
DIRECTIES EN 

MIDDENKADER 
Residentiële driedaagse seminaries aan zee voor directies en 
beleidsondersteuners o.l.v. Marleen Borzée 

 
Locatie: ****Hotel Aazaert te Blankenberge  

 

Mooie mix van krachtige kaders, inspirerende inzichten, zinvolle 
zelfreflectie, energieke ervaringsuitwisseling, speelse spiegeling, 

dynamische doemomenten, zalige zee, versterkende veerkracht en 
toffe thema’s. 

 

Middenkader als krachtige coach! Praktische inzichten en 
tools om je team en jezelf te versterken o.l.v. Marleen 

Borzée 
Locatie: UCLL Heverlee 

 
Vier dagen intense training ‘coach de coach’ in een kleine veilige 

groep. 

 
Heldere kaders voor inzicht in eigenaardigheden van anderen en van 

jezelf. Oefening van praktische coachingvaardigheden voor kleine en 
grote zorg. Interventiemethodieken en tools voor breinsterke 

dynamische coaching. Intervisie van werkvragen uit eigen 

schoolcontext. 
 

Schoolreizen  

We nemen je mee op schoolreis naar boeiende onderwijsplekken. Zo 
bezochten we afgelopen jaar onder meer de secundaire school 
Niekée in Roermond. In deze school krijgen leerlingen geen les en 
zijn er geen vakken, geen jaarklassen en geen cijfers. Welk 
perspectief op onderwijs en leren bieden deze plekken? Hoe daagt 
dit ons uit voor de eigen onderwijspraktijk? 

 
 

Stel je vraag per mail via navorming.ler@ucll.be. 

Telefonisch zijn we bereikbaar op +32 (0)11 180 460 in 

Limburg en +32 (0)16 375 622 in Leuven. Om mensen te bewegen moet je zelf bewogen zijn 

mailto:navorming.ler@ucll.be


INFO EN INSCHRIJVEN OP WWW.UCLL.BE/NAVORMINGVOORLERAREN 

NAVORMING VOOR DIRECTIES EN MIDDENKADER 

 
    
    
    

wo. 29/05/2018 Kansrijk Onderwijs 
Ga doelgericht aan de slag met thema's als klasmanagement, nieuwe autoriteit, zorgbreed 
handelen, taalbeleid, preventief handelen en zoveel meer. 
 

    

do.  

18/10/2018, 
15/11/2018 
13/12/2018 
14/02/2019 

Middenkader als krachtige coach Praktische inzichten en tools om je team en jezelf te versterken.   

    
    

wo. 
23, 24 en 
25/01/2019 

Leidinggevende als 
levenskunstenaar 

Over generatie- en leeftijdsverschillen en bruggen bouwen 

    

wo. 
20, 21 en 
22/02/2018 

Leidinggevende als coach van 
zichzelf en van anderen 

Over positieve communicatie en coaching.  

wo. 
27, 28 en 
29/03/2019 

De kracht van (eigen) stijl als 
leidinggevende 

Hoe leiden geen lijden wordt.  

    

wo. 
15, 16 en 
17/05/2019 

Hoe je als leidinggevende 
draagkracht en draaglast in 
balans kan houden 

Stress versus werkplezier.  

    
    

 


