Persoonlijk Leiderschap

Het trainingsprogramma om je persoonlijk leiderschap skills een boost te geven
Het trainingsprogramma Persoonlijk Leiderschap wordt door Spijtenburg in samenwerking
met IBC in de vorm van De Wasstraat aangeboden: ‘Voor persoonlijke sprankeling’. Dit
programma is samengesteld vanuit de gedachte om een innerlijke groei te genereren. Door
middel van een persoonlijk ontwikkelingsproces worden de leidinggevende vaardigheden
van onderwijs professionals ontwikkeld. Dit programma is geaccrediteerd door het
schoolleidersregister en kan aangemerkt worden als herregistratie opleiding.

Door de druk en drukte van onze dagelijkse
bezigheden vergeten we soms om stil te staan en
te reflecteren op onszelf. En dat terwijl zelfkennis
een essentiële voorwaarde van leidinggeven is.
Een goede leider kijkt eerst kritisch naar zichzelf
voordat hij kritisch naar anderen kijkt. Als leider
is het namelijk belangrijk dat je je persoonlijke
kracht kan overbrengen om anderen te inspireren
en overtuigen. Maar hoe goed ken jij jezelf nou
echt en waar wil je uiteindelijk naartoe?
Tijdens deze training gaan we op zoek naar jouw
persoonlijke kompas om antwoord te kunnen
geven op deze vraag. Het persoonlijke kompas
bestaat uit vier dimensies: rationele intelligentie
(IQ), fysieke intelligentie (FQ), emotionele
intelligentie (EQ) en spirituele intelligentie (SQ).
Er wordt aandacht besteed om het samenspel
van deze vier vormen tijdens je dagelijkse
bezigheden terug te brengen. Zo ontstaat er een
balans waar persoonlijke groei uit voortkomt.

SQ

Wat vormt de leidraad van wie ik ben
en wat ik doe?

EQ

Wat zorgt voor emotionele verbondenheid met mijn omgeving en waar haal ik
mijn gevoel van waardering uit?

FQ

Wat heb ik nodig om mijn acties uit te
kunnen voeren?

IQ

Word ik voldoende uitgedaagd, kan ik
me ontwikkelen en heb ik mogelijkheden tot groei?

Deze vragen hebben vast wel eens door jouw
hoofd gespookt, maar heb je deze vragen
daadwerkelijk beantwoord? Uit ervaring weten wij
dat veel mensen tegen persoonlijke grenzen aanlopen, die voorkomen kunnen worden door het
ontwikkelen van je zelfkennis. Deze ontwikkeling
is gekoppeld aan wie jij bent als leidinggevende.
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Heb jij het gevoel dat jij nu
niet alles uit jezelf kan halen?

Praktische zaken
Start

De training start in het voor- en najaar.

Schrijf je nu in

Deze training persoonlijk leiderschap stimuleert
niet alleen je eigen ontwikkeling, maar ook die
van jouw collega’s!

Duur

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met:

Doelgroep

Michelle de Rover
M: m.derover@spijtenburg.nl
T: 076 - 2063 333

5 dagen, 1 keer per 2 weken of 10 avonden
gedurende 5 maanden.

De kandidaten hebben minimaal 4 jaar ervaring
als schoolleider in het Primair Onderwijs. Deze
training wordt specifiek voor schoolleiders
verzorgd in het kader van herregistratie.
Voldoe je niet aan de voorwaarden? Neem dan
contact op met één van onze consultants. Onder
bepaalde voorwaarden kun je toch deelnemen aan
deze training.

Toelating

Je beschikt over HBO+ / Academisch werk- en
denkniveau.

Locatie

De training wordt als open training verzorgd op
externe locaties door heel Nederland en kan ook
als maatwerk worden georganiseerd bij jouw
stichting.

Bijeenkomsten

Voordat het trainingsprogramma begint, zal
er een intake plaatsvinden met één van onze
consultants. Het trainingsprogramma bestaat uit
vijf intensieve bijeenkomsten met daaropvolgend
een meesterproef die zal aantonen of de
persoonlijke leerdoelen zijn behaald en wat het
heeft opgeleverd.

Studielast

40 deskundigheidsuren.

Prijs

De investering in het trainingsprogramma
Persoonlijk Leiderschap bedraagt € 2.950
(vrijgesteld van btw).
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