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ONTWIKKELGERICHT
LEIDERSCHAP
Tijdens de cursus Ontwikkelgericht Leiderschap leer je wat
jouw organisatie nodig heeft om een lerende cultuur te
realiseren. En welke rol jij als leidinggevende hierin speelt.
Maak continu ontwikkelen mogelijk binnen jouw organisatie.
Meld je aan voor Ontwikkelgericht Leiderschap!

Je gaat naar huis met een praktijkopdracht: Van welk type
leiderschap is binnen jouw organisatie sprake? Welk verschil zie je
tussen leidinggevenden? Wat is jouw visie op leiderschap?

VOOR WIE IS DEZE CURSUS?

Dag 3: Hoe organiseer je continue ontwikkeling?
• leidinggevenden in een ontwikkelgerichte organisatie
• faciliteren van leren, wat houdt dat in?
• (h)erkennen van kwaliteiten in je team en welke kansen dit
biedt (DNA-model)

grote organisatieverandering. Minimaal 1 jaar werkervaring als
direct of indirect leidinggevende is een pré.

• het voeren van medewerkersgesprekken in een
ontwikkelgerichte organisatie
• competentie ‘leren’
Na dag 3 ga je concreet aan de slag met een praktijkopdracht.
Tussentijds is er online een (sub) supervisiebijeenkomst om de
ervaringen en voortgang te bespreken.

Je bent leidinggevende of HR-adviseur gericht op leiderschap
(sontwikkeling). Je wilt werken aan je leiderschapskwaliteiten
en resultaatgerichter werken. Je wilt meer beweging realiseren in
jouw team, de samenwerking bevorderen of je staat voor een

PROGRAMMA

Dag 1: De ontwikkelgerichte lerende organisatie
• het verschil tussen reorganiseren en continu ontwikkelen
• het verschil tussen identiteit en imago
• het verschil tussen opleiden en ontwikkelen
• vier veranderdimensies binnen organisaties
• mensbeeld en lerende identiteit
• inleiding op leiderschap
Je gaat naar huis met een praktijkopdracht: Wat voor type
organisatie is jouw organisatie? En wat vind jij als persoon
belangrijk? Hoe verhoudt zich dit tot elkaar?
Dag 2: Leiderschap
• rol van leidinggevenden in veranderprocessen
• visie op mens- en organisatieontwikkeling
• visie op leiderschap
• persoonlijk leiderschap

Dag 4: Leren leren in de praktijk
• faciliteren van leren: wat is nodig en welke rol heb je als
leidinggevende? (rol van het werkoverleg)
• reflectie, wat is dat en hoe doe je dat?
• feedback en feedforward, hoe bevorder je dat?
• aanspreekcultuur, wat is daarvoor nodig?
• eventuele vragen vanuit de praktijk
Bovenstaande punten ga je toepassen in de praktijk. Wat valt op?
Wat betekent dit voor jou? We bespreken dit tussentijds in een
online (sub)supervisiebijeenkomst.
Dag 5: Ontwikkelgericht leiderschap
We sluiten de cursus feestelijk af met een korte presentatie over
jouw leiderschapsontwikkeling. Waar ga je de komende tijd mee
aan de slag? En waar zie je kansen en mogelijkheden voor jou en
jouw organisatie?

Adviesgesprek
Bespreek je ontwikkelbehoefte
met een studieadviseur.
Aanmelden:
han.nl/adviesgesprek.

Proefstuderen
Ervaren hoe het is om te
studeren? Kom naar een
proefcollege. Aanmelden:
han.nl/proefcollege.

Open Avonden
Kom sfeer proeven en kies de
opleiding die bij je past.
Aanmelden: han.nl/durf.

WERKWIJZE

De cursus Ontwikkelgericht Leiderschap bestaat uit een
combinatie van lesdagen, online supervisie en praktijkopdrachten. Het gehele programma is gebaseerd op
praktijksituaties, zodat er een directe koppeling is tussen het
onderwerp ‘ontwikkelgericht leiderschap’ en jouw persoonlijke
situatie. Wat je leert kan je meteen toepassen in je werk.
Er zijn 5 lesdagen, om de 2/3 weken ingepland, in de middag en
avond. Tussentijds werk je aan praktijkopdrachten en (online)
supervisiebijeenkomsten.

RESULTAAT

Na deze cursus weet je wat het verschil is tussen reorganiseren en
continu ontwikkelen. Wat binnen een organisatie nodig is, of
gedaan kan worden, om een lerende cultuur te realiseren. En
welke rol een leidinggevende daarbij speelt. Ook ken je jouw
eigen kracht en jouw specifieke bijdrage binnen je organisatie. Je
weet wat jij kan doen om continu ontwikkelen mogelijk te maken.
Je rondt de cursus af met een praktijkopdracht. Heb je aan alle
onderdelen deelgenomen en alle tussentijdse opdrachten goed
gemaakt? Dan ontvang je aan het einde van deze avond je
HAN-certificaat.

Snel antwoord
Bel of mail ons: (026) 369 13 00
of deeltijd.bedrijfskundehr
@han.nl

IN HET KORT
Variant
Post-hbo cursus
Duur
4 maanden (5 lesdagen)
Startmoment
Najaar. Kijk voor actuele startdata op han.nl.
Locatie
Arnhem, Ruitenberglaan 31
Resultaat
Certificaat
Kosten
€ 1995,- (btw vrij, inclusief lesmateriaal en
arrangementskosten)
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