
VO
Aanbod cursussen 
2022-2023



2

Voorwoord
We presenteren met trots ons cursusaanbod voor schooljaar 2022-2023. Het afgelopen jaar hebben we 
een aantal nieuw gecertificeerde opleidingen en trainingen verzorgd die we wegens succes opnieuw 
aanbieden. 
 
Wil je een specifieke training of opleiding volgen om je als docent of leidinggevende te bekwamen? BVS-
schooladvies organiseert interessante trainingen of opleidingen zowel in Utrecht in de opleidingszalen als 
op school in company. In deze folder vind je meer informatie over ons aanbod.
 
Training op school
Werk jij op een vrijeschool? En wil je je kennis en vaardigheden vergroten? Deskundigen van BVS-
schooladvies komen naar scholen toe om studiedagen, trainingen en teambegeleiding te verzorgen. Met 
hun ervaring helpen onze adviseurs docenten en de leidinggevenden verder bij de ontwikkeling van 
vrijeschoolonderwijs op pedagogisch-, didactisch- en organisatorisch vlak. Kijk verder voor ons aanbod 
voor docenten en voor organisatieontwikkeling.
 
Individuele begeleiding
Heb je behoefte aan individuele begeleiding? Onze adviseurs kunnen je ondersteunen bij uiteenlopende 
vragen, zoals activerende didactiek, pedagogisch handelen, ontwerpen van periodeonderwijs, 
kunstzinnig lesgeven, leerlingobservatie etc. Zij verzorgen een individueel traject aan de hand van 
een concrete leervraag. Ook voor leidinggevenden en ondersteuningscoördinatoren verzorgen wij 
begeleidingstrajecten. Omdat we ons online aanbod hebben doorontwikkeld, kunnen we de individuele 
begeleiding, indien wenselijk ook online vormgeven.
 
Advies
Wil je onderzoeken welke verbeterstappen je als school wilt zetten? Wij geven je advies over de inrichting 
van het onderwijs op school, over de schoolorganisatie, over de kwaliteit van vrijeschoolonderwijs. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van interne audits, visietrajecten, ondersteuning bij nieuwe 
vrijeschoolinitiatieven, kwaliteitszorg.
 
Leerlingondersteuning
Wil jij je zicht op leerlingen vergroten? Is er een leerling of een klas die een ondersteuningsvraag heeft? 
Door hun jarenlange ervaring voor de klas en in het doen van onderzoek, helpen schoolpsychologen je de 
begeleidingsvraag helder te krijgen door observaties en waar nodig onderzoek. Onze schoolpsychologen 
kunnen ook een actieve rol vervullen binnen de ondersteuningsstructuur van de school. Zo zijn er steeds 
meer scholen die een beroep doen op onze schoolpsychologen om op regelmatige basis de school te 
bezoeken. Met als doel preventief en oplossingsgericht te werken.
 
Wij hopen je graag te ontmoeten komend schooljaar.
 
Met vriendelijke groet,
Elard Pijnaken
directeur/bestuurder 

https://www.bvs-schooladvies.nl/training-op-school-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/training-bij-bvs-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/opleiding-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/training-op-school-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/individuele-begeleiding-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/advies-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/leerlingondersteuning-vo/
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	 	 Organisatie
	 	 ontwikkeling	

BEGELEIDING VERANDERPROCESSEN

Resultaat
•  Je hebt kennis en ervaring van procesbegeleiding 

en procesinrichting.
•  Je hebt ervaring met competenties rondom 

proceseigenaarschap.
•  Je hebt handvatten voor het sturen en coachen van 

veranderprocessen.

Doelgroep
Rectoren
Bestuurders

Kosten
Afhankelijk van de vraag 2 à 4 dagdelen

Contact
Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

KWALITEITSZORG

Resultaat
•  Het opzetten van een kwaliteitsprocessen: Je 

beschikt over goed ingerichte processen en een 
systeem om je kwaliteitszorg te borgen.

•  Het gebruiken van instrumenten zoals WMK-
PO/VO: Je bent vaardig in het werken met het 
kwaliteitszorginstrument Werken met Kwaliteit. 
Je kunt zonder al te grote tijdsinvestering de 
kwaliteitsontwikkeling van de school meten.

