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Action Learning opdracht: Eigen leiderschap 

Inleiding 

Deze opdracht is onderdeel van de opleiding Middle Management. De koppeling tussen 

theorie en (de eigen) praktijk is essentieel. Modellen, concepten en theorieën zijn brillen die 

helpen om met elkaar naar de werkelijkheid te kijken. In deze opdracht sta jijzelf centraal. 

Doel 

Doel van de Action Learning-opdracht is het beschrijven en beoordelen van jouw eigen 

leiderschap binnen de organisatie en op basis daarvan aanbevelingen schrijven waardoor jij 

jouw leiderschap kan verbeteren. 

Opdracht 

De opdracht gaat over jouw persoonlijkheid en jouw leiderschap in de organisatie. 

Modellen 

Je moet in totaal vijf testen gebruiken: 

• Situationeel leidinggeven 

• Managementrollen Quinn 

• Leiderschapsrollen 

• MBTI 

• Enneagram 

Bij deze opdracht betrek je minimaal twee collega’s. Het is aan jou of je ze ook testen voor 

jou laat invullen of dat je ze alleen betreft bij de resultaten van je zelfonderzoek (herkennen 

jullie de resultaten?). 

Structuur 

In de Inleiding geef je een korte beschrijving van de organisatie en jouw plek in de 

organisatie en maak je de lezer duidelijk wat er in dit paper gaat gebeuren. Let op, je moet 

schrijven in de derde persoon, de ik- of wij-vorm moet je vermijden.  

Voor alle onderdelen gebruiken we de drie stappen Beschrijving, Analyse en Reflectie.  

In het hoofdstuk Beschrijving geef je een feitelijke beschrijving van de uitkomsten van de 

verschillende testen.  

In het hoofdstuk Analyse breng je de resultaten van de MBTI en enneagram enerzijds in 

relatie met situationeel leidinggeven, managementrollen en leiderschapsrollen anderzijds. 

In het hoofdstuk Reflectie ga je er wat van vinden: wat vind ik goed gaan en waar kan ik nog 

aan werken. Waarom. Wat ga je doen en hoe ga je dat borgen? 

Er is geen maximum aantal woorden of pagina’s. Maar bedenk dat je ‘publiek’ een duidelijk 

verhaal wil horen, dus probeer to-the-point te schrijven. En let op de layout van je paper. 
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