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Leiderschap in de 21e eeuw 

leergang 

U staat als schoolleider zelf centraal in deze leergang. Het gaat over u: uw zelfinzicht in uw 

karaktereigenschappen, uw persoonlijke missie, visie, kwaliteiten, waarden, diepste 

overtuigingen, drijfveren en uw persoonlijke effectiviteit. Hoe kunt u die op een authentieke 

manier inzetten? Daarbij gaat het ook over de relatie die u onderhoudt met de buitenwereld: 

de mensen die u dierbaar zijn, de mensen aan wie u leiding geeft en de mensen aan wie u 

verantwoording aflegt; hoe consistent en integer is uw handelen en hoe blijkt uw persoonlijke 

identiteit voor anderen in uw ‘personal brand’? 

Webpagina Leiderschap in de 21e eeuw:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/leiderschap-in-de-21e-eeuw 
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In het kort 

Persoonlijk leiderschap begint bij een 
goed zelfinzicht. Dat is een levenslang 
ontdekkingsproces waarin u als 
schoolleider ontdekt dat uw eigen 
overtuigingen en visie veranderen en dat 
u die op een vernieuwende wijze kunt 
inzetten in uw professioneel handelen. En 
in al die ontwikkelingen toch ‘jezelf blijven’ 
getuigt van authenticiteit: de kern van uw 
eigen missie, waarden en drijfveren blijft 
intact en deze wordt steeds rijker. 
Toekomstgerichte scholen hebben leiders 
nodig die visionair zijn, kunnen inspireren 
en onderzoekend zijn ingesteld. Daardoor 
creëren zij bevlogen leraren die zich 
enthousiast bezighouden met de 
toekomstgerichte competenties voor 
henzelf en hun leerlingen. 
In deze leergang leert u uw persoonlijke 
effectiviteit te verhogen op het gebied van 
authentiek leiderschap in scholen die 
toekomstgericht werken. Daarbij zijn 
zelfreflectie, communicatie en visie 
essentieel. U komt op deze manier tot 
verdiept zelfinzicht en u onderzoekt 
manieren waarop u toekomt aan het 
realiseren van uw eigen ambitie en die 
van de school. 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden in het onderwijs zijn de 
doelgroep voor deze leergang. 
 

Inhoud 
De leergang ‘Leiderschap in de 21e eeuw’ 
bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Module ‘Authentiek leiderschap: 
wie ben ik?’ 

• Module ‘Ambitie: wat wil ik voor 
mezelf en anderen?’ 

• Module ‘Kwaliteiten: wat kan ik?’ 
• Module ‘Persoonlijk effectiviteit: 

wat doe ik?’ 

Iedere module bestaat uit: 

• Voorwerk: reflectie en literatuur; 
• Bijeenkomsten: inspiratie, 

verdieping, training en interactie; 
• Verwerking: (zelf-)onderzoek, 

analyse en conclusies. 

Studiebelasting 
U volgt vier trainingsmodulen van elk twee 
dagen, waarvan één module een 
tweedaagse is. 
De overige activiteiten voert u uit op 
momenten die u zelf kiest. De totale 
normstudielast van de leergang, inclusief 
zelfstudie en verwerkingsopdrachten, is 
140 uur (= 5 EC’s), verdeeld over 50 
contacturen en 90 zelfstudie- en 
uitwerkingsuren. 
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Studieprogramma 
 

Inhoud modulen 
 
De leergang 'Leiderschap in de 21e eeuw' 
bestaat uit de volgende vier modulen: 
 
Module 1: ‘Authentiek leiderschap: wie 
ben ik?’ 

Doelen 

• U heeft een visie ontwikkeld over 
toekomstgericht leiderschap in 
relatie tot het toekomstgericht 
onderwijs op uw school en u kunt 
deze visie overtuigend uitdragen, 
afgestemd op uw stakeholders. 

• U kent uw kwaliteiten en 
ontwikkelpunten als het gaat om 
het anticiperen op signalen of 
ontwikkelingen in de veranderende 
samenleving. 

Inzichten en theorieën 

• Toekomstgerichte competenties 
(C-LION); 

• Leidinggevende, wie ben je? (D. 
van den Berg); 

• Authentiek leiderschap (B. 
Blekkingh). 

Tools 

• Model waarden, drijfveren, 
energiebronnen, stresspunten; 

• 7-schilleninstrument voor 
authentiek leiderschap; 

• Document Persoonlijk 
Leiderschap; 

• Personal Performance Methode. 

Werkwijze 

• Voorafgaand aan deze eerste 
module vindt een intake plaats 
waar o.a. een drijfveren- en 
waardentest onderdeel van 
uitmaakt. Als u al eerder zo’n test 
heeft gemaakt, adviseren wij om  
 

die nogmaals af te laten nemen, 
zodat u de ontwikkeling van uw 
profiel in de tijd kunt zien. 

• U neemt de literatuur vooraf door 
en u beantwoordt een aantal 
zelfreflectievragen. 

