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LEIDERSCHAP PROGRAMMA
BIJBELSCHOOL
Het Leiderschap Programma wat wij aanbieden, is specifiek
bestemd voor afgestudeerden aan Charis die in leiderschap
(gaan) functioneren, in een christelijke gemeente, een
christelijke bediening en/of in het bedrijfsleven.

Een deel van de video-lessen worden gegeven door
zakenmensen, die hun sporen hebben verdiend op het
gebied van investeren (Billy Epperhart) en het opzetten van
bedrijven (Paul Milligan). Maar ook video-lessen op het
gebied van leiderschap in de bediening, die gegeven
worden door leraren als Greg Mohr, Barry Bennett en
Duane Sheriff, vormen een essentieel onderdeel van het
curriculum. Het Bijbels gefundeerde leiderschapsmodel
zoals dat bij AWM/Charis gehanteerd wordt, wordt
onderwezen in diverse modules door dr. Dean Radtke. Dit
zijn ‘pareltjes’ voor leiders, omdat je hier leert hoe je met
teams veel effectiever te werk gaat, dan dat je ‘top down’
orders uitdeelt.
Het Leiderschap Programma wordt alleen als
Deeltijd opleiding aangeboden. Naast het volgen van de
lessen, loopt de student stage binnen de AWM/Charis
organisatie. Een andere stageplaats is bespreekbaar, maar
alleen in uitzonderlijke gevallen.!

TIJDEN
Wekelijks op maandag, van 10.00–17.00 u (sept. t/m juni);
vakanties uitgezonderd. Start: 5 september 2022
Totale duur: 2 jaar
Stage: 1 dagdeel per week (gemiddeld)

LESGELDEN
Lesgeld (per persoon) voor het schooljaar 2022/2023, voor
het Leiderschap Programma.
-

€ 1500,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 31
augustus 2022), of
€ 165,00 per termijn (10-maandelijkse termijnen van
aug. 2022 t/m mei 2023).

PROGRAMMA
-

-

-

-

Video-onderwijs (Modules over leiderschap en
organisatie beheer, financieel rentmeesterschap,
business planning, etc.) en het maken van online
toetsen en/of opdrachten daarover.
praktijklessen: casuïstiek, groepsbesprekingen,
spreekvaardigheid.
aandacht voor groei & ontwikkeling van de student
(P.O.P.)
lezen van vijf vastgestelde boeken* – over twee
schooljaren verdeeld - en het invullen van een
interaction guide per boek.
maken van een Business Model overzicht (volgens
het BMGC model) van een bestaand
bedrijf/organisatie
schrijven van een business-/ministry-plan, met een
groep van ongeveer 4 studenten.
studiebezoeken aan bedrijven, non-profit
organisaties, bedieningen/kerken; verslaglegging
van deze studiebezoeken

* 1. Uitmuntendheid (Andrew Wommack)
2. De vijf disfuncties van een team (Patrick Lencioni)
3. Crucial Conversation (Kerry Patterson, Joseph Grenny)
4. Change Mastery (Billy Epperhart)
5. Rijke pa, arme pa (Robert T. Kiyosaki)
De volgende modules worden behandeld 1e jaar
1e jaar:
Modules m.b.t. Persoonlijke Ontwikkeling

Vision Casting - Liveles
DISC test & Geestelijke gaven test - interactief
MBTI Persoonlijkheidstest - interactief
Time Management - Liveles
Teambuilding
Modules m.b.t. Bediening

Advies van een oudere aan een jonge dienaar
Gezonde Leer - Liveles
De ontwikkeling van een bediening
Gezonde relaties
Onderwijs geven
Het hart van een herder
Zending
Modules m.b.t. Business

Meesterschap over organisaties
Business als missie
Meesterschap over geld
Basistraining CEO-1
Basistraining CEO-2
Strategic Planning

De volgende modules worden behandeld 2e jaar:
2e jaar:
Modules m.b.t. Persoonlijke Ontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling
Conflict Oplossing
Meesterschap over verandering
Modules m.b.t. Bediening

Effectieve raadgeving
Leiderschap
Het doel van het huwelijk - Liveles
Hoe maak je discipelen?
Fulltime bediening, Fulltime getrouwd
Anatomie van opwekking
Het opstarten van een bediening - Liveles
Modules m.b.t. Business

Bouwen aan een succesvolle onderneming
Business Model Generation Canvas
Bedrijfsplanning
Business als Missie

DIRECTORS TRAINING
PROGRAMMA
Heb je de wens om in de toekomst ergens in de wereld
leiding te gaan geven aan een kantoor van Andrew
Wommack Ministries of aan een Charis Bible College, en de
schoolleiding ziet in jou een (potentiële) leider, dan kan jou
worden gevraagd om het aanvullende Directors Training
Programma te volgen. Dit zogenoemde D.T.P. is Engelstalig
(niet vertaald in het Nederlands) en is te volgen naast of na
het derdejaars Leiderschap Programma. Het D.T.P. is een
programma dat specifiek gericht is op leiding geven binnen
CBC/AWM.
Een goede beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk
om het D.T.P. te kunnen volgen. Naast een aanbeveling van
je lokale Charis-directeur, is goedkeuring nodig vanuit
World Outreach, onderdeel van Andrew Wommack
Ministries Colorado.
Voor het starten en/of leiden van een Charis Bible College
of een AWM-kantoor is het, na of naast het volgen van het
D.T.P., noodzakelijk om een stagejaar (9 maanden) te doen,
waarbij de stagiair bekend wordt met allerhande taken
binnen de organisatie. Dit stagejaar is op eigen kosten en
moet worden gedaan ‘op locatie’, dat wil zeggen in het
werelddeel waar men de school of ministry wil gaan
opzetten c.q. leiden.

