
Opleiding
Schoolleider
Basisbekwaam

Zicht hebben op én richting 
geven aan de complexe 
schoolorganisatie

Mijn praktijk ligt 
elke lesdag op tafel. 
Welke invloed heb ik 
op de kwaliteit van 
onderwijs? Daar draait 
het om.”



Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam

Voor wie 
Schoolleiders uit het po of vo die verantwoordelijk 
zijn voor een bouw, een afdeling of locatie van een 
school. Startende schoolleiders die de basis van het 
vak willen leren beheersen vanuit hun persoonlijke 
kwaliteiten.

Complexe praktijk  
Voor leiderschap op basisbekwaam niveau dagen we 
je uit om inzicht te ontwikkelen in de complexiteit 
van je school, door het maken van een ‘foto waar je 
zelf op staat’. Je leert zien hoe je bijdraagt aan een 
sterk team maar ook hoe je vanuit jouw (nieuwe) rol 
ongewenste patronen onbedoeld in stand houdt. 
Teamleren en het versterken van eigenaarschap op 
alle niveaus vinden we belangrijk. Daarbij ben je alert 
op het handelen vanuit jouw kwaliteiten en jouw 
waarden, in lijn met de waarden van je organisatie. 
Je leert breed te kijken en in samenspraak met 
anderen zoek je naar goede keuzes bij dilemma’s. 
De casuïstiek komt uit de leiderschapspraktijken van 
jouw eigen lesgroep. We stoeien met verschillende 
manieren van kijken naar jouw complexe organisatie, 
vanuit nieuwsgierigheid naar visie, vanuit literatuur, 
gebruikmakend van data, waarbij je oog hebt voor 
risico’s én kansen.  
 

Intensief samenwerken
geeft energie.
Tussentijdse feedback van
elkaar en van de docent
houdt je op koers.”



Praktijkgericht 
Bij Penta Nova ligt de complexe praktijk van ieders 
school elke collegedag op tafel. Je kunt daardoor 
sparren, vergelijken, afkijken en iets uitproberen 
waarvan je nu het bestaan nog niet kent. Je doet 
audits naar het leiderschap op elkaars scholen, je 
leert verschillen te zien tussen ‘zeggen en doen’ en je 
gaat in gesprek met een senior leidinggevende van 
een ander bestuur. Je werkt aan schoolontwikkeling 
met je eigen team, waar worden jouw leerlingen 
sterker door?  
 
Samenwerkend leren   
Je werkt als groep nauw samen, neemt deel aan 
intervisie tijdens de leerkring, je investeert in elkaars 
leerproces zodat je daar samen rijker van wordt. 
Je geeft en ontvangt peerfeedback en je ontvangt 
expertfeedback gedurende de opleiding.  Met deze 
bagage en dit netwerk heb je goede voorwaarden 
om je leiderschap door te ontwikkelen en ook verder 
te kijken dan je eigen vertrouwde school. Na dit 
opleidingsjaar heb je een grote stap gemaakt, voor 
jezelf én voor je school.  

Inhoud  
Leidinggeven is een vak, dus natuurlijk voorzien we 
je van vakkennis. Je krijgt interactieve colleges van 
docenten die in of heel dichtbij de praktijk staan. 
Onderwerpen zijn onder meer: 
• Basiscommunicatie en overleg
• Teamleren
• Sturen op een professionele samenwerking
• Kwaliteitszorg
•  Bedrijfsmatig werken, omgaan met begrotingen 

en formatie
• Professionele identiteit

Toetsing   
We toetsen in deze vernieuwde opleiding gevarieerd, 
met concrete praktijkgerichte toetsen. Je schrijft, 
doet audits, presenteert jouw eigen leiderschap, leidt 
dialogen met je team over schoolontwikkeling, denkt 
verder in een co-creatie met medestudenten. Mocht 
je verder studeren in vakbekwaam, dan wachten ook 
daar weer nieuwe toetsen in weer andere vormen. 
Allemaal toepasbaar in jouw school en begeleid door 
feedbacksessies met medestudenten en docenten.  

Afronding 
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond 
kun je je als adjunct-schoolleider registreren in 
het Schoolleidersregister PO. Voor het vo is dit in 
ontwikkeling.



De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is een 
post-hbo opleiding. De opleiding kent drie varianten 
op basis van hetzelfde programma en diploma. 
Daarmee komt Penta Nova tegemoet aan 
verschillende werk- en leerstijlen, maar ook aan 
verschillen in vooropleiding en ervaring. 
De opleidingen kennen een verschillende verhouding 
tussen fysiek werken en online werken.

Kijk voor meer informatie, data voorlichting 
en aanmelden op www.pentanova.nl 

Servicebureau Penta Nova: 
Telefoon: 030 275 35 80
E-mail: info@pentanova.nl

Voor inhoudelijke informatie:
Stuur een mail met je mobiele nummer naar  
info@pentanova.nl, dan krijg je contact met de 
kerndocent in de lesplaats die jij op het oog hebt.

pentanova.nl

Praktische informatie

Schoolleider Basisbekwaam Regulier
Alle colleges op een vaste locatie in vijftien lesdagen, 
waaronder een intensief seminar. Omvang 420 uur 
(15 EC).

Prijs:  € 5.855,- inclusief koffie/thee en lunch, 
exclusief verblijfskosten seminar à 
€325,- inclusief btw. 

Studiedag:  dinsdag of donderdag
Leslocaties:  Ede (di), Gouda (do), Helmond (di), 

Leiden (do), Rotterdam (do), Utrecht 
(di), Zwolle (di)

Start: september 2022

Schoolleider Basisbekwaam Blended 
Het beste van twee werelden; drie intensieve 
seminars in een hotel en de overige negen lesdagen 
online. Dezelfde tijdsinvestering als de reguliere 
variant, maar minder reistijd. Omvang 420 uur (15 EC)

Prijs:  € 5.855,- inclusief koffie/thee, lunch en 
verblijfskosten voor de seminars. 

Studiedag:  dinsdag (online), donderdag & vrijdag 
(seminars). Kijk voor precieze data op 
de  website.

Leslocaties:  online en hotel in het midden van het 
land

Start: september 2022

Schoolleider Basisbekwaam Verkort 
De kern van de opleiding in een seminar en acht 
lesdagen op een vaste locatie voor wie een passende 
vooropleiding heeft, met vrijstelling. Omvang 260 uur 
(10 EC)

Prijs:   € 3.625,- inclusief koffie/thee en lunch, 
exclusief verblijfskosten seminar à  
€ 325,- inclusief btw. 

Studiedag:  woensdag
Leslocatie:  Utrecht
Start:  september 2022


