
Voor wie 
Schoolleiders uit po of vo die (eind)verantwoordelijk 
zijn. Schoolleiders die de basis beheersen en hun 
vakmanschap willen versterken.

Praktijkgerichte opleiding  
De opleiding vakbekwaam is heel praktijkgericht. 
De praktijk is steeds leidend: wat vind je belangrijk 

Opleiding
Schoolleider
Vakbekwaam

Vakbekwaam leiderschap: regie & strategie   

voor jouw organisatie en team? Hoe ga je om met 
feedback vanuit je team? Hoe ga je om met moeilijke 
situaties in de praktijk? Tijdens de opleiding 
vakbekwaam leer je heel veel over jezelf als leider. In 
de opleiding vakbekwaam leer je ook veel van elkaar. 
Zo ga je ook bij medestudenten langs op hun school, 
om zo te zien en ervaren hoe zij kennis in de praktijk 
toepassen.

Vooruit kijken
voorbij de grenzen 

van je schoolmuren. 
Kansen zien om sterker

te staan in de 
toekomst.”



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.  

Inhoud    
Leidinggeven is een vak, dus natuurlijk voorzien we 
je van verdiepende vakkennis. We werken in drie 
etappes aan een advies op een actueel vraagstuk 
van een afgestudeerd schoolleider en aan een eigen 
vraagstuk van je school. 

Onderwerpen zijn onder meer:
• Systeemdenken
• Teamleren
•  Kwaliteitszorg
•  Toezicht intern en 

extern

• Beleidsrijk begroten
• Het multiperspectief
• Jouw professionele 
 identiteit

Toekomstgesprek 
Je sluit de opleiding af met een Toekomstgesprek, 
waarbij je aangeeft hoe je leiding gaat geven 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. 

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

Praktische informatie 
De opleiding kent drie varianten op basis van 
hetzelfde programma en diploma.

Schoolleider Vakbekwaam 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 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.

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

Leslocaties:  online en hotel in het midden van het 
land

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.
 
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.

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