•  Kwaliteitsmanagement certificaat: Aan de hand van 
het door de school ontwikkelde Kwaliteitshandboek 
voeren we audits uit en bepalen we of het gehele 
kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan de 
eisen zoals beschreven in de PAN-Q norm. Aan het 
eind van het traject bepalen we op welk niveau het 
kwaliteitsmanagementsysteem functioneert.

Doelgroep
Rectoren
Bestuurders

Kosten
Afhankelijk van de vraag 4 à 10 dagdelen

Contact
Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

WERKEN MET ONTWIKKELTEAMS 

Resultaat
• J e hebt kennis van en hebt geoefend met het 
 cyclisch samenwerken in een team.
•  Je weet hoe je praktijkonderzoek doet aan de hand 

van een vraagstuk.
•  Je hebt kennis en handvatten om in scenario’s te 

kunnen denken.
•  Je hebt kennis van en handvatten om te werken 

met een cyclisch besluitvormingsproces.

Doelgroep
Docenten
Leidinggevenden

Kosten
Op aanvraag

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl

https://www.bvs-schooladvies.nl/voortgezet-onderwijs/?wpf=vo_themas&wpf_cols=4&wpf_page=1&wpf_selecteer-op-themas=organisatieontwikkeling-vo 
https://www.bvs-schooladvies.nl/voortgezet-onderwijs/?wpf=vo_themas&wpf_cols=4&wpf_page=1&wpf_selecteer-op-themas=organisatieontwikkeling-vo 
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/begeleiding-veranderprocessen/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/kwaliteitszorg/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/werken-met-ontwikkelteams/
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DE LERAAR ALS LEIDER

Resultaat
Tijdens deze interactieve training onderzoeken we 
het leiderschap van de leraar aan de hand van de 
volgende thema’s:
•  Duidelijkheid en vriendelijkheid.
•  De kracht van kwetsbaarheid.
•  Balanceren tussen angst en moed.
•  Persoonlijk leiderschap en de vier wezensdelen.

Doelgroep
Docenten

Kosten
Afhankelijk van de vraag een traject van 2-4 dagdelen

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Francien	Kleemans	
E	 kleemans.f@hsleiden.nl

Advies

ADVISEREN VAN HET SCHOOLBESTUUR

Resultaat
•  Ondersteuning bij zowel de inrichting als 

rolverdeling passend bij de Code Goed 
Onderwijsbestuur. Wat betekent deze code voor 
de bestuurlijke inrichting van vrijescholen? Wat is 
wettelijk en wat wenselijk?

•  Ondersteuning bij inrichtingsvraagstukken 
medezeggenschap en bemiddeling bij vastgelopen 
situaties. Wat is de rol en positionering van de MR? 
En op welke wijze kan de MR bijdragen aan de 
kwaliteitsverbetering van vrijeschoolonderwijs?

Doelgroep
Bestuurders

Kosten
Op aanvraag

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

CULTUURANALYSE 

We werken aan de hand van de werkwijze, gebaseerd 
op het antroposofisch mensbeeld, om de cultuur van 
een school te kunnen analyseren. 

Resultaat
• Je beschikt over een analyse.
•  Je bent vaardiger in het doen van 

praktijkonderzoek en samen ontwerpen van 
uitvoerbaar beleid.

•  Je bent vaardiger in het inrichten van een 
besluitvormingsproces.

Doelgroep
Docenten
Leidinggevenden

Kosten
Op aanvraag

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

ONDERWIJSAUDIT

Resultaat
•  Je hebt een helder beeld en aanbevelingen rondom 

een specifiek onderwerp dat je gevraagd hebt 
door de auditoren te onderzoeken in de eigen 
school. Te denken valt aan vrijeschoolleskwaliteit 
of de opbouw van je PTA (programma toetsing en 
afsluiting) of de werking van het leerplezier van 
leerlingen etc.

•  Je ontvangt een auditverslag met concrete 
verbetersuggesties. 

•  Je krijgt ondersteuning van een adviseur om een 
verbetertraject vorm te geven.