• Tijdens de training (in de vorm van 
een tweedaagse) worden de 
stappen van het 7-schillenmodel 
van authentiek leiderschap 
doorlopen in interactieve 
werkvormen. Na afloop kunt u een 
Document Persoonlijk Leiderschap 
opstellen, waarin uw persoonlijke 
missie, visie en kernwaarden een 
plaats krijgen. Voor degenen die 
reeds zo’n document hebben, 
wordt de volgende stap gezet, 
namelijk naar de Personal 
Performance Methode (PPM). 

Module 2: ‘Ambitie: wat wil ik voor mezelf 
en anderen?’ 

Leerdoelen 

• U weet waar u in de nabije 
toekomst wilt staan als het gaat 
over uw persoonlijk leiderschap en 
uw personal brand. 

• U kunt de stakeholders van de 
school overtuigend 
beargumenteren hoe uw 
persoonlijk leiderschap past bij de 
onderwijsvisie van uw school en bij 
de visie van de school op 
leiderschap. 

• U kunt op een authentieke wijze 
invloed uitoefenen op anderen in 
uw omgeving als het gaat om het 
realiseren van toekomstgericht 
onderwijs. 

Inzichten en theorieën 

• Toekomstgerichte 
competenties (B. Trilling); 

• Leren uit de toekomst (R. 
Wouters); 
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• Macht en invloed (R. Ritsma); 
• Stakeholder Relationship 

Management (L. Bourne). 

Tools 

• Scenarioleren; 
• Quick scan toekomstgerichte 

competenties; 
• Stakeholderanalyse; 
• Technieken voor inspirerend 

presenteren, overtuigend 
beargumenteren en beïnvloeding 
van uw gesprekspartners. 

Werkwijze 

• Voorafgaande aan deze module 
heeft u een quick scan uitgevoerd 
over de houding van uzelf en uw 
teamleden ten opzichte van de 
toekomstgerichte competenties. 

• Tijdens de bijeenkomsten traint u 
vervolgens het uitvoeren van een 
goede stakeholderanalyse (die u 
tussen de twee bijeenkomsten van 
deze module uitvoert) op het 
gebied van de toekomstgerichte 
visie en werkwijze van de school. 
Daarna oefent u het scenarioleren 
(waarmee u de visie en de 
kwaliteiten van uw team in het 
kader van toekomstgericht 
onderwijs kunt ontwikkelen). 
Tenslotte traint u met een acteur 
diverse technieken voor 
beïnvloeding; uiteraard gericht op 
het leiden van teamleden en 
anderen in de: richting van 
toekomstgericht onderwijs. 

Module 3: ‘Kwaliteiten: wat kan ik?’ 

Leerdoelen 

• U weet op welke wijze uw 
persoonlijke leiderschapsstijl 
doorwerkt in uw dagelijks handelen 
als schoolleider, zowel bij het 
teamleiderschap, het zakelijk-
organisatorisch leiderschap en het 
onderwijskundig leiderschap. 

• U heeft een Personal Brand 
ontwikkeld waarin afstemming 
wordt gerealiseerd op het gebied 
van waarden-drijfveren-gedrag, die 
herkenbaar is voor anderen. 

• U heeft uw persoonlijke en 
professionele ontwikkeling 
gepland, afgestemd op de 
ontwikkeling van de school en van 
het team, voorzien van feedback- 
en meetmomenten en u voert uw 
professioneel ontwikkelingsplan 
systematisch uit. 

Inzichten en theorieën 

• Leiderschap ontraadseld (M. Kets 
de Vries); 

• Inspiratie en inzet in organisaties 
(D. Ofman); 

• Personal Branding (F. Kwakman); 
• Het leren van professionals (J. 

Seegers). 

Tools 

• Model Leiderschapsontwikkeling; 
• Van concurrerende waarden naar 

balans; 
• Ontdektraject kwaliteiten en 

competenties; 
• Persoonlijk Plan 

Leiderschapsontwikkeling in de 
Personal Performance Methode. 

Werkwijze 

• De zoektocht naar uw personal 
brand start van binnenuit, vanuit 
uw zicht op uw kernkwaliteiten en 
inspiratiebronnen. Dat wordt al 
voorbereid vóór de bijeenkomsten 
in een ‘ontdektraject’ waarbij u 
wordt gecoacht door een van onze 
professional coaches. 

• Tijdens de bijeenkomsten leert u 
uw personal branding vorm te 
geven in diverse werkvormen.  
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• Dit mondt naar keuze uit in het 
maken van een filmpje, een 
uitvoeren van een presentatie voor 
de groep en/of op social media 
(naar keuze een meer beschermd 
of meer openlijk 
communicatiemiddel). 

Module 4: ‘Persoonlijk effectiviteit: wat 
doe ik?’ 

Leerdoelen 

• U weet hoe u omgaat met de visie 
van de stakeholders van de school 
ten opzichte van de visie die de 
school zelf heeft, o.a. de visie op 
leiderschap, de visie op de 
toekomst en de visie op 
toekomstgericht onderwijs. 

