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Module: Leidinggeven op de Werkvloer
volledig digitaal met virtual classroom
Een teamleider productie coördineert het totale
productieproces en werkt veel samen met
medewerkers. Mogelijk werkte de teamleider
productie voor zijn of haar functie in een team met
medewerkers waaraan hij/zij nu leiding geeft. Als
leidinggevende is het belangrijk het team zo goed
mogelijk aan te sturen. Dit doen zij door het team te
coachen, te motiveren en te instrueren. Daarnaast
bemiddelen ze in conflicten, voeren ze gesprekken
en organiseren ze het werkoverleg. De module
Leidinggeven op de Werkvloer is onderdeel van de
opleiding Teamleider Productie en is nu volledig
digitaal te volgen! In deze gids laten we je zien hoe de
digitale module eruit ziet:

Leidinggeven
op de werkvloer
nu via virtual
classroom!

Ervaringen met virtual classroom
Om je een beeld te geven van lesgeven via virtual
classroom, laten we je graag horen hoe onze
deelnemers en onze trainers lessen via virtual
classroom ervaren. Johnny Visch, trainer bij Cbt deelt
zijn ervaringen:
“Het leuke aan lesgeven door middel van webinar is
dat je een beetje gedwongen wordt om creatief te
zijn in het samenstellen van lespakketten. Je maakt
bijvoorbeeld meer gebruik van hulpmiddelen, zoals
video. Ook leer ik van mijn collega’s, doordat ik en de
andere trainers binnen Cbt tips en tricks met elkaar
uitwisselen over deze manier van lesgeven.”

Inhoud
In de module staan de volgende thema’s centraal:
•
Leidinggeven
•
Motiveren
•
Coachend leidinggeven
•
Gesprekstechnieken
•
Leidinggeven aan veiligheid
•
Conflicten
•
Werkoverleg.

Hoe ziet de module eruit?

Digitaal

de webinars zal de trainer samen met de groep de
vertaalslag maken naar de praktijk. Met praktische
werkvormen en enkele werkplekopdrachten leren
deelnemers hoe ze de theorie kunnen toepassen op
de werkvloer. Deelnemers sluiten de module af met
een theorie-examen en een praktijkopdracht.

De module bestaat uit 6 webinars van 2 uur. Voor
ieder webinar doorloopt de deelnemer één of twee
e-learningmodules. In deze e-learningmodules
verdiepen deelnemers zich in de theorie. Tijdens

Ook vroegen we aan Johnny hoe de deelnemers het
lesgeven via webinar ervaren: “De deelnemers zijn
echt positief en vinden het prettig dat we ook op deze
manier lesgeven. Vooral in deze tijden is digitaal leren
voor hen echt een uitkomst. Ze nemen het voor lief
dat het geluid af en toe een keer kraakt of het beeld
wel eens kan storen. Ik geef aan dat ik mijn best
doe om er een leuke les van te maken en dat wordt
gewaardeerd”. Aldus Johnny Visch.

#resultaatuitopleiden
Cbt leidt medewerkers op in lijn met de werkplek en doelen van de organisatie.
Benieuwd hoe we dit binnen jouw organisatie realiseren?
Wij komen graag met je in contact om de mogelijkheden met je door te nemen.
Wij zijn te bereiken op 0800 228 72 46 of stuur een mail naar info@resultaatuitopleiden.nl
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