Doelgroep
Rectoren
Bestuurders

Kosten
Afhankelijk van de vraag een traject van 4-10 
dagdelen

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

https://www.bvs-schooladvies.nl/product/de-leraar-als-leider/
https://www.bvs-schooladvies.nl/voortgezet-onderwijs/?wpf=vo_themas&wpf_cols=4&wpf_selecteer-op-diensten=advies
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/adviseren-van-het-schoolbestuur/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/cultuuranalyse/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/onderwijsaudit/
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	 Opleiding
	 Professionalisering
	 	 	

OPLEIDING FENOMENOLOGIE

Resultaat
•  Je verbindt je didactische en methodologische 

vaardigheden aan de fenomenologie en daarmee 
vergroot je deze vaardigheden.

•  Je kunt je verbinden met de ervaringswereld om 
ons heen, via intensief waarnemen, terughouden 
van het oordeel en beweeglijk en beeldend denken.

•  Je hebt een eigen fenomenologisch leeronderzoek 
uit, dat je op de slotbijeenkomst presenteren.

Kennisdoelen
•  Je hebt kennis van de fenomenologische werkwijze 

en van een aantal resultaten van fenomenologisch 
onderzoek

•  Je kunt deze kennis verbinden aan de leeftijdsfasen 
in het algemeen en aan welke leeftijdsfase je 
lesgeeft in het bijzonder.

Vaardigheidsdoelen
•  Je kunt de kennis over fenomenologie toepassen 

bij het ontwerpen van periodeonderwijs
•  Je kunt de exacte waarneming van leerlingen 

ontwikkelen en ze enthousiast krijgen voor de 
lesstof door het geven van levend (kunstzinnig) 
onderwijs

•  Je kunt de werkwijze en attitudes van de 
fenomenologie toepassen op onderdelen van je 
vakgebied

Doelgroep
•  Docenten met een lesbevoegdheid, aanbeveling dat 

je de introductiecursus hebt gevolgd.
•  In individuele gevallen kan de opleiding ook voor 

niet-docenten een zinvol scholingstraject zijn.

Kosten
€ 1.749,- p.p. - 10 dagen

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93

Antoon	van	Hooft	 	 	
E	 avanhooft@gmail.com
T	 (06)	51	31	91	92	 	 	

OPLEIDING LEIDINGGEVEN OP EEN VRIJESCHOOL 

Resultaat
•  Je hebt zicht op de vrijeschoolcultuur en 

onderzocht wat dit aan leiderschap van je vraagt 
(persoonlijk leiderschap).

•  Je hebt kennisgenomen van de achtergronden 
van de vrijeschool en kan deze verbinden aan de 
missie en visie van je eigen school (visiegestuurd 
onderwijs).

•  Je hebt geoefend met enkele sturingsprincipes 
en modellen passend bij jouw school 
(onderwijsinrichting en schoolorganisatie).

•  Je bent op hoofdlijnen op de hoogte van het 
vrijeschoolleerplan in relatie tot de leerdoelen 
(onderwijskundig leiderschap).

Doelgroep
Ondersteuningscoördinatoren,
Leidinggevenden,
Rectoren,
met werkervaring die zich willen verdiepen in 
en verbinden met de achtergronden van het 
vrijeschoolonderwijs.

Kosten
€ 1.999,- p.p. (excl. verplichte materialen) - 7 dagen

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Wim	den	Blanken
E	 w.den.blanken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	20	82	45	04	 	 	

https://www.bvs-schooladvies.nl/opleiding-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/opleiding-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-fenomenologie/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-leiding-geven-op-een-vrijeschool/
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OPLEIDING MASTERCLASS HORIZONTAAL      
LEIDINGGEVEN

Resultaat
•   Je ontwikkelt een eigen en herkenbare 

leiderschapsstijl.
•  Je ontwikkelt een onderzoekende houding en 

innovatief vermogen.
•  Je versterkt de organisatie als gemeenschap.
•  Je ervaart de rijkdom van het IMO-netwerk.

Doelgroep
Rectoren
Bestuurders
Leden van de raden van toezicht
We gaan ervan uit dat de deelnemers al langer 
ervaring hebben met leidinggeven (> 3 jaar).

Kosten
€ 4.799,- p.p. - 14 dagen

Contact
Hans	Passenier
E		h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T		(06)	52	00	39	75	 	 	

Klaas	IJkema
E	 ijkema@het-imo.net
T	 (06)	45	40	87	08	 	 	

	 	

OPLEIDING SCHOOLLEIDER OP EEN VRIJESCHOOL 
BASIS- EN VAKBEKWAAM 

Resultaat

Opleiding Basisbekwaam Schoolleider:
•  Je hebt meer inzicht in je persoonlijke 

leiderschapsstijl en in cultuur en structuur van de 
schoolorganisatie; personeelsbeleid, financieel 
beleid en kwaliteitszorg.

