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VOORWOORD
In de afgelopen tien jaar heeft KPZ Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie zich steeds verder ontwikkeld 

tot een regionale partner voor werkgevers en (toekomstige) leidinggevenden in het onderwijs, kinderopvang, 

sociaal werk, jeugdzorg en lokale overheden. KPZ biedt diverse leiderschapsopleidingen die samen een 

doorgaande ontwikkelingslijn vormen van hbo, post-hbo tot master en gericht zijn op formeel en informeel 

leiderschap binnen diverse functies, taken en rollen. KPZ werkt hierbij in partnerschap samen met Fontys 

hogescholen Kind en Educatie en met partners binnen de Campus Kind en Educatie Zwolle en omgeving. De 

opleidingen zijn gebaseerd op de voormalige Magistrum Leiderschapsopleidingen.

De opleidingen zijn gebaseerd op de competenties van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Vanuit deze 

basiscompenties zijn de verschillende opleidingen doorontwikkeld voor leidinggevende in het onderwijs, 

kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk. De leiderschapsopleidingen zijn gericht op leiding- en richting geven 

aan teams en organisaties in een veranderende omgeving, (inter)professioneel werken en 

organisatieontwikkeling binnen het domein Kind en Educatie. De opleidingen zijn vormgegeven in 

samenwerking met het werkveld en adviesraden vanuit toekomstige leiderschapsvragen en gericht op de 

ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. De curricula zijn actueel, internationale georiënteerd, afgestemd op de 

behoeften van de deelnemers en ontworpen en uitgevoerd door een hoog gekwalificeerd en gevarieerd 

docententeam, samen met externe experts uit de verschillende werkvelden.

 

Kenmerkend is de intensieve en persoonlijke begeleiding, waarbij de ontwikkeling van de eigen praktijksituatie 

steeds het uitgangspunt vormt en veel aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van de eigen professionele 

(leiderschaps)identiteit. Het resultaat is dat onze deelnemers zich als toekomstige leiders ontwikkelen die in 

staat zijn om, samen met hun team en andere betrokkenen, beredeneerde interventies te ontwerpen en 

innovatiestrategieën toe te passen binnen een complexe context, oftewel: de praktijk van de veranderende 

organisatie.

 

Professionals die deze ontwikkelingen mede vormgeven, zijn in staat verbindingen te leggen tussen de 

opvoeding en ontwikkeling van kinderen, het onderwijs aan kinderen en deelname van kinderen en jongeren aan 

de maatschappij. Leidinggeven aan organisaties die te maken krijgen met deze maatschappelijke ontwikkelingen 

vraagt om toekomstgericht, transformatief leiderschap. Dit alles vraagt om een nieuwe generatie leiders, niet 

alleen in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang, het sociaal werk en de jeugdzorg: leidinggevenden die 

vanuit een sterk bewustzijn, een professionele houding en inspelend op steeds veranderende ontwikkelingen hét 

verschil willen maken voor de toekomst van kinderen.

De post-bachelor leiderschapsopleidingen bieden de mogelijkheid door te stromen naar de Master Leiderschap 

en Innovatie Kind en Educatie of naar één van de opleidingsprogramma’s, gericht op het leidinggeven aan een 

Integraal Kindcentrum of diverse herregistratieprogramma’s. De instroommogelijkheden zijn afhankelijk van 

eerder behaalde kwalificaties.

 

KPZ Leiderschapsopleidingen wil als maatschappelijk betrokken speler in het regionale werkveld als opleider én 

als kennispartner een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 

ontwikkelmogelijkheden van kinderen.

 

Team KPZ Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie
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KPZ LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN
KIND EN EDUCATIE

VISIE OP LEIDERSCHAP
KPZ ziet als de kern van leiderschap dat invloed uitgeoefend kan worden op het gedrag van anderen en op de 

processen in de organisatie. Effectief en inspirerend leiderschap bestaat volgens ons uit het inspireren van 

anderen met een heldere visie, het motiveren en verbinden van mensen in en buiten de organisatie en het 

richting geven in een veranderende omgeving. Een leider motiveert en stimuleert anderen, ontwikkelt 

saamhorigheid en geeft vertrouwen in de eigen kracht van de mensen in het team en de organisatie. De leider 

vormt allianties en legt verbindingen tussen mensen in de organisatie met als doel maatschappelijke 

meerwaarde te creeren in het belang van kinderen.

MANAGEMENT OF FORMEEL EN INFORMEEL LEIDERSCHAP?
Bij management wordt de nadruk gelegd op het formele karakter van de functie van de leidinggevende. Een 

manager is formeel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk van anderen. Managementleden zijn, als 

leidinggevende, daarmee formeel verantwoordelijk voor het werk van de medewerkers binnen hun organisatie. 

Het gegeven dat leidinggevenden een managementfunctie vervullen, maakt hen nog niet automatisch effectieve 

leiders. Effectief leiderschap ontstaat wanneer medewerkers in staat zijn anderen in de organisatie te bewegen 

om met elkaar invulling te geven aan gemeenschappelijke doelen en dit zal leiden tot meer of minder complexe 

veranderprocessen. Formeel leidinggevenden hebben in principe het gezag om leiderschap uit te oefenen. 

Voorwaarde is dat zij dat gezag goed gebruiken en dit gezag verdienen in de ogen van de medewerkers, de 

ouders, de leerlingen en andere belanghebbenden.
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THEORETISCHE GRONDSLAG VAN ONZE OPLEIDINGEN

Onze opleidingen zijn mede gebaseerd op actuele

wetenschappelijke literatuur over leiderschap en 

innovatie. Daarnaast zijn er nog andere relevante 

aspecten die de grondslag vormen voor onze 

leiderschapsopleidingen, namelijk: professional 

governance, innovatief vermogen, ondernemerschap 

en interprofessionele samenwerking in het domein 

kind en educatie, waar de sectoren onderwijs, 

kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg onder 

vallen. De opleidingen zijn gericht op de 'Gouden 

Driehoek' persoonlijke ontwikkeling, context en theorie.

De grondslag van professional governance, waarin leiderschap gedeeld is in de organisatie en er ruimte wordt 

gecreëerd voor formeel en informeel zeggenschap wordt als volgt omschreven: 'Leiderschap als rol, als proces 

dat zich voordoet in samenwerking tussen mensen. Wie dat leiderschap neemt en verwerft staat niet vast, maar 

kan verschillen per situatie, per activiteit en door de tijd heen. Professional governance wordt gezien “als 

systeem van verdeling en deling van bevoegdheden” ten behoeve van een cultuur waarin een open leerhouding 

centraal staat en er een goede balans is tussen sturen en coachen, met meer nadruk op horizontale 

verantwoording, dan verticale verantwoording.' (Onderwijsraad,2016).

 

De tweede grondslag is innovatief vermogen en ondernemerschap. De Onderwijsraad (2014) geeft 

aanbevelingen om meer innovatieve professionals op te leiden. Dit advies past bij het beeld van de hoger 

opgeleide professional met een onderzoekend vermogen, die zijn handelen baseert op onderzoek, een 

onderzoekende houding heeft en zelf in staat is onderzoek te verrichten. Het is weliswaar essentieel dat 

(praktijkgericht) onderzoek belangrijk is voor de hbo-professional, maar het is niet voldoende. In een 

beroepsopleiding is het slechts een middel om tot verbetering van de praktijk te komen. Het belang van 

innoverend vermogen neemt toe in de samenleving. Butter & Van Beest (2017) breken een lans voor meer 

'innovatiepedagogiek' in het hbo, waarbij krachtig wordt ingezet op het opleiden van 'professionals-met-impact' 

en de focus meer ligt op uitkomsten van onderzoek, dan op het onderzoek zelf. Zie ook de dialoogfunctie en de 

feedbackfunctie van onderzoek (A. Ros, Fontys Hogescholen, Steunpunt opleidingsscholen en POraad, 2017).

De derde grondslag is interprofessionele samenwerking. Dit heeft te maken met het ervaren van de meerwaarde 

in het proces van leren bewegen tussen of samenwerken met andere systemen. Door samen te werken met 

andere disciplines en/of verschillende contexten ontstaat er zowel een leerproces als een beweging.

 

KERNWAARDEN
Het leer- en werkklimaat van KPZ wordt bepaald door vier kernwaarden:

• persoonlijk;

• uitzonderlijk;

• ontwikkelend;

• verbindend.
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DOORLOPENDE LEERLIJN
KPZ Leiderschapsopleidingen Kind en Educatie 

anticipeert op het veranderende takenpakket van 

(school)leiders en hun vraag om voortdurende 

professionele ontwikkeling. We doen dat door 

middel van een doorlopende leerlijn binnen onze 

opleidingen, van 'oriëntatie op leiderschap' tot de 

masteropleidingen die we aanbieden. We sluiten 

hierbij nadrukkelijk aan bij de beroepsstandaard van 

de schoolleider, maar ook verschillende 

leidinggevende rollen en functies binnen de cao’s 

kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg.

VOOR WIE ZIJN ONZE OPLEIDINGEN 
BEDOELD?
De opleidingen zijn bedoeld voor professionals die 

werkzaam zijn op hbo- of academisch niveau en zich 

willen ontwikkelen op het gebied van leiderschap in 

verschillende rollen en op alle niveaus in organisaties 

binnen het domein kind en educatie. We bieden 

opleidingen aan voor leidinggevenden in de 

sectoren onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en 

jeugdzorg, die direct te maken hebben met het 

ontwikkelingsproces van kinderen, maar ook voor 

professionals die een coördinerende rol hebben en 

zich verder willen bekwamen in een aantal 

leiderschapsaspecten en voor professionals die zich 

willen oriënteren op de mogelijkheid om door te 

groeien tot leidinggevende.

