
	  
	  	  
Naam	  Hogeschool	   :	  	  Penta	  Nova	  Academie	  voor	  

Schoolmanagement.	  Penta	  Nova	  is	  een	  
samenwerkingsverband	  van	  vijf	  
hogescholen:	  Hogeschool	  INHolland,	  
Hogeschool	  Driestar	  Gouda,	  	  hogeschool	  
Marnix	  Academie	  Utrecht,	  	  Christelijke	  
Hogeschool	  Ede,	  	  Gereformeerde	  
Hogeschool	  Zwolle.	  	  

	  	  
Naam	  lector	   :	  Dr.	  Meta	  L.	  Krüger	  
	  
Lectoraat	   :	  Leiderschap	  in	  het	  onderwijs	  	  
	  
Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  
De	  onderzoeksopdracht	  van	  het	  lectoraat	  ligt	  op	  het	  terrein	  van	  de	  ontwikkeling	  
van	  effectief	  leiderschap	  in	  scholen	  met	  de	  nadruk	  op	  onderzoeksmatig	  
leiderschap.	  Het	  onderzoek	  is	  gericht	  op	  de	  effecten	  van	  onderzoeksmatig	  
leiderschap	  op	  het	  leren	  van	  leraren,	  hun	  onderzoekende	  houding,	  het	  ontstaan	  
van	  een	  onderzoekende	  cultuur	  en	  opbrengstgericht	  werken	  in	  de	  school,	  de	  
inhoud	  van	  de	  lessen	  en	  de	  onderzoekende	  attitude	  van	  leerlingen.	  Schoolleiders	  
dragen	  onderzoeksvragen	  aan	  vanuit	  hun	  praktijk.	  De	  onderwijsopdracht	  is	  het	  
ontwikkelen	  en	  uitvoeren	  van	  de	  master	  Educational	  Leadership	  voor	  schoolleiders	  
PO,	  VO	  en	  MBO	  en	  het	  leveren	  van	  een	  bijdrage	  aan	  de	  bestaande	  opleidingen	  
binnen	  Penta	  Nova.	  De	  master	  is	  inmiddels	  van	  start	  gegaan	  met	  twee	  groepen	  
schoolleiders	  in	  Utrecht	  en	  in	  Groningen.	  Tot	  slot	  levert	  het	  lectoraat	  een	  bijdrage	  
aan	  de	  ontwikkeling	  van	  leiderschap	  in	  het	  beroepsveld.	  De	  nadruk	  ligt	  ook	  daarbij	  
op	  onderzoeksmatig	  leiderschap	  en	  opbrengstgericht	  werken.	  Vanuit	  het	  lectoraat	  
worden	  netwerken	  van	  schoolleiders	  en	  onderzoekers	  opgezet.	  	  
	  
De	  lector	  draagt	  bij	  aan	  het	  inbedden	  van	  de	  thema’s	  ´de	  
onderzoekende	  school´	  en	  ´opbrengstgericht	  werken´	  in	  de	  curricula	  van	  de	  
lerarenopleidingen.	  Ook	  wordt	  gewerkt	  aan	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
onderzoekende	  cultuur	  in	  de	  lerarenopleidingen	  van	  de	  betrokken	  hogescholen	  
zelf.	  
	  
Relevante	  links:	  
http://www.pentanova.nl	  
	  
Contactgegevens:	  
Meta	  Krüger	  
Penta	  Nova	  p/a	  Hogeschool	  Marnix	  Academie	  Postbus	  85002,	  3508	  AA	  Utrecht	  
Vogelsanglaan	  1,	  3571	  ZM	  Utrecht	  
Telefoon	  030	  275	  3580	  	  	  	  
mobiel:	  06	  10666352	  
e-‐mail:	  m.kruger@hsmarnix.nl	  



	  
	  
	  


