
INSCHRIJVING  Certificatietraining Mindsonar 
 
ENABLE – KMO registratienummer DV.O227821 
 

Opleiding:  Mindsonar Certificatie training 
 

Duur:             6 dagen – zijnde Blok 1: vrijdag 31 augustus en zat 1 september 2018  
                                                       Blok 2: vrijdag 28 en zat 29 september 2018 
                                                       Blok 3: vrijdag 26 en zat 27 oktober 2018 
 

Omschrijving programma: 
 
Doelstellingen en meerwaarde 
 

Mindsonar is het eerste psychologisch instrument dat het denken en handelen situationeel 
meet. Dus geen test die je typeert of over jou context-overschrijdende uitspraken doet, maar een 
‘spiegel’-weergave van hoe jij in een specifieke context denkt en handelt. 
Net zoals een sonar in een specifiek gebied objecten onder het  wateroppervlakte detecteert, meet 
Mindsonar wat iemand in een specifieke context belangrijk vindt (zijn criteria) en zijn mentale filters 
(zijn denkpatronen). 
Na deze certificatietraining begrijp je nog beter hoe de combi van ‘beliefs’ en mentale filters mensen in 

beweging brengt. Je kan de denkstijl van een individu in kaart brengen, maar ook die van een 

team. Zo kan je precies achterhalen hoe iemand zijn probleem doet en wat hij hierbij nodig heeft. 

Je weet de Mindsonar aanpak in verschillende situaties praktijkgericht in te zetten. Je kan gestruc-

tureerd interpretatie-gesprekken voeren en op basis van het profiel weet je iemand op gedrags- en 

overtuigingsniveau te coachen. Je kan een teamprofiel opstellen en teams begeleiden volgens een 

duidelijk protocol, zodat verschillen in denkstijl voor hen hulpbronnen worden i.p.v. hindernissen. 

Verder weet je ook hoe met MindSonar werkcompetenties in kaart te brengen en te benchmarken. 

 

 
Module 1:  Basiskennis Mindsonar 
 

Begrip van de metaprogramma’s is een randvoorwaarde voor een deskundige interpretatie van een 
Mindsonar profiel. 
 

 Wat bedoelen we met denken en denkpatronen? – het model van de subjectieve ervaring. 

 Anders denken en handelen: de logische niveaus van Bateson. 

 Wat zijn metaprogramma’s? 

 Wat houden de 13 denkpatronen in MPA precies in? 

 Hoe deze denkpatronen bij jezelf en anderen herkennen en activeren? – oefeningen. 

 Wat moet u computertechnisch en testinhoudelijk over het MPA programma weten? 

 Hoe de MPA Mindsonar toetsing inleiden en kaderen?  

 Hoe een MPA Mindsonar rapport interpreteren en de resultaten met de persoon bespreken? 

 Toepassingsluik:  bij dit alles neemt u de proef op de som, u interpreteert een aantal toetsen 
die u bij uzelf en anderen heeft afgenomen.  

 
Opdracht:  
 

 Lectuur: u leest ‘Voorbij je eigen wijze’ en ‘Words that change minds’ (2 basiswerken). 

 Metaprogramma’s opzoeken en herkennen: u leert elk metaprogramma in het dagelijkse leven 
te herkennen (citaten, afbeeldingen, interviews, advertenties en reclame,…) 

 
  



 
 
Module 2:  Coachen met Mindsonar  
 

Coachen met MPA Mindsonar betekent dat u als coach leert werken met het eclectisch 
verandermodel voor metaprogramma’s. Dit model omvat een systeem van interventies die variëren 
van zeer eenvoudige (bvb. activering-statements) tot meer complexe verandertechnieken (bvb. neuro 
linguïstische technieken)). 
 

 Wat zijn nuttige vooronderstellingen bij het coachen? Hoe het juiste werkkader creëren. 

 Hoe met het NLP model een eclectisch coachinggesprek voeren? Hoe doelen formuleren, de 
hindernissen achterhalen en de metaprogramma’s als hulpbronnen integreren?  

 De veelzijdige technieken van het eclectisch verandermodel met metaprogramma’s: 
o De sponserende houding; 
o Werken met activeringsvragen; 
o Werken met (sub)modaliteiten; 
o Zeven veelgebruikte hulpbrontechnieken; 
o De intensieve doeldefinitie; 
o Communiceren en onderhandelen met delen; 
o Reframen op de levenslijn; 
o Overzicht van verdere specialistische interventies 

 Toepassingen: u verandert metaprogramma’s bij uzelf. U bepaalt een doel dat u lastig vindt 
om te bereiken. Aan de hand van uw Mindsonar profiel m.b.t. dat doel werkt u aan verandering 
door gebruik te maken van de passende interventies uit het eclectisch verandermodel. 

 
Opdracht:  
 

 Leertraject coaching: u coacht iemand met MPA Mindsonar en brengt hiervan kort verslag uit. 

 
 
 
 
Module 3:  Selectie en competentiebeleid met MPA Mindsonar  
 
U ontdekt hoe competenties in clusters van metaprogramma’s vertaald worden en hoe met Mindsonar 
profiel analyse een competentie (ontwikkelings) profiel wordt opgesteld. 
In het andere dagdeel leert u voor selectieopdrachten verschillende types van normprofielen te 
bepalen alsook clusterscores te interpreteren. 
 