•  Je kan data in en over de school benutten en 
kennisbronnen van buiten de school ontsluiten.

• Je kan praktijkproblemen analyseren.
•  Je ontwikkelt jouw communicatieve, reflectieve en 

leidinggevende vaardigheden, zoals aanspreken op 
gedrag, verder.

•  Je ontvangt een certificaat Basisbekwaam 
Schoolleider.

•  Je kan doorstromen naar de opleiding Vakbekwaam 
schoolleider of naar de tweejarige Master Integraal 
Leiderschap. 

Opleiding Vakbekwaam Schoolleider:
•  Je kan leidinggeven aan duurzame 

schoolontwikkeling en een lerende organisatie.
•  Je kan organiseren en verbinden vanuit een 

helikopterview op de schoolorganisatie.
•  Je hebt een onderzoeksmatige houding ten aanzien 

van praktijkproblemen.
•  J e weet om te gaan met conflicten en weet
  je teamontwikkeling te koppelen aan de 

organisatieontwikkeling.
•  Je ontvangt een landelijk erkend certificaat 

Vakbekwaam Schoolleider.
•  Je kan je laten registreren in het 

Schoolleiderregister VO.

Doelgroep
Rectoren 

Schoolleider Basisbekwaam
Voor aspirant- en beginnende schoolleiders, die 
voldoende sturingsruimte binnen de school hebben 
om leidinggevende praktijk uit te voeren. 
 
Schoolleider Vakbekwaam
Voor schoolleiders met een aanstelling als 
leidinggevende in het onderwijs, met aantoonbare 
competenties op het niveau van Schoolleider 
Basisbekwaam. 

Kosten
€ 6.250,-  p.p. - 18 dagen (incl. overnachting, 
excl. materiaal)

Contact
Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Juul	Velvis
T	 (06)	17	64	40	61
E	 juul.velvis@gmail.com	 	 	

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl

https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-masterclass-horizontaal-leiding-geven/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-masterclass-horizontaal-leiding-geven/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-schoolleider-op-een-vrije-school-basis-en-vakbekwaam/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-schoolleider-op-een-vrije-school-basis-en-vakbekwaam/
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OPLEIDING VRIJESCHOOLPEDAGOGIE VOOR    
DOCENTEN 

We bieden aan scholen een tweejarige in company
opleiding aan om docenten met weinig 
vrijeschoolervaring op te leiden in de achtergronden 
van vrijeschoolonderwijs. Deze gecertificeerde 
opleiding heeft een sterk praktisch karakter waarbij 
de docent middels opdrachten uitgedaagd wordt 
antroposofische inzichten tijdens de eigen lessen in 
praktijk te brengen.

Resultaat
•  Je hebt kennis van de reikwijdte van de 

antroposofische menskunde.
•  Je pedagogisch handelen vanuit de 

vrijeschoolpedagogie is vergroot.
•  Je hebt zicht op de ontwikkelingsfasen van 

leerlingen.
•  Je kunt de vermogens denken, voelen en willen 

afwisselend aanspreken bij leerlingen tijdens de 
les.

•  Je weet hoe je activerende werkvormen aan de 
hand van de planeetkwaliteiten kunt ontwerpen.

•  Je hebt je ontwikkeld van leraar naar 
vrijeschoolleraar.

Je ontvangt een certificaat indien je voldoet aan de 
bekwaamheidseisen.

Doelgroep
Docenten

Kosten
Op aanvraag - 2 jaar, per jaar minimaal 7 
bijeenkomsten

Contact
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Begeleiding

BEGELEIDING INDIVIDUELE DOCENT

Resultaat
•  Je beschikt over nieuwe inzichten in je 

docentschap.
• Je hebt je handelingsrepertoire vergroot.
• Je motivatie is gegroeid.

