Opleiding

Psychologie voor Managers (post-HBO)
5 Maanden
Meer dan ooit speelt psychologie een belangrijke rol in afdelingen
en organisaties. Wil je meer inzicht krijgen in het gedrag van je
medewerkers? Wil je weten waarom de ene werknemer anders
reageert dan de andere werknemer in dezelfde situatie? En wil je
weten waarom het gewenste gedrag soms niet tot stand komt in de
realiteit? Dan is deze opleiding Psychologie voor Managers uitstekend
geschikt voor jou. In deze veelzijdige opleiding wordt je waardevolle
kennis en inzichten vanuit de psychologie aangereikt. Je leert beter
op teams en individuen in te spelen. Je brengt jezelf en je organisatie
naar een hoger niveau.

Resultaat

Programma

• Je vergroot je inzicht in het vakgebied van de psychologie
• Je vergroot je zelfinzicht
• Je bent in staat je mensen beter in te schatten en effectiever te
handelen
• Je ontwikkelt je beoordelend vermogen en leert scherper
waarnemen
• Je bent in staat bewuster in te spelen op verschillende mensen
en situaties
• Je krijgt inzicht in het proces van groepsdynamica
• Je krijgt meer inzicht in hoe mensen leren en wat hun drijfveren
en motieven zijn
• Je leert het potentieel van je werknemers beter te benutten
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Doelgroep
Iedereen die in een leidinggevende, coördinerende of adviserende rol
werkzaam is en die geïnteresseerd is in het menselijke gedrag en op
zoek is naar praktische en toepasbare kennis op dit gebied.

Psychologie als gedragswetenschap
Ontwikkelingen en trends in de psychologie
Psychologie in werksituaties
Waarneming en perceptie op de werkvloer
Organisatiepsychologie
Vorming van persoonlijkheid en gedrag
Beweegredenen, motivatie en verlangens van je medewerkers
Samenwerken met verschillende menstypen en gedragsstijlen
Communicatie en oordeelsvorming
Sociale context en groepsdynamica
Vergroten van eigen verantwoordelijkheid van mensen
Psychologie van verandering
Conflictsituaties en omgaan met weerstanden
Praktijksituaties en -voorbeelden
Praktijkopdrachten

Studievoorbereiding
Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 4 uur studievoorbereiding.

Vooropleiding
Je beschikt bij voorkeur over een HBO werk- en denkniveau.

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

Studiewijze
Voorafgaand aan de training krijg je toegang tot de interactieve ICMleeromgeving en vindt een online intake plaats. Hierin breng je je
persoonlijke leerdoelen in kaart, voor jezelf én voor de docent. Deze
leerdoelen staan centraal tijdens de bijeenkomsten.
Tijdens de opleiding leg je aan de hand van diverse oefeningen,
cases en praktijksituaties de relatie tussen de theorie en je
eigen werksituatie.Tussen de bijeenkomsten door werk je aan
praktijkopdrachten via de ICM-leeromgeving, die zo je leerproces
ondersteunt. De opleiding wordt verzorgd door een ervaren
deskundige uit de praktijk.
Na de opleiding hou je onbeperkt toegang tot de ICM-leeromgeving
waar je veel extra materiaal ter verdieping en inspiratie vindt.

Studiemateriaal
Tijdens de opleiding wordt het meest actuele studiemateriaal
gebruikt.

Opleiding

Duur

Diploma

ICM verzorgt de opleiding Psychologie voor Managers als avonden als dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en
omvat 18 lessen. De dagopleiding is van 9.30 tot 16.30 uur en omvat
9 lessen. De gehele opleiding duurt 5 maanden.

De opleiding Psychologie voor Managers van ICM biedt je de
mogelijkheid om het diploma te behalen:

De opleiding start in september 2019 en februari 2020.

Tijdens deze opleiding schrijf je praktijkopdrachten. Indien je alle
opdrachten met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële
ICM Psychologie voor Managers (post-HBO) – diploma.

• Psychologie voor Managers (post-HBO) – diploma

Avondopleiding
Amsterdam – wo

Den Haag – wo

Maastricht – wo

Arnhem – wo

Eindhoven – wo

Rotterdam – wo

Breda – wo

Enschede – wo

Utrecht – wo

Den Bosch – wo

Groningen – wo

Zwolle – wo

Investering
De investering bedrag € 2.395 en bestaat uit:
• Leskosten: € 2.070 (of 3 termijnen à € 715)
• Literatuur: € 125
• ICM-praktijkopdrachten: € 200

Dagopleiding

De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 17,50 per

Amsterdam – do – za 1) Eindhoven – do – za 1)

Utrecht – do – za 1)

dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud,

Arnhem – do – za

Zwolle – do – za

bekijk de website voor actuele informatie.

Breda – do – za

1)

1)

Groningen – do – za

1)

Rotterdam – do – za

1)

1)

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

1) J e kunt zelf een dag kiezen.

Maximale groepsgrootte: 14 personen

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.

Vervolgopleiding
Arbeids- en Organisatiepsychologie (post-HBO)
Coachend Leidinggeven in 6 maanden

Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/pvm
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

