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Kies ook voor de meest
vitaliserende loopbaanstap!

School voor
loopbaan &
leiderschap

V I S TA N OVA
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VistaNova BV is een nieuwe

onderneming van Ans Tros en

School voor
loopbaan &
leiderschap

Marc Gnodde. Ans Tros is mede-

oprichter en directeur/eigenaar van
SchoolvoorCoaching en sinds 1993

actief in de wereld van coaching als
opleider, executive coach en auteur.

De juiste loopbaanstap voor ons was
in de zomer van 2010 de overname
van de activiteiten van Adviesbureau
Hoogendijk. Het adviesbureau gaat verder
onder de naam VistaNova School voor
loopbaan & leiderschap.
VistaNova staat voor het stimuleren van
vitaliserende vergezichten en inzichten
in loopbaan en leiderschap.

Marc Gnodde heeft zijn sporen

verdiend in managementfuncties,
organisatieadvies en executive

coaching. Beiden zijn al jaren zeer

enthousiast over het gedachtegoed
van Adriaan Hoogendijk, verwoord
in zijn prachtige boek ‘Loopbaan-

zelfsturing’. Hierin wordt het belang
van persoonlijk leiderschap voor

talentontwikkeling in organisaties
en het praktisch begeleiden van

mensen naar vitaliserende keuzes
beschreven.

“Vitaliserende vergezichten”

School v
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Het aanbod

Meer informatie

Het meest bekende product van

De opleidingen van VistaNova B.V.

leiderschap is de zeer gewaardeerde

SchoolvoorCoaching te Leiden.

VistaNova School voor loopbaan &
beroepsopleiding tot Loopbaan-

adviseur, die sinds 1996 als post-hbo

opleiding is erkend door het Centrum
Post Initieel Onderwijs.

Verder kun je bij VistaNova School

voor loopbaan & leiderschap terecht
voor:

•	een opleiding tot Executive Coach;
•	individuele koersonderzoeken en
outplacementtrajecten;

•	executive coaching;

•	incompany opleidingen, trajecten,
themadagen, workshops en

worden verzorgd in het pand van

Op de volgende pagina’s maak je kort
kennis met het aanbod. Je kunt je

voor de voorlichtingsbijeenkomsten
of een intakegesprek voor de oplei-

dingen aanmelden via 0343 - 592 592

of via onze website www.vistanova.nl
extra informatie vinden.

“Kracht en kwetsbaarheid”

Wil je op de hoogte blijven van de
VistaNova-activiteiten?

Meld je dan aan voor de VistaNova
e-nieuwsbrief via de website
www.vistanova.nl

lezingen.

Adriaan Hoogendijk heeft onder andere met zijn succesvolle boek
Loopbaanzelfsturing een alom erkend fundament gelegd onder het
vak van loopbaanbegeleiding. Sinds de jaren ’90 zijn via Adviesbureau
Hoogendijk onder zijn leiding meer dan 1000 loopbaancoaches
afgestudeerd waarmee het bureau de marktleider voor loopbaancoachopleidingen is geworden. Deze opleidingen worden door
VistaNova op dezelfde wijze voortgezet in samenwerking met de senior
loopbaancoaches en trainers die vanuit het gedachtegoed van Hoogendijk
werken. Adriaan Hoogendijk blijft als adviseur met ons samenwerken.

School voor
loopbaan &
leiderschap

Beroepsopleiding
tot loopbaanadviseur
Sinds de jaren ’90 de meest gewaardeerde opleiding van Adviesbureau Hoogendijk!

Post-HBO erkende opleiding met intensieve begeleiding
Wat houdt de beroepsopleiding in?
Na deze opleiding ben je een professionele
loopbaanadviseur. Je hebt de kennis en
weet waar je staat als coach, met de
persoonlijke en professionele kwaliteiten
en uitdagingen die daarbij horen. Dat stelt
je in staat om zelf het belangrijkste instrument te zijn in je loopbaanadvisering.

Maar je bent ook een levenscoach:
het ontdekken van de persoonlijke

levensmissie van je cliënt gaat altijd
vooraf aan het vormgeven van die
missie in zijn of haar loopbaan.

Op die manier coach je je cliënten

op een verantwoorde manier naar
een duurzaam en vitaliserend
loopbaanperspectief.
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Een krachtige en effectieve coach

heeft meer bagage dan alleen metho-

Hoe verloopt de
beroepsopleiding?

Resultaat van de
beroepsopleiding?

den en technieken. Om zelf het
belangrijkste instrument in de

De doorlooptijd van de opleiding

coaching te zijn is er ruimschoots

is ongeveer een jaar. In dat jaar

Na afronding van deze opleiding

neem je deel aan 22 dagdelen

adviseur. Je hebt een brede basis

aandacht voor jouw persoonlijke

ontwikkeling. Je supervisor begeleidt
je intensief gedurende de hele

opleiding. Je onderzoekt diepgaand je
eigen kracht en kwetsbaarheid en

ontwikkelt zelfsturing. Zo kun je een
spiegel en voorbeeld zijn voor jouw
cliënten.