Doelgroep
Docenten

Kosten
Op aanvraag

Contact
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Renate	van	der	Pol
E	 r.vander.pol@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	19	44	09	75

BEELDCOACHING INDIVIDUELE DOCENT 

Resultaat
Het filmmateriaal is telkens uitgangspunt van 
de gesprekken en vertrekpunt voor het volgend 
lesbezoek: waar ga je bij een volgend lesbezoek mee 
aan de gang en welke verandering wil je dan op film 
bij jouzelf en de leerlingen zien?

Doelgroep
Docenten

Kosten
Op aanvraag

Contact
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-vrijeschoolpedagogie-voor-docenten-voortgezet-onderwijs/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/opleiding-vrijeschoolpedagogie-voor-docenten-voortgezet-onderwijs/
https://www.bvs-schooladvies.nl/individuele-begeleiding-vo/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/begeleiding-docent/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/beeldcoaching-individuele-docent/
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BEGELEIDING LEIDINGGEVENDEN 

Resultaat
•  Je hebt zicht gekregen op je eigen 

leiderschapspraktijk.
•  Je hebt je handelingsrepertoire als leidinggevende 

uitgebreid.
•  Je hebt nieuw leiderschapsgedrag geoefend en 

feedback hierop ingericht.

Doelgroep
Leidinggevenden

Kosten
Op aanvraag

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

BEGELEIDING SCHOOLLEIDING 

Resultaat
Reflectie op het eigen functioneren in een vastgelegde 
strategie en visie van de school. Een verandertraject 
van begin tot eind.

Doelgroep
Leidinggevenden 
Rectoren
Bestuurders

Kosten
Op aanvraag

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

TEAMONTWIKKELING 

Resultaat
•  Je herkent je eigen en andermans onderliggende 

waarden en drijfveren.
• J e communicatie met andere teamleden wordt 

helder.
• Je ervaart een verbeterde samenwerking.
• Je herkent fasen van teamontwikkeling.

Doelgroep
Leidinggevenden
Rectoren
Bestuurders

Kosten
Afhankelijk van de vraag een traject van 4-10 
dagdelen

Contact
Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

Trainingen

ACTIVERENDE DIDACTIEK/DIFFERENTIATIE 

Resultaat
• J e hebt kennis van en geoefend met diverse 

activerende werkvormen.
•  Je hebt een lessenserie of periode ontworpen die je 

de volgende dag direct kan geven.
•  Je deelt je materiaal met je medecursisten, opdat 

iedereen een map met lesontwerpen als opbrengst 
mee naar huis neemt.

Doelgroep
Docenten

Kosten
Op aanvraag

Contact
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

Ra
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https://www.bvs-schooladvies.nl/product/begeleiding-leidinggevenden/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/begeleiding-schoolleiding/ 
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/teamontwikkeling/   
Trainingen (https://www.bvs-schooladvies.nl/training-bij-bvs-vo/)  
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/activerende-didactiek/ 
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FEEDBACK IN DE KLAS EN DE SCHOOL

Resultaat
•  Je hebt handvatten voor het geven van feedback op 

verschillende niveaus, mondeling en schriftelijk en 
kan ook collega’s feedback geven.

•  Je hebt een aantal opdrachten en lessituaties 
ontworpen waarin feedback een vanzelfsprekende 
rol heeft.

Doelgroep
Docenten

Kosten
Op aanvraag

Contact
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

INTERVISIE VOOR BOVENBOUWDOCENTEN

Resultaat
•  Een vaste groep docenten komt vier tot zes keer 

bij elkaar om eigen casuïstiek te bespreken aan de 
hand van een of meerdere intervisietechnieken.

•  Tijdens het oefenen met de intervisie leren ze 
van elkaar en worden zij begeleid in het voeren 
van een intervisiegesprek met als doel om op den 
duur zelf intervisie bijeenkomsten leiden en het 
intervisietraject in de school borgen.

Doelgroep
Docenten

Kosten
Op aanvraag

Contact
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

Renate	van	der	Pol
E	 r.vander.pol@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	19	44	09	75

LEERGANG ORIËNTATIE BESTUREN VAN        
VRIJESCHOLEN

Resultaat
•  Je weet hoe een bestuurlijk profiel eruitziet en 

welke bestuurlijke rollen er zijn.
•  Je weet wat persoonlijk en bestuurlijk leiderschap 

inhoudt, in theorie en in de vrijeschoolpraktijk
•  Je weet of de rol van bestuurder past bij je eigen 

talenten en wensen.
•  Je ontwikkelt jezelf en je onderwijsorganisatie op 

het gebied van:
 -  strategisch denken en doen vanuit de 

vrijeschoolidentiteit;
 -  inspelen op relevante maatschappelijke 

ontwikkelingen;
 -  omgaan met complexe vraagstukken;
 -  besturen, leiden en bezielen van je 

onderwijsorganisatie en medewerkers.

