
post-hbo Schoolleider Primair 
Onderwijs - basisbekwaam

Erkend registerdiploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘basisbekwaam’, 
te verwerven in één jaar. Aanbod voor bouwcoördinatoren, ambitieuze leraren,  

IB-ers met leidinggevende taken, adjuncten of locatieleiders.

Leslocaties in Breda, Hoofddorp, Utrecht, Zwolle en 

mogelijkheden tot incompany. Kijk voor startdata op 

de website van C-LiON: www.c-lion.nl

basisregistratie

Zeer actuele modulen, zoals: 
‘Persoonlijk Leiderschap’ 
‘Verandermanagement’ 
‘Onderzoek in onderwijs’ 
‘Onderwijskundig ondernemerschap’ 
‘Professionele gespreksvoering’ 
‘De school als maatschappelijke organisatie’

‘Naar een professionele cultuur’ 
‘Kwaliteitszorg’ 
‘Ouderbetrokkenheid’

http://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-primair-onderwijs-basisbekwaam


Het primair onderwijs heeft gedreven leidinggevenden nodig.  
De invoering van toekomstgericht onderwijs, het 
toezichtkader van de inspectie, de gevolgen van Passend 
Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, 
opbrengstgericht werken, de veranderende positie van ouders en 
ga zo maar door. De werkzaamheden van de onderwijsmanager 
zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig.  

Dit vraagt om leidinggevenden die onderzoekend zijn 
ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van 
persoonlijke effectiviteit hebben, die leiding kunnen geven aan 
veranderingsprocessen op weg naar steeds beter onderwijs, 
die in open relatie staan met hun omgeving en de ontwikkeling 
van de professionaliteit van leraren kunnen stimuleren en 
begeleiden.

Leiderschapscompetenties verwerven 

Doelgroep
Locatieleiders, coördinatoren, ambitieuze leraren en IB-ers met leidinggevende taken of 
ambitie om in de schoolleiding te gaan werken, vormen de doelgroep.

Directeuren met ervaring adviseren we onze ongedeelde schoolleidersopleiding te volgen.

• Kwaliteitszorg: kwaliteitsaspecten van het onderwijs, 
kwaliteitsborging en -verbetering, kwaliteitssystemen en hun 
effecten.

• Ouderbetrokkenheid: communicatie met ouders, hen 
betrekken bij het onderwijsproces, samenwerken aan 
pedagogische doelen.

Waardevol onderwijs

• Onderzoek in onderwijs: kritisch en gedegen gebruik maken 
van bestaand onderzoek, zowel onderzoeken uitgevoerd op 
de eigen school, als onderzoeken van onderzoeksbureaus, 
universiteiten en andere kennisinstituten. 

• Onderzoekvaardigheden: u leert vaardigheden voor het 
uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op post-hbo niveau. 

Onderzoek
• De school als maatschappelijke organisatie: processen, 

structuren en systemen, cultuur en schoolklimaat, 
positionering en externe relaties.

• Onderwijskundig ondernemerschap: de ondernemende 
manager, het opbouwen van een toekomstbestendige 
organisatie, stakeholdermanagement, ouders als partner,  
het MFC.

Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie

Studieprogramma 
De opleiding kent de volgende fasen: 
intakefase, startfase, hoofdfase en afstudeerfase.  
 
 
Hoofdfase

• Naar een professionele cultuur: schoolcultuur analyseren 
en door-ontwikkelen, flow en resultaatgerichtheid 
bewerkstelligen, cultuurbeïnvloeding vanuit leiderschap en 
betrokkenheid.

• Professionele gespreksvoering: diverse gesprekken uit de 
gesprekkencyclus, STAR-methode, communicatie.

De school als professionele leergemeenschap

• Competenties beroepsprofiel: kennis, inzichten, 
vaardigheden en attitude zo inzetten en ontwikkelen, dat ze in 
aantoonbaar gedrag herkend worden.

• Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid: u kent uw 
visie, missie en ambities en weet waar u energie van krijgt; 
ook weet u hoe u uw mentale energie op peil kunt houden 
en hoe u negatieve energie kunt reguleren en beperken, met 
name in het samenwerken met anderen.

