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Centrum onderwijs & innovatie Leiden
“omdat je in het onderwijs altijd blijft ontwikkelen”

Leren houdt niet op wanneer je een diploma hebt behaald. Sterker nog, in de 
praktijk komt het leerproces pas goed op gang. Wanneer je in het onderwijs werkt 
ben je continu bezig met ontwikkeling. Natuurlijk staat de ontwikkeling van leer-
lingen centraal en daarvoor ontwikkel je het onderwijs, didactiek, werkvormen en 
materialen. Maar hoe werk je aan jouw eigen ontwikkeling? Hoe blijf jij je bewust 
van jouw eigen handelen en hoe wordt jij gevoed met nieuwe ontwikkelingen?

Binnen Hogeschool Leiden leiden we niet alleen studenten op tot startbekwame 
leraren, maar verzorgen we ook vervolgopleidingen voor leraren, schoolteams, 
ib’ers en (toekomstige) schoolleiders/ leidinggevenden die werkzaam zijn in het 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Vanuit Centrum onderwijs 
& innovatie Leiden ondersteunen we scholen en hun teamleden bij een leven lang 
leren. 

We geloven in de kracht van duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat we kij-
ken naar wat er nodig is, ook voor het grotere geheel, en hoe verankering kan 
plaatsvinden in de school. We doen waar we in geloven en we geloven in wat we 
doen. Daarbij werken we vanuit partnerschap. ‘Samen Opleiden’ is een belang-
rijke kernwaarde binnen de faculteit Educatie en haar lerarenopleidingen. Samen 
met het werkveld werken we aan vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs. 
Binnen Centrum onderwijs & innovatie Leiden ontwikkelen en/ of verzorgen we 
daarom onze trajecten altijd samen met professionals in het werkveld. 
 
Professionalisering op maat
In de dagelijkse praktijk op school dienen nieuwe ontwikkelingen en leervragen 
zich regelmatig aan. We willen hier met ons onderwijs en onderzoek graag aan 
bijdragen. Daarom kunnen we naast ons aanbod ook trajecten op maat ontwikke-
len en verzorgen. Docenten van Centrum onderwijs & innovatie Leiden beschik-
ken over een ruime praktijkervaring en vormen een geïnspireerd team. Docenten 
spelen flexibel in op de behoeften van de deelnemers en weten theorie en praktijk 
aan elkaar te verbinden. 
 
We informeren je in deze gids graag over ons professionaliseringsaanbod. 
Heb je nog vragen na het lezen van deze gids? 
Neem gerust contact met ons op; we denken graag met je mee!
 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden 

Marina Boekenstijn, Thamar Boonzaaijer, 
Audrey Geleijnse, Laura Verhaar
Roos van der Voort

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. 
Een aantal gemeenten hebben wel een ‘lokale’ lerarenbeurs (bijv. Amsterdam/ Rotterdam). 
Informeer naar de mogelijkheden bij de gemeente waarin je werkzaam bent. 
Sommige opleidingen kunnen ook bekostigd worden vanuit de prestatiebox. De schoolleider 
of het schoolbestuur kan je hierover informeren. 
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Professionalisering op maat
Naast dat wij bovenstaande professionalise-
ringstrajecten ook veelal incompany kunnen 
verzorgen, ontwikkelen wij ook trajecten op 
maat. Informeer naar de mogelijkheden bij 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.

Benieuwd naar onze trajecten voor docenten 
en teams in het mbo en hbo? Bekijk ons het 
volledige aanbod op:
www.hsleiden.nl/professionals/educatie

Inhoudsopgave

Post-hbo opleiding  Ons onderWIJS2032
Post-hbo opleiding Onderwijs & Moderne Media (OMM) 
Opleiding Nieuwe ruimte voor leren
Post-hbo opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs 
Post-hbo opleiding specialist sportieve & gezonde school (SSGS) 
Post-hbo opleiding Specialisatie Jonge kind 
Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO) - Applicatiecursus 
Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs Kunst (BVO Kunst) 
Post-hbo opleiding Voortgezet vrijeschool onderwijs (VVO)
Masterclass Pedagogisch Meesterschap - Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid
Post-hbo opleiding Coördinator Rekenen
Post-hbo opleiding Coördinator Taal 
Opleiding specialist jeugdliteratuur in het basisonderwijs - Vol van lezen 
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Teamtraining Coöperatieve werkvormen - Basistraining voor leraren
Teamtraining Effectief communiceren - Haal het maximale uit je team! 
Teamtraining Lijn in leren - Basistraining ontwerpen van onderwijs
Teamtraining Visie op Wetenschap- & Techniekonderwijs - Expeditie Edison 
Teamtraining Werken in verbinding met ouders - in vrijeschool onderwijs 
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Post-hbo opleiding Middenmanagement-PO
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1.  Post-hbo opleiding Ons onderWIJS2032 
 Leerkracht in veranderend onderwijs

Wil je je voorbereiden op het onderwijs 
van de toekomst? Wil je je verdiepen in 
nieuwe visies op leren in de 21ste eeuw 
en wat jouw invloed als leraar daar-
op is? Wil je een bijdrage leveren aan 
een goed werkend team en een lerende 
schoolorganisatie? Dan is deze post-
hbo opleiding iets voor jou!
 
Doelgroep
Deze post-hbo opleiding richt zich op de 
‘senior’ leerkracht; een leerkracht die al ge-
ruime tijd leservaring heeft en zich verder 
wil verdiepen in zijn/ haar vakmanschap: 
het vormgeven van onderwijs in de 21ste 
eeuw. Niet door het kiezen van een vak-
specialisme, maar door te excelleren in het 
leerkracht zijn. Hierdoor kan de leraar een 
stimulans zijn m.b.t. de ontwikkeling van 
leerlingen, van teamleden, van de school 
en andere scholen binnen het bestuur.
 
Doelen
• Visie ontwikkelen op onderwijs in de 

21ste eeuw en vertalen naar jouw on-
derwijspraktijk.

• Inzicht krijgen in hoe kinderen in de 
21ste eeuw leren, wat dat betekent 
voor jouw handelen als leerkracht en 
hier concrete stappen in zetten.

• Ervaring opdoen met leren in leerge-
meenschappen en dit vertalen naar 
praktische toepassing in jouw eigen 
school.

• In de eigen onderwijspraktijk kennis-
constructie in de toekomst organiseren 
en realiseren.

Inhoud
De opleiding is opgebouwd vanuit drie 
hoofdlijnen:
1. Maatschappelijke ontwikkelingen & 
onderwijs
 Welke ontwikkelingen zijn gaande in de 

maatschappij en welk beroep wordt er 
van daaruit gedaan op het onderwijs? 

2. Pedagogiek & didactiek
 Welke pedagogische en didactische prin-

cipes zijn belangrijk in het onderwijs in 
de 21ste eeuw? Op welke manier kun je 
een pedagogische en didactische leer-
omgeving vormgeven waarin leerlingen 
21ste eeuwse vaardigheden leren? 

3. Team- & schoolontwikkeling:
 Welke samenhangende dynamieken zijn 

van invloed op de ontwikkeling van het 
team en de school? Hoe kun je jouw 
team meenemen in het onderwijs in de 
21ste eeuw?

Werkwijze
De opleiding begint met een intakegesprek 
samen met je directeur. De school gaat de 
meerwaarde van jouw opleiding ook erva-
ren. Je wordt gedurende de opleiding be-
geleid door een coach en tijdens de bijeen-
komsten ontmoet je experts die je actuele 
inzichten geven rondom verschillende the-
ma’s, zoals ondernemerschap, human dy-
namics, systeemdynamiek, onderzoekend 
en ontwerpend leren, oplossingsgericht 
werken en ICT. Ook geef je vorm aan drie 
concrete onderwijsinnovaties in je eigen 
onderwijspraktijk. 

Duur en locatie
De opleiding duurt een studiejaar en vindt 
plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 
280 uur. Dit bestaat uit circa: 120 uur con-
tacttijd en 160 uur zelfstudie, leergemeen-
schappen, portfolio en praktijkopdrachten.

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrij-
ving: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-
ding ontvang je een erkend diploma van 
Stichting Post hbo Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, 
registerleraar.nl. 

Kosten
€ 2.395,- (incl. koffie/ thee, lunch, één her-
kansingsmogelijkheid en registratiekosten 
CPION, excl. literatuur)
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Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 

Sinds 2010 verzorgen Hogeschool 
Leiden en AB-ZHW de geregistreer-
de post-hbo opleiding Onderwijs & 
Moderne Media. In een wereld waar-
in technologie een steeds grotere rol 
speelt moet het onderwijs zich aan-
passen. Maar ga je als school mee met 
elke nieuwe trend of staat de onder-
wijsvisie voorop? En welke media-ont-
wikkelingen passen bij de schoolvisie 
op onderwijs? 

Wanneer je je wel eens afvraagt hoe je 
zo goed mogelijk gebruik kunt maken 
van alle eigentijdse digitale middelen 
om jouw onderwijs aantrekkelijker en 
uitdagender te maken, dan is deze op-
leiding iets voor jou!

Doelgroep
Deze opleiding wordt verzorgd door Hoge-
school Leiden en AB-ZHW. De opleiding is 
een professionaliseringstraject voor de le-
raar in het PO en VO, maar ook mbo- en 
hbo-docenten die op eigentijdse wijze volop 
gebruik willen maken van de mogelijkhe-
den die moderne media bieden voor zijn/ 
haar vak zijn aan het goede adres. Ook 
voor schoolbesturen of bovenschoolse sa-
menwerkingsverbanden is dit aanbod inte-
ressant.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 10 lesdagen waarin 
een mix van praktijk, didactiek en kennis 
van moderne media aan bod komt. Cen-
traal hierbij staan de 21 st century skills, 
gepersonaliseerd leren en het ‘4 in balans’ 
model. Thema’s die aan bod komen zijn: 
samenwerkend leren & motivatie, leider-
schap & organisatie (T-pack), professione-
le beroepshouding, het vertalen van visie 
(schoolplan) naar de werkvloer en het her-
kennen van trends en kritisch bepalen óf en 
wanneer je daarop instapt.

Er wordt gewerkt met wat nu beschikbaar 
is op het gebied van tablets, smartphones, 

software en sociale media. Tegelijkertijd 
wordt regelmatig een blik geworpen op de 
allernieuwste ontwikkelingen en de kansen 
die deze bieden voor het onderwijs nu en 
in de toekomst. Tijdens de opleiding wordt 
veel aandacht besteed aan een professione-
le beroepshouding. Daarbij komen instru-
mentele vaardigheden, vaardigheden rond-
om informatievoorziening en -verwerking 
(mediawijsheid), didactiek en het gebruik 
van digitale media aan bod. Ook wordt veel 
aandacht besteed aan het op creatieve wij-
ze omgaan met bestaande digitale leerma-
terialen en/ of het zelf ontwikkelen hiervan.

Je bepaalt zelf, binnen het raamwerk van 
de opleiding, in welke 2 richtingen je je 
wilt specialiseren en je formuleert een pro-
bleemstelling vanuit je eigen praktijk. Sa-
men met je begeleider bespreek je in een 
POP-gesprek jouw start- en ambitieniveau. 
Dit vormt de basis voor jouw persoonlijke 
opleidingstraject. Gedurende de opleiding 
doe je onderzoek en je sluit de opleiding af 
met een masterpiece, waarbij je laat zien 
een aantoonbare en blijvende verandering 
te hebben gerealiseerd in jouw onderwijs, 
met gebruikmaking van moderne media.
Specialisaties waar je uit kunt kiezen zijn 
serious gaming & coding, digitale school-
borden & mobile devices, mediawijsheid, 
beeld & geluid en presenteren & publiceren. 
Naast de 10 lesdagen zijn er nog een twee-
daagse studiereis (met studie gerelateerde 
bezoeken aan instellingen) en een afstu-
deerdag.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 
320 uur en bestaat uit circa 90 uur contact-
tijd en 230 uur zelfstudie, praktijkopdrach-
ten en afstudeeropdracht. 
In elk opleidingstraject worden ook twee 
dagen gereserveerd voor een gezamenlijke 
studiereis.

2.  Post-hbo opleiding Onderwijs & 
 Moderne Media

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-
ding ontvang je een erkend diploma van 
stichting Post HBO Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

De opleiding is aangemerkt als bron voor 
informeel leren door het Schoolleiders-
register PO. Dit houdt in dat de opleiding 
gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere 
professionaliseringsthema’s en onderdeel 
kan uitmaken van jouw ontwikkeling via in-
formeel leren.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 2.995,- (inclusief koffie/ thee, lunch, één 
herkansingsmogelijkheid en exclusief diplo-
ma-/ registratiekosten CPION á €100,-)
Afhankelijk van de gezamenlijke keuze voor 
een studietrip naar een congres of beurs 
kan een extra bijdrage worden gevraagd. 

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website:
www.hsleiden.nl/nascholingen/moderne 
-media/index.html en op de website van 
AB-ZHW: www.abzhw.nl 

Schoolbesturen of bovenschoolse 
samenwerkingsverbanden
De opleiding biedt ook kansen om boven-
schools een “boost” te geven aan de inte-
gratie van moderne media in het onderwijs. 
Door van een aantal scholen binnen jouw 
bestuur geïnteresseerde leraren (en dat 
hoeven zeker niet alleen de ICT-coördina-
toren te zijn) gezamenlijk de opleiding te 
laten volgen en met elkaar te laten werken, 
kan een stevige beweging op gang worden 
gebracht binnen het bestuur. 
 
De deelnemers dienen ieder een master-
piece te maken en te presenteren aan het 
eind van de opleiding waarin zij aantonen 
een bewijsbare en wezenlijke verandering 
te hebben bewerkstelligd in hun onderwijs 
met gebruikmaking van ICT. Het combi-
neren en afstemmen van de individuele 
masterpieces kan binnen het bestuur lei-
den tot een bovenschools masterplan. Een 
dergelijke inzet van de extra middelen die 

de prestatiebox biedt ten behoeve van pro-
fessionalisering is ambitieus en gedurfd. 
Om dit te laten slagen dienen de individuele 
leraren ook daarin gesteund te worden door 
hun eigen schoolbestuur. Het bestuur kan 
dat bewerkstelligen door als tegenprestatie 
deelnemende leraren te faciliteren met vol-
doende ruimte in tijd en mogelijkheden om 
dit ook te realiseren.

Locatie
De opleiding vindt afwisselend plaats 
op de locatie van AB-ZHW in Den Haag  
(Saffierhorst 105) en op Hogeschool Leiden  
(Zernikedreef 11).

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726  
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

of

AB-ZHW 
Telefoon: 070 – 300 11 60 
E-mail: ahuiskens@abzhw.nl  
Website: www.abzhw.nl 

Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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3. Opleiding Nieuwe ruimte voor leren (NRL) 
 Ontwerpen van innovatie

We leven in een dynamische wereld, 
waarin onzekerheid een constante is. 
Om antwoord te geven op maatschap-
pelijke en ethische vraagstukken in een 
complexe wereld, zijn vaardigheden zo-
als creativiteit, kritisch denken, samen-
werken en problemen oplossen cruci-
aal. Het onderwijs van nu heeft hierin 
een belangrijke taak. 
Hoe kun je het aanwezige talent en het 
onderlinge verschil tussen leerlingen/ 
studenten aanspreken en mobiliseren? 
Hun motivatie aanwakkeren en benut-
ten, zodat ze hun creatief en innovatief 
vermogen ontwikkelen en zo samen de 
toekomst mee vormgeven? 

En hoe ontwerp je als team nieuwe en 
betekenisvolle vormen van onderwijs 
waarin leerlingen/studenten dit leren? 
Welke ruimte neem je, en welke geef 
je? Ben je benieuwd hoe je dit kunt 
doen en wil je hiermee oefenen in jouw 
eigen praktijk? Dan is deze opleiding 
iets voor jou! 

Doelgroep
Deze opleiding richt zich op mensen die 
werkzaam zijn in het onderwijs (leraren/ 
docenten en stafmedewerkers zoals ib’ers 
en onderwijskundigen) en die het verlangen 
hebben om onderwijs op een andere ma-
nier te ontwerpen. Professionals die nieuwe 
ruimte willen creëren voor betekenisvol le-
ren, waardoor het creatieve en innovatieve 
vermogen wordt versterkt. Professionals die 
hun eigen talent en dat van anderen meer 
willen aanspreken voor een gewenst resul-
taat.
Het vereiste vooropleidingsniveau is hbo-ni-
veau. Daarnaast is vereist dat de schoollei-
ding akkoord is met jouw deelname en dat je 
de mogelijkheid hebt om tijdens de opleiding 
activiteiten in de eigen school uit te voeren 
en dat de directie hiervoor ruimte geeft.

Inhoud
De opleiding Nieuwe ruimte voor leren (NRL) 
is een samenwerking tussen Centrum onder-
wijs & innovatie Leiden en Ruimtehouders. 

Binnen de opleiding leer je om een crea-
tief proces te ontwerpen en te begeleiden. 

