MIDAS™ (Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales) is het enige door
Howard Gardner erkende profiel voor meervoudige intelligenties.
Het brengt de intelligenties in kaart, laat zien welk potentieel je kunt benutten.
Met deze Certificering (tweedaagse plus een Expertisedag) ben je toegerust om het
MIDAS™ coachprofiel af te nemen en als ontwikkelinstrument in te zetten in de
begeleiding van individuele coachingsklanten.
Onderwerpen en leerdoelen
1. Meerdere intelligenties, achtergrond theorie inclusief acht criteria.
2. Hoofd-, Subschalen en MIDAS™ filosofie.
3. Jouw persoonlijke MIDAS™ profiel; Zelfbeoordeling en interpretatie.
4. MIDAS™-validatiegesprek proces met een andere persoon.
5. Administratie en omgaan met het OMS-systeem.
6. Toepassing van MI voor coaching onderwerpen.
Criteria voor certificering
1. Theorie over meervoudige intelligentie.
2. MIDAS™- profielvalidatie en interpretatie.
3. Toepassing van het MIDAS™-validatieproces op individueel niveau
4. Ondertekening ethische code.
MIDAS™ profiel en certificering
- Voorafgaande aan de training vullen de deelnemers de online MIDAS™-vragenlijst in
(via internet) en volgt een MIDAS™-validatiegesprek van 1,5 uur.
- De tweedaagse training wordt afgesloten met de ondertekening van de Ethische
Code.
- Het MIDAS™ Coaching Certificaat Foundation level wordt aan het einde van de
Expertisebijeenkomst uitgereikt.

Tijdsbesteding
MIDAS™-validatie 30min online invulling en
1,5uur gesprek.
Twee aaneen gesloten dagen interactief
leren interpreteren van MIDAS™ profielen.
Een Expertise dag.
Data en locatie zie link:
Inschrijven voor activiteiten

Kosten
€ 2100,--/pp
Incl. MIDAS™-validatiegesprek en
Expertisebijeenkomst.
Koffie/thee/lunch.
Excl. overnachting en diner.
Meteen inschrijven?
Klik op deze link: inschrijven

Of scan QR
code:

Trainingsmateriaal:
- Syllabus en hand-outs
- MIDAS™ Professional Manual van dr. Branton Shearer
- Meervoudige Intelligentie in de praktijk van Stichting aMI
Voor wie?
Voor professionals die werken met persoonlijke profielen gericht op persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en talentontwikkeling (zoals Coaches, Trainers, HR professionals, Counselors, Opvoeders, Psychologen, Consultants, Onderwijzers.). Voor
professionals die geïnteresseerd zijn in meervoudige intelligenties en het MIDAS™ profiel willen toepassen in hun praktijk.
Vooropleiding: Hoger onderwijs of gelijk werk- en denkniveau met coachingservaring en –vaardigheid.
Aantal deelnemers: min. 6 - max. 8 personen.
De training gaat door bij voldoende deelnemers.
Meer informatie? Klik op: Training MIDAS™ Coaching Certificering Foundation level

Trainers:

Frits Schoeren MA

dr. Helga Hohn

