Leergang Baarda-consultant

Online certificatie
Een leergang waarmee je online en op locatie interactief les krijgt en
zelfstandig transparant, rechtvaardig en flexibel leert belonen met Model
Baarda. Het ontwerpen van de “vitale organisatie” is een essentieel onderdeel
van de leergang. Onmisbare kennis voor iedere moderne adviseur HRM.

12 weken
(excl. oriëntatie)

3-5 uur per week online, 3 sessies op locatie

Wekelijkse modules, flexibel leren

Je loopt weg met:
1.
Een toolkit met bewezen en praktische handvaten om zelfstandig Model Baarda te
implementeren en onderhouden binnen organisaties.

2.
De kennis en vaardigheden om organisatie-, beloning- en ontwikkeling-problemen te
herkennen en te duiden, waardoor je de optimale oplossing kiest in iedere business
context.

3.
Een persoonlijk ontwikkelingsplan, om de geleerde vaardigheden en kennis in de praktijk
te brengen, zodat dit toegevoegde waarde heeft voor zowel organisatie als je persoonlijke
en carrière groei.

4.
Een certificaat van Bureau Baarda om je kennis van Model Baarda te valideren.

De leergang wordt aangeboden via het platform aNewSpring.
De online leergang heeft ongeveer 20 uur aan lesmateriaal.

Jouw leergang begeleider
Geke Schuiteman
Senior beloningsadviseur
Geke Schuiteman werkt als consultant bij Bureau Baarda.
Hiervoor heeft zij meer dan 10 jaar gewerkt als HR-manager bij diverse
ICT-bedrijven. Haar expertise is organiseren, belonen en ontwikkelen
met Model Baarda. Daarnaast heeft zij ervaring met het opnieuw vorm
geven van Performance Development systemen. Geke Schuiteman
studeerde Personeel & Organisatie aan de Fontys Hogeschool, is
opgeleid als coach en volgt momenteel een masteropleiding aan het
SIOO, Interuniversitair centrum voor Organisatie- en Veranderkunde.

Cursus curriculum
Tijdens de leergang van deze diepgaande en interactieve leergang vind je je weg door de
volgende modules:
Introductie
Aftrap-sessie
Module 1:
Model Baarda, de rollen
Verdiepende bijeenkomst
Vragen over inhoud en proces
Module 2:
Ontwerpen van vitale organisaties
Verdiepende bijeenkomst
Vragen over inhoud en proces
Module 3:
De Lerende Organisatie
Afsluitende bijeenkomst
Implementatie

Een online opleiding die jou laat
onderscheiden van anderen
Deze certificatie opleiding is ontwikkeld door Bureau Baarda en wordt geleverd in
combinatie met interactief online leerplatform van aNewSpring.
Neem deel aan een groeiende community van (HR) Professionals die al de mogelijkheid
hebben om:

Verifieerbare en relevante vaardigheden en onbetaalbare kennis te verkrijgen van het meest
moderne beloningsadviesbureau van Nederland, volledig online en in je eigen tijd.

Een persoonlijke en menselijke online leerbenadering te ontvangen, zodat je support krijgt
bij elke stap.

Een flexibele, maar gestructureerde aanpak te verkrijgen om de online opleiding rondom je
leven te plannen en wekelijkse mijlpalen te behalen.

Investering
2.750, - excl. BTW

Contactgegevens:
Telefoon:
06 225 10 626
E-mail:
info@bureaubaarda.nl
Website:
www.bureaubaarda.nl