Je leert hoe je een proces kunt ontwerpen 
waardoor leerlingen/ studenten, collega’s of 
andere stakeholders tot innovatie kunnen 
komen en waardoor hun creatieve en in-
novatieve vermogen kan worden vergroot. 
Daarbij maak je gebruik van verschillen en 
kun je via co-creatie tot innovatie komen.  
Je gaat met een concreet vraagstuk in jouw 
eigen praktijk aan de slag. Je ontwerpt (on-
derdelen van) een creatief proces en je be-
geleidt leerlingen/ studenten, collega’s en/ 
of andere stakeholders in dit proces. 
Zo kun je bijvoorbeeld een lessenserie ont-
werpen, waarbij je met leerlingen wilt wer-
ken aan thema’s zoals diversiteit, talent- 
ontwikkeling, eigenaarschap, verantwoor-
delijkheid, enz. Je kunt een aantal werkbij-
eenkomsten of een studiedag voor collega’s 
ontwerpen, waarbij je bijvoorbeeld tot een 
gezamenlijke visie op een bepaald thema 
wilt komen. Je kunt een co-creatiesessie 
ontwerpen om met collega’s en ouders bij-
voorbeeld te komen tot een gezamenlijke 
visie op ouderparticipatie.

De opleiding bestaat uit acht dagen die 
geprogrammeerd worden in twee keer een 
tweedaagse en vier keer een opleidings-
dag. Gedurende de opleiding kun je ge-
bruik maken van persoonlijke begeleiding 
door een coach. Deze coach kan je bijvoor-
beeld helpen bij de begeleiding van een 
innovatievraagstuk in jouw eigen praktijk.

Duur en data
De opleiding bestaat uit twee tweedaagses 
en vier dagen. De eerste dag van iedere 
tweedaagse kent ook een avondprogram-
ma. Actuele data en informatie over in-
schrijving vind je op onze website:
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Locatie
De opleiding vindt plaats op verschillende 
externe locaties in het land. 

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 
110 uur, bestaande uit circa 60 uur con-
tacttijd en 50 uur zelfstudie en uitvoering 
in de eigen praktijk.
Certificaat
Na het succesvol afronden van deze op-

leiding ontvang je een certificaat van  
Hogeschool Leiden.

De opleiding is aangemerkt als bron voor 
informeel leren door het Schoolleiders- 
register PO. Dit houdt in dat de opleiding 
gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere 
professionaliseringsthema’s en onderdeel 
kan uitmaken van jouw ontwikkeling via 
informeel leren.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 2.895,- (inclusief koffie/thee, maaltijden, 
exclusief literatuur en kosten voor de over-
nachtingen)

Informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.ruimtehouders.nl of neem contact op 
met Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
 

Studenten die na 1 augustus 2001 met 
de pabo gestart zijn, zijn niet meer be-
voegd om bewegingsonderwijs te ge-
ven aan kinderen van groep 3 t/m 8. 
Via deze leergang kun je alsnog de be-
voegdheid verkrijgen. Voor basisscho-
len is het van groot belang het aantal 
vakbekwame leerkrachten op peil te 
houden. Centrum onderwijs & inno-
vatie Leiden verzorgt daarom de ge-
certificeerde opleiding ‘Leergang Vak- 
bekwaamheid Bewegingsonderwijs’.

Doel
De leergang heeft als doel om bevoegde 
leerkrachten op te leiden voor het vak be-
wegingsonderwijs.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor leerkrachten 
uit het basisonderwijs die bevoegd willen 
worden om bewegingsonderwijs te mogen 
geven aan kinderen van groep 3 t/m 8. Ook 
leerkrachten die wel bevoegd zijn, maar die 
zich niet bekwaam voelen op punten als 
veiligheid en inhoud kunnen de leergang 
volgen.

Inhoud
De leergang is onderverdeeld in drie blok-
ken. Alle blokken zijn verplicht voor het be-
halen van het certificaat. 
•  blok 1: aanbieden van activiteiten  
 Inrichten, instrueren en organiseren van 

 bewegingsactiviteiten en lessen bewe-
gingsonderwijs; volgorde binnen leerlij-
nen; differentiatie en stage. 

•  blok 2: begeleiding en leerhulp
 Leerdoelen en leerhulp binnen bewe-

gings-situaties; ongevallen en veilig-
heid; observeren van bewegingsgedrag; 
reguleren van bewegings-situaties en 
stage.

•  blok 3: maatwerk en visie 
 (Vak)onderwijsconcepten en planning; 

ontwerpen van bewegingssituaties; bre-
de zorg en stage. 

Intake
Bij de start van de opleiding wordt een in-
takegesprek gevoerd met jou, de schoollei-
der en een docent van Hogeschool Leiden. 
Het doel van de intake is het gelijkstemmen 
van de verwachtingen vanuit het perspec-
tief van de school, de deelnemer en de op-
leiding.

Stage-verplichting
Elk blok bevat een stage-component. Je 
dient een eigen stageplek te regelen, dat 
kan op de eigen school. Houd er rekening 
mee dat je aan verschillende groepen les-
sen moet geven. We raden je aan dit voor-
afgaand aan de opleiding met de schoollei-
der te bespreken en vast te leggen. Voor de 
opdrachten zullen lessen regelmatig moe-
ten worden gefilmd.

4.  Post-hbo opleiding Leergang 
 Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs
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Tijdelijk bevoegd tijdens de leergang
Als je deze leergang volgt, ben je tijdelijk 
(gedurende maximaal twee aaneengesloten 
schooljaren) bevoegd om bewegingsonder-
wijs te geven aan alle groepen. Dit bete-
kent dat je vanaf de eerste dag dat je de 
leergang volgt, ook bewegingsonderwijs op 
jouw school mag verzorgen voor de groepen 
3 t/m 8.

Duur
De opleiding duurt maximaal 24 maanden in 
deeltijd (afhankelijk van het aantal te volgen 
blokken). Ieder blok duurt circa 8 maanden.

Studiebelasting 
De leergang heeft een totale studiebelasting 
van 600 uur, bestaande uit 168 contacturen, 
283 uren zelfstudie en 149 uren stage. Dit is 
als volgt verdeeld over de blokken:
 
Blok 1:   Contacturen 56 
  Zelfstudie 104 
  Stage 40 

Blok 2:  Contacturen 56 
  Zelfstudie 99 
  Stage 45

Blok 3:  Contacturen 56 
  Zelfstudie 80 
  Stage 64

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-

ding ontvang je een erkend diploma van 
stichting Post hbo Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
Wanneer je je inschrijft per blok, bedragen 
de kosten € 995,- per blok. Wanneer je je 
inschrijft voor de volledige opleiding (van 
3 blokken), bedragen de kosten € 2.895,- 
(incl. verplichte literatuur, één herkansings-
mogelijkheid en registratiekosten CPION, 
exclusief aanbevolen literatuur en cd-rom). 

Deelblokken gevolgd aan een andere 
hogeschool 
Heb je deelcertificaten behaald aan een 
andere hogeschool en wil je de resterende 
deelcertificaten bij ons behalen? Dat is mo-
gelijk. Als je de blokken hebt gevolgd aan 
een gecertificeerde opleiding aangesloten 
bij Stichting Post hbo Nederland dan kan je 
direct instromen. Heb je de blokken gevolgd 
aan een niet-gecertificeerde opleiding dan is 
een assessment verplicht. De kosten hier-
voor bedragen € 225,-. 

Wil je weten of de opleiding is aangesloten? 
Stuur dan een e-mail naar 
posthbo.educatie@hsleiden.nl.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Het bevorderen van een gezonde leef-
stijl krijgt op basisscholen steeds meer 
aandacht. Kinderen die lekker in hun vel 
zitten, presteren namelijk ook beter! 
Wil jij een sleutelrol vervullen binnen 
jouw school op het gebied van gezond-
heid en bewegen? Dan is deze post-hbo 
opleiding wellicht iets voor jou!

Om een sportieve en gezonde school 
te worden, zijn binnen de school leer-

krachten nodig met kennis, passie en 
talent, die bewegen en gezondheid 
een prominente plaats willen geven 
binnen de school. In opdracht van 
het Ministerie van VWS en het Minis-
terie van OCW werken zes lerarenop-
leidingen basisonderwijs, waaronder 
Hogeschool Leiden, samen aan een 
specialisatieprogramma voor pabo- 
studenten, om opgeleid te worden 
tot ‘Specialist Sportieve en Gezonde 

5.  Post-hbo opleiding Specialist
  Sportieve en Gezonde School (SSGS) 

School’. Vanaf 2018-2019 wordt dit 
specialisatieprogramma ook als na-
scholingsvariant (post-hbo opleiding) 
verzorgd, voor leerkrachten die reeds 
werkzaam zijn op een basisschool.

Doel
Het doel van deze post-hbo opleiding is om 
specialisten op te leiden op het gebied van 
gezondheid en bewegen op school, die een 
centrale positie hebben binnen de school 
om congruent en effectief te werken aan 
het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

Wil je een beeld krijgen wat de rol van 
Specialist Sportieve en Gezonde School 
inhoudt, bekijk dan de video op onze site 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie

Doelgroep
Deze post-hbo opleiding is bedoeld voor 
leerkrachten in het basisonderwijs, die be-
hoefte hebben aan meer inhoudelijke ken-
nis en vaardigheden op het gebied van het 
bevorderen van een gezonde leefstijl bij 
kinderen binnen hun basisschool. 

Om toegelaten te worden tot deze post-
hbo opleiding dien je in het bezit te zijn 
van een getuigschrift Bachelor of Educa-
tion (pabo). Daarnaast wordt vereist dat 
de schoolleiding wil dat jij gaat functione-
ren als Specialist Sportieve en Gezonde 
School. Het is belangrijk dat je de moge-
lijkheid hebt om tijdens de opleiding acti-
viteiten in de eigen school uit te voeren die 
horen bij de (toekomstige) taak als Specia-
list Sportieve en Gezonde School en dat de 
directie hiervoor ruimte geeft.

Opbrengst
Tijdens dit traject specialiseer jij je op het 
gebied van gezondheid en bewegen. Met 
de kennis en vaardigheden die je opdoet in 
de opleiding vervul jij straks een sleutelrol 
op jouw school. Hoe zorg jij dat kinderen 
op school veel bewegen en dat er aandacht 
is voor verschillende gezondheidsthema’s 
zoals voeding, welbevinden fysieke veilig-
heid en mediawijsheid? De opleiding biedt 
handvatten om hiermee op jouw school 
aan de slag te gaan om het beleid van 
binnenuit te veranderen. Centraal staat de 
‘Gezonde School Aanpak’. Vanuit de vier 
pijlers signaleren, educatie, omgeving en 
beleid werk je structureel en integraal aan 
gezondheidsthema’s op jouw school. 

Inhoud
De opleiding bestaat uit 15 bijeenkomsten 
van circa 4 uur. Deze bijeenkomsten zijn 
praktisch van aard en je doet veel inspira-
tie op voor jouw eigen praktijk.

De opleiding start met een oriëntatie en 
het uitvoeren van verschillende activi-
teiten, uiteindelijk leer je een planmatig 
schoolgezondheidsbeleid op te zetten. De 
opleiding bestaat uit twee modules. In de 
eerste module ga je aan de slag met in-
terventies gericht op de thema’s ‘Bewegen 
& sport’ en ‘Voeding’. Je doet veel kennis 
en vaardigheden op over de mogelijkheden 
binnen jouw school. In de tweede modu-
le ga je met betrokkenen van jouw school 
aan de slag met een implementatieplan 
voor een gezondheidsinterventie binnen 
de pedagogische context van jouw school. 

De opdrachten bouwen voort op wat een 
school al doet en sluiten aan op de wensen 
en behoeften van de school. Uiteindelijk is 
het doel van de opleiding dat je voor jouw 
eigen school een structureel gezondheids-
beleid op het gebied van een eigen geko-
zen thema kunt opzetten en dat gezond-
heid op jouw school breed gaat leven, via 
een plan van aanpak dat als rode draad 
door de school heen loopt.

Literatuur
Voor deze opleiding zijn digitale leerpaden 
ontwikkeld, deze zijn verplicht en gratis 
toegankelijk gedurende de opleiding.  

Pilotstatus in 2018-2019
In 2018-2019 wordt deze post-hbo oplei-
ding als pilot verzorgd. De pilotfase houdt 
o.a. in dat nog niet alles is uitontwikkeld. 
Vanuit de ervaringen die we met elkaar 
gaan opdoen, zullen we de opleiding ver-
der verbeteren. Deelnemers hebben tij-
dens de pilotfase dus een belangrijke rol in 
het geven van feedback en het delen van 
ervaringen. 
Omdat de opleiding tijdens de pilotfase 
grotendeels wordt bekostigd vanuit subsi-
die, kun je in 2018-2019 (eenmalig) tegen 
een gereduceerd bedrag deelnemen.  

Studiebelasting
De opleiding duurt één studiejaar. De tota-
le studiebelasting bedraagt circa 350 uur, 
bestaande uit circa 58 uur contacttijd, 60 
uur praktijkleren en 232 uur zelfstudie.
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Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-
ding ontvang je een erkend diploma van 
stichting Post hbo Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

Registerleraar.nl
Deze opleiding kun je opgeven bij het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
Normaliter bedragen de kosten voor deze 
post-hbo opleiding circa € 2.250,-. 
Omdat de opleiding tijdens de pilotfase  
grotendeels wordt bekostigd vanuit subsidie, 
bedragen de kosten voor de post-hbo oplei-
ding in 2018-2019 in totaal € 600,- (incl. 
koffie/ thee, één herkansingsmogelijkheid 
en registratiekosten CPION, excl. literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Een kleuter staat spelend in de we-
reld. Spel heeft een belangrijke waar-
de voor het opgroeien van kinderen én 
voor het ‘kind zijn’, en vormt dan ook 
de basis van goed onderwijs aan kleu-
ters. Wil je leren hoe je kleutergericht 
onderwijs kunt geven, hoe taal daarin 
een belangrijke plek heeft, hoe je de 
natuur kunt betrekken als krachtige 
leeromgeving en wil je leren je team te 
overtuigen van deze visie op kleuter- 
onderwijs, dan is deze post-hbo oplei-
ding iets voor jou! 

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor leerkrachten 
die werkzaam zijn in groep 1 en/ of 2 van 
de basisschool of in een IKC werken met 
peuters en kleuters en willen leren hoe het 
kleuteronderwijs kind volgend en spelge-
richt ingericht kan worden. Deze leerkrach-
ten willen met hun team aan de slag gaan 
om het kleuteronderwijs in de school naar 
een hoger plan te tillen.

Doelen
Je bent in staat een beargumenteerd on-
derwijsaanbod voor het jonge kind te ont-
wikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je 
doet dit vanuit een onderbouwde visie op de 
ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de 
leerlijnen en je weet hoe je de ontwikkelin-
gen van het jonge kind kunt observeren en 
registreren in het leerlingvolgsysteem van 
de school. Op grond van signalering ben je 

in staat groepsoverzichten en groepsplan-
nen te maken, met oog voor de eigen peda-
gogisch didactische aanpak van het jonge 
kind. Door het opzetten van een leerteam 
leer je hoe je binnen een team kennisover-
dracht kunt realiseren.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 7 onderdelen:
• Het inzetten van een themaplanner.
• Spel: spel zien en vanuit daar tot 

handelen komen.
• Buitenspel: de bijzondere relatie van 

kleuters met natuur zien, wat het hen 
geeft en hoe het hen vormt.

• Omgaan met verschillen: oplossings-
gerichte gespreksvoering met kleu-
ters.

• Kleuters met een ontwikkelingsvoor-
sprong en het belang van spelen voor 
deze kinderen.

• Taal en lijfelijkheid: het kind begelei-
den in het verkennen van de wereld 
waardoor een kind concepten op-
bouwt die de basis vormen voor de 
taal- en denkontwikkeling.

• Geletterdheid: het lijf inzetten bij het 
ontwikkelen van het klankbewustzijn 
en vormbewustzijn.

• Je kiest een leervraag in overleg met 
de docent. Je verdiept je in een van 
de drie kernactiviteiten: taal, spel of 
oplossingsgericht werken en werkt 
aan deze leervraag samen met je 
leerteam en de docent.

6. Post-hbo opleiding Specialisatie 
 Jonge kind 

Kennisoverdracht vindt plaats doordat de 
leerteams de eindresultaten van de ver-
dieping aan elkaar presenteren.

Durven het huidige kleuteronderwijs on-
der de loep te nemen en zo nodig aan te 
passen in samenwerking met anderen is 
een belangrijk onderdeel van deze oplei-
ding.

Studiebelasting
De opleiding duurt één studiejaar. De to-
tale studiebelasting bedraagt circa 350 
uur, bestaande uit circa 60 uur contacttijd 
en 290 uur zelfstudie, praktijkopdrachten 
en werken in leerteams.

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrij-
ving vind je op onze website:
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-
ding ontvang je een erkend diploma van 
stichting Post hbo Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 2.295,- (incl. koffie/ thee, lunch, één her-
kansingsmogelijkheid en registratiekosten 
CPION) 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

7. Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO)
 Applicatiecursus

“De vraag is niet, wat de mens moet 
kunnen en weten teneinde zich in de 
bestaande sociale orde te kunnen voe-
gen; maar wel, wat er in aanleg in de 
mens aanwezig is en in hem ontwik-
keld kan worden. Dan wordt het mo-
gelijk dat de opgroeiende generatie de 
maatschappij steeds nieuwe krachten 
toevoegt.” – Rudolf Steiner

Werk je als leerkracht in het reguliere ba-
sisonderwijs en wil je graag een overstap 
maken naar het vrijeschool onderwijs? Of 
werk je als leerkracht in het vrijeschool on-
derwijs en wil je je de vrijeschoolpedago-
gie eigen maken? Dan is de Basisopleiding 
Vrijeschool Onderwijs (BVO) iets voor jou!

