
 

 

Bijlage Cursus ‘Leidinggeven in de praktijk’ 

inhoud cursus 
 

De opleiding is opgebouwd uit 4 modules 

 Zelfinzicht (intake) 

Krijg inzicht in je eigen kwaliteiten en doelstellingen en 

je natuurlijke leiderschapsstijl. 

 Resultaatgericht leidinggeven 

Proactief handelen, duidelijkheid creëren in 

verwachtingen vanuit de visie, missie en doelen van de 

organisatie. 

 

 Mensgericht leidinggeven 

Authentiek communiceren met je medewerkers vanuit 

eigen inlevingsvermogen en vertrouwen. 

 

 Leidinggeven in de praktijk 

Individuele aandachtspunten in communicatie oefenen 

door middel van rollenspellen met behulp van een 

acteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Vorm 
 

Gedurende de opleiding worden er verschillende 

interventies toegepast 

 

1. Voorbereidingsopdracht 

Een module begint met een korte individuele opdracht 

waarmee de deelnemer kennis maakt met het 

onderwerp van de module, om in te schatten aan 

welk(e) ontwikkeldoel(en) hij in deze module kan 

werken. Verder dient de opdracht als voorbereiding op 

een onderdeel van de training. Wanneer een 

deelnemer namelijk vooraf zelf nadenk over bepaalde 

vragen, kan er in de training efficiënter en effectiever 

worden gewerkt. 

 

2. Training 

Doel van de training is het creëren van nieuwe 

inzichten en het oefenen van vaardigheden. We 

behandelen relevante theorie en inzichten; in principe 

alleen door opdrachten, oefeningen en geleide 

discussie. 

 

3. Werkplekopdrachten 

Na de training krijgt de deelnemer een werkplek-

opdracht mee. Doel van deze opdrachten is de 

deelnemer bewust te maken van zijn eigen handelen 

en te ondersteunen in het aanleren van nieuwe 

vaardigheden in het contact met medewerkers. 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Coaching 

In het één-op-één gesprek ondersteunt de coach de 

deelnemer in het behalen van zijn eigen 

ontwikkeldoelstellingen. 

 

5. Praktijkintervisie 

Het doel van het praktijkoverleg is het onderlinge 

vertrouwen tussen de deelnemers te vergroten, 

doordat ze van elkaar leren. Deelnemers doen een 

beroep op elkaar om mee te denken over 

vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie, 

al dan niet gerelateerd aan het onderwerp van de 

module. 

 

6. Evaluatiegesprek 

Het evaluatiegesprek is een gesprek met de 

deelnemer, de leidinggevende van de deelnemer en 

trainer/coach. 

  



 

 

planning 

 
Integrale cursus Basis cursus 

Vorm Data Tijd Vorm 

Intakegesprek Maart/april 1,5 uur Intakegesprek 

Training 16 april 13:00-16:30 uur Training 

Praktijkintervisie 23 april 15:00-17:00 uur Praktijkintervisie 

Training 4 juni 13:00-16:30 uur Training 

Praktijkintervisie 11 juni 15:00-17:00 uur Praktijkintervisie 

Coachingsgesprek Week 24/25 1,5 uur Coachingsgesprek 

Evaluatiegesprek Week 26/27 1,5 uur - 

Training 10 september 13:00-16:30 uur Training 

Praktijkintervisie 24 september 15:00-17:00 uur Praktijkintervisie 

Coachingsgesprek Week 40 1,5 uur Coachingsgesprek 

Evaluatiegesprek Week 41/42 1,5 uur - 

 


