
Flyer 

De manager als Smart coach 

● Bent u leidinggevende en bent u geïnteresseerd in 

het vergroten van uw succes?  

● Of bent u een senior professional met een 

coachende rol naar uw collega’s? 

● Wilt u uw organisatie helpen zich toekomstproof te 

ontwikkelen?  

 

Dan is de leergang “de manager als SMART coach” zeker 

iets voor u! In deze complete en intensieve opleiding 

ontwikkelt u zich in 10 maanden tot een toekomst-

gerichte leidinggevende. 

 

U leert om vanuit een gedegen visie op de 

ontwikkelingen in uw markt, uw producten en diensten 

op succesvolle wijze uw medewerkers in beweging te 

brengen in een door u en uw organisatie gewenste 

richting.  

 

U krijgt in deze leergang goed zicht op het vertalen van 

de missie en visie van uw organisatie naar daarbij 

passende functies en de hiervoor benodigde compe-

tenties.  

 

U leert uw medewerkers stimuleren, uitdagen en 

inspireren tot het ontwikkelen van deze competenties.  

 

U leert hiervoor onze unieke SMART management en 

coachingsprincipes toe te passen, in combinatie met 

andere theorieën en toepassingen op het gebied van 

management en coaching. 

Dansen op het ritme van de tijd: de manager als coach 

Smart Group Futuring people 



Resultaten 
● U leert werken vanuit een gedegen, eigen visie op uw werk 

en uw organisatie en kunt deze aansprekend overbrengen 

op anderen 

● U leert onderzoeken in welke richting uw markt, branche en 

organisatie zich bewegen en wat de consequenties daarvan 

zijn voor uw handelen als leidinggevende of professional 

● U krijgt inzicht in de gevolgen van de toekomstige 

ontwikkelingen voor de benodigde functies en competen-

ties in uw organisatie 

● U bent in staat om uw medewerkers te helpen zich te 

ontwikkelen in de voor de organisatie belangrijke richting 

● U weet uw medewerkers te stimuleren, te inspireren en te 

coachen 

● U bent zich bewust van uw persoonlijke kracht en weet 

deze op effectieve wijze in te zetten. 

  

Doelgroep 
De leergang “de manager als Smart coach” is geschikt voor 

leidinggevenden met een aantal jaren werkervaring, afkomstig 

uit alle sectoren. De opleiding is ook interessant voor 

professionals die collega’s functioneel aansturen of begeleiden.  

Het betreft een opleiding op Post-HBO niveau. Dit vraagt van u 

een diploma op HBO niveau als vooropleiding, of aantoonbaar 

HBO werk- en denkniveau. 

  

Werkwijze 
Deze opleiding kenmerkt zich door een inspirerende en 

praktische aanpak met veel ruimte om te oefenen. U krijgt 

onderwijs en begeleiding van ervaren, praktijkgerichte 

docenten. Na aanmelding vindt een (telefonische) intake 

plaats. Na toelating volgt een ontwikkelassessment. Op basis 

van onder andere dit assessment stelt u uw persoonlijke 

leerdoelen voor de opleidingsperiode vast. 

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen van 8 uur en is 

opgebouwd uit 2 modules, “futuring business” en “futuring  

people”, van ieder 5 dagen. Beide modules worden afgesloten 

met een toets.  

Gedurende de opleiding is ruimte om eigen situaties in te 

brengen en wordt u gestimuleerd om actief met het geleerde 

aan de slag te gaan. Tijdens de opleiding werkt u bovendien 

continu aan uw persoonlijke ontwikkeling. U maakt gebruik van 

intervisie in een Community of Learning en er vindt tussentijds 

een leergesprek op uw werkplek plaats. 

  

Opleiders 
De opleiding “de manager als SMART coach” is 

ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Smart 

Knowledge Centre, onderdeel van Smart Group B.V. 

Binnen Smart Knowledge Center worden al ruim 20 

jaar managers en professionals succesvol begeleid in 

hun ontwikkeling. Dit gebeurt door opleiding, 

training en coaching. Deze leergang wordt 

uitgevoerd door zeer ervaren, praktijkgerichte 

docenten, zelf werkzaam als manager, coach, 

organisatieadviseur, docenten en binnen het Hoger 

Onderwijs. 
  

Certificering 
Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u 

een certificaat van het  opleidingsinstituut Smart 

Knowledge Center. Erkenning van deze leergang 

door de stichting Post HBO is in aanvraag. 

  

Meer informatie  
Geïnteresseerd? Kijk voor actuele informatie over 

o.a. de informatieworkshop, startdata, locatie en 

kosten op www.smartgroup.nl of bel met het 

secretariaat van Smart Knowledge Center 073-

6571010 
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