UITGANGSPUNTEN VAN ONZE 
OPLEIDINGEN

• Je wordt aangesproken als professional, 

waarbij de leiderschapsopleiding een bijdrage 

levert aan jouw persoonlijke- en professionele 

ontwikkeling;

• Je neemt je praktijk mee naar de opleiding en 

gebruikt jouw praktijkervaring en 

praktijksituatie als uitgangspunt voor het leren 

leiding geven aan veranderprocessen;

• Tijdens de opleiding koppel je de actuele 

theoretische inzichten aan jouw dagelijkse 

praktijk;

• Je draagt zelfstandig verantwoordelijkheid 

voor jouw leerproces: wij faciliteren jouw 

leerproces, onder andere door het aanbieden 

van actuele theorie, afwisselende werkvormen 

en persoonlijke begeleiding;

• Je leert samen met en van andere deelnemers, 

die dezelfde instelling en ambitie hebben als 

jij, waardoor een optimaal leerklimaat ontstaat 

en je in staat bent over de grenzen van de 

eigen organsiatie te kijken.

INTAKE EN ASSESSMENT
Een juiste orientatie en start van de opleiding vinden 

wij erg belangrijk. Vandaar dat wij aan het begin van 

een opleidingstraject een ontwikkelingsgericht 

assessment aanbieden, zodat je al direct een 

persoonlijk ontwikkelplan kunt vaststellen, waarmee 

je zo efficiënt mogelijk je einddoel kunt bereiken. 

Ook kan het assessment worden afgenomen om in 

samenhang met het intakegesprek de keuze van je 

opleiding te bepalen.

Bij het assessment maken we gebruik van vier 

competentieniveaus:

• oriënterend leiderschap;

• basisbekwaam;

• vakbekwaam;

• master.

Bij inschrijving wordt met jou bepaald op welk 

niveau je het assessment gaat invullen. De 

eindrapportage wordt met je besproken in een 

intakegesprek. Hierin stellen we samen vast welke 

opleiding en welke werkwijze het beste aansluit bij je 

ontwikkeling en jouw dagelijkse praktijk.
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BEROEPSSTANDAARD SCHOOLLEIDER
Onze opleidingen voldoen aan de 

beroepsstaandaard van de schoolleider primair 

onderwijs, waardoor met het behalen van de 

post-hbo-opleiding Vakbekwaam of met het behalen 

van de Master Leiderschap en Innovatie Kind en 

Educatie (MLIKE) ingeschreven kan worden als 

register directeur (RDO) in het 

schoolleidersregeister.

Het takenpakket van de schoolleider wordt steeds 

uitdagender door maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen en beleidsmatige 

veranderingen die in de regel daarop volgen. 

Hierdoor is het van belang dat schoolleiders zich 

voortdurend professioneel ontwikkelen. De 

beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair 

onderwijs, die in 2013 van kracht werd, bestaat uit 

een competentieprofiel en bekwaamheidseisen, 

maar ook uit eisen voor verdere professionalisering.

De beroepsstandaard is gebaseerd op vijf 

kenmerken van effectief leiderschap die vertaald zijn 

naar vijf basiscompetenties. Die basiscompetenties 

zijn:

• visiegestuurd werken;

• in relatie staan tot de omgeving;

• vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit 

onderwijskundige gerichtheid;

• hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, 

leren en onderzoeken op alle niveaus;

• hoger orde denken.

Deze basiscompetenties lopen als rode draad door 

onze leiderschapsopleidingen heen waarbij vanuit de 

cao’s van de kinderopvang, sociaal werk en 

jeugdzorg in alle opleidingen aansluiting wordt 

gezocht.

Op de volgende pagina’s beschrijven we eerst de 

opleidingen voor de (basis)registratie en vervolgens 

de mogelijkheden die wij bieden voor de 

herregistratie in het Schoolleidersregister.

OPEN INSCHRIJVING EN MAATWERK
Onze opleidingen kunnen worden gevolgd in Zwolle 

via open inschrijving. Indien gewenst verzorgen wij 

daarnaast ook incompany trajecten voor (grotere) 

besturen of samenwerkende (school)organisaties op 

diverse locaties. Hierbij kunnen we maatwerk 

realiseren waarbij we rekening houden met 

specifieke onderwerpen die actueel zijn voor de 

opdrachtgever(s). We sluiten hierbij nadrukkelijk aan 

bij de praktijksituatie.

Informatie over kosten, leslocaties en actuele data 

vind je op www.kpz.nl/cvo.
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DOOR DE OPLEIDING BASISBEKWAAM 
BEN IK STERKER GEWORDEN IN DE 
ROL VAN LOCATIELEIDER
Tijdens de bijeenkomsten van de leiderschapsopleiding leer ik veel van de praktijkgerichte casussen en van de 

theorie die gedeeld wordt. Het samenwerken met medecursisten zorgt ervoor dat we ervaringen kunnen 

uitwisselen en ervan leren. Daarnaast is er een breed aanbod aan opdrachten die in het werkveld uitgevoerd 

worden. Die opdrachten hebben altijd een direct raakvlak met mijn werk als locatieleider. De link tussen studie 

en werk is vanaf de eerste cursusbijeenkomst duidelijk merkbaar, dat zorgt ervoor dat het geleerde meteen in 

de praktijk uitgevoerd kan worden.  

 Door het volgen van de leiderschapsopleiding ben ik sterker geworden in de rol die ik op de basisschool 

vervul.

 

Suzanne Habers

Locatieleider de Springplank
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BASISREGISTRATIE

BASISREGISTRATIE
Goede leidinggevenden zijn cruciaal voor de 

kwaliteit van het onderwijs; dat vinden besturen, 

brancheorgansiaties en ook de overheid. 

Professionalisering van deze beroepsgroep is 

daarom één van de speerpunten van het Ministerie 

van OCW. Een instrument dat wordt ingezet om dit 

te realiseren, is het verplichte beroepsregister voor 

schoolleiders. Vanaf 1 januari 2018 dienen alle 

schoolleiders primair onderwijs geregistreerd te zijn 

in het Schoolleidersregister PO.

De opleidingen voor de (basis)registratie zijn 

opgebouwd op basis van de volgende zes thema’s:

1 Richting geven aan de organisatie

Gericht op het creëren van een gemeenschappelijke 

toekomst en omgevingsgerichte visie binnen de 

organisatie.

2 Organisatie inrichten

Gericht op het inzicht in en beïnvloeden van zaken 

die ondersteunend zijn aan het primaire proces.

3 Leidinggeven aan het onderwijsprogramma

Gericht op het creëren van een krachtig 

onderwijsprogramma en de interne voorwaarden die 

hiervoor nodig zijn.

4 Leidinggeven aan teams

Gericht op het afstemmen van de organisatiedoelen 

en de persoonlijke ontwikkeldoelen van de 

medewerkers.

5 Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap

Gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de 

deelnemer in relatie tot zijn rol als schoolleider.

6 Werkplekopdrachten en onderzoek

Gericht op de onderzoekende houding en 

vaardigheden van de schoolleider.

Door deze opbouw kun je de opleidingen als een 

aaneengesloten traject doorlopen. Heb je een 

opleiding gevolgd bij een andere opleider die niet 

deze structuur heeft en wil je doorstromen in een 

andere, dan wordt in overleg met jou bekeken welk 

programma het meest passend is bij jouw 

werkervaring en vooropleiding.

REGISTRATIE FCB (KINDEROPVANG, 
SOCIAAL WERK EN JEUGD) EN SKJ
KPZ Leiderschapsopleidingen en haar partners 

hebben het doel de leiderschapsopleidingen stap 

voor stap te verbreden naar de sector Kind en 

Educatie. KPZ heeft het initiatief genomen naar de 

brancheorganisatie FCB en Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugd voor de registratie van de 

verschillende opleidingen en opname in de diverse 

cao’s per sector.

Onze opleidingen en programma’s:

• Oriëntatie op Leiderschap;

• Middenmanagement;

• Basisbekwaam*;

• Vakbekwaam;

• Directeur van Buiten;

• Leidinggevende Integraal Kindcentrum 

(herregistratie);

• Nederlandse Opleiding Veranderkunde en 

Organisatieontwikkeling (NOVO) 

(herregistratie);

• Master Leiderschap en Innovatie Kind en 

Educatie (MLIKE);

• diverse herregistratiemodules en leergangen.

 

*Basisbekwaam verkort is te volgen na het behalen 

van het certificaat MIMA (na 2014) of een andere 

vergelijkbare managementopleiding die op hetzelfde 

niveau is gekwalificeerd.
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ORIËNTATIE OP 
LEIDERSCHAP
Een oriënterend traject voor potentiële 

leidinggevenden (leraren en pedagogisch 

professionals en groepsleiders in het domein kind 

en educatie.

Pedagogisch professionals, groepsleiders en leraren 

geven dagelijks leiding aan een groep kinderen en 

werken samen met collega’s. Dit vraagt 

competenties waarvan er een aantal in de basis 

overeenkomt met die van een leidinggevende. 

Waarom zou je niet eens onderzoeken of 

leidinggeven aan een school, kindcentrum, kinder- of 

buitenschoolse opvang of welzijnsorganisatie iets 

voor je is? Het aantal leidinggevende taken en 

functies in het domein kind en educatie, waarvan 

onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg 

deel uitmaken, is groeiende. Dat is ook logisch, want 

leidinggeven binnen dit domein is een uitdagende 

opdracht. Organisaties binnen dit domein worden 

steeds complexer, worden groter en het beeld van 

één leidinggevende per organisatie verdwijnt. Het 

spreiden van leiderschap is een belangrijk item voor 

de toekomst.

 

VOOR WIE?
We bieden potentiële leidinggevenden (leraren en 

pedagogisch professionals en groepsleiders in het 

domein kind en educatie) een traject oriëntatie op 

leiderschap aan waarmee beter zicht gekregen 

wordt op de eigen leidinggevende capaciteiten.

De leergang Oriëntatie op leiderschap is uitermate 

geschikt om in een incompany traject te worden 

uitgevoerd.

Bij een incompany traject worden data, kosten en 

locatie in overleg vastgesteld op basis van een 

offerte.

 

TOELATINGSEISEN
• Je bent minimaal in het bezit van een 

hbo-associate degree of bachelordiploma.

