
VSPW BalanS en BalanS VzW zijn nu arteVeldehogeSchool BalanS. de oPleidingen zijn PoStgraduaten 
geWorden en ook de BijScholingen en het maatWerk Van BalanS Vind je Vanaf SePtemBer terug Bij 
arteVeldehogeSchool BalanS, met dezelfde VertrouWde gezichten.

arteVeldehogeSchool BalanS  
Staat Voor leiderSchaP met imPact

Deze postgraduaten diepen tal van thema’s uit  
op het vlak van persoonlijk leiderschap,  
participatie, zelfsturing, beleidsvoerend  
vermogen, behoud en verandering en 
organisatieprocessen. 

 Postgraduaat Oriënteren op leidinggeven
 Postgraduaat Leiden en begeleiden
 Postgraduaat Leiden van een organisatie
 Postgraduaat Leiden van een school
 Postgraduaat Leren en ontwikkelen in organisaties
 Postgraduaat Kaderopleiding hoofdverpleegkundige

Elk postgraduaat vind je terug op de webiste 
www.arteveldehogeschool.be > postgraduaat
met inhoudelijke en praktische informatie.
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2019
2020

www.arteveldehogeschool.be/balans

PROGRAMMA
2019 - 2020

Postgraduaten 
Leiderschap

VERWANTE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN IN DE ARTEVELDEHOGESCHOOL:

• Postgraduaat Inspirerend coachen 

 www.arteveldehogeschool.be/postgraduaat/inspirerend-coachen

• Postgraduaat Contextuele en systemische counseling 

 www.arteveldehogeschool.be/postgraduaat/contextuele-systemische-counseling

VERWANTE BIJSCHOLINGEN, OPLEIDINGEN EN DIENSTVERLENING OP MAAT:

• PJK Academie voor Opvoeding en Coaching

 www.arteveldehogeschool.be/opvoeding-coaching

• Sociaal Werk Academie 

www.arteveldehogeschool.be/sociaal-werk-academie

• Partners in leren voor alle betrokkenen in onderwijs 

http://sites.arteveldehogeschool.be/partnersinleren

• VELOO - Verrijkende Elementen voor Opvoeding en Leren in Onderwijs

 www.arteveldehogeschool.be/VELOO

• Tal van opleidingen en bijscholingen in de gezondheidszorg:

 www.arteveldehogeschool.be > bijscholingen

• Creatief@Competent (CrAC)

 www.arteveldehogeschool.be/creatief-competent 

meer info oP 
#BlijVenleren

Arteveldehogeschool Balans biedt ook 
dienstverlening op maat. Kijk binnenin  
de brochure voor meer informatie.
 

Contact  
Arteveldehogeschool Balans
Campus Sint-Amandsberg
J. Gerardstraat 18
9040 Sint-Amandsberg 

Geert Van Vooren
balans@arteveldehs.be
09 234 88 70
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POSTGRADUATEN VOOR MEDEWERKERS UIT DE WELZIJNSSECTOREN, ONDERWIJS EN GEZONDHEIDSZORG ÉN VOOR IEDEREEN MET INTERESSE IN LEIDERSCHAP

Benieuwd waar Arteveldehogeschool Balans voor staat?  
Lees onze visietekst en meer informatie over de lesgevers  
op www.arteveldehogeschool.be/balans.

Je leert beleid maken van en leidinggeven aan een organisatie.

Voor directies en hogere leidinggevenden.

www.arteveldehogeschool.be/leiden-van-een-organisatie

Postgraduaat 
Leiden van een 

organisatie

Je leert beleid maken van en leidinggeven aan een school.

Voor algemene en adjunct-directies van scholen en 
scholengemeenschappen en voor mensen die ambitie hebben  
om schoolleider te worden. 

www.arteveldehogeschool.be/leiden-van-een-school

Postgraduaat
Leiden van 
een school

NIEUW

BALAN

S

Je stimuleert het leren en ontwikkelen in organisaties via coachen, 
adviseren, trainen en superviseren.

Voor mentoren, supervisoren, trainers, coaches, stafmedewerkers  
en consultants

www.arteveldehogeschool.be/leren-en-ontwikkelen-in-organisaties

Postgraduaat
Leren en  

ontwikkelen in 
organisaties

NIEUW

DIENSTVERLENING 
OP MAAT: 

Arteveldehogeschool Balans 
ook in jouw organisatie!

Alle thema’s in deze folder kunnen ook  
op maat in jouw organisatie op de  
werkvloer worden georganiseerd.

Hier volgt een bondig overzicht van onze 
veelgevraagde thema’s: 

 Coachend leidinggeven 
 Leiden door vragen stellen 
 Teamcoaching
 Leiderschapsthema’s op maat
 Procesbegeleiding n.a.v. samenwerking, 

reorganisatie, bemiddeling, … 
 Supervisie voor supervisoren 
 Verborgen teamdynamieken op tafel
 Verbindende communicatie 
 Preventie van burn-out
  …

Nog meer thema’s zijn te vinden op 
www.arteveldehogeschool.be/balans
Neem contact: balans@arteveldehs.beJe verbindt je leiderschapsvaardigheden met de doelen van je team,  

afdeling en organisatie. 

Voor basismedewerkers met de ambitie om leiderschap op te nemen.

www.arteveldehogeschool.be/orienteren-op-leidinggeven

Postgraduaat 
Oriënteren op 
leidinggeven

Je verbindt basis en beleid en begeleidt een team doorheen 
verandering en vernieuwing.

Voor leidinggevenden.

www.arteveldehogeschool.be/leiden-en-begeleiden

Postgraduaat
Leiden en 

begeleiden

Je leert je leiderschapsvaardigheden en competenties in te zetten op de 
werkvloer. Dit postgraduaat komt in aanmerking als vereiste bijscholing 
kaderopleiding én als functiecomplement.

Voor (hoofd)verpleegkundigen en paramedici in de brede 
gezondsheidszorg.

www.arteveldehogeschool.be/kaderopleiding-hoofdverpleegkundige

Postgraduaat 
Kaderopleiding 
hoofdverpleeg-

kundige

Voor alle aanmeldingen: balans@arteveldehs.be

Postgraduaten waarin je beleid maakt, leiding 
geeft en veranderings- en leerprocessen 
aanstuurt

Postgraduaten waarin je jouw  
leiderschapsvaardigheden en competenties  

versterkt in verbinding met je team en organisatie

VORMING
COACHING

SUPERVISIE
PROCESBEGELEIDING
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