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• Introductiemodule 

In de Introductiemodule ligt de nadruk voor de student op het beter leren kennen van 
zichzelf: wat doet, denkt en wil hij? Hij denkt na over zijn kwaliteiten en ontwikkelpunten. 
Daarnaast leert hij hoe je een leerdoel op kunt stellen volgens de SMART-methode en 
gaat hij aan de slag met reflecteren, het geven van feedback en samenwerken. 
 

• Communicatie  
In de module Communicatie leert de student wat communicatie is en op welke manieren 
hij kan communiceren. Denk aan schriftelijke en mondelinge communicatie, maar ook 
aan lichaamstaal. Hij oefent met het voeren van een zakelijk telefoongesprek en het 
schrijven van een zakelijke e-mail. Hij neemt zijn eigen leerstijl onder de loep en gaat na 
hoe je een goede instructie kunt geven. Daarnaast gaat hij aan de slag met 
communicatiestijlen en klantcontact. Waar moet je bijvoorbeeld op letten als je 
communiceert met iemand met een andere communicatiestijl? En hoe reageer je op een 
goede manier op klachten? 
 

• Projectmanagement 
In de module Projectmanagement leert de student wat projectmatig werken is en wat de 
kenmerken van een project zijn. Projecten worden ook wel orders genoemd. Hoe maak je 
een projectvoorstel en hoe ziet een Plan van Aanpak eruit? Hij leert waar je rekening 
mee moet houden als je een projectplanning maakt en hoe je tot een kostprijs voor de 
klant komt. Bovendien leert hij wat Kwaliteitszorg, Arbozorg en Milieuzorg inhouden 
(KAM-zorg) en onderzoekt hij de wet- en regelgeving voor een project op zijn leerbedrijf.  
 

• Leidinggeven  
Tot slot gaat de student aan de slag met de module Leidinggeven. Welke 
leiderschapsstijlen zijn er? Hoe motiveer je medewerkers en hoe ga je om met 
weerstand? Hij leert hoe je een probleem kunt onderzoeken en hier creatieve 
oplossingen voor kunt bedenken. Daarnaast gaat de student aan de slag met het 
organiseren van een werkoverleg en leert hij uit welke onderdelen het personeelsbeleid 
bestaat. 
 
 
 

Hieronder lees je hoe de modules voor technisch leidinggevende zijn opgebouwd.  


