Coachend leidinggeven

Cursus

Van jou als leidinggevende wordt verwacht het beste uit je medewerkers en je team te halen. Om dit te kunnen
volbrengen, is het nodig om je stijl van leidinggeven af te stemmen op wat de verschillende medewerkers van jou
vragen. Coachend leidinggeven is een uitstekend hulpmiddel. Hoe coach jij ongemotiveerde medewerkers? Hoe zorg
je dat beslissingen door het hele team gedragen worden? En wat zijn handvatten in het omgaan met veranderingen
binnen jouw team?

Verhoog het zelfsturend en probleemoplossend vermogen van jouw medewerkers met de juiste
coachingstechnieken!
Miranda Vanbrabant, trainer en coach, verzorgt alle vier de cursusdagen die globaal verdeeld zijn in:
dag 1: Ik als leider
dag 2: Coachingstechnieken
dag 3: Omgaan met diversiteit in het team en jouw rol
dag 4: Het team in verandering en jouw rol

Er is veel ruimte voor eigen inbreng en intervisie.

Voor wie
Deze cursus is ontwikkeld voor leidinggevenden uit het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs.
De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers!

Programma
De cursus ‘Coachend leidinggeven’ bestaat uit vier interactieve contactdagen van 9.30 tot 16.00 uur. De cursus is
speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden in het onderwijs die hun coachingsvaardigheden willen verbeteren.
Tijdens de cursus krijg je opdrachten om op school aan te werken. De volgende bijeenkomst krijg je terugkoppeling
van Miranda Vanbrabant en je medecursisten.
Datareeks: maandag 28 november, dinsdag 20 december 2022, donderdag 12 januari en woensdag 1 februari 2023

Hieronder vind je het programma met de leervragen in hoofdlijnen:

Dag 1
Ik als leider

Managen van bovenstroom en onderstroom
Hoe ga je om met weerstand van jezelf en de ander?
Wat zijn jouw persoonlijke interactiepatronen? En hoe zet je deze kennis in?
Hoe communiceer je zonder oordeel? – re ecteren, feedback geven en grenzen stellen

Dag 2
Coachingstechnieken
Hoe zet je verschillende technieken in voor coaching? - situationeel leidinggeven, het model van Hersey en Blanchard
Wat zijn succesfactoren in coaching en hoe gebruik jedeze in de praktijk?
Hoe coach je gemotiveerde medewerkers, zodat zij het beste uit hun werk halen?
Hoe ga je om met weerstand, motivatieproblemen en disfunctioneren binnen jouw team?
Wat zijn handvatten in het omgaan met veranderingen binnen jouw team?

Dag 3
Omgaan met diversiteit in het team en jouw rol
Sturen, steunen, uitdagen, delegeren en afscheid nemen van medewerkers: hoe en wanneer zet je deze verschillende
strategieën in?
Hoe coach je ongemotiveerde medewerkers?
Tips en handvatten in het ontwikkelen van een persoonlijke stijl, passend binnen de cultuur van jouw school of
organisatie

Dag 4
Het team in verandering en jouw rol
Teamdynamiek - oog hebben voor de veranderprocessen binnen jouw team
Hoe zorg je dat beslissingen door het hele team gedragen worden? - Deep Democracy principes
Wat zijn de vijf frustraties van werken in een team en hoe gebruik je deze kennis?

Praktische Informatie
Datum
28 november, 20 december 2022, 12 januari en 1 februari 2023

Kosten

Naast toegang tot de vierdaagse cursus krijg je:
gratis het boek 'Help! Ik geef coachend leiding'
handouts met de presentaties van de trainer
een persoonlijk certi caat van deelname
de hele dag kof e, thee en versnaperingen
een uitgebreide lunch
De prijs bedraagt 1495 ex btw per persoon voor vier dagen. Kom je met een groep, dan is iedere 5e deelnemer gratis.

Adres
La Vie Meeting Center
St. Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Locatie en parkeren
La Vie Meeting Center, Utrecht
La Vie ligt op een steenworp afstand van de beroemde Utrechtse grachten.
La Vie is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je liever met de auto, dan kun je tegen betaling parkeren
in Qpark la Vie.

Openbaar vervoer
Je volgt vanuit Utrecht Centraal Station de bewegwijzeringborden "centrumzijde"

vervolgens vanuit winkelcentrum "Hoog Catharijne" volgt u de borden "Vredenburg".
Regardz La Vie Utrecht bevindt zich tegenover het Vredenburg (plein) en naast de Bijenkorf op de hoek
St.Jacobsstraat/Lange Viestraat.
Je kunt het meeting center bereiken via de ingang van het kantorencomplex "La Vie" aan de St. Jacobsstraat. Op
de borden op de 4e etage zie je in welke zaal je moet zijn en daar kun je dan direct naartoe.

Parkeren
Postcode ten behoeve van je navigatiesysteem : 3511 BS
Parkeren kan in de Qpark parkeergarage La Vie, welke langs de verschillende aanrijdroutes wordt bewegwijzerd.
Op parkeerniveau 14 heeft u rechtstreekse doorgang naar La Vie.
Parkeergarage “La Vie” bevindt zich aan de St. Jacobstraat naast de Bijenkorf.
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.