• Je bent werkzaam als leraar, bouwcoördinator 

of als groeps- of teamleider of je bent 

werkzaam in een vergelijkbaar rol binnen het 

domein kind en educatie, waar onderwijs, 

kinderopvang, sociaal werk of jeugdzorg deel 

van uitmaken.

 

STUDIETIJD EN EC’S
De leergang duurt 28 uur. Er zijn twee inhoudelijke 

bijeenkomsten. De resterende tijd besteed je aan 

literatuurstudie, het uitvoeren van praktijk- 

opdrachten en het maken van een presentatie.

PROGRAMMA
Tijdens de bijeenkomsten maak je kennis met 

theorie, inzichten en vaardigheden met betrekking 

tot leidinggeven in het onderwijs. Van de 

deelnemers wordt gevraagd te reflecteren op eigen 

ervaringen en deze te verbinden met theorie en op 

grond hiervan beslissingen te nemen voor het eigen 

handelen. Reflecteren is een voorwaarde om een 

onderzoekende houding te ontwikkelen.

Onderwerpen:

• leidinggeven in de context van de eigen 

organisatie;

• communicatie en organisatie op bouw-, 

groeps- en school/organisatieniveau;

• stijlen van leidinggeven;

• onderwijskundig leiderschap;

• school/organisatie en omgeving.

Daarnaast ga je op werkbezoek.

 

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.
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MIDDENMANAGEMENT
Met de opleiding Middenmanagement verwerf je de 

basiskennis en de basisvaardigheden waarmee je 

kunt functioneren als coördinator, manager of 

leidinggevende van een afdeling of organisatie 

binnen het domein kind en educatie voor kinderen 

van 0-18 jaar. Daarbij gaat het om de sectoren 

onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en 

jeugdzorg.

 

De opleiding Middenmanagement kan voor de 

meeste deelnemers de eerste opleiding zijn 

waarmee ze ervaring opdoen met professioneel 

leiderschap. De opleiding is gericht op het 

ontwikkelen van de basisvaardigheden op het 

gebied van leidinggeven. Je verbreedt je horizon en 

leert de taal van management en leiderschap 

verstaan. Je maakt kennis met een aantal 

inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het 

leidinggeven en je leert je collega’s te ondersteunen 

en begeleiden in hun werk en in hun functioneren als 

collega in een team.

 

VOOR WIE?
De opleiding is bedoeld voor professionals die de 

ambitie hebben om een coördinerende of 

leidinggevende rol te bekleden of al actief zijn in een 

managementteam in één van de volgende sectoren: 

onderwijs (PO-VO-MBO), kinderopvang, sociaal werk 

of jeugdzorg.

 

TOELATINGSEISEN
• Je bent minimaal in het bezit van een 

hbo-associate degree of 

hbo-bachelordiploma;

• Je bent werkzaam als leraar, bouwcoördinator 

of teamleider in het onderwijs of Integraal 

Kindcentrum of vergelijkbare rollen of functies 

binnen de kinderopvang, sociaal werk of 

jeugdzorg en werkt met kinderen tussen 0-18 

jaar.

 

STUDIETIJD EN EC’S
De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 224 

uur studietijd. Er zijn achttien inhoudelijke 

bijeenkomsten met een vaste leergroep. De 

resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, het 

uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en 

het maken van werkstukken. De studielast van 224 

uur staat gelijk aan acht EC’s.

 

PROGRAMMA
Het programma van de opleiding bestaat uit de 

volgende leerlijnen:

• richting geven aan de organisatie;

• organisatie inrichten;

• leidinggeven (aan het onderwijsprogramma);

• leidinggeven (aan teams);

• ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor 

onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast 

voer je praktijkopdrachten uit die de bouwstenen 

zijn voor de werkstukken en presentatie waarmee de 

opleiding wordt afgesloten.

 

DIPLOMA
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, 

ontvang je het certificaat Middenmanagement. Met 

dit certificaat kun je de opleiding Basisbekwaam 

versneld volgen via een verkort traject van zeven 

EC’s.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.
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BASISBEKWAAM
De opleiding voor de startende school-, team-, 

afdelingsleider of bouwcoördinator.

Met de opleiding Basisbekwaam verwerf je de 

basiskennis en de basisvaardigheden waarmee je 

kunt starten als leidinggevende in het onderwijs. De 

opleiding is gericht op het ontwikkelen van jouw 

persoonlijk leiderschap en het verwerven van 

praktische vaardigheden in het leidinggeven aan 

individuele leraren en teams.

In de opleiding wordt de theoretische kennis 

verbonden aan de praktijk van het werkveld. Het 

leren krijgt zin en betekenis door het veelvuldig 

oefenen met eigen praktijkcasussen. Praktijkgericht 

onderzoek, werkplekopdrachten en intervisie 

vormen de rode draad in de opleiding.

 

VOOR WIE?
De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die 

functioneren op het niveau van adjunct-directeur of 

teamleider in het V(S)O en die zich willen registreren 

als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) en 

voor diegene die willen doorstromen naar de 

leiderschapsopleiding Vakbekwaam.

 

TOELATINGSEISEN
• Je bent minimaal in het bezit van een 

hbo-bachelordiploma;

• Je beschikt over een geschikte leer-/werkplek 

waar de werkplekopdrachten uitgevoerd 

kunnen worden.

 

PROGRAMMA
Het programma van de opleiding bestaat uit de 

volgende leerlijnen:

• richting geven aan de organisatie;

• organisatie inrichten;

• leidinggeven (aan het onderwijsprogramma);

• leidinggeven (aan teams);

• ontwikkeling van persoonlijk leiderschap;

• methoden en technieken van onderzoek.

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor 

onderzoek en persoonlijk leiderschap en 

praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten vormen 

de bouwstenen voor de werkstukken en presentatie 

waarmee de opleiding wordt afgesloten.

 

STUDIETIJD
De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 420 

uur studietijd. Er zijn achttien inhoudelijke 

studiedagen. De resterende tijd besteed je aan 

literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten, 

onderzoek en het maken van werkstukken.

 

DIPLOMA
Wanneer je de opleiding succesvol heeft afgerond, 

ontvang je het diploma Basisbekwaam.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.

REGISTRATIE BIJ HET 
SCHOOLLEIDERSREGISTER
Het diploma Basisbekwaam levert je 15 EC’s op. Op 

basis hiervan kun je je registreren als 

adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het 

Schoolleidersregister. Om ingeschreven te kunnen 

worden in het Schoolleidersregister dien je 

bovendien een functie te hebben die vergelijkbaar is 

met adjunct-directeur.
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VERKORT 
PROGRAMMA 
BASISBEKWAAM
Heb je in de afgelopen drie jaar een diploma 

Middenmanagement behaald, dan kun je het 

diploma Basisbekwaam via een verkort programma 

behalen. Thema’s die aan bod kwamen in de 

opleiding Middenmanagement worden verder 

uitgediept tot het niveau van Basisbekwaam 

leidinggevende. De bekwaamheidseisen van het 

Schoolleidersregister vormen hiervoor de basis.

 

VOOR WIE?
De opleiding is bedoeld voor leraren en 

coördinatoren die een certificaat 

Middenmanagement of een relevante of 

vergelijkbare vooropleiding hebben behaald en de 

ambitie hebben om door te groeien naar 

geregistreerd adjunct-directeur (RADO).

 

TOELATINGSEISEN
• Je bent in het bezit van een certificaat 

Middenmanagement dat niet ouder is dan juli 

2014;

• Je beschikt over een geschikte leer/werkplek 

waar de werkplekopdrachten uitgevoerd 

kunnen worden.

 

STUDIETIJD EN EC’S
Het verkorte programma omvat een totale studielast 

van 196 uur. Er zijn acht inhoudelijke studiedagen 

met een vaste leergroep, literatuurstudie, het 

uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het 

maken van werkstukken.

 

DIPLOMA
Wanneer je het verkorte programma succesvol hebt 

afgerond, ontvang je het diploma Basisbekwaam.

 

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.

REGISTRATIE BIJ HET 
SCHOOLLEIDERSREGISTER
Met het diploma Basisbekwaam kun je je registreren 

als adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het 

Schoolleidersregister. Om ingeschreven te kunnen 

worden in het schoolleidersregister dien je 

bovendien een functie te hebben die vergelijkbaar is 

met adjunct-directeur.
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VAKBEKWAAM
De opleiding voor schoolleiders in functie.

 

Met de opleiding Vakbekwaam verwerf je de 

vaardigheden waarmee je succesvol kunt 

functioneren als directeur van een school. Ook 

voldoe je met deze opleiding aan de opleidingseisen 

van het Schoolleidersregister PO voor inschrijving 

als registerdirecteur (RDO). De opleiding verhoogt je 

vakbekwaamheid als leidinggevende, zodat je in 

staat bent om professioneel leiding te geven aan je 

team en onderwijsontwikkelingen van jouw school. 

Je verbindt theoretische kennis aan het functioneren 

als directeur in de praktijk. Het leren wordt concreet 

door het oefenen met complexe casussen. 

Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten 

vormen de rode draad in de opleiding.

 

VOOR WIE?
De opleiding is bedoeld voor directeuren, 

locatieleiders en teamleiders uit het primair en 

voortgezet onderwijs, die zich verder willen 

professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.

 

TOELATINGSEISEN
• Je bent minimaal in het bezit van een diploma 

Basisbekwaam of een gelijkwaardig diploma;

• Je bent werkzaam als leidinggevende binnen 

een basis- of middelbare school of je 

leidinggevende geef je de gelegenheid de 

opdrachten van de opleiding op integraal 

leidinggevende niveau uit te voeren.

 

STUDIETIJD EN EC’S
De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 420 

uur studietijd. Er zijn achttien inhoudelijke 

studiedagen met een vaste leergroep. De resterende 

tijd besteed je aan literatuurstudie, het uitvoeren van 

praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van 

werkstukken. De studielast van 420 uur staat gelijk 

aan vijftien EC’s.

