO Amersfoort

27 okt Driedaagse leergang onderwijshuisvesting, dag 3 (PO en VO) Woerden

28 okt Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 1 Utrecht

29 okt Planning & control voor managers en financieel specialisten in het VO, dag 1 Zaltbommel

30 okt Planning & control voor managers en financieel specialisten in het VO, dag 2 Zaltbommel

4 nov Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 2 Utrecht

4 nov Gesprekken met juridische risico’s. Opbouw personeelsdossier en gespreksvoering Woerden

5 nov Tweedaagse Planning & control (PO), dag 1 Zaltbommel

6 nov Tweedaagse Planning & control (PO), dag 2 Zaltbommel

6 nov Driedaagse leergang marketing, dag 1 voor het PO Amersfoort

11 nov Onderwijshuisvesting en de gemeente, met VNG (PO en VO) Utrecht

11 nov Driedaagse basiscursus financieel management voor schoolleiders (PO), dag 3 Utrecht

12 nov Hoera, een conflict! Waarom teams conflicten nodig hebben (PO en VO) Amsterdam

13 nov Eendaagse training financieel management voor coördinatoren van samenwerkingsverbanden WSNS Woerden

18 nov Vierdaagse verdiepingsleergang P&O, dag 1 (PO en VO) Utrecht

18 nov Opzetten en leiden van projectteams in het onderwijs (PO en VO) Woerden

20 nov Hoe verwerft u draagvlak bij de participerende besturen? Training voor managers/coördinatoren in samenwer-

kingsverbanden WSNS en (S)VO

Woerden

Datum Training/opleiding Plaats



Inschrijven



Inschrijven kan op verschillende ma-

nieren. U kunt zich aanmelden via het 

elektronische aanmeldingsformulier op  

www.vosabbconsulting.nl. Op aanmeldin-

gen die vóór 1 augustus 2008 bij ons bin-

nen zijn, ontvangt u een korting van 10% 

op de totale deelnemersprijs*.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt 

u van ons een bevestiging. Twee weken 

voor aanvang van de workshop of training 

ontvangt u van ons een brief met daarin de 

exacte locatie, tijd en routebeschrijving. 

Afhankelijk van de duur en het soort pro-

gramma werken we met een maximumaan-

tal deelnemers. Als er voor een workshop 

of training op één datum meer inschrijvin-

gen zijn dan het maximumaantal, plannen 

we extra workshops of trainingen. Het kan 

zijn dat die op een andere dag plaatsvin-

den dan de oorspronkelijke datum. Bij on-

voldoende aanmeldingen kan het zijn, dat 

we tot twee weken voor aanvang van een 

workshop of training annuleren. Hierover 

ontvangt u persoonlijk bericht.

Vragenlijsten
Bij sommige trainingen sturen we u vooraf-

gaand aan de training een vragenlijst met 

het verzoek die aan ons terug te sturen. 

Zodoende kan de trainer nóg meer ge-

bruik maken van uw praktijksituaties en 

accenten in het programma aanbrengen 

die aansluiten bij uw leervragen.

BTW
Alle prijzen zijn exclusief eventuele BTW.

10% korting als u zich tegelijk met twee 

of meer collega’s voor dezelfde workshop 

of training aanmeldt*.

10% korting als uw aanmelding vóór 1 

augustus 2008 bij ons binnen is*.

*) Kortingen gelden niet in combinatie

Collega-korting 

10%


