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SCHOOL OF LEADERSHIP (SOL)
Leuk dat je geïnteresseerd bent in de School of Leadership!
Toen (leider) Jezus de Emmaüsgangers tegenkwam, in Lukas 24, deed Hij drie dingen:
1) Hij startte met vragen te stellen op hart niveau.
2) Hij nam de twee leerlingen mee in Gods Woord op hoofd niveau.
3) Hij ging met hen aan tafel zitten op handen niveau.
Uiteindelijk zien we dat deze twee leerlingen een openbaring ontvangen in hun denken, hun
hart brandende werd en ze terugrennen naar Jeruzalem.
Het verhaal van de Emmaüsgangers kan ons veel leren over discipelschap (waar elke
christen toe geroepen is) én leiderschap. Jezus zet bewust bepaalde acties in om de twee
leerlingen vanuit hun startpositie mee te nemen naar groei en ontwikkeling. Binnen de SOL
zijn we erop gericht om jou te helpen ontwikkelen, en daarbij willen we dat hart, hoofd en
handen worden betrokken. Dat betekent dat we op de lesdagen diverse vormen inzetten.
Denk hierbij aan oefeningen (oa op gebied van gaven van de Heilige Geest), casussen,
groepsopdrachten, rollenspellen, interactie én uiteraard ook plenair onderwijs van
inspirerende leiders van binnen en buiten Europoort International Church, ieder met
zijn/haar eigen kleur.
LESSTOF
Rondom de lessen zijn er diverse bronnen die we aanboren als fundament. Denk allereerst
aan het Woord van God. Daarnaast krijg je twee boeken van ons (over effectief leiderschap
en het hart van de leider) en maken we ook gebruik van bronnen die op internet
beschikbaar zijn (zoals wetenschappelijke artikelen). Ter voorbereiding of verwerking van
een trainingsdag moedigen we je aan om thuisopdrachten te doen (die we aanreiken). De te
verwachten tijdsinvestering varieert van een paar uur tot veel meer (afhankelijk van de
verdieping die je zelf in thema’s wenst te zoeken). Het maken van
voorbereidingsopdrachten, net als het aanwezig zijn op lesdagen, laten we voor de parttime
scholen vrij aan de deelnemers. Uiteraard zijn aanwezigheid en voorbereiding factoren die
bepalend zijn voor je eigen ontwikkeling. Tijdens de training passeren diverse thema’s de
revue. Hierbij valt te denken aan Bijbelse thema’s als roeping, Bijbelse leiders, Jezus over
leiderschap en motivatiegaven. Daarnaast besteden we ook
ruim aandacht aan leiderschapsthema’s op macroniveau
zoals het belang van visie/missie/waarden/ cultuur, een
wetenschappelijke kijk op leiderschap, effectief leiderschap
en de kunst van management. Voor de dagelijkse praktijk van
leiderschap zoomen we in op thema’s die zeer praktisch
kunnen worden zoals conflicthantering, omgaan met stress
en kritiek, coaching/goede vragen stellen en de kunst van
mensen opleiden (met praktische werkvormen).
Deze training bestaat uit tien zaterdagen.

4

5

6

7

8

9

SCHOOL OF THE WORD (LOGOS)
Leuk dat je geïnteresseerd bent in de School of the Word! Wil jij graag diepgaande
Bijbelstudie doen maar ook de samenhang en het ontstaan van de Bijbel beter begrijpen?
Dan is School of the Word iets voor jou!
LESSTOF
Bij School of the Word ga je in een programma van twee jaar de hele Bijbel door! Hierbij
krijg je veel inzicht in de Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe testament. Daarnaast krijg je
ondersteunende vakken zoals kerkgeschiedenis en dogmatiek. De lesvorm is met name
frontaal met ondersteunende opdrachten, vraagstukken en (groeps)discussies. Je ontvangt
per leerjaar twee boeken, deze zitten bij het cursusgeld in. Het maakt niet uit in welk jaar je
start, de jaren kunnen los van elkaar gevolg worden.

•
•

Bij het Oude testament jaar ontvang je de boeken:
In ontmoeting met het oude testament – Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer
Haal meer uit de Bijbel – Gordon D. Fee

•
•

Bij het Nieuwe testament jaar ontvang je de boeken:
In ontmoeting met het nieuwe testament – W.A. Elwell en R.W. Yarbrough
Dogmatiek voor iedereen – Almatine Leene en Wim Markus

Naast het volgen van de wekelijkse lessen wordt er huiswerk opgegeven. Dit bestaat met
name uit het leeswerk van behandelde Bijbelboeken + bijbehorende literatuur. Hier gaan
vaak meerdere uren per week in zitten. Daarnaast wordt er soms een schrijfopdracht
gegeven zoals het maken van een korte essay.
SAMENWERKING MET TYNDALE THEOLOGIC SEMINARY
Doordat Tyndale een geaccrediteerd opleidingsinstituut is, kun je voor de Logos lessen
binnen Kingdom Life College officiële ECTS studiepunten halen, die ook geldig zijn bij een
eventuele vervolgstudie. Gedurende het tweejarig programma is het mogelijk 18 ECTS te
behalen met bijbehorend certificaat. Voor het behalen van de studiepunten is het doen van
bijbehorende toetsen verplicht. Het is daarnaast ook mogelijk lessen te volgen zonder
toetsen af te leggen en/of slechts één jaar van het twee jaar durende programma te volgen.
De aanwezigheid in de lessen is een eigen verantwoordelijkheid maar bepalen wel de
gemaakte groei en de kans op slagen bij een toetsing. Je bent niet verplicht om de toetsen
af te leggen, je kan ook besluiten om alleen het onderwijs te volgen.
De lessen die op Kingdom Life College worden gegeven zullen met name in het Engels
worden gegeven, waarbij de bijbehorende boeken, powerpoints en toetsen in het
Nederlands zullen zijn.
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TARIEVEN 2022-2023
PARTTIME ZATERDAGSCHOLEN
(School of Leadership / School of Deliverance / School of Worship)
€ 295/seizoen
• Prijs = bij machtiging voor het afschrijven van het cursusgeld in één keer.
• 10 zaterdagen
• 1 zaterdag per maand
• zaterdag 9.00 – 15.30 uur.
• Inclusief literatuur
Het betalen in twee termijnen van €160,- is ook mogelijk. Het eerste termijn wordt
afgeschreven in oktober, het tweede termijn wordt halverwege de cursus afgeschreven.
In verband met administratiekosten is de totale prijs dan €320,00.
School of Leadership of School of Worship groepskorting
Groepen vanaf vijf personen (bijv. oudstenteams/muziekteams/bands) ontvangen 10%
korting op het totale lesgeld. Ben je hierin geïnteresseerd? Vul dan geen apart
aanmeldingsformulier in, maar stuur een e-mail naar welkom@kingdomlifecollege.nl.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

PARTTIME SCHOOL OP MAANDAG
(School of the Word - LOGOS)
€ 585/jaargang
• Rond de 29 maandagen
• 1 ochtend in de week
• Maandag 09:00 – 12.45 uur
• Eerste uur is opening van de dag
• Inclusief literatuur
• In samenwerking met Tyndale Theologic Seminary
• Met mogelijkheid tot behalen van 18 geaccrediteerde ECTS (studiepunten)
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