
 

 

 

Overzicht opleidingen voor griffiers en overig griffiepersoneel 

In onderstaand overzicht zijn opleidingen die voor griffiers en medewerkers op een griffie 

interessant kunnen zijn. Verwezen wordt naar de websites van onderwijsinstellingen en naar 

gevonden opleidingen. De informatie op de websites van de organisaties is bepalend. Het 

opleidingsaanbod is permanent in beweging. Het kan hierdoor gebeuren dat een opleiding uit 

dit overzicht niet meer wordt aangeboden. We doen ons best het overzicht zo actueel 

mogelijk te houden.  

Heb je een opleiding gevonden die niet in dit overzicht staat en die mogelijk ook interessant 

kan zijn? Stuur een bericht naar info@griffiers.nl met de link naar de betreffende opleiding.  

 

instituut opleiding niveau tijdsinvestering kosten* 

Bestuursacademie   

Leergang griffier  HBO  10 dagen  € 4.508,50  

Professional-master-strategie-

en-leiderschap-in-het-openbaar-

bestuur  

HBO+  12 dagen  € 9.894  

Professional-master-politiek-

leiderschap   
HBO+  12 dagen  € 9.894  

Masterclass-leiderschap-in-een-

politieke-omgeving  
HBO+  4 dagen  € 3.568  

Executive-master-authentiek-

leiderschap-binnen-de-overheid 

WO  4 dagen  € 3.232  

Professional-master-public-

leadership  

WO  16 dagen  € 13.157  

Training-leidinggeven-zonder-

macht 

HBO  2 dagen  € 1.330  

Leergang meesterschap voor 

griffiers    
HBO+  9 dagen € 4.500 

mailto:info@griffiers.nl
https://www.bestuursacademie.nl/
https://www.bestuursacademie.nl/beleid-en-bestuur/griffie/griffier.html?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUKtCzt7pEpGL6RlnyNqr2KciXE1UFPGcLeXAl5NDpSdDiriFnE9NSxoCAjcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/professional-master-strategie-en-leiderschap-in-het-openbaar-bestuur.html
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/professional-master-strategie-en-leiderschap-in-het-openbaar-bestuur.html
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/professional-master-strategie-en-leiderschap-in-het-openbaar-bestuur.html
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/professional-master-politiek-leiderschap.html?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUHswiL1SGwQfnNLVydaFRqGMTl66Yd1LdDfmatkV2ejpiEZ8LwNaShoC8NcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/professional-master-politiek-leiderschap.html?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUHswiL1SGwQfnNLVydaFRqGMTl66Yd1LdDfmatkV2ejpiEZ8LwNaShoC8NcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/masterclass-leiderschap-in-een-politieke-omgeving.html?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUJJeIuweHt_KyReaSJPbKWTM353FNE9sQv-eOI-TUetehsILDMKyVBoCnKYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/masterclass-leiderschap-in-een-politieke-omgeving.html?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUJJeIuweHt_KyReaSJPbKWTM353FNE9sQv-eOI-TUetehsILDMKyVBoCnKYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/executive-master-authentiek-leiderschap-binnen-de-overheid.html
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/executive-master-authentiek-leiderschap-binnen-de-overheid.html
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/professional-master-public-leadership.html?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUNV1d-EHvLDRRe-M-6gjUu08s-6-UzQDh3fMFM-sJLFd38QOS0tpOhoCIMMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&tab=planning
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/professional-master-public-leadership.html?gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUNV1d-EHvLDRRe-M-6gjUu08s-6-UzQDh3fMFM-sJLFd38QOS0tpOhoCIMMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&tab=planning
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/training-leidinggeven-zonder-macht.html
https://www.bestuursacademie.nl/leiderschap-en-management/leiderschap/training-leidinggeven-zonder-macht.html
https://naob.nl/leergang-meesterschap-voor-griffiers/
https://naob.nl/leergang-meesterschap-voor-griffiers/


 

 

Noordelijke 

Academie 

Openbaar bestuur  

Leergang-strategisch-adviseren-

in-de-publieke-sector 

HBO+  
5 blokken van 2 

dagen  
€ 5.995  

Vrije Universiteit 

De strategische griffier  WO  7 dagen  € 3.175  

Publiek-leiderschap  WO  12 dagen, € 10.500  

Berghauser Pont, 

cursussen-en-

opleidingen  

Raadsadviseur-

plaatsvervangend-griffier  
HBO  6 dagen  € 3.295  

Avg-voor-griffiers  HBO  1 dag € 295  

Gemeenterecht-basis-en-update  HBO  3 dagdelen € 995  

Gemeenteraad-en-

omgevingswet  
HBO  1 dagdeel  € 299  

De-griffier-in-positie-ontwikkel-

je-competenties  
HBO  3 dagen € 1.995  

Griffiers en gemeenteraads-

verkiezingen-2022  
HBO  1 dag  € 345  

Raadsadvies-een-vak-apart  HBO  1 dag € 595  

Dilemma’s-en-spagaten-voor-

en-van-de-griffier  
HBO  1 dag  € 595  

Planning-en-control-op-de-

griffie-(alleen-als-incompany) 
HBO  1 dag (in comp.)  

