Informatiepakket 1
BASISREGISTRATIE

Bevat informatie voor:
 NVAO geaccrediteerde masteropleidingen
 Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014.
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Schoolleidersopleidingen in het register
Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen zich sinds juni 2013 inschrijven in het
Schoolleidersregister PO. Zij kunnen zich als registerdirecteur (RDO) of registeradjunct-directeur
(RADO) laten registreren als zij kunnen aantonen te beschikken over de competenties zoals
beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs1.
Schoolleiders kunnen dit aantonen door:
• een gecertificeerde afgeronde schoolleidersopleiding
• een gecertificeerd positief doorlopen toetsend assessment
• een positief doorlopen EVC-procedure
• individuele diplomawaardering
Gecertificeerde afgeronde schoolleidersopleiding
In het Schoolleidersregister worden de opleidingen opgenomen waarmee schoolleiders kunnen
aantonen te voldoen aan de registratiecriteria. Dit informatiepakket is bedoeld voor het aanleveren
van informatie ter beoordeling van:



NVAO geaccrediteerde masteropleidingen
Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014

NVAO geaccrediteerde masteropleidingen
NVAO geaccrediteerde masteropleidingen kunnen in het Schoolleidersregister PO worden
opgenomen wanneer de inhoud aansluit bij de competenties uit de beroepsstandaard voor
schoolleiders in het primair onderwijs. Voor deze opleidingen geldt dat er niet opnieuw een
uitgebreide beoordeling nodig is naar de kwaliteit van de opleiding.
NVAO geaccrediteerde masteropleidingen waarvan de inhoud aansluit bij de competenties uit de
beroepsstandaard, worden opgenomen in het register. Schoolleiders kunnen het diploma van deze
opleiding dan opvoeren ten behoeve van hun registratie als RDO of RADO in het Schoolleidersregister
PO.
Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014
Opleidingen gestart vóór 2014 worden niet met terugwerkende kracht uitgebreid beoordeeld.
Om de opleiding in het register op te kunnen nemen, dient de inhoud van de opleiding aan te sluiten
bij de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Ook kijkt
het Schoolleidersregister PO naar de omvang van de opleiding. Voor directeuren geldt een opleiding
van minimaal 30 ECTS van het type ‘vakbekwaam’ of ‘leidinggeven 2’. Voor adjunct-directeuren een
opleiding van minimaal 15 ECTS van het type ‘basisbekwaam’ of ‘leidinggeven 1’.
Opleidingen gestart vóór augustus 2014 die aan bovengenoemde criteria voldoen, worden
opgenomen in het register. Schoolleiders kunnen het diploma van deze opleiding dan opvoeren ten
behoeve van hun registratie als RDO of RADO in het Schoolleidersregister PO.

1

Beroepsstandaard schoolleiders primair onderwijs 2012
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Let op: Voor nieuwe opleidingen en opleidingen die ook nog vanaf schooljaar 2014/2015 worden
verzorgd, geldt dat een uitgebreidere kwaliteitsbeoordeling nodig is. U leest hierover meer op onze
website.
Gevraagde gegevens
Om te kunnen beoordelen of de opleiding kan worden opgenomen in het register, vragen we u
onderstaand inventarisatieformulier in te vullen. In het formulier wordt onder andere gevraagd naar
de aansluiting van de inhoud van de opleiding bij de vijf competenties uit de beroepsstandaard voor
schoolleiders in het primair onderwijs. U vindt de beroepsstandaard hier.
U kunt het ingevulde formulier en de voorbeelddiploma’s sturen naar:
Schoolleidersregister PO
Postbus 470
3500 AL Utrecht
De formulieren kunt u ook inscannen en mailen naar info@schoolleidersregisterpo.nl.
Voor meer informatie neemt u contact met ons op via 030-2347360.
Reglement
In het registerreglement, met de ingangsdatum 18 oktober 2013, zijn de volgende criteria voor de
eerste volwaardige registratie als registerdirecteur resp. registeradjunct-directeur opgenomen:
1. Hij/zij vervult een leidinggevende functie in het primair onderwijs waarvoor volgens het bepaalde
in de CAO PO registratie als schoolleider van toepassing is.
2. Hij/zij die ingeschreven wenst te worden als registerdirecteur dient bewijsbaar een opleiding voor
de vakbekwaamheid als schoolleider2 met goed gevolg te hebben afgerond, dan wel met goed gevolg
een assessment te hebben afgelegd waaruit blijkt dat de schoolleider beschikt over de competenties
beschreven in de beroepsstandaard.
3. Hij/zij die ingeschreven wenst te worden als registeradjunct-directeur dient bewijsbaar een
schoolleidersopleiding op het niveau basisbekwaamheid, dan wel met goed gevolg een assessment
te hebben afgelegd.

2

Schoolleidersopleidingen zijn gericht op het voldoen aan de competenties beschreven in de beroepsstandaard
2012 en voldoen aan de door het Schoolleidersregister PO gestelde kwaliteitseisen.
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Bijlage 1. Inventarisatieformulier bedoeld voor:
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Contactgegevens
Naam instituut
Postadres
Postcode
Plaats
Algemeen email-adres instituut
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
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1. Overzicht opleidingen
Nr.

Naam instituut/instelling

Naam opleiding

Niveau (basisbekwaam/
vakbekwaam/master)

1
2

3
…
…
…
…
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Aantal ECTS /
SBU (inclusief
zelfstudie)

Datum diploma uitgifte: vanaf
– tot en met / heden

2. Geef van iedere opleiding de leerdoelen per competentie aan.
nr.

Competentie 1:
Visie-gestuurd werken

Competentie 2:
In relatie staan tot de
omgeving

Competentie 3:
Vormgeven aan
organisatiekenmerken vanuit
onderwijskundige gerichtheid

1

2

3

..

..

..

..
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Competentie 4:
Hanteren van strategieën
t.b.v. samenwerking, leren
en onderzoeken

Competentie 5:
Hogere orde denken

Aandachtspunten bij het invullen van dit formulier








Nr.
Geef iedere opleiding een eigen nummer. Het nummer dat u aan de opleidingen geeft kunt u ook in tabel 2 gebruiken.
Naam instituut/instelling
Vul bij ‘Naam instituut/instelling’ de naam van het opleidingsinstituut in zoals die op het diploma/certificaat van de opleiding genoemd staat indien
deze afwijkt van de naam zoals bij de contactgegevens staat ingevuld.
Naam opleiding
Vul bij ‘Naam opleiding’ de naam van de opleiding in zoals die op het diploma/certificaat van de opleiding genoemd staat.
Niveau
Vul het opleidingsniveau in. Hierbij kan gekozen worden uit basisbekwaam, vakbekwaam of master.
Datum diploma uitgifte
Geef per opleiding aan in welke periode het diploma is uitgegeven.
Leerdoel per competentie
In tabel 2 maakt u de aansluiting van de inhoud van de opleiding bij de vijf competenties uit de beroepsstandaard inzichtelijk.
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