Ons trainingsaanbod
Administratieve training

Interpretatietraining

Tijdens deze training leert u te werken in

Tijdens deze training leert u over de

de AMN omgeving. Het inplannen van

achtergronden, procedures en opbouw van

testen en het genereren van rapportages

de test. Aan de hand van meerdere soorten

wordt ook toegelicht.

rapportages, bespreken we de resultaten.

Online | 1.5 uur | € 180,00 incl. btw

Op locatie 3.5 uur | € 1.000 incl. btw
Online 3.5 uur| € 750 incl. btw

De praktijk


Verdiepingstraining

De inhoud van deze training wordt aangepast aan uw wensen en de voorkennis
van de deelnemers. Deze training is gericht op personeel dat al langer met de

Talentscan werkt en enige tijd niet meer is getraind. Centraal in de training staan
casussen uit de eigen database. 2.5 -3.5 uur | € 1.000 incl. btw


Begeleidingsstijlen training

Tijdens deze training leert u onderscheid te maken tussen de verschillende
begeleidingsstijlen. Er wordt een analyse gemaakt van zowel de

begeleidingsstijlen van de docenten als die van de studenten. Daarna analyseren
we in hoeverre die op elkaar aansluiten en welke gevolgen dat heeft voor het
handelen van docenten en voor het onderwijsproces.
2.5 - 3.5 uur | € 1.000 incl. btw


Managementtraining
Kennismaking met de Talentscan voor beleidsmakers. Aan de orde komen de
mogelijkheden van de Talentscan en het sturen op geaggregeerde resultaten. De
training is inclusief een uitgebreide analyse van de Talentscan-resultaten van uw
organisatie op diverse niveaus. 2.5 - 3.5 uur | € 1.000 incl. btw



Maatwerktraining

Als de analyse is gemaakt en duidelijk is welke gevolgen de resultaten hebben voor het
handelen van individuele docenten en van het team is de volgende fase: concrete stappen
nemen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Bijvoorbeeld omdat de juiste gesprekstechnieken
ontbreken of omdat het intrinsiek handelen van docenten of het team niet (goed) aansluit bij
de begeleidingsstijlen van de studenten. In deze maatwerktraining wordt gewerkt aan het
oplossen van deze vraagstukken. Vooraf wordt met teamleider een programma gemaakt dat
eventueel meerdere sessies kan beslaan. Oefeningen, rollenspellen en intervisie kunnen deel
uitmaken van het programma.

