
Ben je een coördinator of unitleider die zichzelf verder wil ontwikkelen
op het gebied van leiderschap? In deze opleiding leer je hoe je teams
kunt aansturen en professionaliseren, veranderprojecten kunt opzetten
en onderwijsvernieuwingen kunt begeleiden.

WORD EEN INSPIRERENDE MIDDENMANAGER
Als middenmanager heb je een centrale positie in de school en dat brengt verschillende
uitdagingen met zich mee. Hoe ga je om met weerstand, hoe creëer je draagvlak onder je
collega's en hoe stimuleer je ontwikkeling in het team? Daarnaast ben je bezig met
veranderprojecten en onderwijsinnovaties die je wilt opzetten en implementeren. In de
opleiding Middenmanagement leer je in zes dagdelen hoe je jouw leidinggevende vaardigheden
kunt versterken.

Opleiding Middenmanagement

RESULTATEN
Je kunt jezelf als middenmanager goed positioneren binnen jouw school
Je kunt je leiderschap individueel en met de directie vormgeven
Je hebt inzicht in jouw persoonlijke waarden en drijfveren
Je begrijpt het gedrag van collega’s en past de juiste gesprekstechnieken toe
Je weet hoe je ontwikkeling binnen het team in gang kan zetten
Je hebt kennis over diverse intervisiemodellen die je kunt inzetten
Je weet hoe je onderwijsinnovaties op effectieve wijze kunt begeleiden

JOUW INVESTERING
Aantal contacturen: 18 uur verdeeld over 6 dagdelen
Zelfstudie: 16 uur
Kosten: € 995,-

MELD JE AAN

"Dankzij de
opleiding heb ik
nu de juiste
handvatten om
mijn leiderschap
verder vorm te
geven" 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Data: 13 oktober 2021 | 3 november 2021 | 24 november 2021 
15 december 2021 | 19 januari 2022 | 16 februari 2022

Cursusleider: Ellen Nijhof | 06-25 730 953
Locatie: Klaarr Educatie, Wielingenstraat 115, Purmerend

Duurzaam in educatie



MELD JE AAN

INHOUD OPLEIDING

Persoonlijke stijlen in communicatie 
Zelfreflectie en transactionele
Analyse 
Aansturing van collega’s 

Gespreksvaardigheden 
Leiding geven aan vergaderingen en
overleggen 

Omgaan met weerstand
Veranderingsmanagement en
onderwijs innovaties
Teamontwikkeling en
professionalisering

Dagdeel 1: De opdracht van de
manager 

              
Dagdeel 2: Werkstijlen

Dagdeel 3: Leider voor de toekomst

Het geven en ontvangen van
feedback
Teameffectiviteit en persoonlijke
effectiviteit
Interactiepatronen in teams 

Intervisie+
Strooks: waar je aandacht aan geeft,
groeit 

Coachen en motiveren
Eindpresentatie

Dagdeel 4: Feedback 

Dagdeel 5: Managen en kwaliteitszorg

Dagdeel 6: Inspirerend leiderschap

MELD JE AAN
Interesse in deze opleiding? Stuur een
mailtje naar e.nijhof@klaarr.nl.
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