Doelgroep
Rectoren
Bestuurders
Toezichthouders

Kosten
€ 1.299,- p.p. - 4 dag

Contact
Elard	Pijnaken
E	 e.pijnaken@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	16	77	87	93	 	 	

MENTORAAT IN DE VRIJESCHOOL

Resultaat
• Je hebt de basis gelegd voor je mentorschap.
•  Je hebt kennis en vaardigheden opgedaan over het 

mentoraat in een vrijeschool.

Doelgroep
(Beginnende) mentoren 

Kosten
Op aanvraag

Contact
Renate	van	der	Pol
E	 r.vander.pol@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	19	44	09	75

Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

https://www.bvs-schooladvies.nl/product/feedback-in-de-klas-en-de-school/ 
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/intervisie-voor-bovenbouwdocenten/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/leergang-orientatie-op-het-besturen-van-een-vrijeschool/ 
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/leergang-orientatie-op-het-besturen-van-een-vrijeschool/ 
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/het-mentoraat-in-de-vrijeschool/
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OEFENEN IN LEIDERSCHAP

Resultaat
•  Je hebt inzicht in jezelf waardoor je beter keuzes 

leert maken.
•  Je kunt je met je essentie verbinden om van daaruit 

actie te ondernemen.
•  Je kunt vruchtbaar leidinggeven vanuit een kalme, 

heldere en vervulde geest.
•  Je kunt een gezonde balans vinden tussen actie en 

reflectie, tussen werken en ontspannen.
•  Je kunt zorgen voor het welzijn van de ander en 

voor jezelf.

Doelgroep
Leidinggevenden

Kosten
€ 349,- p.p. - 6 online bijeenkomsten van 1,5 uur

Contact
Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

Klaas	IJkema
E	 ijkema@het-imo.net
T	 (06)	45	40	87	08	 	 	

VERBINDENDE COMMUNICATIE 

Resultaat
•  Je hebt zicht op je eigen valkuilen en 

belemmerende opvattingen in je communicatie.
•  Je hebt handvatten gekregen om je makkelijker uit 

te spreken en beter te luisteren.

Doelgroep
Docenten
Coördinatoren
Leidinggevenden
Rectoren

Kosten
Op aanvraag

Contact
Jeanneke	Brosky
E	 j.brosky@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	30	17	67	43	 	 	

Hans	Passenier
E	 h.passenier@bvs-schooladvies.nl
T	 (06)	52	00	39	75	 	 	

	 Leerling
	 ondersteuning

LEERLINGONDERSTEUNING

In samenwerking met de school, het kind en de 
ouders kijken we naar wat de leerling nodig heeft om 
zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. We 
adviseren welke aanpak passend is om tot een helder 
antwoord te kunnen komen op de vraag die er ligt. 
We werken altijd handelingsgericht en zoeken naar 
haalbare, maatwerk oplossingen.

Resultaat
Vanuit hun specialisme in onderwijsprocessen 
en de werkervaring als vrijeschoolleraar en 
ondersteuningscoördinator in het vrijeschoolonderwijs 
kunnen de schoolpsychologen de vertaalslag naar de 
dagelijkse praktijk in het vrijeschoolonderwijs goed 
maken.

Doelgroep
Docenten
Ondersteuningscoördinatoren

Kosten
Op aanvraag

Contact
Jacoba	Pylser	
E		i.pylser@bvs-schooladvies.nl
T		(06)	12	29	05	93	 	 	

Saskia	Snikkers
E		s.snikkers@bvs-schooladvies.nl
T		(030)	281	96	56	 	 	

Aanmelden of meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden klik je op 
de link in de cursusnaam of ga je naar 
www.bvs-schooladvies.nl

https://www.bvs-schooladvies.nl/product/oefenen-in-leiderschap/
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/verbindende-communicatie-2/ 
https://www.bvs-schooladvies.nl/product/aanbod-van-onze-schoolpsychologen/
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