
MIDAS
Certification 
Practitioner / 

Coaching

De MIDAS® Certi�cation Practitioner  / 
Coaching is een tweedaagse training plus 
twee Expertisedagen. 
Na deze training en certi�cering ben je 
toegerust om MIDAS -pro�elen te 
gebruiken bij groepen / teams / 
organisaties, teamcoaching en / of 
persoonlijke begeleiding.

Onderwerpen 
en leerdoelen
• MIDAS groepspro�elen 
  leren interpreteren.
• Administratie OMS 
  (Online Midas System) voor groepen.
• Interpreteren van het MIDAS-pro�el voor 
  praktische toepassing op de werkplek.
• Het verhogen van inzicht in groepsproces en 
  optimaliseren van groepsdynamiek door het team zelf.
• Ontwikkeling/ontwerp van een plan voor gebruik van 
  MIDAS groepspro�elen op de werkplek of als 
  teamcoaching. 

Criteria voor certi�cering
• Ontwerp van een programma voor teamcoachingssessie 
  of 
• Professionele ontwikkeling t.a.v. het werken met 
  MIDAS groepspro�elen.
• Ontwikkeling van een plan voor gebruik van een 
  MIDAS-groepspro�el op een werkplek.

Tijdsbelasting en certi�cering
• De training duurt 2 aaneengesloten dagen (2x 2 dagdelen).
• Ongeveer 3 praktijkuren per week (zie criteria).
• Na a�oop van de 2e dag worden 2 Expertisemiddagen 
  georganiseerd voor verdere verdieping en uitwisseling van 
  ervaringen.
• Het MIDAS Coaching Certi�caat Practitioner level wordt aan 
  het einde van de 2e Expertisebijeenkomst uitgereikt.

Voor wie?
Voor professionals die 
werken met persoonlijke en 
groepspro�elen gericht op 
persoonlijke en team-, leiderschaps- 
en talent-ontwikkeling.  
Bijvoorbeeld: coaches, trainers en HR professionals.
Bovendien voor professionals die geïnteresseerd zijn 
in meervoudige intelligenties en het MIDAS groepspro�el 
willen toepassen in hun praktijk.

Vooropleiding:
• Hoger onderwijs of gelijk werk- en denkniveau met 
  coachingservaring en -vaardigheid.
• Deelnemers hebben de MIDAS Certi�cation Foundation / 
  Coaching , met certi�caat afgerond.
• Ervaring in het leiden/faciliteren van groepen.

Aantal deelnemers: 
(in kader van Corona ) max. 6 personen.
De training gaat door bij voldoende deelnemers.

Scan mij >
Tijdsinvestering, 

data, kosten 
en inschrijving:

www.stichtingami.nl

®

Contact:  www.stichtingami.nl
+31 (0)625136074

Een tweedaagse Certi�catie-training 
plus twee  Expertisedagen


