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LEAN Onderwijsmanagement 

leergang 

De aandacht in het onderwijs voor een gezonde bedrijfsvoering was nog nooit zo groot als in 

de laatste jaren. In een sector waar lumpsum zogenaamd ‘beleidsarm’ werd ingevoerd, is 

steeds beter in beeld gekomen dat er beleid gemaakt dient te worden op aspecten van 

bedrijfsvoering die in andere sectoren al jaren volstrekt normale aandacht hebben gekregen. 

Om dit aandachtsgebied niet uitsluitend te beschouwen vanuit het perspectief van 

kostenbeheersing, stellen we in deze leergang het concept ‘LEAN’ centraal. Hierdoor bent u 

in staat om sneller, en goedkoper, te werken met versterking van het innovatief vermogen 

van de school en vergroting van de betrokkenheid van medewerkers. 

LEAN management levert u als directeur in het algemeen kwaliteitsverbetering, 

kostenbesparing, snellere (verander-)processen, versterking lerend vermogen en 

betrokkenheid van medewerkers op. 

Webpagina LEAN Onderwijsmanagement:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/lean-onderwijsmanagement 

https://www.c-lion.nl/opleiding/lean-onderwijsmanagement
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In het kort 

Waarom wordt dat dan zo gemakkelijk 
overruled door meer eenvoudige 
bezuinigingsoperaties? De oorzaak moet 
gevonden worden in verschil in opvatting, 
die in de X- en Y- benadering van 
McGregor uitgewerkt zijn, en de laatste 
jaren in dat de keuze tussen meer 
Angelsaksisch of meer Rijnlands 
aansturen bekend is geworden. LEAN 
moet je durven en vereist inzicht in 
psychologische processen en 
groepsdynamica. Maar daar staat 
tegenover dat LEAN veel meer duurzame 
effecten en gezondere organisaties 
oplevert en veel minder 
reorganisatieschade met zich meebrengt. 
Eigenlijk is een keuze voor LEAN 
management er een die bestuur en 
management samen maken, maar in deze 
leergang wordt ingezoomd op de werking 
op schoolniveau. Zodat u als 
leidinggevende in staat bent om zo’n 
bedrijfsvoering op te zetten en de LEAN 
managementprocessen uit te voeren. 
 
In deze leergang verwerft u niet alleen de 
inzichten die bij een dergelijke 
bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, maar 
tevens concrete voorbeelden en 
interventies voor de praktijk van het 
middenmanagement, HR-management, 
kwaliteitszorg en organisatiebeleid. 
Tevens streeft u reeds minstens één 
verbeterdoel na in een action learning 
project op de eigen school. 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden in het onderwijs zijn de 
doelgroep voor deze leergang. Maar 
bestuurders zijn uiteraard ook van harte 
welkom. 

Inhoud 
De leergang ‘LEAN 
Onderwijsmanagement’ bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

• Module ‘LEAN bedrijfsvoering’; 
• Module ‘Efficiency en 

doelgerichtheid in de 
schoolorganisatie en –cultuur’; 

• Module ‘Kwaliteitszorg en –
verhoging in het onderwijs’; 

• Module ‘Talentontwikkeling en het 
HR-beleid’. 

Iedere module bestaat uit: 

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

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

analyse, conclusies. 

Studiebelasting 
U volgt vier trainingsmodulen van elk twee 
dagen en u gaat daarbij één dag op 
bezoek bij een school die werkt met de 
LEAN-methodiek ‘Via-4’. 
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). 

 

 
 

 

 

 

 



Via Vinci Academy is onderdeel van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON),  
KvK Breda 60264659. Bezoekadres: Paardeweide 5, Breda. Postadres: Postbus 3284, 4800 DG Breda. Tel: (076) 543 00 60.  
E-mail: info@c-lion.nl. Web: www.c-lion.nl. 

 

Studieprogramma 
 

Inhoud modulen 
De leergang LEAN Onderwijsmanage-
ment bestaat uit de volgende modulen: 
 
Module 1: LEAN bedrijfsvoering 

Leerdoelen 

• U kunt de bedrijfsvoering meer in 
overeenstemming brengen met de 
visie van de school; 

• Daarbij heeft u specifieke 
aandacht voor de financiële 
consequenties van uw (LEAN-
gestuurde) keuzen en de 
(meerjaren-)plannen ter uitwerking 
van die keuzen; 

• U kunt de visie van de 
stakeholders van de school 
opsporen en inzetten bij kwaliteit-
verbeterende processen van de 
school als bedrijf; 

• U kunt externe ontwikkelingen 
relateren aan de visie van de 
school en dit vertalen naar 
consequenties voor het strategisch 
beleid van de school. 

