
 
 

TRAINING ORIËNTEREN OP LEIDINGGEVEN (OOL) 

Je wilt je beraden op de volgende stap in jouw loopbaan en vraagt je af of leidinggevende op korte 
of langere termijn past bij jouw kwaliteiten en ambities. Leidinggeven, wat is het? Kan ik het? Wil 
ik het? Deze training helpt je antwoorden te geven op deze vragen. 
 
De training richt zich op persoonlijk leiderschap: leiding kunnen geven aan jezelf, stuurman/ 
-vrouw zijn van je eigen leven en loopbaan. Je onderzoekt wat jou motiveert, wat je drijfveren zijn, 
je kernwaarden, je kwaliteiten en je ontwikkelpunten.  
 
Je gaat in deze training aan de slag met veel actieve werkvormen en veel ruimte voor interactie, 
het leren van en met elkaar, feedback geven en ontvangen en zelfreflectie. Op twee van de vijf 
dagen zijn we op een buitenlocatie en is de aanpak ervaringsgericht: hierdoor leer je jezelf nog 
beter kennen. Welke rol neem jij als vanzelf in? 
 
Deelnemers van de vorige trainingen waarderen het met een ruime 8! 
 
Resultaat training 

o Je hebt inzicht in je eigen sterktes, zwaktes en 
ontwikkelpunten m.b.t. leidinggeven 

o Je hebt zicht op wat leidinggeven inhoudt 
o Je hebt persoonlijk leiderschap inhoud gegeven 
o Je hebt een richting voor je eigen ontwikkeling 
o Je hebt een actieplan voor de toekomst  
o Bewijs van deelname en 50 registeruren 

 

 
 

 

 
Programma 
In 5 dagen komen de volgende thema’s aan bod: 

o Persoonlijke stijl, voorkeursrollen en effect op anderen 
o Inzicht in jouw unieke persoonlijkheid m.b.v. Insights Discovery 
o Kwaliteiten & valkuilen en wat wil jij leren 
o Waarden en drijfveren: wat boeit jou en hoe uit zich dit in gedrag 
o Communicatie; wat is jouw stijl en welk effect heeft dat op de ander. Kunnen afstemmen 

op verschillende typen, stijlflexibiliteit oefenen 
o De 7 eigenschappen van effectief leiderschap (S. Covey) en hoe uiten deze zich in gedrag 
o Ervaringsgericht leren: al doende leren en zelfinzicht vergroten 
o Gastsprekers met leidinggevende functies op 3 van de 5 dagen 

 
“Ik ben zelfverzekerder geworden over mijn kwaliteiten”. 

 
Interview met een leidinggevende: “Ik kreeg er vertrouwen in mezelf door, werd enthousiast en het besef van 

‘pick your battles’ opgedaan”. 
 
Meelopen: “Dit heeft me tot nieuwe ideeën gebracht en een andere kijk gegeven op functies waar ik eerst niet 
aan had gedacht”. 
 
“OOL heeft me antwoord gegeven op de vraag of leidinggeven bij me past en wie ik zelf ben”. 
 



 
“De training is niet alleen aan te raden voor mensen die oriënteren op leidinggeven maar is ook voor 
persoonlijke ontwikkeling in het algemeen erg waardevol”. 
 
Overig inhoud 

o Meelopen met leidinggevenden: zelf regelen, buiten je eigen school 
o Interviewen van leidinggevenden 
o Buddysysteem: reflectiemaatjes gedurende de training (en daarna) 
o Je ontvangt een notebook + boekje De kleine Covey (B. Tiggelaar) 
o Voorafgaand aan trainingsdagen: verwerkingsopdrachten, reflectie 
o Intake met je leidinggevende + trainer ProMotion 
o Eindgesprek met je leidinggevende + trainer ProMotion 

 
Trainers 
Noortje van Herpen 
Jolanda Oorschot 
Karst Benus 
 
Duur + data 
5 dagen van 09.00 – 17.00 uur. Zie voor data de website van 
ProMotion. 

 
 
Groepsgrootte 
Minimaal 10 – maximaal 14 deelnemers. 
 
Kosten 
Kosten worden nader bepaald met een maximum tot € 600,00 per deelnemer. 
 
Aanmelden 
Via de website van ProMotion. 
 
 

 
Registerleraar 
De training is gevalideerd 
door registerleraar en 
goed voor 50 
Registeruren. 
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