
Cursus 
 

Teacher as leaders 
Het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap in de context van het academisch 

onderwijs binnen het UMCG 

17 mei 2018 t/m 15 februari 2019 
 

 

Programmaoverzicht 
 

Dag 1    17 mei 2018 (13.00-16.30 uur) 
Onderwerp: Leiderschap: Wat en waarom? 
13.00-13.55 Thematische start van cursus 
13.55-14.05  Korte pauze 
14.05-15.55  Korte uitleg en leiderschapsspel spelen met alle deelnemers 
15.55-16.25 Oefenen met structuur uitwisselingsgesprekken die in cursus gebruikt gaan worden 
16.25-16.30 Afsluiting, suggestie meegeven voor uitwisselingscasus volgende keer 
Leerdoelen: 
De deelnemer heeft een globaal overzicht van de diverse aspecten van leiderschap 
De deelnemer is zich bewust van zijn/haar persoonlijke visie op leiderschap 
De deelnemer heeft een globaal inzicht in zijn/haar persoonlijke leiderschapsvaardigheden 
 

Dag 2    14 juni 2018  (13.00-16.30)  
Onderwerp Dialoog en communicatie 
Gastdocent volgt 
13.00-14.30 Reflectiegesprek 
14.30-14.45 Pauze 
14.45-16.30 Interactieve introductie in nieuw onderwerp 
Leerdoelen: 
De deelnemer heeft inzicht in de betekenis van ‘meervoudig kijken’ en ‘meervoudig communiceren’ 
De deelnemer heeft inzicht in de voorwaarden voor een goede dialoog 
 

Dag 3   13 september 2018  (13.00-16.30)  
Onderwerp Organisatiestructuren en -culturen 
Gastdocent volgt 
13.00-14.30 Reflectiegesprek 
14.30-14.45 Pauze 
14.45-16.30 Interactieve introductie in nieuw onderwerp 
Leerdoelen: 
De deelnemer begrijpt hoe verschillende invloeden leiden tot een organisatiecultuur 
De deelnemer begrijpt hoe een organisatiecultuur invloed heeft op het werk binnen de organisatie 
 

Dag 4  18 oktober 2018  (13.00-16.30)  
Onderwerp Complexiteit van curriculumveranderingen 
Gastdocent volgt 
13.00-14.30 Reflectiegesprek 
14.30-14.45 Pauze 
14.45-16.30 Interactieve introductie in nieuw onderwerp 
Leerdoelen: 
De deelnemer weet welke rol leiderschap speelt bij het begeleiden van veranderingen in het (medisch) 
academisch onderwijs 
De deelnemer is zich bewust van het belang van situationele aspecten bij succesvol leiderschap 
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Dag 5  29 november 2018  (13.00-16.30)  
Onderwerp Oefenbijeenkomst 
Gastdocent Nog niet bekend, mogelijk acteurs aanwezig. 
13.00-14.30 Praktische oefeningen (e.g. rollenspellen) voor ontwikkelen leiderschapsvaardigheden 
14.30-14.45 Pauze 
14.45-16.30 Vervolg praktische oefeningen 
 

Dag 6  17 januari 2019  (13.00-16.30)  
Onderwerp Systeem- en groepsdynamiek 
Gastdocent Volgt  
13.00-14.30 Reflectiegesprek 
14.30-14.45 Pauze 
14.45-16.30 Interactieve introductie in nieuw onderwerp 
Leerdoelen: 
De deelnemer heeft inzicht in de diverse factoren die de dynamiek binnen een groep kunnen beïnvloeden 
De deelnemer kan uitleggen welke rol leiderschap speelt bij de dynamiek binnen een groep en kan deze 
kennis in een groep toepassen 

 

Dag 7  14 februari 2019  (13.00-16.30) 
Onderwerp Beïnvloeden en beïnvloed worden 
Gastdocent volgt 
13.00-14:00 Reflectiegesprek 
14:00-14:15 Pauze 
14:15-16:00 Interactieve introductie in nieuw onderwerp 
16:00-16.30     Plenaire discussie ter afsluiting 
Leerdoelen: 
Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen houding en hoe die het gedrag van anderen beïnvloedt. 
Deelnemers zijn zich bewust van de manieren waarop zij zelf worden beïnvloed 
 

 

 

  


