
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.

Opleiding
Schoolleider
Basisbekwaam

Mijn praktijk ligt 
elke lesdag op tafel. 

Welke invloed heb 
ik op de kwaliteit 

van onderwijs? Daar 
draait het om.”

Complexe praktijk  
Voor leiderschap op basisbekwaam niveau dagen we je uit om 
inzicht te ontwikkelen in de complexiteit van je school. Je leert 
zien hoe je bijdraagt aan een sterk team maar ook hoe je vanuit 
jouw (nieuwe) rol ongewenste patronen kunt doorbreken. 
Teamleren en het versterken van eigenaarschap op alle niveaus 
vinden we belangrijk. Daarbij ben je alert op het handelen 
vanuit jouw kwaliteiten en 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. 

Zicht hebben op én richting geven aan
de complexe schoolorganisatie 



Praktijkgericht 
Bij Penta Nova ligt de 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.

 
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.  

Inhoud  
Leidinggeven is een vak, dus natuurlijk voorzien we 
je van vakkennis. Je krijgt interactieve colleges van 
docenten die dichtbij de praktijk staan. 
Onderwerpen zijn onder meer: 
• Basiscommunicatie en feedback
• Teamleren
• Leiderschapsstijlen
• Kwaliteitszorg
•  Bedrijfsvoering
• Jouw professionele identiteit

Praktische informatie 
De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is een 
post-hbo opleiding. De opleiding kent drie varianten 
op basis van hetzelfde programma en diploma.

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

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

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

Schoolleider Basisbekwaam Blended 
Het beste van twee werelden; 3 seminars in een 
hotel en 9 dynamische online lesdagen. Dezelfde 
tijdsinvestering als de reguliere variant, maar minder 
reistijd. Omvang 420 uur.

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

Leslocaties:  online en hotel in het midden van het 
land

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.

Studiedag:  woensdag
Leslocatie:  Utrecht

Voor de kosten en startdata van deze opleiding 
verwijzen we je naar de website pentanova.nl

Neem contact met ons op
voor meer informatie of vragen:
Telefoon: 030 275 35 80
E-mail: info@pentanova.nl
Website: www.pentanova.nl pentanova.nl
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