COMMUNICATIEOPLEIDING VAN DER HILST A

Basisopleiding Communicatie
Beroepsniveau 2
Wil je kennismaken met het communicatievak? Of pak je vanuit je huidige functie
steeds vaker communicatieactiviteiten op en wil je daar graag meer over weten? Start
dan met de Basisopleiding Communicatie, Van der Hilst A. In drie maanden tijd maak je
in de breedte kennis met het communicatievak en ben je in staat om zelf verschillende
communicatietaken op te pakken.

Bouw een stevige basis

In een periode van drie maanden ga je in een groep van maximaal 15 deelnemers aan
de slag. Enthousiaste vakdocenten delen hun kennis en ervaring en zorgen er samen
met jou voor dat je gedurende de opleiding een stevige basis legt doordat je alle
facetten van het communicatievak leert kennen. Je krijgt praktische handvatten, je
werkt aan je schrijfvaardigheden en we voeden je met een flinke basis contentcreatie.
Na de opleiding kun je verschillende communicatieactiviteiten op de juiste manier
uitvoeren. Heb je de ambitie om na deze opleiding als startend
communicatieprofessional aan de slag te gaan? Dan helpt deze opleiding jou daar zeker
bij: het is tevens een goede basis voor de opleiding Communicatieprofessional, Van der
Hilst B.
Tijdens de lesbijeenkomsten oefen je veel en vaak. Zowel je vaardigheden als
verschillende methodieken. Dit gebeurt altijd op een vertrouwde en veilige manier.

Jij staat voorop
§

§

Docenten gaan enthousiast en intensief met jou aan de slag en geven je graag
feedback. Je krijgt de ruimte om eigen praktijksituaties en uitdagingen in te
brengen. Zo neem je jouw dagelijkse praktijk mee in de opleiding en kun je het
geleerde een dag later meenemen naar je werkpraktijk.
Jouw vragen zijn herkenbaar voor je mede-deelnemers. Dat schept een band.
Daarnaast bouw je hierdoor direct aan je eigen (communicatie)netwerk. Ook in
de toekomst ga je hier veel aan hebben!

Wat kun je verwachten?
De opleiding bestaat uit 6 bijeenkomsten (12 dagdelen). De lesbijeenkomsten zijn geen
bijeenkomsten waar je zit en alleen mag luisteren: je gaat tijdens de lessen vooral zelf
aan de slag! Naast de reguliere bijeenkomsten die horen bij de opleiding bieden we je
als Van der Hilst deelnemer verschillende extra’s aan zoals:
§
Het volgen van twee inspiratiebezoeken bij bijvoorbeeld Politie Regio Oost, het
Koninklijk Concertgebouworkest of Flitsmeister. De communicatieprofessionals
die daar werken, vertellen je alles over hun dagelijkse praktijk en ervaringen.
§
HilstComm: het online netwerk op Facebook voor en door oud-deelnemers.
Hierin wisselen communicatieprofessionals kennis uit en delen zij vacatures met
elkaar. Onder de HilstComm vlag bieden we inspirerende (online) workshops.
Deze mag je als (oud) deelnemer gratis of voor een klein bedrag bijwonen.
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Onderwerpen van de opleiding:
Bijeenkomst 1: Kennismaken met communicatie
Onderwerpen o.a.:
§
§
§
§

Communicatie is een vak.
Geschiedenis van communicatie.
Trends in communicatie.
Communicatie: wat kun je ermee (rollen, taken, functies en modaliteiten)?

Bijeenkomst 2:
Wat je in het vak als starter écht moet weten, kennen en doen
Onderwerpen o.a.:
§
§
§

Theoretische onderbouwing.
Belangrijke begrippen.
Planmatig communiceren.

Bijeenkomst 3: Jouw schrijfstijl op orde
Onderwerpen o.a.:
§
§
§

Goed schrijven kun je leren.
Informatief en enthousiast schrijven.
Het belang van beeld.

Bijeenkomst 4: Inzet van social media
Onderwerpen o.a.:
§
§
§
§
§
§

Het social media landschap – gebruik en trends.
De invloed van social media.
Aan de slag met contentstrategie – stap voor stap.
Gebruik maken van verschillende tools.
Content maken; hoe je het jezelf gemakkelijk maakt.
Toegankelijkheid.

Bijeenkomst 5: Hoe word ik een goede gesprekspartner?
Onderwerpen o.a.:
§
§
§

Handvatten om een goede presentatie te houden.
Contact maken met mijn gesprekspartners.
Gespreksvaardigheden als Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Bijeenkomst 6: De beroepspraktijk
In de laatste lesbijeenkomst rond je samen met je mede-deelnemers de opleiding af.
Een enthousiaste communicatieprofessional vertelt jou alles over zijn of haar ervaring
vanuit de praktijk. Met elkaar gaan jullie aan de slag met een actueel vraagstuk dat
deze professional jullie voorlegt.

