
Leiding geven of leiding nemen? 
De komende jaren staat u als professional en leider voor de uitdaging om strategische vernieuwing en verandering 
binnen uw organisatie op een effectieve en duurzame manier door te voeren. Vraagt u zich af hoe u deze vernieuwing 
in traditionele structuren kunt realiseren en hierin leiding kunt nemen? Start dan met de Master Leiderschap van de 
Hanzehogeschool Groningen. In deze Master ontwikkelt u zich tot een adaptieve en authentieke regisseur die verande-
ring vanuit persoonlijke stijl en kracht vormgeeft. 

“There are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or influence. 
Those who lead inspire us. Whether individuals or organizations, we follow those who lead 
not because we have to, but because we want to.”

(Simon Sinek, “how great leaders inspire action” op www.ted.com)

Vernieuw en verander uw organisaie met uw 
persoonlijke stijl en kracht
In de 2-jarige Master Leiderschap ontwikkelt u kracht om: 

•	 leiding te nemen en richting en ruimte te geven aan 
verandering in uw organisatie en daarmee te sturen op 
strategische doelen;

•	 persoonlijk leiderschap te tonen dat gebaseerd is op een 
eigen visie op leiderschap;

•	 experimenten te koppelen aan concrete werksituaties waarin 
de spanning tussen droom en werkelijkheid zichtbaar wordt;

•	 te sturen op basis van gedeelde visie en waarden en te 
inspireren tot actieve deelname; 
 

 
 
 

•	 de aanwezige kennis en vaardigheden van betrokkenen te 
mobiliseren en te stimuleren tot het creëren  
van nieuwe, duurzame oplossingen (co-creatie);

•	 verbindingen te maken via sociale netwerken  
en communities op alle niveaus in en buiten de organisatie;

•	 diversiteit te benutten en te stimuleren voor de ontwikkeling 
van team en organisatie.

master Leiderschap



masterclasses
De Master Leiderschap is opgebouwd uit zes inspirerende 
masterclasses over: Leiding nemen, Veranderen, Organise-
ren, Regisseren, Strategievorming en Onderzoek.

persoonlijke ontwikkelingslijn
Tijdens het volgen van de verschillende Masterclasses werkt 
u continu aan uw persoonlijke ontwikkelingslijn (POL). Dit 
is een essentieel onderdeel van de Master Leiderschap. In 
uw persoonlijke ontwikkeling wordt u begeleid door een 
ervaren coach. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw eigen 
behoeftes, een beroep doen op ervaren expertcoaches. De 
expertcoaches zijn deskundig en ervaren op het gebied van 
één van de Masterclasses.

inspirerende sprekers en theorieën 
De Masterclasses en inspiratie worden onder andere verzorgd 
door: 
•	 Leon de Caluwé, Hoogleraar Advieskunde en Verander-

management op de Vrije Universiteit Amsterdam; 

•	 Andriaan Bekman, Directeur van het IMO instituut 
voor mens en organisatieontwikkeling en lector mens 
en organisatie aan Stenden University;

•	 Rudy Kor, adviseur van topmanagement, auteur van 
succesvolle managementboeken en partner bij Twynstra 
Gudde; 

•	 Frank Willems, partner regie en business improvement 
bij Twynstra Gudde en lector 'Regisseren van onderne-
mende netwerken' bij Hanzehogeschool Groningen;

•	 Inspiratie van Jaap Boonstra, Hoogleraar organisatie-
verandering bij de Universiteit van Amsterdam en bij 
Esade Business School in Barcelona;

•	 Inspiratie van Otto Scharmer, senior lecturer bij 
het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 
ontwikkelaar van de TheoryU leiderschapsaanpak.

Zij dagen u uit uw eigen kracht en passie aan te boren  
en te versterken!

afronding
U sluit de Master Leiderschap af met een thesis. 

samenwerkingspartners
Tijdens de ontwikkeling en uitvoering van deze Master 
wordt nauw samengewerkt met de Kenniscentra Onderne-
merschap en Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen.  
Ook het bedrijfsleven heeft hierin een actieve rol. Betrok-
ken zijn onder andere Accare, Politiekorps Groningen en 
Qbuzz.

startdatum
September 2012 (in pilotvorm) of februari 2013.

Kosten
De investering voor het volgen van de volledige Master 
Leiderschap bedraagt €16.500,-

instroomniveau
•	 tenminste een bachelordiploma;
•	 leidinggevenden op tactisch niveau;
•	minimaal drie jaar leidinggevende ervaring en werk-

zaam in een leidinggevende functie of rol.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over de Master Leiderschap of wilt u 
zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met:

Janneke Korf, projectleider Master Leiderschap
E-mail: j.korf@pl.hanze.nl, Telefoon (050) 595 32 32.
Of bezoek www.hanze.nl/masterleiderschap

Na aanmelding volgt een toelatingsprocedure.


