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Normale pakketprijs: SA +  vervolgtrajecten van vier credits: EUR 3.885. Tarief 1,2,3 losse credits: EUR 485/credit. Tarief losse SA: EUR 2.385 .

Prijzen exclusief 21% btw,  reis-, en  locatiekosten, kredietbeperking 5% reeds verdisconteerd. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing KVK 56-391-943. 
*1: Duur van 1-op-1-training max. een half uur tijdens de SA. / *2 :  uiteentrekken SA en natraject tegen meerkosten. / Inplanning op exclusieve data, informeer. / SAPM is de opvolger van D*PBO
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Xtra  1-op-1-trainingNiets nodig *3

   Keuze van een van de vier vervolg-trajecten *2

Nieuw: Trainingsfocus Skill Audits

1e Extra video-rapport

Modules

Xtra  1-op-1-training

Extra video-rapport

CoachingXtra   1-op-1-training

Xtra  1-op-1-training 2e Extra video-rapport

De Skill Audit (SA), sinds 1996
Drie simulaties tbv selectie en ontwikkeling
Uitbuiten van de betrouwbaarheidsleer: velen zien meer 
dan een en de waarheid ligt in het midden: betere, 
stabielere, selectie-voorspelling, 
- drie simulaties met uniek stel beoordelaars
- steeds andere tegenspeler
Simulaties bootsen werkdruk in praktijk na
- Replicatie van hierarchie: aan/afwezig, richting 
- Replicatie van (on)zekerheid, risico, ambiguiteit
Ontlok-gedrag van tegenspeler = basis training
- Ontlokgedrag bevat lastigheden die in video-
rapport tot in detail geanalyseerd worden.

Onmiddellijk score-rapport
Twee soorten scores in grafisch rapport:
(1) Score-hoogte na drie simulaties
(2) Score-consistentie over drie simulaties

Eigenschap B en D

Over de 1-op-1-training
- steeds met tegenspeler
- 1 trainee: de kandidaat
- gericht op klassieke 
versterking of 
consistentie-verhoging. 
Duur: 3h. $: 2 credits
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25% Besparing na aftrek van SA-kosten:
(vergeleken met iedereen doet alle trainingsdagen)
- minder verlet: niet trainen waar niet nodig
- ca. 25% minder training: behoeftengerichte toewijzing

Over de coaching
- gericht op versterking die 
met training of video-
rapport niet mogelijk is. 
Duur: 2h. S: 1 credit
- alleen vraagstellingen 
tav sociale competentie

Over extra video-rapport
Door verdiept inzicht in 
eigen gedrag en gepro-
grammeerde lastigheden: 
zelftraining in praktijk. Duur: 
2h. $: 1 credit

1

2

3

4

Elke kandidaat zijn eigen modulaire vervolgtraject
- meest urgente eigenschappen 't eerst aangepakt
- trainings- vs coachings- vs videorapport-indicaties
- bij training: versterking vs consistentie-verhoging

NIEUW : video-rapport en training
- Focus op de laagst-scorende eigenschappen zowel in 
score-hoogte als score-consistentie
- Terugkijken van deze eigenschappen over de drie 
opgenomen simulaties heen.
- Aan de hand van ontlokgedrag van tegenspeler: 
versterksuggesties worden in video geplaatst
- Kandidaat kan dit thuis terugzien, en met deze tips 
zichzelf in de praktijk trainen
- Om dit zelf intrainen te faciliteren: eerste intraining 
met tegenspeler tijdens video-rapport
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