
	  

Q

FLYING PENGUIN

FLYING PENGUIN
Uw talent ontwikkeld

	  

	  

Certificering	  MIDAS	  Foundation	  23-‐24	  juni	  2016	  Delft	  

MIDAS	  Meervoudige	  Intelligenties	  

MIDAS	  (Multiple	  Intelligences	  Developmental	  Assessment	  Scales)	  is	  het	  enige	  door	  Howard	  Gardner	  
erkende	  profiel	  voor	  meervoudige	  intelligenties.	  Het	  brengt	  de	  intelligenties	  	  in	  kaart	  en	  laat	  zien	  
welk	  potentieel	  je	  kunt	  benutten.	  

Met	  deze	  tweedaagse	  certificering	  ben	  je	  toegerust	  om	  het	  MIDAS	  profiel	  af	  te	  nemen	  en	  als	  
ontwikkelinstrument	  in	  te	  zetten	  in	  de	  begeleiding	  van	  een	  groep	  of	  individuele	  coachees.	  	  

De	  certificering	  wordt	  georganiseerd	  door	  Helga	  Hohn	  (Mantra)	  en	  Gilles	  de	  Groot	  (Flying	  Penguin)	  
en	  Monika	  de	  Waal	  (Unique	  Sources).	  

Voor	  meer	  informatie:	  http://nl.mantra-‐europe.com/c/meervoudige-‐intelligenties	  kan	  bij	   	  
Aanmelden	  kan	  bij:	  monika@uniquesources.nl	  en	  stephanie@verhaalinbeeld.net	  	  

Bij	  de	  bevestiging	  van	  de	  aanmelding	  ontvang	  je	  een	  uitnodiging	  om	  zelf	  je	  MIDAS	  profiel	  te	  maken.	  	  

Deelnemers	  

Voor	  professionals	  die	  werken	  met	  persoonlijke	  profielen	  gericht	  op	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  
leiderschapsontwikkeling	  en	  teamontwikkeling,	  zoals	  coaches,	  trainers	  en	  HR	  professionals.	  En	  die	  
geïnteresseerd	  zijn	  in	  meervoudige	  intelligenties	  en	  het	  	  MIDAS	  profiel	  willen	  toepassen	  in	  hun	  
praktijk.	  	  

Opzet	  MIDAS	  certificering	  

Twee	  dagen	  interactief	  leren	  interpreteren	  van	  MIDAS	  profielen	  met	  aansluitend	  twee	  korte	  
vervolgsessies.	  Data:	  Donderdag	  23	  juni	  en	  vrijdag	  24	  juni.	  Beide	  dagen	  van	  9.30	  tot	  16.30	  uur	  met	  op	  
vrijdag	  24	  juni	  aansluitend	  een	  feestelijke	  afsluiting.	  	  

Locatie	  

Unique	  Sources	  Trompetstraat	  40-‐44	  2611	  KN	  	  Delft	  

Kosten	  

Deze	  tweedaagse	  certificering	  kost	  €	  1.250	  per	  persoon,	  incl.	  btw.	  (€	  1.033,06	  excl.	  btw).	  Deze	  pilot	  
bieden	  we	  met	  30%	  korting	  aan:	  €	  875	  per	  persoon,	  incl.	  btw	  (€	  723,14	  excl.	  btw).	  MIDAS	  profiel	  en	  
catering	  is	  inbegrepen	  en	  ook	  koffie/thee,	  tweemaal	  een	  lunch.	  

Inschrijving	  is	  na	  betaling	  definitief.	  Over	  te	  maken	  op	  IBAN	  	  NL38	  ABNA	  0555	  0555	  07	  Op	  naam	  van	  
H.D.	  Hohn	  onder	  vermelding	  van	  MIDAS	  certificering	  juni	  2016.	  	  

Grootte	  groep:	  8	  tot	  10	  deelnemers.	  

Tot	  ziens!	  Helga	  Hohn,	  Gilles	  de	  Groot	  en	  Monika	  de	  Waal.	  