Inzichten en theorieën 

• LEAN management in het 
algemeen: principes, werkwijzen, 
effecten; 

• LEAN toepassingen in de 
onderwijssector: voorbeelden en 
hun effecten op de kwaliteit van 
het onderwijs, op de betrokkenheid 
van medewerkers en op de 
bedrijfsvoering; 

• Verwachtingen van stakeholders 
ten aanzien van de bedrijfsvoering 
van de school; 

• Proces van strategische 
beleidsvoering (Kaplan & Norton) 
op de vier aspecten: intern, extern, 
financiën en leren en verbeteren; 

• Strategisch beleid afstemmen op 
jaarplannen ter realisering van de 
strategische doelen op de 
organisatiekenmerken: structuur, 
cultuur, onderwijsorganisatie, 
personeel en faciliteiten; 

• High Performance Organisations 
(De Waal) en de vijf 
aandachtsgebieden daarvan. 

Tools 

• Behoeftenonderzoek bij 
stakeholders; 

• SWOT-analyse; 
• Confrontatiematrix; 
• Financiële risicoanalyse; 
• Canvassen; 
• A3-planning. 

Werkwijze 

• Vooraf voert u een HPO-scan van 
uw schoolorganisatie uit. De vijf 
bepalende factoren van De Waal 
worden daarbij in beeld gebracht. 
Tevens verdiept u zich in de 
literatuur (en enkele video’s) van 
LEAN. 

• In de eerste bijeenkomst wordt de 
essentie van LEAN gerelateerd 
aan actueel onderzoek en 
ontwikkelingen in het Nederlands 
onderwijs: wat is de grote roep van 
onderwijsprofessionals, van 
ouders, van het ministerie? Aan de 
hand van een casus gaat u 
mogelijkheden voor ‘afslanking’ 
van deze school opsporen en 
omzetten in mogelijkheden voor 
verbetering en innovatie. 

• Tussen de bijeenkomsten gaat u 
met de LEAN uitgangspunten 
onderzoeken welke kansen er 
liggen in uw eigen school: 
goedkoper, sneller, beter, 
innovatiever, 
betrokkenheidsverhogend. 

• Tijdens de tweede bijeenkomst 
leert u gebruik te maken van de 
A3-methodiek (‘Mijn schoolplan / 
jaarplan op één A3-tje’) om de 
doelen om te zetten in concrete 
veranderingen in de 
bedrijfsvoering. Daarbij baseren 
we ons op de inzichten van de  
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Balanced Scorecard, die we 
gebruiken in samenhang met een 
SWOT-analyse, een 
confrontatiematrix, een (financiële) 
risicoanalyse en strategische 
keuzen. 

• Daarna werkt u uw inzichten uit in 
een aantal overzichten waarmee u 
tijdens de tweede bijeenkomst een 
start heeft gemaakt. 

Module 2: Efficiency en doelgerichtheid in 
de schoolorganisatie en -cultuur 

Leerdoelen 

• U kunt de schoolorganisatie en 
schoolcultuur meer in 
overeenstemming brengen met de 
visie van de school. 

• U kunt de visie van de 
stakeholders van de school 
opsporen en inzetten bij kwaliteit-
verbeterende processen van de 
school als organisatie. 

• U kunt de schoolorganisatie en 
schoolcultuur meer in 
overeenstemming brengen met de 
visie van de stakeholders. 

• U kunt de ontwikkeling van de 
schoolorganisatie en –cultuur 
afstemmen op externe signalen en 
trends. 

• U kunt afstemming realiseren 
tussen verschillende 
organisatiekenmerken vanuit een 
onderwijskundige gerichtheid. 

Inzichten en theorieën 

• Waardecreatie en 
waardevernieuwing voor de 
stakeholders van de school; 

• Stakeholdermanagement; 
• Maatschappelijke diversiteit en hun 

invloed op de schoolcultuur; 
• Analyse van de organisatie: 

cultuur, structuur, 
onderwijsorganisatie, personeel en 
faciliteiten; 

 

• Evalueren en verbeteren van de 
schoolorganisatie op basis van de 
organisatieanalyse;  

• McKinsey methode toepassen op 
schoolontwikkeling. 

