
Leslocaties in Breda, Hoofddorp, Utrecht, Zwolle en 

mogelijkheden tot incompany. Kijk voor startdata op 

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

Bouwen aan een 
toekomstbestendige organisatie

Uw school in het maatschappelijk krachtenveld toekomstbestendig maken.  
Gecertificeerde nascholing voor schoolleiders die ondernemend ingesteld zijn en meer inzicht willen 

verkrijgen in strategisch beleid, onderwijsmarketing en verbetering van de ouderbetrokkenheid.

Modulen 
‘Onderwijskundig ondernemerschap’  
‘Duurzame meerwaardecreatie’  
‘Management, bestuur en toezicht’ 
‘Ouderbetrokkenheid’

Erkende vorm van ‘formeel leren’ in de professionaliseringsthema’s: 

4. In relatie staan tot de omgeving herregistratie

http://www.c-lion.nl/opleiding/bouwen-aan-een-toekomstbestendige-organisatie


Leerdoelen:
• U kent het paradigma van de ondernemende manager en 

onderkent het belang hiervan.
• U kunt de visie en behoeften van stakeholders 

onderzoeken en mede op basis daarvan uw strategische 
koers ontwikkelen of bijstellen.

• U kunt het strategisch samenwerkingsperspectief voor 
de eigen school analyseren en evalueren en op basis 
hiervan samen met stakeholders komen tot een visie op 
strategische samenwerking. 

Inzichten en theorieën:
• Het paradigma van de ondernemende manager
• (De managementaanpak voor) 

toekomstbestendigeorganisaties
• Stakeholdermanagement volgens Grunig & Hunt 

Tools:
• Van Rulers communicatiekruispunt
• De managementaanpak voor toekomstbestendige 

organisaties
• Het managementmodel van de ondernemende manager

Module ‘Onderwijskundig ondernemerschap’

De waarde van goed 
stakeholdermanagement 
 
Als een school goed communiceert met de stakeholders, komt 
er steeds meer afstemming in visie, waarden, programma’s 
en werkwijzen. In die open verhouding schuilt de kracht 
van toekomstbestendigheid, die iedere schooldirecteur en 
–bestuurder wenst. Het strategisch beleid kan daarom pas 
echt zorgen voor een stabiele ontwikkeling naar de toekomst 
toe, als deze tot stand is gekomen na grondige analyse en 
evaluatie van maatschappelijke ontwikkelingen en van de 
belangen, waarden en verwachtingen van ouders, leerlingen, 
bestuur, toezichthouders en ketenpartners. Dat u daarbij werkt 
in het krachtenveld van meerdere belanghebbenden, zal 
duidelijk zijn.

Daarom is afstemming van het schoolbeleid met het beleid 
van het bestuur van belang. Zo worden strategische keuzen 
ingebed in de ambitie en in de strategische lijnen van het 
schoolbestuur.
In deze leergang leert u als onderwijskundig ondernemer te 
denken. U maakt analyses en voert evaluaties uit, op grond 
waarvan u komt tot bijstelling van uw strategisch beleid en de 
daarvan afgeleide onderwijsmarketing en communicatie.

Inhoud

Doelgroep
Leidinggevenden in het onderwijs die geregistreerd zijn als 
RDO of RADO zijn de doelgroep voor deze leergang.

Een toekomstbestendige school 

Een toekomstbestendige onderwijsorganisatie opbouwen 
is meer dan het financieel op orde zijn. Ouders kiezen 
namelijk steeds vaker de school waarvan zij ervaren dat deze 
toegevoegde waarde levert voor hun belang: dat wat in hun 
ogen het belang is voor het kind. Daarom moeten schoolleiders 
in staat zijn om goed stakeholdermanagement te voeren en 

de onderwijsmarketing van binnenuit (waardengedreven) 
vorm te geven na grondige analyse van de belangen van de 
stakeholders. In het strategisch beleid wordt tenslotte gewerkt 
aan integrale afstemming van verschillende beleids- en 
organisatieterreinen, zodat de school bestaansrecht blijft houden 
in de toekomst.



Leerdoelen:
•  U kunt uw schoolbeleid afstemmen op het bestuursbeleid.
•  U kunt afstemming realiseren tussen verschillende 

organisatiekenmerken vanuit een strategisch-
onderwijskundige gerichtheid.

•  U kunt verantwoording afleggen over het gevoerde 
schoolbeleid.

•  U kunt bij het bepalen van de onderwijskundige visie 
van de school afstemming realiseren met de ambitie en 
strategische keuzen van het bestuur enerzijds, en de visie 
en behoeften van alle relevante stakeholders. 

Inzichten en theorieën:
• Sturen en verantwoorden aan de hand van de Balanced 

Scorecard
•  Audits en visitaties vormgeven
•  Van managementcontract naar managementrapportages
•  Educational governance
•  Ethiek in management, bestuur en toezicht 

Tools:
•  A3-planvorming
•  Balanced Scorecard
•  Audit-toolbox
•  Maraps

Module ‘Management, bestuur en toezicht’

Leerdoelen:
• U kunt een externe analyse uitvoeren van ontwikkelingen in 

de maatschappelijke omgeving, welke van invloed kunnen 
zijn op uw school.