 

PROGRAMMA
Het programma van de opleiding bestaat uit de 

volgende leerlijnen:

• richting geven aan de organisatie;

• organisatie inrichten;

• leidinggeven (aan het onderwijsprogramma);

• leidinggeven (aan teams);

• ontwikkeling van persoonlijk leiderschap;

• methoden en technieken van onderzoek.

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor 

onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast 

voer je praktijkopdrachten uit die de bouwstenen 

zijn voor de werkstukken en presentatie waarmee de 

opleiding wordt afgesloten.  

DIPLOMA
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, 

ontvang je het diploma Vakbekwaam Schoolleider.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.

REGISTRATIE BIJ HET 
SCHOOLLEIDERSREGISTER
Met het diploma Vakbekwaam kun je je registreren 

als register directeur onderwijs (RDO) bij het 

Schoolleidersregister. Om ingeschreven te kunnen 

worden in het Schoolleidersregister dien je 

bovendien in functie te zijn als directeur.
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DIRECTEUR
VAN BUITEN
Met de opleiding Directeur van Buiten verwerf je 

als zij-instromer van buiten het onderwijs de 

bekwaamheden waarmee je succesvol kunt 

functioneren als directeur van een 

onderwijsorganisatie.

 

Het onderwijs is gebaat bij nieuwe impulsen van 

buiten de sector, ook op het gebied van 

leidinggeven. Hoger opgeleiden van buiten het 

onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden een 

leidinggevende functie verwerven in het onderwijs. 

Eén van die voorwaarden is dat je je schoolt tot 

vakbekwaam directeur. De opleiding Directeur van 

Buiten is de juiste opleiding voor hbo- en 

academisch geschoolde professionals die deze 

ambitie hebben. Op een persoonlijke en effectieve 

manier word je opgeleid tot een vakbekwaam 

(register)directeur PO.

 

VOOR WIE?
De opleiding is bedoeld voor hbo of academisch 

opgeleide zij-instromers, werkzaam in een andere 

sector dan het onderwijs, die zich willen omscholen 

tot vakbekwaam leidinggevende binnen het primair 

onderwijs.

 

TOELATINGSEISEN
• Je bent minimaal in het bezit van een diploma 

op hbo- of wo-niveau;

• Je beschikt over aantoonbare leidinggevende 

ervaring;

• Je beschikt over een geschikte leer-/werkplek 

waar de werkplekopdrachten uitgevoerd 

kunnen worden.

Een intakegesprek maakt deel uit van de procedure. 

Hierin wordt bekeken of je voldoet aan de eisen met 

betrekking tot vooropleiding en werkervaring.

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor 

werkplekleren. Een werkplek of stageplek is 

noodzakelijk om praktijkervaring op te doen.

STUDIETIJD
De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat

560 uur studietijd bestaande uit contacttijd, 

literatuurstudie, het uitvoeren van praktijk-

opdrachten, onderzoek en het maken van het 

eindwerkstuk. Jouw eerder verworven competenties 

tellen mee in deze opleiding.

 

INHOUD
In de leerlijnen is er aandacht voor literatuur, 

onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast 

voer je praktijkopdrachten uit die de bouwstenen 

zijn voor de werkstukken en presentatie waarmee de 

opleiding wordt afgesloten. Het programma van de 

opleiding bestaat uit de volgende leerlijnen:

• richting geven aan de organisatie;

• organisatie inrichten;

• leidinggeven (aan het onderwijsprogramma);

• leidinggeven (aan teams);

• ontwikkeling van persoonlijk leiderschap;

• methoden en technieken van onderzoek.

En een verdieping van de volgende leerlijnen:

• de school als lerende professionele 

gemeenschap;

• de kwaliteit van de school en haar personeel;

• onderwijskundig- en opbrengstgericht 

werken.

 

DIPLOMA
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, 

ontvang je het diploma Vakbekwaam. Met dit 

diploma kun je je, indien je een functie hebt als 

directeur in het primair onderwijs, laten registreren 

als Registerdirecteur Onderwijs.

 

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.
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OP STRATEGISCHE WIJZE DENKEN EN 
HANDELEN DOOR DE OPLEIDING
REGIE & STRATEGIE 
Han Boone: 'Na in 2018 de overstap te hebben gemaakt naar een andere stichting en een grotere school leek 

mij de leergang Regie & Strategie dé opleiding om de strategische koers voor de aankomende jaren goed

neer te zetten. De opleiding heeft mij na twee bijeenkomsten al veel gebracht. Onder andere om naar een 

organisatie te kijken vanuit meerdere invalshoeken (out of the box denken) en hoe belangrijk communiceren

in relatie tot beinvloeden is.'

Marjan Tjerkstra: 'Dit herken ik. De opleiding geeft mij de nodige verdieping als directeur, door het toepassen 

van managementtechnieken vanuit de organisatieleer toe te passen in mijn (school)omgeving. Je leert op een 

strategische wijze te denken en te handelen. Hierdoor zie je meer mogelijkheden.'

Han Boone: 'Ja, door de opleiding kijk je bewuster naar de organisatie en geeft het je nieuwe inzichten wat je 

persoonlijk leiderschap ten goede komt. Je zoekt dus de diepere laag op (onder de ijsberg).'
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HERREGISTRATIE
Herregistratie Regie en strategie 21

Herregistratie Persoonlijk leiderschap 24

Opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum 26
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Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) 36

Master Leadership in Education (MLE) 38
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PROFESSIONALISERINGSMOGELIJKHEDEN 
VOOR DE HERREGISTRATIE
Ben je eenmaal geregistreerd als schoolleider, dan dien je je elke vier jaar opnieuw te registreren. Dit kan op 

twee manieren: via een masteropleiding of via professionalisering op minimaal drie van de zeven 

professionaliseringsthema’s die door het Schoolleidersregister zijn vastgesteld.

Schoolleiders die zich verder willen professionaliseren aan de hand van de thema’s van het Schoolleidersregister 

bieden wij verschillende korte leergangen aan die ontwikkeld zijn aan de hand van deze thema’s:

• persoonlijk leiderschap;

• regie en strategie;

• kennis- en kwaliteitsontwikkeling;

• in relatie staan tot de omgeving;

• omgaan met verschillen;

• leidinggeven aan verandering;

• toekomstgericht onderwijs;

• Leidinggevende Vernieuwende Onderwijsconcepten; Dalton directeur;

• Nederlandse Opleiding voor Veranderkunde en Organisatieontwikkeling;

• opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum (herregistratie).

Schoolleiders die zich verder willen ontwikkelen als leidinggevende van een kindcentrum bieden wij een actuele 

opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum (IKC) aan. Deze opleiding omvat de elementen uit minimaal 

drie professionaliseringsthema’s, dit houdt in dat je je met het diploma van deze opleiding ook kunt 

herregistreren.

PROFESSIONALISERINGSMIDDELEN
Schoolleiders krijgen € 3.000,- voor hun professionalisering vanuit de cao-afspraken. Daarnaast stelt het 

ministerie middelen beschikbaar voor de vervangingskosten.
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HERREGISTRATIE REGIE EN STRATEGIE
Met deze leergang maak je daadwerkelijk een verdiepingsslag. Je wordt in deze leergang uitgenodigd 

strategisch na te denken over de inrichting en organisatie van je onderwijs. Daarnaast leer je onderbouwde 

keuzes te maken over HR-beleid en je bedrijfsvoering.

 

LEERDOELEN
Nieuwsgierigheid en betrokkenheid:

ik heb belangstelling voor

Het programma maakt je nieuwsgierig naar andere manieren van kijken en denken over de keuzes die je maakt 

ten aanzien van HR, financiën en bedrijfsvoering.

Betekenis en begrip:

ik wil me verdiepen en het vertalen

Je leert door ‘scenario denken’ op verschillende manieren naar de organisatie te kijken. Dit kun je vertalen naar 

weloverwogen keuzes en vlotter anticiperen op veranderingen in de omgeving.

Toepassen en actie:

ik ontwikkel en ik pas toe

Het programma is praktisch theoretisch onderbouwd zodat je het geleerde kunt toepassen in de dagelijkse 

praktijk.

Afstand en reflectie:

ik heb inzicht in

Door gesprekken met deelnemers en met een bestuurder uit een andere sector en door daarnaast zelf te 

reflecteren verdiep je de opgedane kennis uit de opleiding.

Beoordeling en herontwerp:

ik kan herzien en afstemmen

Je kunt op basis van de opgedane kennis scenario’s schetsen en keuzes herzien en op basis daarvan een 

herontwerp vormgeven met betrekking tot personeels-, financieel- en bedrijfsvoeringbeleid.

Identiteit en commitment:

ik ontwikkel mijn professionele identiteit

Je verbindt de eigen professionele opdracht aan de bredere maatschappelijke- en organisatie context en neemt 

eigenaarschap over uw invloedruimte.

Je ontwikkelt de eigen persoonlijke kracht effectief en te verbinden en te begrenzen.

 

DOELGROEP
De leergangen zijn bedoeld voor directeuren die werkzaam zijn in het werkveld van 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.

Het programma richt zich met name op leidinggevenden die een organisatie leiden in een ‘turbulent‘ 

onderwijslandschap en die in de gelegenheid worden gesteld samen te werken met hun bestuur/bestuurder.
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TOELATINGSEISEN
De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die 

voldoen aan de wettelijke minimale toelatingseis van 

een afgeronde bachelor opleiding. Je hebt minimaal 

twee jaar ervaring als leidinggevende. Tijdens de 

leergang ben je leidinggevende.

 

PROGRAMMA

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.

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten:

• verkrijg je inzicht op de wijze waarop je 

effectief kunt beïnvloeden op basis van het 

beïnvloedingsmodel vier krachten van Bijker 

(2013);

• verdiep je je in op leren gericht leiderschap;

• ben je je bewust van je denkschema’s en kun 

je deze herzien;

• kun je bewust omgaan met de onzekerheden 

en complexiteit;

• verwerf je kennis over ‘Strategie van publieke 

organisaties’.

