Postmaster
opleiding Interventiekunde
Het Instituut voor Interventiekunde biedt in 2017 voor de zevende keer op rij een
postmaster opleiding Interventiekunde aan. Deze opleiding is door CPION gecertificeerd
als post-wetenschappelijk onderwijs (SPWO).
Interventiekunde is een complex vak. Wanneer mensen
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het doelgericht
werken aan resultaten in organisaties, is er sprake van
een aantal verschillende variabelen:
• Persoonlijke kenmerken van de mensen die
samenwerken;
• Groepsprocessen die de onderlinge samenwerking
bevorderen en/of belemmeren;
• Processen die te maken hebben met het beleid, de
structuur en de cultuur van de organisatie waarin
deze mensen werken;
• De omgeving waarin de organisatie functioneert.
Omdat deze factoren elkaar doorlopend onderling
beïnvloeden, zijn interventiekundigen van veel markten
thuis. Ze overzien het geheel en kunnen schakelen tussen
verschillende rollen en activiteiten om de vragen van
hun klanten en opdrachtgevers zo goed mogelijk te
(helpen) beantwoorden. Het coachen van individuen, het
trainen van teams en adviseren van (onderdelen van) een
organisatie zijn activiteiten die in hun samenhang
betekenis krijgen.

Dit betekent voor de postmaster opleiding Interventiekunde dat de deelnemers de kans krijgen hun eigen vak
te “compliceren”, dat wil zeggen: aspecten toe te voegen
aan wat ze al in huis hebben. Iemand die is opgeleid als
coach leert ook met groepen en organisaties te werken;
iemand die goed is in trainen leert met directies in
gesprek te gaan over de vraag hoe trainingen zin krijgen
in de organisatie; een manager leert medewerkers
coachen, collega’s adviseren, en teambijeenkomsten
faciliteren.
De postmaster interventiekunde is een opleiding op
post-academisch niveau. We oefenen vaardigheden, we
reflecteren op de eigen rol en verantwoordelijkheden en
we versterken de professionele ontwikkeling door het
aanbieden van evidence-based modellen en relevante
interventiekundige literatuur. We opereren daarbij
steeds op het snijvlak van individuele leerprocessen,
groepsdynamica en organisatiekunde. De deelnemers
krijgen de kans het geleerde continu toe te passen in
hun eigen praktijk en in gezamenlijke opdrachten.

Voor wie is deze opleiding de moeite waard?
Deze opleiding is interessant voor iedereen die wil
begrijpen wat er gebeurt wanneer mensen samen
ergens voor verantwoordelijk zijn én die hierop invloed
wil uitoefenen. Het gaat hierbij om het begrijpen en
beïnvloeden van interpersoonlijke communicatie,
groepsprocessen en organisatieontwikkeling.
De postmaster opleiding interventiekunde is gericht op:
• Coaches die de groeps- of organisatorische context
van hun coachees beter willen begrijpen, of hun
werkveld willen uitbreiden naar teamcoaching en
organisatieadvies;
• Facilitatoren die naast teams ook individuen willen
begeleiden of die merken dat ze steeds vaker
adviseren op verschillende niveaus in organisaties;
• Trainers, die vaststellen dat een vaardigheidstraining
weinig effectief is, en die hun invloed willen uitbreiden
naar organisatie- of managementniveau;
• Interne opleiders en adviseurs die met complexe
adviesvragen, organisatieverandering en
beleidsimplementatie te maken hebben;
• Adviseurs die ook willen kunnen coachen en trainen;
• Leidinggevenden, projectleiders en programma
managers die op een andere manier willen sturen
en adviseren om hun invloed te vergroten, zowel naar
het hoger management als naar de werkvloer.

Eisen aan deelname

Deelnemers hebben een universitaire opleiding afgerond
of hebben een HBO-opleiding plus minimaal 5 jaar
relevante ervaring. Ze brengen niet alleen hun eigen
professionele ervaring en beroepsperspectief in, maar
ook praktijkcasussen en adviesvragen die het programma mede bepalen. Wij certificeren deelnemers wanneer
ze minimaal 85% van de opleidingsdagen aanwezig zijn
en al hun opdrachten tijdig en voldoende doen.

Praktische informatie

De postmaster opleiding vindt plaats op het WG-plein
255 in Amsterdam. Iedere maand zijn er twee aaneen
gesloten opleidingsdagen op donderdag en vrijdag.
Daarnaast bieden we iedere maand een workshop en
een academische lezing aan, om het opleidingsaanbod
te ondersteunen, alsmede intervisie en coaching.
Aanvullende opdrachten als take-home tentamens,
voorbereiden van presentaties, professionele voortgangsverslagen en praktijkopdrachten vragen zo’n 2 dagen
investering per maand, zodat je in totaal kunt rekenen
op een investering van gemiddeld 8 uur per week,
gedurende twee jaar.

