Situationeel leidinggeven (po) - compleet: 5 delen

E-learning

Met situationeel leidinggeven stem je jouw gedrag af op de situatie én op de leerkracht. Maar hoe bepaal je welke stijl
van leidinggeven je in moet zetten? Hoe bepaal je het ontwikkelingsniveau van je leerkrachten en andere teamleden?
En welke vaardigheden horen bij de verschillende leiderschapsstijlen?

Leer effectief leidinggeven aan álle leerkrachten!
In deze uitgebreide module leer je de basis van het model van Situationeel leidinggeven (Hersey & Blanchard, 1977).
Daarna leer je de belangrijkste kenmerken, vaardigheden en valkuilen die bij de vier leiderschapsstijlen horen:
Instrueren
Begeleiden tot leren
Coachen
Delegeren
Situationeel leidinggeven po - Medilex Onderwijs

Voor wie
Leidinggevenden uit het primair onderwijs.

Programma
Inleiding in situationeel leidinggeven
Hoe identi ceer je het onwikkelingsniveau van je leerkracht(en)?
Wat zijn de vier leiderschapsstijlen binnen het model van Situationeel leidinggeven?
Welke vaardigheden heb je nodig als situationeel leider?
Test: wat is je eigen stijl exibiliteit en -effecitiviteit?

De vier leiderschapsstijlen
Na het volgen van de inleiding over het model van situationeel leidinggeven, leer je in willekeurige volgorde meer
over de vier leiderschapsstijlen en de toepassing in het primair onderwijs:
Instrueren
Begeleiden tot leren
Coachen
Delegeren

Per leiderschapsstijl ga je onder meer in op de kenmerken, vaardigheden, valkuilen en communicatietips.

Praktische Informatie
Voordelen E-learning
Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.
Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.
De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
Schrijf nu in en ontvang:
direct toegang tot de module
volop praktische tips om direct toe te passen
een persoonlijk certi caat van deelname

De prijs bedraagt € 79,00 ex btw per deelnemer. Volg de module met je collega's: iedere 5e deelnemer gratis

Abonnees volgen deze module gratis!

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.

