OPLEIDING TOT
GECERTIFICEERD CONSULTANT
Wilt u Profile Dynamics® professioneel
inzetten in uw coaching-, training of
managementactiviteiten? Volg dan onze
opleiding tot gecertificeerd consultant.

Er zijn twee mogelijkheden:
 U volgt een klassieke driedaagse
opleiding in ons trainingscentrum
 U volgt de eerste twee trainingsdagen
via e-learning thuis en sluit af met een
dag op locatie.
Beide opleidingen zijn inhoudelijk gelijk en
bieden een solide basis voor het werken met
de Profile Dynamics® methodiek. Specifieke
voorkennis is niet vereist.
Opleidingstraject
Tijdens de opleidingen komt aan bod:
 De theorie van Graves


De zeven systemen aan het werk



De rol van drijfveren in organisaties



De Profile Dynamics® methodiek



Het interpreteren en terugkoppelen
van individuele profielen

Voordeel

Studielast

Driedaagse
De driedaagse certificeringsopleiding geeft
een diepgaande uitleg van de kleuren- en
waardensystematiek. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden wordt duidelijk hoe de
methode effectief inzetbaar is in tal van
bedrijfssituaties. Daarnaast is er ook ruim tijd
voor praktische oefening in het interpreteren
en presenteren van analyses.

E-learning
Bij de e-learning variant doorloopt u de
modules zelf thuis of op een door u gekozen
locatie.
Tijdens de afsluitende trainings- en
examendag wordt aandacht besteed aan het
bespreken van profielen in persoonlijke
gesprekken en het leggen van relaties. Het
tempo op deze dag ligt erg hoog waardoor er
minder gelegenheid is tot het stellen van
specifieke vragen in vergelijking met de
driedaagse opleiding.

Driedaagse
Interactie met trainer en medecursisten.
Ruime mogelijkheid om vragen te stellen
en praktijkvoorbeelden te behandelen.
3 dagen op locatie; huiswerkopdrachten:
ca. 1 dagdeel

Data

2 x per jaar*

Locatie

Trainingscentrum Color Point in Almere

Kosten

€ 1995,- ex btw

E-learning
In uw eigen tijd en tempo de stof tot u
nemen.
Theorie 20-24 uur;
training op locatie: 1 dag
huiswerkopdrachten: 1 dagdeel
U kunt op elk moment starten.
Via internet; Trainings-/ examendag in
trainingscentrum Color Point in
Almere*
€ 1495,- ex btw

* Voor een actueel overzicht van onze trainingsdata zie onze website.

Materialen
Deelnemers aan de opleiding ontvangen:






Een persoonlijke analyse inclusief
uitgebreide rapportage
Inlogcode pre-trainer (driedaagse) of
e-learningmodule
Cursusmaterialen
Bewijs van Certificering
Zelfstandig werkende consultants
ontvangen 5 gratis en vrij inzetbare
inlogcodes om mee te oefenen.

Mogelijke combinaties en prijzen
Het is mogelijk de driedaagse
certificeringsopleiding of de e-learning
opleiding te combineren met de
vervolgopleiding Drijfveren in Teams inclusief
de Dataviewer.
In deze vervolgopleiding (2,5 dag) leert u
analyses te maken op basis van teamprofielen
(kracht en valkuilen van het team, onderlinge
relaties, aansluiting bij taken, management en
organisatiecultuur) en krijgt u inzicht in
patronen die karakteristiek zijn voor
teamcombinaties. Met de Dataviewer is het
mogelijk om groepsprofielen samen te stellen
en te visualiseren.
E-learning + opleiding Drijfveren in
teams + Dataviewer (prijzen ex btw)
Driedaagse + opleiding Drijfveren in
teams + Dataviewer (prijzen ex btw)

€ 3385,i.p.v.
€ 3985,€ 3815,i.p.v.
€ 4485,-

Certificering en licentie
Na succesvolle afsluiting van de opleiding gaat
u een licentie-overeenkomst aan, waarna u
het beheer krijgt over een eigen Profile
Dynamics® webomgeving. Hiermee kunt u
24/7 analyses kopen, uitlezen en rapportages
afdrukken. Licentiehouders hebben toegang
tot de Profile Dynamics® toolbox. Aan de
licentie zijn geen verdere kosten verbonden.

Ondersteuning
Licentiehouders ontvangen een uitstekende
BackOffice ondersteuning bij administratieve,
inhoudelijke en/of technische vragen. Klanten
en consultants waarderen onze service hoog.
Op deze opleidingen zijn de algemene
voorwaarden van Amygdala van toepassing.
Genoemde prijzen zijn ex btw.
Interesse?
Voor meer informatie en aanmelding:
Amygdala/ Profile Dynamics®,
T 036-5465243
E office@profiledynamics.nl
W www.profiledynamics.com

