Opleiding

Coachend Leidinggeven in 6 maanden
6 Maanden
Wil je jezelf als leidinggevende verder ontwikkelen tot coachend
leidinggevende en manager? De coachend leidinggevende is in staat
om medewerkers te inspireren en te helpen bij het stellen en behalen
van concrete doelen. Je stijl van leidinggeven kun je aanpassen aan
wat een medewerker nodig heeft. Schakelen tussen je verschillende
rollen als manager, leider en coach gaat je steeds makkelijker af.
Daarnaast heb je zicht op je eigen kwaliteiten en verbeterpunten als
coachend leidinggevende. Je bent de mensgerichte leidinggevende
die medewerkers op persoonlijke wijze aanstuurt en coacht op eigen
resultaatverantwoordelijkheid vanuit inhoud, inspiratie en plezier.

Resultaat

Programma

• Je ontwikkelt je coachingsvaardigheden en brengt zo je
kwaliteiten in leidinggeven naar een hoger niveau
• Je bent je bewust van je rol als coachend leidinggevende en je
kiest in elke situatie voor een passende stijl van leidinggeven
• Je hebt zicht op je eigen voorkeursstijl van leidinggeven en op de
effecten hiervan op je medewerkers en je team
• Je bent in staat om je medewerkers te coachen op eigen
verantwoordelijkheid
• Je vergroot de resultaatgerichtheid van je medewerkers en je
team
• Je hebt een breed scala aan tools en methodieken om je
medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling
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Doelgroep

Studievoorbereiding

Je bent leidinggevende met een HBO/WO werk- en denkniveau en je
wilt je leiderschaps- en coachingvaardigheden verder ontwikkelen.

Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 5 uur studievoorbereiding.

Studiewijze
Deze opleiding kenmerkt zich door een praktische opzet en
directe toepasbaarheid in je werk. Voorafgaand aan de opleiding
krijg je toegang tot de ICM-leeromgeving. Je bekijkt een aantal
kennisvideo’s, oriënteert je alvast op een aantal kwesties binnen het
vakgebied en brengt je persoonlijke doelen en organisatiecontext in
kaart. Hierdoor start je optimaal voorbereid aan de opleiding en is er in
de bijeenkomsten extra gelegenheid voor praktijkgericht leren.
In de bijeenkomsten oefen je met en reflecteer je op eigen
gesprekssituaties en voorbeelden. Er is een veilige sfeer om in
te leren met gelijkgestemden en veel ruimte om ervaringen uit
te wisselen. Tussen de bijeenkomsten lees je artikelen, bekijk
je kennisvideo’s en werk je aan praktijkopdrachten via de ICMleeromgeving, die zo je leerproces ondersteunt.
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Coachend leiderschap en andere vormen van leiderschap
Leiderschapsstijlen
Je eigen stijl als leidinggevende
Visie op leidinggeven en coachen
Coachen, actief luisteren en gespreksstructuur
Motiveren en inspireren
Feedback geven, grenzen stellen en confronteren
Coachende functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren
STARR- en RET-methodiek
Coachen op competenties
Inzicht in teams en teamvorming
Praktijksituaties en -voorbeelden

Studiemateriaal
ICM maakt gebruik van het meest actuele studiemateriaal.

Examenvoordeel
Mocht je onverhoopt niet slagen voor de ICM-praktijkopdracht, dan
kun je deze tegen gereduceerd tarief herkansen.

Opleiding

Duur

Diploma

ICM verzorgt de opleiding Coachend Leidinggeven in 6 maanden als
avond- en als dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00
uur en omvat 12 lessen. De dagopleiding is van 9.30 tot 17.00 uur en
omvat 6 bijeenkomsten.

De opleiding Coachend Leidinggeven in 6 maanden van ICM biedt je
de mogelijkheid om het diploma te behalen:

In september 2020 en februari 2021 start de opleiding.

Tijdens de opleiding schrijf je een praktijkopdracht. Op deze
praktijkopdracht ontvang je persoonlijke feedback van de ICM-trainer.
Als je de praktijkopdracht met een positief resultaat afsluit, ontvang je
het officiële ICM Coachend Leidinggeven in 6 maanden – diploma.

Avondopleiding
Amsterdam – di

Den Haag – di

Maastricht – di

Arnhem – di

Eindhoven – di

Rotterdam – di

Breda – di

Enschede – di

Utrecht – di

Den Bosch – di

Groningen – di

Zwolle – di

• Coachend Leidinggeven in 6 maanden – diploma

Investering
De investering bedraagt € 2.890 en bestaat uit:
• Leskosten: € 2.490 (of 3 termijnen à € 989)
• Praktijkopdracht: € 225
• Materiaal: € 175

Dagopleiding
Amsterdam – vr – za 1) Den Haag – vr – za 1)

Maastricht – vr – za 1)

Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond voor het

Arnhem – vr – za

Rotterdam – vr – za

avondarrangement. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor actuele

Breda – vr – za

1)

1)

Den Bosch – vr – za 1)

Eindhoven – vr – za
Enschede – vr – za

1)

1)

Groningen – vr – za 1)

Utrecht – vr – za

1)

Zwolle – vr – za 1)

1)

informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

1) Je kunt zelf een dag kiezen.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/col
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).
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