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Technisch leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor 
het organiseren van projecten, een goed functionerend 
team en het behalen van de doelstellingen. Tijdens de 
opleiding leren de studenten deze taken in de praktijk 
uitvoeren.

Het lesmateriaal is opgebouwd uit 4 modules:
n Introductiemodule
  Studenten gaan aan de slag met hun eigen kwaliteiten 

en ontwikkelpunten Ze leren leerdoelen opstellen aan 
de hand van de SMART-methode, reflecteren, feedback 
geven en samenwerken.

n Module Communicatie
  Studenten leren wat communicatie is en oefenen met 

verbale, non-verbale en schriftelijke communicatie. 
Daarnaast verdiepen zij zich in verschillende communi-
catiestijlen en klantcontact. 

n Module Projectmanagement
  Studenten leren wat projectmatig werken is en wat de 

kenmerken van projecten zijn. Ze zetten projecten op 
van het plan van aanpak tot het berekenen van de kost-
prijs voor de klant.  

n Module Leidinggeven
  Studenten leren over de verschillende leiderschapsstijlen 

en hoe zij om moeten gaan met weerstand. Ze leren 
problemen op een creatieve manier oplossen en onder-
zoeken. Ook organiseren zij een werkoverleg. 

Examen
Het examen bestaat uit een afstudeeropdracht en een 
presentatie. De opdracht bevat kaders voor het opstel-
len van een projectplan en het uitvoeren van een project. 
De gemaakte opdracht wordt gepresenteerd, waarbij de 
examenkandidaat ook wordt bevraagd op kennis door de 
docent.
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Leidinggevenden team/afdeling/project houden zich bezig 
met het goed functioneren van hun team, afdeling of pro-
ject. Ze zijn verantwoordelijk voor het behalen van de doel-
stellingen en adviseren over personeelsbeleid. Tijdens deze 
opleiding leren de studenten leidinggeven aan een team, 
afdeling en/of project.

Het lesmateriaal is opgebouwd uit 4 modules:
n Introductiemodule
  Studenten gaan aan de slag met hun eigen kwalitei-

ten en ontwikkelpunten. Ze stellen leerdoelen op aan 
de hand van de SMART-methode, reflecteren, feedback 
geven en samenwerken.

n Module Communicatie
  Studenten leren wat communicatie is en gaan aan de 

slag met verbale, non-verbale en schriftelijke communi-
catie. Ook leren zij hoe ze om moeten gaan met verschil-
lende communicatiestijlen en klantcontact.

n Module Personeelsmanagement
  Studenten leren advies uit te brengen over personeels-

behoefte. Daarnaast verdiepen zij zich in het werven en 
selecteren van medewerkers.

n Module Leidinggeven
  Studenten leren over de verschillende leiderschapsstijlen 

en hoe zij om moeten gaan met weerstand. Ze leren 
problemen op een creatieve manier oplossen en onder-
zoeken. Ook organiseren zij een werkoverleg.

Examen
De opdracht bevat kaders voor het opstellen van plannin-
gen en het adviseren over personeelsbeleid. De examen-
kandidaat presenteert de gemaakte opdracht, waarbij hij/
zij ook wordt bevraagd op kennis door de docent.
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