• U heeft leiderschapsstrategieën 
ontwikkeld die samenwerken, leren 
en onderzoeken binnen uw school 
aantoonbaar bevorderen. U heeft 
daarbij vaardigheden ontwikkeld 
op het gebied van effectieve 
communicatie met diverse mensen 
qua cultuur, achtergrond en 
persoonlijkheid. 

• U weet hoe bepaalde aspecten 
van uw persoonlijk leiderschap 
effect hebben op het lerende kind 
op school, gericht op de 
toekomstgerichte competenties. 

Inzichten en theorieën 

• Action Research for School 
Leaders (D. Spaulding); 

• Valueframing (F. de Ruiter); 
• Professionele ethiek (R. van Es). 

Tools 

• Model Action Research; 
• Kleuren-communicatiemodel; 
• Socratische dialoog. 

 

Werkwijze 

• Deze module zorgt voor een 
integrale afronding van de 
leergang. Daarom wordt aan de 
hand van enkele meta-modellen 
gestreefd naar afstemming van 
alle inzichten uit de leergang. Dat 
gebeurt in de ‘waardenkleuren’ 
groen (samen in dialoog op een 
socratische wijze), geel (de 
onderzoekende schoolleider) en 
turkoois (toekomstgerichte 
zingeving en ethiek). 

• Na afloop van het traject, als u het 
eigen portfolio heeft ingeleverd, 
vindt een afrondend gesprek 
plaats, waarna het certificaat wordt 
verstrekt. 

Werkvormen 
Vooraf verdiept u zich in het thema door 
middel van een aantal zelfreflectievragen, 
het doornemen van relevante literatuur en 
videotips die wij aanreiken op de 
elektronische leeromgeving. Tijdens de 
trainingsdagen worden de inzichten 
verdiept door middel van presentaties, 
gespreksvormen en groepsopdrachten. 
Tevens worden inspiratiemomenten 
ingebouwd die door de groep en door de 
trainer zijn voorbereid. 
Gedurende deze leergang voert u een 
action-learning opdracht uit. Daarbij wordt 
u ondersteund door een live- of e-coach. 
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Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze leergang betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning, maar exclusief de 
aanschaf van eventuele boeken): € 2.995,- . 
Daar komen de locatiekosten voor de 
tweedaagse bij (€ 325,-). 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 
 
Studiebelasting 
U volgt vier trainingsmodulen van elk twee 
dagen, waarvan één module een 
tweedaagse is. 
De overige activiteiten voert u uit op 
momenten die u zelf kiest. De totale 
normstudielast van de leergang, inclusief 
zelfstudie en verwerkingsopdrachten, is 140 
uur (= 5 EC’s), verdeeld over 50 
contacturen en 90 zelfstudie- en 
uitwerkingsuren. 
 
Locaties en data 
De leergang wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Tot enkele 
weken voorafgaand aan de startdag is het 
in enkele gevallen mogelijk om de locatie 
aan te passen aan uw wensen indien de 
samenstelling van de groep dit mogelijk 
maakt. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat. U kunt kiezen uit 
meerdere trainingsdagen verspreid over het 
jaar (voor zover er nog plaatsen 
beschikbaar zijn). 
Wij kunnen deze leergang ook incompany 
bij u op locatie verzorgen, bijvoorbeeld voor 
uw directeurenkring of uw MT; in dat geval 
gelden maatwerkprijzen. 
 
Docenten 
De leergang wordt gegeven door 
vakbekwame trainers en coaches, die 
beschikken over uitgebreide theoretische 
kennis en ruime praktijkervaring, zoals 
Margreet Pols,  
Drs. Anjo Hilhorst,  
Drs. Peter Peene. 
 
 

Resultaat 

Diploma 

De leergang wordt afgesloten met een 

certificaat. Certificering van deze leergang 

door het SRPO ten behoeve van de 

verplichte herregistratie wordt in 2019 

verwacht. 

 

Doorstuderen 

Indien u na positieve afronding van deze 

leergang besluit om door te studeren voor 

het behalen van het diploma Schoolleider 

Primair Onderwijs, Schoolleider 

Voortgezet Onderwijs, Bovenschools en 

Meerscholen directeur of Master 

Innovation & Leadership in Education bij 

C-LiON, heeft u vrijstelling voor de 

betreffende leergang / modulen. De 

geldigheidstermijn van het certificaat is in 

dat geval 4 jaar tot het moment van 

afstuderen. 

 

https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-primair-onderwijs-zij-instroom
https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-primair-onderwijs-zij-instroom
https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-voortgezet-onderwijs/
https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-voortgezet-onderwijs/
https://www.c-lion.nl/opleiding/bovenschools-en-meerscholen-directeur
https://www.c-lion.nl/opleiding/bovenschools-en-meerscholen-directeur
https://www.c-lion.nl/opleiding/master-innovation-leadership-in-education
https://www.c-lion.nl/opleiding/master-innovation-leadership-in-education