Doel
Het doel van deze opleiding is om reeds be-
voegde leerkrachten te inspireren en op de 
hoogte te brengen van de vrijeschoolpeda-
gogie. Aan het eind van de opleiding kun 
je vanuit de menskunde en het leerplan je 
eigen onderwijs vormgeven.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (vak)leer-
krachten met een lesbevoegdheid voor het 

primair onderwijs die in het vrijeschool on-
derwijs gaan werken of tot 3 jaar werkzaam 
zijn in een vrijeschool. 

Inhoud
De opleiding beslaat één studiejaar. In ne-
gen bijeenkomsten komen verschillende 
vakinhouden aan bod. Uitgangspunten zijn 
steeds de vrijeschoolpedagogie, menskun-
de en het leerplan. Daarnaast worden twee 
woensdagen besteed aan collegiale consul-
tatie en visitatie.

Er wordt gewerkt vanuit een grote boog 
waarin gestart wordt met menskunde en 
ontwikkelingsfasen. Van daaruit wordt het 
leerplan verder uitgewerkt. Daarin is een 
aantal onderwerpen verweven, waaronder 
temperamenten, ontwikkelingsfasen, ver-
telkunst, periodeonderwijs, scholingsweg 
en kinder- en klassenbespreking. Daarnaast 
vindt elke bijeenkomst verdieping plaats in 
een kunstvak, zoals tekenen, schilderen, 
muziek en euritmie. De vakken worden 
door verschillende specialisten gegeven.

We verwachten van je dat je het geleer-
de toe kunt passen in de praktijk door het 
uitvoeren van onderzoeksopdrachten en 
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door collegiale consultatie. De opleiding 
wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, 
waarin elke cursist zijn/ haar eindproject 
presenteert.

Duur en locatie
De opleiding duurt een studiejaar en vindt 
plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 
180 uur, bestaande uit circa 60 uur con-
tacttijd en 120 uur zelfstudie, praktijkop-
drachten, onderzoek en collegiale consul-
tatie. 

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrij-
ving vind je op onze website:
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Certificaat
Na het succesvol afronden van de oplei-
ding ontvang je het certificaat ‘Basisoplei-
ding Vrijeschool Onderwijs’ van Hogeschool  
Leiden.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 1.595,- (inclusief studiemap, koffie/thee, 
lunch en één herkansingsmogelijkheid, ex-
clusief literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

8. Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs Kunst (BVO Kunst)
 Alle kunst gaat over verbinden

“De vraag is niet, wat de mens moet 
kunnen en weten teneinde zich in de 
bestaande sociale orde te kunnen voe-
gen; maar wel, wat er in aanleg in de 
mens aanwezig is en in hem ontwik-
keld kan worden. Dan wordt het mo-
gelijk dat de opgroeiende generatie de 
maatschappij steeds nieuwe krachten 
toevoegt.” – Rudolf Steiner

Werk je als leerkracht in vrijeschool onder-
wijs en wil je je verdiepen in kunstvakken? 
Dan is de Basisopleiding Vrijeschool Onder-
wijs Kunst (BVO Kunst) iets voor jou!

Doel
Het doel van deze opleiding is om reeds be-
voegde kleuter- en onderbouwleerkrachten 
binnen het vrijeschool onderwijs te inspi-
reren en kennis en vaardigheden te laten 
ontwikkelen op het gebied van kunstvakken 
binnen het vrijeschool onderwijs.

Doelgroep
De BVO Kunst is toegankelijk voor leer-
krachten die het kunstzinnige element in 
hun onderwijs willen opfrissen, scholen en 
verdiepen. Het maakt niet uit hoe lang je 
werkzaam bent in het onderwijs.

Inhoud
In acht bijeenkomsten komen verschillen-
de kunstvakken aan bod: boetseren, hout/ 
schilderen, tekenen/ muziek en bewegend 
onderwijs. Uitgangspunten zijn steeds de 
vrijeschool pedagogie, menskunde en het 
kunstleerplan.

Je onderzoekt hoe je deze vakken vorm kan 
geven en kan verdiepen in de praktijk. Ook 
het verder ontwikkelen van je eigen vaar-
digheid komt aan bod.

Tijdens deze opleiding is er ruimte voor het 
ontwikkelen van de kunstzinnigheid van de 
deelnemers en ontdek je hoe kunstzinnig 
onderwijs bijdraagt aan gezond makend 
onderwijs in de klas. 

Duur en locatie
De opleiding duurt een studiejaar en vindt 
plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 
180 uur, bestaande uit circa 55 uur contact-
tijd en 125 uur zelfstudie, praktijkopdrach-
ten en onderzoek. 

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Certificaat
Na het succesvol afronden van de opleiding 
ontvang je het certificaat ‘Basisopleiding 
Vrijeschool Onderwijs Kunst’ van Hoge-
school Leiden.

Registerleraar.nl
Deze opleiding kun je opgeven bij het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 1.495,- (incl. studiemap, koffie/thee, 
lunch, materialen en één herkansingsmo-
gelijkheid, excl. literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 
 

9. Post-hbo opleiding Voortgezet 
 Vrijeschool Onderwijs (VVO)

Ben jij docent in het voortgezet on-
derwijs en (recent) werkzaam op een 
vrijeschool? Wil je je verdiepen in 
het vrijeschoolonderwijs en de vrije- 
schoolpedagogie? Dan is deze post-
hbo opleiding wellicht iets voor jou!

Doelgroep
Om deel te nemen aan deze post-hbo op-
leiding is een lesbevoegdheid vanuit een 
2e of 1e graads lerarenopleiding vereist en 
dien je 1 tot 3 jaar werkzaam te zijn in het 
voortgezet vrijeschool onderwijs. Daar-
naast dien je te worden aangemeld door 
de school waar je werkzaam bent. 

Doelen
Het doel van deze post-hbo opleiding is om 
je te verdiepen in de vrijeschool pedago-
gie, zodat jij geïnspireerd een pedagogisch 
didactisch meesterschap kunt ontwikkelen 
en een bijdrage kan leveren aan de ont-
wikkeling van het vrijeschool-onderwijs in 
de 21ste eeuw, binnen jouw vakgebied en 
team. Aan het eind van de opleiding kun 
je vanuit de menskunde en het leerplan je 
eigen onderwijs vormgeven.

Opbrengst
Gedurende de opleiding, die gericht is op 
de toepassing in de eigen praktijk, komen 
verschillende inhouden aan bod. Uitgangs-
punten zijn steeds de vrijeschoolpeda- 
gogie, menskunde en het leerplan. 
Aan het eind van de opleiding heb je de 
volgende doelen behaald:

• Je kunt in een lessenreeks werken 
vanuit het leerprincipe: verwonde-
ring-interesse-verdieping-verzelfstan-
digen-verbreden (willen, voelen, den-
ken: 3–ledig mensbeeld). 

• Je kunt in de voorbereiding van je les-
sen deze aspecten zodanig inzetten 
dat intuïtie en inspiratie kunnen ont-
staan.

• Je kunt het lesgeven zien als onder-
deel van een holistische wereldbe-
schouwing, waarbij het verwerken 
en rijpen (vergeten en herinneren: 
zgn. de werking van de nacht) in de 
ontwikkeling van de kinderen serieus 
wordt genomen.

• Je kunt de ontwikkeling van het kind 
van 12-21 jaar in ontwikkelingsper-
spectief zien en de verschillende ont-
wikkelingsbeelden en pedagogische 
handvatten gebruiken (bijv. tempera-
menten, planetentypen, ik-ontwikke-
ling).

• Je kunt de (verplichte)leerstof van 
jouw vakgebied koppelen aan de ont-
wikkeling van de leerlingen en hierin 
zelf keuzes maken voor leerstof-volg-
orde en verwerkingsmogelijkheden.

• Je kent de ontwikkeling en oorsprong 
van vrijescholen en je hebt zicht op de 
internationale ontwikkeling hierin.

• Je hebt kennis van het leerplan en 
verschillende varianten (landelijk en 
internationaal) en je bent in staat om 
hier een nieuwe hedendaagse impuls 
aan te geven voor jouw vakgebied.
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• Je kunt verbinding leggen tussen bron-
nen van vrijeschoolpedagogie (o.a. 
Steiner) en moderne onderwijspedago-
gen (o.a. Biesta, nieuwe leren,  soci-
aal-constructivisme). 

Wil je een beeld krijgen van de opleiding, 
bekijk dan de video op onze site 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie

Toelating
Voordat de opleiding start vindt een toela-
tingsassessment (intake) plaats, waarin je 
jouw startniveau aantoont, het onderzoek-
sonderwerp inzichtelijk maakt en waarin 
afspraken rondom het leerproces worden 
gemaakt. 

Duur en locatie
De opleiding duurt een studiejaar en vindt 
plaats in de regio Utrecht.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 280 
uur, bestaande uit zo’n 120 uur contacttijd 
en 160 uur zelfstudie, leergemeenschappen, 
portfolio en praktijkopdrachten.

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-
ding ontvang je een erkend diploma van 
stichting Post hbo Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 2.450,- (incl. koffie/thee, lunch, één her-
kansingsmogelijkheid en registratiekosten 
CPION en excl. literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

10. Masterclass Pedagogisch Meesterschap
 Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid

Traditionele en nieuwe vernieuwings-
scholen, conceptscholen, hebben een 
pedagogische visie en werken met een 
bijzonder curriculum, waarin kennis 
en kunde door kinderen van binnen-
uit ontwikkeld kan worden. Maar hoe 
maak je de ontwikkeling van kinderen 
nu zichtbaar? Hoe laat je met feiten 
zien wat een kind weet, kan, voelt en 
is? Hoe blijf je eigenaar in de ‘spagaat’ 
tussen pedagogische input en voor het 
systeem accepteerbare output? 

Binnen deze masterclass Pedagogisch 
Meesterschap gaat het erom dat je de 
ontwikkeling van kinderen zichtbaar kunt 
maken vanuit de pedagogische visie van 
waaruit je werkt. Binnen de opleiding ge-
bruiken we hierbij het ‘Triband Verantwoor-
den’; een instrument dat is ontwikkeld om 
verantwoording af te kunnen leggen over 
de opbrengst van onderwijs in de volle 
breedte van het curriculum, over scholing 

én vorming. Het gebruik van een pedago-
gisch evaluatieprogramma met verschillen-
de assessmentvormen en toetsen, brengen 
zowel het persoonlijk leerproces als het re-
sultaat in beeld. 

Doelgroep
De masterclass Pedagogisch Meesterschap 
is bedoeld voor ervaren leraren en intern 
begeleiders van montessorischolen, vrije- 
scholen en andere conceptscholen bin-
nen het primaire onderwijs. Het traject is 
ontworpen voor leraren die op een nieu-
we manier verantwoording willen afleggen 
over het onderwijs dat zij verzorgen voor 
de kinderen in hun groep en die zich willen 
verdiepen in nieuwe vormen van evalueren 
van goed onderwijs. Het eigen concept is 
ieders eigen leidraad. 

Doel
De masterclass is voor de leerkracht die 
zich niet alleen afvraagt hoe hij ‘les geeft’ 

en het werk organiseert, maar die zich ook 
afvraagt hoe de kinderen eigenaar kunnen 
zijn van het leerproces en wat het bewijs 
is van wat geleerd is. En niet in de laatste 
plaats heeft de masterclass tot doel de on-
derzoekende leraar hierbij te ondersteunen. 

Welke kennis heb je nodig over de domei-
nen rekenen, taal en de kennisgebieden in 
het Montessori curriculum om goed onder-
wijs te creëren en tegelijk verantwoording 
af te leggen over wat kinderen bereiken? 
Hoe geef je als leraar ruimte voor eigenheid 
aan de kinderen? Hoe geef je ruimte aan 
sociale en affectieve vaardigheden naast 
cognitieve vaardigheden? 
Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdek-
ken, uitdagingen aan te gaan om doelen te 
bereiken? En hoe verzamel je samen met 
kinderen, collega’s en ook met ouders de 
bewijzen van wat kinderen kunnen?
Leren kennen en hanteren van assessment-
vormen naast traditionele vormen van toet-
sen, uitgaan van het eigen curriculum en 
de bijbehorende domeinen en leerlijnen, 
verantwoordelijkheid dragen voor de groep 
en het delen met het team, staan centraal.

Inhoud
De studiebijeenkomsten en de eigen studie 
binnen de masterclass zijn opgebouwd aan 
de hand van de vier pijlers:
1. Weten – proviand voor onderweg. 

Bij weten staan theorie en vaardig-
heden centraal. Met daarin thema’s 
als Waartoe leidt goed onderwijs,  
Triband Verantwoorden, Anders toetsen,  
Mathetiek, Typologie van de school en 
Onderzoek in eigen werk.

2. Doen – een eerste oriëntatie. Je ont-
werpt een ontwikkeltraject, nieuw on-
derwijs voor je eigen groep leerlingen. 
Bij doen kijk je stelselmatig terug op 
je eigen werk in de klas en de eigen 
school. Je krijgt hierbij persoonlijke 
begeleiding. Door daarbij gaandeweg 
een facet in het eigen werk te kiezen 
dat je nader onderzoekt, denk je niet 
alleen over wat de ontwikkeling waard 
is, maar weet je dat ook. 

3. Samen – op de werkvloer. Samen met 
mededeelnemers kijk je naar moge-
lijkheden om met elkaar mee te kijken 
naar de plannen voor en de praktijk van 
de vernieuwende activiteiten. 

4. Zijn – op weg naar meesterschap. In 
de pijler ‘zijn’ komt samen wat voor jou 

vanuit persoonlijke idealen belangrijk is 
binnen je werk als onderwijs professio-
nal. Zodat je kan spreken van persoon-
lijk professioneel meesterschap. 

De laatste bijeenkomst is een openbaar 
Slotsymposium waar je je eigen ontwikke-
ling presenteert aan belangstellende colle-
ga’s. Je bent inspirerend voor anderen en je 
meesterschap is een feit. 

Opbrengst
De voornaamste opbrengst van de master-
class is dat je met behulp van het instru-
ment Triband Verantwoorden de kennis 
praktisch weet om te zetten in een pedago-
gisch evaluatieprogramma voor al je leer-
lingen.
Je geeft gedurende het masterclass jaar 
twee workshops aan je eigen team, één 
over een nieuwe theorie die je aanspreekt 
en één over je eigen ontwikkeltraject. 
Je bent in staat om een vernieuwend onder-
wijs en ontwikkeltraject te ontwerpen en uit 
te voeren. Je schrijft een kort artikel, een 
reflectief essay, over je vondsten, aange-
vuld met illustraties uit je eigen werk. 
Je leert de grondprincipes kennen van de 
onderzoekende leraar. Je stelt jezelf een 
praktijkvraag en maakt een onderzoeksver-
slag. Kortom: je ontwikkelt meesterschap.

Duur en locatie
De masterclass duurt een studiejaar en 
vindt plaats op Hogeschool Leiden of in over-
leg een centrale locatie in een andere regio 
(bij voldoende animo). 

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 280 
uur, bestaande uit circa 80 uur contacttijd 
(80% aanwezigheidsplicht) en 200 uur zelf-
studie, praktijkopdrachten en onderzoek. 

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Kosten
€ 1.875,- (incl. studiemap, koffie/thee en 
kleine maaltijd tijdens de studiedagen, één 
herkansingsmogelijkheid, excl. literatuur)

Certificaat
Na de succesvolle afronding van deze 
masterclass ontvang je het certificaat  
‘Masterclass Pedagogisch Meesterschap’ van  
Hogeschool Leiden.
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Registerleraar.nl
De masterclass is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 
 
Bijeenkomsten schoolleiding
Gedurende de masterclass zijn er twee bij-
eenkomsten voor de schoolleiders van de 
betreffende deelnemers om zo de ontwikke-
ling en de professionele groei van de deel-
nemers te verduurzamen. Zij onderzoeken 
hoe de ingeslagen weg en de hedendaagse 
(nieuwe) werkwijze binnen de kaders van 
‘wat moet en wat mag’ het best ‘levend’ ge-
houden kan worden en in de toekomst ver-
der kan groeien onder het motto ‘bewaren 
en doorgeven’ in het team. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726  
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Andere trajecten van Pedagogisch 
Meesterschap
Het programma Pedagogisch Meester-
schap kent twee vaste trajecten, namelijk 
de Masterclass Pedagogisch Meesterschap 
voor leerkrachten en de Collegereeks Beleid  
Pedagogisch Meesterschap voor directiele-
den en intern begeleiders. 
Daarnaast verzorgen we ook studiedagen of 
teamtrajecten op maat voor scholen. 

11. Post-hbo opleiding Coördinator 
 Rekenen

Heb je affiniteit met rekenonderwijs? 
Wil je een coördinerende rol op je ne-
men en een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van het reken- en wiskunde-
onderwijs op jouw school? Dan is de 
post-hbo opleiding Coördinator Reke-
nen iets voor jou! 
Deze gecertificeerde opleiding is een 
product van het Landelijk Platform Na-
scholing Primair Onderwijs (LPNPO) en 
is in samenwerking met het Freudent-
hal Institute for Science en Mathema-
tics Education (Flsme) ontwikkeld. 

