MIDASTM COACHING CERTIFICATIE EN TRAININGS VEREISTEN
Niveau

Onderwerpen

Deelnemers

Tijd

Diepgaande MI kennis en
Hoger onderwijs of
Foundation C (oaching)
toepassing in coaching,
evenwaardig werk- en
Ontwikkelingsniveau
MIDASTM-filosofie; beheer
denkniveau (SKA)*,
(individueel)
MIDASTM validatie
TM
OMS; MIDAS coachings ervaring,
Aantonen van kennis en
2 dagen +
validatieproces;
i.e. Coaches,
begrip van de basis MI
1 expertise dag
toepassing op
Counselors,
principes en MIDASTM en
coachingsthema's (bijv.
Onderwijzers,
kan de MIDASTM validatie
work-life balance, stress Psychologen, Adviseurs,
toepassen bij individuen
mgt, onderhandelen)
HR, Docenten
Practioner C (oaching)
MIDASTM-groepsprofielen,
Hoger onderwijs of
Ontwikkelingsniveau
admin. OSM voor
evenwaardig werk- en
(groepen)
groepen, toepassing op
denkniveau (SKA)*,
Voortgezette
coaching- en
coachings ervaring,
kwalificaties om
groepsonderwerpen (bijv.
i.e. Coaches,
MIDASTM-profielen te
optimalisatie van
Counselors,
gebruiken bij groepen /
teamprestaties,
Onderwijzers,
teams / organisaties,
groepsdynamiek,
Psychologen, Adviseurs,
teamcoaching en / of
teamleiderschap)
HR, Docenten
persoonlijke begeleiding
Mentor C (oaching)
Bekendheid met alle
Hoger onderwijs of
TM
TM
MIDAS trainer niveau MIDAS -toepassingen.
evenwaardig werk- en
Gekwalificeerd om
Overdraagbare kennis van
denkniveau (SKA)*,
mensen te trainen en
admin. OSM en training coaching- en trainingscertificeren op
MIDASTM coaching
ervaring,
Foundation and
niveaus Foundation en
i.e. Coaches etc. (zie
Practitioner Niveau.
Practitioner
boven)
* SKA Skills, Knowledge, Attitude

Studiemateriaal

Criteria voor Certificatie

MIDASTM profiel
vragenlijst,
MIDASTM
Professional Manual
Syllabus
Online Bronnen

Theorie van Multiple
Intelligenties (FAQ's),
MIDASTM profiel, beoordeling
en interpretatie, toepassing
van het MIDASTM validatie
process met individuen (wat,
hoe, waarom)

Foundation C +
2 aparte dgn +
2 expertise dgn

Professionele ontwikkeling,
MIDASTM Means
ontwerp een programma voor
Business,
een team/group coachingsdag
Playing Leadership etc.
of ontwerp een
Case studie en oefening
programma voor een
in de praktijk / werk
interventie met MIDASTM
Syllabus
validatie in een groep in de
Online Bronnen
praktijk

Practioner C +
1 dag training +
mentoring op
persoonlijke
ontwikkeling

Frames of Mind of
ander Gardner MI boek,
Kennis van alle MIDASTM
boeken,
Ontwikkeling van een
portfolio document
Online Bronnen

Portfolio van eigen ervaring
werken met MIDASTM:
individuen / groepen/
publicaties.
Persoonlijk MIDASTM
ontwikkelingsplan voor
training/mentoring
H.Hohn (vert), F.Schoeren, M.Custers,
goedgekeurd B.Shearer 8/10/2018.
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