
Unieke Serie van acht TOP Masterclasses  
 

 

 

 

 

 

Maak als leider het verschil 

Leer jezelf beter kennen 

Maak je invloed groter 

Wees van betekenis 

Ga voor het beste 

Wees moedig 

Wees echt 

Leid! 

Bart Broekman 

Leiderschap en Waarden  
 over het zorg dragen voor je persoonlijke waarden 

Jacky van de Goor  

 Leiderschap en Authenticiteit 

over oorspronkelijk handelen vanuit eigen identiteit en missie 

Hans Groeneboer 

Leiderschap en Verbondenheid 

over het creëren van oprechte aandacht en betrokkenheid 

Joël Aerts 

Leiderschap en Meesterschap 

over volhardend streven naar het hoogst haalbare 

dr. Inge Nuijten 

Leiderschap en Dienstbaarheid  

over dienstbaarheid als innerlijke overtuiging centraal stellen 

prof. dr. Hans Alma 

Leiderschap en Zingeving 

over het ontdekken van betekenis in wat je (samen) onderneemt 

 dr. Leonie Heres  

Leiderschap en Integriteit 

over betrouwbaar zijn in alle omstandigheden 

Prof. dr. Gabriël Anthonio 

Leiderschap, Moed en Daadkracht  

over het tonen van moed als essentiële waarden worden aangetast 



Unieke Masterclasses over jouw Persoonlijk Leiderschap   
 

 

Je hebt een bijzondere mate van deskundigheid ontwikkelt op je vakgebied. Je beschikt over bijzondere inzichten met betrekking tot 

organisatie, beleid en strategie.  En je hebt een jarenlange ervaring in het leiding geven. Maar je wilt meer. Je wilt het verschil maken. 

De ware kracht van je leiderschap ligt verscholen in wie jij bent als persoon. Het gaat niet alleen om wat je doet als leider, maar vooral 

om hoe je het doet in je leiderschap. Jij bent je eigen instrument! De effecten van je leiderschap worden vooral bepaald door de 

kwaliteit van dat instrument en hoe goed je het weet te hanteren in de concrete situatie waarin je nu staat. Dat is wat je le ert tijdens 

deze serie masterclasses van leiders, topbestuurders en wetenschappers. Zij spreken niet alleen vanuit hun kennis, maar ook vanuit 

hun persoonlijke ontwikkeling en ervaring. Wil jij het verschil maken? Investeer dan in jezelf! 

 

Masterclass Serie = Leergang Light versie 

Deze Masterclass Serie maakt deel uit van de Post Hbo Leergang Excellent leiderschap. Door de ‘light versie’ van deze leergang te volgen 

neem je deel aan de acht TOP Masterclasses, zonder vast te zitten aan de eisen van een volledige leergang. Toch zal het rendement groot 

zijn omdat je in het middagprogramma de mogelijkheid krijgt de masterclass te verwerken. Je ontvangt daarvoor een 

studieboek per masterclass, een begeleidende Studiegids en een Persoonlijk Journaal waarmee je in de periode tussen de 

masterclasses je eigen leerontwikkeling kunt bijhouden. De opleidingskosten (masterclasses) van de ‘light versie’ zijn 

vastgesteld op € 1.400,=. De bijkomende kosten zijn  (inclusief studie- en werkmateriaal, literatuur, locatie- en 

arrangementskosten) zijn € 1.100,=. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw. 

 

Wil je af en toe een masterclass volgen? 

Wil je niet de volledige serie masterclass volgen, maar wel intekenen op een afzonderlijke masterclass? Ook dan ben je van harte welkom.  

De kosten voor een afzonderlijke masterclass zijn vastgesteld op € 350,= (inclusief consumpties en culinaire lunch aansluitend aan de 

masterclass, exclusief btw). 
 

Voor meer informatie ga naar               of bel ons op  

www.excellence-opleiding.nl/masterclass-serie       0900 - 0930 

http://www.excellence-opleiding.nl/masterclass-serie

