
	
	

Inschrijfformulier Cursus Studie(keuze) Ondersteuning 

 
Gegevens Cursist: 
Naam_________________________________Voornaam_________________________   M/V 

 

Adres____________________________________________________________________ 

 

Postcode__________________________ Woonplaats_____________________________ 

 

Mobiel:________________________ Email______________________________(voor 
toezending vragenlijst) 

 

Geboortedatum  .. / .. / …. : Leeftijd__ jaar. 

 

Opleiding 
Huidige School / Opleiding________________________ Niveau/Klas__________________ 

 

Beoogde Opleiding/ School_______________________ Studierichting_________________ 

 

Huidige Fase: Oriëntatie - Selectie - Ingeschreven - Eindexamenjaar (omcirkel wat van 
toepassing is) 

 

Verwachting	Assessment:	
A/ Geef kort aan wat je reden voor deelname aan deze cursus is:  

 

 

B/ Geef aan welke inzichten je in deze cursus verwacht te krijgen: 

 



	
	

Cursusdata: 
 
Hoewel de cursisten deelnemen op individuele basis, wordt zo veel mogelijk getracht groepen 
te vormen van maximaal 15 deelnemers in eenzelfde levensfase en/of met een zelfde type 
vraagstelling. Dit vergroot de effectiviteit van de cursus, aangezien uit ervaring blijkt dat men 
ook van elkaars vragen en verwachtingen kan leren tijdens deze 2 dagen. In sommige gevallen 
is het mogelijk groepen samen te voegen. De afwegingen en beslissing hiervoor ligt geheel bij 
de Birkman Professional, vanzelfsprekend in overleg met de cursisten.* 
 
Zie voor een overzicht van de beschikbare data de webpagina Studie(keuze) voorbereiding 
Omcirkel de cursus die je wenst te volgen: 
 
1e keus 
o 1A  o 2A  o 3A 
o 1B  o 2B  o 3B 
o 1C  o 2C  o 3C 
2e keus 
o 1A  o 2A  o 3A 
o 1B  o 2B  o 3B 
o 1C  o 2C  o 3C 
 
Aanvullende informatie____________________________________________________ 
 
*Indien onverhoopt een cursusdag komt te vervallen vanwege zeer dringende omstandigheden 
van de Birkman Professional dan zal (kosteloos) een passende vervangende datum worden 
aangeboden in overleg met de cursisten. 
 
 

Voorbereiding/Deelname/Duur/Locatie 
 
Ter voorbereiding dienen cursisten een online-vragenlijst in te vullen. Hiervoor is geen speciale 
kennis vereist (er is geen goed of fout). Deze antwoorden dienen als basis voor het Birkman 
rapport. Het serieus invullen van de vragenlijst is essentieel voor het rapport en is de 
verantwoordelijkheid van de cursist. 
De vragenlijst dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus te zijn ingevuld en 
verstuurd. Cursisten krijgen een melding terug met een unieke rapportcode ter bevestiging. 
 
Cursisten dienen 15 minuten voor aanvang van de cursusdagen op de locatie aanwezig te zijn. 
Bij de receptie is de naam van de zaal bekend. 
 
De cursus bestaat uit twee meetings van 2 uur op de genoemde data. Er zit minimaal 1 week 
tussen cursusdag 1 en 2. 
 
Huiswerk: Er is geen verplicht huiswerk. Wel wordt de cursisten aanbevolen tussen dag 1 en 2 
de tijd nemen hun rapport grondig door te lezen, vragen te noteren, sommige observaties  
 
 
 



	
	
met familieleden/vrienden te bespreken (ter herkenning) en voorbeelden voor zichzelf te 
formuleren van eigen gedrag en verwachtingen die ze nu beter bij zichzelf herkennen en 
kunnen plaatsen. Ter ondersteuning wordt hiervoor een werkboek meegegeven. 
Op cursusdag 2 is ruimte voor zowel persoonlijke als algemene vragen. 
 
De locatie voor de cursussen 2017-2018 is: 
Van der Valk Hotel Zaltbommel – A2 
Hogeweg 65  
5301LJ Zaltbommel  
 

 
Programma 
 
Voorbereiding: Na inschrijving ontvangt de deelnemer een link via email naar een online 
vragenlijst. Hiervoor is geen speciale kennis vereist. Het is geen kennistest en er zijn geen 
goede of foute antwoorden. Na het invullen en verzenden van de antwoorden, ontvangt de 
Birkman Professional je rapport rechtstreeks via Birkman.nl. 

Dag 1, duur 2 uur 

• Voorstelronde deelnemers 
• Korte toelichting op de Birkman Methode 
• Uitreiking persoonlijke rapporten 
• Toelichting opbouw van het rapport 
• Toelichting Interesses adhv het rapport 
• Toelichting op de 11 componenten 
• Uitleg mogelijk gebruik werkboek 
• Evaluatie 

Voorbereiding dag 2: Er is geen huiswerk, echter deelnemers wordt aanbevolen ter 
voorbereiding op de 2e dag hun persoonlijk rapport te lezen en vragen te formuleren. Wellicht 
hun rapport ook met familie en/of vrienden te bespreken. 

Dag 2, duur 2 uur (+ 1 uur)* 

• Inventarisatie vragen 
• Nadere toelichting op componenten adhv vragen 
• Specifieke aandacht voor de componenten Communicatie, Planning, Afwisseling en 

Besluitvorming in het kader van studie en keuzes maken. 
• Toelichting Beroepsgroepenrapport 
• Toelichting managementstijlen (hoe te gebruiken in de toekomst) 
• Birkman App 
• Evaluatie 

*Na deze 2 uur is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om kort op persoonlijke vragen in te 
gaan. 



	
	
Aan het einde van de cursus wordt het persoonlijke rapport digitaal aan de cursisten 
toegezonden. 

  

Financiën: 
 
Kosten: € 450 
Betaling: Per bank op NL34KNAB0255773064  tnv R.J.M. van Emden onder vermelding van 
naam cursist en de aanvangsdatum van de cursus. 
 
Betaling dient binnen 14 dagen na datum van inschrijving te geschieden, of uiterlijk 7 dagen 
voor aanvang van de opleiding in geval van een Last-minute inschrijving. Cursisten ontvangen 
hiertoe een factuur met betaalgegevens. 
 
Wat is inbegrepen: Een online vragenlijst, Birkman rapport, Coaching rapport. Cursusmateriaal, 
2x 2 uur Birkman Assessment uitleg in groepsverband met maximaal 15 cursisten op een 
professionele training/vergaderlocatie, inclusief Koffie/Thee. 
 
Bij inschrijving geeft de cursist aan kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden 
zoals vermeld op de website.  
 
Inschrijving is definitief zodra het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is 
geretourneerd, RJM van Emden-Freelance de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd en de 
betaling van het inschrijfgeld is voldaan. 
 
 
 
 
Datum……………………………. Plaats…………………………………………. 
 
 
Naam…………………………………………. 
 
 
 
 
………………………………………………… 
                  ( handtekening) 

 
Op de Cursus Studie(keuze) Ondersteuning zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.  
 

.  

	