• Persoonlijke effectiviteit: u bent in staat om doeltreffend 
en doelmatig uw ambitie te realiseren, en daarbij positieve 
relaties met een diversiteit aan professionals en ouders te 
onderhouden.

• Leiderschap: u kunt mensen inspireren, waardoor ze 
zin krijgen en houden in hun werk, en in het streven naar 
verbetering en vernieuwing.

• Verandermanagement: processturing van 
innovatiemanagement, veranderbereidheid creëren; 
planmatig werken; medewerkers meekrijgen. 

Leiderschap



Voor de actuele prijs en de eerstkomende startdata 
van deze opleiding verwijzen wij u graag naar onze 

website. Onze opleidingen zijn btw-vrij.

www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-
primair-onderwijs-basisbekwaam

Direct inschrijven mogelijk!

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden 
aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). 
Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per 
week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met 
een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de opleiding is ongeveer 434 
uur (=15,5 EC’s).  Deze tijd kan gespreid worden over één, 
anderhalf of twee jaar. 

Resultaat 
De opleiding wordt afgesloten met een diploma 
‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau 
‘basisbekwaam’. Dit diploma is erkend door het 
Schoolleidersregister Primair Onderwijs. 
 
 

Locaties 
De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, 
op de locaties: Breda, Hoofddorp, Utrecht en Zwolle. Er zijn 
meerdere startmomenten per jaar. 
 
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid 
over het hele land.

basisregistratie

Vragen over deze opleiding en uw aanmelding 
nemen we graag in behandeling. Bel of mail met de 

programma-assistente: Corina Bodegom. 

076-5430060 c.bodegom@c-lion.nl

Docenten
De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, 
trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide 
theoretische kennis en ruime praktijkervaring. 

Drs. Bert Peene is bij C-LiON  
programmaleider management-
opleidingen en als zodanig 
verantwoordelijk voor de inhoud 
van diverse modulen en leergangen 
in de schoolleidersopleidingen. Hij 
werkte na de Pabo in het voortgezet 

en middelbaar beroepsonderwijs. Hij studeerde Nederlandse 
taal- en letterkunde en is erg geïnteresseerd in communicatie 
tussen professionals en in communicatie tussen scholen 
en hun stakeholders. Als trainer en docent heeft Bert vele 
honderden leidinggevenden getraind en begeleid in hun 
ontwikkeling.

Margreet Pols werkt als docent en 
trainer bij C-LiON. Ze studeerde 
onder meer ‘orthopedagogisch 
muziekbeoefenaar’ en ‘docent 
muziek’ aan het conservatorium 
in Maastricht en Rotterdam. Na 8 
jaar onderwijservaring in het PO 

en VO maakte ze de overstap naar het trainen en coachen 
van onderwijs- en opleidingsprofessionals. Ze verzorgt o.a. 
opleidingen en trainingen over communicatie, coaching, 
activerende didactiek, en multimediaal onderwijs.

Drs. Odette Bunnik is bij C-LiON 
werkzaam als docent, onderzoeker 
en onderzoeksbegeleider (tutor). 
Odette heeft de Pabo afgerond en 
lesgegeven in het basisonderwijs. 
Daarna studeerde Odette aan 
de Universiteit Twente af in de 

Onderwijskunde en in de Psychologie. Intussen heeft Odette 
aan honderden leidinggevenden in het onderwijs Methoden 
van onderzoek gedoceerd en hen begeleid bij hun onderzoek. 

Drs. Suzan ter Riele is werkzaam 
als orthopedagoog bij C-LiON. 
Zij studeerde na de Pabo aan de 
Universiteit van Utrecht. In haar 
werk als orthopedagoog heeft ze 
kinderen begeleid in het (speciaal) 
basisonderwijs. Suzan verzorgt 

training en coaching aan professionals in het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs en is docent bij verschillende 
opleidingen van C-LiON.

http://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-primair-onderwijs-basisbekwaam

