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Integraal HR voor leidinggevenden 

cursus 

Leidinggeven aan professionals in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vergt een 

hoge mate van inhoudelijk-inspirerend leiderschap. Daar waar docenten zich als 

zelfverantwoordelijke professionals opstellen, ontmoeten ze de leidinggevende die – vanuit 

een zorg voor kwaliteit, continuïteit, afstemming met de strategische doelen – met hen 

daarover in gesprek gaat. En dat vraagt om een hoge mate van effectiviteit van het 

transformationeel, coachend en stimulerend leiderschapsgedrag. In deze cursus worden 

inzicht en vaardigheden verworven op het terrein van integraal HR-management, met 

specifieke aandacht voor effectieve leiderschapsinterventies. 

 

Webpagina Integraal HR voor leidinggevenden:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/integraal-hr-voor-leidinggevenden 
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In het kort 

Leiderschap gaat ervan uit dat 
medewerkers hun motivatie ontlenen aan 
extrinsieke en intrinsieke factoren. Gedrag 
wordt niet alleen veroorzaakt door 
beloningen, maar ook door het proces dat 
naar die beloningen leidt en door de 
gevoelens en behoeften van de 
medewerkers. Een leider moet daarom in 
staat zijn om ook zaken als normen, 
waarden, behoeften en capaciteiten te 
adresseren en te beïnvloeden, op een 
transformationele, coachende en 
stimulerende wijze. U verwerft in deze 
cursus inzichten en vaardigheden op het 
gebied van leiderschap waarin het 
landelijk beroepsprofiel uitgangspunt is, 
en waarin de eigen persoonlijke waarden, 
visie en werkomgeving volop aan bod 
komen. 
 
Doelgroep 
Leidinggevenden in het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs vormen de 
doelgroep. Ook aanstaande 
leidinggevenden die nu nog een 
coördinerende of lesgevende functie 
hebben, kunnen deelnemen aan de 
cursus. 

Inhoud 
Leerdoelen van de training: 

• De leider kent de eigen visie op 
het onderwijs, op de school als 
organisatie in z’n maatschappelijke 
context, op het functioneren van 
de professionals in het team en 
verwerft van daaruit respect bij zijn 
medewerkers (charisma). 

• De leider kan de eigen visie 
uitdragen, in gesprekken, 
presentaties en voorbeeldgedrag 
(inspiratie). 

• De leider kan medewerkers 
stimuleren tot nieuwe ideeën en 
zet hen aan tot kritisch nadenken 
over het onderwijs, de onderlinge 
samenwerking en het eigen 
functioneren en onderzoekend 
leren (intellectuele stimulatie). 

• De leider kan 
onderwijsprofessionals 
ondersteunen, coachen en 
feedback geven (individuele 
aandacht). 

Studiebelasting 
U volgt zes bijeenkomsten van elk één 
dag. De totale normstudielast van de 
module, inclusief zelfstudie en 
werkplekleren, is 112 uur (= 4 EC’s). 
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Studieprogramma 
 

Inhoudelijk-didactische beschrijving: 
 
Waarden- en drijfverentest 
De waarden- en drijfverentest van My 
Motivation Insights helpt mensen bij het 
ontdekken van hun motivaties. De test 
wordt digitaal afgenomen, waarna u in 
een persoonlijk gesprek een toelichting op 
de scores en een uitvoerig rapport 
ontvangt. 
 
Module 1: Persoonlijke en 
professionele meerwaardecreatie - 2 
dagen 
Onderzoek wijst uit dat iedere organisatie-
ontwikkelfase specifieke kwaliteiten van 
leiders eist. Daarom zoomen we tijdens 
de eerste dag van deze module allereerst 
in op de context waarbinnen uw 
leiderschap vorm krijgt: het (voortgezet) 
onderwijs in het algemeen, de omgeving 
van de eigen school en de school op zich. 
Hierbij is onder meer breedte belangrijk: 
voor de effectiviteit van leiders is het 
belangrijk dat zij een grote variëteit aan 
ervaringen opdoen. U maakt een analyse 
aan de hand van het model van de 
context van het leiderschap en het model 
van concurrerende waarden. 
 
Feitelijk wordt hiermee de basis gelegd 
voor uw persoonlijke visie, een van de 
belangrijkste onderdelen van een 
‘identiteitsdocument’. Nadat u kennis heeft 
gemaakt met dit format, gaat u op zoek 
naar relevante input voor zo’n document. 
Een identiteitsdocument is opgebouwd uit 
de volgende onderdelen: ideologie, visie, 
missie, kernwaarden, unieke kracht en 
ambitie. Hiermee wordt grotendeels het 
programma van de tweede dag gevuld. 
 
Resultaat 
Aan het eind van module 1 is ‘een 
persoonlijk identiteitsdocument’ 
geschreven. Hierin heeft u onder meer de 
resultaten opgenomen van de analyse 
van de context waarin u (wilt) functioneren 
en de eisen die u stelt aan de ontwikkeling 
van relevante leiderschapskwaliteiten. 

