Opleiding met diploma van 8 dagen of 16 avonden

Deelnemer

aan het woord

middle management A

Elke werknemer is anders, werkt anders en denkt anders. Dankzij deze opleiding
met een bijpassende stijl van leidinggeven. Sommige onderdelen van de opleiding kon
ik de volgende dag gelijk al in de praktijk terug zien. Dat vind ik sterk.

Programma
Module Communicatie

Module Leiderschap

t Communicatiestijlen en -modellen

t Motiveren en delegeren

t Gesprekstechnieken en presenteren

t Verschillende leiderschapstijlen

t Vergadertechnieken

t Situatiegericht leidinggeven en coachen

t Rapporteren

t Omgaan met emoties, weerstand en conflicten

Module Organisatie

Module Personeelsbeleid

t Groeiprocessen

t Werving en selectie

t Structuur aanbrengen

t Functieomschrijvingen

t Planvorming, beleid en doelen stellen

t Verzuimgesprekken

t Timemanagement

t Functionerings- en beoordelingsgesprekken

8 dagen van 10.00 - 17.00 uur
Voor wie?

Wie is mijn trainer?

Opbouw en studie-intensiteit

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor

Onze trainers hebben allemaal ruime praktijk-

t 8 lesdagen, verdeeld over 4 modules

leidinggevenden die vanuit hun vakkennis een

ervaring, vakkennis en didactische kwaliteiten.

leidinggevende functie zijn ingerold. U heeft

Het zijn inspirerende, enthousiaste mensen uit

al minimaal enige ervaring met leidinggeven,

de praktijk, waar u met plezier iets van wilt leren.

bijvoorbeeld als teamleider, coördinator, projectleider

Vandaag leren, morgen toepassen. IMK Opleidingen

of afdelingshoofd. De meeste deelnemers zijn

werkt uitsluitend met de best gewaardeerde

echte praktijkmensen, doeners. Het opleidingsniveau

trainers van Nederland.

van 2 lesdagen, circa 1 lesdag per 2 à 3 weken,
verspreid over circa 4 maanden.
t 2 theorie-examens, meerkeuzevragen via de computer.
t 1 praktijkexamen, presentatie en verdediging.
t Per lesdag zijn circa 4 tot 12 zelfstudie-uren
noodzakelijk, afhankelijk van uw praktijkervaring en
vooropleiding.

van de dingen die u al doet, praktische tips en

Niveau en diploma

handvatten om beter te functioneren en uiteraard

Er zijn geen vooropleidingseisen gesteld.

een diploma als bekroning.

Uw werkervaring en praktisch inzicht zijn belangrijker.

Management & Leiderschap

Rémon Snel - Verkoopadviseur bij Van Der Linden Groep, Waddinxveen

Dagopleiding

is minder relevant. U wilt graag de onderbouwing

Bel voor
het gratis
informatiepakket
0172 - 42 34 56

slaag ik er beter in mijn collega’s op de juiste manier in te schatten en te benaderen

Directiebeleid vertalen
naar de werkvloer
Doorgegroeide leidinggevenden hebben,
naast hun gewone werk, te maken
met verwachtingen van medewerkers,
directie, leveranciers en klanten. Nieuwe
vaardigheden zijn nodig om dit in goede
banen te leiden. Deze praktijkgerichte
opleiding biedt hen een kompas bij dit
veranderproces.

“Sommige onderdelen zag ik gelijk de
volgende dag in de praktijk al terug”
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Regio en startdata
maart 2018

oktober 2017
Amsterdam

09 - 10

Amsterdam

05 - 03

Drachten

09 - 10

Drachten

05 - 03

Groningen

09 - 10

Groningen

05 - 03

Apeldoorn

10 - 10

Apeldoorn

06 - 03

Arnhem

10 - 10

Arnhem

06 - 03

Breda

10 - 10

Breda

06 - 03

Rotterdam

10 - 10

Rotterdam

06 - 03

Utrecht

10 - 10

Utrecht

06 - 03

Zwolle

10 - 10

Zwolle

06 - 03

Eindhoven

12 - 10

Eindhoven

08 - 03

Den Haag

12 - 10

Den Haag

09 - 03

Zie voor alle lesdata www.imkopleidingen.nl/planning-mma

De opleiding wordt gegeven op mbo+ werk- en

avondopleiding

16 avonden van 19.00 - 22.00 uur

Regio en startdata
oktober 2017

maart 2018

Onze aanpak

denkniveau, op een herkenbare en praktijkgerichte

De opleiding is absoluut niet schools of theoretisch.

manier. Na het behalen van de examens ontvangt

Drachten

09 - 10

Drachten

05 - 03

u een diploma van IMK Opleidingen.

Groningen

09 - 10

Groningen

05 - 03

Opbouw en studie-intensiteit

Rotterdam

09 - 10

Rotterdam

05 - 03

t 16 avonden, verdeeld over 4 modules van 4 les-

Utrecht

09 - 10

Utrecht

05 - 03

10 - 10

Amsterdam

06 - 03

Er is juist gekozen voor een praktijkgerichte aanpak,
die herkenbaar en direct toepasbaar is. Dat maakt
de opleiding uniek ten opzichte van alle andere

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 2.250,-

managementopleidingen. Uw praktijkvoorbeelden

Tariefsopbouw: lesgeld € €1.300,- /

avonden, circa 1 lesavond per 2 à 3 weken, verspreid

Amsterdam

kunnen worden ingebracht en de opleiding is

lespakket € 200,- / locatiekosten € 400,-

over circa 8 (start oktober) of 12 maanden (start

Arnhem

10 - 10

Arnhem

06 - 03

maart).

Breda

10 - 10

Breda

06 - 03

t 2 theorie-examens, meerkeuzevragen via de computer.

Eindhoven

10 - 10

Eindhoven

06 - 03

t 1 praktijkexamen, presentatie en verdediging.

Den Haag

11 - 10

Den Haag

07 - 03

t Per lesavond zijn circa 2 tot 6 zelfstudie-uren

Apeldoorn

12 - 10

Apeldoorn

08 - 03

Zwolle

12 - 10

Zwolle

08 - 03

interactief, met nuttige modellen, oefeningen
en veel bruikbare tips en adviezen.

(17 dagdelen) / examenkosten € 350,- (2x online
examen bij Nipex). Alle bedragen zijn exclusief btw.

noodzakelijk, afhankelijk van uw praktijkervaring en

Direct inschrijven

bekijk de training online

contact opnemen

vooropleiding.
Zie voor alle lesdata www.imkopleidingen.nl/planning-mma
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ook incompany

Wij maken deze opleiding effectief voor uw team op maat

Opleiding Middle Management A
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