Doelgroep
De post-hbo opleiding Coördinator Rekenen 
is bedoeld voor leerkrachten die al een aan-
tal jaar ervaring hebben in het basisonder-
wijs, die plezier hebben in het vak rekenen/ 
wiskunde. Om toegelaten te worden tot 
deze post-hbo opleiding dien je in het be-
zit te zijn van een getuigschrift Bachelor of 
Education (pabo). Daarnaast wordt vereist 
dat de schoolleiding wil dat jij gaat func-
tioneren als Coördinator Rekenen. Het is 
belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om 
tijdens de opleiding activiteiten in de eigen 
school uit te voeren die horen bij de (toe-
komstige) taak als Coördinator Rekenen en 
dat de directie hiervoor ruimte geeft.

Inhoud
De opleiding bestaat uit acht opleidings-
dagen. In het eerste deel van de opleiding 

ligt de nadruk vooral op je persoonlijke ont-
wikkeling. De interactieve presentaties, de 
practica en de praktijkopdrachten zijn erop 
gericht de eigen gecijferdheid te versterken 
en je vakdidactische kennis en vaardighe-
den verder te verdiepen. Een centrale vraag 
tijdens dit eerste halfjaar is: wat leer ik en 
hoe pas ik dat toe in mijn eigen groep? In 
het tweede deel van de opleiding blijven 
eigen gecijferdheid en vakdidactiek belang-
rijke pijlers, maar dan meer in relatie tot 
collegiale consultatie en rekenbeleid. De 
aandacht verschuift van persoonlijke ont-
wikkeling naar school-ontwikkeling. 

Centrale vragen in dat tweede half jaar zijn:
• Wat wil ik aan collega’s doorgeven?
• Op welke manier enthousiasmeer ik 

het team voor reken- en wiskundeon-
derwijs?

• Welke veranderingen zijn nodig in het 
rekenonderwijs en hoe zet ik dat ver-
anderingsproces in gang?

• Hoe komen we in school tot een hel-
der rekenbeleid?

Intake
Voorafgaand aan de opleiding wordt een 
intakegesprek gevoerd waarbij de school-
leider, de deelnemer en een docent van 
Hogeschool Leiden aanwezig is. Het doel 
van de intake is het gelijkstemmen van de 
verwachtingen van de school, de deelnemer 
en de docent.

Duur en locatie
De opleiding duurt een studiejaar en vindt 
plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 
350 uur en bestaat uit circa 56 uur contact-
tijd en 294 uur zelfstudie en werken aan 
portfolio en praktijkopdrachten. 

Data en inschrijving
Actuele opleidingsdata en informatie over 
inschrijving vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-
ding ontvang je een erkend diploma van 

Stichting Post hbo Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 2.175,- (incl. koffie/ thee, lunch, één her-
kansingsmogelijkheid en registratiekosten 
CPION, excl. literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

12. Post-hbo opleiding Coördinator Taal

Heb je affiniteit met taalonderwijs? Wil 
je een coördinerende rol op je nemen 
en een bijdrage leveren aan de kwa-
liteit van het taalonderwijs op jouw 
school? Dan is de post-hbo opleiding 
Coördinator Taal iets voor jou!

Doelgroep
De post-hbo opleiding Coördinator Taal is 
bedoeld voor leerkrachten die al een aan-
tal jaar ervaring hebben in het basison-
derwijs, die plezier hebben in het vak taal/
Nederlands. Om toegelaten te worden tot 
deze post-hbo opleiding dien je in het be-
zit te zijn van een getuigschrift Bachelor of  
Education (pabo). Daarnaast wordt vereist 
dat de schoolleiding wil dat jij gaat functio-
neren als Coördinator Taal. Het is belangrijk 
dat je de mogelijkheid hebt om tijdens de 
opleiding activiteiten in de eigen school uit 
te voeren die horen bij de (toekomstige) 
taak als Coördinator Taal en dat de directie 
hiervoor ruimte geeft.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten 
van circa 3,5 uur. Taalbeleid is de rode 
draad door de hele opleiding. Je analyseert 
de goede en de minder goede aspecten van 
(taal)onderwijs. Bovendien werk je tijdens 
de opleiding aan een taalbeleid voor jouw 
eigen school, vanuit een door het team ge-
dragen visie op (taal)onderwijs. Dit taalbe-

leid is gericht op alle activiteiten binnen de 
school waarbij taal een rol speelt. Er is ook 
aandacht voor interactief taalonderwijs. 
Daarbij gaat het om mondelinge communi-
catie, beginnende en gevorderde geletterd-
heid en woordenschat. 
Uitgangspunt is dat kinderen taal leren in 
een krachtige leeromgeving die authentiek, 
sociaal en strategisch leren van taal be-
vordert en kinderen aanzet tot zelfstandig 
leren, daarbij rekening houdend met indivi-
duele verschillen. 
Het is van belang dat je als taalcoördinator 
je collega’s kunt inspireren en ondersteu-
nen. Om daarmee te oefenen, werk je tij-
dens de opleiding in intervisiegroepen.

Intake
Voorafgaand aan de opleiding wordt een 
intakegesprek gevoerd waarbij de school-
leider, de deelnemer en een docent van 
Hogeschool Leiden aanwezig is. Het doel 
van de intake is het gelijkstemmen van de 
verwachtingen van de school, de deelnemer 
en de docent.

Duur en locatie
De opleiding duurt een studiejaar en vindt 
plaats op Hogeschool Leiden.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 
350 uur en bestaat uit circa 50 uur contact-
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tijd en 300 uur zelfstudie en werken aan 
portfolio en praktijkopdrachten. 

Data en inschrijving
Actuele opleidingsdata en informatie over 
inschrijving vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-
ding ontvang je een erkend diploma van 
Stichting Post hbo Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

Registerleraar.nl
Deze opleiding is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 2.175,- (incl. koffie/ thee, één herkan-
singsmogelijkheid en registratiekosten CPI-
ON, excl. literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

13. Opleiding specialist jeugdliteratuur in het 
 basisonderwijs
 Vol van lezen

Ben jij leerkracht in het (speciaal) 
basisonderwijs onderwijs en wil jij je 
verdiepen in het leesonderwijs?  Wil je 
je verdiepen in hoe je jeugdliteratuur 
effectief kunt inzetten in het basison-
derwijs? Dan is deze opleiding wellicht 
iets voor jou!

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leerkrach-
ten in het (speciaal) basisonderwijs, die be-
schikken over een basiskennis ten aanzien 
van leesonderwijs. 

Doelen
Het doel van deze opleiding is om je te ver-
diepen in jeugdliteratuur en pedagogisch 
didactische aspecten van leesonderwijs, 
zodat jij meesterschap kunt ontwikkelen 
en een bijdrage kan leveren aan de ont-
wikkeling van het leesonderwijs in de 21ste 
eeuw, binnen jouw school. Aan het eind 
van de opleiding kun je beoordelen hoe 
je vanuit een boek functioneel en effectief 
aansluiting kunt maken bij leerinhouden en 
vaardigheden ter verrijking van het leren. 

Inhoud
Gedurende de opleiding, die gericht is op 
de toepassing in de eigen praktijk, komen 
verschillende inhouden aan bod. Uitgangs-
punten zijn steeds verschillende invalshoe-
ken van lezen en praktische meerwaarde 
van kinderboeken in het onderwijs. Binnen 

de opleiding werk je aan het vergroten van 
specifieke eigen vaardigheden als voorle-
zen, vertellen en praten over boeken door 
effectieve werkvormen en goede vragen. 
Ook vindt er een stevige verdieping van 
de eigen kennis ten aanzien van jeugdli-
teratuur en ook van actuele inzichten rond 
(voor)lezen. Je leert kinderboeken te ge-
bruiken om samenhang aan te brengen in 
een breed scala aan onderwerpen uit het 
curriculum van de basisschool.
Alle onderwerpen worden zowel vanuit een 
theoretische als een praktische benadering 
aangereikt. Dat wil zeggen dat je aan de 
hand van gerichte opdrachten aangereik-
te theorie verkent en/of de eigen praktijk 
nader verkent en toepassingsvaardigheden 
oefent. Binnen de eigen school wordt zo-
wel het lesprogramma en de methodes die 
daarbij worden gehanteerd, als het aanslui-
ten op toetsing en het optimaliseren van 
leerresultaten tegen het licht gehouden. De 
kerndoelen en de referentieniveaus en de 
daaruit voortvloeiende specifieke leerdoe-
len per leerjaar staan daarbij centraal. 

Bij de opleiding hoort een boekenpakket 
waarin ca. 20 kinderboeken zijn opgeno-
men en achtergrondstudies. Belangrijke 
vaardigheden als voorlezen, vertellen, in-
teractief werken met prentenboeken, pra-
ten over verhalen (Chambers) e.d. worden 
in de opleiding regelmatig toegepast. In-
houden zijn zo vormgegeven dat ze goed 

aansluiten bij wetenschappelijke inzichten 
rond goed leesonderwijs en ontwikkelingen 
in het onderwijs. Naast het vergroten van 
de eigen competenties krijg je concrete 
handreikingen om de opgedane inzichten 
over te dragen op collega’s in jouw eigen 
school.

Duur en locatie
De opleiding duurt een studiejaar en be-
staat uit 11 bijeenkomsten á 3 uur. Er geldt 
een verplichte aanwezigheid van 80%. 
De opleiding vindt plaats op Hogeschool  
Leiden.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 
110 uur. Dit bestaat uit circa 33 uur con-
tacttijd en 77 uur voorbereiding en het 
zelfstandig werken aan het portfolio en het 
meesterstuk.

Data en inschrijving
Actuele opleidingsdata en informatie over 
inschrijving vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Wanneer je je hebt ingeschreven ontvang 
je een verzoek om een persoonlijke moti-
vatie in te dienen en een eerste reflectie 
op het belang van leesonderwijs voor de 
school waar je werkzaam bent.

Certificaat
Na het succesvol afronden van deze oplei-
ding ontvang je het certificaat ‘Specialist 
jeugdliteratuur in het basisonderwijs’ van 
Hogeschool Leiden.

Registerleraar.nl
Deze opleiding kun je opgeven bij het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 1.495,- (incl. studiemap, koffie/ thee, één 
herkansingsmogelijkheid en een boeken-
pakket met literatuur á € 250,-)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

14. Engels in het basisonderwijs
 Engels eigen vaardigheid & didactische vaardigheid

Binnen Europa en in de Nederlandse 
politiek is er steeds meer aandacht 
voor Engels in het basisonderwijs. 
Naast Engels in groep 7 en 8 bieden 
inmiddels al meer dan 1000 scho-
len in Nederland ook Vroeg Vreemde  
Talenonderwijs (VVTO) Engels aan en 
dit aantal groeit ieder jaar. 
Is het VVTO reeds binnen jouw school 
ingevoerd, gaan jullie hiermee aan de 
slag en/ of wil je je meer professiona-
liseren op het gebied van didactische 
vaardigheden, de communicatieve me-
thode en jouw eigen vaardigheid? Dan 
is deze training wellicht iets voor jou!

Doelgroep
De training is bedoeld voor leerkrachten 
en/ of schoolteams, die hun Engelse eigen 
vaardigheid en Engelse didactische vaardig-
heden willen verbeteren. 

Inhoud
Het VVTO en een daarop aansluitende leer-

lijn Engels vraagt nogal wat binnen een 
school. Zo is ‘spelenderwijs leren’, ‘doeltaal 
is voertaal’ en het gescheiden aanbieden 
van het Nederlands en het Engels essen-
tieel. Het is belangrijk dat je als leerkracht 
goed Engels kan spreken en dat je weet 
hoe het Engels spelenderwijs kan worden 
aangeboden. Dit vraagt goede Engelse taal-
vaardigheid en passende didactiek. 

In deze training staan de eigen vaardigheid 
en de didactische vaardigheden centraal. 
De eigen vaardigheid richt zich vooral op 
woordenschat en grammatica, met het oog 
op het gebruik van de Engelse taal in de les. 
De praktische toepassing van de taal in de 
klas staat dus centraal.

De didactische vaardigheid richt zich op het 
aanbieden van breed inzetbare, speelse di-
dactische werkvormen, om de taalvaardig-
heid van leerlingen te helpen ontwikkelen. 
Verder leer je om kritisch naar methodes 
te kijken, waarbij je wordt gestimuleerd om 
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te kijken naar wat het beste bij jouw leer-
stijl en jouw groep past en hoe je variatie in 
jouw lessen aan kunt brengen. 

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 28 
uur, bestaande uit 16 uur contacttijd en 12 
uur voorbereiding/ toepassing in de eigen 
praktijk. Daarnaast geldt uiteraard dat je 
jouw eigen vaardigheid verbetert door veel 
te oefenen en ervaring op te doen. 

Data en inschrijving
De training bestaat uit acht bijeenkomsten 
van twee uur. Deze worden verspreid over 
een studiejaar geprogrammeerd, zodat tus-
sen de bijeenkomsten ook voldoende ruim-
te is om de eigen vaardigheid te oefenen. 
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Locatie
Hogeschool Leiden

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je 
een bewijs van deelname van Hogeschool 
Leiden.

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 620,- (incl. koffie/ thee, excl. literatuur)

Incompany
Het is mogelijk dat wij deze training incom-
pany voor een of meerdere schoolteams 
organiseren, op locatie. De bijeenkomsten 
worden door de docent in overleg met de 
school gepland. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

15. Opleiding Coördinator VVTO 

Heb je affiniteit met internationalise-
ring en Vroeg Vreemde Talenonderwijs 
(VVTO)? Wil je een coördinerende rol 
op je nemen en een bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van het VVTO op jouw 
school? Dan is de opleiding Coördina-
tor VVTO iets voor jou!

Doelgroep
De opleiding Coördinator VVTO is bedoeld 
voor leerkrachten die al een aantal jaar 
ervaring hebben in het basisonderwijs, die 
plezier hebben in internationalisering en 
Vroeg Vreemde Talenonderwijs (VVTO) en 
waarvan de schoolleiding en het team wil-
len dat jij gaat functioneren als coördinator 
VVTO. Het is belangrijk dat je de mogelijk-
heid hebt om tijdens de opleiding activitei-
ten in jouw eigen school uit te voeren die 
horen bij de (toekomstige) taak als coör-
dinator VVTO en dat de directie hiervoor 
ruimte geeft. 

Wanneer jouw eigen taalvaardigheid Engels 
en didactische vaardigheden VVTO nog ver-
dere ontwikkeling behoeven, dan adviseren 
we je om tevens deel te nemen aan de trai-
ning Engels in het basisonderwijs.

Inhoud
VVTO-beleid is de rode draad door de hele 
opleiding. Tijdens de opleiding ontwikkel je 
een VVTO-beleid voor jouw school, vanuit 
een door het team gedragen visie op (VVTO)
onderwijs.  Dit beleid is gericht op alle acti-
viteiten binnen de school waarbij VVTO een 
rol speelt en omvat een lange-termijn plan 
voor ontwikkeling. In je rol als coördinator 
VVTO is het is van belang dat je mag oefe-
nen met taken zoals het coachen en onder-
steunen van collega’s. 

In deze opleiding staan de VVTO-competen-
ties centraal zoals vastgesteld door Nuffic, 
vanuit de verschillende rollen van de coör-
dinator VVTO, namelijk de rol van 
vraagbaak, kwaliteitsbewaker, coach en be-
geleider.  

Aan het eind van de opleiding heb je ken-
nis van de inhoud en de didactiek van het 
VVTO, kun je jouw collega’s op dit gebied 
enthousiasmeren, coachen en begeleiden 
en kun je een centrale rol vervullen bij de 
te nemen stappen op weg naar de Lande-
lijke standaard (kwaliteitskeurmerk) en het 
bewaken en borgen van de kwaliteit.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 110 
uur, bestaande uit 25 uur contacttijd en 85 
uur zelfstudie en het maken van een beleids-
plan voor de eigen praktijk. 

Data en inschrijving
De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten 
van circa drie uur. Actuele data en informatie 
over inschrijving vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Locatie
Hogeschool Leiden

Certificaat
Na het succesvol afronden van de opleiding 
ontvang je het certificaat ‘Coördinator VVTO’ 
van Hogeschool Leiden.

Registerleraar.nl
Deze opleiding kun je opgeven bij het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 820,- (incl. koffie/ thee, één herkansings-
mogelijkheid, excl. literatuur)

Nuffic verstrekt subsidies voor internatio-
nalisering in het primair onderwijs. Op de 
website van Nuffic (https://www.nuffic.nl/
primair-onderwijs/beurzen-en-subsidies) 
vind je hierover meer informatie.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

16. Cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC)
 Holland Rijnland

Een Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) 
is een deskundige die op een school 
of binnen een culturele instelling het 
cultuurbeleid ontwikkelt en (mede) 
uitvoert. 
Wil jij de specialist voor cultuureduca-
tie worden binnen jouw school? Dan is 
de cursus Interne Cultuurcoördinator 
iets voor jou!

Doelgroep
Met de cursus Interne Cultuurcoördinator 
word je opgeleid tot gecertificeerd ICC’er. 
De cursus ICC is bedoeld voor leerkrachten 
van basisscholen die affiniteit hebben met 
cultuureducatie en die graag cultuuredu-
catie binnen de eigen school verder willen 
vormgeven. Daarnaast kunnen ook mede-
werkers van culturele instellingen deelne-
men en freelancers zoals kunstenaars, die 
zich bezighouden met cultuureducatie in 
Leiden en omgeving.