Prijs op 

aanvraag  

Bestuursrecht-voor-de-

raadsgriffier-(alleen-als-

incompany)  

HBO  1 dag (in comp.)  
Prijs op 

aanvraag  

Griffiemedewerker  MBO  8 dagen  € 3.295  

HRD professionals  

(humor, resultaat, 

drive)   

Nascholing griffiers (maatwerk 

training) 
HBO+  

6 dagen (In 

company.)  
€ 900 p.p.  

Debat.nl  

Competentietraining voor  

griffiers   
      

Bewust beïnvloeden        

Ontspannen presenteren        

Helder communiceren        

Inspirerend spreken        

Overtuigen met impact        

https://naob.nl/
https://naob.nl/
https://naob.nl/
https://naob.nl/leergang-strategisch-adviseren-in-de-publieke-sector/
https://naob.nl/leergang-strategisch-adviseren-in-de-publieke-sector/
https://vuweb.vu.nl/nl
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/de-strategische-griffier
https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/publiek-leiderschap
https://berghauserpont.nl/cursussen-en-opleidingen/
https://berghauserpont.nl/cursussen-en-opleidingen/
https://berghauserpont.nl/cursussen-en-opleidingen/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl241/raadsadviseur-plaatsvervangend-griffier/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl241/raadsadviseur-plaatsvervangend-griffier/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl934/avg-voor-griffiers/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl2168/gemeenterecht-basis-en-update/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl65/gemeenteraad-en-omgevingswet/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl65/gemeenteraad-en-omgevingswet/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl1045/de-griffier-in-positie-ontwikkel-je-competenties-/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl1045/de-griffier-in-positie-ontwikkel-je-competenties-/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl84/griffiers-en-gemeenteraadsverkiezingen-2022/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl84/griffiers-en-gemeenteraadsverkiezingen-2022/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl152/raadsadvies-een-vak-apart/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl427/dilemmas-en-spagaten-voor-en-van-de-griffier/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl427/dilemmas-en-spagaten-voor-en-van-de-griffier/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl246/planning-en-control-op-de-griffie-alleen-als-incompany/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl246/planning-en-control-op-de-griffie-alleen-als-incompany/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl67/bestuursrecht-voor-de-raadsgriffier-alleen-als-incompany/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl67/bestuursrecht-voor-de-raadsgriffier-alleen-als-incompany/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl67/bestuursrecht-voor-de-raadsgriffier-alleen-als-incompany/
https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl77/griffiemedewerker/
https://www.hrdprofessionals.nl/
https://debat.nl/


 

 

Constructieve feedback        

De Driehoek en meer         

Een raad in verandering        

Griffier zonder last        

Schouten en 

Nelissen   

Persoonlijke-effectiviteit  
Diverse 

niveaus  

HBO+  

Diverse 

mogelijkheden  
  Communicatie en-presenteren  

Project en-procesmanagement   

NCOI  Persoonlijke-effectiviteit  HBO  
Diverse 

mogelijkheden  
  

PBLQ  

Adviseren-in-een-politiek-

bestuurlijke-omgeving  
HBO  3 dagen  (on line) € 2.090 

Kernthema’s-beleid-en-

bestuurskunde  
HBO 

3,5 dagen + 7 

werksessies van 

1,5 uur (online) 

