Zin om jezelf te scherpen?
Slimmer te worden?
Dit is het moment!

Leergang
Professioneel
Presenteren

Jouw STAP-budget besteed je bij Into Academy.
Kies jouw leergang Professioneel Presenteren
Je betaalt nu € 0,- dankzij jouw STAP-budget.

Inleiding

FAQ

Wist jij dat jij € 1.000,- krijgt van de Nederlandse overheid om
te besteden aan jouw ontwikkeling? Dat heet de STAP-subsidie
en staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Hoe vraag je STAP-budget aan?

En nu heb ik geweldig nieuws voor jou.
• Heb je tenminste hbo werk- en denkniveau? Zin om jezelf te ontwikkelen?
• Je ontvangt dit jaar € 1.000,- ontwikkelsubsidie van de Nederlandse overheid.
Deze subsidie mag je inzetten voor een leergang naar keuze.
Er zijn wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-budget.
• Bijvoorbeeld dat je 18 jaar of ouder bent en dat je nog geen AOW ontvangt.
• Ook moet de training, leergang of cursus in het STAP-scholingsregister staan
en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd.
• De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aangevraagd te
worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.
UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.
• Je kan jouw aanvraag indienen via stapuwv.nl.

Kies welke leergang jij wilt volgen. Doe dit voordat
je de STAP aanvraag gaat indienen, je hebt
namelijk een stap aanmeldingsbewijs nodig om
die te kunnen voltooien.

Wat zijn de tijdvakken waarin ik
de aanvraag kan doen?
Iedere twee maanden kan jij digitaal via het
STAP-portaal van het UWV jouw aanvraag doen,
stapuwv.nl/login. Zorg dat je jouw DigiD paraat
hebt. Voor dit jaar zijn er nog twee resterende
aanvraag tijdvakken:
> 1 september tot en met 31 oktober 2022
> 1 november tot en met 31 december 2022

Voldoe je aan de voorwaarden?
Dan kan jij jouw STAP-subsidie inzetten voor één van onze leergangen! Geweldig nieuws toch?
Welke leergang kies jij?
Leergang Professioneel Presenteren, Krachtig Communiceren, Aantrekkelijk Schrijven,
Persoonlijke Ontwikkeling, Loopbaandvies of Vitaliteit.
In deze brochure lees je alles over de leergang Professioneel Presenteren.
Je kan ook op intoacademy.nl/stap terecht voor alle informatie. Liever persoonlijk contact?
Natuurlijk mag je ons ook bellen via 033 752 01 61
Ik zie je graag binnenkort live in de Academy!
Warme groet,
Ingrid Nagel
Directeur

TIP
Zorg dat je direct 1 september of 1 november
jouw aanvraag indient, zodat je niet achter
het net vist!
Lees de volledige FAQ hier

LEERGANG
PROFESSIONEEL PRESENTEREN
Hoe werkt het?
Deze leergang bestaat uit een training Presentatie ontwerpen, een
training Overtuigend presenteren en de training Zelfvertrouwen
versterkt.
Je krijgt ook een cadeau. De videocursus Perfect gekleed!
Na deze videocursus mag je ook een een-op-een gesprek
inplannen met onze stylecoach Maria van Dijk.
De trainingen volg je bij Into Academy, in een groep van maximaal
acht deelnemers. Iedere training start met een e-learning, dit kost
je 30-60 minuten voorbereidingstijd.
Hierna volg je de live training van 8.45 - 12.30 uur in kleine groep.
Zo heeft de trainer alle aandacht voor jou.

