
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Omschrijving 
Cobaan is gedreven door de menselijke ontwikkeling te 
stimuleren waarin lifelong learning en persoonlijke groei 
centraal staan. Met de huidige veranderingen en 
ontwikkelingen in de maatschappij is het voor de (toekomstig) 
leidinggevende belangrijk om mee te groeien. Leiderschap is 
een proces. Je beïnvloedt anderen om een bepaald doel te 
bereiken. Goed leiderschap bevat veel mentorschap. Vanuit 
vertrouwen, inspireren en motiveren.  
 
Het woord mentor komt uit de Griekse mythologie en 
betekent vriend, vertrouweling en adviseur, iemand die met 
eigen ervaring en kennis, een minder ervaren persoon 
adviseert en begeleidt. De Masterclass Next Mentorship richt 
zich op het combineren van de kenmerken van het 
mentorschap, met  leiderschap. Je vergaart kennis en inzicht, 
maar bovenal ontwikkel je wijsheid waarmee je in staat bent 
vanuit je eigen talent anderen verder te brengen in hun 
persoonlijke ontwikkeling.  

 
Resultaat 
• Je ontwikkelt een visie op jouw leidinggevende rol 
• Je hebt handvatten om verschillende stijlen effectief in te 

zetten met een positieve mindset  
• Je vergroot je invloed in de samenwerking met anderen 
• Je zet jouw mentorschap/leiderschap bewuster in 

 
Doelgroep 
• Een ieder die zich verder wil ontwikkelen en   

geïnteresseerd is in mentorschap en leiderschap 
• Een ieder die zijn invloed en leiderschapskwaliteiten op 

positieve wijze wil vergroten  
• Een ieder die meer rendement wil halen uit de begeleiding 

in de “training on the job” 
 

 
 

Studiewijze 
Voorafgaand aan de Masterclass zal een schriftelijke intake zijn 
om jouw Next Mentorship persoonlijk in te kleuren. 
 
De Cobaan Masterclasses kenmerken zich door een 
combinatie van theorie/lezing, serious gaming/workshops, 
discussies en praktijkvoorbeelden.  
 
Programma 
Blok 1   

Kenmerken Mentorschap en Leiderschap 
Bewustwording persoonlijke stijl 

Blok 2   
Growth mindset 
Coachend leiderschap vs Leidend Mentorschap 

Blok 3   
Waarnemen en impact van jouw gedrag  
Vertrouwen winnen, inspireren en motiveren 

Blok 4   
Choose your battles; krachtenveld analyse 
Next…ontwikkeling van jouw mentorschap 

 
Informatie 
• De masterclass duurt een volledige dag 
• De investering bedraagt € 695,- excl. BTW en is inclusief 

uitgebreide lunch en aansluitende borrel 
• De groepsgrootte is tot max. 12 deelnemers 
• Actuele data, locatie en inschrijven kan via 

www.cobaan.nl/individuele-
programmas/masterclassnextmentorship 

 
 
 
 
 

Masterclass Next Mentorship 

 

Ceresstraat 35, 4811 CB Breda 
076 5284449 
www.cobaan.nl 
info@cobaan.nl 
 

 


