
 

 

 

 

 

 

Elke trainingsmodule bestaat uit een voorbereidende opdracht en een eindopdracht.   `  **  Zie boekenlijst 
 
 
 

 

 
De vakopleidingen van AS-opleidingen zijn VASMO gecertificeerd, de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen 

medezeggenschap 

 
De vakopleidingen zijn opgenomen in het CRKBO-register en vrijgesteld van BTW. Prijzen zijn geldig tot 31 december 2023 

  

Vakopleiding Junior ambtelijk secretaris niveau 1  
 

  

Trainingsmodules  

Basis ondersteuning ondernemingsraad 1 dag (8 uur) 17 jan 5 sep 9.00 – 17.00 € 530 ** 

Wegwijs in de WOR  1 dag (8 uur) 13 feb 18 sep 9.00 – 17.00 € 530 ** 

Aan de slag met de basis: Financiën, Arbo 

en HR 
1 dag (8uur) 8 mei 11 dec 9.00 – 17.00 € 530 

Basiselementen van succesvolle OR-

communicatie 
1 dag (8 uur) 20 mrt 13 nov 9.00 – 17.00 € 530 

Inzicht in de informatiestroom van de 

medezeggenschap 
1/2 dag (3,5 uur) 12 apr 4 okt 9.00 – 12.30 € 265 

Een doeltreffende vergadering door 

ondersteuning van de ambtelijk secretaris 
1/2 dag (3,5 uur) 24 mei 

29 nov 

  
9.00 – 12.30 € 265 

De basis van een succesvol team 1/2 dag (3,5 uur) 13 jun 
31 okt 

  
9.00 – 12.30 € 265 

Praktijk voor junior AS niveau 1 Praktijkopdracht In overleg 
In overleg 

  
 € 165 

Persoonlijk ontwikkelgesprek niveau 1  
2 online 

gesprekken 
In overleg 

In overleg 

  
 € 215 

Intervisie niveau 1  4 bijeenkomsten 15 mrt 
24 mei   

13.30 – 16.00 
20 sep 29 nov € 400 

 

Vakopleiding ambtelijk secretaris niveau 2 
 

  

Trainingsmodules 

Eigentijdse medezeggenschap 2 dagen (16 uur) 
24 jan 

7 feb 

12 sep 

26 sep 
9.00 – 17.00 € 1060 

Praktisch toepassen van OR wet- en 

regelgeving 

1,5 dag op 2 

dagen (12 uur) 

8 mei 

22 mei 

9 okt 

30 okt 

9.00 – 17.00 

9.00 – 12.30 
€   795 ** 

Organisatie van achterbancommunicatie 1 dag (8 uur) 12 apr 4 dec 9.00 – 17.00     €   530 

Met succes communiceren in lastige 

situaties 

1 dag (8 uur) 
8 mrt 3 okt 9.00 – 17.00 €   530 

Inzicht in complexe documenten en 

probleemsituaties met analysemodellen 

1 dag (8 uur) 
6 jun 14 nov 9.00 – 17.00 €   530 

Succesvol vormgeven van (online) 

vergaderingen 

1 dag (8 uur) 
23 jun 13 dec 9.00 – 17.00 €   530 

De impact van groepsdynamica op goed 

samenwerken 

1 dag (8 uur) 
3 jul 20 nov 9.00 – 17.00 €   530 

Praktijk voor AS niveau 2 Praktijkopdracht In overleg In overleg  €   165 

Persoonlijk ontwikkelgesprek voor AS 

niveau 2 

2 online 

gesprekken 
In overleg In overleg  €   215 

Intervisie niveau 2 4 bijeenkomsten 15 mrt 30 mei 19 sep 28 nov €   400 

 

Vakopleiding ambtelijk secretaris niveau 3 
 

   

Trainingsmodules  

Rol, positie en vaardigheden van de 

ambtelijk secretaris als adviseur 
2 dagen (16 uur) Nieuw datum volgt  9.00 – 17.00 € 1.060 

Strategie en medezeggenschap 1 dag (8 uur) 17 apr  9.00 – 17.00 €    530 

Complexe juridische vraagstukken in de 

medezeggenschap 

1 dag (8 uur) 
12 jun  9.00 – 17.00 €    530 

De ambtelijk secretaris als procesregisseur 1 dag (8 uur) 3 jul  9.00 – 17.00 €    530 

Teamcoaching 1 dag (8 uur) Nieuwe datum volgt  9.00 – 17.00 €    530 

Coachvaardigheden voor de ambtelijk 

secretaris 

2 dagen (16 uur) 21 sep 

12 okt 
 9.00 – 17.00 € 1.060 

Trainer-on-the-job 
2 dagen (16 uur) 13 nov 

11 dec 
 9.00 – 17.00 € 1.060 

PRIJSOVERZICHT 2023 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trainingsmodule Titel boek Kosten 

Vakopleiding junior ambtelijk secretaris niveau 1 Klik op de titel om het boek te bestellen. 

Basis ondersteuning medezeggenschap  Ondernemingsraad voor dummies € 29,99 

Wegwijs in de WOR 
Ondernemingsraad voor dummies € 29,99 

Inzicht in de ondernemingsraad, editie 2022 € 84,62 

Aan de slag met de basis: Financiën, Arbo en HR Ondernemingsraad voor dummies € 29,99 

 

 
 

Vakopleiding ambtelijk secretaris niveau 2 Klik op de titel om het boek te bestellen. 

Praktisch toepassen van OR wet en 

regelgeving 

OR en fusies € 28,50 

Inzicht in de ondernemingsraad, editie 2022 € 84,62 

 

 

 

 

 

 

Trainingslocatie 

Seats2meet Amersfoort CS 

Stationsplein 49 

3818LE Amersfoort 

Deze locatie is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto. In de nabijheid van de locatie zijn meerdere parkeergarages.  

Mochten de coronamaatregelen worden aangescherpt dan vinden onze trainingsmodules weer in de online omgeving plaats. Onze trainers hebben de 

nodige ervaring met de online trainingen en zorgen er voor dat alle trainingsmodules volgens planning doorgaan. In onze agenda kun je zien welke 

trainingsmodules binnenkort gepland staan. 

BOEKENLIJST 
 

https://www.managementboek.nl/boek/9789045357294/ondernemingsraad-voor-dummies-rob-latten?affiliate=7547
https://www.managementboek.nl/boek/9789045357294/ondernemingsraad-voor-dummies-rob-latten?affiliate=7547
https://www.managementboek.nl/boek/9789012407281/inzicht-in-de-ondernemingsraad-editie-2022-robbert-van-het-kaar?affiliate=7547
https://www.managementboek.nl/boek/9789045357294/ondernemingsraad-voor-dummies-rob-latten?affiliate=7547
https://www.managementboek.nl/boek/9789462151628/or-en-fusies-steven-jellinghaus?affiliate=7547
https://www.managementboek.nl/boek/9789012407281/inzicht-in-de-ondernemingsraad-editie-2022-robbert-van-het-kaar?affiliate=7547

