
ACTION LEARNING
FUNDAMENTALS



WIL JE:
 » meer weten over en meer begrijpen van Action 

Learning én de basisprincipes (Fundamentals) 
doorgronden;

 » voor je organisatie op basis van Action Learning 
een verander- of leiderschapsprogramma 
maken;

 » jouw team faciliteren om samen complexe 
problemen op te lossen;

 » of wil je zelf Qualified Action Learning Coach 
(QALC) worden?

Dan is deze intensieve tweedaagse Action Learning
Fundamentals de juiste start. Het programma 
behandelt de concepten en de twee basisregels 
van Action Learning. 

Je krijgt uitleg over en inzicht in de resultaten 
die Action Learning oplevert. Verder ontwikkel en 
werk je aan cruciale vaardigheden (samenwerken, 
leiderschap en probleemoplossing). Je ervaart in 
groepsessies de kracht van deze vaardigheden en 
ervaart de methodiek van Action Learning; zowel 
als deelnemer aan een Action Learningsessie als 
in de hoedanigheid van coach. 

WAT WAS HET PROBLEEM 
EIGENLIJK? 
De eerste fase van elke Action Learning 
bijeenkomst richt zich op het verhelderen van het 
probleem dat centraal staat. We hebben allemaal 
de neiging tot “jump to conclusions” ten aanzien 
van een probleem dat speelt, zelfs zonder dat het 
probleem helemaal is uitgelegd. 

We hebben allemaal de drang om bij een 
probleem gelijk tot handelen over te gaan, 
omdat we iets willen presteren op het werk. 
De tijd nemen om het probleem te ontrafelen 
en helemaal te leren begrijpen remt ons naar 
ons idee teveel af. Gaat er daarom zoveel mis in 
organisaties?

VOOR WIE IS DIT PROGRAMMA? 
 » Voor iedereen die zijn of haar Action Learning 

vaardigheden wil ontwikkelen en/of zelfsturende 
teams wil coachen;

 » Managers en coaches die Action Learning in hun 
bedrijf willen gebruiken.

RESULTATEN & LEERDOELEN:
 » De Action Learning concepten, visie, 

instrumenten, het proces en grondprincipes 
van Action Learning benoemen.

 » De kans om de Action Learning methodiek te 
ervaren door op de juiste wijze de juiste

Action Learning Fundamentals

Stel jezelf in de gelegenheid om in slechts twee 
dagen uitgebreid kennis te maken met “De Action
Learning Fundamentals”. Dit programma biedt een 

perfecte opstap om zelf Qualified Action
Learning Coach (QALC) te worden.



 »
 » vragen te stellen, passend bij elke fase van 

teamontwikkeling en probleemoplossing.
 » In staat zijn een Action Learning Programma 

voor de organisatie te maken en een actieplan 
te presenteren.

 » Een Action Learning Team samenstellen 
(omgaan met diversiteit en verschillen en 
omgaan met disfunctioneel teamgedrag).

 » Het Action Learning proces succesvol in een 
organisatie implementeren.

 » Een Action Learning proces in een organisatie 
‘verkopen’ en managen. 

 » Beter zelfinzicht, diepgaand begrip voor elkaar 
en creëren van nieuwe collectieve mindsets, 
dus gedrag. 

 » Investeren in een andere mindset is 
effectief gebleken bij organisatie-, team- en 
leiderschapsontwikkeling.

CERTIFICAAT
Dit programma gevolgd en met een voldoende 
afgerond? Je ontvangt van ons een certificaat van 
deelname. 

TRAINERS
De trainers die Business School Nederland (BSN) 
voor dit compacte programma inzet beschikken 
over meer dan tien jaar ervaring als trainer en 
zijn tevens werkzaam voor en met teamleiders, 
leidinggevenden en managers.  

VERVOLGOPLEIDING
Het vervolg op de Action Learning Fundamentals 
is het vierdaagse Qualified Action Learning 
Coach (QALC) programma dat Business School 
Nederland 1 à 2 keer per jaar aanbiedt. 

Na dit programma ben je gekwalificeerd om
Action Learning teams in organisaties te coachen.

VOERTAAL
Het programma wordt in het Nederlands gegeven, 
maar het studiemateriaal is deels Engelstalig.

INVESTERING
De kosten van het programma bedragen €1095,- 
per persoon, inclusief arrangementskosten.
Alumni en studenten betalen voor het programma
€750,- per persoon, inclusief arrangementskosten. 
Studenten en alumni van Business School 
Nederland die in het verleden de Action Learning 
Literatuur Opdracht hebben gedaan, krijgen een 
vrijstelling voor dag 2 en betalen €375,-.

MEER INFORMATIE?  
Stel je vragen en schrijf je in door een email 
te sturen aan info@bsn.eu met je gegevens. 
Je deelname wordt vervolgens bevestigd. 
Aanmelden kan ook via de website www.bsn.nl.



Business School Nederland
Herenstraat 25
4116 BK Buren
Nederland
T. +31 (0)344 579 030
E. info@bsn.eu
www.bsn.nl

Onze missie
Als Business School/University of 
Applied Sciences

Het is onze passie om groots 
leiderschap te ontwikkelen dat 
zakelijk succes kan combineren 
met maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 


