TRAINING KOERSONDERZOEK TECHNIEKEN

Studie belasting:

35 uur

Data (start):

26 maart 2021

Kosten:

€ 1.397 incl. lunches (BTW vrijgesteld)

Vista Nova BV

3811 HP Amersfoort

welkom@vistanova.nl

Stadsring 105

T 033 30 38 777

www.vistanova.nl

Over Vista Nova
Bij Vista Nova verhogen we met elkaar het werkgeluk van de Nederlandse beroepsbevolking. Dat doen we niet alleen, maar
samen met jou als loopbaanadviseur, HR-professional of manager.
Onze opleidingen, trainingen en masterclasses zorgen ervoor dat jij sterker staat als adviseur, coach of leidinggevende. We
bieden kennis, vaardigheden en inzicht en geven jou praktische handvatten, die jij direct kunt inzetten.
Als opleidingsinstituut voor loopbaan en leiderschap leiden we zowel beginnende als ervaren loopbaanadviseurs, HRprofessionals en managers op. Onze docenten en supervisoren beheersen de methode Hoogendijk, het Koersonderzoek, tot in
de puntjes en staan klaar om hun kennis en ervaring met jou te delen.

Noloc
Vista Nova leidt op volgens de competenties en gedragscode van de Noloc. De gedragscode vind je hier. De Beroepsopleiding tot
Loopbaanadviseur van Vista Nova omvat 400 PE-punten, volgens de Noloc-normering.
Aanmelding en registratie bij Noloc
Voor beginnende loopbaancoaches is het goed om je aan te sluiten bij de Noloc, de beroepsvereniging van
loopbaanprofessionals. Via de Noloc ontvang je informatie over het vak en het werkveld en er is de mogelijkheid om aan te
sluiten bij kringen waarin je met vakgenoten kunt sparren over het vak.
Met je aanmelding krijg je gratis toegang tot diverse diensten van Noloc. Bekijk hier de voordelen. Verder ontvang je (flinke)
korting op diverse producten, zoals het Loopbaancongres, opleiding of certificering.

St!R
Vista Nova leidt op volgens de coachcompetenties en gedragscode van de St!R. De Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur,
waarin individuele coachtechnieken een belangrijke plaats innemen, heeft het St!R predikaat Erkend Coachopleiding gekregen
Dit betekent dat alle studenten die vanaf 2011 de opleiding volgen, zich bij diplomering kunnen laten registreren als Erkend
Coach bij St!R.
Bekijk hier de voorwaarden voor de erkenning als Erkend Coach.
De registratie als Erkend Coach is geldig voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar moet u zich opnieuw registreren. Meer informatie
is te vinden op de website van St!R.
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Training Koersonderzoek Technieken
Natuurlijk zijn mensen zelf verantwoordelijk voor hun carrière. Toch kun je iemand als HR-adviseur of coach met een paar goede
gesprekken verder op weg helpen. Het Koersonderzoek biedt een structuur voor de stappen in een loopbaanadviestraject. De
methode staat bekend als uiterst inspirerend en gedegen voor POP en loopbaangesprekken. Bij het Koersonderzoek ligt de
nadruk op het ontdekken van het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Dit maakt deze methode uniek.
In deze training leer je werken met alle essentiële onderdelen van het Koersonderzoek, zoals biografie, kernkwadranten,
levensontwerp en de elementenleer. Zo kun je je cliënten of collega’s nóg beter helpen en sta je als adviseur en gesprekspartner
steviger in je schoenen.
De handleiding Koersonderzoek en het logboek Loopbaancoaching & Ondernemerschap zijn bij deze training inbegrepen.
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Deze training is geschikt voor:
HR-professionals en People managers, die vaak gesprekken met anderen voeren over hun loopbaan en mogelijke
vervolgstappen en hen daarin willen ondersteunen.
En coaches, die steeds meer vragen krijgen op het gebied van loopbaanontwikkeling en zich hier verder in willen ontwikkelen.

Na afloop van de Training Koersonderzoek Technieken:
•
•
•
•

Herken je loopbaanvragen en kun je deze proactief bespreekbaar maken.
Ken je de structuur van het Koersonderzoek.
Ken je je rol in de organisatiecontext en je rol ten opzichte van de klant.
Ken je de verschillende levens- en loopbaanfasen en de vragen die daarbij horen.

•
•
•
•
•
•

Heb je oog voor bezieling en vitaliteit bij de medewerker en de context van de organisatie.
Heb je meer zicht gekregen op je eigen koers.
Beschik je over de handvatten om samen met de klant een concreet, resultaat- en doelgericht stappenplan op te zetten.
Heb je 24 PE punten bij de NOBCO (kenmerk 160627-VN-036) behaald.
Heb je 24 PE punten bij St!R behaald.
Ontvang je een deelnamecertificaat van Vista Nova.
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Handig om te weten:
•
•

De training bestaat uit 3 losse dagen van 9.30 tot 17.00 uur: 26 maart, 30 april en 25 juni 2021
Locatie: kantoor Vista Nova – Stadsring 105 in Amersfoort.

•
•

De intake vindt per mail of telefonisch plaats.
De training wordt op HBO-niveau gegeven.
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Informatie over de trainer
Agnes Brinkhof
Agnes is een betrokken coach en trainer voor zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling. Zij helpt haar coachees om
belemmerende patronen te doorbreken, zodat zij met meer creativiteit en vrijheid kunnen kiezen om hun kwaliteiten verder te
ontwikkelen. Humor speelt een belangrijke rol in haar trajecten. Als supervisor en docent bij Vista Nova legt Agnes de nadruk op
het persoonlijke proces. Ze houdt ervan om te zien hoe studenten van Vista Nova enthousiast worden en hun eigen stijl als
loopbaancoach ontwikkelen. Lees meer
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Inschrijfformulier training koersonderzoek technieken
Gegevens deelnemer
Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsels

Achternaam

Geboortedatum

M/V

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

Vooropleiding
E-mailadres
Zakelijke gegevens
Adres
Postcode

Plaats

Postcode
Organisatie
Afdeling

Functie
Gegevens facturatie

Ordernummer
Organisatie

Afdeling

Contactpersoon
M/V

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Opmerking

Handtekening

Mail het ingevulde
inschrijfformulier naar
welkom@vistanova.nl. Met het
insturen ga je akkoord met de
Algemene Voorwaarden.

