
Directeuren en adjunct-directeuren kunnen op twee manieren 

aantonen dat ze voldoen aan de beroepsstandaard schoolleiders 

Primair Onderwijs:

1. Door het afronden van een relevante schoolleidersopleiding 

die gebaseerd is op de beroepsstandaard voor schoolleiders in 

het PO;

2. Door een assessment te doen eveneens gebaseerd op de 

beroepsstandaard.

Schoolleidersopleidingen
De aanbieders van (nieuwe) opleidingen en assessments1 

moeten zich laten beoordelen om in het schoolleidersregister PO 

opgenomen te worden.

De beoordeling vindt plaats door middel van een beoordelings-

audit op basis van het door SRPO opgestelde beoordelingskader.

Het betreffende kader heeft grote verwantschap met de 

NVAO-kaders voor de zogenaamde beperkte en uitgebreide 

opleidingsbeoordelingen.

Voor bestaande opleidingen onderscheidt het kader 

16 standaarden. Voor nieuwe opleidingen 15 standaarden.

Assessmentbureaus
Naast aanbieders van schoolleidersopleidingen kunnen 

ook assessmentaanbieders worden opgenomen in het 

schoolleidersregister PO. Het betreffende kader heeft aan-

zienlijke verwantschap met het NVAO-kader voor 

opleidingsbeoordelingen en onderscheidt 6 standaarden.

Stroomschema SRPO
De website www.schoolleidersregisterpo.nl geeft voor de (nieuwe) 

opleidingen en assesments(bureaus) via een schema aan hoe 

een aanvraag in te dienen. Feitelijk leidt dit tot vijf mogelijke 

onderzoeken. Samengevat komt het op het voldende neer: 

1  
-NVAO geaccrediteerde relevante masters kunnen nu al in het register worden opgenomen;
-Opleidingen die niet meer worden gegeven en waarvan geen diploma’s meer worden uitgereikt en 
opleidingen waaraan in het schooljaar 2013-2014 al studenten zijn gestart beoordeelt  SRPO op twee 
criteria, namelijk: vereiste aantal studiepunten en de mate van aansluiting bij de beroepsstandaard. 

Beperkt onderzoek 

Voor nieuwe en bestaande schoolleidersopleidingen waarvan 

de instelling met een positief resultaat de instellingstoets door 

de NVAO heeft doorlopen en/of met een positief resultaat de 

beoordeling door de SPHBO/CPION heeft doorlopen, is een beperkt 

onderzoek van toepassing.

Compleet onderzoek 

Voor nieuwe en bestaande schoolleidersopleidingen waarvan 

de instelling niet met een positief resultaat de instellingstoets 

door de NVAO heeft doorlopen, is een compleet onderzoek van 

toepassing.

Beoordelingsstraject 
Aanbieders kunnen zich laten beoordelen door een beoordelings- 

audit uit te laten voeren. 

Panelsamenstelling

De audit moet uitgevoerd worden door een auditpanel 

dat is goedgekeurd door SRPO.  Het panel bestaat uit drie 

domeindeskundigen, waarvan tenminste een vakdeskundige en 

werkveldeskundige. Eén van deze domeindeskundigen is tevens 

voorzitter. De secretaris (NVAO gecertificeerd) is geen lid van het 

auditpanel. 

Werkwijze Hobéon

Voor de werkwijze in dit beoordelingstraject zijn er meerdere 

varianten mogelijk :

• Hobéon levert een voorzitter en secretaris, inclusief be-

geleiding en uitvoering bij het volledige traject (panel-

samenstelling en contractering van het gehele panel,                                                                                                        

uitvoering documentenanalyse en locatiebezoek, raportage)

• Hobéon levert een secretaris, die zorgdraagt voor begeleiding 

en  uitvoering bij het gehele traject.

• Hobéon levert een secretaris, die zorgdraagt voor de 

uitvoering van de beoordeling (documentatieanalyse, 

locatiebezoek en rapportage).

Schoolleidersregister PO (SRPO) voor 
aanbieders van opleidingen en assessments
Sinds juni 2013 kunnen schoolleiders in het PO zich inschrijven in het schoolleidersregister Primair 
Onderwijs. Registratie is mogelijk als ze voldoen aan de  competenties van de beroepsstandaard 
voor schoolleiders PO. In het register worden ook de aanbieders van opleidingen en assessments 
opgenomen mits zij voldoen aan de inhoudelijke eisen van het SRPO. 
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De kracht van
kennis.

Hobéon is het adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en 

kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen. 

Wij hebben jarenlange ervaring met strategieontwikkeling, projectmanagement, 

organisatieadvies en marktonderzoek. Met name zijn wij gericht op mbo-instellingen, 

hogescholen, universiteiten en instellingen actief op het gebied van Leven Lang Leren. 

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van professionele relaties.

Strategische dienstverlener voor kennisintensieve  
organisaties
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Certificeringsbesluit
SRPO neemt het uiteindelijke certificeringsbesluit en zorgt voor de inschrijving in het Schoolleidersregister.

Trackrecord Hobéon
Voor Hobéon als evaluatiebureau is het NVAO-kader dagelijks werk. Hobéon Certificering is als evaluatiebureau betrokken bij de 

beoordeling van opleidingen in het hoger onderwijs. De beoordeling vindt plaats aan de hand van het Accreditatiekader bestaande 

opleidingen hoger onderwijs. Auditpanels onder voorzitterschap van Hobéon hebben inmiddels enkele honderden opleidingen 

beoordeeld. Hobéon heeft ervaring met SRPO trajecten.

Meer informatie of een offerte opvragen
Hobéon kan zorgdragen voor een betrouwbaar certificeringstraject richting Schoolleidersregister PO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud van der Herberg, Suzanne Oostrom of Rob van der Made. 

Bel naar (070) 30 66 800 of mail naar r.vanderherberg@hobeon.nl, s.oostrom@hobeon.nl of r.vandermade@hobeon.nl


