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Hoe leg je in de snel veranderende wereld de verbinding tussen de nieuwe 
organisatiekoers en de medewerkers? Hoe zorg je dat iedereen zijn talenten kan 
inzetten en voldoende wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen? En hoe doe je 
dat op afstand?  De opleidingen en trainingen in ons open aanbod kenmerken zich 
door een gedegen en persoonlijke aanpak. Het met en van elkaar leren staat 
centraal. Onze opleidingen zijn geschikt voor medewerkers op hbo-niveau of 
hoger en de enorme diversiteit in achtergrond van deelnemers versterkt het 
effect.
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Leiderschap

EFFECTIEF LEIDERSCHAP

Deze post-hbo opleiding geeft je een brede, integrale kijk 

op het operationeel praktisch leiderschap van teams. Je 

vergroot je leidinggevende, aansturende en coachende 

vaardigheden voor de dagelijkse praktijk. De nadruk ligt 

op kennis en inzicht over organisatieprocessen en effectief 

leidinggeven. Daarbij versterk je je analyse, 

oordeelsvorming, effectieve communicatie en vergroot je 

je persoonlijke en professionele effectiviteit. Je leert de 

innovatieve kracht en de kwaliteit van de prestatie van de 

organisatie te vergroten door talenten en potenties van 

medewerkers te signaleren en deze te stimuleren en te 

verbinden.

HOGER MANAGEMENT

In deze post-hbo opleiding staat het managen en leiden 

van een afdeling centraal, op operationeel en tactisch 

niveau. In het huidige leiderschap zie je drie belangrijke 

rollen: manager, coach en de strateeg. Het schakelen 

tussen deze rollen vraagt om een helicopterview, waarbij 

je breder en verder moet kijken dan vanuit je eigen 

vooropleiding of discipline. Deze opleiding laat je groeien 

als manager én persoon.

In deze opleiding leer volgens zes managementthema’s of 

modules. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke 

ontwikkeling als leider. Je ontvangt coaching en intervisie, 

en je werkt aan de integrale leerlijn.

BEDRIJFSKUNDE

In deze post-hbo opleiding ontwikkel je jezelf als een 

complete leider. Je groeit als manager, coach en strateeg 

door een combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke 

ontwikkeling. Je ontvangt coaching en intervisie en gaat 

aan de slag met een uitdagend verandertraject in je eigen 

organisatie. Je vergroot je kennis op het gebied van 

bedrijfsfuncties en integraal management. Je leert hoe je 

beleid bepaalt en passende strategische keuzes maakt. Jij 

kunt straks tijdig inspelen op kansen en bedreigingen 

vanuit de markt, en organisatie- en verandertrajecten 

doorvoeren.

HYBRIDE LEIDINGGEVEN

Een online interactieve leiderschapstraining waarin je met 

en van elkaar hybride leidinggevende vaardigheden leert 

en ontwikkelt om op afstand effectief leiding te kunnen 

geven. Je leert hoe je, als leidinggevende, medewerkers 

op afstand toch bij elkaar kunt brengen, behouden, goed 

kan faciliteren en ondersteunen in het kader van gewenste 

output en het tijdig kunnen afschakelen.



DUURZAAM LEIDERSCHAP

De opleidingen Bedrijfskunde post-hbo, Hoger 

Management, Effectief Leiderschap en Hybride 

Leidinggeven zullen vanaf februari 2023 samengaan onder 

de naam: 'Duurzaam Leiderschap'.  Dit is een modulaire en 

flexibele Leiderschapsopleiding.

COACHEND LEIDERSCHAP

Leidinggeven en coachen, van een moderne manager 

worden beide gevraagd. Een veelvoorkomende gedachte 

is dat een ervaren manager de rol van coachend leider 

moeiteloos kan oppakken. Maar dat is in de praktijk nog 

niet zo eenvoudig. Het goede nieuws is dat je coachend 

leiderschap kunt ontwikkelen! Tijdens deze cursus leer je 

welke vaardigheden daarbij horen en hoe jij die in jouw 

specifieke situatie kunt aanleren.Na afloop van de cursus 

heb je jouw visie op coachend leiderschap ontwikkeld. Jij 

en je medewerkers boeken sneller resultaten. En je ervaart 

als team meer werkplezier!

TEAMCOACHING

Wil jij teams naar een zelfstandiger niveau van 

samenwerking coachen? De Leergang Teamcoaching leert 

jou wat je kunt doen om het team de volgende stap te 

laten zetten. Je wordt getraind in het doen van 

teaminterventies en krijgt meer inzicht in dilemma's en 

dynamiek van een groep. De leergang is erkend door 

NOBCO. Deze leergang bestaat uit 13 lesdagen die 

verspreid zijn over een klein jaar. Daarna kan je laten 

registreren als teamcoach bij de StiR.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

De opleiding Persoonlijk Leiderschap geeft je handvatten 

om jezelf beter te leren kennen en vat te krijgen op de 

belemmeringen die je mogelijk ervaart. Tijdens deze 

opleiding ontdek je welke karaktereigenschappen, 

waarden en overtuigingen je gedrag aansturen en ervaar 

je hoe je met jouw eigen gedrag een ander beïnvloedt. Je 

leert bewust keuzes maken, waardoor je, vanuit contact 

met jezelf,  in staat bent aan te sluiten bij verschillende 

communicatiestijlen. Je leert luisteren op verschillende 

niveaus, de juiste vragen stellen, hoe je het verkennen van 

verschillende perspectieven stimuleert en je 

gesprekspartner het onderscheid helpt maken tussen 

emotie en ratio. En vanzelfsprekend hoe je je rug recht 

houdt, ook als het spannend wordt.

