
Interim Management 
 Onderwijs

Perfecte nascholing voor ervaren schoolleiders.  
Zeer geschikt als u meer uitdaging wilt in uw werk als directeur, als u overweegt in de toekomst  

intern of extern interim opdrachten uit te voeren of als u al interim manager bent.

Leslocaties in Breda, Hoofddorp, Utrecht, Zwolle en 

mogelijkheden tot incompany. Kijk voor startdata op 

de website van C-LiON: c-lion.nl/opleiding 

Modulen 
‘De essentie van tijdelijk management’ 
‘Organisatie-analyse’ 
‘Verandermanagement’ 
‘Projectmanagemen’ 
‘Crisismanagement’

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

1. Persoonlijk Leiderschap      -      2. Regie en Strategie      -      6. Leidinggeven aan Verandering herregistratie

http://www.c-lion.nl/opleiding/interim-management-onderwijs


Schoolbesturen en schooldirecties staan in toenemende 
mate onder zware druk. Het leiden van een professionele 
arbeidsorganisatie, verzwaarde eisen van de inspectie, 
het verantwoording moeten afleggen aan de samenleving, 
veranderende kenmerken van de leerlingpopulatie, doorvoeren 
van bezuinigingen, samenwerken met ketenpartners en het 
versterken van de marktpositie zijn de meest voorkomende 
uitdagingen voor bestuur en management. Daardoor zien 
we nogal wat ‘gaten’ komen in de bemensing van bestuur en 
management. Besturen kiezen er dan soms voor om een  
tijdelijke functionaris aan te stellen.

We komen interim management tegen in de volgende situaties: 
• overbrugging van twee definitieve benoemingen  

(‘tijdelijk management’)
• voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht zoals 

het bouwen van een school of opstarten van een 
samenwerkingsverband (‘projectmanagment’)

• waarin een verbeter- of vernieuwsproces moet worden geleid 
(‘verandermanagement’)

• in een periode waarin de school of het bestuur in crisis 
verkeert (‘crisismanagement’)

De eerstgenoemde vorm (tijdelijk management) kan meestal 
goed worden uitgevoerd door een ervaren schoolleider 
of schoolbestuurder, maar project-, verander- en (zeker) 
crisismanagement vereisen zwaardere competenties die lang 
niet alle leidinggevenden beheersen. In dergelijke situaties zijn 
leidinggevenden nodig die in staat zijn de zwaarste uitdagingen 
op te pakken en tot een goed eind te brengen. En dan ook nog in 
een afgebakende – dikwijls beperkte - periode.  
 
Dat is de reden dat C-LiON de mogelijkheid heeft gecreëerd om 
de specifieke competenties voor het professioneel uitvoeren 
van interim management te verwerven in een praktijkgerichte 
opleiding die leidt tot een officieel post-hbo registerdiploma. 
Voor de studenten biedt dit een stevige basis om de functie 
uit te oefenen, voor de opdrachtgever is het een garantie dat 
de betreffende professional zich op een adequate wijze heeft 
geprofessionaliseerd.

Inhoud 
De opleiding is ontwikkeld vanuit het perspectief dat de interim manager dient te functioneren op een drietal domeinen:

Verdiepende professionalisering  
voor intern en extern tijdelijk schoolmanagement 

Doelgroep
Van de deelnemers aan deze opleiding Interim Management 
Onderwijs vragen we dat ze ervaring hebben in het 
schoolmanagement en dat ze een erkend diploma op zak hebben 
als vakbekwaam schoolleider. Indien dat nog niet het geval is, 
biedt C-LiON graag de mogelijkheid om hieraan te gaan voldoen.

De interim manager staat als persoonlijk 
leider sterk in zijn schoenen en kan 
effectief functioneren als individuele 
professional en als leider van 
groepsprocessen. Daarom: 
 
• leert u te reflecteren op persoonlijke 

doelen, eigen biografische gegevens, 
persoonlijke kwaliteiten, effectiviteit en 
sociale competenties;

• wordt u gedurende de hele opleiding 
geholpen uzelf te ontwikkelen tot 
professionele probleemoplosser, waarin 
reflectie, analyse, synthese, planmatig 
handelen en evaluatie kernbegrippen 
zijn;

• wordt u individueel begeleid om de 
persoonlijke effectiviteit en mentale 
weerbaarheid te versterken;

• wordt gewerkt met een persoonlijk 
actieplan waarbij de opleiding zorgt voor 
voldoende differentiatiemogelijkheden 
om dit plan te ondersteunen.

De interim manager is als leider met visie 
sterk betrokken op kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs op de school. Daarom: 

• is de inhoud van de opleiding opgezet 
vanuit het concept van integrale 
kwaliteitsontwikkeling;

• wordt veel aandacht besteed aan het 
leiding geven in tijdelijke situaties waarin 
sprake is van een tekortschietende 
kwaliteit die in een beperkte tijd moet 
worden verbeterd;

• wordt expliciet ingegaan op 
onderwijskwaliteit en -verbetering;

• verkrijgt u vaardigheden om uitvoering 
te geven aan transformationeel 
leiderschap van het middenkader en 
van het schoolteam, waarbij interventies 
bij innovatieprocessen belangrijke 
onderdelen zijn.

