
 

Vervolgopleiding Roos van Leary 
 
 
Interpersoonlijke dynamiek 
 
Deze verdiepingstraining is erop gericht het werken met de Roos van Leary op zes 
ontwikkelingsniveaus te beheersen. Zo leer je tegelijkertijd verdiepend werken met de Roos 
van Leary én met het Stermodel van Blankestijn & Partners. 
Samenwerken is niet makkelijk. Wil je mensen begeleiden die hun invloed op de 
samenwerking willen versterken, dan helpt het als je je zelf bewust bent van de niveau's 
waarop interactie voortdurend plaatsvindt: innerlijk, interpersoonlijk en binnen de context 
waarin mensen samenwerken. Daarom spreken we van Interpersoonlijke Dynamiek. 
Deze driedaagse opleiding geeft je diepgaand inzicht in interpersoonlijke dynamiek, en 
brengt je persoonlijke en professionele verdieping met de Roos van Leary. 
 
Deze opleiding geeft een goede verdieping in de Roos van Leary en dieper inzicht in eigen 
handelen en patronen. 
Ingrid Loenen, Suno Coaching en Training 
 
Als je de Roos van Leary professioneel wilt toepassen, geeft deze opleiding alle benodigde 
tools. 
Shaki van der Zeeuw 
 
 
Voor wie? 
 
Voor trainers en coaches die de basistraining Beïnvloed anderen, begin bij jezelf hebben 
gevolgd bij de Leary Academy of die de opleiding Trainen met ziel en zakelijkheid 2: 
Vaardigheidstrainer bij Blankestijn & Partners. 
 
Voorwaarde voor deelname 

 Je hebt de basistraining gevolgd 

 Je hebt een persoonlijke intakegesprek gehad 

 Je hebt ruime en aantoonbare opleiding en ervaring als trainer of coach 
 
 
Resultaten 
 

 Je kent en begrijpt de achtergronden van Interpersoonlijke Dynamiek op zes niveaus 
van het stermodel en kunt ze toepassen bij het werken met de Roos van Leary in je 
training of (team)coaching 

 Je kunt mensen die je traint of coacht helpen trefzeker te beïnvloeden 

 Je hebt inzicht in de verschillende persoonlijkheidslagen bij beïnvloeding 

 Je doorziet en herkent overlevingsstrategieën en veiligheidsoperaties als oorzaken 
van gedrag 

 Je hebt de gevalideerde Interpersoonlijkheidstest leren kennen 

 Je hebt gewerkt met de materie vanuit eigen casuïstiek 

http://www.learyacademy.nl/opleidingen/meer-be-nvloed-anderen-begin-bij-jezelf..php


 

Coaches die de eindtoets goed hebben afgelegd kunnen zich inschrijven voor de 
vervolgopleiding tot het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van de 
ICL (interpersoonlijkheidstest).  
 
 
Programma 
 
Dag 1 Persoonlijke interactiestijlen op 6 niveaus van het stermodel 

 Verkennen van je persoonlijke interactiekracht 

 Verkennen van je anxieties: onderzoeken van de zorgen die je vrije interactie kunnen 
belemmeren 

 Wederkerigheid: jouw effect op anderen en gelijktijdig effect van anderen op jou 

 Bewust maken van hoe jouw persoonlijke waarden, bezieling en kernkwaliteiten je 
interactiestijlen beïnvloeden 

 

Dag 2  Interactie met anderen 

 Hoe zien anderen jou: kracht en valkuil 

 Hoe kun je zorgen dat de ander jouw zorg (h)erkent? 

 Hoe leer je de zorg van anderen (h)erkennen? 

 Hoe ga je om met jouw waardensysteem en die van de ander? 

 Praktijkcases 
 
Dag 3 De interactie tussen jou en cursisten/coachees in de werkcontext 

 Hoe versterk je de kracht van anderen 

 Hoe help je de ander met zijn anxieties in de interactie om te gaan 

 Hoe help je de ander zijn waardensysteem in interactie te onderkennen en toe te 
passen 

 
 
Aanpak 
 
De vervolgopleiding ‘De Roos van Leary’ bestaat uit 3 losse opleidingsdagen met tussentijdse 
intervisie en huiswerkopdrachten. 
De werkwijze bestaat o.a. uit korte theorie die direct wordt toegepast in rollenspelen met 
feedback, en het uitwerken van eigen casuïstiek. 
 
Eindtoets  

 Maken eindverslag 

 Nameting competentielijst 
 
 
 
Praktische informatie 
 
Inschrijving 
De vervolgopleiding De Roos van Leary wordt gegeven door de Leary Academy. Je kunt je 
direct bij de Leary Academy inschrijving. 

http://www.icl-r.nl/
http://www.icl-r.nl/
http://bpopleidingen.nl/stermodel-coachen-en-trainen/


 

Kosten driedaagse opleiding 
€ 1200, inclusief het studieboek De Roos van Leary, die ken ik al! Toch? van Anne-lies 
Hustings en Bert van Dijk, werkruimte, lunch, koffie en thee en digitale handouts en 
informatie. Geen BTW. 
 
Plaats en tijd 
De opleiding bestaat uit drie losse dagen van 10.00 - 17.00 uur en vindt plaats bij de Leary 
Academy in Vught 
 
Trainers 

 Bert van Dijk, directeur opleider Leary Academy  

 Bij meer dan 6 deelnemers samen met Anne-Lies Hustings, opleider/supervisor Leary 
Academy 

 
 
 


