5 REDENEN OM TE
STARTEN AAN DE
MINOR LEIDERSCHAP

Om je organisatie
te laten groeien

Om te reflecteren
op jezelf

Door theorieën toe te passen zoals de
Golden Circle of de SWOT-analyse, leer je
wie je vereniging is, waar ze voor staat en
waar verbetering mogelijk is. Dit doet men
door samen met je bestuursgenoten te
kijken naar vraagstukken. Hierbij is altijd
ruimte om andere minor genoten te laten
meedenken. Zij kunnen onafhankelijk naar
de situatie kijken.

Gedurende de minor leert men zichzelf
kennen. Wat zijn jouw normen en
waarden? En wat zegt dit over jouw als
leider? Hoe reageer je op conflicten en
hoe zit jouw innerlijke criticus eruit? Wie
ben jij in de samenwerking? Dit zijn
vragen waar je met mede minorstudenten
een antwoord op gaat zoeken. En geloof
ons, je gaat ze ook vinden!

Om anderen te
leren kennen
Binnen de minor is de sfeer altijd gezellig,
iedereen staat open voor een praatje en
drankje. Dit maakt dat je anderen goed
leert kennen, ook het buddy systeem
draagt hier erg aan bij. Door de lessen
leer je anderen beter te lezen, je kan je
meer en meer in anderen verplaatsen en
hier dan ook op anticiperen.

Om theorie te
laten leven
Sommige theorieën in de minor zal je
wellicht kennen. Onze ervaring leert dat
je de theorie door deze minor echt gaat
begrijpen. Hoe zet je het in en wat levert
het je dan op? Door de theorieën die wij
bij deze minor hebben geleerd kunnen wij
nu beter situaties analyseren en weten wij
hoe te handelen.

Om samen te kunnen sparren
In de gehele minor is er veel ruimte om casussen te bespreken.
Dit is fijn omdat je dan input krijgt van onafhankelijke mensen,
die vaak ook nog situaties herkennen. Iedereen zit immers in
een bestuur of raad. In de lessen zijn er vaak intervisie
momenten. Ons advies is om deze momenten met beide handen
aan te pakken, want ze kunnen je nieuwe inzichten geven en je
helpen naar groei.

Wat kan men uit de minor leiderschap voor bestuurlijk
actieve studenten halen? 5 redenen volgens oud-studenten
Tanja en Claudia.
Lees meer op http://minorleiderschap.nl/