Tools 

• De Klaverbladmethode van Via-4; 
• Sturen op waarden en het 

cultuurmodel (Van Wanrooij); 
• Analyseren met 7S-model van 

McKinsey; 
• De McKinsey methode. 

Werkwijze 

• Vooraf verdiept u zich in de 
inrichting van het onderwijs op uw 
school aan de hand van een 
aantal onderzoeksvragen. 

• Tijdens de eerste bijeenkomst 
worden de schoolstructuur en –
cultuur besproken aan de hand 
van een casus. U leert daarbij de 
organisatie en randvoorwaarden 
begrijpen vanuit hun diepere 
betekenis voor de school, en 
evalueren vanuit 
stakeholderperspectief. 

• Daarna houdt u een 
schoolzelfevaluatie aan de hand 
van het 7S-model van McKinsey. 
U neemt daarin o.a. de 
lesmethoden, het rooster, de ICT, 
en de binnen- en buitenruimte van 
de school mee. Het 
stakeholderonderzoek uit de vorige 
module wordt daarbij tevens 
betrokken. 

• Tijdens de tweede bijeenkomst 
worden de analyseresultaten 
geëvalueerd en voorzien van 
aanbevelingen voor verbetering. 
Opbrengstgericht leiderschap is 
daarbij het uitgangspunt: 
aanbevelingen zijn gericht op 
verbetering van de leerresultaten. 
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Module 3: Kwaliteitszorg en –verhoging in 
het onderwijs 

Leerdoelen 

• U kunt de kwaliteitszorg en het 
proces van kwaliteitsverhoging 
meer in overeenstemming brengen 
met de visie van de school. 

• U kunt de kwaliteitszorg en het 
proces van kwaliteitsverhoging 
meer in overeenstemming brengen 
met de visie van de stakeholders. 

• U kunt de ontwikkeling van het 
kwaliteitsbeleid van het onderwijs 
afstemmen op externe signalen en 
trends. 

• U kunt het kwaliteitsbeleid van de 
school zo inzetten dat ze gericht is 
op de optimalisatie van 
leerprestaties van leerlingen. 

• U kunt draagvlak en 
eigenaarschap creëren bij alle 
partijen om gezamenlijk de 
strategische doelen te realiseren. 

Inzichten en theorieën 

• Het onderwijsproces, toezicht, 
zelfevaluatie en verantwoording; 

• Draagvlak en betrokkenheid voor 
schoolontwikkeling en het lerend 
vermogen van de school; 

• Normeren, meten en evalueren 
van gedrag en leerprestaties van 
leerlingen en trekken van 
consequenties voor de 
verschillende 
organisatiekenmerken; 

• Integrale kwaliteitszorg en de 
leercyclus op alle niveaus. 

Tools 

• Observeren en bespreken kwaliteit 
onderwijsproces; 

• Kijkwijzers (Via-4), bordsessies en 
flitsbezoeken; 

• Gespreksvoering: nabespreken, 
verbeteren; 

• Borgingsstructuur en 
borgingsdocumenten. 

Werkwijze 

• De schoolzelfevaluatie uit de 
vorige module voorziet u 
voorafgaande aan deze module 
van informatie op het gebied van 
de onderwijskwaliteit. U zorgt dat u 
alle relevante (LVS-) informatie ter 
beschikking heeft. 

• Tijdens de eerste bijeenkomst 
worden in wisselende 
groeperingsvormen de aspecten 
van de onderwijskwaliteit op 
school bestudeerd. Telkens 
worden daarbij de vragen 
beantwoord: hoe is dit aspect 
ingebed in de kwaliteitscyclus, 
welke personen zijn waarvoor 
verantwoordelijk en hoe vindt 
verantwoording naar en 
afstemming met stakeholders 
plaats? 

• De tweede bijeenkomst vindt 
plaats op een school die werkt met 
de systematiek ‘Via-4’ (zie o.a. 
www.onderwijsadviesdiensten.nl) 
waarbij u die werkwijze relateert 
aan de efficiency, effectiviteit en 
betrokkenheid van uw eigen 
kwaliteitssystematiek. 

• Na deze bijeenkomst schrijft u een 
strategisch plan voor de 
kwaliteitsontwikkeling van uw 
school op 1 A4, waarbij u de 
inzichten uit de eerste drie 
modulen van deze leergang 
integreert. 

