
DE VERANDERAAR
Een NOVO-procesbegeleider leert doelgericht bij te dragen aan de ontwikkeling tot een lerende organisatie door de 
innovatiekracht van een organisatie te vergroten. Om dat te bereiken is naast kennis, inzicht en vaardigheid ook het 
voorbeeldgedrag van essentieel belang. De opleiding richt zich daarom ook op de ontwikkeling van de 
begeleidingsattitude van de deelnemer aan de hand van eigen casuïstiek.

NOVO staat voor Nederlandse Opleiding voor Veranderkunde en Organisatieontwikkeling en richt zich op het 
onderwijs en andere non-profit sectoren.

NOVO-opleiding
POST-HBO-OPLEIDING                                                      
VOOR PROCESCONSULTANTS                                        

DE OPLEIDING VOOR VERANDERAARS
IN SECTOREN ALS HET ONDERWIJS, 
JEUGDZORG, WELZIJN EN DE OVERHEID



Een NOVO-procesbegeleider:
- kan doelgericht bijdragen aan de ontwikkeling tot lerende organisatie;
- helpt de ontwikkel- en innovatiekracht van een organisatie vergroten;
- beschikt over een begeleidingsattitude, die het leren binnen de organisatie bevordert;
- is een systeemdenker;
- kent de eigen kracht en beperkingen en kan dat effectief inzetten.

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
www.kpz.nl
038-4257620

NOVO: NEDERLANDSE OPLEIDING VOOR 
VERANDERKUNDE EN 
ORGANISATIEONTWIKKELING

VOOR WIE?
De post-hbo-opleiding tot NOVO-proces- 
begeleider richt zich op leidinggevenden en 
functionarissen die binnen non-profit 
organisaties werken (in het onderwijs (po, vo, 
mbo of hbo), kinderopvang, sociaal werk, 
jeugdzorg en lokale overheden en andere 
professionals in de publieke sector) of deze 
organisaties vanuit een externe positie 
begeleiden. Deelnemers zijn op het niveau van 
het hbo of wo opgeleid.
 

WAT?
Binnen de NOVO-opleiding leer je 
veranderingen te begeleiden. Je werkt 
planmatig aan een verandering, welke vaak 
start met een opdracht van een 
leidinggevende, het maken van een tijdpad en 
een plan van aanpak. Je leert binnen de 
opleiding hoe je een leidend team kunt vormen 
om het plan te realiseren, hoe je draagvlak 
verkrijgt voor de verandering, hoe je mensen 
meeneemt en kunt inzetten om de doelen te 
bereiken. Je leert oplossingsgericht werken aan 
problematieken die je tegenkomt, omgaan met 
weerstand en conflicten en dealen met de 
onzekerheid in de periode waarin oude 
routines worden losgelaten. Je leert 
projectmatig te werken met een veranderteam 
en hoe je je opdrachtgever kunt meenemen in 
de stappen die je zet. Je leert om een 
verandering van A tot Z uit te voeren: van plan 
tot aanpak, het experiment tot borgen van de 
vernieuwing.

STUDIEBELASTING
De opleiding is individueel of in company te volgen. De 
opleiding is verdeeld in drie periodes met een tiotale 
studiebelasting van 244 uur:
- periode 1 (84 uur):
  werkbijeenkomst 1-2, 2 x intervisie, 1 x supervisie, toetsing;
- periode 2 (128 uur):
  werkbijeenkomst 3-5, 3 x intervisie, 1 x supervisie, toetsing;
- periode 3 (32 uur):
  werkbijeenkomst 6, 1 x supervisie en het eindgesprek.
De deelnemer stelt tijdens de opleiding een portfolio samen 
dat tijdens het eindgesprek wordt besproken. Bij goed 
gevolg doorlopen van de opleiding ontvangt de deelnemer 
het post-hbo-diploma NOVO-procesbegeleider.

KOSTEN
De kosten voor een volledige opleiding, leidend tot een 
post-hbo-opleiding (twee seminars van drie dagen, drie 
seminars van twee dagen en supervisie), zijn 
€ 5610,- opleidingskosten en circa € 1530,- verblijfskosten. 
De opleidingskosten zijn exclusief literatuur.

MEER INFORMATIE
Uitgebreide praktische en inhoudelijke informatie en een link 
om je aan te melden vind je op www.kpz.nl.
Voor vragen over de NOVO opleiding kun je contact 
opnemen met centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.

De opleiding is erkend bij: 
Herregistratie schoolleiders PO, ten behoeve van 
schoolleiders VO, Registerleraar, CRKBO.


