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Algemeen 

Wil jij meer inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen in je dagelijkse werk? Heb je het gevoel 
dat je soms de regie kwijt bent? En wil je daar graag vanuit jouw eigen kracht verandering 
in brengen? Dan is deze 3-daagse training iets voor jou! In deze uitdagende en 
inspirerende Masterclass ga je aan de slag met je persoonlijke vaardigheden waarmee je 
dat verschil kunt maken. Je werkt aan je overtuigingskracht, focus op resultaten, 
besluitvaardigheid, empathie, inzicht en invloed. Vanuit je rol als therapeut of coach groei 
je door naar persoonlijk leiderschap, waardoor je anderen vanuit je persoonlijke kracht 
kunt motiveren en inspireren. 

De term: “persoonlijk leiderschap” dekt perfect de lading. Het gaat over jezelf aansturen, 
zelf de leiding nemen in je leven. Deze vorm van leiderschap komt in elk 
leiderschapsprogramma aan bod. Voordat je anderen kunt gaan aansturen, moet je 
namelijk eerst leiderschap over je eigen leven nemen. 

Dit praktijkgerichte programma wordt verzorgd op Masterniveau.  

 

Doelgroep 

Deze Masterclass is speciaal ontwikkeld voor coaches en therapeuten op MBO+ niveau. 
En tegelijkertijd zijn ook managers, docenten en iedereen die hun leiderschapskwaliteiten 
willen ontwikkelen op Masterniveau welkom in de Masterclass. 

 

Doel en opzet 

Deze Masterclass biedt kennis en inzichten om je zelfontwikkeling en zelfontplooiing te 
bevorderen. De interactieve en nieuwe kennis over je denken, doen en voelen aansturen 
verhoogt je inzicht in jezelf en anderen. Met goede praktische en nieuwste persoonlijke 
ontwikkelingstechnologieën maak je het verschil. Je ontwikkelt kennis en concreet 
toepasbare vaardigheden voor groei en ontwikkeling van jezelf en je cliënten. Dit doe je 
aan de hand van interactie, coaching, discussie en mindfull werken. Aan het einde van dit 
programma heb je een helder beeld van je eigen kracht en ontwikkelpunten. Je 
persoonlijke visie en het actieplan dat je maakt, geven een impuls aan je huidige en 
toekomstige leven. 
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Vooropleiding 

Je beschikt over MBO+ werk- en -denkniveau. 

 

Voorbereiding en studiebelasting 

Je studiebelasting is ongeveer 7-8 uur per bijeenkomst. 

 

Gunstige financiering 

Betaal je het programma zelf? Dan kun je gebruikmaken van het StapBudget en betaald 
de overheid jouw studie. Neem voor meer informatie contact op met onze 
opleidingsadviseurs. 

 

Klassikaal  

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Omdat je binnen een 
groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor 
jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Onze leslocaties zijn gevestigd 
door heel Nederland.  
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Studieprogramma 

 

Programma 

In deze Masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

Zelfanalyse 

• Bewustzijn en onderbewustzijn 
• Inzicht en bewustwording 
• Jouw persoonlijkheid 
• Persoonlijke kernkwaliteiten en valkuilen 
• Verbeterpunten en belemmeringen 

Inspirerend leiderschap 

• Jouw levensstijl 
• Omgaan met persoonlijke dilemma’s 
• Inspireren en coachen 
• Motiveren en beïnvloeden 
• Omgaan met weerstand 
• Eigen waarden en visie ontwikkelen 

Persoonlijke effectiviteit 

• Persoonlijke en zakelijke doelen in kaart brengen 
• Prioriteiten stellen 
• Actie ondernemen 
• Effectiviteit in relatie tot je privé en werk 

 

Afronding 

Certificaat 

Je rondt deze inspirerende Masterclass af met een persoonlijke reflectie oefening dat 
eindigt met installeren en loslaten.  
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LESPLANNING 

 

Opleiding 

• Duur van de opleiding: 3 dagen 
• 3 dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur 

 

KOSTENSPECIFICATIE 

Kosten 

Lesgeld: zie hiervoor de website van HypnoWorld 
Inbegrepen: Studiemateriaal, eindopdracht en certificaat 
 

Locatie: houdt de agenda in de gaten voor locaties. 
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