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Onderwijskundig ondernemerschap 

 

cursus 
Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin ‘krimp’ de strategische 
agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende 
leerlingenaantallen, bezuinigingen; en aan de andere kant een samenleving die steeds 
hogere eisen aan (de kwaliteit van) het onderwijs stelt. 
Ondernemerschap wordt daarom voor schoolleiders steeds belangrijker. Oog hebben voor 
kansen, proactief zijn en vooral voortdurend zoeken naar een goede afstemming tussen de 
verwachtingen van de belangrijkste stakeholders: overheid, ouders en team. Die afstemming 
is de belangrijkste voorwaarde om van een school een toekomstbestendige school te maken. 
 
Webpagina Onderwijskundig ondernemerschap:  
https://www.c-lion.nl/opleiding/onderwijskundig-ondernemerschap 
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In het kort 

Onderzoek wijst uit dat schoolleiders maar 
liefst zeventig procent van hun tijd bezig 
zijn met werkzaamheden die niet tot hun 
kerntaken behoren. Daarvoor zijn 
meerdere oorzaken aan te wijzen; de 
verantwoordingsverplichtingen vanuit het 
Ministerie van OCW bijvoorbeeld. 
Schoolleiders dreigen steeds meer 
managers te worden dan leiders; 
beheerders in plaats van inspirators en 
innovators. En dat heeft onmiskenbaar 
gevolgen voor de toekomstbestendigheid 
van hun school. Een onderwijskundig 
ondernemer behoort zich iedere dag af te 
vragen: doen we nog wel de goede 
dingen en doen we die ook op de juiste 
manier? Het antwoord op die vragen komt 
zowel van binnenuit – van het team – als 
van buitenaf; van ouders bijvoorbeeld en 
van samenwerkingspartners en het 
bestuur. Toekomstbestendigheid vereist 
een voortdurende dialoog met alle 
kritische stakeholders van je school. 
 
Doelgroep 
Schoolleiders, locatieleiders en anderen 
die verantwoordelijk zijn voor het 
positioneren van de school en de 
strategische interactie met de omgeving. 
Door de gebruikte casuïstiek geschikt 
voor mensen in het PO, VO en MBO. 
 

Inhoud  
De cursus heeft de volgende inhoudelijke 
thema’s: 

• Het paradigma van de 
ondernemende manager; 

• (De managementaanpak voor) 
toekomstbestendige organisaties; 

• Stakeholdermanagement volgens 
Grunig & Hunt; 

• Van Rulers 
communicatiekruispunt; 

• De managementaanpak voor 
toekomstbestendige organisaties; 

• Het managementmodel van de 
ondernemende manager; 

• Valueframing. 

Studiebelasting 
U volgt één collegedag. De totale 
normstudielast van de cursus, inclusief 
zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 
EC’s). 
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Studieprogramma 
 

Inhoud 
In deze cursus leert u hoe u de 
toekomstbestendigheid van uw school 
kunt vergroten door uw handelen als 
schoolleider te richten volgens het 
paradigma van de ondernemende 
manager. Ook leert u hoe u 
relatiemanagement op een effectieve 
manier kunt vormgeven. 
Wij gebruiken daarbij actuele inzichten, 
o.a. die ontwikkeld zijn door Norbert 
Greveling, J.E. Grunig, Betteke van Ruler 
en Floor de Ruiter. 
 
De cursus heeft de volgende inhoudelijke 
thema’s: 

• Het paradigma van de 
ondernemende manager; 

• (De managementaanpak voor) 
toekomstbestendige organisaties; 

• Stakeholdermanagement volgens 
Grunig & Hunt; 

• Van Rulers 
communicatiekruispunt; 

• De managementaanpak voor 
toekomstbestendige organisaties; 

• Het managementmodel van de 
ondernemende manager; 

• Valueframing. 

Werkvormen 
Vooraf verdiept u zich in relevante 
literatuur die wij aanreiken op de 
elektronische leeromgeving en met 
boekentips. Tijdens de collegedag worden 
de inzichten verdiept door middel van 
presentaties en 
groepsopdrachten. Vervolgens voert u 
een action-learning opdracht uit in de 
praktijk van uw school. Die opdracht wordt 
beoordeeld op post-HBO niveau. 
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Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze cursus betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning, maar exclusief 
de aanschaf van eventuele boeken): € 
650,- 
Onze opleidingen zijn btw-vrij 
 
Studiebelasting 
U volgt één collegedag. De totale 
normstudielast van de cursus, inclusief 
zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 
EC’s). 
 
Locaties en data 
De cursus wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Breda, Hoofddorp, Utrecht 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 collegedagen 
verspreid over het jaar (voor zover er nog 
plaatsen beschikbaar zijn). 
Daarnaast kunnen wij deze cursus ook 
incompany bij u op locatie verzorgen. 
 
Docenten 
De cursus wordt gegeven door 
vakbekwame docenten, die beschikken 
over uitgebreide theoretische kennis en 
ruime praktijkervaring. 
 
Drs. Bert Peene 
Ingrid van Doesburg 
Jeroen de Bruin 
Petra de Jager 

Resultaat 
Diploma 
De cursus wordt afgesloten met een 
certificaat dat onderdeel uitmaakt van een 
opleiding die erkend wordt door het 
Schoolleidersregister Primair Onderwijs 
en door de Stichting Post-HBO. Indien u 
dit certificaat voor herregistratie in het 
Schoolleidersregister vanuit het 'informeel 
leren' wilt gebruiken, kunt u hier meer 
informatie lezen over hoe u dit zou 
kunnen doen. 
 
Doorstuderen 
Indien u na positieve afronding van deze 
cursus besluit om door te studeren voor 
het behalen van het diploma Schoolleider 
Primair Onderwijs, Schoolleider 
Voortgezet Onderwijs of Bovenschools en 
Meerscholendirecteur bij C-LiON, heeft u 
vrijstelling voor de betreffende module. De 
geldigheidstermijn van het certificaat is in 
dat geval 4 jaar tot het moment van 
afstuderen. 
 
Competenties 
De inhoud en doelen van deze cursus 
horen bij de competenties ‘in relatie staan 
tot de omgeving’ en ‘hogere orde denken’. 

 

https://www.schoolleidersregisterpo.nl/professionaliseren/professionaliseringsthemas/informeel-leren
https://www.schoolleidersregisterpo.nl/professionaliseren/professionaliseringsthemas/informeel-leren
https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-primair-onderwijs
https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-primair-onderwijs
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

