
OFFERTE



WAAROM
Om handen en voeten te geven aan je passie voor het begeleiden van studenten op het gebied 
van persoonlijke ontwikkeling. En om zelf expertise op te bouwen en ervaring op te doen op dit 
gebied, voordat je voor de klas gaat. Neem jouw studenten mee op deze reis, als trainer, mentor 
en coach.

HOE
Met de opleiding tot Coach duik je eerst zelf in het diepe. Er zijn 2 delen. 

Samen met andere docenten van alle niveaus en professionals uit het bedrijfsleven leer je het 
programma uit eerste hand kennen. Zelf meemaken, in 6 uitdagende trainingen. In Deel 1 word je 
zelf expert. In het tweede deel van de opleiding staat coaching en het begeleiden van jouw 
studenten centraal. Je leert om de kennis uit Deel 1 praktisch in te zetten in de groep. 

DEEL 1
Inchecken - één op één gesprek vooraf, waarin we kennismaken en je introduceren in de opleiding.
Dag 1 - Goalsetting - bepaal jouw richting, verhelder je dromen, maak je eigen Roadmap
Dag 2 - Workflow - schep overzicht, structuur en mentale werkruimte
Dag 3 - Golven - balans, routine, rust en reflectie
Dag 4 - Weerstand - evolutionaire bagage vóór je laten werken
Dag 5 - Intervisie - samen kom je verder
Dag 6 - Energie - mindset, lifestyle en weerbaarheid

Trainer: Michel Vos  
Locatie: Landgoed Roggebotstaete Dronten

DEEL 2
Dag 1 - Wat doet een Young Guns coach? Leer verbinding maken en materiaal te gebruiken in de klas
Dag 2 - Coachen in de praktijk, goede vragen stellen, storytelling.
Dag 3 - (Mastermind 1) Het organiseren en begeleiden van kleine groepjes studenten in een ‘Mastermind’. 
Het creëren van een veilige sfeer. 
Dag 4 - (Mastermind 3) Uitvoeren in de praktijk, voor de klas en als coach begeleiden. Sturen op 
persoonlijke doelen.
Uitchecken - één op één gesprek naderhand, waarin we nabespreken en jouw kennis van het programma 
toetsen. Hierna kan je als Coach voor de klas.

Trainer: David van Balen  
Locatie: naar keuze
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EXTRA

Naast de opleidingsmomenten, kan je meedoen met twee events, de Vision Quest en de Marine 
Experience. Tijdens de Vision Quest ga je het bos en zonder je jezelf 24 uur af. Helemaal 
unplugged, onthaasten, reflecteren en opladen. En tijdens de Marine Experience zoek je fysieke 
en mentale grenzen op en word je uitgedaagd in je leiderschapskwaliteiten. En het belangrijkste 
onderdeel: teamwork. 

Voor de klas

Tijd om voor de klas te gaan! Je krijgt toegang tot een online omgeving waar je het lesmateriaal 
voor studenten kan downloaden. Dit heet 'de Toolbox'. In deze Toolbox zit voldoende materiaal om 
een doorlopende leerlijn mee te vullen. Het programma voor studenten is modulair en kan worden 
ingezet in een format dat het beste past bij de school. Studenten krijgen toegang tot de Online 
Leeromgeving, waar ze terecht kunnen als ze een les hebben gemist, of voor extra verdieping.

In de Toolbox vind je ook evaluatiemateriaal, waarmee je een nulmeting, tussenmeting en 
eindgesprek kan uitvoeren. Hierdoor kan individuele voortgang in kaart worden gebracht en op 
persoonlijk niveau extra worden bijgestuurd.

Er zal altijd iemand van het Young Guns team beschikbaar zijn, om bij te springen en te helpen bij 
de implementatie.

TIJDSINVESTERING
Deze opleiding heeft 3 startmomenten per jaar en beslaat in totaal 34uur. Je kan het kosteloos 
uitbreiden door naar de Marine Experience en de Vision Quest te gaan. Ook is er online materiaal 
in de online leeromgeving. 

In-checken telefonisch bij start 0.25 uur

Deel 1 6 dagdelen 5 uur per bijeenkomst 30 uur

Deel 2 4 dagdelen 3-4 uur per bijeenkomst 14 uur

Vision Quest 1 dag en nacht 24 uur afzondering

Marine Experience 1 dagdeel 4 uur 

Audit 1 dagdeel 2 uur 2 uur 

Uit-checken telefonisch bij afloop 0.25 uur

TOTAAL 36.5 uur
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NIVEAU
De Instructor opleiding is HBO denkniveau en vraagt verder geen specifieke vooropleiding.

DOELGROEP
HBO en WO docenten en staff met de ambitie om hun studenten te coachen.

DOELSTELLINGEN
Kennen: Het gehele Young Guns programma en de bijbehorende terminologie 
Kunnen: Toepassen van de tools uit het programma op persoonlijke trajecten

Het kunnen vertalen van de materie voor studenten en 
Het persoonlijk begeleiden van studenten in het programma
Het begeleiden van een Mastermind groep
Het kunnen afnemen van metingen en evaluaties

INVESTERING
De investering voor deze opleiding bestaat uit twee onderdelen: de investering voor opleiding en 
de jaarlijkse bijdrage voor het gebruik van het programma en lesmateriaal. De investering voor 
deze ‘Jaarlicentie’ is van toepassing als de Instructor de opleiding heeft afgerond en zelf voor de 
klas gaat.

Young Guns Coach – Prijs per deelnemer €4.200,00 (incl.)

Jaarlicentie - Programmagebruik - Prijs per student €24,00 (excl.)
We gaan uit van 25 studenten per klas.

FACTURATIE
Het bedrag voor de opleiding wordt na akkoord van deze offerte gefactureerd. De factuur dient 
binnen 14 dagen én voor aanvang van de eerste training te zijn voldaan. We factureren het aantal 
plaatsen dat je gereserveerd hebt. 

De opleiding is geheel vrijgesteld van BTW, vanwege onze CKRBO accreditatie.

De facturatie van de jaarlicentie vindt jaarlijks plaats bij start van het schooljaar, in september. Dit 
onderdeel is niet vrijgesteld van BTW.
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VERVOLG
Om van start te kunnen op het door jou gekozen startmoment is een ondertekende offerte vereist. 
Wanneer je de offerte ondertekent ga je akkoord met de privacy policy, de algemene voorwaarden 
en de disclaimer van Young Guns, te vinden op www.youngguns.nl. 

Ondertekenen kan hieronder. Gelieve de ondertekende offerte retour te sturen.

Dank je wel,

naam: _______________  
datum: _______________

_______________ handtekening _______________
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http://www.youngguns.nl