De interim manager is als leider met visie 
sterk betrokken op kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs op de school. Daarom: 

• is ons curriculum opgezet vanuit het 
competentieprofiel voor leidinggevenden 
op vormgevend en strategisch niveau;

• wordt tijdens de bijeenkomsten 
substantieel gewerkt met effectieve 
vaardigheidstrainingen op het gebied van 
organisatiediagnose, zowel gericht op 
het onderwijs als de human resources, 
de schoolstructuur en de schoolcultuur;

• wordt vooral functionele kennis 
aangebracht; indien de deelnemer dit 
traject wenst te gebruiken als tussenstap 
op weg naar een masterniveau worden 
aanvullende afspraken gemaakt over de 
inhoud en zwaarte van de werkstukken;

• wordt vanaf de start van de opleiding de 
actieve vertaling van en naar de praktijk 
van de deelnemer gestimuleerd. 



Tenslotte kan genoemd worden dat er in de opleiding een plek is 
ingeruimd voor de volgende twee rode draden:

• Werkplekleren: op basis van de modulen worden  
(onderzoeks-)opdrachten uitgevoerd.

• Persoonlijke effectiviteitsontwikkeling.

Afronding: Portfolio met verwerkingen van 5 modulen en een 
reflectie op de persoonlijke effectiviteitsontwikkeling.

U leert dit tijdens een praktijkgerichte en effectieve aanpak. U 
neemt uw eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding 
een zeer praktisch karakter heeft. In de vijf modulen van deze 
opleiding worden de verschillende fasen van een interimopdracht 
gevolgd. U gaat aan de slag met het signaleren, analyseren, 
diagnosticeren en opstellen van een plan van aanpak. 

Daarna werkt u de adviezen uit in een veranderplan en een 
projectplan. Er vinden simulaties plaats, waaronder het handelen 
onder hoge druk, onderhandelen, beïnvloeden van stakeholders 
en het leiden van een situatie waarin sprake is van noodzakelijk 
crisismanagement. 

• De vormen van interim management en hun specifieke  
competentie-eisen.

• Verantwoording afleggen aan de opdrachtgever.
• Werken onder supervisie en in samenwerking met een 

schaduwmanager.
• De sociale structuur van een team in relatie tot een tijdelijk 

leidinggevende.
• Adviesvaardigheden deel 1: intake en contractlegging.
• Toolbox deel 1: formaliteiten en prestatie-indicatoren.

Module 'De essentie van tijdelijk management'

• Turbo veranderingsprocessen: fasering, interventies.
• Omgaan met weerstand.
• Processen opstarten, monitoren, bijsturen, evalueren.
• Werken met resultaatverantwoordelijke teams.
• Adviesvaardigheden deel 3: beïnvloeding.
• Toolbox deel 3: schoolverbeterprojecten.

Module 'Verandermanagement'

• Analyse van organisatieproblemen.
• Scannen van financiële kengetallen en beoordelen van het 

financieel beleid.
• Audit kwaliteit van het onderwijsproces.
• Systeemanalyse en -diagnose.
• Adviesvaardigheden deel 2: modelrapportage.
• Toolbox deel 2: analyse-instrumenten.

Module 'Organisatie-analyse

• Principes van projectmanagement.
• Opdelen en faseren van projecten.
• Inrichten van projecten.
• Omgaan met projectrisico’s en kansen.
• Adviesvaardigheden deel 4: plan van aanpak.
• Toolbox deel 4: projectplanning en –instrumenten.

Module '‘Projectmanagement'

• Kenmerken en uitdagingen van een crisis.
• Risicomanagement.
• Een crisisteam instellen.
• Simulatie-dagdeel crisismanagement.
• Adviesvaardigheden deel 5: (media-)communicatie.
• Toolbox deel 5: draaiboek crisisaanpak.

Module 'Crisismanagement'



Docenten
De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, 
trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide 
theoretische kennis en ruime praktijkervaring.  

Studiebelasting
We adviseren gedurende de opleiding iedere bijeenkomst 
goed voor te bereiden aan de hand van de aanbevolen 
literatuur en met de overige opdrachten die u op de 
elektronische leeromgeving kunt vinden. Daarnaast kunt u na 
de bijeenkomsten aan de slag met het betreffende onderwerp. 
De totale normstudielast van de opleiding is 280 uur (= 10 
EC’s). 

Resultaat
De opleiding wordt afgesloten met een diploma ‘Interim 
Management Onderwijs’. Het diploma kan als vorm van 
‘formeel leren’ door de schoolleider die al RDO of RADO is, 
worden ingebracht voor de verplichte herregistratie.  
 
De opleidingen zijn door het Schoolleidersregister PO 
opgenomen als erkende vorm van ‘formeel leren’ in de 
professionaliseringsthema’s:  
1. Persoonlijk Leiderschap 
2. Regie en Strategie 
6. Leidinggeven aan Verandering 
 
Desgewenst kunt u tevens een post-hbo 
registerdiploma ‘Interim Management 
Onderwijs’ verwerven, indien uw portfolio 
voldoet aan de gestelde eisen.  
 
 

Locaties 
De leergang wordt aangeboden voor individuele deelnemers, 
op de locaties: Breda, Hoofddorp, Utrecht en Zwolle. Vanaf 6 
personen is een incompany traject op eigen locatie mogelijk.

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

website. Onze opleidingen zijn btw-vrij.

www.c-lion.nl/opleiding/interim-
management-onderwijs

Direct inschrijven mogelijk!

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

programma-assistente: Corina Bodegom. 

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

herregistratie
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