
VU ACADEMIE VOOR SOCIALE WETENSCHAPPEN 

Postacademisch onderwijs 
voor de professional van nu! 



Bij de VU Academie voor Sociale Wetenschappen vind je opleidingen over actuele academische kennis 

van governance, managementdilemma’s en organisatievraagstukken. Deze helpen je vraagstukken over 

het leidinggeven aan mensen en projecten op te lossen en effectiever te handelen binnen jouw praktijk  

en jouw organisatie. Wij bieden je een persoonlijk opleidingstraject, afgestemd op jouw specifieke vragen, 

wensen en ambities. 

Hieronder vind je een overzicht van het huidige opleidingsaanbod. 

Organisatiecultuur
Wil jij als professional beter grip krijgen op een ‘cultuur’?

Integriteit en kwaliteit van besturen
Heb jij als professional te maken met vraagstukken over integriteit 
en kwaliteit en wil je je eigen houding én die van de organisatie 
daarin versterken en verbeteren?

Regiseren zonder macht in het sociaal domein 
Ben jij een professional uit de publiek-private sector met een focus 
op het sociaal domein en wil je leren hoe je daarbinnen optimaal 
kan samenwerken? 

Verandermanagement 
Hoe manage je veranderingen? Succesvol verandermanagement 
vereist focus op het gedrag van en de interactie tussen mensen.

Conflicthantering: effectief omgaan met conflicten
Wil jij als leidinggevende of als medewerker effectiever met  
conflicten omgaan op de werkvloer?

Foutencultuur: Leiderschap en de ‘growth mindset’
Cruciaal is hoe er met fouten wordt omgegaan op de werkvloer: 
wordt er verstandig op gereageerd en wordt ervan geleerd?

Website www.fsw.vu.nl/vass  
E-mail vass.fsw@vu.nl
Telefoon 020 5987497
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Incompany en op maat
Deze opleidingen kunnen ook op locatie verzorgd 
worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. 
Heb je hier interesse in? Neem dan contact op met 
Eveline de Bruin: 020 59 82252 of e.de.bruin@vu.nl.

Doelgroep
Deelnemers zijn ervaren professionals 
zoals managers, adviseurs, bestuurders, 
directeuren en beleidsmedewerkers met 
minimaal vijf jaar werkervaring en een 
hbo- of wo-opleiding.

Korting
Deelnemers die zich voor minimaal vijf 
opleidingen inschrijven, ontvangen  
10% korting op iedere cursus. 
Bedrijven en instellingen die minimaal 
acht medewerkers inschrijven voor een 
cursus of opleiding ontvangen 5% extra 
korting.

VU Academie voor Sociale 
Wetenschappen
De VU Academie voor Sociale Weten-
schappen biedt hoogwaardig postacade-
misch onderwijs voor de professional  
van nu. Met opleidingen, cursussen en 
masterclasses leer je als professional 
met behulp van de laatste wetenschap-
pelijke inzichten creatieve en innovatieve 
oplossingen te vinden voor bestuurlijke 
en organisatievraagstukken. 
Kleinschalig, intensief en interactief 
onderwijs, gedoceerd door wetenschap-
pers van topniveau, die steeds een brug 
slaan tussen wetenschap en praktijk. 
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