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CPS is de officiële en exclusieve Nederlandse partner van FranklinCovey voor het onderwijs. 
De trainers kennen niet alleen de bijzonderheden van de ‘5 Choices’, maar ook de 7 Habits volgens Covey. 
Dat combineren zij met uitgebreide kennis van het Nederlandse onderwijs. 

Ervaar de principes achter een van de meest toegepaste concepten voor persoonlijk leiderschap en effectiviteit 
met één van deze vier trainingen: 

Training 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met 
de 7 Habits (Stephen Covey)

7 maart 2016  voor € 399,- 

Training Covey als effectief raamwerk voor 
mentoren en studieloopbaanbegeleiders (3 dagen)

Start 6 april 2016 voor € 999,-

Training 7 Habits of Highly Effective People  
(Stephen Covey) voor leidinggevenden (3 dagen)

Start 7 april 2016 voor € 999,-

Training Timemanagement volgens Covey: 
Buitengewoon effectief door de ‘5 Choices’ (1,5 dag)

Start 11 mei 2016 voor € 549,- 

4x 
FranklinCovey 
voor het onderwijs!

‘Ik heb bijgehouden hoe ik mijn tijd besteed 

en nagedacht over hoe lang iets mag duren. 

Ik plan elke dag 10 minuten om keuzes te 

maken: wat is belangrijk voor mij, wat levert 

mij energie op? Ik had een heleboel ‘gruis’ 

weg te werken.’ 

(Deelnemer Training Timemanagement volgens Covey: 

Buitengewoon effectief door de ‘5 Choices’)



Training 7 Habits in 7 Uur: Kennismaking met de 7 Habits (Stephen Covey) 
 
In 7 uur nemen we u mee in de 7 gewoonten (Habits) van effectief (persoonlijk) leiderschap. Elk uur diepen we  
een gewoonte uit door een combinatie van trainingsmateriaal, begeleidende video’s, voorbeelden en werksessies.  
U maakt kennis met de 7 Habits of Highly Effective People en leert de principes kennen om de 7 Habits toe te passen 
om meer betekenis te geven aan uw professionele en persoonlijke leven.

Training Covey als effectief raamwerk voor mentoren en studieloopbaanbegeleiders (3 dagen)

Door kennismaking met 7 Habits leert u de principes die u kunt toepassen om meer betekenis aan uw  
professionele en persoonlijke leven te geven. Als mentor of studieloopbaanbegeleider leert u de 7 Habits  
(gewoonten) aan uw vaardigheden te verbinden. Ook leert u hoe u uw leerlingen/studenten zelfregulatie  
bijbrengt en hoe zij hun probleemoplossend vermogen kunnen toepassen. Daarnaast gaan we in op het voeren  
van betere gesprekken met ouders en collega’s.

Training 7 Habits of Highly Effective People (Stephen Covey) voor leidinggevenden (3 dagen)

Voor één of twee trimesters goede resultaten behalen is niet uitzonderlijk. Maar hoe zou het zijn om het beste  
uit uw team naar boven te halen en een doorlopend succes te bereiken? Deze training geeft nieuwe en ervaren 
leidinggevenden een reeks hulpmiddelen om de managementuitdagingen van vandaag aan te gaan.

Training Timemanagement volgens Covey: Buitengewoon effectief door de ‘5 Choices’ (1,5 dag)

Leraren en leidinggevenden in het onderwijs ervaren vaak dat een werkdag te weinig uren heeft. We leven tegen-
woordig met de tegenstrijdigheid dat het makkelijker én moeilijker is dan ooit om buitengewoon effectief te zijn. 
De ‘5 Choices Essentials’ kunnen u hierbij helpen. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met prominente 
breinwetenschappers. Vergroot meetbaar uw effectiviteit en behaal buitengewone resultaten. 

‘Ik ga het gewoon doen! Meer moed en 

niet alleen maar inleven en anderen 

pleasen. Ik wil binnen mijn team meer 

synergie creëren, mensen zichzelf laten 

managen en mijn eigen zaag bewust 

scherp houden.’ 

(Deelnemer Training 7 Habits of Highly Effective  

People (Stephen Covey) voor leidinggevenden)

Aanmelden:
www.cps.nl/7habits

CPS Amersfoort
Plotterweg 30
3821 BB Amersfoort
Telefoon [033] 453 43 03
www.cps.nl/academie  |  academie@cps.nl

4x FranklinCovey voor het onderwijs!

Meer informatie over persoonlijk leiderschap vindt u 
in onze blog: www.cps.nl/blog-persoonlijkleiderschap 
of bekijk onze Covey publicaties op 
www.cps.nl/covey-publicaties 


