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Vakbekwaam

Vakbekwaam leiderschap: 
regie & strategie   

Vooruit kijken voorbij 
de grenzen van je 
schoolmuren. Kansen 
zien om sterker te staan 
in de toekomst.”



Opleiding Schoolleider
Vakbekwaam

Voor wie 
Schoolleiders uit po of vo die (eind)verantwoordelijk 
zijn voor een afdeling, locatie of school. Schoolleiders 
die de basis beheersen, vakmanschap willen 
versterken en hun registratie willen afronden.

Regie op interne processturing  
Bij leiderschap op vakbekwaam niveau gaan we 
ervan uit dat de interne sturing binnen de school jou 
al doorgaans goed afgaat. We kijken verdiepend naar 
complexe vraagstukken in je school. Kwesties rond je 
team bijvoorbeeld, ook zichtbaar in jouw rolopvatting 
als leider. Hoe stuur je als het spannend wordt, welke 
visie op samenwerkende professionals bepaalt 
jouw handelen?  We bieden diverse perspectieven 
aan om in en uit te zoomen op de organisatie; dit 
multi-perspectief benut jij om de kwaliteit van het 
onderwijs te versterken. 
  

Strategie:  
de toekomst dichtbij halen   
Inzicht door uitzicht: hoe meer je begrijpt van je 
omgeving vanuit een brede blik, hoe meer je kan 
benutten voor de ontwikkeling van jouw school 
naar de toekomst. Welke belangen laten zich 
verenigen, welke verschillen kun je benutten of 
juist overbruggen? Waar liggen kansen en risico’s, 
welke waarden en randvoorwaarden zijn leidend 
voor keuzes? Je leert genuanceerde afwegingen 
te maken vanuit visie en het nemen van brede 
verantwoordelijkheid. Jouw leerlingen en ouders 
verdienen een sterke school, jouw bestuur een sterke 
groep leidinggevenden die mee kunnen sparren 
vanuit een onderzoekende blik.  
   

De denkkracht van de groep 
benutten levert me een duurzaam 
netwerk op. Blijvend nieuwsgierig 
en verbonden omdat we dezelfde 
taal spreken.”



Samenwerkend leren    
Je werkt als lesgroep nauw samen, investeert in 
elkaars leerproces omdat je daar rijker van wordt. 
Feedback van elkaar en van docenten wordt iets om 
naar uit te zien, betekenisvol en to the point.  
Je doet intervisie in leerkringen, benut persoonlijke 
coachgesprekken en zoekt nieuwe inzichten door ook 
in het bedrijfsleven rond te kijken. Je schaduwt elkaar 
als maatjes zodat je inzicht krijgt in het leiderschap 
in een andere context. Je creëert samen een netwerk 
dat elkaar nog jaren kan voeden.  
  
Inhoud    
Leidinggeven is een vak, dus natuurlijk voorzien we 
je van verdiepende vakkennis. Je krijgt interactieve 
colleges van docenten rond de lijnen regie en 
strategie. We werken in drie etappes aan een advies 
op een actueel vraagstuk van een afgestudeerd 
schoolleider en aan een eigen vraagstuk van je school. 
Je gaat kijken naar de toekomst van jouw school, 
naar kansen en bedreigingen. Je werkt scenario’s uit 
om verantwoord afwegingen te leren maken voor 
complexe keuzes. Onderwerpen zijn onder meer:

• Systeemdenken
• Teamleren
• Sturen op een professionele samenwerking
• Kwaliteitszorg
• Toezicht intern en extern
• Beleidsrijk begroten
• Professionele identiteit

Toetsing   
We toetsen vanzelfsprekend in steeds andere 
vormen, met concrete praktijkgerichte toetsen.  
Je schaduwt elkaar om leiderschap in een andere 
school te begrijpen, je presenteert een advies over 
een actueel vraagstuk van een andere schoolleider, 
je beschrijft een vraagstuk uit je eigen school en je 
visualiseert scenario’s voor de toekomst. De meeste 
producten zijn concreet toepasbaar voor jouw MT,  
je ouders, je bestuur. Toetsopdrachten worden 
begeleid door feedbacksessies met medestudenten 
en docenten. Zo blijf je samen op koers en benut je 
jouw energie optimaal.

Toekomstgesprek 
Je sluit de opleiding af met een Toekomstgesprek, 
waarbij je aangeeft hoe je leiding gaat geven aan 
beide scenario’s en wat dit van jou als persoon gaat 
vragen. Zo ben je goed voorbereid om het proces 
binnen en buiten de school na de opleiding aan te 
sturen. Door de coachingsgesprekken en het beeld 
van je leiderschap vanuit het schaduwtraject weet je 
weer opnieuw waar je staat. Je kent je kwaliteiten en 
aandachtspunten waarmee je de toekomst in stapt.

Afronding 
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond 
kun je je als schoolleider registreren in het 
Schoolleidersregister.



De opleiding Schoolleider Vakbekwaam 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.

pentanova.nl

Praktische informatie

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

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 Vakbekwaam 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 ECTS)

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

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

Leslocaties:  online en hotel in het midden van het 
land

Start: september 2022

Schoolleider Vakbekwaam Seminars 
Voor wie informele gesprekken naast colleges de 
beste leeromgeving bieden. Zes intensieve seminars 
en drie losse dagen, in een hotel in het midden van 
het land. Omvang 420 uur (15 ECTS)
 
Prijs:  € 8.220,- inclusief koffie/thee, lunch,  

en verblijfskosten voor de seminars. 
Studiedag:  maandag en dinsdag (seminars). 

De exacte online lesdagen en data van 
de seminars vind je op de website.

Leslocatie:  hotel in het midden van het land
Start:  september 2022

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.
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