Overzicht opleidingen voor griffiers*

Inleiding
In dit overzicht vind je opleidingen gericht op griffiers of medewerkers op de griffie. Het overzicht wordt
bijgehouden door de commissie professionalisering. Zij organiseren zelf ook Grote workshops voor de
ontwikkeling van griffiers over actuele thema’s. Deze vind je in onze agenda op de website. Voor
griffiers met een beperkt budget is er ook een scholingsfonds beschikbaar.
De opleidingen zijn verdeeld:
Meerdaagse opleidingen ................................................................................................................. 2
Een- / tweedaagse opleidingen ....................................................................................................... 5
Incompany opleidingen ................................................................................................................... 7
Opleidingen voor medewerkers op de griffie .................................................................................. 9

* Dit overzicht wordt bijgehouden door de commissie Professionalisering. We proberen het overzicht zo
actueel mogelijk te houden. Informatie op de sites van opleiders is altijd leidend. Heb je een opleiding
gevonden die niet in dit overzicht staat en die mogelijk ook interessant kan zijn of nieuwe informatie
over opleidingen? Stuur een bericht naar de bestuursadviseur Moana van IJsseldijk
(moana.vanijsseldijk@griffiers.nl) met de link naar de betreffende opleiding.
** De punten voor certificering zijn gebaseerd op het Amerikaanse puntensysteem en kunnen wijzigen.
Voor sommige opleidingen is het punten aantal nog onbekend. Wil je voor certificering in aanmerking
komen, dan helpt het bureau je graag verder en voorziet je van de meest actuele informatie, daarvoor
kun je contact opnemen met de bestuursadviseur.
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Meerdaagse opleidingen
Opleiding
Startend griffier

Inhoud
Juridische basis voor de griffie

Instituut

Tijdsinve
stering

Niveau

Kosten

Certificering
**

Bestuursacademie

12 dagen

HBO

€5317,50

38,5 punten

Bestuursacademie

16 dagen

HBO+

€ 11.651,-

14 punten

Vrije Universiteit
Amsterdam

7 dagen,
56 uur

WO

€3175,-

9,3 punten

Noordelijke
academie voor
Openbaar bestuur

9 dagen,
72 uur

HBO+

€ 4.500

Ja, 36 punten

De griffier als professional
Het politiek-bestuurlijke samenspel
De griffier als manager van het politieke
besluitvormingsproces
Juridische verdieping voor de griffie
Samen werken aan resultaat
Masterprogramma
griffier

De griffier als manager van het politieke
besluitvormingsproces
Juridische verdieping voor de griffier
Masterclass Bestuur en Maatschappij
Masterclass Leiderschap in een Politieke
Omgeving
Masterclass De griffier als Strateeg

De strategische griffier

Boardroom Dynamics
Financiën
Dialogical Leadership
Bestuurskundige bijdrage / Team functioneren
van de griffier
Coaching & Beïnvloeding
Profilering en positionering

Meesterschap voor
griffiers

Positie, plaats, podium en passie
Opereren in een politiek bestuurlijke context
Regisseren als griffier, de opgaven centraal
De griffier en strategisch vakmanschap
Griffier en strategisch adviseren
Griffier en experimenteren of experimenteren
als 1e natuur
Griffier en omgaan met dilemma’s

Collegereeks
Strategisch adviseren
voor griffiers

Wat is strategisch adviseren voor griffiers?
Sturing en beleid in een turbulente
maatschappelijke omgeving

Noordelijke
academie voor
Openbaar bestuur

HBO

€900,-

HBO

€750,excl. BTW

Eén overheid: effectiviteit in een complexe
bestuurlijke omgeving
Griffier als verandermanager
Integratiesessie: verder als strategisch
adviserende professional.
Toekomstgericht
profileren voor griffiers

Competenties (wat kan ik?)
Gedrag (wie ben ik?)
Imago/reputatie (hoe zien anderen mij?)
Keuze voor de toekomst (wat ga ik er mee
doen?)

Public Spirit

4 dagen, 4
uur

1 punt
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HBO

€1995,-,
excl. BTW

6 dagen

HBO

€ 2.090,-

Berenschot
Academy

6 dagen

HBO

€ 3.909,-

Berenschot
Academy

6 dagen,
48 uur

HBO+

€ 3909,00

Strategisch
Leiderschap in het
publiek domein

Nederlandse
school voor
openbaar bestuur

17 dagen

WO+

€17.900,-

Opleiding excellent
leiderschap

BMC

3 dagen,
21 uur

HBO+

€2.900,-.