Inhoud 
Inspiratie, informatie en uitwisseling vor-
men de bouwstenen van de cursus. Daarbij 
staan de volgende vragen centraal: 
• Wat is cultuureducatie?
• Hoe maak ik een beleidsplan voor cul-

tuureducatie en creëer ik draagvlak 
binnen mijn organisatie?

• Hoe breng ik culturele mogelijkheden 
 van Leiden in het algemeen en in mijn 

buurt in het bijzonder in kaart? 
• Hoe zet ik een duurzaam project op in 

samenwerking met andere scholen en 
instellingen, zonder steeds het wiel op-
nieuw uit te vinden?   

• Hoe zorg ik voor effectieve samenwer-
king en kruisbestuiving?       

• Waar zit het geld en hoe kom ik erbij?
Het resultaat van de cursus is een zelfge-
schreven beleidsplan cultuureducatie voor 
je eigen school. Omdat de deelnemers 
veelal uit het onderwijs én uit het culturele 
werkveld komen, bouw je direct een net-
werk op. Ook jouw persoonlijke culturele 
ontwikkeling wordt gestimuleerd. Theorie 
en praktijk gaan hand in hand. 
Ben je al ICC’er en wil je je kennis verdie-
pen met de specifiek Leidse mogelijkheden 
voor cultuureducatie? Of wil je je netwerk 
binnen Leiden verder uitbouwen? Dan is het 
ook mogelijk deze cursus te volgen.

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 
45 uur. De contacttijd bedraagt 24 uur, be-
staande uit 8 bijeenkomsten van 3 uur, en 
de zelfstudie/opdrachten bedraagt circa 21 uur.
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Data en locatie
Actuele data vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 
De bijeenkomsten worden afwisselend ver-
zorgd in een van de culturele instellingen 
waar Leiden trots op is. Op deze manier 
leer je cultureel Leiden ook van binnenuit 
kennen.

Certificaat
Na het succesvol afronden van de cursus 
ontvang je een door OCW erkend ICC- 
certificaat.

Registerleraar.nl
Deze cursus is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 585,- (incl. lesmateriaal en één herkan-
singsmogelijkheid, excl. literatuur)

Informatie 
De cursus wordt verzorgd door Cultuuredu-
catiegroep, BplusC en Hogeschool Leiden. 
Neem voor meer informatie contact op met 
een van de instellingen:
• Cultuureducatiegroep: 071-516 85 88
• BplusC: 071-516 85 06
• Hogeschool Leiden: 071-518 81 60

Inschrijven
Wil je je inschrijven? Stuur dan een bericht 
met je gegevens naar 
educatie@cultuureducatiegroep.nl. Je ont-
vangt vervolgens een inschrijfformulier.

17. Post-hbo opleiding 
 Cultuurbegeleider

Ben je een interne cultuurcoördinator 
(ICC’er) en wil je meer inhoud geven 
aan het cultuuronderwijs op jouw 
school? Dan is de post-hbo opleiding 
Cultuurbegeleider wellicht iets voor 
jou!

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor (vak-)leer-
krachten die werkzaam zijn in het primair 
onderwijs en die de cursus ICC met succes 
hebben afgerond. In de post-hbo opleiding 
ontwikkel je jezelf van ICC’er naar Cultuur-
begeleider. Kijk op onze website voor een 
korte animatie waarin 7 redenen om deze 
opleiding te volgen uiteen worden gezet.

Inhoud
Tijdens de opleiding zijn de theoretische 
onderdelen sterk gekoppeld aan de prak-
tijk op jouw eigen school. Je krijgt inspi-
ratie en inhoudelijke kennis mee over 
cultuur(onderwijs). Onderwerpen als crea-
tiviteitsontwikkeling, leerplankaders, kwa-
liteit van cultuuronderwijs, veranderma-
nagement en de inhoud van verschillende 
kunstdisciplines komen aan bod. Daarbij 
is er veel aandacht voor teambegeleiding, 
het motiveren en inspireren van je colle-
ga’s. Je schrijft een meesterproef en legt 
een portfolio aan waarmee je aantoont 
wat je hebt geleerd en hebt toegepast. De 

opleiding bestaat uit vijf modules en een 
meesterproef. 

Module 1: Inhoud en samenhang cultuur-
onderwijs
Met onderwerpen als: actualiteiten, be-
grippen en theorieën van cultuureducatie, 
ontwikkeling van creativiteit en reflectie-
vaardigheden, verbindingen tussen Kunst-
zinnige Oriëntatie en andere leergebieden, 
kwaliteit van cultuuronderwijs.

Module 2: Beleid, omgeving en randvoor-
waarden
Met onderwerpen als: teamcoaching en het 
bereiken van veranderingen in jouw school 
aan de hand van systemisch transitiema-
nagement. Hoe bereik je wat je wilt en hoe 
werk je hierin samen, intern en extern?

Module 3: Inhoudelijke kennis van kunst-, 
erfgoed- en media-educatie
Expertmeetings over de kunstdisciplines, 
met aandacht voor aansluiting bij de ont-
wikkeling en belevingswereld van kinderen 
en het implementeren van een discipline 
op school. De expertmeetings zijn actieve 
lessen met tal van werkvormen om de dis-
cipline op te frissen.

Module 4: Ontwikkelen van leerlijnen
Met onderwerpen als: culturele ontwikke-

lingsfases van leerlingen, zicht op het aan-
bod van leerlijnen cultuureducatie, aandacht 
voor het implementeren en verankeren 
daarvan en het beoordelen van opbrengsten 
van cultuuronderwijs.

Module 5: Implementatie en coaching van 
collega’s
Vanuit de theorie en praktijk van coaching 
word je geholpen om collega’s te begeleiden 
om de implementatie van cultuuronderwijs 
te waarborgen. Dit oefen je uiteindelijk in 
een rollenspel met een acteur.

Meesterproef
De opleiding wordt afgesloten met een 
meesterproef. Een praktijkonderzoek, uitge-
voerd op school, over een onderwerp dat be-
trekking heeft op de school en de gewenste 
veranderingen van cultuuronderwijs. 

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 420 
uur, verspreid over 1,5 jaar, en bestaat uit 
circa 80 uur contacttijd en 340 uur zelfstu-
die, praktijkopdrachten en meesterproef.

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Diploma
Na het succesvol afronden van deze oplei-

ding ontvang je een erkend diploma van 
stichting Post hbo Nederland (CPION) en 
word je opgenomen in het Abituriëntenre-
gister.

Registerleraar.nl
Deze opleiding kun je opgeven bij het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 2.675,- (incl. koffie/ thee, lunch, één her-
kansingsmogelijkheid en registratiekosten 
CPION, excl. literatuur)

Tot 2021 loopt er een zeer aantrekkelijke 
subsidieregeling. Deze stelt ICC’ers in staat 
zonder bijkomende kosten de opleiding te 
volgen. De subsidie voorziet in studiekos-
ten en studieverlof. Meer informatie over de 
subsidieregeling vind je op de website van 
DUO: 
https://duo.nl/particulier/leraar/subsidie 
-cultuurbegeleider.jsp

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Of neem contact op met je adviseur cul-
tuureducatie van Cultuureducatiegroep
Telefoon: 071-51 68 588
E-mail: educatie@cultuureducatiegroep.nl 

18. Training Effectieve oudergesprekken
 Oplossingsgericht werken

Ouders stellen hoge eisen aan de leer-
kracht, aan de school en het onderwijs. 
Stel je eens voor dat je met iedere ou-
der een effectief gesprek kunt voeren. 
Wat zou dit voor het kind opleveren? 
Hoe kun je samen met de ouders wer-
ken aan jullie gezamenlijke verlangen; 
het welbevinden van het kind?

Er zijn gesprekken die soepel verlopen, 
waarbij je op dezelfde golflengte zit als de 
ouders en waarbij de ouders blij met jou 
zijn. Er zullen ook gesprekken zijn die min-
der soepel verlopen. Ben je nieuwsgierig 
naar hoe je gesprekken met ouders effec-
tief kunt voeren? Wil je jouw skills op dit 

gebied verder ontwikkelen? Dan is deze 
training iets voor jou!

Doelgroep
De training is bedoeld voor leerkrachten, 
intern begeleiders, schoolleiders en/ of 
schoolteams.

Inhoud
Onze samenleving verandert en dit heeft 
ook invloed op hoe er wordt gekeken naar 
onderwijs, naar hoe kinderen leren en wat 
belangrijk wordt gevonden in het onderwijs. 
De rol van de leerkracht en de school ver-
andert en met een grote diversiteit in bij-
voorbeeld culturele achtergronden en leer- 
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en ondersteunings-behoeften, zijn er tal 
van uitdagingen voor de leerkracht en de 
school. Samen werken met ouders is cruci-
aal voor het welbevinden van een kind. Hoe 
kun je gebruik maken van het perspectief 
van de ouder en hoe geef je jouw perspec-
tief aan? In de praktijk blijkt dit niet altijd 
gemakkelijk. Het gaat niet alleen om ge-
sprekstechnieken of communicatieve vaar-
digheden; het voeren van effectieve ouder-
gesprekken vraagt meer skills.
In de training Effectieve oudergesprekken 
werken we vanuit de methode oplossings-
gericht werken. Deze methode biedt ge-
reedschap om een positieve en krachtige 
communicatie te bewerkstelligen door in 
gesprek met de ouder(s) vooral te kijken 
naar wat werkt in het contact met het kind 
thuis en op school. Daarnaast staan in de 
training jouw vaardigheden centraal en 
werken we praktisch aan de hand van per-
soonlijke casuïstiek aan vraagstukken die 
spelen op school. 

Je breidt jouw handelingsrepertoire uit door 
gesprekken te oefenen met ervaren trai-
ners die concrete tips en handvatten geven 
die je direct kunt toepassen in jouw eigen 
praktijk. Zo krijg je zicht op hoe jij zelf en 
hoe anderen (ouders, collega’s) verbaal en 
non-verbaal communiceren, je krijgt zicht 
op wat werkt in jouw persoonlijke houding 
tijdens een gesprek.

Opzet 
De training Effectieve oudergesprekken 
bestaat uit twee bijeenkomsten van drie 
uur. Tussen de twee bijeenkomsten heb je 
ruimte om te oefenen in jouw eigen prak-
tijk. Daarnaast kun je gebruik maken van 
een persoonlijk coachmoment, waarbij je 
individueel kunt oefenen met de trainers en 
individuele feedback krijgt.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 10 
uur, bestaande uit 7 uur contacttijd en 3 uur 
voorbereiding/ toepassing in de eigen prak-
tijk. Daarnaast geldt uiteraard dat je jouw 
eigen vaardigheden verbetert door veel te 
oefenen. 

Locatie, data en inschrijving
De training vindt plaats op Hogeschool  
Leiden. Actuele data en informatie over in-
schrijving vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je 
een bewijs van deelname van Hogeschool 
Leiden.

De training is aangemerkt als bron voor in-
formeel leren door het Schoolleidersregister 
PO. Dit houdt in dat de training gedeeltelijk 
aansluit bij één of meerdere professionali-
seringsthema’s en onderdeel kan uitmaken 
van jouw ontwikkeling via informeel leren.

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 595,- (incl. koffie/ thee)

Incompany
Het is mogelijk dat wij deze training incom-
pany voor een of meerdere schoolteams 
organiseren, op locatie. De bijeenkomsten 
worden door de trainers in overleg met de 
school gepland. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

19. Trainingen Coachend begeleiden
 Basistraining – Verdiepingstraining - Experttraining

Opleiden wordt steeds belangrijker en 
scholen hechten veel waarde aan het 
mede opleiden van hun toekomstige 
collega’s. Elke school die stagiaires 
in huis heeft, leidt samen met de op-
leiding toekomstige leraren op. Wil 
je studenten goed begeleiden in hun 
leerproces, wil je studenten coachend 
begeleiden tijdens hun stageperiode? 
Heb je behoefte aan meer kennis en 
vaardigheden op dit gebied? Wij ver-
zorgen een aantal trainingen op het 
gebied van coachend begeleiden.

Basistraining Coachend begeleiden (1)
Deze oriënterende training richt zich op le-
raren die regelmatig een student-stagiair 
begeleiden en zich daar verder in willen 
bekwamen. De training behandelt de basis-
principes van het coachen.

Inhoud
De volgende onderdelen komen aan bod: 
• basisvaardigheden van het coachend 

begeleiden 
• leerstijlen 
• persoonlijke begeleidings- en coachings- 

vaardigheden
• coachingscyclus (voorgesprek, observa-

tie, analyse en feedbackgesprek)

Je ervaart wat het verschil is tussen coa-
chen en begeleiden, welke interventies 
daarbij horen en hoe je deze kunt toepas-
sen, gelet op het niveau van de student. 
De coachingscyclus wordt gerelateerd aan 
jouw eigen praktijk.

Duur en inschrijving
De basistraining beslaat 4 dagdelen. Actuele 
data en informatie over inschrijving vind je 
op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie

Locatie
De training wordt verzorgd op Hogeschool 
Leiden of incompany op een gewenste lo-
catie.

Certificaat
Na het succesvol afronden van de basis-
training ontvang je een certificaat van  
Hogeschool Leiden.

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 350,- (excl. literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Incompany
Het is mogelijk dat wij deze training incom-
pany voor een of meerdere schoolteams 
organiseren, met aangepaste inhoud, op 
locatie en/ of op andere data. 

***

Verdiepingstraining Coachend 
begeleiden (2)
Voor leraren die meerdere studenten en/ of 
startende collega’s willen coachen, is er de 
verdiepingstraining. Het accent ligt op het 
verdiepen van de coachende vaardigheden 
en het bevorderen van zelfkennis en inzicht 
ten aanzien van het persoonlijk functione-
ren als coach. 

Inhoud
De volgende onderdelen komen aan bod: 
• verschillen tussen individuele coaching 

en groepscoaching
• herkennen van persoonlijke valkuilen, 

kwaliteiten en allergieën 
• rollen en patronen 
• leren van dilemma’s 
• reflectie op eigen rol als coach
 
Tijdens intervisiemomenten bespreek je 
met de andere deelnemers problemen en 
situaties uit jouw dagelijkse praktijk. Deze 
punten vormen het uitgangspunt tijdens 
programmaonderdelen. Naast het uitbrei-
den van jouw coachingsrepertoire, leer je 
het coachgedrag af te stemmen op de be-
hoeften en persoonlijkheid van de gecoach-
te. Er zal tevens gewerkt worden met een 
trainersacteur.
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Duur en inschrijving 
De verdiepingstraining beslaat 10 dagdelen. 
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie
 
Locatie
Hogeschool Leiden

Certificaat
Na het succesvol afronden van de verdie-
pingstraining ontvang je een certificaat van 
Hogeschool Leiden.

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 950,- (excl. literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Incompany
Het is mogelijk dat wij deze training incom-
pany voor een of meerdere schoolteams/ 
schoolbesturen organiseren, met aange-
paste inhoud, op locatie en/ of op andere 
data. 

***

Experttraining Coachend begeleiden 
(3)
De training is bestemd voor leraren die 
het coachen willen inzetten voor de eigen 
school of het bestuur. Deze leraren kunnen 
na het volgen van de expertcyclus eigen 
collega’s ondersteunen en hen begeleiden 
in het coachen van anderen. Op deze ma-
nier ontstaat een train-de-trainer-situatie. 
Deze cursus is zeer nuttig voor scholen/ 
schoolbesturen waar door reorganisatie of 
herindeling regelmatig de behoefte ontstaat 
om collega’s intern te coachen. 

Inhoud
De volgende onderdelen komen aan bod: 
• coachmethodieken en theoretische
  coachprincipes 
• luisteren en vragen op metaniveau 

• collegiale consultatie 
• leiden van intervisiebijeenkomsten  
• trainersvaardigheden

Duur en inschrijving
De experttraining omvat 8 dagdelen en 
is de laatste in de reeks Coachend Bege-
leiden. Actuele data en informatie over  
inschrijving vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie

Locatie   
Hogeschool Leiden

Certificaat
Na het succesvol afronden van de expert-
training ontvang je een certificaat van  
Hogeschool Leiden.

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten 
€950,- (excl. literatuur)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

20. Trainingen voor mentoren
 Mentorentraining - OPLIS training 1 - OPLIS training 2

Studenten van de pabo, Academi-
sche Pabo, Flexibele deeltijd Pabo 
en Vrijeschool Pabo van Hogeschool  
Leiden lopen vanaf de start van de op-
leiding stage in de praktijk. Om ervoor 
te zorgen dat studenten ook in de prak-
tijk goed worden opgeleid, vraagt dit 
specifieke begeleiding in de praktijk. 
Speciaal voor leraren die een student 
begeleiden in de praktijk, verzorgt 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden 
trainingen voor ervaren en minder er-
varen/ startende mentoren. 

Mentorentraining - basistraining 
Deze basistraining is bedoeld voor starten-
de mentoren, leerkrachten die een student 
begeleiden in de praktijk, en richt zich met 
name op gespreks- en begeleidingsvaardig-
heden. Daarnaast wordt ook aandacht be-
steed aan het curriculum van de opleiding, 
dat richtinggevend is voor de begeleiding 
en de rol van de mentor. 
Aan het eind van de basistraining ken je 
het verschil tussen begeleiden en coachen, 
heb je kennis opgedaan over (effecten van) 
coachingstechnieken en het geven en ont-
vangen van feedback, heb je kennis over 
het curriculum van de opleiding en over de 
inhoud van de stageperiode waarin de sta-
giair(e) zich bevindt.

