
 NIEUW

Met de leergang maak je een verdieping op je persoonlijk kompas. Door vanuit dit persoonlijk kompas te kijken naar 
jouw rol in het proces dat je met je team, de ouders en de omgeving van jouw organisatie(s) doorloopt, kun je 
bepalen wat je daarin te ontwikkelen hebt om je doelen beter, makkelijker en effectiever te behalen. In de leergang 
maak je kennis met inzichten die je verder brengen in je expertrol als integraal leidinggevende. De leergang is voor 
leidinggevenden uit het publieke domein waaronder onderwijs, kinderopvang, welzijn, jeugdhulp en gemeentes. Een 
gemêleerde groep zorgt voor een brede ontmoeting met diverse leidinggevenden.

LEERGANG
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

EEN TWEEDAAGSE EN DRIE BIJEENKOMSTEN 
START: SEPTEMBER 2020

TIJD NEMEN OM JE EVEN 
ONDER TE DOMPELEN EN EEN 
VERDIEPINGSLAG TE MAKEN?



De leergang Persoonlijk Leiderschap is voor leidinggevenden die werkzaam zijn in het domein Kind en 
Educatie (0 – 18 jaar). Ben je directeur basisonderwijs, leidinggevende van een Kindcentrum, leidinggevende 
bij jeugdhulp of teamleider in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, dan ben je van harte welkom.
Na het succesvol afronden van de leergang ontvang je een certificaat waarmee herregistratie bij het 
Schoolleidersregister PO mogelijk is. De leergang staat tevens geregistreerd bij het schoolleidersregister VO.

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
Tel. 038-4257620

LEERGANG PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

INHOUD
Thema 1: Biografie als kompas
Als leidinggevende is het belangrijk om je 
eigen biografie te kennen en te herkennen, te 
weten hoe je keuzes maakt en welke waarden 
je handelen sturen. Welke grondpatronen 
hebben zich ontwikkeld en welke invloed heeft 
dit op de wijze waarop je je leiderschap toont? 
Voor de ontwikkeling van jouw organisatie is 
het van belang te weten welke waarden je 
positief beïnvloeden of juist blokkeren, zodat je 
hier, vanuit je eigen authenticiteit, effectief op 
kunt bijsturen. Dit thema komt aan bod in de 
tweedaagse.
 
Thema 2: Vanuit visie een plek innemen
Als je als leidinggevende weet waar je naar toe 
wilt met de organisatie, is het ook makkelijker 
je te richten op de stappen die nodig zijn om 
doelen en ambities te verwezenlijken. Het geeft 
helderheid over de collectieve opdracht van je 
organisatie en het maakt dat je als als 
leidinggevende weet wat je te doen staat.
 
Thema 3: Benutten van uw talent
Benutten van talent gaat over het ten volle 
inzetten hiervan, om daarmee waarde toe te 
voegen aan de actuele situatie binnen je 
organisatie. Wanneer je handelt vanuit je 
kracht, geef je meer betekenis aan je rol als 
leidinggevende. Je bent duidelijk over je 
kwaliteiten en helpt anderen hun talent te 
ontwikkelen en te benutten.
 
Thema 4: Persoonlijk verbeterplan
Een persoonlijk verbeterplan als onderlegger 
voor je eigen handelen helpt je in het bundelen 
van ervaringen en inzichten en geeft richting 
aan de wijze waarop je je leiderschap kleur wilt 
geven, vanuit het motto: ‘Laatst stond ik even 
stil en dat was een hele vooruitgang!’

PRAKTISCHE 
INFORMATIE
Niveau Post-hbo
Studiebelasting Een tweedaagse en drie bijeenkomsten

De totale studielast is 112 uur (4 EC's)
Locatie Katholieke Pabo Zwolle
Data De data worden in september 2020
                           gepland. Kijk op www.kpz.nl voor de data.
Tijd Tweedaagse:

Dag 1: 9.00 - 20.00 uur
Dag 2: 10.00 - 16.00 uur
Andere dagen: 9.00 - 16.00 uur

Docent Kijk hiervoor op www.kpz.nl.
Kosten Kijk op www.kpz.nl/studeren/
                             herregistratie-persoonlijk-leiderschap
                             voor de actuele prijzen.

De leergang Persoonlijk Leiderschap vormt samen met de 
leergang Regie en Strategie een brede basis voor gedegen 
en weldoordacht leiderschap. De leergang Regie en 
Strategie is gestart in februari 2020 en zal in februari 2021 
opnieuw starten.

INSCHRIJVEN
Vind je de leergang interessant, gun jezelf dan de tijd om 
hier aan deel te nemen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Je kunt je aanmelden via www.kpz.nl/studeren/
herregistratie-persoonlijk-leiderschap/

http://www.professionaliseringsaanbod.nl/aanbieders/kpz-leiderschapsopleidingen-kind-en-educatie/