Strategisch beweging
in gemeentelijke
krachtenvelden (SGB)

Publiek Domein

26 dagen,
208 uur

HBO

€14950,-

3,5 punten

Publiek Domein

6 dagen,
24 uur

HBO

€6750,-

4 punten

Publiek Domein

6 dagen,
24 uur

HBO

€2850,-

4 punten

Noordelijke
academie
Openbaar bestuur

10 dagen

HBO+

€5995,-

11,7 punten

De griffier in positie ontwikkel je
competenties

Casussen en competenties met ruimte voor
intervisie

Berghauser Pont

Adviseren in een
politiek-bestuurlijke
omgeving

Adviseren in beleidsprocessen

PBLQ

4 dagen,
20 uren

3,3 punten

Adviseren en beeldvorming
Politiek-ambtelijke verhoudingen
Invloed uitoefenen in bestuurlijke netwerken
Adviseren en je bestuurder

Adviesvaardigheden
voor startende
adviseurs

Ik als adviseur: uzelf positioneren, relatie(s)
opbouwen, informatie ophalen
Ik & de klant: opdracht bepalen, contracteren,
waarde leveren.
Ik & het adviesvak: opdracht uitvoeren,
onderhandelen en reputatie bouwen.

Adviesvaardigheden
voor adviseur met
ervaring

Persoonlijke talenten en overtuigingen als
adviseur
Essentiele vaardigheden van een adviseur

8 punten

Interactie met de opdrachtgever

Leiderschap in het
publieke domein

Leiderschap in het publieke domein
Mijn leiderschap in relatie tot mijn context

3,5 punten

Excl. BTW

Focus op de bedoeling en koers houden
Innovatie en ondernemerschap
Vitaliteit en wendbare organisaties
Integraal leiderschap in het publieke domein
Politiek bestuurlijke
gevoeligheid

Jouw rolopvatting als ambtenaar
De stijl van je bestuurder
Samenstelling van het krachtenveld
Rol van sociale media
Timing
Framing

Strategisch adviseren
in de publieke sector

De veranderende rol van de overheid
Strategisch denken, praktisch handelen
Buiten en binnen met elkaar verbinden
Werken in uitdagend en complex politiek
bestuurlijk krachtenveld
Dynamiek in (integrale) adviesprocessen
Het leiderschap van een adviseur
Vertrouwen op je morele compas
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Masterprogramma
Strategie en
Leiderschap in het
Openbaar bestuur

Persoonlijk leiderschap

Masterprogramma
politiek leiderschap

Strategie en beleid in een politieke omgeving

Bestuursacademie

12 dagen,
84 uur

HBO+

€9894,-

14 punten

Bestuursacademie

12 dagen,
84 uur

HBO+

€9894,-

14 punten

Bestuursacademie

16 dagen,

WO

€13.157,-

Vrije Universiteit
Amsterdam

12 dagen,
96 uur

WO

€10.500,-

16 punten

Bestuursacademie

4 dagen,
28 uur

HBO+

€3568,-

4,7 punten

Bestuursacademie

4,5 dagen,
30,5 uur

WO

€3232,-

5,1 punten

Bestuursacademie

10 dagen,
70 uur

WO

€6052,25

11,7 punten

Bestuursacademie

8 dagen

HBO

€3990,-

Bestuursacademie

4 dag

HBO

€2583,-

Bestuursacademie

3 dagen

HBO

€2063,50

Strategie en beleid in een politieke omgeving
Leiderschap in een politieke omgeving

Leiderschap in een politieke omgeving
Toezicht en Governance

Masterprogramma
public leadership

Opdrachtgeverschap
Strategie en beleid in een politieke omgeving
Leiderschap in een politieke omgeving
Publieke sector als Netwerkorganisatie

Publiek leiderschap

Ken Uzelf
Interventiemanagement: verbeteren,
vernieuwen en transformeren
Organisatie in context: regels en bedoelingen
Financieel leiderschap: meervoudige
waardenafweging
Publiek leiderschap: handelen in complexiteit
Europese Unie: Kans en bedreiging

Masterclass
Leiderschap in een
politieke omgeving

De invloed van de omgeving

Executive
Masterprogramma
Authentiek
Leiderschap binnen
de overheid

Leiderschapsprofiel en coaching

Executive
Masterprogramma
Public Leadership
Program

Leiderschapsprofiel

Visies op leiderschap
Krachtig leiderschap

Persoonlijk leiderschap
Bezielend leiderschap

Persoonlijk leiderschap
Governance en integriteit
Sturen en Coachen
Strategie en beleid
Leiderschap bij verandering

