
Professionaliseringsaanbod najaar 2019
Voor het najaar van 2019 biedt de VTOI-NVTK Academie een passend opleidingsaanbod rondom actuele thema’s. Alle opleidingen bieden een 
combinatie van actuele kennis, casuïstiek en het geleerde met elkaar te oefenen. Doordat er met relatief kleine deelnemersgroepen wordt gewerkt, 
is er tijdens een opleidingsdag voldoende ruimte voor inbreng van eigen casussen, vragen en onderlinge dialogen.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de opleidingen die in het najaar van 2019 worden aangeboden. Door op de titel te klikken komt u op de 
webpagina met alle informatie en mogelijkheid tot aanmelden. 

www.vtoi-nvtk-academie.nl

Academie

Leergang ‘De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang’
Tweedaags programma: inspirerend en wegwijzend

Leergang voor de voorzitter
Voor toezichthouders en raden van toezicht

Oriëntatiesessies voor de aankomende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang
Match jij met de rol van toezichthouder?

Aanmelden
Voor meer inhoudelijke informatie, data, tijden en aanmelden: 

klik op het betreffende programma voor een directe link, of 

vind ze op www.vtoi-nvtk-academie.nl.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de 

VTOI-NVTK Academie, op nummer 0570 – 76 00 06 of via 

opleidingen@vtoi-nvtk.nl

Toezien op innovatie in onderwijs en kinderopvang
Zicht op de toekomst

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)
Voor het goede gesprek waar het om gaat

Toezien op onderwijskwaliteit (MBO en HBO)
Voor het goede gesprek waar het om gaat

Financiën voor de niet-financiële toezichthouder
De essentials voor elke toezichthouder

Toezien op strategievorming
Je rol als sparringspartner

Toezien op digitalisering, privacy en veiligheid
Kansen en risico’s in kaart voor een constructieve dialoog

Relatie toezichthouders en stakeholders
Hoe verhouden toezichthouders zich tot diverse belanghebbenden 
in de organisatie?

Toezien op passend onderwijs in PO en VO
Bedoeling, eigenaarschap, governance, risico’s en verantwoording

Toezien op huisvesting
Hoe ziet de huisvestingsopgave eruit?

Toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
Een nieuwe beweging is ingezet

Strategische allianties
Samenwerken is overal en heeft consequenties

Strategisch partnerschap
Relatie tussen toezichthouder en bestuurder

Ontwikkeling van toezichtvisie en toezichtkader
Het fundament voor elke raad van toezicht

Dynamische oordeelsvorming voor toezichthouders
De kunst van het vragen stellen: weet wat er speelt

Proactief toezichthouden
Tijdig signaleren en schakelen in verschillende fasen van toezicht

Effectieve communicatie in de boardroom
Verbetering van het communicatief vermogen

Ethiek van governance en governance van ethiek
Waarnemen en handelen vanuit het eigen moreel kompas

Waardegedreven toezicht
Vormgeving & toezicht, de school als waardegemeenschap

Boardroom Dynamics
Voor toezichthouders die openstaan om te leren 

Samenspel tussen toezichthouders en bestuurder
Inspirerend en leidend, een must!

Goed toezicht verdient goede ondersteuning
Het veranderende speelveld van de ondersteuner van de raad van toezicht

Eendaagse programma’s

Het aanbod van de VTOI-NVTK Academie 

wordt door de deelnemers beoordeeld 

met gemiddeld een

meerdaagse programma’s

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner van de VTOI-NVTK Academie
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