De beroepsopleiding tot loopbaanadviseur is sinds 1996 als register-

opleiding erkend door de Stichting

Post-HBO. Bij succesvolle afronding

ontvang je dan ook een diploma van
de Stichting Post-HBO en van

VistaNova B.V. Onze raad van advies
bewaakt de kwaliteit van de
opleiding.

groepsbijeenkomst, minimaal

acht intervisie-bijeenkomsten in

kleinere groepjes en zes individuele
supervisiegesprekken. Verder doe

je (individuele) literatuurstudie en
stel je drie dossiers op over het

•	Je bezit minimaal een

HBO-diploma of aantoonbaar
HBO-werk en denkniveau.

•	Je hebt minsten vijf jaar

werkervaring en bent minimaal
30 jaar.

methodiek van het Koersonderzoek
uit te voeren met eigen cliënten.

opleiding professionele ontwikkeling

vertrouwd met het Koersonderzoek
volgens de methode Hoogendijk.

Dit is een structuur voor de stappen
in een loopbaanadviestraject. In het
begin van de opleiding volg je zelf
een verkort Koersonderzoek om

bekend te raken met onze werkwijze.
Na afronding hiervan voer je drie

Koerstrajecten met proefcliënten uit.

per week.

hebt hierin ook al stappen gezet.

kundige. Je bent in staat de

Gedurende de opleiding raak je

•	Je kiest voor het beroep van

persoonlijke ontwikkeling en

gespecialiseerd als loopbaandes-

Maar je vakkennis gaat verder dan de

De totale studiebelasting van deze

loopbaanadviseur.

als coach verworven en je

eigen leerproces.

Voor wie is de
beroepsopleiding bedoeld?
•	Je bent geïnteresseerd in

ben je een professionele loopbaan-

opleiding is drie tot vier dagdelen

Mensen dragen de
antwoorden op hun eigen
vragen allang in zich mee,
maar weten het nog niet.
Daarom hebben ze van tijd
tot tijd vragenstellers nodig
waardoor ze hun richting,
besluiten en plannen kunnen
ontdekken.
Adriaan Hoogendijk uit Loopbaanzelfsturing

-	registratie bij de stichting
Post-HBO.

•	De opleidingsbijeenkomsten en
gesprekken vinden plaats op

locatie van SchoolvoorCoaching in

Leiden. Intervisiebijeenkomsten en
supervisie vinden op zelf te
bepalen locaties plaats.

•	De verplichte literatuur is niet
inbegrepen.

diverse methodieken. Omdat in de

steeds hand in hand gaat met jouw
persoonlijke ontwikkeling is het

resultaat van de opleiding ook dat je
weet waar je staat als coach, met de
persoonlijke en professionele

kwaliteiten en uitdagingen die

Heb je interesse?

daarbij horen.

Als je geïnteresseerd bent dan ben

Praktische informatie:

tingsbijeenkomst. Deze worden

•	De opleiding start zes maal per

jaar, deelname op hele dagen van
10:00 tot 17:30 uur.

•	Opleidingsdagen op een vaste dag
in de week, we houden rekening
met landelijke schoolvakanties.

•	Maximaal 16 deelnemers.

•	Investering: e 7.500,- ex. BTW.
•	In de prijs zijn inbegrepen:

-	individueel intakegesprek;

-	22 dagdelen opleiding;

-	6 individuele supervisiegesprekken van 1,5 uur;

-	opleidingsmateriaal;

-	locatie, koffie en thee

(en lunch op de hele dagen);

je van harte welkom op een voorlichmaandelijks gehouden. Je krijgt daar
informatie over de visie en inhoud

van de opleidingen. Deelname start
vervolgens met een intakegesprek.
Hierin gaan we met jou na of de

opleiding aansluit bij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Voorlichting en intakegesprek zijn
kosteloos en vrijblijvend.

Uitgebreide informatie over de
beroepsopleiding tot

loopbaanadviseur kun je vinden op

www.vistanova.nl of via VistaNova BV,
tel. 0343-592592 of

welkom@vistanova.nl.
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te confronteren en uit te dagen,

het durven spelen met het thema

macht, maar ook het faciliteren van
keuzes die zowel zakelijk als privé
verantwoord zijn. Dit vraagt de

nodige specialistische expertise

van de coach, die verder reikt dan

coachingsmethoden en -technieken.

