Minorregeling - 2018-2019

mei 2018

1. Naam minor: Vaardig in Leiderschap
2. Engelse benaming: Leadership skills
3. Inhoud minor
 De minor Vaardig in Leiderschap focust zich op de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden. Deze vaardigheden heeft de student nodig om als
leidinggevende aan de slag te gaan. Dit doen wij aan de hand van vaardigheidscolleges, assessments, coaching en ondersteunende theorielessen
(bedrijfskundige werkgebieden). Tijdens de vaardighedencolleges (workshop) doe je kennis en vaardigheden op die geoefend worden tijdens de
coachingsessies en die getoetst worden tijdens de assessments (rollenspellen) waarbij praktijksituaties worden nagebootst. Denk hierbij aan
slechtnieuwsgesprek, solliciteren, vergaderen. Studenten krijgen ook de kans om gedurende een leiderschapsobservatie praktijkervaring op te doen
bij een leidinggevende uit hun eigen werkveld. Bij de bedrijfskundige werkgebieden kun je denken aan vakken zoals strategisch management,
arbeidsrecht, projectmanagement, personeelsmanagement, bedrijfseconomie, marketing e.d. Dit zijn vakgebieden waar je als leidinggevende
gedurende je loopbaan mee te maken krijgt. Daarnaast organiseren de studenten zelf een event, waarin ze alle opgedane kennis en vaardigheden op
het gebied van leidinggeven en de werkgebieden in de praktijk kunnen brengen. Hieraan zijn opdrachten gekoppeld van de bedrijfskundige vakken en
zijn er binnen dit project raakvlakken met leiderschapsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
De vaardigheden zijn niet ondersteunend aan de theorie, maar juist andersom. In de minor wordt de focus gelegd op de ontwikkeling van
vaardigheden in combinatie met bedrijfskundige kennis die je nodig hebt als leidinggevende om de studenten op deze wijze klaar te stomen voor de
praktijk. De student leert welke competenties belangrijk zijn om een goede leidinggevende te worden en om deze competenties toe te passen in de
praktijk. Ook leren de studenten om samen met andere disciplines te werken en kennis te delen. Naast groepswerk is de individuele bijdrage cruciaal.
Door een intensief coachingstraject worden de studenten hierin begeleid. Studenten leren een zelfkritische houding aan te nemen, te reflecteren en
zich te professionaliseren. Ook kunnen de studenten de minor gebruiken om te ontdekken of leidinggeven iets voor hen is. Ontwikkeling op
individueel niveau is de kern van de minor, waarbij het oefenen in praktijksituaties centraal staat. Daarnaast doen de studenten kennis op van
bedrijfskundige vakken die ondersteunend zijn aan de rol van leidinggevende.
Praktijk:
Het onderwijs focust zich dan ook zoveel mogelijk op de praktijk, hier zit dan ook de toegevoegde waarde voor de student. Zo bieden wij studenten
opdrachten gebaseerd op de praktijk aan en worden praktijksituaties nagebootst tijdens assessments (rollenspellen). Bij de assessments zijn
stakeholders uit de praktijk betrokken. Vanuit hun praktijkervaring weten zij de studenten van feedback te voorzien en te beoordelen op hun
competenties (i.c.m. de coach). Daarnaast observeren de studenten ook een leidinggevende om praktijkervaring op te doen, worden er gastcolleges
aangeboden en organiseren de studenten een eigen event.
Competenties en leerdoelen:
De minor Vaardig in Leiderschap focust zich zowel op persoonlijke effectiviteit als op “leren leidinggeven, waarbij de volgende competenties en
leerdoelen centraal staan:

1) Persoonlijke effectiviteit (wie ben ik?)
 Zelfinzicht en zelfkennis (waar ben ik goed in, waar kan ik mij nog op ontwikkelen)
 Professionele ontwikkeling
Competenties en leerdoelen behorende bij leerlijn 1:
1. (zelf)vertrouwen  De student vertrouwt op zijn eigen kennis, kunde en ervaringen en presenteert zich zelfbewust (komt op voor eigen ideeën en
mening en laat zich niet beïnvloeden/meeslepen door gedrag van anderen).
2. Professionalisering  De student kan reflecteren op zijn handelen, kent zijn talenten en weet deze ook te benutten en kent daarnaast zijn
ontwikkelpunten en weet hiervoor een ontwikkelplan op te stellen.
3. Autonomie De student straalt gezag uit, kent zijn verantwoordelijkheden en handelt daar ook naar en toont op doordachte wijze zijn gevoelens.
4. Professionele performance (houding, mondeling, schriftelijk)  De student kan zijn gedrag aanpassen op de professionele omgeving, zowel in
woord als gedrag. Student heeft het (empathisch) vermogen om zich in te leven in de gevoelens of de gedachtegang van anderen, begrijpt de
emoties van de ander en kan hierop inspelen.
2) Leren leidinggeven
 Leren hoe groepen en mensen in elkaar zitten.
 Op welke wijze kun je leidinggeven?
 Het hebben van een visie, omgaan met problemen en omgaan met de beschikbare middelen.
Competenties en leerdoelen behorende bij leerlijn 2:
5. Overtuigen  De student weet zijn standpunt goed te verwoorden, weet zich in de rol van een ander te verplaatsen en kan van daar uit zijn
argumenten bijstellen en weet de ander te enthousiasmeren.
6. Motiveren  De student kan anderen inspireren en stimuleren en weet anderen op een positieve manier te benaderen en te waarderen.
7. Onderhandelen  De student kan de verschillende belangen in kaart brengen en afwegen en weet de juiste onderhandelingsstrategieën en tactieken
8. Luistervermogen  De student kan non-verbale communicatie van de spreker herkennen, geeft de spreker voldoende ruimte en weet door te
vragen, samen te vatten tijdens gesprekken.
9. Beoordelingsvermogen  De student kan situaties analyseren op basis van relevante informatie en aan de hand van vooraf gestelde eisen de
situatie beoordelen.
10. Teambuilding/coaching  De student weet synergie te creëren, talenten te herkennen, te stimuleren en in te zetten en probeert in oplossingen te
denken.
11. Omgevingssensitiviteit  De student is zich bewust van zijn omgeving en weet van daar uit een visie en strategie vorm te geven en daar naar te
handelen.

