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Groei in leiding geven
Via twee deelmodules krijg je de nodige tools aangereikt om te groeien als
leidinggevende en om van jou een goed teambegeleider te maken.

Deelmodule 1:
'Groeien in leidinggeven'

Deelmodule 2:
'Groeien als team'

In deze deelmodule sta jij als
leidinggevende centraal. We bekijken wat
de theorie zegt over welke rollen je hierbij
kunt of moet opnemen.

In deze deelmodule belichten we jou, als
(bege)leider, inspirator en motivator van
een team. Het accent ligt zowel op
resultaatgerichtheid als op
procesgerichtheid.

Daarnaast leer je vooral jezelf kennen als
leidinggevende: we belichten je (kern)
kwaliteiten en valkuilen en gaan na wat je
leiderschapsstijl is. Je wordt je ook bewust
van jouw invloed op personen en groepsprocessen. Zo hopen we je hierin te laten
groeien, zodat je jezelf ontwikkelt als
inspirator en motivator en leert om te
gaan met macht, participatie en
weerstanden. Op die manier krijg je de
tools in handen om je persoonlijke
effectiviteit te verhogen en burn-out te
voorkomen.

Als leidinggevende wil je immers samen
met je team goede resultaten behalen én
hecht je belang aan de
arbeidstevredenheid van je medewerkers.
Volgende thema’s komen daarbij aan bod:
• Wat is een effectief team?
• Wat is effectieve communicatie?
• Hoe ga je om met conflicthantering?
• Hoe inspelen op groepsdynamica?
• Hoe omgaan met interdisciplinariteit?
• Hoe kan ik veranderingsprocessen
opzetten?

Dit postgraduaat maakt deel uit van de
BanaBa Orthopedagogisch Management,
bestaande uit 3 delen:
• het postgraduaat ‘Orthopedagogisch
Management: de leidinggevende als
persoon en als (bege)leider van een
team’;
• het postgraduaat ‘Orthopedagogisch
Management: de leidinggevende als
actor in de organisatie en de
organisatiecontext’;
• de finalisatievakken:
‘orthopedagogische en ethische
invalshoeken’, ‘persoonsgebonden’
en ‘resultaatsgebonden' project.
Beide postgraduaten kunnen afzonderlijk
en in willekeurige volgorde gevolgd
worden.
Studenten die een volledig postgraduaat
met succes afleggen, kunnen een
postgraduaatgetuigschrift behalen.
Studenten die alle onderdelen (60
studiepunten) met succes afleggen
binnen een tijdspanne van 5 jaar en aan
de voorwaarden voldoen, krijgen het
BanaBa-diploma.

Op www.odisee.be/gpv vind je meer info
over de opleidingsonderdelen in de
ECTS-fiches.

Lesgevers
Rudi Timmermans heeft meer dan 15 jaar
ervaring als HR-manager. Sedert een
aantal jaren werkt hij als zelfstandig
consultant (www.evenwicht.be) en
combineert dit met een job als deeltijds
docent aan Odisee.
Ann De Winter, deskundige en
leidingevende uit het werkveld.

Doelgroep
Orthopedagogen, sociaal werkers en
personen in de sociale sector die een
leidinggevende functie bekleden of
ambiëren.

Praktische informatie
Verloop

Meer info

Het postgraduaat Orthopedagogisch
Management I omvat 20 studiepunten.
Deelmodule 1 omvat 5 lesdagen en start
op 18 februari 2016. Deelmodule 2 omvat
eveneens 5 lesdagen en start op 26
september 2016. De lessen gaan telkens
door donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. De
lesdagen kun je terugvinden op
www.odisee.be/gpv.

Voor meer informatie over de inhoud kun
je terecht bij Caroline Damman
(caroline.damman@odisee.be).

Inschrijven voor het postgraduaat kan op
basis van een bachelor- of masterdiploma
in de orthopedagogiek of aanverwante
opleiding. Instappen kan onmiddellijk voor
personen met relevante ervaring als
leidinggevende in de sociale sector.
Personen zonder relevante werkervaring
worden uitgenodigd voor een intakegesprek.

Kostprijs
Het postgraduaat kost 600 euro,
cursusmateriaal, broodje en drankje
inbegrepen. Odisee is als
opleidingsverstrekker erkend door de
Vlaamse Gemeenschap voor
opleidingscheques en is een erkend
dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Locatie
De lessen vinden plaats op de campus in
Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.
Je vindt de wegbeschrijving naar de
campus op www.odisee.be.

www.odisee.be/gpv

Inschrijven
Inschrijven voor het postgraduaat kan
online via www.odisee.be/gpv. Klik
daarvoor bij het postgraduaat op
‘inschrijven’ om je aanvraagdossier te
starten. Je ontvangt hiervoor per mail een
vragenlijst. De programmacoördinator van
het postgraduaat zal je aanvraag
onderzoeken op basis van de
toelatingsvoorwaarden. Na goedkeuring
van je aanvraagdossier krijg je meer
informatie om de inschrijvingsprocedure af
te ronden.
De opleiding wordt ingericht bij minimum
12 inschrijvingen. Wij aanvaarden
maximum 20 inschrijvingen.

Getuigschrift
Wie deze opleiding volledig volgt en
slaagt voor de examens, ontvangt het
postgraduaatgetuigschrift. Wie niet aan de
voorwaarden voldoet, ontvangt een
deelname-attest met de vermelding van de
effectief gevolgde lesuren.
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Voorwaarden

Voor administratieve inlichtingen kun je
terecht op het secretariaat van het
Groepscentrum Permanente Vorming:
tel: 02-609 37 37 - e-mail: gpv@odisee.be