“Persoonlijk leiderschap”

De Opleiding tot Executive Coach

biedt dan ook, bovenop de nodige

specialistische technieken, een rijk

aanbod aan visies, kennis en trends.

School voor
loopbaan &
leiderschap

Iedereen, executive of niet, wil werk doen
dat past bij zijn of haar persoonlijke
drijfveren. Werk dat uitnodigt tot
professionele en persoonlijke ontplooiing.
We geloven dat iedereen daar zelfsturend
in kan zijn. In de ontdekkingstocht naar
wie je bent en welke betekenis je aan je
leven en werk wilt verbinden schep je
zelf de voorwaarden voor je vitaliteit,
je persoonlijk en zakelijk succes.

waar zij mee te maken hebben.

De executive coach dient hier op te

kunnen inspelen. Het vraagt lef om

voortraject op maat doorlopen

worden. Dit wordt besproken in
een oriënterend gesprek met
een ervaren coach.

verspreid over een periode van negen

je putten uit de overvloed aan

expertise van verschillende opleiders,
supervisoren en executives. Ans Tros,
ondernemer, directeur en opleider
staat borg voor de kwaliteit van

professionele coachingsvaardigheden

dilemma’s en verantwoordelijkheden

nog niet voldoende is, kan een

bijeenkomsten op acht hele dagen,

executives is anders dan het coachen

niveau, die bekend is met de

•	Als je ervaring met coachen

als coach ook jouw persoonlijke

Na deze opleiding ben je in staat

gesprekspartner op gelijkwaardig

•	Je hebt HBO-niveau of hoger.

van nieuwe levenswijsheid. Zodat jij

Ervaren coaches faciliteren deze

Executives hebben behoefte aan een

executives.

De opleiding bestaat uit groeps-

meerde gastdocenten.

van medewerkers in organisaties.

met het werk en de wereld van

Het programma

deze opleiding samen met gerenom-

zelfsturing. Echter, het coachen van

adviseur en je hebt ervaring

ging tot zelfkennis en het opdoen

sturen naar succes. En natuurlijk kun

Leiderschap door (zelf)coaching

•	Je bent een ervaren coach of

Altijd in combinatie met de uitnodi-

drijfveren kunt volgen en zelf kunt

Opleiding tot
Executive Coach

Voor wie?

jouw ervaring, (levens)wijsheid en

maanden. Deze acht dagen zijn de

pijlers van een fijnmazige didactische
structuur: tussen de bijeenkomsten

door neem je deel aan intervisie- en
supervisiebijeenkomsten in sub-

groepen, voer je coachgesprekken

met executives, maak je opdrachten
en bestudeer je literatuur.

Halverwege de opleiding heb je een
individueel supervisiegesprek over
je persoonlijke en professionele
ontwikkeling.

adequaat in te zetten. Zo kun je zelf

Je sluit de opleiding af met een

je coaching: een doelgerichte

uit een persoonlijk reflectieverslag,

het belangrijkste instrument zijn in

sparringpartner, een eerlijke spiegel
en een bron van inspiratie voor je
klant.

portfolio, dat onder andere bestaat
evaluaties van je oefencliënten én

een essay over de literatuur, waaruit
je visie op het vak blijkt.
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Resultaat van deze opleiding:

Verdere informatie

•	je bent een gelijkwaardige

•	Voorafgaand aan de opleiding

gesprekspartner en coach voor
executives;

•	je kunt spelen met intellect en

gevoel en kunt dat inzetten als

spiegel en inspiratiebron voor de
coachee;

•	je bent op de hoogte van trends
en visies op het gebied van

management en leiderschap;

•	je hebt een visie op de professie

van de executive en op die van de
executive coach;

voer je een oriënterend gesprek
met Ans Tros.

•	8 lesbijeenkomsten van 10.00 uur
tot 17.00 uur.

•	4 bijeenkomsten groepssupervisie
van 10.00 uur tot 12.30 uur.

•	Individuele supervisie.

•	4 bijeenkomsten intervisie.
•	Maximaal 12 deelnemers.

•	Investering: e 7.950,- ex. BTW,
inclusief accommodatie en

catering, exclusief literatuur.

•	je bent op de hoogte van de

•	Start in januari en september.

•	je kunt een adequate keuze maken

Geïnteresseerd?

criteria voor succesvol leiderschap;
uit verschillende coachingsstijlen.

Kijk voor uitgebreide informatie,

oriënterende gesprekken, data en
inschrijving op www.vistanova.nl
Of bel met Petra Rijsemus van

VistaNova BV tel. 0343-592592

of mail naar welkom@vistanova.nl.

www.vistanova.nl

VistaNova B.V. is gevestigd in Wijk bij Duurstede, Lekdijk West 36, 3961 MD
T. 0343 592592 I E. welkom@vistanova.nl I I. www.vistanova.nl