• kun je de eigen organisatie vanuit 

verschillende ondernemingsperspectieven 

beschouwen;

• verdiep je je in de volgende strategische 

analysemodellen: zeven-S model, vijf 

krachtenmodel. Je werkt één van deze 

modellen uit voor de organisatie;

• verdiep je je in de levenscyclus van 

organisaties en de eigen organisatie in het 

bijzonder.

 

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.
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Tijdens de derde bijeenkomst:

• onderzoek je welke aspecten bepalend zijn 

voor de inrichting van de organisatie;

• verkrijg je inzicht in je eigen organisatieruimte;

• benoem je diverse inrichtingsmogelijkheden 

met behulp van de Orakelvraag;

• kun je diverse scenario’s schetsen met behulp 

van Storybuilding.

 

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 jouw sturingskracht.

Tijdens de vierde bijeenkomst:

• kun je de relatie leggen tussen een strategisch 

plan, de toekomstige personeelsbehoefte en 

de huidige personeelssituatie;

• heb je inzicht waar financiën kunnen helpen 

het bovenstaande punt ten uitvoer te brengen 

en waar je ruimte in de begroting kunt creëren 

om eigen keuzes te maken;

• verdiep je je in de consequenties van 

mogelijke scenario’s op het gebied van keuzes 

in personele bezetting en bedrijfsvoering 

(scenario sessie).

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 je handelen en 

waarop je kunt vertrouwen.

Tijdens de vijfde bijeenkomst:

• presenteert je je herontwerp;

• reflecteer je op dit herontwerp en op het 

gesprek dat je hierover had met een 

leidinggevende binnen het onderwijs;

• geef je aan welke richting dit geeft voor de 

(nabije) toekomst.

 

STUDIEBELASTING EN TOETSING
De leergang heeft vijf lesdagen in een leergroep (30 

contacturen). De overige uren besteed je aan 

zelfstudie en uitwerking van de opdrachten. Je werkt 

toe naar een eindopdracht in de vorm van een 

‘herontwerp’. In dit ontwerp geef je uitdrukking aan 

de wijze waarop je je leiderschap, als het gaat om 

regie en strategie, vorm wilt geven. Daarnaast maak 

je een reflectieverslag waarin je terugblikt op jouw 

leerproces gedurende de leergang. De totale 

studielast is vier EC’s, gelijk aan 112 studie-uren.

AFRONDING
Na een positieve afronding van een leergang 

ontvang je een certificaat van KPZ. Deze leergang is 

gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. 

Ben je als directeur geregistreerd als Register 

Directeur (RDO) dan kun je deze leergang gebruiken 

voor jouw herregistratie bij het Schoolleidersregister.

 

PLANNING
De leergang start op verschillende momenten in het 

jaar bij voldoende inschrijvingen.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.

REGISTRATIE BIJ HET 
SCHOOLLEIDERSREGISTER
Het certificaat levert je vier EC’s op. Op basis hiervan 

kun je je herregistreren bij Schoolleidersregister PO.
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HERREGISTRATIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
In de leergang Persoonlijk leiderschap word je uitgenodigd om jouw kompas te herijken door te kijken naar je rol 

in het proces dat je met je team, de ouders en de omgeving doorloopt om jouw doelen binnen je organisatie te 

bereiken.

 

DOELGROEP
De leergangen zijn bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in het domein kind en educatie (0-14 jaar). 

Leidinggevenden in het basisonderwijs, het sociaal Werk, de kinderopvang, de jeugdzorg en teamleiders uit de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn allen welkom.

Het programma richt zich met name op leidinggevenden die een organisatie leiden in een ‘turbulente' context en 

die in de gelegenheid worden gesteld samen te werken met hun bestuur/bestuurder.

 

TOELATINGSEISEN
De opleiding is toegankelijk voor deelnemers die voldoen aan de wettelijke minimale toelatingseis van een 

afgeronde bacheloropleiding. Je hebt minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende. Je bent tijdens de 

opleiding werkzaam als leidinggevende.

 

PROGRAMMA

Thema 1: Biografie als kompas

Als leidinggevende is het belangrijk om de eigen biografie te kennen en te herkennen, te weten hoe je keuzes 

maakt en welke waarden je handelen sturen. Welke grondpatronen hebben zich ontwikkeld en welke invloed 

heeft dit op de wijze waarop je leiderschap toont? Voor de ontwikkeling van je organisatie is het van belang te 

weten welke waarden je positief beïnvloeden of juist blokkeren, zodat je vanuit de eigen authenticiteit, hier 

effectief op kunt bijsturen.  

Tijdens de tweedaagse:

• verdiep je je inzicht in Transactionele Analyse op basis van de theorie van Eric Berne en leer je vanuit het 

systemisch perspectief naar de organisatie kijken om met dat inzicht de organisatie te kunnen vormgeven;

• ga je samenhang ontdekken in je communicatiepatronen;

• benoem je met behulp van reflectie en feedback de belangrijkste inzichten in een persoonlijk 

ontwikkelingsplan voor toepassing en vormgeven van eigen gedrag en communicatie.

 

Thema 2: Vanuit visie plek innemen

Als jij als leidinggevende weet waar je naartoe wilt met de organisatie, is het makkelijker je te richten op stappen 

die nodig zijn om de doelen en ambities te verwezenlijken. Het geeft helderheid over de collectieve opdracht 

van de organisatie en over wat jou als leidinggevende te doen staat.

 In dit thema:

• presenteer je je persoonlijke visie op leren en onderwijs;

• creëer je een krachtenanalyse waarin je helder krijgt wat de eigen plek en opdracht is als leidinggevende in 

deze fase;

• vergroot je je inzicht in hoe je doelen kan en wil vormgeven;

• krijg je handreikingen in samenwerkingsvormen en kun je daarmee het team meenemen in de ontwikkelingen 

die je voor ogen hebt. Door samenhang te zien in de samenwerking kun je nieuwe samenwerking creëren.
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Thema 3: Benutten van talent

Benutten van talent gaat over het ten volle inzetten 

hiervan en waarde toevoegen aan de actuele situatie 

binnen de organisatie. Wanneer je handelt vanuit 

eigen kracht geef je meer betekenis aan je rol als 

leidinggevende. Je bent duidelijk over eigen 

kwaliteiten en helpt anderen hun talent te benutten 

en te groeien. Je:

• levert op basis van een 360 graden feedback, 

input over eigen talenten;

• analyseert de gegeven input;

• ontdekt samenhang tussen de eigen bijdrage 

en de actuele ontwikkelingen binnen de eigen 

organisatie;

• verkrijgt hernieuwde inzichten in verschillende 

stijlen van leiderschap en plaatst die ten 

opzichte van zichzelf.

 

Thema 4: Persoonlijk Verbeterplan

Een persoonlijk verbeterplan helpt je in het bundelen 

van ervaringen en inzichten en geven richting aan de 

wijze waarop je leiderschap kleur wilt geven, vanuit 

het motto: ‘Laatst stond ik even stil en dat was een 

hele vooruitgang!’ Een persoonlijk verbeterplan is 

een document dat gaat over de onderlegger die 

sturend is voor je handelen en waarop je kunt 

vertrouwen (integratie opdracht).

 

STUDIEBELASTING EN TOETSING
De leergang start met een tweedaagse en krijgt een 

vervolg van drie lesdagen waarin verschillende 

thema’s aanbod komen. De overige uren besteed je 

aan zelfstudie en uitwerking van de opdrachten.

Je werkt toe naar een integratieopdracht. In deze 

opdracht geef je uitdrukking aan de wijze waarop je 

inzichten richting gaan geven aan leiderschap. Je 

geeft een terugblik op het eigen leerproces 

gedurende de leergang. De totale studielast is vier 

EC’s, gelijk aan 112 studie-uren.

AFRONDING
Na een positieve afronding van de leergang ontvang 

je een certificaat van KPZ.

 

LOCATIE
Deze leergang start met twee aansluitende dagen 

(zonder externe overnachting). Deze tweedaagse 

krijgt zijn vervolg in drie lesdagen op KPZ.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.

REGISTRATIE BIJ HET 
SCHOOLLEIDERSREGISTER
Het certificaat levert je vier EC’s op. Deze leergang is 

gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. 

Ben je als schoolleider geregistreerd als Register 

Directeur (RDO), dan kun je deze leergang 

gebruiken voor jouw herregistratie bij het 

Schoolleidersregister PO.

25



LEIDINGGEVENDE INTEGRAAL KINDCENTRUM
Met deze opleiding verwerf je de specifieke kennis en vaardigheden waarmee je succesvol kunt functioneren als 

leidinggevende van een Integraal Kindcentrum.

 

Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het 

vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties kindcentra, waarin veelal de 

pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0-12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van 

pedagogisch medewerkers, begeleiders, leraren, management en alle andere betrokkenen in de organisatie.

De professionals werken vanuit verschillende disciplines samen rond het kind. Een belangrijke factor bij de 

verdere ontwikkelingen van Integrale Kindcentra is de rol van de leidinggevende en de wijze waarop het 

leiderschap en het management in de organisatie is vormgegeven. De (vaak nog) gescheiden bestuurlijke 

verantwoordelijkheden van de betrokken instellingen en de diversiteit in de achtergronden van de medewerkers 

geven een specifiek accent aan de invulling van het leiderschap en de samenwerking binnen het kindcentrum.

Tijdens de opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum werk je vanuit de eigen beroepspraktijk aan het 

vergroten van vaardigheden en inzichten die je in staat stellen je leidinggevende rol binnen het kindcentrum op 

een adequate wijze uit te voeren. Het leiding geven aan en binnen een kindcentrum vraagt specifieke elementen 

van het leiderschap, bijvoorbeeld op het gebied van interdisciplinair werken en het ondernemerschap.