HBO Coaching

Coaching en begeleidingskunde
Persoonlijke groei en zelfinzicht

Basistraining
leidinggeven

Gestructureerd leidinggeven
Leidinggeven en motiveren
Praktische vaardigheden
Serieus game
Ontwikkelplan

Coachend
leidinggeven

Uitgangspunten coachen
Leiderschap en coachen
Leidinggeven als coach
Coachen en ontwikkelen
Ontwikkelplan
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Kernthema's beleid en
bestuurskunde

De beleidscyclus

PBLQ

6 dagen

HBO

€3490,-

Debatinstituut

6 dagen

HBO

€3499,-

Schouten en
Nelissen

3 dagen

HBO+

€2995,00

Bestuurlijke kaart van Nederland
Politiek-ambtelijke verhoudingen
Casus krachtenveld
Sturing, de rollen van overheid en
beleidsmaker
Big data
Type bestuurders

Leergang
leiderschapscommuni
catie

Debatteren voor professionals
Vakkundig voorzitten
Overtuigend onderhandelen
Zelfverzekerd presenteren

Doeltreffend
zelfmanagement

Assertief communiceren
Inzicht in drijfveren, talenten en emoties
Feedback geven en ontvangen
Helder communiceren
Timemanagement
Stressbestendigheid
Omgaan met belemmeringen en overtuigingen

Een- / tweedaagse opleidingen
Opleiding

Inhoud

Instituut

Tijdsinvest
ering

Niveau

Kosten

AVG voor griffiers

AVG voor de griffier

Berghauser Pont

3 uur

HBO

€295,-

Berghauser Pont

2 dagen,

HBO

€1095,-

HBO+

€995,-

Certificeri
ng
**

Rechten van de burger
Verplichtingen voor de
gemeenteraad
Gemeentewet, de Awb en
Wob
Leidinggeven voor
(plaatsvervangend)
griffiers

Krachtenveld van de griffier;
Verschillende stijlen van
leidinggeven

13 uren

Wat is een team?
Waar wil je met je griffie naar
toe?
Gemeenterecht basis en
update

Basis gemeenterecht
Ontwikkelingen rechtspraak
en wetgeving

Berghauser Pont

2, dagen
10 uur

1,7 punten
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Opleiding

Inhoud

Instituut

Tijdsinvest
ering

Niveau

Kosten

Certificeri
ng
**

De gemeenteraad en de
omgevingswet

Consequenties van de
Omgevingswet

Berghauser Pont

1 dag, 3 uur

HBO

€299,-

0,5 punten

Berghauser Pont

1 dag,

HBO

€595,-

0,8 punten

Bevoegdheden en invloed
van de raad
Rol van de raad bij
ruimtelijke ordening
Rol griffier
Raadsadvies een vak
apart

Raadsinstrumenten
Structuur in politieke
vergaderingen

5 uur

Goed voorzitterschap
Conceptueel denken
vergroten
Adviesvaardigen
Leiding geven zonder
macht

Beïnvloeden
Aanspreken en aansturen

Schouten en
Nelissen

2 dagen

HBO

€995,-

BMC

2 dagen, 14
uur

HBO

€1.475,excl. BTW

Berenschot
Academy

2 dagen

HBO

€1383,-

Resultaatgerichte afspraken
Samenwerken en teams
Verwachtingen managen
binnen het krachtenveld
Inspireren en motiveren
Invloed uitoefenen
De kunst van het
managen zonder macht

De zeven manieren van
beïnvloeden
Voorkeursstijlen

Politiek bestuurlijke
sensitiviteit

Definiëren van de politieke
arena
Begrip politiek-bestuurlijke
sensitiviteit
Politieke en bestuurlijke
verhoudingen
Inschatten van de politieke
haalbaarheid
Krachtenveldanalyse
Beïnvloeden van het
krachtenveld
Adviseren van bestuurders
en politici

2,3 punten
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Opleiding

Inhoud

Instituut

Tijdsinvest
ering

Niveau

Kosten

Certificeri
ng
**

Persoonlijke leiderschap
en communicatie: de
kunst van effectief
communiceren

Communicatiestijlen

BMC

2 dagen

HBO

€1095,excl. BTW

Noordelijke
academie Openbaar
Bestuur

2 dagdelen

HBO

€650,-

Nederlands Debat
Instituut

2 dagen

HBO

€1365,-

Nederlands Debat
Instituut

2 dagen

HBO

€1365,-

Je dominante
communicatiestijl
Afspraken maken en
verwachtingen afstemmen
Aanpassen van
communicatie
Omgaan met weerstand

