
Teachers as leaders: 

Het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap in het academisch 

onderwijs in het UMCG 

Programmaoverzicht 
 

 

 

Bijeenkomst 1 | 28 maart 2019 | Aanvang 12.30 uur 

Onderwijskundig leiderschap: Wat en waarom?  

 

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.  

 

Programma  

13.00  Thematische start van cursus  

13.55  Korte pauze  

14.05 Workshop met leiderschapsspel  

15.55  Oefenen met casusbespreking  

 

 

Bijeenkomst 2 | 18 april 2019 | Aanvang 12.30 uur 

Rolmodelschap en communicatie  

 

Leerdoelen: 

-De deelnemer kent de kenmerken van effectieve rolmodellen 

-De deelnemer kan het belang omschrijven van eigen rolmodelgedrag in het onderwijs 

-De deelnemer kan verder werken aan zijn/haar leiderschapsrol als docent en rolmodel 

 

Programma  

13.00 Casusbespreking  

14.00  Interactieve introductie in nieuw onderwerp  

16.00 Plenaire nabespreking  

 

 

Bijeenkomst 3 | 16 mei 2019 | Aanvang 12.30 uur 

Sturen van verandering  

 

Leerdoelen: 

-De deelnemer begrijpt welke leiderschapsstijl complexe organisaties nodig hebben.  

-De deelnemer begrijpt wat ‘outputsturing’ is en waarom het werkt om gezamenlijk doelen te  

bereiken.  

 

Programma  

13.00 Casusbespreking  

14.00  Interactieve introductie in nieuw onderwerp  

16.00 Plenaire nabespreking  
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Bijeenkomst 4  | 27 juni 2019 | Aanvang 12.30 uur  

Complexiteit van curriculumveranderingen  

 

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.  

 

Programma  

13.00  Casusbespreking  

14.00 Interactieve introductie in nieuw onderwerp  

16.00 Plenaire nabespreking  

 

 

Bijeenkomst 5 | 12 september 2019 | Aanvang 12.30 uur 

Praktische bijeenkomst 

 

Leerdoelen: 

-De deelnemer heeft een beter inzicht in zijn/haar persoonlijke leiderschapsvaardigheden en op welke 

aspecten nog ruimte voor verbetering zit. 

 

Programma 

13.00  Casusbespreking 

14.00 Praktische oefeningen ter ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden 

16.00 Plenaire nabespreking 

 

 

Bijeenkomst 6 | 17 oktober 2019 | Aanvang 12.30 uur 

Groepsdynamiek 

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. 

 

Programma 

13.00  Casusbespreking 

14.00 Interactieve introductie in nieuw onderwerp 

16.00 Plenaire nabespreking 
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Bijeenkomst 7 | 28 november 2019 | Aanvang 12.30  

Beïnvloeden en beïnvloed worden 

 

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. 

 

Programma 

13.00 Casusbespreking 

14.00 Interactieve introductie in nieuw onderwerp 

16.00 Plenaire nabespreking 


