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Werken aan leiderschap
Geef jij leiding aan jezelf?
Persoonlijk leiderschap
aan jezelf..”; persoonlijk leidergeven, als je leiding kunt geven
“Je kunt pas leiding aan anderen
eren. Wat zijn jouw kwaliteiten en
ectie en inzicht in je eigen drijfv
schap gaat over zelfkennis, refl
welke communicatievaardighejouw handelen op anderen en
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gebruiken Management Drive
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eren op je stijl van leidinggeven
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Onderwijskundig leiderschap
Wat is jouw visie op leren? Wanneer leren kinderen en jouw collega
’s en jijzelf? Hoe geef je leiding
aan een lerende cultuur in jouw school? Je maakt kennis met
actuele leertheorieën, verschillende leerstijlen en de laatste didactische inzichten om op grond
daarvan een eigen visie op
leren en onderwijzen (verder) te ontwikkelen.
Veranderkunde
geef jij daar leiding aan? Welke
Veranderen in school is een continu en noodzakelijk proces. Hoe
waar je in deze module een
vragen
veranderstijlen zijn er? Wat is het Rijnlandse model? Dat zijn
antwoord op gaat formuleren.
Leiderschap of management
Doe je de goede dingen en doe je die dingen goed? Dat is de balans tussen leiderschap en
management. Wat is jouw dominante leiderschapsstijl en welke stijlen zijn er nog meer? Inzicht
in bijvoorbeeld dienend, coachend, situationeel en Benedictijns leiderschap is een belangrijke
doelstelling van dit blok.
Gespreksvaardigheden
og in je team? Welke vaardigde gesprek. Hoe voer je een dialo
Met elkaar oefenen op het goe
je goed luisteren, samenvaten? Welke vragen stel je, hoe kun
heden zet je in bij 1-op-1 gesprekk
ht van effectieve feedback?
ten en doorvragen? Wat is de krac

Cultuur
Wat zijn de kenmerken van een professionele en effectieve schoolcultuur? Welke patronen kun
je herkennen in je team en hoe ga je hiermee om? Werken aan jouw rol als model in het team
en als leidinggevende die werkt en schaaft aan een cultuur waarin met plezier optimaal samengewerkt en gepresteerd kan worden.
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Locatie
Op een prachtige locatie in Laren
gaan we met elkaar aan de slag.
Investering
8 studiedagen €2250,- over dit
bedrag is geen btw verschuldigd.
Wanneer
Woensdag 10 oktober
Donderdag 15 november
Dinsdag 8 januari
Maandag 4 februari
Woensdag 20 maart
Woensdag 17 april
Dinsdag 14 mei
Vrijdag 14 juni

etc.?
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van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Aanmelden
Stuur een mail naar info@interZin.nl
en je ontvangt van ons informatie
over het vervolg en de
intakeprocedure.
studiebelasting: 60 uur contacttijd
voorbereidingstijd/praktijkopdrachten: 50 uur
totaal: 110 uur
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