PRIJSOVERZICHT
Kosten per lesdag

Opleidingskosten

Locatiekosten

Factuurprijs

Literatuur

9.00 uur – 17.30 uur

€ 395,00

€ 80,00

€ 475,00

p.m.

U kunt uw eigen leerpad samenstellen: zo kunt u kiezen voor een enkele 1-daagse, een zelf samengesteld pakket, waarbij u zelf lesdagen combineert. Of u kiest voor
een Leergang. Voor het berekenen van de uiteindelijke prijs vermenigvuldigt u het aantal lesdagen met de lesdagprijs (€ 475,00). De open opleidingen zijn
BTW-vrijgesteld. Prijzen gelden vanaf 1-8-2017. Locatie van de lesdagen: Meeting Plaza, Hoog Catharijne te Utrecht.
Voor meer informatie: www.coachboulevard.nl of 030-2519195.

OPLEIDINGEN EN LEERGANGEN
Opleiding Basis Coachen: 3 lesdagen.
Opleiding

Basis Coachen (3 lesdagen)

Opleidingskosten (1)

€1.185,00

Locatiekosten (2)

240,00

Factuurprijs
= (1)+(2)

Bijkomende kosten

€ 1.425,00

Verplichte
literatuur
indicatie
(aantal boeken)

NOBCO
Supervisie
Foundation
(optioneel)***

€ 112,00 (5)

€ 75,00

* Dit zijn kosten m.b.t. een supervisiegesprek over reflectie en leermomenten uit leerjournaal betreffende lesdag BC1 en BC2

Een Leergang voldoet aan de vereisten van o.a. St!R en CPION (t.b.v. PHBO-diploma’s) en is samengesteld uit een aantal voorgeschreven lesdagen.
OpleidingsLocatieKosten
Factuurprijs
Bijkomende kosten
Leergang
kosten
kosten
assessment(s)
*
=
(1)+(2)+(3)
(aantal lesdagen, exclusief
(1)
(2)
(3)
assessment)
Verplichte
literatuur
indicatie
(aantal boeken)

Kosten PHBOdiploma
(optioneel)

Kosten Supervisie
Practitioner
(optioneel)***

Individueel Coach (10) **

€ 3.950,00

€ 800,00

€ 300,00

€ 5.050,00

€ 160,00

€ 105,00

€ 150,00

Professioneel Coach (11) **

€ 4.345,00

€ 880,00

€ 300,00

€ 5.525,00

€ 225,00

€ 105,00

€ 150,00

Teamcoach (10) **

€ 3.950,00

€ 800,00

€ 300,00

€ 5.050,00

€ 245,00

€ 105,00

n.v.t.

Individueel Coach &
Teamcoach (15) **

€ 5.925,00

€ 1.200,00

€ 600,00

€ 7.725,00

€ 245,00

€ 105,00

€ 150,00

Agile-Lean Teamcoaching (11)

€ 4.345,00

€ 880,00

€ 500,00****

€ 5.725,00

€ 270,00

€ 105,00

n.v.t.

*
**
***
****

Kosten (herkansing) assessment en/of eindgesprek € 300,00
Deze Leergangen bevatten 3 lesdagen Basis Coachen
Dit zijn kosten m.b.t. een supervisiegesprek over reflectie en leermomenten uit leerjournaal en coachverslag betreffende lesdag BC1 t/m BC3, IC1 t/m IC3
Inclusief Examen Purple Belt € 300,00, Theorie-examen Green Belt Agile-Lean Teamcoach €100,00 en Online Scrum examen €100,00
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