of 6 dagen  a 7,5 

uur 

€ 3.490 

NSOB  
strategisch-leiderschap-het-

publiek-domein   
WO+  

Doorlooptijd 10 

maanden  
 € 17.900 

Flexacademy.nl  Omgaan met werkdruk   MBO  1 dag  € 495 

vsk-academy  doelgericht-veranderen  HBO  2 dagen € 1.495 

Doomernik   
beïnvloeden-effectief-

communiceren  
   4 dagen   

Berenschot 

Academy 

Beïnvloeding in de 

adviespraktijk | Berenschot 

Academy 

HBO+ 6 dagen € 3.786 

BMC Opleiding Excellent Leiderschap HBO+ 3 dagen € 2.900 

https://www.sn.nl/
https://www.sn.nl/
https://www.sn.nl/vakgebieden/persoonlijke-effectiviteit
https://www.sn.nl/vakgebieden/communicatie-presenteren
https://www.sn.nl/vakgebieden/project-procesmanagement
https://www.ncoi.nl/
https://www.ncoi.nl/opleidingen/non-profit-overheid-persoonlijke-effectiviteit.html?filters=bGV2ZWxbVHJhaW5pbmddWzBdPVRyYWluaW5nL1RyYWluaW5n
https://pblq.nl/
https://pblq.nl/opleidingen/adviseren-in-een-politiek-bestuurlijke-omgeving/
https://pblq.nl/opleidingen/adviseren-in-een-politiek-bestuurlijke-omgeving/
https://pblq.nl/opleidingen/kernthemas-beleid-en-bestuurskunde-online/
https://pblq.nl/opleidingen/kernthemas-beleid-en-bestuurskunde-online/
https://www.nsob.nl/
https://www.nsob.nl/opleidingen/opleidingsaanbod/strategisch-leiderschap-het-publiek-domein
https://www.nsob.nl/opleidingen/opleidingsaanbod/strategisch-leiderschap-het-publiek-domein
https://flexacademy.nl/
https://flexacademy.nl/component/search/?searchword=Omgaan%20met%20werkdruk&searchphrase=all&Itemid=101
https://vsk-academy.nl/
https://vsk-academy.nl/31-hbo-trainingen/330-hbo-training-doelgericht-veranderen
https://www.verfrissende-blik.nl/
https://www.verfrissende-blik.nl/training/be%C3%AFnvloeden-effectief-communiceren/inschrijving/be%C3%AFnvloeden-effectief-communiceren-14
https://www.verfrissende-blik.nl/training/be%C3%AFnvloeden-effectief-communiceren/inschrijving/be%C3%AFnvloeden-effectief-communiceren-14
https://www.berenschot.nl/opleidingen-en-trainingen
https://www.berenschot.nl/opleidingen-en-trainingen
https://www.berenschot.nl/opleidingen-en-trainingen/effectieve-beinvloeding-in-de-adviespraktijk
https://www.berenschot.nl/opleidingen-en-trainingen/effectieve-beinvloeding-in-de-adviespraktijk
https://www.berenschot.nl/opleidingen-en-trainingen/effectieve-beinvloeding-in-de-adviespraktijk
https://www.bmc.nl/
https://www.bmc.nl/opleidingen-trainingen/excellent-leiderschap


 

 

Training De kunst van managen 

zonder macht 
HBO 2 dagen € 1.475 

Publiek Domein 

Politiek Bestuurlijke 

Gevoeligheid (PBG) 
HBO 6 dagen € 2.850 

Strategisch Bewegen in 

Gemeentelijke Krachtenvelden 

(SBG) 

HBO 26 dagen € 14.950 

Leiderschap in het Publieke 

Domein - Publiek Domein 
HBO 6 dagen  

PublicSpirit 

Online workshops 

‘Toekomstgericht profileren 

voor griffiers’ 

HBO 
4 workshops van 

een uur 
€ 750 

*kosten kunnen wijzigen (de gegevens op de website van de organisatoren zijn bepalend) 

https://www.bmc.nl/opleidingen-trainingen/kunst-managen-zonder-macht
https://www.bmc.nl/opleidingen-trainingen/kunst-managen-zonder-macht
https://www.publiekdomein.nl/
https://www.publiekdomein.nl/excelleren-in-een-politiek-bestuurlijke-omgeving/politiek-bestuurlijke-gevoeligheid-pbg/
https://www.publiekdomein.nl/excelleren-in-een-politiek-bestuurlijke-omgeving/politiek-bestuurlijke-gevoeligheid-pbg/
https://www.publiekdomein.nl/leiderschap-in-strategische-beleidsprocessen/strategisch-bewegen-in-gemeentelijke-krachtenvelden-sbg/
https://www.publiekdomein.nl/leiderschap-in-strategische-beleidsprocessen/strategisch-bewegen-in-gemeentelijke-krachtenvelden-sbg/
https://www.publiekdomein.nl/leiderschap-in-strategische-beleidsprocessen/strategisch-bewegen-in-gemeentelijke-krachtenvelden-sbg/
https://www.publiekdomein.nl/leiding-geven-aan-mensen-en-projecten/leiderschap-in-het-publieke-domein/
https://www.publiekdomein.nl/leiding-geven-aan-mensen-en-projecten/leiderschap-in-het-publieke-domein/
https://www.publicspirit.nl/
https://www.publicspirit.nl/2021/05/4733/
https://www.publicspirit.nl/2021/05/4733/
https://www.publicspirit.nl/2021/05/4733/

