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Opleiding VQ Expert
Vitaliteit Groep Nederland BV is hét kennis- en opleidingsinstituut voor leefstijl , vitaliteit en
gezondheid. Human Capital Performance (HCP) is de businessunit voor advies, begeleiding en
opleiding voor de zakelijke markt, MKB tot 250 medewerkers. De Vitaliteit Groep verzorgt opleidingen
voor zelfstandige professionals, zoals VQ Expert en Vitaliteit Consultant. Binnen HCP wordt altijd
gewerkt met het VitaliteitQuotiënt, uniek en universeel meetinstrument voor vitaliteit.

Wat leer ik tijdens de opleiding VQ Expert?
Studenten van de opleiding tot VQ Expert worden opgeleid om deel te nemen aan HCP-projecten
binnen het MKB, maar kunnen het geleerde ook toepassen bij hun particuliere cliënten.

Wat kan ik na de opleiding VQ Expert?
▪
▪
▪
▪

▪

De resultaten van de digitale vragenlijst VitaliteitQuotiënt interpreteren
Een gestructureerd interview afnemen n.a.v. de resultaten van het VQ
Objectief observeren van individuele en een collectief van cliënten
Een duidelijke rapportage opstellen met daarin de interpretatie van de resultaten van de
vragenlijst, een weergave van de observatie, het interview en behandel/begeleidingsadviezen.
Een gestructureerd adviesgesprek voeren met cliënten

Met het certificaat VQ Expert kun je:
▪ Deelnemen aan HCP-projecten van Vitaliteit Groep Nederland.
HCP is een nieuwe dienst voor het MKB met als doelstelling de individuele en collectieve
vitaliteit van medewerkers en het bedrijf te vergroten.
▪ Het VQ gebruiken voor particuliere cliënten in jouw praktijk
▪ Samenwerken met andere VQ Experts en Vitaliteit Consultants.

Opzet opleiding VQ Expert
Tijdens de lesdagen leer je over welke eigenschappen een VQ Expert beschikt en wordt de opbouw
van het VitaliteitQuotiënt uitgelegd. Je leert werken met het VQ als intake- en preventie-instrument,
onder andere hoe de resultaten te interpreteren.
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Details
Opleiding:
Duur:
Omvang:
Studiebelasting
Groepsgrootte:
Kenmerken:
Opleidingsniveau:
Docenten:
Diploma:
Accreditatie
Literatuurlijst:

VQ Expert
maximaal 3 maanden
6 dagen, 3 x 2 aaneengesloten dagen
Afhankelijk van studietempo gemiddeld 4 uur per week
4 tot 8 personen
Klassikale opleiding
HBO
Hester Morsdorf & Martin Jan Melinga
Bij een voldoende voor de huiswerkopdrachten (theoretisch examen) en
het praktisch examen, het voldoen aan de aanwezigheidsplicht (geen
lesdagen gemist) en de betalingsverplichting ontvang je het certificaat VQ
Expert.
De opleiding is geaccrediteerd door Stichting IGZ Plus. (www.igzplus.nl)
Syllabus (inbegrepen)

Prijzen
Start voorjaar 2021

€ 1495,- (excl. btw) Betaling in 3 termijn € 498, 33 (excl. btw)

Het bovenstaande bedrag is inclusief uitgebreide syllabus, examenkosten en lunch tijdens de lesdagen.

Er wordt ruim aandacht besteed aan de verschillende manieren van communiceren en aan observatieen interviewvaardigheden, zodat jij zoveel mogelijk relevante informatie kunt verzamelen over
cliënten. Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door het (gestructureerd) rapporteren van de
verzamelde gegevens.
Onderwerpen:
▪ Wie is de VQ Expert
▪ Het VitaliteitQuotiënt
▪ Relatie hoofd- en deelgebieden VQ
▪ Interpretatie resultaten VQ
▪ Communicatie
▪ Interviewvaardigheden
▪ Rapporteren
▪ Adviesgesprek
▪ Praktische toepassing VQ

Voordeel door belastingaftrek
Tot 49,5% korting op je opleiding, afhankelijk van je inkomen. Doe eenmaal per jaar belastingaangifte
(of laat dit doen). Je kunt dan studiekosten aftrekken (er geldt een drempel van € 250,-).
Voor meer informatie omtrent het aftrekken van studiekosten, verwijzen wij je naar de site van de
Belastingdienst.
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