 Het logische competentiemodel of hoe competenties in criteria en clusters van 
metaprogramma’s vertalen? 

 Hoe de kritische te ontwikkelen competenties achterhalen of hoe de ‘MPA Mindsonar Work 
Capabilities’ aanwenden en interpreteren? 

 Hoe competenties met metaprogramma-werk ontwikkelen? U ervaart en past de methode toe 
op een voor u kritische competentie. 

 Op welke verschillende wijzen normprofielen bepalen? Wanneer kiezen voor welke vorm?  

 Hoe selectieprofielen interpreteren en welke waarde hechten aan clusterscores? 
 
Opdracht:  
 

 U stelt uw competentie ontwikkelingsprofiel op voor uw bestaande functie of geambieerde job. 

 U stelt een normprofiel op voor uw functie of voor een in uw organisatie vakante job. 
 
 
 
  



 
 
Module 4:  Teambuilding en opleidingen ontwikkelen met MPA Mindsonar 
 
U leert hoe u aan de hand van de MPA Mindsonar aanpak een teambuilding programma kan 
opzetten. Het opzet wordt modulair opgebouwd en laat toe om zowel indoor als verschillende outdoor 
activiteiten erin te verwerken. Ook leert u hoe u met MPA Mindsonar opleidingen op een hoger logisch 
niveau kan tillen en gemakkelijker overtuigingswerk in opleidingssessies kan integreren. 

 

 Hoe met MPA Mindsonar de werking van een team in beeld brengen? De MPA  Mindsonar 
groepsfoto. 

 Hoe de deelnemers elkaars Mindsonar profiel laten ontdekken en waarderen? 

 Welk programma opzet voor een teambuilding met MPA? 

 Op welke wijze indoor en outdoor activiteiten integreren? Voorbeelden. 

 Hoe de opleidingsbehoeften detecteren met gebruik van MPA?   

 Hoe opleidingsdoelen definiëren in meetbare ROI resultaten?  

 Leerinhouden en –middelen afstemmen op de overeenkomstige logische leerniveaus. 

 Twee MPA training opzetten: de ‘awareness design’ en de ‘integration’ design. Wat houden ze 
in en wanneer is dewelke nuttig?  

 
Opdracht:  
 

 U vertrekt op het einde van de dag met een teambuilding programma en/of training 
programma die u in uw organisatie wilt uitrollen.  

 
 
 
 
Module 5 & 6:  Integratiemodule 
 
U krijgt de gelegenheid om uw kennis, inzichten en vaardigheden eigen gemaakt tijdens deze 
opleiding te toetsen in een aantal test- en simulatiesituaties. Ook presenteert u de resultaten en de 
bevindingen van uw certificatie-opdrachten in groep.   
 
 
 
 
 
Deelnamekosten 
 
De deelnamekosten zijn 1.975 € (excl BTW) voor de volledige certificatietraining. Dit bedrag omvat: 
 

 6  dagen opleiding inclusief  certificatietesting;  

 een uitvoerige handleiding; 

 gebruik van een  e-learning pakket (13 weken); 

 een oefenpakket van 15 MPA Mindsonar eenheden (marktwaarde 1.425 €); 

 een erkende MPA Mindsonar licentie;  

 inschrijving certificaat in internationale MPA Mindsonar register;  

 telefonische ondersteuning; 

 de maaltijden tijdens de opleidingsdagen; 

 
De kosten voor MPA Mindsonar rapportages worden nà een certificatietraining  voor MPA Mindsonar 
gecertificeerde personen op  60  € per rapport teruggebracht (ivp 95  €). 

 
 
  



 
 
Inschrijvingen 

 
De opleiding wordt georganiseerd door de Enable , erkend mindsonar distributeur voor België  in 
Elewijt – Elewijt Center – Tervuursesteenweg 564 1982 Elewijt) .  
 
Inschrijvingen kunnen online gebeuren, surf naar www.enable..be aanbod/inschrijvingen. 
 
Of vul onderstaande format in en mail deze naar cm.enable@telenet.be 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
Inschrijving voor Mindsonar Certificatietraining 
 
Dienstverlener Enable – KMO portefeuille Reg. Nr. DV.O227821 
 
Data:  

Blok 1: vrijdag 31 augustus en zat 1 september 2018  
Blok 2: vrijdag 28 september en zat 29 september 2018 
Blok 3: vrijdag 26  en zat 27 oktober 2018 
 
Prijs : 1.975 euro excl btw 
 
Naam van deelnemer: …………………………………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………. 
Email: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Onderneming: ………………………………………………………………………………………. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 
Btw nr: ………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………. 
 
 
Algemene voorwaarden: de betaalsom dient 14 dagen voor aanvang van de training te worden 
betaald. Bij annulatie kan de deelnemer zich door een andere deelnemer gratis laten vervangen. Zo 
niet wordt bij het annuleren tot 14 dagen van de opleiding een vergoeding van 30% aangerekend. 
Deze vergoeding kan evenwel bij een volgende inschrijving opnieuw worden gerecupereerd. 
 
U ontvangt in uw mailbox een bevestiging van uw inschrijving met verdere praktische informatie. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

http://www.enable..be/
mailto:cm.enable@telenet.be