• U kunt mede op basis van de visie en behoeften van 
stakeholders uw strategische koers ontwikkelen.

•  U kunt meerdere procesinterventies kiezen en uitvoeren, 
die ertoe kunnen leiden dat er voldoende draagvlak voor 
visie, missie en ambitie is door heel de schoolorganisatie 
heen, inclusief bij de samenwerkingspartners.

•  U kunt de visie, missie en ambitie van de school herijken 
en bijstellen op grond van een externe analyse van 
maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van uw 
stakeholders.

•  U kunt op basis daarvan de succesbepalende factoren en 
prestatie-indicatoren bijstellen en deze doorvoeren naar 
een (update van het) schoolplan.

•  U kent de mogelijke positioneringsgrondslagen van 
organisaties in het algemeen en u kunt een passende 
positioneringsgrondslag voor de geien school kiezen, 
waarin aansluiting gevonden wordt met de visie en 
behoeften van uw stakeholders. 

Inzichten en theorieën:
• Hoofdvormen van strategische processen
•  Strategische planning
•  Maatschappelijke ondernemingen
•  Riezebos’ MDC-model 

Tools:
• DESTEP-analyse
• 7S-model (Mc Kinsey)
• INK-ontwikkelmodel
• Identiteitsdocument

Module ‘Duurzame meerwaardecreatie’

Leerdoelen:
• U kunt samen met (vertegenwoordigers van) ouders komen 

tot een visie op educatief partnerschap.
•  U kunt daarbij actuele ontwikkelingen in de samenleving en 

in de economie betrekken, o.a. de groeiende belangstelling 
voor talentontwikkeling bij kinderen.

•  U kunt samen met (vertegenwoordigers van) ouders 
de visie op leren dusdanig ontwikkelen, dat er sprake 
is van waardecreatie voor ouders (in het verlengde van 
waardecreatie voor hun kind) en waarde-innovatie vanuit 
toekomstgericht perspectief.

•  U kunt uw team op maat ondersteuning bieden bij hun 
eigen vaardigheden om adequaat samen te werken met 
ouders op het gebied van toekomstgericht onderwijs en 
opvoeding.

•  U kunt de kwaliteit van de ouderparticipatie planmatig 
ontwikkelen tot een educatief partnerschap

Module ‘Ouderbetrokkenheid’

Inzichten en theorieën:
• Educatief partnerschap
•  Soorten ouderparticipatie
•  Niveaus van ouderparticipatie in internationaal perspectief
•  Waardecreatie
•  Waarde-innovatie 

Tools:
• Projectmatig creëren
• Analyse-instrumenten ouderparticipatie
• Toolbox educatief partnerschap
• Inspiratievideo’s



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

website. Onze opleidingen zijn btw-vrij.

www.c-lion.nl/opleiding/bouwen-
aan-een-toekomstbestendige-

organisatie
Direct inschrijven mogelijk!

Studiebelasting
U volgt vier trainingsmodulen van elk één dag en u neemt deel 
aan intervisie. De overige activiteiten voert u uit op momenten 
die u zelf kiest. De totale normstudielast van de leergang, 
inclusief zelfstudie en verwerkingsopdrachten, is 112 uur (= 
4 EC’s), verdeeld over 42 contacturen en 70 zelfstudie- en 
uitwerkingsuren.  

Resultaat 
De leergang wordt afgesloten met een certificaat.
Deze leergang is door het SRPO erkend als 
nascholing in de categorie ‘formeel leren’, in 
thema 4 ‘In relatie staan tot de omgeving’ 
 
Indien u na positieve afronding van deze leergang besluit 
om door te studeren in de opleiding Master Innovation & 
Leadership in Education bij C-LiON, heeft u vrijstelling voor de 
betreffende leergang. 

Locaties 
De leergang wordt gegeven op onze locaties in Breda, 
Hoofddorp, Utrecht en Zwolle. Vanaf 6 personen kan ook een 
incompany traject worden afgesproken op uw eigen locatie.

Docenten
De leergang wordt gegeven door vakbekwame trainers en 
coaches, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis 
en ruime praktijkervaring, o.a.:

herregistratie

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

programma-assistente: Corina Bodegom. 

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

Drs. Bert Peene is bij C-LiON  
programmaleider management-
opleidingen en als zodanig verant-
woordelijk 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.

Drs. Anjo Hilhorst heeft veel 
ervaring binnen het opleiden, 
coachen en trainen van schoolleiders 
en het ontwerpen van curriculum 
voor diverse opleidingen. Ze was 
daarnaast verbonden aan landelijke 
trajecten vanuit het ministerie 

van OCW. Haar specifieke interesse gaat uit naar het 
leidinggeven aan de ontwikkeling van professionele identiteit 
en professioneel kapitaal in organisaties. Ze is een betrokken 
docent die het als uitdaging ziet om samen met de student 
opleidingsdoelen te personaliseren.

http://www.c-lion.nl/opleiding/bouwen-aan-een-toekomstbestendige-organisatie
http://www.c-lion.nl/opleiding/master-innovation-leadership-in-education
http://www.c-lion.nl/opleiding/master-innovation-leadership-in-education

