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Praktische informatie  
over de opleiding tot 
 
 

Excellente leerkracht 
primair onderwijs 

 
 

Startkwalificaties en uitkomsten  
Als start van de opleiding tot Excellente leerkracht primair onderwijs (PO) gelden 
de basiscompetenties SBL, die de onderwijssector samen met het ministerie van 
OCW vaststelt. Om in kaart te brengen in welke mate leerkrachten deze 
competenties beheersen, wordt per student een assessment afgenomen. De 
uitkomsten van het assessment dienen als startpunt voor de opleiding.  

 
Tijdens de opleiding vindt versterking en verdieping plaats van de competenties, 
zowel in kennis als in vaardigheden en attitude. Reflectie, positiebepaling en 
persoonlijke ontwikkeling staan hierbij centraal. De opleiding is sterk 
praktijkgericht. Situaties uit het werk worden vertaald naar concrete oefeningen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende werkvormen, zoals het 
presenteren van een mindmap, collegiale consultatie en interviews. 

 
Startmomenten en uitvoeringslocaties  
De opleiding tot Excellente leerkracht gaat vanaf september van start. De Inschool Academie 
heeft een vaste uitvoeringslocatie in Amsterdam. Daarnaast is het mogelijk om de opleiding 
incompany te verzorgen of op een uitvoeringslocatie in een andere regio. De opleiding heeft 
een doorlooptijd van twee studiejaren. In het eerste jaar wordt gestart met een assessment, 
gevolgd door drie modules. In het tweede studiejaar vinden vier modules plaats. Elke module 
bestaat uit vier dagdelen en kunnen op hele of halve dagen worden gepland. Als de modules  
op hele dagen worden gepland, vindt er gemiddeld eens per maand een bijeenkomst plaats. 
Er wordt in de planning rekening gehouden met de schoolvakanties. 
 
Aanmelden 
Gediplomeerde leerkrachten kunnen zich aanmelden via www.inschoolacademie.nl. De 
student wordt aan het begin van de opleiding uitgenodigd voor een assessment en een 
intakegesprek. De uitkomsten van het assessment en het gesprek zijn het startpunt van de 
opleiding en het persoonlijke ontwikkelingsplan (POP).  
Wanneer het traject incompany wordt verzorgd, kan het assessment ook dienen als selectietool 
om te besluiten wie er voor de opleiding in aanmerking kan komen. Wanneer dit wenselijk is, zal 
daar een passende offerte voor worden opgemaakt.

http://www.inschoolacademie.nl/


 

 

 

 
Studielast en diplomering 
De totale studielast van de opleiding komt neer op 420 studiebelastinguren. Dit staat 
gelijk aan 15 ECTS (European Credit Transfer System). De studiedruk wordt in de 
praktijk lichter ervaren, omdat een deel van de opdrachten overlap heeft met de eigen 
werkzaamheden. Het is mogelijk om op basis van eerder behaalde opleidingen 
vrijstellingen aan te vragen. Tijdens de eerste module dag kunnen de mogelijkheden 
hiervoor besproken worden met de docent. De voorwaarden zijn te vinden in het 
Onderwijs Examen Reglement (OER). 
 
De opleiding tot Excellente Leerkracht is Post-HBO gecertificeerd, waardoor de 
deelnemers het officiële diploma van de Stichting Post-HBO Nederland ontvangen. De 
opleiding is daarnaast opgenomen in het leraar register.  
 

Financiële investering 

De kosten voor de tweejarige opleiding tot Excellente leerkracht bedragen € 5.295,- vrij 
van btw. Dit is inclusief de kosten voor het assessment (€ 1.145,-), maar exclusief 
eventuele arrangementskosten en verplichte literatuur. Er wordt in twee termijnen 
gefactureerd waarbij het assessment apart in het eerste jaar wordt gefactureerd. 
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 Inschool 
Academie. 
 
Studiekosten fiscaal aftrekbaar 

Als leerkrachten zelf betalen voor de opleiding, dan kunnen de studiekosten als 
aftrekpost opgevoerd worden bij de aangifte Inkomstenbelasting. Er geldt een maximale 
belastingaftrek van € 15.000,- per jaar. Met een drempel van € 250,-. Deelnemers krijgen 
dus een deel van de opleidingskosten terug van de Belastingdienst. 
 

 

Eerste studiejaar Tweede studiejaar 

 
Assessment, intakegesprek en start 

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 

Module 1  

Attitude en rollen van een excellente 

leerkracht                                            

Module 2                                               

Leren leren 

Module 3  

Instructiegedrag en klassenmanagement 

 
Module 4 

Pedagogisch handelen 

Module 5 

Communicatie 

Module 6 

Coaching 

Module 7 

Veranderingsprocessen 

 

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

