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In het najaar van 2020 biedt de VTOI-NVTK Academie weer een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor u als toezichthouder binnen de onderwijs- en
kinderopvangsector. Na een bijzonder voorjaar, waarin live bijeenkomsten niet mogelijk waren en diverse opleidingen online zijn uitgevoerd, gaan we dit
najaar weer over tot fysieke bijeenkomsten. Uiteraard houden we hier rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM, waaronder de 1,5 meter afstand.
In dit leaflet vindt u het najaarsprogramma, waarin zowel actualiteit als meer fundamentele thema’s zijn verwerkt. Er is onderscheid gemaakt tussen
branchespecifieke (speciaal voor de VTOI-NVTK samengesteld) en brancheoverstijgende opleidingen, die samen met andere brancheverenigingen worden
aangeboden. Al onze opleidingen bestaan uit een bewezen mix van kennis, vaardigheden en kunde, en tegelijkertijd worden nieuwe perspectieven
aangereikt. Er is voldoende ruimte voor inbreng van eigen casussen, vragen en onderlinge dialogen. Zodat u als toezichthouder bewuste keuzes kunt
maken en doordachte daadkracht ontwikkelt voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
Op de volgende pagina’s treft u het volledige overzicht van de opleidingen die komend jaar aangeboden worden.
Door op de titel te klikken komt u op de webpagina met alle informatie en mogelijkheid tot aanmelden.

BRANCHESPECIFIEKE OPLEIDINGEN
Deze opleidingen worden speciaal voor de VTOI-NVTK georganiseerd en zijn gebaseerd op specifieke thema’s uit de
sector onderwijs en kinderopvang.

MEERdaagse programma’s
De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang
Tweedaags programma: inspirerend en wegwijzend

Eendaagse programma’s

Note: Vanwege de veranderende corona omstandigheden kan het programma aan veranderingen onderhevig zijn en
kunnen extra edities worden bijgepland of data worden verschoven. Kijk voor de meest actuele data op onze website.
Is een editie naar keuze vol, maar wilt u de opleiding wel graag volgen? Neem dan contact met ons op. We plaatsen u
dan op de wachtlijst en houden u graag op de hoogte van nieuwe mogelijkheden.

Strategische allianties				
Samenwerken is overal en heeft consequenties				

Toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling				
Een nieuwe beweging is ingezet				

Financiën voor de niet-financiële toezichthouder				
Als non financial een goede gesprekspartner zijn over financiën, control en risico’s		

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

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

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

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)				
Elementaire kennis en casuïstiek over kwaliteit en kwaliteitssystemen			

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

Toezien op innovatie in onderwijs en kinderopvang				
Zicht op de toekomst				

Toezichthouden en IKC-ontwikkeling				
De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang				

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

Informatievoorziening voor goed toezichthouden NIEUW				
De basis op orde voor optimale sturing in elke situatie

Toezien op onderwijskwaliteit (MBO en HBO) 				
Elementaire kennis en casuïstiek over kwaliteit en kwaliteitssystemen			
Toezien op strategievorming			
Je rol als sparringspartner				

Kijk voor de meest actuele data van de opleidingen
op de website van de VTOI-NVTK Academie
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BRANCHEOVERSTIJGENDE OPLEIDINGEN
Deze opleidingen worden in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in woningcorporaties)
en/of de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg- en Welzijn) georganiseerd en zijn gebaseerd op
essentials op het gebied van toezichthouden.
		
MEERdaagse
programma’s

Het aanbod van de VTOI-NVTK Academie
wordt door de deelnemers beoordeeld
met gemiddeld een

Leergang voor de voorzitter
Proactief en verbindend
Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit			
Voor young professionals en mensen met een multiculturele achtergrond

Online Leeromgeving
eendaagse programma’s
Toezien op het verandervermogen NIEUW		
Het goede samenspel in uitdagende contexten
Teamvorming in de raad van toezicht		
Optimaal inzetten van de competenties in dynamische toezicht situaties
Proactief toezichthouden		
Tijdig signaleren en schakelen in verschillende fasen van toezicht
Waardegedreven toezicht		
Vormgeving van en toezicht op de maatschappelijke waarde van de organisatie
Effectieve interventies		
De kunde voor de ervaren toezichthouder		
Ethiek van governance en governance van ethiek		
Input voor het lastige gesprek		
Dynamische oordeelsvorming voor toezichthouders		
De kunst van het vragen stellen: weet wat er speelt		
Werkgeverstaken van de RvC		
De primaire rol goed geborgd		
Boardroom Dynamics		
Dé workshop voor toezichthouders die echt openstaan om te leren

Voor onze opleidingen werken we met een
online leeromgeving. Het doel van deze
leeromgeving is om deelnemers zich
voorafgaand aan een opleiding goed voor te
Essentials toezichthouden
laten bereiden en alvast kennis te laten maken met de
Laagdrempelige themabijeenkomst, speciaal bedoeld
materie. Onder andere door het bekijken van een
om (aankomende) toezichthouders meer inzicht te
e-introductieCollege met bijbehorende opdracht. Zo kunt u
geven in de rol van de raad van toezicht binnen de
het maximale uit de opleidingsdag halen en wordt de
onderwijs- en kinderopvang sector.
uiteindelijke leeropbrengst vergroot. Daarnaast worden via
Tijdens de eendaagse bijeenkomst staat een viertal
de online leeromgeving diverse publicaties van de VTOIinteressante compacte workshops op het programma,
NVTK en overige documentatie met deelnemers gedeeld.
die door u als deelnemer allen worden gevolgd.
De combinatie van opleidingen en de online leeromgeving
Data: Zwolle 6 oktober 2020		
biedt een optimale leercontext, waar ruimte wordt geboden
		
Tilburg 5 november 2020		
om met vertrouwen zelf op zoek te gaan naar antwoorden
		
Sassenheim-Leiden 3 december 2020
op vragen en waar reflectie gericht is op ontwikkeling.

Aanmelden
Voor meer inhoudelijke informatie, data, tijden en aanmelden: klik op de opleiding voor een directe link
of vind ze op de website https://vtoi-nvtk-academie.nl/
Heeft u een vraag? Mail dan naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl of bel ons op nummer 0570 – 76 00 06.

Strategisch partnerschap		
Relatie tussen toezichthouder en bestuurder		
Samenspel tussen toezichthouders en bestuurder		
Inspirerend en wegwijzend		
Effectieve communicatie in de boardroom		
Verbetering van het communicatief vermogen		

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