Master – Leren Leren Coach

Omdat Leervermogen (LQ) aan de basis staat van elke ontwikkeling
Begeleid of coach je kinderen, jongeren, leerlingen, studenten of volwassenen? Dan krijg je
met dit professionaliseringstraject onze LQ Talent Coaching methodiek in handen, waarmee
je hen kunt helpen leren en functioneren succesvol en plezierig te laten verlopen. Door je
cliënten te ondersteunen in de ontwikkeling van hun competentie Leren, geef je ze een
instrument mee voor het leven.
Als LQ Talent Coach werk je aan de 4 pijlers van het LQ:

LQ Talent coaching van mensen en teams is een krachtige, integratieve methodiek, die tot
doel heeft het LQ (leer- en leiderschapsvermogen) vrij te maken. Strategieën, motivatie,
zelfredzaamheid en zelfbeeld worden in één totaalbenadering aangepakt. Er wordt
oplossings- en resultaatgericht gewerkt. In LQ Talent coaching:




Staan de innerlijke wijsheid en hulpbronnen van mens of
team zelf centraal
Worden deze krachtig, maar respectvol betrokken bij het
vinden van oplossingen
En worden zij rechtstreeks aangesproken op zijn eigen
vermogens tot het veranderen van zichzelf, de relaties
met zichzelf en anderen en / of zijn omgeving

Deze aanpak vereist creativiteit en durf van de coach: er wordt niet volgens één vaste
methode gewerkt zoals b.v. cognitieve gedragstherapie. Het vereist écht kunnen luisteren,
grondige kennis van de werking van het brein, leer – en groepsprocessen, én de
persoon/personen serieus nemen, hoe jong ook. Al luisterend en vertrouwend op jezelf én
de gecoachte(n) aan kunnen voelen: wat in deze situatie gedaan kan worden, welk van je
eigen hulpbronnen nodig zijn om de ander(en) verder te helpen.
Aangezien elk individu/team uniek is, vind je als het ware steeds opnieuw de methodiek uit.
Resultaat is dat je een opmerkelijk klein aantal sessies nodig hebt om tot een dikwijls
verbluffend resultaat te komen.

Jij bepaalt je leertraject, het tempo én de investeringen zelf
Ons online professionaliseringstraject Master Leren Leren Coach biedt je de mogelijkheid je
coaching-vaardigheden uit te breiden met onze LQ Talent Coaching methodiek. Je kunt naar
keuze volledig zelfstandig aan de slag, samen met anderen of naar behoefte meedoen aan
LQ-inspiratiesessies, (e)coaching en / of een assessment aanvragen.
Prijzen al vanaf € 75.
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Master – Leren Leren Coach

Hoever ben
ik al?

Wat moet ik
nog bijleren

Route
uitstippelen

Aan de slag

Geslaagd!

Stel uit onderstaande opties je eigen professionaliseringstraject samen.
Leergroep Master Leren Leren Coaches
Geeft toegang tot de leerdoelen, de Skill Toolbox Leren Leren
Coach, de aanbevolen leerroute en alle leermiddelen
 Je stelt zelf je leeractiviteiten en route samen
 Vragen kunnen stellen
 Ervaringen uitwisselen met andere Leren Leren coaches
 De groep wordt gemodereerd door HERA

€ 75
Eenmalig
Lidmaatschap van
Methodiek en
Community Leren
Leren vereist.

LQ-Inspiratiesessies
Een dagdeel aan de slag met de LQ Talent coaching methodiek
onder supervisie van HERA Coaches (op een HERA locatie)
 Casuïstiek en praktisch oefenen
 Ervaringen uitwisselen
 Invulling mede op basis van vragen van deelnemers

€ 45
per keer
optioneel

Feedback & coaching door HERA
Voor als je behoefte hebt aan feedback op je werk of te
sparren met een HERA Coach.
 Online
 On-our-spot
 On-your-spot, afname minimaal 4 uur

€ 85
per uur
optioneel

Assessment Master Leren Leren Coach
 Jij levert de bewijzen aan, wij beoordelen deze
 Je krijgt in een persoonlijk gesprek feedback van een
HERA Master Leren Leren Coach
 Bij een positief assessment ontvang je het certificaat &
kun je, indien je daar prijs op stelt, een officiële
vermelding als partner op de HERA website krijgen

€ 375
optioneel

Alle prijzen inclusief btw, exclusief reiskosten.

Aan de slag
Ga naar de HERA webshop.
Wij kunnen ook een in-company traject Master Leren Leren Coach samenstellen. Zo’n
traject wordt dan geheel op de specifieke situatie en wensen aangepast en vormgegeven.
Bel of mail voor meer informatie: 0318 – 487135 | info@snelleren.nl.
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