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Uitkomsten van de opleiding tot Schoolleider  
Na afloop van deze opleiding bent u in staat om met de 
competenties (kennis, vaardigheden en attitudekenmerken) 
die de Schoolleider po (SPO) in zijn/haar taak nodig heeft, 
opbrengstgericht leiding te geven aan de 
organisatieontwikkeling binnen de eigen school en 
ontwikkeling en begeleiding van uw team. Tijdens de 
opleiding ontwikkelt u uw visie op de lerende 
onderwijsorganisatie en bouwt u een praktisch en 
handelingsgericht repertoire op. De opleiding is sterk 
praktijkgericht. Situaties uit uw werk worden vertaald naar 
concrete oefeningen. 

 
 

Certificering Basisbekwaam of Vakbekwaam 

Wanneer u aan alle eisen van het eerste jaar hebt voldaan ontvangt u het diploma 
Basisbekwaam (15 ETCS) en kunt u zich registreren bij het schoolleidersregister als 
basisbekwaam. Wanneer u aan alle eisen van het tweede jaar hebt voldaan ontvangt u het 
diploma Vakbekwaam (30 ETCS) en kunt u zich registreren bij het schoolleidersregister als 
Vakbekwaam.  De instroomeis voor het tweede jaar is de certificering Basisbekwaam. De 
leerjaren kunnen afzonderlijk van elkaar gevolgd worden of aansluitend in de tweejarige 
opleiding. De intaker voert aan de start van de opleiding een criteriumgericht interview naar de 
ervaring, kennis, inzicht en vaardigheden van de kandidaat op basis van de het vereiste 
niveau van de schoolleiderscompetenties (startbekwaam of basisbekwaam) om het 
instroomniveau te bepalen. 
 

De opleiding wordt op dit moment  geaccrediteerd bij het Schoolleidersregister PO. Verwachting is 
dat deze accreditering februari 2017 voltooid is. 
 
 
 



 

 

Programmaopbouw 
De vijf competenties voor professionele schoolleiders, zoals beschreven in de nieuwe 
beroepsstandaard voor schoolleiders PO en VO, staan in beide leerjaren centraal. Voor 
RADO gaan we uit van een uitvoerend schoolleider die leiding geeft aan een aantal 
medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs binnen een logische 
onderwijskundige eenheid van een school (bijvoorbeeld een bouw, locatie of project). Bij het 
RDO leerjaar gaan we uit van een vormgevend schoolleider die integraal verantwoordelijk is 
voor een school.  

 

Het opleidingsmodel van de Opleiding tot Schoolleider PO schoolleidersopleiding is 
opgebouwd uit de volgende vijf leerlijnen: 
1. Onderwijskundig leiderschap 
2. Schoolorganisatie, inclusief Personeel, Organisatie en Financiën 
3. Kwaliteit 
4. Praktijkleerlijn 
5. Schoolontwikkeling:  analyseren, verbinden strategie en verandering 
 
De totale studielast van de tweejarige opleiding komt neer op 840 studiebelastingsuren 
en leidt tot het diploma Schoolleider Vakbekwaam. Dit staat gelijk aan 30 ECTS 
(European Credits Transfer System). De studiedruk wordt in de praktijk lichter ervaren, 
omdat een deel van de opdrachten overlap heeft met de eigen werkzaamheden. 
 

Persoonlijk advies 
Bent u geïnteresseerd? Wij helpen u graag met een persoonlijk advies.  
U kunt ook contact opnemen met Marijke Bos of Peter Lakke, via telefoonnummer (033) 
4622717 of door een e-mail te sturen naar opleidingen@inschoolacademie.nl. 

 
 