Jouw mentor

Als je bij Van der Hilst een opleiding volgt, dan heb je altijd een vaste mentor. Deze
persoon, beschikt naast heel wat jaren ervaring in het communicatievak ook over
coachende vaardigheden. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt en denkt graag met je
mee als je vragen of uitdagingen hebt op je werk. Hij of zij weet wat er in het vak, in
organisaties of op (communicatie)afdelingen speelt en helpt jou hier graag bij.
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Studiebelasting

We verwachten dat je je voorafgaand aan de lesbijeenkomsten goed voorbereidt. Je
leest de literatuur die hoort bij de les en je maakt eventuele opdrachten die docenten je
voorafgaand aan de les geven. Je bent hier naar schatting zo’n vier uur mee bezig. Ook
verwachten we dat je actief deelneemt aan lesbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn
zo opgebouwd dat voor jou doen en ervaren voorop staan.

Studiemateriaal

Je hebt als deelnemer toegang tot ons online studieportal. Hier vind je het
rooster, de opdrachten en het studiemateriaal per lesbijeenkomst. Ook kun je via
ons portal contact zoeken met je mede-deelnemers en mentor.

Boeken

Naast het studiemateriaal via het online studieportal, is er een aantal boeken die je
nodig hebt om de opleiding te volgen. Deze literatuur vormt samen met de hand-outs
van docenten de basis van de studiestof.

Studiepunten en diploma

Je sluit de opleiding af met een diploma dat van waarde is in het communicatievak. Veel
communicatieprofessionals gingen je voor en hebben een Van der Hilst diploma op zak.
Je ontvangt dit diploma door:
§
Aanwezig te zijn tijdens de lesbijeenkomsten en hier actief mee te doen.
§
Voorbereidende opdrachten te maken voor en tijdens lesbijeenkomsten.
§
Opdrachten te maken waarmee je studiepunten verdient.
§
Verplicht aanwezig te zijn en actief mee te doen aan de laatste lesdag.

Resultaten
§
§
§
§
§

Je hebt de kennis van de belangrijkste begrippen en trends in het
communicatievak.
Je kunt zelfstandig diverse communicatieactiviteiten oppakken.
Je schrijft beter en met meer plezier.
Je weet meer over de inzet van social media.
Je bent een betere inhoudelijke gesprekspartner voor je communicatiecollega’s.

Competenties

Tijdens de basisopleiding Communicatie (Van der Hilst A, beroepsniveau 2) werk je o.a.
aan de volgende competenties:
§
Nieuwsgierigheid.
§
Inlevingsvermogen.
§
Klantgerichtheid.
§
Plannen en organiseren.
§ Schriftelijke en mondelinge vaardigheid.

Voor wie

Professionals die vanuit hun beroepspraktijk te maken krijgen met het uitvoeren van
verschillende communicatieactiviteiten en daar meer over willen weten.
Twijfel je of je toelaatbaar bent voor deze opleiding? Stuur dan vrijblijvend jouw CV met
omschrijving van je werkzaamheden naar info@hilst.nl. Onze ontwikkeladviseurs geven
je graag een passend advies.
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Vervolg

Wil je na deze opleiding meer? Dat kan! En dat zien we natuurlijk graag: bij Van der
Hilst zijn we grote voorstanders van een leven lang leren. Daarmee houden we met
elkaar het communicatievak van waarde! Na de Basisopleiding Communicatie (Van der
Hilst A, beroepsniveau 2) heb je toegang tot de opleiding Communicatieprofessional
(Van der Hilst B, beroepsniveau 3). Maar je kunt je kennis en vaardigheden ook
verdiepen door het volgen van een Van der Hilst training of Van der Hilst coaching.
Neem gerust contact met ons op als je hier meer over wilt weten!

Praktische informatie
Beroepsniveau

2, Van der Hilst A

Diploma

Ja

Aantal dagdelen

12

Vorm

Fysiek klassikaal onderwijs

Frequentie

6 bijeenkomsten die 1 x per twee weken plaatsvinden

Duur

3 maanden

Startperiode

Voorjaar en najaar

Data en aanmelden

www.hilst.nl

Intake

Op basis van CV

Studiebelasting

Gemiddeld 4 uur per week (exclusief lesbijeenkomsten)

Aantal deelnemers

Maximaal 15

Prijs

www.hilst.nl

Overige kosten

Literatuur (ca. € 100,-)

Locatie

Centraal in Nederland

Incompany

Wil je samen met collega’s deze opleiding volgen? Dat kan.
Vanaf 5 deelnemers is een incompany variant ook mogelijk.

Meer informatie

Bel gerust! (033) 450 50 00 of mail naar info@hilst.nl

Annulering

Bij afmelding op of na de start van de opleiding is het gehele bedrag van de opleiding
verschuldigd. Als start van een opleiding hanteren wij de datum van het startgesprek.
Wanneer dit gesprek nog niet is ingepland, geldt op het moment van annuleren, de
eerste lesbijeenkomst als start van de opleiding. Lees er meer over in onze
leveringsvoorwaarden.
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