Masterclass
democratische
vernieuwing

Politieke ontwikkelingen en
staatsrechtelijke kader: de
werking van lokale
democratie
Democratische vernieuwing
in de praktijk

Bewust beïnvloeden

Sociale bewijskracht
Autoriteit
Schaarste
Consistentie en commitment
De beïnvloedingstijlen van
Cialdini in de praktijk
Sympathie
Wederkerigheid
Eenheid

Overtuigend presenteren

Non-verbale communicatie
De structuur van een
topspeech
De knallende opening
Overtuigen met het hart
Overtuigen met het hoofd
Inspireer en motiveer publiek
Framing en reframing

Incompany opleidingen
Opleiding

Inhoud

Instituut

Tijdsinvestering

Niveau

Kosten

Planning en control op de
griffie

P&C cyclus

Berghauser
Pont

5 uur

HBO

Op
aanvraag

Certificering
**

Sturing en grip
Auditcommissie
Accountant

0,8 punten
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Opleiding

Inhoud

Instituut

Tijdsinvestering

Niveau

Kosten

Certificering
**

Bestuursrecht voor de
raadsgriffier

Algemeen bestuursrecht
Algemene beginselen van
behoorlijk bestuur

Berghauser
Pont

5 uur

HBO

Op
aanvraag

0,8 punten

Berghauser
Pont

3 uur

HBO

Op
aanvraag

0,8 punten

Awb
Categorieën van
regelgeving
Motivering van besluiten
Subsidieverstrekking
Attributie, delegatie en
mandaat
Wet openbaarheid van
bestuur
Wet ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Vvgb
Actuele kwesties en
ontwikkelingen
Griffiers en
gemeenteraadsverkiezingen

Werkverdeling griffier –
afdeling Burgerzaken
Onderzoek geloofsbrieven
Besluiten tot toelating in de
gemeenteraad
Agenda laatste en eerste
raadsvergadering
Afleggen eed of
verklaring/belofte
Positie wethouder die
gekozen is als raadslid in
“nieuwe” raad
Benoeming wethouders
Nieuw vast te stellen
documenten raadsperiode
Integriteit
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Opleidingen voor medewerkers op de griffie
Opleiding

Inhoud

Instituut

Tijdsinvestering

Niveau

Kosten

Certificering
**

Raadsadviseur /
Plaatsvervangend
griffier

Kennismaking dag

Berghauser Pont

Planning en control op de
griffie

7 dagen,

HBO

€3495,-

7 punten

42 uur

Gemeenterecht in de
griffiepraktijk
Adviseren en coaching
Participatie en innovatie op
de griffie
Politiek en politieke
besluitvorming
Afsluitende casus
Commissiegriffier

Het krachtenveld rondom
de griffie

Bestuursacademie

8 dagen

HBO

€4369,50

Berghauser Pont

8 dagen,

MBO

€3495,-

MBO

€4065

Juridische basis voor de
griffie
Planning en control voor de
griffie
Het politiek bestuurlijk
samenspel
Griffiemedewerker

Gemeentewet
Positie t.o.v. Den Haag en
provincie

48 uur

Planning en control cyclus
Instrumentenkoffer & Debat
Omgeving van de griffie
Rollenspel
Werkgeversrol raad
Vergadermodellen
Raadsverkiezingen
Overheids- en
burgerparticipatie
Griffiemedewerker

De Gemeentewet
Gemeente en
gemeenteraad
Planning-en-controlcyclus
Ondersteunen van de raad
Instrumenten van de raad
De raadsvergadering
Debatteren
De omgeving van de raad
Vergadermodellen

Bestuursacademie

8 dagen

8 punten
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Opleiding

Inhoud

Instituut

Tijdsinvestering

Niveau

Kosten

Certificering
**

Cursus
Rekenkameronderzoek

Opzetten en uitvoeren van
rekenkameronderzoek
De methodisch-technische
aspecten
Doorwerking van
rekenkameronderzoek
Strategische meerwaarde
Bruikbaarheid
Mogelijke effecten

Erasmus
Universiteit
Rotterdam i.s.m.
NVRR

5 dagen

WO

€2250,-

