
Bovenschools en  
Meerscholen Directeur

Verdiepende nascholing van uw competenties in strategisch profiel. 
Zeer geschikt als u leiding geeft aan meerdere scholen of dat in de toekomst gaat doen.

Leslocaties in Breda, Hoofddorp, Utrecht, Zwolle en 

mogelijkheden tot incompany. Kijk voor startdata op 

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

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

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

Modulen 
‘Ondernemerschap’ 
‘Onderwijsmarketing’ 
‘Onderwijs en innovatie’ 
‘Innovatie van de bedrijfsvoering’ 
‘Performance- en Talentmanagement’  
‘Opbrengstgericht leiderschap’

‘Projectmanagement IKC’ 
‘Governance’  
‘Financieel management’ 
‘Onderzoek’ 

Nu ook gericht op 
IKC-ontwikkelingNieuw!

http://www.c-lion.nl/opleiding/bovenschools-en-meerscholen-directeur


Doelgroep
Bovenschools managers, meerscholendirecteuren en 
directeuren van complexe organisaties met meerdere locaties, 
vormen de doelgroep. Mensen die zo’n functie ambiëren 
vanuit een doorgroeiambitie, zijn ook welkom, mits zij in staat 
zijn om de werkplek- (onderzoeks-) opdrachten uit te voeren.

Het aantal directeuren dat leiding geeft aan meer dan 
één school neemt zienderogen toe. Door de krimp zien 
besturen zich genoodzaakt om te bezuinigen op het aantal 
managementfunctionarissen, maar ook gaat men over tot het 
aanstellen van bovenschools en meerscholendirecteuren op 
grond van kwalitatieve overwegingen. Bijvoorbeeld omdat 
men specifieke onderwijskundige verantwoordelijkheden bij 
een locatieleider neerlegt, en voor de meer bedrijfsmatige 
aansturing managers benoemt over twee of meer scholen.

Mensen die doorstromen van de functie van schooldirecteur 
naar bovenschoolse en meerscholen aansturing, ervaren 
dat het een totaal ander beroep wordt. In plaats van directe 
aansturing en dagelijkse leiding, zit er nu tijd, afstand en 
dikwijls ook een persoon tussen. Het is een proces van 
loslaten en sturen op hoofdlijnen. Maar ook: meer aandacht 
voor tactische en strategische activiteiten: positioneren van de 
scholen in de omgeving, aangaan van strategische allianties, 
synergie tussen schoolteams stimuleren, bovenschools 
werkende functionarissen e.d.

InhoudSchoolleiderscompetenties  
verwerven in het  
‘strategisch profiel’

• Onderscheidend vermogen
• Profilering van scholen
• Merken-management van scholen
• Het team meekrijgen (‘branding’)
• Mogelijkheden voor gerichte onderwijsmarketing

Module ‘Onderwijsmarketing:  
onderscheid mag gezien worden’

• Ondernemerschap in het onderwijs
• Kansen voor groei en verbetering
•  Omgaan met krimp en groei
•  Strategische beleidsscenario’s
•  Stakeholdermanagement

Module ‘Ondernemerschap, 
per school een uitdaging’

• Lean management: toepasbare principes in het onderwijs
• Herontwerp van bedrijfsprocessen
• Anders organiseren
• Efficiency en effectiviteit van het primaire proces
• Samenwerking in het IKC

Module ‘Innovatie van de bedrijfsvoering’

• Veranderbereidheid in het (management-)team
• Verandersnelheid kiezen en aansturen
• Niveaus van innovatie
• Resultaatverantwoordelijke teams
• Innovatie en de relatie met kwaliteitszorg

Module ‘Onderwijs en innovatie’

• Identificeren van talenten in de teams
• Bovenschools benutten van talenten
• Soorten talentontwikkeltrajecten
• Levensloopbegeleiding en performancesturing
• Werken met een Personal Scorecard bij het PGD 

Module ‘Performance- en Talentmanagement’



• Opstellen van taakstellende begrotingen voor de 
locaties of scholen

• Managementaccounting
• Scenarioplanning
• De scholen in control brengen en houden
• Risicomanagement

Module ‘Financieel management’

• Onderzoekende scholen
• Praktijkgericht onderzoek op de eigen scholen 

voorbereiden en uitvoeren
• Resultaten analyseren en interpreteren
• Onderzoeksbereidheid bewerkstelligen
• Communiceren over de onderzoeksresultaten

Module ‘Onderzoek’

Daarnaast wordt in de opleiding tijd besteed aan de volgende 
twee rode draden:

• Werkplekleren (in de eigen scholen): op basis van de 
modules worden onderzoeksopdrachten uitgevoerd;

• Persoonlijke competentieontwikkeling (in begeleiding en in 
intervisie).

• Omgaan met kwaliteitsinstrumenten
• Van integrale kwaliteitszorg tot High Performance 

Education
• Een audit ontwerpen
• Auditteams trainen en de audit uitvoeren
• Leidinggeven aan een opbrengstgerichte schoolcultuur

Module ‘Opbrengstgericht leiderschap’

• Rijker verantwoorden op ‘harde’ en ‘zachte’ indicatoren
• Interactieve publieke verantwoording
• Rapporteren aan bestuur en (G)MR
• Omgaan met inspecties en toezichthouders
• Interne en externe vormen van toezicht

Module ‘Governance’ 

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

Studiebelasting 
We adviseren één dag per twee weken structureel te besteden 
aan het leerwerktraject (onderzoeks-/verwerkingsopdrachten 
op de werkplek). Daarnaast zal ongeveer 5 uur nodig zijn voor 
zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie 
worden met een gemiddelde van 1 dag per maand ingepland. 
Studiebelasting voor deze opleiding is 430 
uur (= 15 EC’s).  
 

Resultaat 
De opleiding wordt afgesloten met een diploma dat erkend 
wordt door de Stichting post-hbo op niveau ‘vakbekwaam’. 
 
Het post-hbo diploma ‘Bovenschools en Meerscholendirecteur’ 
kan als vorm van ‘formeel leren’ door de schoolleider die 
al RDO of RADO is, worden ingebracht voor de verplichte 
herregistratie. 
 
De opleiding is door het SRPO opgenomen als erkende vorm 
van ‘formeel leren’ in de professionaliseringsthema’s: 
1. Persoonlijk Leiderschap 
2. Regie en Strategie 
6. Leidinggeven aan Verandering 
 

Locaties 
De opleiding 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.

• Veranderingen projectmatig aansturen
• Uitlijning van een project
• Kenmerken en leiderschapsinterventies in iedere fase
• Effectieve projectteams samenstellen
• Gebruik van projectmanagement bij het starten van een 

IKC

Module ‘Projectmanagement IKC’

herregistratie

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/bovenschools-
en-meerscholen-directeur

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-lion.nl

http://www.c-lion.nl/opleiding/bovenschools-en-meerscholen-directeur
http://www.c-lion.nl/opleiding/bovenschools-en-meerscholen-directeur
http://www.c-lion.nl/opleiding/bovenschools-en-meerscholen-directeur

