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Inhoud
Of je nu praat over gemeentewerk, onderwijs, zending of welk werk voor
de Heer dan ook, het betekent altijd teamwork, dat wil zeggen: je hebt
altijd te maken met anderen met wie je moet samenwerken. Vragen die
hierbij opkomen zijn: Hoe doe je dat? Welke stijl van leiderschap hanteer
je? Hoe kun je voorkomen dat je het werk allemaal zelf wilt doen en ontdekt dat dat echt niet gaat? Hoe ga je met anderen om, om samen een
zo goed mogelijk resultaat te bereiken? Het zijn dergelijke problemen en
vragen die hier besproken worden om het werken met anderen tot een
zo effectief mogelijke bezigheid te maken.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof is de
student bekend met de volgende woorden en begrippen en kan deze
kort omschrijven:
(de-)escalatie, Roos van Leary, ge(de)centraliseerd bestuur, conformeren,
groepsprocessen, groepsontwikkeling, groepsgedrag en –rollen, besluitvormingsprocessen, leiderschapstypen en –stijlen, machtsmiddelen.

Inzicht

Na afronding van dit vak heeft de student:






Vaardigheid

inzicht in de processen binnen een groep;
een basisinzicht in verschillende typen mensen;
inzicht in eigen functioneren in een groep en als groepsleider;
inzicht in groepsrollen en de eigen rol daarbinnen;
voldoende inzicht om problemen in een groep te signaleren.

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof kan de
student:





op verantwoorde wijze zijn bijdrage leveren aan een kring;
een kring leiden of voorzitten;
een groepsproces analyseren;
een groepsproces bijsturen, indien nodig.

Attitude

Gedurende dit vak heeft de student een positieve basishouding ontwikkeld om vruchtbaar deel te nemen aan groepsprocessen.
Toetsing
Eén of meer verwerkingsopdrachten op het gebied van het analyseren en
interpreteren van groepsprocessen.
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