 

VOOR WIE?
Deze opleiding is bedoeld voor:

• RDO geregistreerde schoolleiders PO en toekomstige leidinggevende binnen een Integraal Kindcentrum;

• leidinggevenden binnen de kinderopvang, jeugdzorg, sociaal werk of lokale overheden met minimaal een 

afgerond hbo-opleiding en eventuele aanvullende opleidingen op het gebied van leiderschap, bijvoorbeeld 

Pedagogisch Management Kinderopvang of Social Work;

 

Het streven bij het werken met diverse professionals om pedagogische en didactische expertise samen te laten 

komen en dit te verbinden met organisatorische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het IKC. Simpel 

gezegd: de mensen uit het onderwijs moeten meer leren over de opvang en mensen uit de opvang meer over 

het onderwijs.

OPBOUW EN INHOUD
De opleiding omvat acht contactdagen. Tijdens deze dagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

• intake;

• wat is een IKC en relevante ontwikkelingen met betrekking tot IKC (dag een en twee);

• verdieping van het inhoudelijk concept en strategische verkenning (dag drie en vier);

• leidinggeven aan personeel binnen het IKC (dag vijf);

• persoonlijk leiderschap in het veranderproces (dag zes);

• organisatie en bedrijfsvoering van een IKC (dag zeven);

• eindopdracht: maken van een plan voor het eigen IKC (dag acht).
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AANBOD VOOR DE HERREGISTRATIE

De docenten en trainers zijn kundig op hun 

vakgebied en werkzaam in de verschillende 

domeinen. Soms zijn ze leidinggevende, bestuurder 

en werken in onderwijs, opvang, jeugdzorg of 

welzijn. Per module zijn er vaste begeleiders en 

nodigen we gastsprekers, mensen uit de praktijk, uit. 

De literatuur die gebruikt wordt, is actueel en heeft 

voldoende diepgang, passend bij de 

directeursfunctie IKC.

 

STUDIETIJD
De opleiding bestaat uit acht hele dagen. Totale 

studietijd 192 uur waarvan 60 uur contacttijd. De 

overige 132 uur wordt besteed aan literatuurstudie, 

uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en 

het maken van het eindwerkstuk.

 

DIPLOMA
Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, 

ontvang je het diploma Leidinggevende Integraal 

Kindcentrum.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.
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NEDERLANDSE OPLEIDING VERANDERKUNDE 
EN ORGANISATIEONTWIKKELING (NOVO)
De opleiding voor veranderaars in sectoren als het onderwijs, de zorg, welzijn en de overheid.

 

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.

 

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.

VOOR WIE?
De post-hbo-opleiding tot NOVO-procesbegeleider richt zich op adviseurs, leidinggevenden en functionarissen 

die binnen non-profit organisaties werken of deze organisaties vanuit een externe positie adviseren. NOVO staat 

voor Nederlandse Opleiding voor Veranderkunde en Organisatieontwikkeling en richt zich op het onderwijs en 

andere non-profit sectoren. 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.

 

DOEL VAN DE OPLEIDING
Professionals zijn zich er vaak wel van bewust dat zij het proces van ontwikkeling tot lerende organisatie mede 

van binnenuit op gang moeten brengen. Zij maken deel uit van een dynamische context en zoeken naar balans 

om de maatschappelijke opdracht en de eigen specifieke doelen te realiseren in een voortdurend veranderende 

wereld. Dit betekent dat het onderwijsaanbod voortdurend in beweging en ontwikkeling is, evenals de 

leeromgeving en de wijze van lesgeven van docenten. Aandacht voor het omgaan met en anticiperen op de 

veranderende omgeving is daarom dringend gewenst. Het heeft gevolgen voor de structuur, inrichting 

(leeromgeving) en cultuur van de schoolorganisatie en ook voor de aansluiting op de wijze van leren van 

studenten en de eisen die het bedrijfsleven stelt aan afgestudeerden. De wijze waarop professionals het 

leerproces en het contact met studenten vormgeven is nu al sterk aan het veranderen. Dit proces vraagt om 

zorgvuldige sturing.
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INHOUD EN PROGRAMMA
De NOVO-opleiding is inhoudelijk gebaseerd op 

twee pijlers. De eerste pijler is afgeleid van het door 

Per Dalin ontwikkelde Institutional Development 

Program (IDP).

Uitgangspunt is het systematisch doorlopen van een 

aantal fasen in een organisatieontwikkelingsproces. 

Deze fasen zijn aan te duiden als:

• vraagstellingsfase in de organisatie: voor welk 

probleem zoekt men een oplossing;

• onderzoeksfase met dataverzameling, 

data-analyse en dialoog met betrokkenen, 

uitmondend in een probleemformulering;

• action-planningsfase met korte en lange 

termijn perspectief;

• implementatiefase;

De tweede pijler van de opleiding wordt gevormd 

door de kenmerken van de lerende organisatie, zoals 

Peter Senge die heeft beschreven in zijn boek De 

vijfde discipline.

Het 'systeemdenken', als vijfde en bindende 

discipline en de daarvoor ontwikkelde methoden en 

instrumenten komen tijdens de opleiding uitgebreid 

aan de orde. Ook de andere vier genoemde 

disciplines: persoonlijk meesterschap, 

gemeenschappelijke visieontwikkeling, mentale 

modellen en teamleren vormen tijdens de opleiding 

kernbegrippen.

 

STUDIEBELASTING
De opleiding tot (intern) adviseur bij 

organisatieontwikkeling beslaat twaalf maanden. De 

opleiding bestaat uit:

• twee driedaagse seminars (als start en als 

afsluiting);

• drie tweedaagse seminars;

• vijf supervisiebijeenkomsten in twee- of 

drietallen, waarin aandacht is voor 

persoonlijke groei en ontwikkeling;

(tijdens de opleiding wordt door deelnemers 

zelfstandig gewerkt aan een verandertraject 

binnen de organisatie);

• minimaal drie intervisiebijeenkomsten met de 

helft van de leergroep.

 

VOOR WIE?
Leidinggevenden, externe adviseurs, interne 

procesconsultants, die door de werkgever of directie 

zijn gevraagd om sturing te geven aan duurzame 

(interne) veranderingsprocessen binnen de eigen 

organisatie en vorm te geven aan structurele 

leerprocessen van de eigen professionals.

 

KERN- EN GASTDOCENTEN
Het kernteam wordt gevormd door docenten van de 

Stichting NOVO en KPZ. Daarnaast worden tijdens 

een aantal seminars gastdocenten/specialisten 

uitgenodigd voor verschillende onderwerpen.

PLANNING
De opleiding start jaarlijks in september en 

eventuele andere startdata bij voldoende 

inschrijvingen.

DIPLOMA
Als alle opdrachten met een voldoende zijn 

afgerond, ontvang je het diploma post-hbo NOVO.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.

Aanvullende informatie vind je op: 

www.novo-procesbegeleider-phbo.nl

LERARENREGISTER EN 
SCHOOLLEIDERSREGISTER
Het bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs in 

Nederland onderscheidt masteropleidingen met een 

wetenschappelijke of een professionele oriëntatie en 

post-hbo-opleidingen geregistreerd bij het Centrum 

voor Post-initiële opleidingen Nederland. Daarbij is 

deze opleiding officieel erkend door het 

Schoolleidersregister.
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DALTON LEIDINGGEVENDE
De opleiding Dalton Leidinggevende leidt op tot een erkend NDV-certificaat en herregistratie binnen het 

Schoolleidersregister. De eindtermen van de opleiding zijn gericht op kennis en inzichten, toepassen van deze 

kennis en inzichten, visievorming, waarnemen en oordelen, communiceren en teamleren en leervaardigheden, 

reflectie en persoonlijke ontwikkeling van de daltondirecteur

 

De opleiding is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende tot daltondirecteur. Bij deze 

opleiding is het parallelliteitprincipe leidend: de kennis, vaardigheden en attitude die verwacht mag worden van 

de daltonleraar ten aanzien van de leerlingen, mag na de opleiding Dalton Leidinggevende verwacht worden van 

de daltondirectie ten aanzien van het team. Directies zonder vrees, die al handelend durven te leren en dat 

steeds 'passender gaan doen'.

TOELATINGSEISEN
Je bent toelaatbaar als je een schoolleidersopleiding hebt gevolgd en werkzaam bent binnen de directie van een 

daltonschool.

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten (totaal twaalf dagdelen). Na elke bijeenkomst wordt een 

huiswerkopdracht verstrekt. Daarbij valt te denken aan:

• een opdracht waarbij het 'geleerde' in de praktijk wordt geoefend;

• een voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst;

• het lezen van literatuur;

• een onderzoek in de school.

Dag 1: 'dalton a way of living'

De visie op daltononderwijs helder. Onderzoek naar het daltononderwijs in deze tijd en welke werkconcepten 

dat met zich mee brengt. Het parallelleproces in beeld gebracht.

Dag 2: persoonlijke en professionele ontwikkeling ten dienste van de school

Wat betekent 'dalton' voor het houding van de leidinggevende in de school. Welke specifieke competenties zijn 

nodig en hoe zijn die te ontwikkelen. Reflectie is een wezenlijk onderdeel bij ontwikkeling.

Dag 3: zelfstandigheid, diversiteit en dalton

Met als onderliggende theorieën Jung en het DISC model van W. Moulton-Marston, ontdekken wezenlijke 

verschillen tussen mensen en hoe deze te benutten in de school. We ervaren hoe de erkende diversiteit in 

samenspel met het gedachtegoed van Covey, ondersteuning biedt in het handelen als daltondirecteur. De 

'moedsdaad' wordt geformuleerd.

Dag 4: samenwerken en de lerende organisatie

Samenwerken in een lerende organisatie vraagt situationeel leiderschap. Dit inzicht en kennis van de teamrollen 

van Belbin en de teamfasen, zoals benoemd door Hersey en Blanchard, vormen de ingrediënten om aan de gang 

te gaan met de praktische uitvoering.
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Dag 5: experimenteren en reflecteren

In deze bijeenkomst onderzoeken we onze 

professionele identiteit. De golden circle van Simon 

Sinek, Senge en Vygotsky zijn onderliggende 

theorieën. Via de storyline approach komen we tot 

(nieuwe) ontwikkelpunten. Door het leggen van kern 

en dubbelkwadranten ontdekken we tevens wat ons 

te doen staat. Ook 'borgen als duurzaam leren van 

reflecteren' maakt onderdeel uit van deze module.