Module 4: Talentontwikkeling en het HR-
beleid 

Leerdoelen 

• U kunt de talentontwikkeling van 
de professionals binnen uw school, 
afgestemd op het HR-beleid van 
het bestuur - meer in 
overeenstemming brengen met de 
visie van de school. 

• U kunt de uitvoering van het HR-
beleid op school meer in 
overeenstemming brengen met de 
visie van de stakeholders. 
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• U kunt de talentontwikkeling en de 
uitvoering van het HR-beleid 
afstemmen op maatschappelijke 
signalen en trends. 

• U kunt het HR-beleid zo inzetten 
op school dat ze gericht is op de 
optimalisatie van leerprestaties 
van leerlingen. 

Inzichten en theorieën 

• Duurzame inzetbaarheid van 
onderwijspersoneel; 

• Soorten talenten en de 
ontwikkeling ervan; 

• Strategisch HR-beleid; 
• Kwaliteiten, competenties en 

evidence based effecten op 
leerresultaten van leerlingen; 

• Ontwikkeling van 
leerkrachtvaardigheden gericht op 
verbetering leerresultaten; 

• Bespreekbaar en inzichtelijk 
maken van de professionele 
ontwikkelplannen van uzelf en uw 
medewerkers. 

Tools 

• De talentenscan (Jolink); 
• Drijfveren, waarden, motivatie en 

energiebronnen (MMI, zie 
www.onderwijsadviesdiensten.nl); 

• Effectief leraargedrag (Marzano, 
Hattie, Teach); 

• Action learning. 

Werkwijze 

• Vooraf heeft u een verbeterplan 
opgesteld (zie uitwerking module 
drie). 

• Tijdens de eerste dag analyseert u 
de drijfveren en talenten van uw 
medewerkers, gericht op de vraag 
hoe u de kwaliteiten van uw team 
optimaal kunt inzetten om de 
strategische doelen van de school 
te realiseren. Vervolgens zoekt u 
middelen binnen de scope van 
strategisch HR-beleid om deze 
doelen te bereiken. 

• Tussen de bijeenkomsten voert u 
enkele onderdelen van uw plan uit 
en u neemt de reflectie daarop in 
een presentatievorm mee naar de 
tweede bijeenkomst. 

• Tijdens de tweede bijeenkomst 
worden presentaties gehouden 
van de acties en hun effecten. De 
opgestelde plannen, de reflecties 
en de presentatie worden voorzien 
van feedback door de docent. 

• U levert een verslag daarvan in, 
voorzien van resultaten, 
conclusies, aanbevelingen en een 
reflectie op uw eigen ontwikkeling. 
Die reflectie is voorzien van 
uitgewerkte voornemens om uw 
ontwikkeling op dit gebied 
planmatig uit te blijven voeren met 
duidelijke doelen voor de komende 
jaren. Ook op dat verslag ontvangt 
u feedback. 

Werkvormen 
Vooraf verdiept u zich in het thema door 
middel van een aantal onderzoeksvragen, 
het doornemen van relevante literatuur en 
videotips die wij aanreiken op de 
elektronische leeromgeving. Tijdens de 
cursusdagen worden de inzichten verdiept 
door middel van presentaties en 
groepsopdrachten. Tevens worden 
praktijkvoorbeelden getoond die door de 
groep en door de trainer zijn voorbereid. 
Gedurende deze leergang voert u een 
action-learning opdracht uit, gericht op 
versterking van de efficiency en 
kwaliteitsverbetering. Daarbij krijgt u 
feedback van de docent. 
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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): € 3.090,- . 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 
 
Studiebelasting 
U volgt vier trainingsmodulen van elk twee 
dagen en u gaat daarbij één dag op bezoek 
bij een school die werkt met de LEAN-
methodiek ‘Via-4’. 
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). 
 
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. 
 

Resultaat 

Diploma 

De leergang wordt afgesloten met een 

certificaat. 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 

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.schoolleidersregisterpo.nl/professionaliseren/professionaliseringsthemas/informeel-leren
https://www.schoolleidersregisterpo.nl/professionaliseren/professionaliseringsthemas/informeel-leren
https://www.c-lion.nl/opleidingen/schoolleider-primair-onderwijs
https://www.c-lion.nl/opleidingen/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
https://www.c-lion.nl/opleiding/master-innovation-leadership-in-education
https://www.c-lion.nl/opleiding/master-innovation-leadership-in-education

