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Opleiding Postgraduaat Digitaal business management 

Academiejaar 2020-2021 

Opleidingsonderdeel Persoonlijke vaardigheden 

Studiepunten 3  

Taal Nederlands 

Verplicht/facultatief Verplicht 

 
 

   

1 Verwachte aanvangscompetenties 

 

a. De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling. 

/ 

b. De docent wenst ook de aandacht te vestigen op het belang van de volgende 
aanvangscompetenties 

 

 

2 Doelstellingen 

 

a. Plaats van het (opleidingsonder)deel in de opleiding: 

Zie programmastructuur 

 

b. Competenties uit het competentieprofiel en geëvalueerde competentieniveau: 

/ 

c. Kerndoelen van het (opleidingsonder)deel: 

• de studenten bewust maken van hun eigen leiderschapscapaciteiten met hun sterke 
kanten en hun mogelijke ontwikkelingspunten; 

• basisleiderschapscompetenties leren kennen en er ook zinvol mee kunnen omgaan; 

• het effectief trainen van een aantal leiderschapscompetenties inclusief leidinggeven op 
afstand in het kader van New Way of Working (NWOW); 

• De studenten een doeltreffende sollicitatietraining bieden. 

• De studenten bewust maken van eigen sterktes, talenten, interesses en 
ontwikkelingspunten. 

• De studenten tools geven om de 1ste stappen in hun loopbaan te zetten (1ste job). 
 

 

    

3 Leerinhouden 

• Leiderschap 

• Sollicitatietraining 

• Mijn HRM 

• Bedrijfsbezoek / seminarie  
 

 

    

https://www.emsbrussel.be/programma-2020-2021-1
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4 Leertrajecten en onderwijsmethoden 
 

☒ Hoorcollege 

☐ Werkcollege 

☒ Interactief onderwijsleergesprek 

☐ Oefensessies 

☒ Cases 

☐ Coachingssessies 

☐ Feedbacksessies 

  

    
    

5 Studie- en verwerktijd 
 
Studiepunten1 3 
Contacturen 17 
Studeertijd en examen 60 
Overzicht opdrachten - Opstellen en indienen CV en sollicitatiebrief. 

- Voorbereiding maken voor en actief meewerken aan de sessie 
‘Mijn HRM’ (Randstad). 

- Zelfreflectierapport leiderschapscapaciteiten 

- Het actief volgen van geplande bedrijfsbezoek. 
 

 

 

6 Evaluatiemodaliteiten 
 
a. Eerste zittijd  

Het opleidingsonderdeel ‘Persoonlijke vaardigheden’ wordt geëvalueerd d.m.v.: 
- een schriftelijk zelfreflectierapport inzake leiderschapscapaciteiten 
- tevens worden de opgestelde en ingediende CV en motivatiebrief en het online LinkedInprofiel 
gequoteerd. 
 
Puntenverdeling:  
10/20: beoordeling zelfreflectierapport inzake leiderschapscapaciteiten 
10/20: beoordeling CV en motivatiebrief + online LinkedInprofiel 

 
b. Tweede zittijd 

 idem 
  

 

  

  

7 Studiemateriaal 
 

                                                             
1 Definitie ‘Studiepunt’: Een studiepunt wordt gebruikt om de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel 

uit te drukken. Het is een internationaal aanvaarde eenheid die overeenstemt met tussen 25 en 30 uren voorgeschreven 
oderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. 
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a. Verplicht studiemateriaal 
Syllabi en cursusmateriaal van gastdocent Bruno Vanneste en gastsprekers Randstad  

 

b. Aanbevolen studiemateriaal 

Click here to enter text. 
 

  

8 Flexibiliteit 
 
n.v.t. 
 

 


