
Onderwijs is bedoeld om leerlingen 

uit te dagen en voor te bereiden op de 

toekomst. Dit vereist dat de leerling 

centraal staat, er oog is voor individuele 

talenten, en dat leraren, schoolleiders en 

onderwijsondersteunend personeel hun 

professionaliteit continu ontwikkelen.

LEERGANG

Strategisch opereren in 
het primair onderwijs 

Inhoud modules

Module 1: Toekomst in beeld

In deze module gaan we dieper in op ontwikkelingen in het 

veld en wat dit betekent voor uw langetermijnstrategie. We 

behandelen thema’s als positionering en profilering en stra-

tegische gevolgen van bijvoorbeeld krimp, groei en geperso-

naliseerd leren. Onze strategie-experts brengen samen met u 

verschillende toekomstalternatieven en de voor- en nadelen 

hiervan in kaart. U ontvangt een strategieformat dat u ach-

teraf voor uw eigen organisatie in kunt vullen.

Module 2: Samenwerken

Samenwerken is een veel gekozen antwoord op uitdagingen 

als krimp en bezuinigingen. Maar samenwerken is makkelij-

ker gezegd dan gedaan. Want wat komt er allemaal kijken bij 

een samenwerking? Wat is de meerwaarde? Hoe en met wie 

kunt u samenwerken en hoe betrekt u uw stakeholders hier-

bij? En tot slot: hoe gaat u om met verschillende belangen?

Module 3: Strategisch personeelsbeleid

Uw personeel bepaalt in hoge mate het succes van uw onder-

wijsinstelling. Hoe verhoogt u de duurzame inzetbaarheid van 

uw medewerkers en geeft u invulling aan de professionalise-

Om de verantwoordelijkheid voor een hoge onderwijskwa-

liteit te kunnen nemen is ‘goed bestuur’ vereist. Maar wat 

betekent dit nu eigenlijk? Hoe geeft u dit als bestuurder 

vorm? En hoe doen anderen dat?

Om deze vragen te beantwoorden, organiseert Berenschot de 

leergang ‘Strategisch opereren in het primair onderwijs’. Modu-

lair opgebouwd en op maat gemaakt voor (directeur-)bestuur-

ders binnen het PO. De leergang bestaat uit vier basismodules 

en is optioneel uit te breiden tot maximaal zeven modules. 

Voorbeelden van thema’s die worden behandeld zijn strategie, 

samenwerken, strategisch personeelsbeleid en bedrijfsvoering.

Wat levert het u op?

Als bestuurder hebt u vaak weinig tijd. De leergang biedt u op 

een laagdrempelige en effectieve manier richting en inzicht 

in strategische keuzes en de gevolgen daarvan. In iedere 

module delen onze adviseurs hun kennis en krijgt u gericht 

advies op de vraagstukken. Door de kleinschalige opzet biedt 

de leergang een perfecte gelegenheid om met andere bestuur-

ders in gesprek te gaan en van elkaar te leren.



Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers 
wereldwijd. Al bijna 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private 
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Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkings-
verband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor 
Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

ringsslag? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Wwz en het 

wegvallen van het vervangingsfonds? Hoe heeft uw organisatie 

de functiemix ingezet en hoe functioneert dit nu? Tevens gaan 

we in op toekomstige (ICT) ontwikkelingen en wat dit bete-

kent voor het aantal en het type docenten dat u nodig hebt.

Module 4: Bedrijfsvoering 

Overhead is onmisbaar voor uw onderwijsinstelling en u wilt 

deze zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten. Hierbij zijn 

de pijlers omvang, indeling en waarde van belang. Tijdens 

deze module krijgt u inzicht in de omvang van uw overhead 

(wij vragen u hier vooraf gegevens voor aan te leveren) 

in vergelijking met anderen. Daarnaast gaan we in op de 

mogelijkheden om de indeling en waarde van uw overhead 

te optimaliseren. Aan welke knoppen kunt u draaien om uw 

bedrijfsvoeringsfunctie verder door te ontwikkelen?

Module 5: Juridische aspecten (samenwerken en 

personeelsbeleid)

Uw bestuur heeft besloten een samenwerking aan te gaan. In 

deze module gaan we in op verschillende samenwerkingscon-

structies (van een overeenkomst tot een complete fusie) en 

bespreken we de juridische en arbeidsrechtelijke consequen-

ties hiervan (denk aan het ‘uitlenen’ van uw personeel en de 

Wet Overgang van onderneming). 
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Module 6: Planmatig werken en het jaarverslag

Onderwijsinstellingen zijn vaak zeer actiegericht, maar hoe 

borgt u dat acties daadwerkelijk worden uitgevoerd en bijdra-

gen aan het bereiken van uw organisatiedoelstellingen? We 

laten u zien hoe u het jaarverslag in kunt zetten als terugblik 

op het voorgaande jaar én als middel om uw organisatie te 

richten voor het komende jaar. Daarnaast gaan we in op de 

stuur- en kengetallen. Welke informatie hebben u, en uw 

raad van toezicht, nodig om effectief te kunnen sturen? En 

hoe kan deze informatie effectief en laagdrempelig worden 

gegenereerd?

Module 7: Verander- en stakeholdermanagement

Deze laatste module geeft u praktische tips en tools om de 

actiepunten uit de eerdere modules effectief in te voeren. 

Middels de methode van de ‘Maakbare Verandering’ zetten 

we samen met u een veranderstrategie uit. Hierbij leert u ook 

hoe u stakeholdermanagement effectief in kunt zetten voor 

dynamiek van uiteenlopende belangen. Naast theorie is er in 

deze module ruimschoots tijd voor praktijk zodat u naar huis 

gaat met een aantal concrete actiepunten.

Kosten en inschrijven

U schrijft zich in voor de vier basismodules en kunt de leer-

gang eventueel aanvullen met maximaal drie optionele modu-

les. Hieronder ziet u een overzicht van de modules en data:

MODULE DATUM (2016) BASIS / OPTIONEEL

1: Toekomst in beeld 12 mei van 12.30 – 16.30 uur Basismodule

2: Samenwerken 2 juni van 12.30 – 16.30 uur Basismodule

3: Strategisch personeelsbeleid 23 juni van 12.30 – 16.30 uur Basismodule

4: Bedrijfsvoering 15 september van 12.30 – 16.30 uur Basismodule

5: Juridische aspecten 13 oktober van 12.30 – 16.30 uur Optionele module

6: Planmatig werken en het jaarverslag 10 november van 12.30 – 16.30 uur Optionele module

7: Verander- en stakeholdermanagement 1 december van 12.30 – 16.30 uur Optionele module

De modules (inclusief lunch) vinden plaats op ons 
hoofdkantoor in Utrecht.
De kosten van het basispakket bedragen € 1.500,--, 
exclusief btw. Meldt u zich voor meer modules aan, 
dan wordt de prijs per module lager  

(5: € 1.750,--; 6: € 1.900,--; 7: € 2.000,--).  
U kunt zich tot vrijdag 22 april 2016 aanmelden via  
http://nieuws.berenschot.nl/leergangpo  
Nog vragen? Neem contact op met Angela Liebregts via 
030-2916847.
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