Opleiding
Middenmanagement
VO/MBO

Ontdek je visie op
leiderschap en ontwikkel je
managementvaardigheden

Ik kan de dingen
die ik leer, meteen
toepassen in mijn
onderwijspraktijk”

Opleiding Middenmanagement VO/MBO
Ben je ambitieus en werk je als, docent, teamleider, sectieleider of coördinator in het voortgezet
onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs? Met de éénjarige opleiding. Middenmanagement VO/
MBO geef je vorm aan jouw visie op onderwijsmanagement, verwerf je managementvaardigheden
en leer je organisatieontwikkelingen in kaart te brengen en te beheren.

Voor wie?
De opleiding Middenmanagement VO is voor
ambitieuze docenten, teamleiders, sectieleiders of
coördinatoren in het voortgezet onderwijs, die al
een middenmanagementfunctie hebben of die een
dergelijke functie ambiëren.

Inhoud
De opleiding Middenmanagement is gebaseerd
op de Beroepsstandaard Schoolleiders VO van de
VO-raad met focus op de leiderschapspraktijken en
persoonlijke kwaliteiten die van toepassing zijn op
middenmanagers. Het is een praktische opleiding
waarin de instrumentele vaardigheden van de
middenmanager centraal staan.
De opleiding bestaat uit drie trimesters, elk met een
eigen thema. Elk trimester heeft 5 lesdagen.

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
Middenmanagement, Kees van der Vloed.
Telefoon: 06 525 81 144
E-mail:
k.vdvloed@hsmarnix.nl

Trimester 1: Visie op onderwijs en leiderschap
In dit trimester komen o.a. de volgende onderwerpen
aan de orde: visie op leiderschap, leiderschapsstijlen,
werkstijlen en reflectievaardigheden.
Trimester 2: Communicatie
In dit trimester komen onderwerpen als gespreksvoering, overlegsituaties, coachingsvaardigheden en
conflicthantering aan de orde.
Trimester 3: Schoolorganisatie en schoolcultuur
Onderwerpen in dit trimester zijn onder meer:
structuur en cultuur, organisatieontwikkeling,
financiën en projectmanagement.
Afronding
Wanneer je de opleiding succesvol afrondt, ontvang je
een erkend diploma van het Centrum voor post initieel
onderwijs Nederland (Cpion) en word je opgenomen in
het Arbituriëntenregister.

Praktische info
Post-hbo opleiding van één jaar
Omvang:	15 EC (European Credits),
420 uur per jaar, studiebelasting
van gemiddeld 10 uur per week
Prijs:	€ 4.240,- (inclusief lunch en
koffie/thee)
Studiedag:
maandag of woensdag
Leslocaties: 	Utrecht
Start:
september 2022