Dag 6: blijk geven van leiding geven en nemen 

aangaande de daltonkwaliteit. eindpresentaties

Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van de 

persoonlijke ontwikkeling tot daltondirecteur. De 

deelnemers krijgen feedback op het, door hen 

ingeleverde portfolio. Je presenteert op geheel 

eigen wijze jouw ontwikkeling. Hierbij staat het van 

en met elkaar leren centraal. Er zal dan ook gerichte 

feedback gevraagd en gegeven worden.

In de tijd tussen de bijeenkomsten wordt verwacht 

dat de directies deelnemen aan intervisie. De 

intervisiegroepen worden in de eerste bijeenkomst 

gevormd. Collegiale consultatie kan onderdeel 

uitmaken van deze bijeenkomst. Een reflectief 

verslag wordt opgenomen in het portfolio.

 

DUUR EN STUDIEBELASTING
De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten (totaal 

twaalf dagdelen).

• bijeenkomst één en twee (tweedaagse, 

veertien uur);

• vier bijeenkomsten à zes uur (24 uur);

• intervisie en collegiale consultatie (twaalf uur);

• literatuur en zelfstudie (40 uur);

• huiswerkopdrachten/portfolio (40 uur).

 

De eindopdracht bestaat uit:

• een persoonlijk portfolio;

• een eindpresentatie naar aanleiding van het 

persoonlijk portfolio.

PLANNING
Kijk voor de actuele planning op www.kpz.nl/cvo of 

scan de QR code.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.

 

REGISTRATIE BIJ HET 
SCHOOLLEIDERSREGISTER PO
De Opleiding tot Dalton Leidinggevende is 

gecertificeerd en opgenomen in het 

Schoolleidersregister zodat je deze kunt selecteren 

ten behoeve van het afronden van het 

professionaleringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ en 

het deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ (uit 

het thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’).
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PROEFSTUDEREN EN STUDIEADVIES
Kiezen voor een masteropleiding is een grote stap. Gedurende twee en een half jaar zal je gemiddeld veertien 

uur per week tijd kwijt zijn aan het studeren. Tegelijk doe je een masteropleiding niet voor niets: met het volgen 

van de master Leiderschap Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) ontwikkel je je in je vakgebied en als 

professional. Je vergroot je kennis, waarbij deze kennis verdieping aan brengt in je handelen. Doordat je tijdens 

de opleiding op een onderzoeksmatige manier werkt aan vraagstukken binnen je eigen sector, maar ook 

daarbuiten, zijn jouw opgedane kennis en ervaringen bovendien van waarde voor meerdere sectoren (onderwijs, 

kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg). Ook ontwikkel je je als persoon en leer je collega’s meenemen in de 

innovatie die je met elkaar voor ogen hebt.

 

Om je alvast kennis te laten maken met de MLIKE bieden we het Proefstuderen aan. Tevens worden daarmee de 

volgende veel gestelde vragen beantwoord.

• Past deze opleiding wel bij me?

• Hoeveel tijd heb ik per week nodig voor een master?

• Wat is precies masterniveau?

• Welke vaardigheden heb ik nodig voor een masterstudie?

• Wat heb ik eraan in mijn werk?

PROGRAMMA PROEFSTUDEREN
Tijdens het Proefstuderen maak je in drie middagen kennis met de MLIKE die je op KPZ kunt volgen. Ook doe je 

kennis en ervaring op met vaardigheden die in een masteropleiding belangrijk zijn. Na deelname ontvang je een 

certificaat van deelname.

Door de bijeenkomsten:

• maak je een eerste kennismaking met de drie rollen die van een formele of informele leider worden gevraagd 

in het domein Kind en Educatie en leert kijken wat dit zou kunnen betekenen voor jezelf en je eigen 

werksetting;

• maak je kennis met verschillende facetten van het masterniveau;

• word je voorbereid op de intake van de MLIKE;
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• krijg je een eerste inkijkje in wat nodig is om 

een innovatie duurzaam te ontwikkelen;

• heb je helder welke keuze qua opleiding 

passend is bij jouw loopbaanperspectief.

Bijeenkomst 1

• Wat is de inhoud van de master Leiderschap 

Innovatie Kind en Educatie?

• Welke rollen zijn belang in het domein Kind en 

Educatie?

• Hoe verhouden die rollen zich tot je eigen rol 

als formele of informele leider en tot je 

werksetting?

• Opdracht

Bijeenkomst 2

• Hoe ontwikkel je kritische denkvaardigheden?

• Wat is ontwerpgericht onderzoek?

• Waarom is ontwerpgericht onderzoek 

belangrijk voor het onderwijs?

• Hoe lees ik en maak ik een samenvatting van 

een wetenschappelijk artikel?

• Opdracht

Bijeenkomst 3

• Wat is duurzame ontwikkeling van innovatie 

en hoe krijgt dat vorm in de MLIKE?

• Welke zaken zijn er vanuit duurzame 

ontwikkeling van belang in jouw werksetting?

• Wat wordt er van je verwacht bij de intake?

• Uitreiking certificaat van deelname

 

STUDIETIJD
25 uur, waarvan drie bijeenkomsten van drie uur en 

zestien uur zelfstudie.

 

TELEFONISCH STUDIEADVIESGESPREK
Samen met docenten bekijk je welke keuze van 

opleiding vanuit jouw loopbaanperspectief passend 

is: deelname aan de MLIKE of het volgen van andere 

opleiding of scholing binnen KPZ.

 

GEÏNTERESSEERD?
Ben je geïnteresseerd in het Proefstuderen, schrijf je 

dan in op kpz.nl of mail naar

centrumvoorontwikkeling@kpz.nl
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MASTER LEIDERSCHAP EN INNOVATIE
KIND EN EDUCATIE (MLIKE)
De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) is een professionele master, gericht op 

leiderschap en innovatie in het domein kind en educatie 0-14 jaar. De master leidt op tot interprofessionele 

leiders met informele en formele zeggenschap in de sectoren educatie, kinderopvang, sociaal werk en 

jeugdzorg. Daarbij zijn de formele leiders diegenen die eindverantwoordelijk zijn voor een 

organisatieeenheid en de informele leiders diegenen die als inhoudelijk gedreven professional meedenken en 

meedoen in het vormgeven van hun organisatie.

VOOR WIE?
De opleiding is onder andere bedoeld voor schoolleiders, leraren, teamleiders, projectleiders, stafmedewerkers 

en andere professionals in de sectoren onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg zijn.

Afgestudeerden zijn werkzaam binnen geïntegreerde, samenwerkende of zelfstandige organisatievormen in de 

sectoren educatie, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg of bij lokale of regionale overheden. De opleiding en 

inhoud en het programma zijn tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met een divers 

samengestelde groep van werkgevers, leidinggevenden en andere professionals.

 

TOELATINGSEISEN
• je bent afgestudeerd op bachelorniveau Social Work, SPH, MWD, CMV, Pedagogiek, CTO of SPV of 

leraaropleiding en bent werkzaam in het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg of relevante lokale 

overheid;

• je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring na het afronden van je hbo-/bacheloropleiding;

• je hebt een relevante functie waar je kunt werken aan taken en opdrachten passend bij de masteropleiding;

• op grond van de intakeprocedure besluit de opleiding definitief over toelating.

Deelnemers die starten aan het opleidingsprogramma als formele leidinggevende moeten aan de specieke 

volgende instroomeisen voldoen:

• minimaal drie jaar leidinggevende ervaring binnen één van de relevante sectoren of betrokken lokale 

overheden;

• een pre voor de toelating voor de opleiding is een relevante leidersschapsopleidingen binnen één van de 

relevante sectoren, dit kan voor de sector educatie een vooropleiding post-bachelor vakbekwaam 

schoolleider betreffen of binnen de kinderopvang de bacheloropleiding Pedagogisch Manager Kinderopvang.

STUDIETIJD
Er is rust en ruimte gecreëerd om voor de werkende deelnemer studeerbaarheid te borgen en het leren te 

optimaliseren. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om twee maanden later dan het gebruikelijke academische 

jaar te starten. Het programma is verdeeld over tweeënhalf jaar studie met een gemiddelde studiebelasting van 

veertien uur per week. Er is een ritme van tweewekelijks aanbod wat betreft colleges en leerkringen; dat geeft 

ruimte om de transfer te maken naar werkplek.
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OPBOUW VAN DE OPLEIDING
Het programma kent drie fasen:

• het kernprogramma (fase een gedurende 

semester een en twee);

• het topprogramma met gevarieerd aanbod 

voor de verschillende professionals (fase twee 

gedurende semester drie en vier);

• specialisatiefase (fase drie gedurende 

semester vijf).

Elke fase bestaat uit een aantal schakelunits. Binnen 

een schakelunit wordt kennis uit verschillende 

relevante vakgebieden door verschillende docenten 

aangeboden. Iedere schakelunit wordt afgerond met 

een professioneel product, afhankelijk van de rol en 

context van de deelnemer.

Met name het specialisatieprogramma is grotendeels 

vraaggestuurd en geeft mogelijkheden tot organisch 

leren in kennis- en innovatiekringen, waarin zowel 

opleidingsdocenten als masterstudenten zitting 

hebben.

SCHAKELUNITS
Het programma van de opleiding bestaat uit de 

volgende modules:

• introcuctie en kernopgave;

• oriëntatie op de organisatie en analyse 

organisatie;

• redeneerketen opstellen en exploren;

• co-creatie;

• mensen ontwikkelen;

• professionaliseren en teamexperimenten 

uitvoeren;

• kwaliteitszorg en uitvoeren impactmeeting;

• innovatie binnen de praktijkcontext en waarde 

creëren in de lokale context;

• keuzeunits. Bepalend voor het masterniveau is 

de complexiteit van de opdrachten en mate 

van zelfstandigheid waarmee die worden 

uitgevoerd.