Alle opleidingsdagen worden geleid door twee docenten. Docenten zijn opgeleid in de sociale- en organisatiepsychologie en hebben een eigen interventiekundige
praktijk, plus jarenlange ervaring als opleider, coach,
facilitator en/of adviseur. De eindverantwoordelijke
opleiders zijn: drs. Wick van der Vaart, dr. Marjoka van
Doorn en drs. Willem de Wijs. De opleiding kenmerkt
zich door de expertise van opleiders zowel qua
gedragswetenschappelijke achtergrond als actuele
praktijkkennis.

Tarieven

De kosten van de opleiding bedragen:
• Euro 11.000,- als je de opleiding zelf betaalt;
• Euro 15.000,- als je werkgever betaalt.
Voor locatie- en lunchkosten berekenen we daarnaast
euro 35,- per persoon per dag. Alle bedragen zijn exclusief
21% BTW.
Uiteraard zijn alle kosten aftrekbaar voor de belastingen.

Data post-master interventiekunde, 2017/2018
2017

• 26 en 27 januari;
• 23 en 24 februari;
• 30 en 31 maart;
• 20 en 21 april;
• 18 en 19 mei;
• 29 en 30 juni;
• 24 en 25 augustus;
• 28 en 29 september;
• 26 en 27 oktober;
• 23 en 24 november;
• 21 en 22 december;

2018

• 25 en 26 januari;
• 22 en 23 februari;
• 29 en 30 maart;
• 19 en 20 april;
• 24 en 25 mei;
• 28 en 29 juni;
• 30 en 31 augustus;
• 27 en 28 september;
• 25 en 26 oktober;
• 29 en 30 november;
• 20 en 21 december.

Iedere eerste donderdagavond van de maand is er een workshop, iedere derde

donderdagavond een lezing. Hiervan volgen studenten er in totaal minimaal 16.

Daarnaast bieden we een aantal intervisiebijeenkomsten en coachgesprekken aan.

Reacties van deelnemers

 leren werken met een specifieke werkvorm, een
“ Het
draaiboek, en het leren stellen van vragen zijn op het
oog simpele dingen, maar in de praktijk blijken deze
tools – die ik leerde gebruiken tijdens de postmaster
opleiding Interventiekunde – erg krachtig bij de
begeleiding van groepen.
(Listte Elsing, Adviseur ICT in een ziekenhuis).

”

 ik ben begonnen met de postmaster opleiding
“ Sinds
Interventiekunde is mijn groei niet meer te stoppen.

De theoretische verdieping stilt mijn honger naar
kennis over het vak organisatieadvisering. Samen
met gemotiveerde medestudenten voeren we
levensechte opdrachten uit, zodat we meteen
praktijkervaring krijgen. De opleiding is niet zomaar
een aanvulling op wat ik al deed. Het verandert mijn
kijk op vragen van opdrachtgevers. Ik ben beter in
staat de context van een opdracht te begrijpen.
(Hanneke Laarakker, zelfstandig coach,
trainer en adviseur).

”

rollenspel, ontwikkeld door deelnemers
 hebdehetpostmaster
“ Ikaan
opleiding Interventiekunde,

binnen mijn eigen team op het Parket Amsterdam
laten uitvoeren. Met succes! De ervaring van het
uitvoeren en observeren van het rollenspel heeft

bewerkstelligd dat het onderwerp ervan is gaan
leven, dat mijn collega’s erover nadenken en het er
met elkaar over hebben. En dat is een belangrijke
(zij het pas een eerste) stap in het veranderen van
de cultuur binnen ons bedrijf.
(Pim Croiset van Uchelen, opdrachtgever en
manager bij het Openbaar Ministerie).

”

opleiding kritischer ben op de
 merk dat ik door de die
“ Ikmaatwerk-trainingen
wij verzorgen. Bij elk traject
met klanten kijk ik hoe wij iets kunnen toevoegen
wat er nog niet is. Ik merk dat ik door de postmaster
opleiding meer durf te experimenteren, dat ik
zelfverzekerder ben geworden en dat ik in verschillende situaties de juiste vragen kan stellen.
(Margo Kitzen, interventiekundige
bij een adviesbureau).

”

soms op enorme weerstand en dreigementen
“ Ikals stuit
ik een project start. Sinds ik de postmaster
opleiding Interventiekunde heb gevolgd, gebruik
ik die weerstand om te zoeken naar oplossingen die
draagvlak krijgen, in plaats van het oorspronkelijke
plan erdoor te duwen.
(Elian Ineke, projectmanager Zuidas,
gemeente Amsterdam).

”

Ben je nieuwsgierig of overweeg je deelname?
Bel met Wick van der Vaart, de oprichter van het
Instituut voor Interventiekunde, voor meer informatie
of om een afspraak te maken: tel. 06-150 11 771.

Contactgegevens: WG-plein 255, Amsterdam telefoon 06 - 150 117 71
www.instituutvoorinterventiekunde.nl instituut@instituutvoorinterventiekunde.nl