Na afloop van de minor:
Wanneer de student de minor heeft doorlopen heeft de student een goede basis om later in zijn/haar loopbaan aan de slag te gaan als
leidinggevende. Wij verwachten dat de studenten na afronding van hun studie eerst een aantal jaar werkervaring gaan opdoen waarin zij zich kunnen
profileren en vanuit daar doorstromen naar een leidinggevende functie in het middensegment (leidinggeven aan MBO/HBO-ers).
Samenvatting voor diplomasupplement
Binnen de minor Vaardig in Leiderschap staat de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden centraal. De focus ligt hierbij op persoonlijke effectiviteit en het
leren leidinggeven. De student wordt klaargestoomd voor de praktijk, zodat hij/zij gedurende zijn/haar carrière aan de slag kan als leidinggevende.
 Persoonlijke ontwikkeling + leiderschapsvaardigheden: Door workshops opdrachten en assessments waarbij praktijksituaties nagebootst worden
krijgen de studenten de kans om hun leiderschapsvaardigheden te oefenen en verder te ontwikkelen, hierin worden ze intensief gecoacht.
 Bedrijfskundige kennis: Naast vaardigheden verkrijgen de studenten ook kennis op het gebied van bedrijfskundige werkgebieden. Denk hierbij aan
arbeidsrecht, bedrijfseconomie, strategisch management, projectmanagement, personeelsmanagement.
 Project: Studenten gaan in groepsverband een event organiseren en tonen zo in de praktijk aan over leiderschapsvaardigheden te beschikken.
Within the minor “proficiency in Leadership’, the development of leadership is most important. The focus lies in personal effectiveness in learning how to lead.
The objective is to prepare the students for the real world, so that during their career they can work as a manager.




Leadership skills + Personal development: Through assignments and assessments, whereby students come in contact with practical situations , the
student gets a chance to practice and develop their leadership skills. During an intensive coaching project, the student learns to be self-critical, to
reflect and become more professional.
Knowledge of Business Administration: Apart from leadership abilities the students also develop knowledge in the field of business administration
namely, in areas such as Labour Law, Finance, Business management, project management, personnel’s management.
Project: Students work in a project together to organize an event. They show their leadership abilities in practice.

4. Overzicht onderwijsactiviteiten minor (zie artikel 12 algemeen deel van de OER)
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Uitgaande van 17 lesweken.
Bij de theorievakken (oranje onderdelen) worden een individuele toets en groepsopdracht aangeboden (periode 1 en periode 2). Deze twee onderdelen
dienen gemiddeld voldoende te zijn. De opdracht is input voor het assessment behorende bij het project (groen). Recht wordt alleen afgesloten met een toets.
De 30 studiepunten worden pas toegekend, wanneer alle onderdelen met een voldoende zijn afgerond.

5. Aanmelding onderwijsactiviteiten minor
Nvt.

6. Toetsing minor en aanmelding voor toetsen (artikel 18 en 22 algemeen deel OER)
Via de portal worden de toetsen en opdrachten gepubliceerd. Aanmelden is niet nodig. De resultaten publiceren wij ook via de portal. Alle onderdelen dienen
met minimaal een 5.5 of hoger afgerond te worden.
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7. Minorafronding (zie artikel 19, lid 3 algemeen deel OER)
De minor is pas succesvol afgerond en de bijbehorende 30 studiepunten worden pas uitgereikt wanneer alle toetsonderdelen zijn afgerond met een
voldoende (>5.5). Er worden geen studiepunten toegekend voor de afzonderlijke onderdelen van de minor.

8. Examencommissie (artikel 38 algemeen deel OER)
De examencommissie van Fontys Hogeschool Management Economie Recht is bevoegd om verzoeken met betrekking tot de toetsing in de minor te
beoordelen.
De examencommissie bestaat uit de volgende leden:
 Meriem Bakermans (voorzitter)
 Annemarie Vriesen
 Ilona van de Plas
 Angelique Hendriks (ambtelijk secretaris)
 Lydia van Hest-de Beer
Per mail is de examencommissie bereikbaar via Examencommissie-fh-mer@fontys.nl
De examencommissie internetpagina op de FH MER portal is bereikbaar via
https://connect.fontys.nl/instituten/fhmer/Excie/Paginas/default.aspx

9. Geldigheid
Deze informatie geldt voor het studiejaar 2018-2019

10. Ingangseisen minor
Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding
om de minor te volgen.
11. Niet toegankelijk voor:
De minor is niet toegankelijk voor studenten van Fontys Hogeschool Management Economie en Recht, alsmede voor studenten van de Fontys Hogeschool
Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek
Aan studenten worden voor deelname en afronding van de minor geen andere eisen gesteld dan opgenomen in de hier uitgewerkte minorregeling.

