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Duurzame meerwaardecreatie 
cursus 

Een van de kritische succesfactoren van toekomstbestendigheid is een duidelijk beeld van 

toegevoegde waarde: in welk(e) opzicht(en) zijn wij waardevol voor de omgeving waarin 

onze school staat? Die toegevoegde waarde wordt verwoord in een duidelijke visie, een 

aansprekende missie en een energizing ambitie. Een krachtig mission statement, zoals het 

geheel van visie, missie en ambitie wel wordt genoemd, is in gezamenlijkheid tot stand 

gekomen en daar ligt dan ook een belangrijke opdracht voor de schoolleider: ervoor zorgen 

dat de individuele drives van de teamleden optimaal afgestemd zijn op die van de school als 

geheel. Pas dan wordt de ambitie zoals die bijvoorbeeld in het schoolplan te vinden is, een 

collectieve ambitie; naast aandacht voor mogelijkheden en een proactieve houding is dit een 

derde kenmerk van toekomstbestendige organisaties. 

In dat geheel van visie, missie en ambitie – het school-DNA – ligt ook het onderscheidend 

vermogen van de school. DNA, de unieke kracht van de school, kan immers niet gekopieerd 

worden. 

Webpagina Duurzame meerwaardecreatie:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/duurzame-meerwaardecreatie 

https://www.c-lion.nl/opleiding/duurzame-meerwaardecreatie
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In het kort 

Een leider leeft niet bij de waan van de 
dag, maar heeft een doel voor ogen. 
Daardoor handelt een leider proactief en 
ondernemend. Daarom wordt van u 
transformationeel leiderschap gevraagd, 
wat onder meer betekent dat van uw 
verwacht wordt dat u een visie voor de 
toekomst van de school initieert en 
identificeert. Anders gezegd: dat u, samen 
met uw team, op zoek gaat naar de 
toegevoegde waarde van uw school. Die 
visie vormt, samen met de missie en 
ambitie van school, o.a. de basis van het 
Schoolplan en van allerlei andere 
beleidsdocumenten. 

Die toegevoegde waarde is tegelijk, als 
het goed is, het onderscheidend 
vermogen van uw school. Iedere school 
biedt voor ruim 80% hetzelfde, maar niet 
iedere school legt dezelfde accenten. U 
zult daarom op zoek moeten naar wat uw 
school excellent maakt of kan maken en 
wat haar van andere scholen 
onderscheidt. 
 
Doelgroep 
Schoolleiders, middenmanagers, 
locatieleiders, intern begeleiders en 
coördinatoren die verantwoordelijk zijn 
voor het leiden van veranderprocessen. 
Door de gebruikte casuïstiek geschikt 
voor mensen in het PO, SO, VO en MBO. 
 
 

Inhoud 
De cursus Duurzame Meerwaardecreatie 
heeft de volgende inhoudelijke thema’s: 

• Hoofdvormen voor strategieën; 
• SWOT-analyse; 
• Strategische planning; 
• Maatschappelijke ondernemingen; 
• hZC-model; 
• Waardecreatie; 
• Piramides van menselijke 

behoeften, organisatie- en 
medewerker-bewustzijn; 

• Confrontatiematrix; 
• Identiteitsdocument. 

Studiebelasting 
U volgt één collegedag. De totale 
normstudielast van de cursus, inclusief 
zelfstudie en werkplekleren, is 84 uur (=3 
EC’s). 
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Studieprogramma 
 
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. 
 
U analyseert en evalueert de 
mogelijkheden van uw school om deze 
toekomstbestendig te maken aan de hand 
van verschillende invalshoeken: 
 
De cursus heeft de volgende inhoudelijke 
thema’s: 

• Hoofdvormen voor strategieën; 
• SWOT-analyse; 
• Strategische planning; 
• Maatschappelijke ondernemingen; 
• hZC-model; 
• Waardecreatie; 
• Piramides van menselijke 

behoeften, organisatie- en 
medewerker-bewustzijn; 

• Confrontatiematrix; 
• Identiteitsdocument. 

 

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 84 uur (=3 
EC’s). 
 
Locaties en data 
De cursus wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Breda, Den Haag/Delft, Hellevoetsluis, 
Middelburg, 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 cursus wordt gegeven door 
vakbekwame docenten, die beschikken 
over uitgebreide theoretische kennis en 
ruime praktijkervaring. 
 
Drs. Bert Peene; 
Drs. Anjo Hilhorst. 
 
 

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. 

 

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, Middenmanager 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 competentie ‘in relatie staan 

tot de omgeving’ en ‘hogere orde denken’ 

uit het ‘Beroepsprofiel Schoolleider’. 

 

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/middenmanagement-vo-mbo-hbo
https://www.c-lion.nl/opleiding/bovenschools-en-meerscholen-directeur