De rollen van 
leiderschap
We kijken naar leiderschap vanuit de hedendaagse 

context in organisaties en daarin zien wij drie 

belangrijke rollen die leiders vervullen; 

- Strateeg/leider (zet de koers uit)

- Manager (voert de koers uit)

- Coach (zet de mensen in hun kracht)



Management

ALGEMEEN PROJECTMANAGEMENT

Ontwikkel jezelf om complexe projecten op professionele 

wijze in de praktijk beter te managen en uit te voeren. In 

deze post-hbo opleiding krijg jij de handvatten aangereikt. 

Je doet veel kennis op, ontwikkelt je persoonlijke 

vaardigheden en je verkent projectmanagementtheorieën 

en -technieken. Bij afronding van deze opleiding heb je 

een realistisch beeld van je eigen rol in de projectteams. 

En weet je hoe je op een vakkundige wijze projecten 

organiseert en beheert.

VERANDEREN MET KWALITEITS-, PROCES- EN LEAN 

MANAGEMENT

Efficiënt ingerichte processen leiden tot hogere 

klanttevredenheid en betere resultaten, kortom tot een 

hogere kwaliteit. Met deze post-hbo opleiding leer je de 

bedrijfsprocessen, kwaliteit en efficiency in jouw eigen 

organisatie te verhogen en te vernieuwen. Centraal staan 

verandermanagement, kwaliteits- en procesmanagement 

en Lean Six Sigma (Green Belt). Je verdiept je onder meer 

in hoe je klanttevredenheid verhoogt, een 

kwaliteitsmanagementsysteem opzet en de 

bedrijfsprocessen optimaliseert en er wordt verbinding 

gelegd met het tot stand brengen van de gewenste 

veranderingen.

INCOMPANY

Hoe leg je in de snel veranderende wereld de verbinding 

tussen de nieuwe organisatiekoers en de medewerkers? 

Want soms verandert de omgeving sneller dan je 

medewerkers zich realiseren. Hoe zorg je dat iedereen in 

het bedrijf zijn talenten kan inzetten en voldoende wordt 

uitgedaagd om zich te ontwikkelen? En hoe doe je dat op 

afstand?

In deze thema’s op het gebied van leiderschap en 

ontwikkeling zijn wij helemaal thuis. We ontwikkelen naar 

behoefte van de managers of de medewerkers van jouw 

bedrijf een maatwerktraject dat precies past bij hun 

ontwikkelingsvraag. Het kan bijvoorbeeld een traject zijn 

waarin directie en managers samen een nieuwe stijl van 

leidinggeven ontwikkelen, of een traject waarin 

medewerkers of teamleiders hun persoonlijk leiderschap 

onderzoeken en ontplooien.

VOOR WIE?

Maatwerkopdrachten doen we vooral voor grotere 

organisaties, in uiteenlopende sectoren. In deze trajecten 

ondersteunen wij directies, managers, hr-adviseurs en 

medewerkers. Dat kan zijn als adviseur, trainer, docent of 

als procesbegeleider van veranderingen.

WAAR?

Maatwerktrajecten kunnen zowel bij jou op locatie 

worden georganiseerd als bij ons op Windesheim. Wil je je 

eigen organisatie gebruiken als plek om te leren? Of is het 

juist goed om even met de groep weg te zijn van de 

dagelijkse hectiek? Wij nemen je overwegingen mee in ons 

voorstel voor een ontwikkelingstraject voor jouw 

organisatie. Soms verzorgen we ook maatwerktrajecten 

op bijzondere externe locaties.

Vragen?
Wil je eens in gesprek over de mogelijkheid van 

een incompany leiderschapstraject voor jouw 

organisatie? Stuur een e-mail naar Gijs Jan van 

Heusden via gj.van.heusden@windesheim.nl. 





Meer weten?

Voor meer informatie over onze opleidingen 

en cursussen zie onze website 

www.windesheim.nl/professionals en filter 

op interessegebied Leiderschap.

Open avond

Wil je meer weten over ons aanbod? Kom 

dan naar een (online) open avond. Meer 

informatie hierover vind je op 

www.windesheim.nl/openavond. Je kunt je 

daar ook aanmelden.

Events

Proefles, online open college of workshop 

volgen? Kijk op 

www.windesheim.nl/agenda voor meer 

informatie.

De genoemde opleidingen en cursussen in 

deze folder betreffen het aanbod  op het 

gebied van Leiderschap van de afdeling 

Leven Lang Ontwikkelen van het domein 

Business, Media en Recht.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen 

rechten worden ontleend.
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