Kijk voor meer informatie op
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

OPLIS training 1 - basistraining 
Pabo-studenten van Hogeschool Leiden 
kunnen ervoor kiezen om meer ervarings-
gericht te leren, door meer stage te lopen 
in de praktijk. Een student kiest dan voor 
het traject Opleiden-in-de-school (OPLIS) 
en solliciteert naar een OPLIS-plek bin-
nen schoolbesturen waarmee de Pabo dit 
OPLIS-samenwerkingsverband heeft. Om 
ervoor te zorgen dat OPLIS-studenten ook 
in de praktijk goed worden opgeleid, vraagt 
dit specifieke begeleiding in de praktijk.
De OPLIS training 1 is bedoeld voor leer-
krachten die voor het eerst een OPLIS-stu-
dent begeleiden, waarbij net als in boven-
staande mentorentraining aandacht wordt 
besteed aan gespreks- en begeleidings-
technieken, maar waarin ook specifiek aan-

dacht wordt besteed aan het OPLIS-traject 
en wat dit betekent voor de school en de 
mentor. Deze training versterkt de samen-
werking en afstemming tussen opleiding en 
werkveld, zodat de student ook optimaal 
kan leren in de praktijk. Hierdoor leiden we 
samen op!

Kijk voor meer informatie op 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

OPLIS training 2 - gevorderdentraining 
De OPLIS training 2 is bedoeld voor leraren 
die een OPLIS-student begeleiden en die 
de OPLIS training 1 (basistraining) hebben 
afgerond. De OPLIS training 2 is een verdie-
ping op de basistraining. Aan het eind van 
de OPLIS training 2 heb je geoefend met 
oplossingsgericht coachen, weet je de stu-
dent te begeleiden zodat de student profes-
sionele zelfstandigheid ontwikkelt, waarin 
hij/ zij op reflectieve en kritische wijze han-
delt en kun je met jouw houding een po-
sitief effect creëren op de lerende houding 
van studenten en collega’s in de school.  

Kijk voor meer informatie op 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Registerleraar.nl
Al onze trainingen voor mentoren zijn geva-
lideerd door het beroepsregister voor lera-
ren, registerleraar.nl. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl
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21. StartKlaar! Ontwerpatelier
 Inductiespecialist

Ben jij StartKlaar! voor de begeleiding 
van startende leraren op jouw school?
Speciaal voor de begeleiders van star-
tende leraren op school, is het Ont-
werpatelier StartKlaar! ontwikkeld; 
een initiatief vanuit het werkveld 
in samenwerking met de pabo van  
Hogeschool Leiden.
Na drie bijeenkomsten ben je Inductie- 
specialist en heb je een driejarig be-
geleidingsplan voor startende leraren 
ontworpen, passend bij de school én 
bij de startende leraar.

Doelgroep
Het ontwerpatelier is bedoeld voor begelei-
ders, leraren, schoolleiders, stafmedewer-
kers, mentoren, coaches en andere mede-
werkers van scholen en besturen die direct 
betrokken zijn bij de begeleiding van star-
tende leerkrachten. 

Inhoud
Het ontwerpatelier bestaat uit 3 bijeen-
komsten en binnen het ontwerpatelier ont-
werpen de deelnemers met elkaar begelei-
dingsprogramma’s, met medewerking van 
startende leraren, schoolleiders en coaches.
Bijeenkomst 1: Probleem verkennen en for-
muleren, ideeën verzinnen en selecteren. 
Wat gebeurt er nu op school en waar willen 
we naar toe? En waarom?
Bijeenkomst 2: Concepten uitwerken en 
selecteren en een prototype maken; ont-
wikkelen van een format van een begelei-
dingsplan.
Bijeenkomst 3: Testen, optimaliseren, pre-
senteren en evalueren van begeleidings-
plannen ‘op maat’.

Opbrengst
Je bent op de hoogte van het belang van 
begeleiding van startende leraren, in rela-
tie tot de visie op onderwijs van de school. 
Je hebt een driejarig begeleidingstraject op 
maat ontworpen; passend bij de school en 
passend bij de behoeftes van de startende 
leraar.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 15 
uur, bestaande uit 7,5 uur contacttijd en 
7,5 uur voorbereiding/zelfstudie.

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Certificaat
Na afronding van het ontwerpatelier ont-
vang je een bewijs van deelname van  
Hogeschool Leiden.

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 275,- (incl. koffie/ thee)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

22. StartKlaar! Training coachvaardigheden
 Voor coaches van startende leraren

Ben jij StartKlaar! voor coaching van 
startende leraren op jouw school?
Onderzoek toont aan dat de kwaliteit 
van coaching van startende leraren 
voor een groot deel afhangt van de 
kwaliteit van de coach. Deze training is 
onderdeel van StartKlaar!, een initiatief 
vanuit het werkveld in samenwerking 
met de pabo van Hogeschool Leiden.
Na drie bijeenkomsten ben je ‘Start-
Klaar!’ voor coaching van startende le-
raren. 

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor coaches van 
startende leraren. Om het geleerde te oe-
fenen en toe te passen, is het van belang 
dat de deelnemer tenminste één startende 
leraar coacht.

Inhoud
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten en 
biedt gelegenheid voor de coaches om:
- kennis op te doen over coaching en coa-

chingsvaardigheden.
- ervaringen uit te wisselen over het coa-

chen van startende leraren.
- te oefenen met coachingstechnieken.
Bijeenkomst 1: Belang en randvoorwaarden 
van coaching, inventarisatie leervragen en 
verwachtingen, visie op coaching, introduc-
tie coachingstechnieken.
Bijeenkomst 2: Toepassen van de tools naar 
aanleiding van bijeenkomst 1, ervaringen 
uitwisselen en aanvullende tools.
Bijeenkomst 3: Ervaringen uitwisselen en 
aanvullingen tools, relatie coach-startende 

leraar-begeleider-leidinggevende, actieplan.

Opbrengst
Je bent op de hoogte van het belang van de 
kwaliteit van de coaching bij begeleiding van 
startende leraren. Je hebt kennis over en 
ervaring opgedaan met verschillende coa-
chingsvaardigheden.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 18 
uur, bestaande uit 9 uur contacttijd en 9 uur 
voorbereiding/ zelfstudie. 

Locatie, data en inschrijving
De training vindt plaats op Hogeschool Lei-
den. Actuele data en informatie over in-
schrijving vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je 
een bewijs van deelname van Hogeschool  
Leiden.

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 365,- (incl. koffie/ thee en lichte maaltijd)

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

23. Teamtraining Coöperatieve werkvormen
 Basistraining voor leraren

Coöperatieve werkvormen; je hebt er 
vast wel eens van gehoord. Maar hoe 
pas je deze werkvormen toe in je klas? 
En... hoe zorg je ervoor dat het je geen 
extra werk kost, maar juist tijd en 
energie oplevert? Motiveer de kinderen 
uit je klas en maak leren leuk!

Doelgroep
De teamtraining richt zich op teams van le-

raren die zich willen professionaliseren op 
het gebied van coöperatieve werkvormen.

Inhoud
Tijdens deze praktische basistraining maak 
je kennis met verschillende coöperatieve 
werkvormen. Door zelf te ervaren en uit te 
proberen, krijg je de werkvormen al goed 
in de vingers. Ook maak je steeds de kop-
peling naar je eigen groep. Je leert hoe je 
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voor een hoger leerrendement kunt zorgen 
en hoe je de kinderen gemotiveerd en en-
thousiast aan het werk kunt krijgen. De in-
steek van de training is dat je de dag erna 
meteen in je klas aan de slag kunt!

Vervolg
Wil je na de basistraining meer verdieping 
op het gebied van coöperatieve werkvor-
men, individueel of met het schoolteam? Of 
wil je meer tips en feedback op jouw speci-
fieke situatie in de klas? Natuurlijk kunnen 
wij dit op maat verzorgen!

Datum en locatie
De training duurt circa 2,5 uur en vindt 
plaats op de eigen locatie van het school-
team, op een moment dat is afgestemd met 
de schoolleider.

Certificaat
Na het succesvol afronden van deze op-
leiding ontvang je een certificaat van  
Hogeschool Leiden.

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl.

Kosten
€ 625,- voor een team van maximaal 24 
deelnemers 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

24. Teamtraining Effectief communiceren
 Haal het maximale uit je team! 

Het ingewikkelde van communicatie, 
zeker in een team, is dat we niet we-
ten wat de ander denkt of voelt. We in-
terpreteren andermans gedrag vanuit 
ons eigen perspectief, met onze eigen 
behoeften en bedoelingen. We vullen 
soms iets in, wat kan leiden tot ruis en 
miscommunicatie.
Met de Teamtraining Effectief commu-
niceren krijg je inzicht in jouw eigen 
manier van communiceren, je eigen 
krachten en communicatievoorkeuren 
en in die van je collega’s. Daarnaast 
krijg je inzicht in de krachten en val-
kuilen van het team als geheel. In de 
teamtraining leer je afstemmen op de 
behoeften van de ander, wat de onder-
linge relatie en communicatie kan ver-
sterken. 

Doelgroep
De training is bedoeld voor alle soorten 
teams; bijvoorbeeld leraren/ docenten, on-
dersteunend personeel, management, enz.

Inhoud
Binnen de Teamtraining wordt gewerkt met 
de DISC-methodiek. DISC is een instru-
ment dat diverse psychologische motivato-
ren meet van menselijk gedrag. Het brengt 
de vaak complexe werkelijkheid van men-

sen en hun gedrag overzichtelijk en begrij-
pelijk in kaart. Iedere deelnemer vult een 
DISC-vragenlijst in, waaruit een persoonlij-
ke DISC-analyse volgt. Dit wordt gebruikt 
in de Teamtraining. 

Ieder mens heeft een unieke set aan psy-
chologisch gedrags-DNA heeft die leidt tot 
succes: betere communicatie, sterkere on-
derlinge relaties en hogere effectiviteit. Dit 
unieke DNA is er de oorzaak van dat men-
sen en teams tot optimale prestaties komen 
of juist niet. Het geeft haarscherp inzicht 
in welke omgeving, werksfeer en manier 
van werken nodig is om het maximale uit 
je team te halen. 

Opbrengst
- Je vergroot je bewustzijn en kennis 

over jouw eigen gedrag en dat van 
collega’s, waardoor communicatie- en 
gedragspatronen zichtbaar worden.

- Je krijgt inzicht in hoe de teamleden el-
kaar optimaal kunnen aanvullen en in 
waar kwaliteiten en valkuilen liggen.

- Je krijgt praktische handvatten over 
hoe je je gedragsstijl kunt aanpassen 
om samen meer te bereiken.

- Deze training helpt teams en individu-
en in het ontdekken en maximaliseren 
van talent en potentieel.

25. Teamtraining Lijn in leren
 Basistraining ontwerpen van onderwijs

Boeiend en betekenisvol onderwijs 
maken leerkrachten zelf! Leerkrach-
ten krijgen vaak energie en voldoe-
ning van onderwijssituaties die zij zelf 
hebben ontworpen in aansluiting op 
de ontwikkelingsfases van kinderen. 
Kinderen ervaren juist die momenten 
waarin zij vanuit hun belevingswereld 
kunnen leren als het meest boeiend en 
betekenisvol. 

Veel scholen hebben de ambitie om metho-
des meer los te laten en de leerstof meer 
te integreren. Leerkrachten die ruimte er-
varen om vanuit hun eigen ervaring, cre-
ativiteit en expertise onderwijs te maken, 
ervaren meer regie en plezier in hun werk 
en dat is terug te zien bij de kinderen.
Om eigen onderwijs te kunnen maken en 
te spelen met leerstof heb je als leerkracht 
overzicht nodig. We hebben de gids ‘Lijn in 
leren’ ontwikkeld om dit overzicht te bie-
den.
Het is een document dat de essentie van de 
verschillende vakgebieden in beeld brengt 
waardoor er ruimte ontstaat om vanuit de 
hoofdlijn met de leerstof te spelen en eigen 
keuzes te maken.

Inhoud
Tijdens een teamtraining bieden we 
schoolteams de mogelijkheid om hun ken-
nis en werkervaring op het gebied van de 
leerlijnen in kaart te brengen. Dit doen we 
aan de hand van actieve werkvormen. We 
streven naar betekenisvol en boeiend on-
derwijs. Wat zijn de opvattingen en erva-
ringen van het team met betekenisvol en 
boeiend onderwijs? Waar liggen de kan-
sen?
Aan het eind van de teamtraining inventa-
riseren we de eventuele ontwikkelingsbe-
hoefte. In overleg kan een passend bege-
leidingstraject worden ontwikkeld. 

Je kunt hierbij denken aan de volgende 
speerpunten:
• het uitwerken van één specifieke leer-

lijn/ vak;
• onderzoeken of het huidige onderwijs 

in overeenstemming met de leerlijnen 
is (per leerjaar, per bouw, per vak);

• thematisch werken met behulp van de 
leerlijnen;

• methode ongebonden werken;
• vakkenintegratie;
• leerlijnen in de verschillende bouwen;

Opzet 
De teamtraining wordt verzorgd door erva-
ren 2 trainers. De training beslaat 3 dagde-
len en een intervisie-bijeenkomst (die 3-6 
maanden na de training plaatsvindt). 
Iedere deelnemer ontvangt een persoon-
lijke DISC-analyse (profiel), die ook input 
geeft voor de training. 

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt 13,5 uur, 
bestaande uit 12 uur contacttijd en 1,5 uur 
intervisie. Het invullen van de persoonlijke 
DISC-vragenlijst kost ongeveer 10 min. per 
persoon.

Locatie, data en inschrijving
De training kan plaatsvinden op Hogeschool 
Leiden of op een externe locatie indien ge-
wenst. Informatie over inschrijving vind je 
op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Certificaat
Na afronding van de training ontvang je 
een bewijs van deelname van Hogeschool 
Leiden.

Registerleraar.nl
Deze training kun je opgeven bij het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 3.950,- (incl. koffie/ thee) voor een team 
van maximaal 16 deelnemers. De persoon-
lijke DISC-analyse kost € 30,- per deelne-
mer en is verplicht in deze training.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 
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• passend onderwijs;
• opbrengstgericht werken.

Doelgroep
De teamtraining is bedoeld voor school-
teams die de ambitie hebben om methodes 
los te laten en die de leerstof meer willen 
integreren.

Tijdsinvestering
We verzorgen de teamtraining in circa 3 uur. 

Locatie
De teamtraining wordt verzorgd op de loca-
tie van het schoolteam. 

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 675,- voor een schoolteam van maximaal 
15 deelnemers (incl. de gids Lijn in leren 
voor iedere deelnemer).

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

26. Teamtraining Visie op Wetenschap- & Techniekonderwijs
 Teamtraining Expeditie Edison

In de wereld waarin we leven speelt 
Wetenschap & Techniek een belang-
rijke rol. Kinderen zijn van nature on-
derzoekend en leren spelenderwijs 
hoe hun leefwereld in elkaar zit. Voor 
kinderen is het dan ook essentieel om 
op de basisschool op een goede manier 
aandacht te besteden aan Wetenschap 
& Techniek.
Hoe staat het met het Wetenschap- & 
Techniekonderwijs binnen jouw school? 
Heeft Wetenschap & Techniek een per-
manente plek binnen het curriculum? 

Met de teamtraining ‘Visie op Wetenschap- & 
Techniekonderwijs’ nodigen we leerkrachten 
uit om Wetenschap- & Techniekonderwijs te 
integreren in de eigen school. Uiteindelijk 
leidt dit tot een concept schoolplan. 
De vorm die we hierbij kiezen is Expeditie 
Edison. Expeditie Edison is een spelvorm 
om leerkrachten uit te nodigen, te prikkelen 
en toe te rusten voor Wetenschap- & Tech-
niekonderwijs. Expeditie Edison is speciaal 
ontwikkeld voor leerkrachten van basisscho-
len waar Wetenschap- en Techniekonderwijs 
ondervertegenwoordigd is. 

Doelgroep
Wij verzorgen deze training voor school-
teams binnen het primair onderwijs, die 
aandacht willen besteden aan hun visie op 
Wetenschap- & Techniekonderwijs. In totaal 
kunnen maximaal 32 personen deelnemen 
aan een teamtraining.

Expeditie Edison
Expeditie Edison is een teamtraining die één 
dagdeel duurt. Het resultaat is een concept 
schoolplan, waarin Wetenschap & Techniek 
is verweven. 
Binnen Expeditie Edison zijn onderwerpen 
van Wetenschap & Techniek in vier stations 
verdeeld. Binnen ieder station volbrengen 
deelnemers verschillende missies, waarna 
aan een onderdeel van het concept school-
plan wordt gewerkt.

Tijdens het spel raken deelnemers ge-
enthousiasmeerd door verwonderende W&T 
proeven en missies. Ook werken zij aan de 
vraag: ‘Hoe krijgt Wetenschap & Techniek 
een permanente plek in ons curriculum?’. 
Spelenderwijs geeft het schoolteam het 
antwoord door gezamenlijk een Weten-
schap & Techniek-plan voor de eigen school 
te maken.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt 1 dag-
deel, circa 4 uur.

Datum en locatie
Het dagdeel waarop de teamtraining plaats-
vindt wordt afgestemd met de schoolleider. 
De training wordt door ons op de locatie van 
het schoolteam verzorgd. 

