
Ben jij een leidinggevende, maar niet werkzaam in 
het onderwijs? Of ben je net gestart als schoolleider, 
met ervaringen uit een ander werkveld? Met het 
zij-instroomtraject tot schoolleider primair onderwijs 
vorm je een stevig fundament voor jouw leiderschap.

Praktijkgerichte opleiding  
Door onze kleine studiegroep én door veel in de 
praktijk te werken, verwerf je de competenties die 
een schoolleider nodig heeft.

Ben jij een leidinggevende buiten het onderwijs 
en overweeg je om schoolleider te worden?

Voor wie 
Dit traject is bestemd voor iedereen die zich herkent 
in het onderstaande profiel:
•  Zin in de dynamiek die kinderen en hun ouders 

met zich meebrengen
•  Ruime ervaring met leidinggeven aan 

professionals in teams
• Je wilt van betekenis zijn in het onderwijs.

Zij-instroom
schoolleider

Van verschil 
wíllen maken 
naar verschil 

kúnnen maken!”



De opleiding in het kort   
• Eénjarige opleiding
• Minimaal vier studenten en maximaal veertien
•  Minimaal 1 dag stage of werk
•  Eén dag in de week les op locatie

Opbouw opleiding  
De opleiding bestaat uit verschillende lijnen en is 
grotendeels vraaggestuurd.

Themalijn
Gebaseerd op de opleiding vakbekwaam 
schoolleider, daarnaast uitgebreide aandacht voor 
het onderwijskundige deel.

Persoonlijke lijn 
Gericht op (transformatie in) professionele identiteit.

Praktijklijn
Minimaal 1 dag stage of werk als leidinggevende in 
een basisschool.

Supervisie als ondersteuning 
Voor aspirant schoolleiders die onze opleiding doen, 
is er mogelijkheid voor extra ondersteuning in de 
vorm van Supervisie.
Een module supervisie wordt gegeven door
een gecertificeerd supervisor en bestaat uit 10
gesprekken van een uur. 
Schoolleiders die supervisie volgen zeggen hierover: 

De supervisie maakt dat je even 
stilstaat in plaats van te blijven 
doorhollen”

Praktische info 
Post-hbo opleiding van één jaar
Omvang:  Een studiebelasting van gemiddeld 

25 uur per week (inclusief stage- en 
contacttijd)

Leslocaties:  Utrecht (maandag) 
Den Haag (dinsdag) 
Zwolle

Voor de kosten, startdata en meer informatie over 
de Zij-instroom schoolleider 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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