
OPLEIDING BOVENSCHOOLS EN MEERSCHOLENDIRECTEUR
De opleiding ‘Bovenschools en meerscholen directeur’ is bedoeld als 

vervolgopleiding na het voltooien van de schoolleidersopleiding. Als u leiding 

geeft of wilt gaan geven aan meerdere scholen of schoollocaties, is deze 

vervolgopleiding zeer aan te bevelen. Het gaat om het bereiken van dezelfde 

competenties, maar dan op strategisch niveau.

OPLEIDING INTERIM MANAGER
De opleiding ‘Interim manager’ is een vervolgopleiding voor schoolleiders die 

graag de uitdaging van het interim management aangaan. Diverse specifieke 

thema’s komen aan de orde, zoals crisismanagement, projectmanagement 

en verandermanagement. Uiteraard besteden we veel aandacht aan de 

mentale weerbaarheid van de interim manager.

MASTEROPLEIDING 
De erkende opleiding ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ van Via Vinci Academy 

bereidt met 30 EC’s uitstekend voor op meerdere masteropleidingen, die 

– afhankelijk van de gekozen opleiding en van het opleidingsinstituut – in 

een verkort traject doorlopen kunnen worden. Vraag naar de maatwerk 

aansluitingstrajecten.

Gefeliciteerd dat u in het bezit 

bent van een erkend diploma 

Schoolleider Primair Onderwijs! 

Daarmee is tevens de eerste 

periode van vier jaar begonnen, 

waarin u drie nascholingsthema’s 

kiest en deze volgens de 

eisen van het SRPO doorloopt. 

Kies een of meerdere van de 

nascholingstrajecten van Via Vinci 

Academy, dan zit u goed!

Meer info: training@heutink.nl

Aanmelden via uw Heutinkadviseur 
voor 15 juni 2015, (0548) 53 66 27.

Registerdirecteur
geworden? 
De nascholingsperiode is begonnen!

Alle opleidingen van Via Vinci Academy leiden op voor erkende 
registerdiploma’s en zijn afgestemd op de herregistratie-eisen. 
En die bieden we aan tegen zeer scherpe prijzen, want volgens 
ons moet goed onderwijs toegankelijk zijn voor iedereen.  
En dat geldt ook voor nascholing!

Als u zich voor 15 juni 2015 inschrijft voor een opleiding,  
ontvangt u gratis een pakket bijpassende literatuur (boeken  
en e-learning) ter waarde van 5% van het studiegeld.

Plaats
Individuele inschrijvingen:        

- Breda 

- Zwolle

- Hoofddorp

- Beek (Limburg)

Incompany:

- In het hele land mogelijk

Via Vinci Academy maakt onderdeel uit van het Centrum 
voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LION)

Inschrijven voor 15 juni 2015: 
gratis boekenpakket en 
e-learning

Speciale actie



1. Persoonlijk leiderschap
Onze studenten zijn enthousiast dat ze bij Via Vinci Academy kennis hebben 

genomen van hun persoonlijke drijfveren, waarden en energiebronnen. Wij 

helpen u vervolgens bij het toepassen daarvan in uw leiderschapsgedrag en 

het verbeteren van uw persoonlijke effectiviteit.

2. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
Het bouwen van een professionele leergemeenschap betekent een zoektocht 

naar de optimale manier om leerlingen in hun ontwikkeling te ondersteunen, 

door samenwerkende onderzoekende professionals. Via Vinci Academy helpt 

u zo’n professionele leergemeenschap te bouwen.

3. In relatie staan tot de omgeving
Het werken in een krimpregio, de ontwikkeling van brede scholen en 

kindcentra en het fuseren en samenwerken met scholen van andere 

denominaties zijn enkele voorbeelden van de uitdagingen in uw relatie met 

de stakeholders van uw school die we in dit nascholingsthema oppakken.

4. Omgaan met verschillen
U zult wel een visie hebben over de manier waarop u wilt omgaan met 

verschillen tussen leerlingen. Maar heeft u die ook over omgaan met 

verschillen tussen leerkrachten? Via Vinci Academy biedt u inzichten en 

handvatten voor het werken aan duurzame inzetbaarheid van professionals.

5. Regie en strategie
Visieontwikkeling, strategie en bedrijfsvoering behoren tot de kern van de 

activiteit van de schoolleider. Werkelijk strategisch opereren als schoolleider 

betekent ook kunnen omgaan met ongewisheden. Wij leren u te werken met 

scenarioplanning zodat u een flexibele strategie hanteert. 

6. Leidinggeven aan verandering
Verandermanagement is vooral cultuurmanagement. Dat betekent dat de 

schoolleider inzicht heeft in de waarden en motieven van zijn medewerkers, 

ouders en andere stakeholders. Wij leren u leiding te geven aan het 

verandertraject vanuit een helder inzicht in de aanwezige en wenselijke 

cultuur.

7. Toekomstgericht Onderwijs
Het bouwen aan excellent onderwijs waarin de leerlingen vaardigheden van 

de 21e eeuw leren, is een proces waarin mensen hun zekerheden vervangen 

door visie, durf en onderzoek. Via Vinci Academy stimuleert de ontwikkeling 

van uw competenties voor dit onderwijskundig leiderschap.

Het Schoolleidersregister primair 

onderwijs heeft voor de komende 

jaren zeven nascholingsthema’s 

bepaald waaruit u – in het 

tijdsbestek van vier jaar – er drie 

uit kiest. Omdat voor u de termijn 

van vier jaar is begonnen, is het 

verstandig nu een keuze te maken 

voor het eerste nascholingstraject 

en daar in 2015 mee te beginnen. 

Via Vinci Academy biedt u 

uitstekende praktijkgerichte 

nascholingsmogelijkheden om 

in aanmerking te komen voor 

herregistratie over vier jaar.

Via Vinci Academy maakt onderdeel uit van het Centrum 
voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LION)

Begin nu aan het 
eerste nascholingstraject!


