Cursus: ENNEAGRAM voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Veel aandacht in het onderwijs gaat uit naar anderen (leerlingen, collega’s, ouders).
Hoe kunnen we nog meer tegemoet komen aan de leerling behoeften?
Op welke wijze kunnen we ouderbetrokkenheid versterken?
In deze cursus gaat het over jou en jouw persoonlijkheid in relatie tot anderen (leerlingen, collega’s, ouders)
Hoe is het met de aandacht voor jouw eigen persoonlijkheid? In hoeverre ben je je bewust van de
onderliggende drijfveren van je handelen? Wat zijn jouw automatische patronen in je werk? Wat gebeurt er
met jou in stress situaties?
Het Enneagram is een interactief persoonlijkheidsmodel dat inzicht geeft in de aandachtgerichtheid en
onderliggende drijfveren van je handelen.

Het enneagram laat zien waar automatisch de aandacht van jou heen gaat en waar je als gevolg daarvan je
energie insteekt.
Het enneagram helpt je om je bewust te worden van die automatische piloot en op basis van dat bewustzijn
stappen in je ontwikkeling te zetten.
Het doel is dus niet om jezelf of een ander blijvend in een hokje in te delen, maar om de kennis van je eigen
persoonlijkheid te leren gebruiken bij de ontwikkeling van jezelf.
Eigen en andermans behoeften worden hierdoor beter herkend en begrepen, waardoor betere keuzes
gemaakt kunnen worden in (onderwijs)leersituaties.
Doelgroep: allen die werkzaam zijn in of voor het onderwijs.
(leerkrachten, leidinggevenden, intern begeleiders, coaches, P&O).
Doelen:
Kennis over en inzicht in eigen en andermans aandachtgerichtheid en onderliggende drijfveren.
Het bevorderen van inzicht in patronen van denken, voelen en handelen in werksituaties.
Onderling begrip vergroten en beter afstemmen op elkaar in een team.
Enkele reacties van cursisten:








“ik heb nu veel meer begrip voor gedrag van sommige collega’s gekregen”.
“ik begrijp nu waarom het botst met bepaalde leerlingen en hoe ik dit moet aanpakken”
“als leidinggevende ga ik nu functioneringsgesprekken op een andere wijze voeren”.
“mijn team is bewust professioneler geworden naar elkaar toe. Een aanrader”.
“gesprekken verlopen nu soepeler, omdat ik mijn eigen type nu beter kan doorgronden”
“m.b.v. het procesmodel heb ik eindelijk dat bereikt wat ik wilde bereiken. Heel inzichtelijk”.

Opzet cursus ‘Enneagram voor professionele en persoonlijke ontwikkeling’.
4 Bijeenkomsten van 2,5 uur en persoonlijke opdrachten.
Aantal deelnemers: 7- 13
Tijden (onder voorbehoud) : in overleg ’s middag of ’s avonds.
Data: nog nader te bepalen
Locatie: nog nader te bepalen

Bijeenkomst 1, ‘je bent mijn type niet’.
Tijdens deze bijeenkomst ontdek je door welke types je het meest en het minst gedreven wordt.
We gaan in op de bijbehorende fixaties en passies.
Je krijgt oefeningen waardoor je meer zicht krijgt op ‘jouw type’.
Je krijgt een opdracht mee voor de volgende bijeenkomst.
Bijeenkomst 2, ‘ontdek je type’.
Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de verschillende brillen waardoor we kijken.
Welke verdedigingsmechanismen liggen ten grondslag aan gedrag?
We gaan in op de ‘types’ met wie je de meeste overeenkomsten hebt.
We kijken naar authentieke beelden waarin leerkrachten vertellen worden over hun type en het effect van hun
handelen.
Bijeenkomst 3, ‘het Panelinterview’.
We gaan het enneagram verder verkennen a.d.h.v. Hoofd, Hart, Handelen en de interactie tussen de types.
Vanuit welk ‘type’ geef je les/ begeleid je of voer je gesprekken.
Hoe kun je het beste omgaan met andere types?

Bijeenkomst 4, ‘het enneagram als procesmodel.
Tijdens deze bijeenkomst focussen we ons op de vraag hoe je je verder kunt ontwikkelen en groeien.
Het enneagram is niet alleen een typologiemodel, maar kan ook worden gebruikt als procesmodel.
Tijdens deze bijeenkomst gebruiken we het enneagram voor persoonlijke doelen.
Hierbij wordt ook de rol van een critical friend ingezet, zodat de feedback doelgericht wordt.
De doelen van deze bijeenkomst kun je gebruiken bij je POP.
Bij volledige aanwezigheid ontvang je een bewijs van deelname.

Met vriendelijke groet,
Lidy Kemper, Enneagramcoach

*Lidy is geregistreerd bij CRKBO (Centraal Register Kort beroepsonderwijs)
en BRLO (Beroepsvereniging Lerarenopleiders Nederland)

