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Onderwijs wet- en regelgeving 

 

cursus 
Het werk van leidinggevenden is steeds meer gebonden aan wetten en regels. U krijgt als 
schoolleider of teamleider wellicht te maken met deze regels. Denkt u bijvoorbeeld aan 
verlofregelingen en het blijven voldoen aan de leerplicht, personeel dat het werk niet naar 
wens uitvoert, kinderen die schade oplopen binnen de muren van de school of uw 
informatieplicht naar (gescheiden) ouders. Deze onderwerpen behoren tot de dagelijkse 
onderwijspraktijk. 
U bent als schoolleider veelal het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en 
personeel. Daarom is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de hoofdlijnen van de 
wet- en regelgeving binnen het onderwijsveld. 
U leert relevante juridische informatie te zoeken, te filteren en op praktische wijze te 
koppelen aan de eigen situatie op school. 
Deze opleidingsmodule maakt onderdeel uit van meerdere post-HBO opleidingen maar kan 
ook prima als losse nascholingscursus gevolgd worden. 
 
Webpagina Onderwijs wet- en regelgeving:  
https://www.c-lion.nl/opleiding/onderwijs-wet-en-regelgeving 
 

https://www.c-lion.nl/opleiding/onderwijs-wet-en-regelgeving
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In het kort 

Van de dagelijks leidinggevende wordt 
steeds meer inzicht en voorwerk 
verwacht. U bent degene die op de 
hoogte is van de situatie binnen de eigen 
schoolmuren. Daardoor bent u degene die 
relevante informatie moet kunnen filteren 
en betrokken partijen correct van 
informatie dient te voorzien. Uw ervaring 
met de alledaagse praktijk is onmisbaar 
om de juiste beslissingen te kunnen 
nemen conform wet- en regelgeving; of 
het nu gaat om de uitwerking van 
arbeidsvoorwaardenbeleid op school, 
leerplichtzaken, informatieplicht of 
verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden. 
 
Doelgroep 
Schoolleiders, middenmanagers, 
locatieleiders en coördinatoren die 
verantwoordelijk zijn voor het leiding 
geven aan medewerkers of een afdeling 
van de school. 
Door de gebruikte casuïstiek is de cursus 
geschikt voor mensen in zowel het PO als 
het VO. 
 

Inhoud 
De cursus gaat in op actuele 
vraagstukken, zoals aan te leveren door 
de deelnemers, waarbij wij o.a. inspelen 
op de volgende inhoudelijke thema’s: 

• Inzoomen op de verschillen tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs; 

• Rechtspositie van het 
onderwijspersoneel; 

• Aansprakelijkheid; 
• Informatieplicht aan ouders; 
• Privacywet en wet gelijke 

behandeling; 
• Leerplichtwet; 
• Arbeid. 

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

Inhoud 
In deze cursus leert u op praktische wijze 
relevante wetgeving te vinden, te 
interpreteren en toe te passen in de eigen 
onderwijssetting.  
Wij gebruiken daarbij actuele inzichten 
vanuit de wetgeving zelf, jurisprudentie en 
de geschillencommissies. 
 
We zullen de inhoud van de dag mede 
invullen op grond van de aangeleverde 
vraagstukken door de deelnemers. 
 
Daarbij richten we ons op de volgende 
inhoudelijke thema’s: 

• Inzoomen op de verschillen tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs: 
waarom is dit belangrijk en hoe 
werkt dit door in de praktijk?; 

• Rechtspositie van het 
onderwijspersoneel (waarbij het 
handboek wordt gebruikt voor een 
aantal casussen); 

• Nieuwe privacy wetgeving voor 
scholen vanaf 25 mei 2018; 

• Aansprakelijkheid: zorgplicht van 
schoolbesturen voor ouders en 
leerlingen: hoe ver reikt deze in de 
praktijk?; 

• Wet gelijke behandeling voor 
scholen aan de hand van een 
casus (mag er gegymd worden 
met een hoofddoek op?);  

• Schorsing en verwijdering van 
leerlingen in het kader van 
passend onderwijs; 

• Leerplichtwet (bespreking aan de 
hand van voorbeelden); 

• Oefenen van het gebruik van 
wettenbanken en het opzoeken 
van wetsartikelen en 
jurisprudentie. 

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 
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 module, inclusief 
zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 
EC’s). 
 
Locaties en data 
De cursus wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Almere, Breda, Den Haag, Hellevoetsluis, 
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 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 module wordt gegeven door 
vakbekwame docenten, die beschikken 
over uitgebreide theoretische kennis en 
ruime praktijkervaring. 
 
Drs. Krista te Mebel 
 

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 Middenmanager 
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 competentie(s): '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/middenmanager-vo-mbo-hbo

