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Verandermanagement 
 

cursus 
Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot 
organisatieverandering niet het beoogde resultaat oplevert. Over de oorzaken daarvan is al 
veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare literatuur met titels als ‘Gedoe 
krijg je toch’ en ‘Hoe krijg ik ze mee?’. Succesvolle organisatieverandering vraag echter een 
gedegen, multidisciplinaire aanpak met bijdragen uit onder meer de organisatiekunde, 
psychologie en sociologie; en dat alles evidence based. Hoe meer de verandermanager 
weet over bewezen benaderingswijzen en interventies, hoe groter de kans dat de beoogde 
veranderdoelen ook gehaald worden. 
 
Webpagina Verandermanagement:  
https://www.c-lion.nl/opleiding/verandermanagement 

 

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

Leiding geven aan veranderprocessen 
wordt over het algemeen, dus ook in het 
onderwijs, als een van de lastigste taken 
gezien. Hoe krijgt u mensen mee?; hoe 
bewaakt u de voortgang?; hoe gaat u om 
met weerstanden?; en hoe verhoogt u de 
betrokkenheid in het team? 
Deze vragen doen een krachtig beroep op 
uw leiderschapskwaliteiten. Het gaat niet 
alleen om het onderwerp van de 
verandering en hoe leraren ermee 
omgaan, maar ook (of vooral): op welke 
inzichten en vaardigheden baseert u uw 
leiderschapsinterventies?; bent u in staat 
voldoende vertrouwen te verwerven? 
 
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, VO, SO, MBO en 
HBO. 

Inhoud 
De module heeft de volgende inhoudelijke 
thema’s: 

• Integrale veranderkunde; 
• Veranderstrategieën en 

interventiemethoden; 
• Organisatiedynamica; 
• Verandersituatie in kaart brengen; 
• Systeemdenken; 
• Sociaal constructivisme; 
• Vierballenmodel van De Witte en 

Jonker. 

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 hoe u ingrijpende 
veranderingen op uw school kunt 
aanpakken en tot een succes maken én 
hoe u uw mensen in die verandering 
meekrijgt; ofwel hoe u voor voldoende 
veranderbereidheid kunt zorgen. 
Wij gebruiken daarbij actuele inzichten die 
ontwikkeld zijn door onder andere M. de 
Witte, M. Jonker, M. Vink, L. van Oss en J. 
van ’t Hek. 
U kunt uw eigen casuïstiek aan de hand 
van de volgende thema’s benaderen: 

• Integrale veranderkunde; 
• Veranderstrategieën en 

interventiemethoden; 
• Organisatiedynamica; 
• Verandersituatie in kaart brengen; 
• Systeemdenken; 
• Sociaal constructivisme; 
• Vierballenmodel van De Witte en 

Jonker. 

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 module, inclusief 
zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (=2 
EC’s). 
 
Locaties en data 
De cursus wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Breda, Den Haag/Delft, Hellevoetsluis, 
Hoofddorp, Middelburg 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 module 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. Martine van Metelen; 
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. 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 
module besluit om door te studeren voor 
het behalen van het diploma Schoolleider 
Primair Onderwijs, Schoolleider 
Voortgezet Onderwijs, Middenmanager of 
Intern Begeleider – Zorgcoördinator 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 competenties ‘vormgeven 
aan organisatiekenmerken vanuit een 
onderwijskundige gerichtheid’ en 
‘strategieën hanteren ten behoeve van 
samenwerking, leren en onderzoeken op 
alle niveaus’ uit het ‘Beroepsprofiel 
Schoolleider’. 

 

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-basisbekwaam
https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-primair-onderwijs-basisbekwaam
https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-voortgezet-onderwijs-zij-instroom
https://www.c-lion.nl/opleiding/schoolleider-voortgezet-onderwijs-zij-instroom
https://www.c-lion.nl/opleiding/middenmanager-vo-mbo-hbo
https://www.c-lion.nl/opleiding/intern-begeleider-zorgcoordinator