 

Module 2: De transformationele 
schoolleider – 2 dagen 
Tijdens de tweede module gaat het erom 
de eigen visie te delen met de 
professionals waaraan u leiding geeft. 
Nadat de deelnemers kennis hebben 
gemaakt met (de belangrijkste kenmerken 
van) transformationeel leiderschap, maakt 
u kennis met interventies die ertoe 
moeten leiden dat uw eigen visie en die 
van de onderwijsprofessionals op elkaar 
worden afgestemd tot een gedeelde visie, 
missie en ambitie. Hiermee wordt de basis 
gelegd voor een ‘identiteitsdocument voor 
de eigen school’. Van de genoemde 
onderdelen is de ‘ambitie’ met name 
belangrijk omdat hierin de basis gelegd 
wordt voor schoolontwikkeling. 
 
De tweede dag staat in het teken van 
gedrag in organisaties. Transformationele 
leiders moeten begrijpen hoe gedrag tot 
stand komt, dat er niet zoiets is als dé 
werkelijkheid maar dat iedere professional 
de werkelijkheid op zijn eigen manier 
betekenis geeft. Naast de expliciet 
geformuleerde visie, missie en ambitie ligt 
hierin het aanknopingspunt voor 
diepgaande verandering of transformatie. 
 
Resultaat 
Aan het eind van module 2 heeft u 
ervaring opgedaan met een aantal 
interventies die gericht zijn op 
gezamenlijke visieontwikkeling. U kent de 
kritische succesfactoren van 
transformationeel leidinggeven en 
diepgaande verandering en heeft deze 
verbonden met hun persoonlijk 
ontwikkelingsprofiel. U heeft een eigen 
visie geschreven op de 
ontwikkelbehoeften van uw eigen school, 
gericht op het realiseren van een 
coherente organisatie. 
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Module 3: Professionele ruimte en 
onderwijskundig eigenaarschap – 2 
dagen 
De eerste dag staat in het teken van het 
thema professionaliteit: professionals, 
professionele identiteit en 
professionalisering. U typeert allereerst 
uw eigen school aan de hand van de 
ontwikkelingsstadia van Spiral Dynamics. 
Vervolgens maakt u kennis met het 
fenomeen professionele identiteit: wat is 
professionele identiteit, hoe kan die 
ontwikkeld worden en hoe kunt u dat als 
schoolleider stimuleren of begeleiden? U 
maakt een scan van uw team en bepaalt 
de ontwikkelbehoefte van uw 
medewerkers. Ook op dit terrein 
stimuleren we de kritisch-onderzoekende 
houding. 
 
De tweede dag van deze module is een 
praktische dag bij uitstek. We oefenen in 
het stellen van Socratische vragen, een 
belangrijke gesprekstechniek voor 
transformationele leiders, en het voeren 
van coachende gesprekken. Hierbij 
nemen we ook de inzichten uit de MMI 
mee. 

 

 
Resultaat 
Aan het eind van deze module heeft u een 
plan van aanpak geschreven voor het 
(verder) ontwikkelen van professionaliteit 
binnen uw school. Ook heef u uw 
communicatieve vaardigheden voor het 
ontwikkelen van transformationeel 
leiderschap geoptimaliseerd. Daarbij heeft 
u zich met name gericht op het stellen van 
Socratische vragen en het leren c.q. 
optimaliseren van een coachende 
benadering. Inzet van de oefen-
gesprekken is onder andere afstemming 
over professionele ruimte en het 
ontwikkelen van een onderzoekende 
houding. 

Werkvormen 
De opleiding wordt uitgevoerd volgens de 
beproefde C-LiON / Via Vinci Academy-
didactiek; Creation Based Learning®, die 
optimaal tegemoet komt aan de wensen 
van professionals: praktijkgericht, 
resultaatgericht en activerend. De 
opleiding doet een sterk beroep op de 
zelfverantwoordelijkheid van de 
studenten. 
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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): € 2.250,-. 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 
 
Locaties en data 
De cursus wordt incompany verzorgd. 
 
Studiebelasting 
U volgt zes bijeenkomsten van elk één dag. 
De totale normstudielast van de module, 
inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 112 
uur (= 4 EC’s). 
 
Docenten 
De cursus wordt gegeven door 
vakbekwame docenten, die beschikken 
over uitgebreide theoretische kennis en 
ruime praktijkervaring, zoals: 
 
Bert Peene; 
Peter Peene. 
 

Resultaat 
Certificaat 
De opleiding 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 
Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens 
de opleiding – afhankelijk van de kwaliteit 
van het geleverde werk - is uitermate 
geschikt om in te dienen bij de 
toelatingscommissie van C-LiON om – 
indien van toepassing met vrijstellingen - 
door te studeren in de post-HBO opleiding 
‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’ of de in 
ontwikkeling zijnde ‘Master Innovation & 
Leadership in Education’. 
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