01 Training Presentatie ontwerpen
Dit weet je na de training Presentatie ontwerpen
• Hoe je een logische opbouw krijgt in je verhaal
een rode draad met een sterke kern.
• Je bent in staat om je publiek in actie te zetten
zodat ze iets doen, laten of nooit meer vergeten.
• De vaardigheid om je verhaal aan te passen
aan je doelgroep en de sfeer van het moment.
Review
“Wat is dit een top training! Dit gaat mij heel veel tijd opleveren.
De training is krachtig en praktisch. Ik kan nu gewoon in
minder tijd een presentatie voorbereiden! De gedrevenheid en
enthousiasme van de trainer is aanstekelijk. Dank weer.”
- Marjolein de Graaf
Meer informatie over de training Presentatie ontwerpen
en data wanneer jij de training kan volgen?
Scan de QR-code
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02 Training Overtuigend presenteren
Dit weet je na de training Overtuigend presenteren
• Wat jouw unieke manier van presenteren is
waar ben je sterk in en wat kan beter? Dit oefen je ook!
• Jouw verhaal krachtig presenteren
zodat het boeit tot de laatste minuut.
• Je weet wat je kan beïnvloeden en bepalen
zodat je boodschap binnen komt.
• Kan bewust vaardigheden inzetten
denk aan intonatie, gebaren, stiltes en connecten.
Review
“De snelheid van werken en de praktische tips, dat maakte echt
indruk. Wat ik enorm waardeer is de persoonlijke aandacht voor
mij en mijn manier van presenteren. Ik vond het erg geslaagd!”
- Sjoerd
Meer informatie over de training Overtuigend Presenteren
en data wanneer jij de training kan volgen?
Scan de QR-code
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03 Training Zelfvertrouwen versterkt
Dit weet je na de training Zelfvertrouwen versterkt
• Je wordt bewust
van het feit dat je mag zijn wie je bent!
• Je krijgt moed
om te tonen en te zeggen wat jij vindt en denkt.
• Je krijgt handige tips
en oefeningen voor meer zelfvertrouwen.
• In zeven stappen
leer je van perspectief te wisselen en ‘groot’ van jezelf te
denken.
Review
“Wow, dit was echt leuk! Ik was bang dat het zo soft zou worden
maar dat was het echt niet. Als je begrijpt wat ik bedoel. Heb
hier heel veel aan gehad, echt. Dit gun ik iedere Nederlander.
Dankjewel.”
- Annemarie van Twillert
Meer informatie over de training Zelfvertrouwen Versterkt
en data wanneer jij de training kan volgen?
Scan de QR-code
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CADEAU - BONUSTRAINING

Videocursus Perfect Gekleed
In deze cursus doorloop je eerst 7 modulen met uitleg en
opdrachten. Dit doe je in onze online leeromgeving.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introductie
Mindset; jouw eerste indruk
Lijnen in kleding; waar ligt jouw breeklijn
Kleur je leven; contrasten bij jezelf
Combineren kun je levere
Maak een moodboard
Haal alles uit je adviesgesprek

Hierna plan je jouw live een-op-een adviesgesprek met onze
stylecoach Maria van Dijk. Na dit adviesgesprek is het tijd voor
de laatste twee modulen.
8. Hoe verder in drie stappen
9. Download het werkboek; met alle adviezen op een rij.
Hiermee rond je de cursus Perfect gekleed af.
Na deze cursus, weet je perfect hoe kleding
en kleuren jouw uitstraling versterken.

+

Inschrijven
Wil je de Leergang Professioneel Presenteren graag volgen?
Leuk, schrijf je in.
Tarief
De leergangen kennen een waarde van € 1529,- inclusief 21%
btw. Je betaalt nu € 0,- dankzij jouw STAP-budget.
Ontmoet ons en stel jouw vragen. Wanneer?
Check de site voor actuele data.
Liever even bellen? Bel Kim via 033 737 04 59.
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van
8.30 uur tot 11.30 uur.
Locatie
Into Academy
De Kronkels 5a
3752 LM BUNSCHOTEN
Meer informatie

“Hele waardevolle trainingen. Op een zeer positieve
manier word je geconfronteerd met hoe jezelf
voor de groep staat. De setting voelt zo veilig, dat
je je kwetsbaar durft op te stellen. Je krijgt in een
ochtend een aantal zeer bruikbare handvatten mee
die je bij al je communicatie settings kan toepassen.
Of het nu 1:1 is of voor een groep. Ik wil Into
Academy bedanken voor deze kans. En dan met
name de trainer die het mooiste voorbeeld is van
hoe je echt moet presenteren! Dank je wel!”
- Marijn Michels

We zien uit naar je komst!