Registerleraar.nl
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 1.250,- voor een schoolteam van maxi-
maal 32 deelnemers. 
Daarnaast is een afdracht aan het KWTG 
verplicht t.b.v. continue ontwikkeling van 
Expeditie Edison. De afdracht bedraagt € 1,- 
per leerling.

 Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

27. Teamtraining Werken in verbinding met ouders
 in vrijeschool onderwijs (po en vo)

Op vrijescholen zijn ouders doorgaans 
zeer betrokken. Vaak kozen zij be-
wust voor een school met een visie 
op mens en ontwikkeling. Scholen 
met een antroposofische grondslag 
zien onderwijs als onderdeel van de 
ontwikkeling. ‘Worden wie je bent’ is 
het doel. Dit proces beslaat het hele 
leven van een kind en eindigt niet bij 
de deur van de school. Vrijescholen 
willen kinderen ondersteunen bij zijn 
ontwikkelingsvraag. Deze kan com-
plex zijn, zeker met de invoering van 
de Wet Passend Onderwijs. Het in ver-
binding zijn met ouders en van daaruit 
samenwerken om antwoorden te vin-
den op vragen is voor dit proces een 
van groot belang.

Maar wat nu als dit niet vanzelf gaat? Ou-
dercontacten kunnen door een leerkracht 
of docent als belastend worden ervaren. 
Soms werken ouders niet mee, zijn ze 
onbenaderbaar of dwingend. Samenwer-
ken is dan lastig. Hoe blijf je in verbinding 
met ouders die je boos, moedeloos of zelfs 
bang maken? Hoe beweeg je je dan in het 
krachtenveld van de vele partijen die aan 
je trekken: het kind, de ouder, de school, 
eventuele hulpverleners, en niet in de 
laatste plaats jij zelf: jouw grenzen, jouw 
intenties, jouw emoties…... Hoe voorkom 
je dat je verstrikt raakt in deze dynamiek? 
Empathie is een mooi voornemen en ge-
sprekstechnieken helpen, maar soms blijkt 
dit niet voldoende om de verbinding met de 
ouder te (her)vinden. Dan is er iets nodig 
dat als anker dient om niet meegevoerd te 
worden op de golven van heftige emoties. 
Het theoretisch kader over Ouderschap 
van Alice van der Pas geeft inzicht in de 
psychologie van ouderschap en vervolgens 
praktische handvatten om in heel ingewik-

kelde gesprekken naast de ouder te kun-
nen blijven staan, in plaats van tegenover. 
Ook kennis van communicatieprocessen en 
begrip voor wat er gebeurt in de dynamiek 
tussen de ouder en de leerkracht/docent is 
belangrijk. Inzichten uit de Transactionele 
Analyse, NLP en Systemisch Werk bieden 
deze inzichten. 

Doelgroep
De training ‘Werken in verbinding met Ou-
ders’ richt zich op teams van leerkrachten 
en docenten in het (vrijeschool) basis- en 
voortgezet onderwijs die willen werken aan 
een optimale samenwerkingsrelatie met 
ouders. 

Naast leerkrachten en docenten spelen 
hierin ook de schoolleider en alle onder-
wijsondersteunende medewerkers een be-
langrijke rol. Ook voor hen is deze team-
training!

Training
De teamtraining beslaat vier dagdelen die 
worden verspreid over een studiejaar, zo-
dat tussen de bijeenkomsten voldoende 
ruimte is om de nieuwe kennis en vaar-
digheden te oefenen en te integreren in 
de dagelijkse praktijk. De theoretische ka-
ders die worden aangeboden zullen steeds 
gekoppeld worden aan de praktijk, onder 
meer door het werken met eigen casussen 
en herkenbare voorbeelden. Er wordt veel 
gewerkt met ervaringsoefeningen en er 
wordt gebruik gemaakt van Transactionele 
Analyse, NLP en Systemisch Werk. De trai-
ner stemt het inhoudelijke programma en 
de werkwijze af op de specifieke situatie 
van een team. We gaan uit van het prin-
cipe van duurzame ontwikkeling; aan de 
training nemen alle leden van het school-
team mee, zodat het gehele team vanuit 
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gemeenschappelijkheid kan werken binnen 
dit thema.

Studiebelasting 
De totale studiebelasting bedraagt circa 28 
uur, bestaande uit 14 uur contacttijd en 14 
uur voorbereiding en intervisie. 

Datum en locatie
De training vindt plaats op locatie, op dagde-
len die zijn afgestemd met de schoolleider.

Certificaat 
Na afronding van de training ontvang je 
een bewijs van deelname van Hogeschool 
Leiden.

De teamtraining is aangemerkt als bron 
voor informeel leren door het Schoollei-
dersregister PO. Dit houdt in dat de team-
training gedeeltelijk aansluit bij één of 

meerdere professionaliseringsthema’s en 
onderdeel kan uitmaken van jouw ontwik-
keling via informeel leren.

Registerleraar.nl 
Deze training is gevalideerd door het be-
roepsregister voor leraren, registerleraar.nl. 

Kosten
€ 4.195,- voor een team van max. 24 deel-
nemers

Trainer
De training wordt verzorgd door José 
Koster: www.josekoster.nl. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl

28. Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap
 Evalueren & verantwoorden vanuit eigenheid

Vrijescholen, conceptscholen en ande-
re vernieuwingsscholen maken keu-
zes vanuit een pedagogische visie en 
werken met een bijzonder curriculum, 
waarin kennis en kunde door kinderen 
van binnenuit ontwikkeld kan worden. 
Maar hoe maak je de ontwikkeling van 
kinderen nu zichtbaar? Hoe laat je met 
feiten zien wat een kind weet, kan, 
voelt en is? 

Tri-band Verantwoorden is het instrument 
dat is ontwikkeld om verantwoording af te 
kunnen leggen over de opbrengst van het 
onderwijs, het weten, doen, samenleven 
en zijn van kinderen. Het gebruik van een 
pedagogisch evaluatieprogramma met een 
combinatie van verschillende assessment-
vormen en (traditionele) toetsen, brengen 
zowel het persoonlijk leerproces als het 
persoonlijk resultaat in beeld. 

Doelgroep
De collegereeks Pedagogisch Meesterschap 
is bedoeld voor directies binnen het primair 
onderwijs die op een nieuwe manier ver-
antwoording willen afleggen over het on-
derwijs dat zij verzorgen voor de kinderen 
in hun school en die zich willen verdiepen 

in nieuwe vormen van evalueren van goed 
onderwijs.
Schoolleiders en intern begeleiders van con-
ceptscholen, zoals bijvoorbeeld vrijescholen 
en montessorischolen, kunnen gezamenlijk 
inschrijven. Maar ook voor leidinggevenden 
in andere vernieuwingsscholen en scholen 
die op basis van geformuleerde waarden 
het onderwijs vormgeven is de collegereeks 
interessant.

Doel
De collegereeks is voor directies die zich 
afvragen hoe goed onderwijs ook leidt tot 
goed verantwoorden, waarbij leraren en 
kinderen tezamen eigenaar kunnen zijn van 
het leerproces en beiden bewijs leveren van 
wat geleerd is. 
Hoe geef je als school ruimte voor eigen-
heid en zo ook ruimte aan sociale en affec-
tieve vaardigheden naast cognitieve vaar-
digheden?

Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdek-
ken, uitdagingen aan te gaan om doelen te 
bereiken? En hoe verzamel je samen met 
kinderen, collega’s en ook met ouders de 
bewijzen van wat kinderen kunnen? Hoe 
kan je het verantwoorden van het onderwijs 

vormgeven op basis van de typologie van 
de school? Hoe ziet een verantwoordings-
kalender eruit? Leren kennen en hanteren 
van assessmentvormen naast traditionele 
vormen van toetsen, uitgaan van het eigen 
curriculum en de bijbehorende domeinen 
en leerlijnen, staan centraal. 

Inhoud
1. Weten – proviand voor onderweg. Bij 
weten staat de theorie centraal:

• Waartoe leidt goed onderwijs
• Tri-band Verantwoorden
• Mathetiek en Typologie van de school
• Anders evalueren en toetsen
• Wat moet en wat mag. Over wet en 

regelgeving
• Model Professionele Groei

2. Doen – ontwerpen, een eerste proeve:
• Keuzes voor de inhoud van Tri-band 

Verantwoorden
• Een KindWerkDossier ontwerpen
• De Verantwoordingskalender 
 opbouwen
• Wat is nodig voor mijn team

3. Samen – op de werkvloer: Met el-
kaar meekijken en samen ontwerpen. 
Schooloverstijgend reflecteren op de the-
orie.

4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt 
ook voor beleid. Wat is vanuit persoonlijke 
idealen belangrijk en hoe komt dat samen 
in gemeenschappelijk gedragen schoolbe-
leid.
  
Opbrengst
De voornaamste opbrengst van de colle-
gereeks is dat de directie op basis van de 
typologie van de school met behulp van het 
instrument Tri-band Verantwoorden de ken-
nis praktisch weet om te zetten in beleid dat 
een pedagogisch evaluatieprogramma voor 
alle leerlingen van de school en een verant-
woordingskalender mogelijk maakt.  
Wat moet en wat mag, speelt daarbij een 
belangrijke rol. Wet en regelgeving ge-
ven leidinggevenden juist ruimte voor het 
scheppen van eigenheid van kinderen, 
maar ook aan eigenheid van het concept en 
de idealen van de school. 

Duur
De collegereeks bestaat uit zes bijeenkom-
sten, verspreid over circa 6 maanden. 

Studiebelasting 
De studiebelasting bedraagt circa 85 uur 
per deelnemer, bestaande uit circa 25 uur 
contacttijd en 60 uur zelfstudie, en prak-
tijkopdrachten. 

Data en inschrijving
Actuele data en informatie over inschrijving 
vind je op onze website: 
www.hsleiden.nl/professionals/educatie 

Locatie
Hogeschool Leiden 
In overleg kan bij voldoende animo worden 
gekozen voor een locatie in een andere regio.

Kosten
€ 870,- (incl. studiemap, koffie/ thee tij-
dens de bijeenkomsten, excl. literatuur)

Certificaat
Na de succesvolle afronding van deze colle-
gereeks ontvang je het certificaat College-
reeks Beleid Pedagogisch Meesterschap van 
Hogeschool Leiden.

De collegereeks is aangemerkt als bron 
voor informeel leren door het Schoolleiders-
register PO. Dit houdt in dat de collegereeks 
gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere 
professionaliseringsthema’s en onderdeel 
kan uitmaken van jouw ontwikkeling via in-
formeel leren.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726  
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 

Of neem contact op met Saar Frieling.
E-mail: frieling.s@hsleiden.nl 

Andere trajecten van Pedagogisch 
Meesterschap
Het programma Pedagogisch Meesterschap 
kent twee vaste trajecten, namelijk de Mas-
terclass Pedagogisch Meesterschap voor 
leerkrachten en de Collegereeks Beleid 
Pedagogisch Meesterschap voor directiele-
den en intern begeleiders. 
Daarnaast verzorgen we ook studiedagen of 
teamtrajecten op maat voor scholen. 
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29. Post-hbo opleiding Middenmanagement PO
 Zicht op leiderschap

Hogeschool Leiden is vanaf 2015 part-
ner van Penta Nova, de academie voor 
schoolleiderschap. Wij verzorgen van-
uit Penta Nova de post-hbo opleiding 
Middenmanagement PO, de Opleiding 
Schoolleider Basisbekwaam, de Op-
leiding Schoolleider Vakbekwaam en 
modules voor herregistratie. Dit bete-
kent dat Leiden een lesplaats is, waar 
de opleidingen van Penta Nova worden 
verzorgd.

Met de opleiding Middenmanagement 
PO geef je vorm aan jouw visie op on-
derwijsmanagement, verwerf je ma-
nagementvaardigheden en leer je or-
ganisatieontwikkelingen in kaart te 
brengen en te beheren. De opleiding is 
gebaseerd op de beroepsstandaard van 
het schoolleidersregister.

Doelgroep
De opleiding Middenmanagement PO is 
voor ambitieuze leerkrachten, intern be-
geleiders, bouwcoördinatoren etc. in het 
PO, die al een middenmanagementfunctie 
hebben of die een dergelijke functie ambië-
ren. Je wilt je bekwamen in het voeren van 
lastige gesprekken, het leiden van vergade-
ringen, het aansturen van veranderingen in 
een project. Daarnaast word je je bewust 
van je visie op onderwijs en leidinggeven. 

Inhoud en doel
Module 1: Visie op onderwijs en 
management
 In deze module komen de volgende 

onderwerpen aan de orde; visie op on-
derwijs, visie op leiderschap, vormen 
van leiderschap, leiderschapsstijlen, op-
brengstgericht leiderschap, etc. 

Module 2: Algemene communicatieve 
managementvaardigheden
 In deze module komen onderwerpen 

aan de orde als gesprekken met pro-
fessionals en ouders, actief luisteren, 
feedback geven, vragen stellen, kritiek- 
gesprek, slecht nieuwsgesprek, evalua-
tiegesprek, de middenmanager als lei-
der van overlegsituaties; soorten verga-
deringen, fasen in vergaderingen, taak 
en proces in vergaderingen, etc. 

Module 3: Schoolorganisatie en 
schoolcultuur
 Onderwerpen in deze module zijn cul-

tuur en structuur van de organisatie, 
factoren die de cultuur van de organi-
satie beïnvloeden, organisatieontwik-
keling, managen van projecten, time- 
management, kwaliteitszorg, etc.

Duur 
De opleiding duurt in totaal één studiejaar. 
Indien gewenst kunnen losse modules 
worden gevolgd. 

Studiebelasting
De totale studiebelasting bedraagt circa 
420 uur (15 EC). Dit bestaat uit 15 con-
tactdagen, aangevuld met zelfstudie. Dit is 
evenredig verdeeld over de drie modules 
(3 x 5 EC).

Data en inschrijving
Actuele cursusdata en informatie over in-
schrijving vind je op de website van Penta 
Nova: www.pentanova.nl  
Let op: inschrijving voor deze opleiding 
verloopt via Penta Nova. Belangrijk is om 
bij de inschrijving LEIDEN als lesplaats aan 
te geven!

Diploma
Na het succesvol afronden van de oplei-
ding word je opgenomen in het Abituri-
entenregister en ontvang je een officieel 
erkend diploma van de Stichting Post hbo 
Nederland (CPION). Als je een losse mo-
dule volgt, ontvang je na afronding een 
certificaat.

Kosten
Het cursusgeld per module in 2018-2019 
bedraagt € 1.345,- (incl. koffie/ thee en 
lunch). Voor de aanschaf van boeken moet 
je rekening houden met een bedrag van 
ca. € 250,-.

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl 
Ook vind je meer informatie op de website 
van Penta Nova: www.pentanova.nl  

30. Post-hbo opleiding Schoolleider 
 Basisbekwaam (OSL-BB)
 OSL-BB Registratie Basisbekwaam

Hogeschool Leiden is vanaf 2015 part-
ner van Penta Nova, de academie voor 
schoolleiderschap. Wij verzorgen van-
uit Penta Nova de post-hbo opleiding 
Middenmanagement PO, de Opleiding 
Schoolleider Basisbekwaam, de Op-
leiding Schoolleider Vakbekwaam en 
modules voor herregistratie. Dit bete-
kent dat Leiden een lesplaats is, waar 
de opleidingen van Penta Nova worden 
verzorgd.

De Opleiding Schoolleider Basisbe-
kwaam is ontwikkeld om op basisbe-
kwaam niveau leiding te kunnen ge-
ven aan scholen in het po, vo en mbo. 
De opleiding is gebaseerd op de be-
roepsstandaard van het schoolleiders-
register en komt door onderzoeksma-
tig leiderschap als uitgangspunt te 
nemen tegemoet aan de ontwikkeling 
naar opbrengstgericht werken in het 
onderwijs. 

Doelgroep
De Opleiding Schoolleider Basisbekwaam 
(OSL-BB) is voor (beginnende) leidingge-
venden uit het primair onderwijs, voort-
gezet onderwijs en middelbaar beroeps-
onderwijs. Dit varieert van directeur, 
schoolhoofd, locatieleider en adjunct- 
directeur in het po, tot teamleider, afde-
lingshoofd, coördinator, locatieleider en di-
recteur in het vo/ mbo. 
Doorslaggevend voor de toelating is niet de 
benaming van de functie, maar de inhoud 
van de functie namelijk (eind)verantwoor-
delijk voor (een deel van) de organisatie. 
Wil je je (verder) bekwamen in het vak 
van leidinggeven? De opleiding richt zich 
op onderwijskundig leiderschap, verande-
ringsprocessen en opbrengstgericht lei-
derschap op basis van onderzoeksmatig 
werken in de school. Om deze opleiding 
succesvol te kunnen volgen is enige erva-
ring in een leidinggevende positie vereist.

Voor leidinggevenden die de opleiding Mid-
denmanagement (of vergelijkbaar) hebben 
gevolgd bestaat de mogelijkheid om een 
verkort traject OSL-BB te volgen. Kijk op 
www.pentanova.nl voor meer informatie.

Ben je leraar, heb je nog geen leidingge-
vende rol, maar ambieer je dit wel? Dan 
is de OSL-BB Leraar wellicht iets voor jou. 
Kijk op www.pentanova.nl voor meer infor-
matie.

Inhoud en doel
De opleiding OSL-BB is opgebouwd langs 
drie leerlijnen, die aansluiten op de leerlij-
nen van de Master Educational Leadership.
1. De thematische lijn; hierin komt de theo- 

rie over leiderschap in brede zin aan de 
orde. 

