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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Professioneel leidinggeven 
 

Leidinggeven is een belangrijk onderdeel van elke managementfunctie. Alleen met aanleg voor 

leidinggeven komt geen enkele manager verder in zijn of haar functioneren. Leidinggevenden kunnen soms 

met zeer uiteenlopende en gecompliceerde zaken te maken krijgen. U dient te leren omgaan met uw rol als 

leidinggevende; u zult in uw leidinggevende functie anders benaderd worden dan als gewoon medewerker 

van toen. Het aanspreken, motiveren en corrigeren van medewerkers zijn vaardigheden die zeker in het 

begin niet eenvoudig zijn. Goed en professioneel leidinggeven is een vaardigheid die u kunt aanleren en 

ontwikkelen. 
 

Doelstelling en doelgroep 

De opleiding is bestemd voor leidinggevende medewerkers op beleidsvoorbereidend niveau. 

Afdelingschefs die verantwoordelijk zijn voor het aansturen van medewerkers om teamresultaten te 

bereiken. De opleiding verschaft achtergronden en praktische kennis van het leidinggeven, terwijl middels 

opdrachten de praktijk wordt getoetst. 
 

Programma (HBO) 

Het programma bestaat uit de volgende modules/ onderdelen: 
 

Module 1: Organisatie en organisatieverandering 

Module 2: Leidinggeven  

Module 3: Communicatie 

Module 4: Besluitvorming 

Module 5: HRM beleid  

Module 6: Bedrijfspsychologie 
 

Examen  

Module 1, 2 en 6 worden schriftelijk geëxamineerd. 

Module 3, 4 en 5 worden door een schriftelijke opdracht geëxamineerd.  

De opleiding moet binnen 2 jaren afgerond worden gezien behaalde modules maximaal 2 jaar geldig zijn. 
 

Geslaagden ontvangen het IMKB diploma ‘Professioneel leidinggeven’. 
 

 

Toelatingseis : Middle management/ HRM-assistant diploma 
  MBO-diploma of gelijkwaardige diploma 
  Daarnaast dient de cursist in de praktijk leiding te geven of zich voor te bereiden op    
  een leidinggevende functie. 
 

Duur : 11 maanden (1 x per week) op vrijdag | maandag 18:00 – 21:00 uur. 
 

Studiebelasting : 8 uur gemiddeld per week (voor huiswerk en lesvoorbereiding) 
 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 
  Lesgeld        SRD 6420 (inclusief lesmateriaal en reguliere examens)  
  Termijnbetaling: SRD 1000 bij de inschrijving | Maandelijkse aflossing: SRD 540 

  *Bij een herkansing of het niet deelnemen aan de reguliere examens zal een 
    bedrag van SRD 200 (per examenonderdeel) in rekening worden gebracht. 
   

Aanvang : Vrijdag (xxx) | Tijd: 18:00 uur 
 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 
 


