
 NIEUW

Met de leergang Herregistratie Regie en Strategie maak je een verdieping. Je wordt uitgenodigd strategisch na
te denken over de inrichting en organisatie van je onderwijs. Daarbij leer je onderbouwde keuzes te maken over 
HR-beleid en je bedrijfsvoering.
In vijf dagen maak je kennis met inzichten die je net weer even verder brengen in je expert rol.
De leergang is bedoeld voor leidinggevende uit het publieke domein, zodat er een brede ontmoeting kan ontstaan 
met diverse leidinggevende
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REGIE EN STRATEGIE
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TIJD NEMEN OM JE EVEN 
ONDER TE DOMPELEN EN EEN 
VERDIEPING SLAG TE MAKEN?



De leergang Regie en Strategie is bedoeld voor directeuren die werkzaam zijn in het domein Kind en Educatie 
(0 – 14 jaar). Directeuren basisonderwijs, leidinggevenden van een Kindcentrum, leidinggevenden bij 
jeugdzorg en teamleiders uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn allen welkom.
 
Na het succesvol afronden van de leergang ontvang je een certificaat waarmee herregistratie bij het 
Schoolleidersregister PO mogelijk is.

KATHOLIEKE 
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LEERGANG REGIE EN STRATEGIE

INHOUD
Thema 1: Effectief en strategisch regisseren
Je intenties kunnen nog zo goed zijn, het gaat 
om begrijpen en begrepen worden! Wezenlijk 
contact gaat voor elke afspraak. Effectief 
beïnvloeden stelt je in staat om vanuit 
autonomie te verbinden en gezamenlijke 
doelen te bereiken. Dit vraagt een open 
houding naar de ander en helderheid over waar 
je staat, vanuit de gedachte ik ben oké en de 
ander is oké.

Thema 2: Inrichten en organisatie van het 
onderwijs
In een omgeving volop in verandering is het 
van belang dat je vorm kunt geven aan 
onzekerheid. Het is van belang dat je weet 
waar je invloed op kunt uitoefenen en welke 
onderdelen in mindere mate beïnvloedbaar 
zijn. Dit vraagt een creatieve en realistische kijk 
op de mogelijkheden om effectief te kunnen 
blijven reageren op de veranderingen in de 
organisatie.

Thema 3: Bedrijfsvoering, HR-beleid, financiën 
en huisvesting
Bedrijfsvoering is een algemeen begrip waarin 
personeelsbeleid, financiën en huisvestiging 
samenkomen. Zicht op onderlinge relaties 
tussen de diverse onderdelen vergroot je 
sturingskracht.

Thema 4: Persoonlijk herontwerp
Een herontwerp helpt je in het bundelen van 
ervaringen en inzichten en geven richting aan 
de wijze waarop je leiderschap op het gebied 
van Regie en Strategie vorm wilt geven. Een 
persoonlijk verbeterplan is een document dat 
gaat over de onderlegger die sturend is voor 
jouw handelen en waarop je kunt vertrouwen.

PRAKTISCHE 
INFORMATIE
Niveau Post-hbo
Studiebelasting Vijf bijeenkomsten

De totale studielast is 112 uur (4 EC's)
Locatie Katholieke Pabo Zwolle
Data Kijk op www.kpz.nl/studeren/
                             herregistratie-regie-en-strategie
                             voor de planning
Tijd 9.00 - 16.30 uur
Docent Martine de Jong
Kosten Kijk op www.kpz.nl/studeren/
                             herregistratie-regie-en-strategie
                             voor de actuele prijzen.

De leergang Regie en Strategie vormt samen met de 
leergang Persoonlijk leiderschap een brede basis voor 
gedegen en weldoordacht leiderschap. De leergang 
Persoonlijk Leiderschap start in september 2020.

INSCHRIJVEN
Vind je de leergang interessant, gun jezelf dan de tijd om 
hier aan deel te nemen. Je kunt je aanmelden via
www.kpz.nl/studeren/herregistratie-regie-en-strategie/

Enkele reacties van deelnemers die afgelopen jaar de 
leergang Regie en Strategie hebben gevolgd:
   - ‘Echt een meerwaarde.‘
   - ’Ik heb veel theoretische bagage meegenomen waar ik in
      de praktijk mee verder ga.’
   - ‘In de leergang wordt er afgestemd op je eigen praktijk.’ 

Door deelnemers is deze leergang gewaardeerd met een 8,7.

http://www.professionaliseringsaanbod.nl/aanbieders/kpz-leiderschapsopleidingen-kind-en-educatie/
https://www.kpz.nl/studeren/herregistratie-regie-en-strategie/

