Vooropleiding

Startdatum

Lestijden

Duur

Kosten

Diploma

Divers, zie onder
Eén jaar

September - oktober
€ 1.620,-

In overleg

Locatie

In overleg

MBO-niveau 4,
Leidinggeven

Leidinggevende XXL, niveau 4, één jaar
Heeft u een functie als (beginnend) leidinggevende zoals teamleider, coördinator, afdelingschef, bedrijfsleider,
servicemanager of vestigingsmanager? Tijdens de opleiding Leidinggevende XXL leert u uw rol als leidinggevende op een
verantwoorde manier uit te voeren.

Inhoud opleiding
De opleiding is opgebouwd volgens een uniek opleidingsconcept dat voortdurend een brug slaat tussen theorie en praktijk en
waarbij u op de werkvloer regelmatig gecoacht wordt door een professional. Zo wordt elke dag weer een uitdaging om een
veilige, optimale werkomgeving te creëren voor uw team of afdeling. Uw eigen werkzaamheden als leidinggevende staan
centraal. Alle lesdagen zijn gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. De opleiding bestaat uit de volgende modules:
Leidinggeven anno nu
Leiderschapsstijlen/eigen voorkeurstijl
Organiseren en leiden van een werkoverleg
Leiderschap en teamontwikkeling
Begeleidings- en coachende vaardigheden
Communicatieve vaardigheden
Lastige gesprekken en het toepassen van feedbackregels en instructietechnieken
Projectmanagement
Opstellen van een projectplan/activiteitenplan
Het maken van planningen en projectmatig werken
Personeelsmanagement
Bepalen van de kwantitatieve personeelsbehoefte
Talentonwikkeling versus organisatieontwikkeling
Beoordelen/opstellen van een opleidingsplan
Concretiseren en uitvoeren van personeelsbeleid
Beheersen en beperken van verzuim

Algemene vakken (Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap)

Toelatingseisen
Minimaal mbo niveau 3 of 4 of havo
Enkele jaren werkervaring en minimaal 16 uur per week werkzaam als leidinggevende
Bereidheid van de werkgever om erkenning leerbedrijf aan te vragen bij SBB

Studiebelasting
De studiebelasting is afhankelijk van vooropleiding en ervaring. Gemiddeld moet de medewerker naast de bijeenkomsten
rekenen op vier tot acht uur zelfstudie per week.

Locatie
De opleiding wordt gegeven op een van de locaties van ROC Midden Nederland in Utrecht of incompany.

Certificering/diploma
Na afronding van de opleiding Leidinggevende XXL ontvangt u het wettelijk erkende diploma ‘Leidinggeven op basis van
vakmanschap mbo 4’.

Vervolgmogelijkheden
Wilt u verder leren? Dan heeft u met de opleiding een stevig fundament voor een hbo-opleiding. U kunt daarbij denken aan
HBO Management Economie en Recht of HBO Small Business Management.

Voor meer informatie of een opleiding op maat kunt u contact opnemen met
Renny Starkenburg.
Renny Starkenburg
Zakelijke Dienstverlening
06 34 94 18 78
r.starkenburg@rocmn.nl

bedrijfsopleidingen.rocmn.nl