CERTIFICATEN EN DIPLOMA
Wanneer je een unit succesvol hebt afgerond, 

ontvang je een certificaat. Wanneer je het volledige 

programma succesvol hebt afgerond, ontvang je het 

diploma master Leiderschap en Innovatie Kind en 

Educatie. Je bent dan gerechtigd de graad master in 

Arts te voeren.

PROEFSTUDEREN
Om je alvast kennis te laten maken met de MLIKE 

bieden we het Proefstuderen aan.

Lees meer over proefstuderen op pagina 34.

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, data en tijden en de 

kosten op www.kpz.nl/cvo of scan de QR code.

REGISTRATIE VOOR HET 
SCHOOLLEIDERSREGISTER PO
Deze masteropleiding is door de NVAO 

geaccrediteerd en voldoet aan zowel de eisen voor 

registratie als aan herregistratie van het 

Schoolleidersregister PO.

De master Leiderschap en Innovatie is ook mogelijk 

in combinatie met de lerarenbeurs en 

tegemoetkoming schoolleiders. Naast de individuele 

lerarenbeurs of tegemoetkoming kosten voor 

schoolleiders was het in 2018/2019 het ook mogelijk 

de regeling ‘Teambeurs primair onderwijs’ te 

verbinden aan deze master. Deze regeling bood 

extra financiële mogelijkheden om een transitie 

binnen de school te realiseren en bij te dragen aan 

schoolontwikkeling. Scholen kwamen in aanmerking 

voor extra subsidie, wanneer minimaal twee 

collega’s uit één team deelnemen aan deze 

masteropleiding. Op dit moment is het nog niet 

duidelijk of de Teambeurs voor 2019/2020 

gecontinueerd gaat worden.

ADVIES
Wij gaan graag met jou in gesprek over de 

mogelijkheden, het combineren van duo-leren en 

gezamenlijke opleidingen voor formeel en informele 

leiders binnen de master Leiderschap en Innovatie 

Kind en Educatie.
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MASTER LEADERSHIP IN EDUCATION (MLE)
I.S.M. FONTYS HOGESCHOOL KIND EN EDUCATIE
 

Van schoolleiders wordt verwacht dat zij in staat zijn leiding te geven aan teams, duurzame 

schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie te initiëren en te begeleiden. De hbo deeltijdmaster 

MLE richt zich op schoolleiders en leidinggevenden die zich willen ontwikkelen tot een leider die op 

masterniveau kan denken en werken in een onderwijssetting. Tijdens de opleiding leer je het systematisch 

vaststellen, onderzoeken en duurzaam verbeteren van leerresultaten en leerprocessen en Je voert 

verbeteringen door in de eigen onderwijspraktijk. Door het leren toepassen van theorieën, (nieuwe) kennis en 

inzichten aan de eigen leiderschapspraktijk, ontdek je nieuwe inzichten in de opvattingen, gedragingen en de 

effecten hiervan voor uzelf en voor medewerkers in je organisatie.

VOOR WIE?
De opleiding is toegankelijk voor schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het 

voortgezet (speciaal)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

De opleiding is bedoeld voor:

• in het Schoolleidersregister PO geregistreerde directeuren die willen werken aan hun herregistratie en/of 

masterniveau;

• niet geregistreerde directeuren met een aantal jaren werkervaring, maar zonder voldoende relevante 

opleiding op het gebied van leiderschap die zich willen registreren;

• leidinggevenden uit alle onderwijssectoren met een verklaring vanuit bevoegd gezag waarin aangegeven 

wordt dat zij integrale, leidinggevende verantwoordelijkheid dragen.

 

TOELATINGSEISEN
Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma in de sector Hoger Pedagogisch Onderwijs of een 

eerstegraadsopleiding tot leraar. Je hebt bij voorkeur minimaal drie jaar werkervaring als schoolleider of 

integraal leidinggevende binnen het onderwijs. Je bent in staat om vanaf de start van de opleiding 

studieopdrachten op bovenschools niveau uit te voeren binnen de eigen businessprojects en/of toets en diverse 

voorbereidingsopdrachten. Een ontwikkelassessment behoort tot de toelatingsprocedure.

STUDIETIJD
De totale opleiding duurt nominaal twee jaar en omvat 1680 uur studietijd. Hiervan is 560 uur contacttijd.

INHOUD
Je leert het systematisch vaststellen, onderzoeken, duurzaam verbeteren van leerresultaten en leerprocessen. Je 

voert verbeteringen door in de eigen onderwijspraktijk. Door intensieve koppeling van theorie aan reflectie op 

de eigen praktijk, ontdek je nieuwe inzichten in drijfveren gedragingen en de effecten hiervan voor jezelf en voor 

jouw medewerkers. Je leert denken en werken vanuit organisatie-perspectief. De modules zijn opgebouwd 

vanuit een inhoudelijke kern met korte opdrachten waarin de kennisbasis wordt verkend en praktijkverbindingen 

worden gelegd. Er worden leergroepen ingericht waarin wordt gewerkt aan een complexe eindopdracht. 

Kritische beroepssituaties staan daarbij centraal.
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FEEDBACK EN BEGELEIDING
Tijdens de master worden studenten intensief 

begeleid. Docenten geven veel formatieve en 

summatieve feedback. Die feedback kan inhoudelijk 

zijn, maar kan ook betrekking hebben op aanpak, 

planning en studievoortgang. Feedback staat ook 

centraal tijdens de studiebegeleiding. De 

studiebegeleiding vindt zowel individueel als 

groepsgewijs plaats. Van de studiebegeleider kun je 

het volgende verwachten als het gaat om individuele 

begeleiding:

• begeleiding van je ontwikkeling en jouw 

voortgang in de richting van de leerdoelen 

van de opleiding;

• voorlichting en begeleiding bij jouw keuzes;

• sparringpartner bij reflectie op ontwikkeling 

van de eigen persoonlijk leiderschap.

Verder wordt van je verwacht dat je in staat bent om 

in grote mate zelfstandig de regie te voeren en 

verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen 

ontwikkeling en leerproces.

LECTORAAT LEREN & INNOVEREN
Het lectoraat Leren & Innoveren is verbonden aan de 

masteropleiding. De lectoren zorgen onder leiding 

van de Academic Director samen met het team voor 

de kwaliteitsborging van het curriculum, het 

bewaken van het niveau en het vaststellen van de 

onderzoekslijn. Voor meer informatie, zie: 

www.fontys.nl/fhke/lectoraat.

ONDERZOEK
Het praktijkgericht onderzoek heeft altijd een 

duidelijke verbinding met de eigen praktijksituatie en 

draagt bij aan de schoolontwikkeling. Binnen het 

brede kader van de MLE kiest de student een 

individueel onderzoeksonderwerp, dat voortkomt uit 

een ervaren probleem of probleemanalyse vanuit de 

eigen werkomgeving. In de integratiefase toont de 

student zijn onderzoeksvaardigheden op master-

niveau aan in de integrale verantwoording. De 

verschillende onderzoeksproducten uit de leerlijnen 

vormen onderdeel van de bewijslast voor de 

gerealiseerde onderzoekskwaliteit. De student legt 

daarbij expliciete relaties tussen organisatiedoelen, 

het onderzoek en zijn persoonlijk leiderschap en 

schoolontwikkeling.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Aandacht voor persoonlijk leiderschap vormt een 

integraal onderdeel van elke module. Door de 

koppeling van theorie, reflectie op eigen gedrag en 

ervaringen uit de eigen praktijk, bereik je gedurende 

de twee opleidingsjaren verdiepend inzicht in jouw 

drijfveren, gedragingen en effecten hiervan op jouw 

persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap richt 

zich op het aanleren van vaardigheden die de 

persoonlijke en professionele ontwikkeling van de 

leidinggevende stimuleren, waardoor deze zich 

bewust is van het eigen gedrag en in staat is om dit 

situationeel te sturen.

CERTIFICATEN EN DIPLOMA
Wanneer je een module succesvol hebt afgerond, 

ontvang je een certificaat. Nadat je het volledige 

programma succesvol hebt afgerond, ontvang je het 

diploma MLE. Je bent dan gerechtigd de graad 

Master of Education te voeren.

 

LESLOCATIE
De master Leadership in Eduction (MLE) wordt 

alleen in de regio Eindhoven uitgevoerd door 

Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

REGISTRATIE VOOR HET 
SCHOOLLEIDERSREGISTER PO
Deze masteropleiding MLE is NVAO geaccrediteerd 

en voldoet aan zowel de eisen voor registratie als 

aan herregistratie van het Schoolleidersregister PO. 

Door het behalen van het master eindniveau van de 

totale opleiding, word je opgeleid tot excellente 

(school)leider op het niveau van Master of Education 

en voldoe je ook aan de herregistratie eisen van het 

Schoolleidersregister. Door het volgen van 

afzonderlijke modules van deze opleiding op 

masterniveau, kun je werken aan je herregistratie 

binnen het Schoolleidersregister.
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De meeste bijeenkomsten vinden plaats op KPZ.

De leslocatie kan in overleg ook incompany plaatsvinden of bij voldoende aanmelding op een locatie

bij jou in de buurt.

De master Leadership in Eduction (MLE) wordt alleen in de regio Eindhoven uitgevoerd door

Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

KATHOLIEKE
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
Tel. 038-4257620
WWW.KPZ.NL

CONTACT MET DOCENTEN

Masters

Vivian Tevreden v.tevreden@kpz.nl

Post-hbo- en leiderschapsopleidingen

Ans Wijnen a.wijnen@kpz.nl

Maaike Verschuren m.verschuren@kpz.nl

CONTACT MET HET SECRETARIAAT

Masters

Herma Slendebroek masters@kpz.nl

Post-hbo- en leiderschapsopleidingen

Heleen Pool centrumvoorontwikkeling@kpz.nl

mailto:v.tevreden@kpz.nl
mailto:a.wijnen@kpz.nl

