
Voor meer informatie over ons en onze dienstverlening:
030 751 1747
infoacademie@cnv.nl 

Voor meer informatie over trainingen, coaching of het Partnerschap:
030 751 1785
aanvraagacademie@cnv.nl

In onze aanpak staan jij en je collega’s 
centraal. Samen met jou bepalen we 
welke dienstverlening het beste aan
sluit op jouw leerbehoefte. Zo kun  je je 
individueel inschrijven voor een van de 
cursussen, maar kun je ook als team, 
stichting, (G)MR of OR een programma 
op maat laten maken. Dit kan worden 
aangeboden op de door jou gewenste 
locatie, in de vorm van een workshop, 
training of studie dag. Voor (G)MR en OR 
is er het Partnerschap voor structurele 
ondersteuning.

CNV Connectief Academie  
Jouw partner en inspiratie in de school!

We kennen de onderwijswereld van
uit elke invalshoek en bepalen mee 
hoe deze eruit ziet. CNV Connectief 
 Academie* vertaalt die kennis van het 
onderwijsveld naar trainingen,  adviezen 
en Partnerschappen die de MR, OR, 

 schoolmanagement, teams en personeel 
in het onderwijs verder helpen. Door te 
luisteren, door altijd de juiste expertise 
in te zetten en door aan te sluiten bij de 
specifieke vraag. 

Wie zijn wij?

Kijk voor actuele informatie op www.cnvonderwijs.nl/academie

De medewerkers van CNV Onderwijs* staan dagelijks in contact met 
 onderwijzend en ondersteunend personeel, zitten aan de onderhandelings-
tafels en denken mee met beleidsontwikkelingen.

bezoekadres
Tiberdreef 4
3561 GG  Utrecht

postadres
Postbus 2510
3500 GM  Utrecht

Contact CNV Connectief Academie
 

*CNV Onderwijs en CNV Connectief Academie zijn onderdeel van CNV Connectief.



Medezeggenschap

Wij helpen je daarbij. Wil je indivi
dueel trainen of als team; zeg maar 
wat,  wanneer en hoe. Wil je liever een 
 persoonlijke coach? Wij verwijzen je 

door naar coaches uit een landelijk 
 netwerk van onafhankelijke en zelf
standig werkende onderwijscoaches 
voor professionele begeleiding.

Hoe versterk je bijvoorbeeld een cul
tuur van samen leren, een professio
nele leergemeenschap, of cultuur van 
elke dag samen een beetje beter?  
Hoe houd je de werkdruk van je team 
binnen de grenzen of werk je aan 
een betere  communicatie? Je staat 
ook elke keer weer voor de opdracht 

om  nieuwe ontwikkelingen een uit
werking te geven in de school, zoals 
bijvoorbeeld een inspectie kader, 
 wetswijzigingen of een nieuwe cao.  
Wij ondersteunen je hier graag bij 
met adviesgesprekken,  coaching, 
studiedagen voor jouw team of korte 
workshops.

Een Partnerschap met CNV geeft 
 precies de ondersteuning die je nodig 
hebt, zoals actuele kennis, goed advies 
in lastige situaties of gewoon eens een 
goed gesprek over het verbeteren van 

de medezeggenschap. Met je vaste 
 contactpersoon bij CNV Onderwijs kun  
je  sparren en alle vragen bespreken.  
Training, advies en Partnerschap;  
het is altijd maatwerk.

Professionalisering

Leidinggeven

Investeren in je persoonlijke ontwikkeling en je loopbaan is belangrijk. 

Als MR of OR wil je een professionele en serieuze gesprekspartner zijn. Als leidinggevende wil je de kwaliteit van de school verhogen en de 
 medewerkers stimuleren en motiveren.


