
Ontwikkel je leiderschap verder!

Geef je leiding in het vo of het mbo en wil je je professionaliseren 
op het gebied van onderwijskundig leiderschap, dan is dit ont-
wikkeltraject wellicht iets voor jou. Je leert vaardigheden op het 
gebied van leiderschap, leidinggeven en onderzoek en past deze 
toe binnen je eigen school. Daarnaast werk je aan je persoonlijk 
professionele ontwikkeling.

Voor wie?
De Leadership Development Course is bedoeld 
voor professionals in het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs die een leidinggevende functie 
hebben en zich verder willen ontwikkelen op het gebied 
van leidinggeven en leiderschap. Dit zijn bijvoorbeeld 
team-, afdelings-, of locatieleiders, maar ook (adjunct)
directeuren en rectoren. 
Het ontwikkeltraject is als losstaande opleiding te volgen. 
Daarnaast kan het traject worden gezien als introductie 

op de Master Educational Leadership (MEL). Het is 
mogelijk om via dit traject door te stromen naar de MEL. 

Inhoud
Tijdens deze opleiding doe je theoretische kennis op het ge-
bied van leiderschap op, leer je leiderschaps- en onderzoeks-
vaardigheden en pas je deze toe. Daarnaast werk je aan je 
persoonlijk professionele ontwikkeling. De theorie wordt 
voortdurend in sterke mate verbonden met de eigen praktijk.
De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen. In de 
thema lijn komt theorie over leiderschap in de breedste 
zin aan bod. In de onderzoekslijn staan de onderzoeken-
de houding en onderzoeksvaardigheden van de schoollei-
der centraal. In de persoonlijke lijn staat de persoonlijke 
ontwikkeling in relatie tot de schoolleiderscompetenties 
centraal. Tussen de drie leerlijnen vindt een constante 
wisselwerking plaats.
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Toelatingseisen
Als aankomend student ben je in het bezit van minimaal 
een afgeronde hbo-bacheloropleiding en heb je een lei-
dinggevende positie in de school. Doorslaggevend voor 
toelating tot de Leadership Development Course is niet 
de functienaam maar de inhoud van de functie, namelijk: 
verantwoordelijk voor (een deel van) de schoolorganisatie.

Studielast
De studiebelasting in de Leadership Development Course is 
8 ECTS (dit staat voor 224 uur). Naast de lesdagen moet je 
rekening houden met een tijdsinvestering van ongeveer 10 
uur per week voor voorbereiding van de seminars, zelfstudie 
en het maken van enkele opdrachten.

Start en duur
Dit traject start met een startmorgen. Daarna volgen vier 
seminars van ieder vijf dagdelen inclusief een overnach-
ting. De seminars vinden plaats op dinsdag en woensdag. 
Tussendoor heb je twee keer een bijeenkomst op de eigen 
school waarin je spiegelt met je critical friend, en twee 
keer eenzelfde bijeenkomst op de school van je critical 
friend. De opleiding wordt afgesloten tijdens het laatste 
seminar. De data zijn als volgt:
• Startmorgen  woensdag 2 september 2020
• Seminar 1 dinsdag 8 en woensdag 9 september 2020
• Seminar 2 dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2020
• Seminar 3  dinsdag 10 en woensdag 11 november 2020
• Seminar 4 dinsdag 8 en woensdag 9 december 2020

Locatie
Deze opleiding wordt verzorgd in het Westcord Hotel in 
Garderen. De startmiddag vindt plaats op de Marnix Aca-
demie in Utrecht.

Voor besturen is het mogelijk om dit traject als incompany 
traject te laten uitvoeren.

Investering
De kosten van deze opleiding bedragen € 3.995,- inclusief 
alle maaltijden en overnachtingen. Voor de aanschaf van 
literatuur moet je rekening houden met een bedrag van 
ca. € 350,-.

Docenten
Docenten in de opleiding zijn: Judith Amels (kerndocent), 
Inge Andersen, Lisette Uiterwijk, Gerbrand Kloppenburg, 
Schelte Beltman, Marieke van Vliet, Marco van der Zwaard.
In de persoonlijke lijn wordt (o.a.) gewerkt in tutorgroe-
pen van maximaal 8 studenten per tutorgroep.

Afronding
Als je de opleiding positief hebt afgerond ontvang je het 
certificaat “Leadership Development Course”. Hiermee 
heb je indien gewenst toegang tot de Master Educational 
Leadership.

Praktische info 
Post-hbo opleiding
Studiebelasting; 85 ECTS (224 uur) per module
Prijs:  € 3.995,- (inclusief maaltijden en over-

nachtingen)
Studiedag: dinsdag en woensdag
Leslocaties:  Utrecht, Garderen
Start: september 2020

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: 
www.pentanova.nl
Telefoon: 030 275 35 80

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de 
opleidingcoördinator Judith Amels.
Zij is ook het aanspreekpunt voor besturen die dit traject 
als incompany traject willen laten verzorgen.

E-mail: j.amels@hsmarnix.nl


