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Praktische Informatie 
 

Management 
Ontwikkel Traject 
(MOT) 
 
 

Inhoud van het traject  
In het Management Ontwikkel Traject wordt het 
managementmodel van Quinn gebruikt. Dit model beschrijft 
acht rollen die een leidinggevende in zich verenigt: 
stimulator, mentor, innovator, bemiddelaar, producent, 
bestuurder, coördinator en controleur. Een goede 
leidinggevende weet in welke situatie welke rol het best past. 
Door de persoonlijke aanpak en individuele feedback krijgt u 
inzicht in uw capaciteiten als leider: welke rol is u op het lijf 
geschreven en welke rol is voor verbetering vatbaar? 
 
 

De opleiding leert u 

• Wat uw sterke rollen als leidinggevende zijn en hoe u hierin kunt groeien. 

• Leiderschap- en managementtheorieën en de bijbehorende vaardigheden. 

• Toepassen van leiderschap en management. 

• In hoeverre u de schoolleider competenties van het NSA beheerst; 

• Wat uw zwakkere rollen als leidinggevende  zijn en hoe u deze verder kunt 
ontwikkelen. 

 

Doelgroep 

U bent coördinator, bouwcoördinator, ICT coördinator of cultuurcoördinator 
in het onderwijs of u bekleedt een andere positie in het middenmanagement in het onderwijs.  
Wellicht bent u de coördinator van morgen, nu nog leerkracht, maar straks een 
geschikte kandidaat voor een leidinggevende functie binnen uw school.  

Hebt u na de opleiding MOT behoefte aan verbreding en verdieping van wat u hebt geleerd, 
dan kunt u het daarna de (verkorte) Post-HBO opleiding tot Schoolleider (RADO) volgen. 

 
 

Startmomenten en uitvoeringslocaties  
De MOT gaat vanaf september van start. De Inschool Academie heeft uitvoeringslocaties op 
verschillende locaties in Nederland. Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid de opleiding 
Incompany te verzorgen. De opleiding heeft een doorlooptijd van één studiejaar en omvat in 
totaal, bij hele trainingsdagen 11 bijeenkomsten. Er wordt in de planning rekening gehouden 
met de schoolvakanties. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website: 
(www.inschoolacademie.nl).  

 



 

 

 
Financiële investering 

De kosten voor de MOT  bedragen € 2.990,- vrij van btw (prijspeil 2016). Dit is exclusief 
kosten voor de literatuur en eventuele arrangementskosten. Termijnbetaling is mogelijk 
in overleg. De opleiding kan ook Incompany worden verzorgd. Voor meer informatie of 
een offerte op maat kunt u contact opnemen met de Inschool Academie. 
 
 
Studiekosten fiscaal aftrekbaar 

Betaalt u zelf voor uw opleiding, dan kunt u de studiekosten als aftrekpost opvoeren bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Er geldt een maximale belastingaftrek van € 15.000,- 
per jaar. Met een drempel van € 250,-. U krijgt dus een fors deel van de opleidingskosten 
terug van de belastingdienst. 
 

Persoonlijk advies 
Bent u geïnteresseerd? Wij helpen u graag met een persoonlijk advies.  
U kunt contact opnemen met Marijke Bos of Peter Lakke, via telefoonnummer 020 34 60 
661 of door een e-mail te sturen naar opleidingen@inschoolacademie.nl. 

 
 

http://www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekposten.html

