
Herregistratiemodules
voor schoolleiders



Module Leidinggeven aan de 
school als gemeenschap
Thema Persoonlijk leiderschap
Hoe ontwikkel je als schoolleider een visie op de positie van de 
school als gemeenschap en de brede identiteit van de school? 
En hoe zorg je ervoor dat teamleden, ouders en andere part-
ners hierbij betrokken worden? Wat is eigenlijk onze geza-
menlijke visie op goed onderwijs? Het zijn centrale kwesties 
die aan bod komen in deze module. Je gaat aan de slag met 
transformatief leiderschap en leert hoe je als leidinggevende 
de intrinsieke motivatie van jouw team versterkt. Deze modu-
le wordt aangeboden in samenwerking met Verus, Vereniging 
voor katholiek en christelijk onderwijs.

Module Leidinggeven aan een IKC 
Thema Regie en strategie
De belangrijkste opdracht van het onderwijs is het activeren 
en ondersteunen van de cognitieve en persoonlijke ontwik-
keling bij kinderen. Deze boeiende opdracht hee�t geleid 
tot het ontstaan van Integrale Kindcentra (IKC) met nieuwe 
vormen van samenwerking tussen professionals van de kin-
deropvang, het onderwijs en partners zoals ouders en bui-
tenschoolse organisaties. Hoe ontwerp je als schoolleider-
IKC een gezamenlijke visie die leidt tot een verantwoord 
aanbod, dat de ontwikkeling van kinderen op het gebied 
van spelen en leren stimuleert? Hoe organiseer je samen-
werking en overleg tussen de verschillende 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 ver-
gen inspanningen van zowel leerlingen als medewerkers. 
Het streven naar kwaliteitsontwikkeling is de kern van pro-
fessionalisering. Leer in deze module hoe je als schoolleider 
de lerende houding van medewerkers bevordert en kwali-
teitsontwikkeling in de organisatie verankert.

Module Leidinggeven aan
toekomstgericht onderwijs
Thema Toekomstgericht onderwijs
De 21e 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 dragen deze bij 
aan het vergroten van het leerrendement? Wat betekent dit 
voor de infrastructuur? Vragen waarop een schoolleider be-
leid dient te ontwikkelen. Het gaat in deze module om het 
ontwikkelen van kennis en inzicht in leren en leiderschap in 
de 21e eeuw en het ontwikkelen van een visie hierop voor de 
eigen school.

Module E�fectief omgaan met 
incidenten en crises
Inzetbaar als Wildcard
Een school is als organisatie altijd in beweging. Deze bewe-
ging wordt soms verstoord door incidenten en calamiteiten. 
Gebeurtenissen die een beroep doen op de schoolleider als 
regisseur en strateeg in het herstellen en bevorderen van de 
sociale veiligheid in de school. In deze module ga je aan de 
slag met je persoonlijk handelen en leidinggeven aan der-
gelijke situaties.

Vanaf 2018 moet elke schoolleider in het primair onderwijs geregistreerd zijn 
in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (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 acht door het SRPO 
vastgestelde thema's. Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap biedt 
per professionaliseringsthema één of meerdere modules aan, die je kunt 
inzetten voor de herregistratie.



Module Anders Organiseren 
Thema Toekomstgericht onderwijs
Veel scholen hebben de wens om hun onderwijs authentiek 
en ervaringsgerichter te maken. Maar hoe doe je dat? Wat 
hee�t ons onderwijs in de toekomst nodig en hoe organiseer 
je dat als schoolleider samen met je team? Ga hiermee aan 
de slag in deze module: met behulp van andere denkwijzen 
en tools leer je je andere denkwijzen eigen maken én hoe je 
je team erin begeleidt.

Module Strategisch leiderschap 
Thema Regie en strategie
Strategische keuzes worden voor de schoolleider steeds be-
langrijker. Maar hoe maak je zulke keuzes in goede afweging 
en hoe maak je daarbij gebruik van de verschillende sturings-
domeinen? In deze module ga je aan de slag met jouw strate-
gisch denken en handelen. Je krijgt handvatten om vanuit ‘ho-
gere orde denken’ beslissingen te nemen, zodat je kunt blijven 
aansluiten bij relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Module Goed schoolleiderschap 
Thema Persoonlijk leiderschap
Goed schoolleiderschap gaat over wie je bent als professio-
nal en over wie je wilt zijn. Over de keuzes die je maakt en de 

e�fecten daarvan: op jezelf, en op de praktijk waarin je werk-
zaam bent. Persoonlijke professionele ontwikkeling is het 
onderwerp dat centraal staat in deze module. Onderwerpen 
die aanbod komen zijn bijvoorbeeld wie ben je als professio-
nal, wie wil je zijn, wat kun je en wat doe je?

Regulier en incompany
Penta Nova biedt alle modules aan via open inschrijving èn 
incompany. Bij incompany kunnen we in overleg ook een 
combinatie van enkele modules verzorgen.

Registratie
Na positieve afronding van een module ontvang je een certi-
fi caat. De herregistratiemodules zijn gecertifi ceerd door het 
Schoolleidersregister PO, zodat je je hiermee kunt herregis-
treren in het Schoolleidersregister PO.

Waardering
Cursisten waarderen de modules gemiddeld met een 8+.
Zij zijn vooral te spreken over de inspirerende docenten, de 
deskundigheid van de docenten, de goede verbinding met 
de praktijk en de afwisseling in werkvormen.

Meer informatie
Uitgebreide beschrijving van de modules en informatie over 
locatie, lesdagen en prijzen vind je op:
www.pentanova.nl/opleidingen/herregistratie-schoolleider

Professionaliseringsthema's SRPO:

Persoonlijk leiderschap

Regie en strategie

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

In relatie staan tot de omgeving

Omgaan met verschillen

Leidinggeven aan verandering

Toekomstgericht onderwijs

Wildcard



Leidinggeven aan de 
school als gemeenschap

Persoonlijk leiderschap

Leidinggeven aan een IKC Regie en strategie

Kennis- en kwaliteits -
ontwikkeling

Kennis- en kwaliteits-
ontwikkeling

Leidinggeven aan toekomst-
gericht onderwijs

Toekomstgericht 
onderwijs

E�fectief omgaan met 
incidenten en crises

Inzetbaar als Wildcard

Anders organiseren Toekomstgericht 
onderwijs

Strategisch leiderschap Regie en Strategie

Goed schoolleiderschap Persoonlijk leiderschap

Penta Nova biedt tevens de volgende 
 opleidingen aan:

Oriëntatie op management

Middenmanagement PO

Middenmanagement VO

Schoolleider Basisbekwaam

Schoolleider Vakbekwaam

Master Educational Leadership

niveau  post-hbo

gecertifi ceerd  door SRPO

studiebelasting  140 uur (5 ECTS)

lesdagen zie website voor actuele data

lestijden 9.30 - 16.30 uur

leslocatie zie website voor de diverse leslocaties

prijs  zie website voor actuele prijzen

incompany op aanvraag

aanmelden via www.pentanova.nl

Herregistratiemodule Professionaliserings thema Algemene informatie

Contact

Servicebureau Penta Nova
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht
T 030 275 35 80
E info@pentanova.nl

pentanova.nl