2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn 
gaat het m.n. over de onderzoekende 
houding van de schoolleider in relatie 
tot opbrengstgericht werken. 

3. De persoonlijke lijn; hierin staat de per-
soonlijke ontwikkeling van de cursist 
centraal in relatie tot de schoolleiders-
competenties.

De opleiding is concentrisch van opbouw, 
wat wil zeggen dat de thema’s uit OSL-BB 
terugkomen in de Opleiding Schoolleider 
Vakbekwaam (OSL-VB), maar dan op een 
verdiept niveau. 
Binnen OSL-BB worden actuele thema’s 
aan de orde gesteld in relatie tot de eigen 
organisatie en een plan van aanpak voor 
een organisatieverandering gemaakt. OSL-
VB staat in het teken van de implementatie 
van een verandering in de eigen organi-
satie.

Duur en studiebelasting
De opleiding beslaat een studiejaar. De 
totale studiebelasting bedraagt circa 420 
uur per jaar, bestaande uit circa 100 uur 
contacttijd en 320 uur zelfstudie. Inclusief 
contacttijd is dit een gemiddelde studielast 
van 10 uur per week. 

Data en inschrijving
Aan het begin van de opleiding is een 
2-daagse seminar gepland. Gemiddeld een 
keer per 2 á 3 weken is er een studiedag 
op de hogeschool. Daarnaast is er een aan-
tal onbegeleide leerkringbijeenkomsten op 
de scholen van de betreffende deelnemers 
van de leerkring. Actuele cursusdata en 
informatie over inschrijving vind je op de 
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website van Penta Nova: www.pentanova.nl 
Let op: inschrijving voor deze opleiding 
verloopt via Penta Nova. Belangrijk is om 
bij de inschrijving LEIDEN als lesplaats aan 
te geven!

Diploma
Na het succesvol afronden van OSL-BB 
ontvang je van Penta Nova het diploma 
Schoolleider Basisbekwaam. Met dit diplo-
ma (of vergelijkbaar) kun je worden toe-
gelaten tot OSL-VB. Wanneer je OSL-VB 
succesvol afrondt, ontvang je het diploma 
Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. 
De opleidingen zijn door het Schoolleiders-
register PO officieel erkend en leidt tot de 
registratie Basisbekwaam dan wel Vakbe-
kwaam.

Kosten
Het cursusgeld van de eenjarige opleiding 
bedraagt € 5.450,- (incl. koffie/ thee en 
lunch). De verblijfskosten voor het semi-
nar bedragen € 300,- (incl. btw). Het cur-
susgeld voor de OSL-BB Verkort bedraagt  
€ 3.450,- (incl. koffie/ thee en lunch). 
Voor de aanschaf van boeken moet je re-
kening houden met een bedrag van ca.  
€ 450,-. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl  
Ook vind je meer informatie op de website 
van Penta Nova: www.pentanova.nl  

31. Post-hbo opleiding Schoolleider 
 Vakbekwaam (OSL-VB)
 OSL-VB Registratie Vakbekwaam

Hogeschool Leiden is vanaf 2015 part-
ner van Penta Nova, de academie voor 
schoolleiderschap. Wij verzorgen van-
uit Penta Nova de post-hbo opleiding 
Middenmanagement PO, de Opleiding 
Schoolleider Basisbekwaam, de Op-
leiding Schoolleider Vakbekwaam en 
modules voor herregistratie. Dit bete-
kent dat Leiden een lesplaats is, waar 
de opleidingen van Penta Nova wor-
den verzorgd.

De Opleiding Schoolleider Vakbekwaam 
is ontwikkeld om op vakbekwaam ni-
veau leiding te kunnen geven aan scho-
len in het po, vo en mbo. De opleiding 
is gebaseerd op de nieuwe beroeps-
standaard van het schoolleidersregis-
ter en komt door onderzoeksmatig lei-
derschap als uitgangspunt te nemen 
tegemoet aan de ontwikkeling naar 
opbrengstgericht werken in het onder-
wijs. 

Doelgroep
De Opleiding Schoolleider Vakbekwaam 
(OSL-VB) is voor ervaren leidinggevenden 
die de Opleiding Basisbekwaam (OSL-BB) 
of een vergelijkbare opleiding hebben af-
gerond. Om de OSL-VB succesvol te kun-
nen volgen is enige ervaring in een aan-

stelling als schoolleider vereist. 
De mogelijkheid bestaat om de OSL-VB in 
een seminar-variant te volgen, bestaande 
uit zes tweedaagse seminars. Het pro-
gramma is gelijk aan de reguliere oplei-
ding, maar de organisatie van de opleiding 
is anders. Deze variant wordt vaak geko-
zen door ervaren schoolleiders die alleen 
de OSL-VB moeten volgen. Kijk op 
www.pentanova.nl voor meer informatie.

Inhoud en doel
De opleiding OSL-VB is opgebouwd langs 
drie leerlijnen, die aansluiten op de leerlij-
nen van de Master Educational Leadership.
1. De thematische lijn; hierin komt de the-

orie over leiderschap in brede zin aan 
de orde. 

2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn 
gaat het m.n. over de onderzoekende 
houding van de schoolleider in relatie 
tot opbrengstgericht werken. 

3. De persoonlijke lijn; hierin staat de per-
soonlijke ontwikkeling van de cursist 
centraal in relatie tot de schoolleiders-
competenties.

De opleiding is concentrisch van opbouw, 
wat wil zeggen dat de thema’s uit de OSL-
BB terugkomen, maar dan op een verdiept 
niveau. De OSL-VB staat in het teken van 

de implementatie van een verandering in de 
eigen organisatie.

Duur en studiebelasting
De opleiding beslaat een studiejaar. De tota-
le studiebelasting bedraagt circa 420 uur per 
jaar, bestaande uit circa 100 uur contacttijd 
en 320 uur zelfstudie. Inclusief contacttijd is 
dit een gemiddelde studielast van 10 uur per 
week. 

Data en inschrijving
Aan het begin van de opleiding is een 
2-daags seminar gepland. Gemiddeld een 
keer per 2 á 3 weken is er een studiedag op 
de hogeschool. Daarnaast is er een aantal 
onbegeleide leerkringbijeenkomsten op de 
scholen van de betreffende deelnemers van 
de leerkring. Actuele cursusdata en informa-
tie over inschrijving vind je op de website 
van Penta Nova: www.pentanova.nl 
Let op: inschrijving voor deze opleiding ver-
loopt via Penta Nova. Belangrijk is om bij 
de inschrijving LEIDEN als lesplaats aan te 
geven!

Certificaat
Na het succesvol afronden van de Opleiding 
Schoolleider Vakbekwaam ontvang je van 

Penta Nova het diploma Schoolleider Vak-
bekwaam. De opleiding is door het School- 
leidersregister PO officieel erkend en leidt 
tot de registratie Vakbekwaam.

Kosten
Het cursusgeld van de eenjarige opleiding 
bedraagt € 5.450,- (incl. koffie/ thee en 
lunch). De verblijfskosten voor het twee-
daagse seminar bedragen € 300,- (incl. 
btw). 
Het cursusgeld voor de OSL-VB in Seminars 
bedraagt € 7.300,- (incl. alle maaltijden en 
overnachtingen). 
Voor de aanschaf van boeken moet je re-
kening houden met een bedrag van ca.  
€ 450,-. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Centrum onderwijs & innovatie Leiden. 
Telefoon: 071-51 88 726 
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl  
Ook vind je meer informatie op de website 
van Penta Nova: www.pentanova.nl  

32. Herregistratiemodules voor schoolleiders

Hogeschool Leiden is vanaf 2015 part-
ner van Penta Nova, de academie voor 
schoolleiderschap. Wij verzorgen van-
uit Penta Nova de post-hbo opleiding 
Middenmanagement PO, de Opleiding 
Schoolleider Basisbekwaam, de Op-
leiding Schoolleider Vakbekwaam en 
modules voor herregistratie. Dit bete-
kent dat Leiden een lesplaats is, waar 
de opleidingen van Penta Nova worden 
verzorgd.

Vanaf 2018 moet iedere schoolleider in het 
primair onderwijs geregistreerd zijn in het 
Schoolleidersregister PO (SRPO). Na deze 
registratie volgt de herregistratie van de 
schoolleider. De herregistratie vindt plaats 
op basis van informeel en/ of formeel leren 
aan de hand van zeven door het SRPO vast-
gestelde thema’s. 

Penta Nova biedt per professionaliserings-
thema één of meerdere modules aan die 

je kunt inzetten voor de herregistratie. Het 
volgen van een module heeft een studiebe-
lasting van 5 European Credits (ECTS), wat 
neerkomt op 140 uur studiebelasting.

Na succesvolle afronding van iedere module 
ontvang je een certificaat van Penta Nova. 
De herregistratiemodules zijn gecertificeerd 
door het Schoolleidersregister PO. Je kunt 
je hiermee herregistreren in het landelijke 
register.

Module: Leidinggeven aan de school 
als gemeenschap 
thema: Persoonlijk leiderschap
Identiteitsontwikkeling en waardencreatie; 
Hoe ontwikkel ik als schoolleider een visie 
op de positie van de school als gemeen-
schap en de brede identiteit van de school? 
En hoe zorg ik ervoor dat teamleden, ou-
ders en andere partners hierin betrokken 
worden? Wat is eigenlijk onze gezamen- 
lijke visie op goed onderwijs? Het zijn cen-
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trale kwesties die aan bod komen in deze 
vijfdaagse module. Je gaat aan de slag met 
transformatief leiderschap en je leert hoe je 
als leidinggevende de intrinsieke motivatie 
van je team kunt versterken. 

Module: Leidinggeven aan een IKC 
thema: Persoonlijk leiderschap
Een opdracht van het onderwijs is activeren 
en ondersteunen van de cognitieve en per-
soonlijke ontwikkeling bij kinderen. Deze op-
dracht heeft geleid tot het ontstaan van het 
Integrale Kindcentra (IKC). Met nieuwe vor-
men van samenwerking tussen professio- 
nals van de kinderopvang en het onderwijs 
en partners zoals ouders en andere buiten-
schoolse organisaties. hoe ontwerp je als 
schoolleider-IKC een gezmanelijke visie die 
leidt tot een verantwoord aanbod dat de 
ontwikkeling van kinderen op het gebied van 
spelen en leren stimuleert? Hoe organiseer 
je samenwerking en overleg tussen de ver-
schillende professionals en partners? Tijdens 
deze module maak je een beleidsplan voor 
de integrale ontwikkeling van een IKC.

Module: Kennis- en 
kwaliteitsontwikkeling 
Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten 
van leerlingen vormen het doel van elke 
school. Goede leerresultaten vergen inspan-
ningen van zowel leerlingen als medewer-
kers. Het streven naar kwaliteitsontwikke-
ling is de kern van professionalisering. In 
deze module leer je hoe je als schoolleider 
de lerende houding van medewerkers kunt 
bevorderen en kwaliteitsontwikkeling in de 
organisatie kunt verankeren.

Module: In relatie staan tot de 
omgeving 
De positie van de school is aan het verande-
ren. Steeds meer komt de buitenwereld in 
al haar facetten de school binnen. In deze 
module leer je hoe je als schoolleider in re-
latie staat tot ouders, het bestuur en an-
dere stakeholders. Dit met als doel om de 
samenwerking tussen scholen en ouders te 
verbeteren en daarmee de resultaten van 
leerlingen te optimaliseren.

Module: Toekomstgericht onderwijs
De 21ste eeuw vraagt van scholen keuzes 
hoe om te gaan met de veranderingen in 
de educatieve leeromgeving. Hoe ga je om 
met nieuwe leermiddelen? In hoeverre dra-
gen deze bij aan het vergroten van het leer-
rendement? Wat betekent dit voor de infra-
structuur? Vragen waar je als schoolleider 
over moet nadenken, waar je met collega’s 
beleid op wilt ontwikkelen.

Kijk voor data, tijden, leslocaties en kosten 
op www.pentanova.nl.

Maatwerkmodule
Besturen kunnen een maatwerkmodule 
laten ontwikkelen, waarmee schoolleiders 
zich kunnen herregistreren. 

Informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Penta Nova. 
Telefoon: 030-275 35 80
E-mail: info@pentanova.nl  
Ook vind je meer informatie op de website 
van Penta Nova: www.pentanova.nl  

33. Teammaster Transitie in Onderwijs 
 met Technologie (3TO)
 Master voor schoolontwikkeling

Hogeschool Leiden & Lucas Onderwijs 
vormen het partnerschap Onderwijs-
makers. De naam zegt het al; we ma-
ken onderwijs en dat doen we samen!
Onderwijs van nu en voor de toekomst. 
We willen bijdragen aan schoolontwik-
keling, aan duurzame verandering in 
het onderwijs. Om dit te kunnen be-
reiken is innovatiekracht, focus op de 
schoolontwikkeling en commitment 
nodig. Niet van één persoon, maar van 
het hele team! 

De “Teammaster Transitie in Onder-
wijs met Technologie” (ofwel 3TO) is 
een professionele hbo-master voor 
onderwijsprofessionals in het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo 
en hbo. 

Doelgroep
Deze teammaster is bedoeld voor teams die 
aan de slag willen met een transitie in de 
school, een transitie in onderwijs met tech-
nologie. 

De opleiding is geen individuele master, 
maar een teammaster. Om de kans op een 
succesvolle omslag te vergroten, nemen 
meerdere leden van het schoolteam deel 
aan de teammaster. Dit zijn tenminste twee 
leraren (afhankelijk van de grootte van het 
schoolteam) én de school-/ teamleider. Zij 
hebben de potentie en ambitie om zich als 
transitieleider te ontwikkelen en willen de 
transitie binnen hun eigen school realise-
ren.
De vereiste vooropleiding voor deelna-
me aan de teammaster is een Bachelor of  
Education of een Master of Education. 

Inhoud
De inhoud van de teammaster wordt ge-
vormd door de ontwikkelvraag van de 
school; de beoogde transitie van de school. 
De opleiding start met het verhelderen van 
deze vraag. Bij dit proces is het gehele 
schoolteam betrokken. De schoolontwik-
kelvraag zal een aantal thema’s beslaan. 
Deze thema’s vormen de inhoud van de 
teammaster. Bij ieder thema gaan we van-
uit meerdere perspectieven aan de slag met 
visieontwikkeling. Transitiekunde, teamont-
wikkeling en technologie zijn daarbij be-
langrijke onderwerpen. Op basis van de 
ontwikkelvraag ontwerpen deelnemers een 
transitieproces voor de eigen school en be-
geleiden deze ook in de eigen school. 
Binnen de teammaster willen we werken 
aan duurzame verandering door integratie 
van lijnen op het gebied van transitie, tech-
nologie, onderzoek en persoonlijke ontwik-
keling. Deze gebieden spelen in de gehele 
opleiding een belangrijke rol.

Doel
Het doel van de opleiding is om (teacher)
leaders op te leiden die in staat zijn om 
duurzame verandering in onderwijs te rea- 
liseren. De deelnemers leren een transitie 
vorm te geven, te begeleiden en uit te voe-
ren door dit in de eigen school te doen. De 
scholen worden dus gedurende de opleiding 
ondersteund bij het realiseren van hun be-
oogde ontwikkeling. Daarmee heeft de op-
leiding een directe werking en bijdrage aan 
de schoolontwikkeling. Aan het eind van de 

opleiding is de transitie (deels) gerealiseerd 
en hebben deelnemers een plan voor de 
verdere borging geformuleerd.

Duur en studiebelasting
De opleiding duurt twee jaar en de studie-
belasting bedraagt 60 EC; circa 840 uur per 
jaar. Dit is gemiddeld zo’n 20 uur per week 
en bestaat o.a. uit contactdagen, zelfstudie, 
samenwerking, onderzoek en uitvoering 
van opdrachten in de praktijk. We werken 
met een vaste opleidingsdag per week. In 
2018-2019 is dit de dinsdag. Daarnaast zijn 
er twee tweedaagse seminars per studie-
jaar.

Getuigschrift
De opleiding is geaccrediteerd door de Ne-
derlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO). Na het succesvol afronden van de 
opleiding ontvang je het officiële Masterge-
tuigschrift van Hogeschool Leiden. Je mag 
je dan Master of Education noemen en de 
graad MEd voeren. 

Kosten
Het collegegeld bedraagt € 7.000,- per jaar 
(2018-2019) per deelnemer (incl. koffie/ 
thee en lunch). De kosten voor de seminars 
bedragen € 500,- per jaar. Voor de aanschaf 
van literatuur kan rekening worden gehou-
den met een bedrag van ca. € 400,-. Daar-
naast wordt per bestuur in totaal € 2.500,- 
per jaar in rekening gebracht voor het op 
maat maken van de opleiding.
De opleiding komt in aanmerking voor de 
regeling Lerarenbeurs en de regeling Team-
beurs PO van OCW. 

Inschrijving en intake 
Wanneer een school zich wil inschrijven 
voor de teammaster kan contact worden 
opgenomen met Roos van der Voort. Met 
de school worden afspraken gemaakt over 
het intakeproces.

Informatie
Neem voor meer informatie kijk op 
www.onderwijsmakers.nl of neem contact  
op met Roos v/d Voort via 06-39 11 33 38 
of secretariaat.3TO@hsleiden.nl 




