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Welkom bij NHI-Opleidingen…     
 

Voor u ligt de studiegids Communicatie van NHI-Opleidingen. Dit is slechts 1 van de 8 

beschikbare studiegidsen. Met 2 vestigingen in Zeeland kunnen wij u een zeer compleet 

cursusaanbod bieden op het gebied van PC-trainingen, kantoor-, commerciële en 

administratieve opleidingen, managementtrainingen, technische en veiligheidstrainingen.  

 
 
NHI-historie 

NHI is half jaren ’50 ontstaan door overname van de toenmalige Pontschool. Oorspronkelijk 

werden alleen zogenaamde handelsopleidingen verzorgd. In de loop van de jaren werden 

steeds meer opleidingen aan het aanbod toegevoegd. Inmiddels kunnen wij u een ruime keuze 

aan bedrijfsopleidingen en beroepsopleidingen aanbieden.  

 

Door te kiezen voor een opleiding van NHI-Opleidingen heeft u de zekerheid van kwaliteit. 

Docenten met een ruime praktijkervaring, moderne faciliteiten en grote flexibiliteit maken dat 

de opleidingen van NHI al jaren hoog staan aangeschreven bij het bedrijfsleven. Niet voor 

niets is onze slogan: Ruim 60 jaar verstand van onderwijs! 
 
Groepstrainingen 

In elk van onze vestigingen (Vlissingen, Goes) wordt regelmatig een nieuwe 

trainingskalender uitgegeven waarop individuele inschrijvingen kunnen plaatsvinden. Op de 

trainingskalender kunt u zien welke klassikale cursussen zijn ingepland. Uiteraard zijn ook 

andere data mogelijk. Raadpleeg ook onze internetsite (www.nhi-opleidingen.nl) waarop ook 

de extra ingelaste trainingen te vinden zijn. Onze cursussen worden altijd gegeven in kleine 

groepen waardoor persoonlijke aandacht gewaarborgd is. Deze trainingen starten bij 

voldoende deelname. 

 
Maatwerk 

Een cursus is pas echt efficiënt als u precies leert wat u wilt leren! Met onze maatwerk 

cursussen spelen we in op die behoefte. Vaak bevatten cursussen onderdelen die overbodig 

zijn of niet van toepassing op u of uw organisatie. In overleg met u bepalen we de 

trainingsbehoefte en maken vervolgens een cursusplan, precies toegesneden op uw wensen. 

Denkt u in dit verband ook eens aan NHI als u de overstap maakt naar nieuwe versies van uw 

software. 

 
In-company 

Is training op de werkvloer noodzakelijk of wilt u geen reistijd hebben van en naar de cursus? 

Dan komen wij toch naar u! Voor al onze trainingen geldt dat ze ook bij u, ‘in-company’, 

gegeven kunnen worden. Desnoods richten we bij u een compleet cursuslokaal met pc’s in. 

 
Individuele trainingen 

De meest flexibele manier van opleiden is een individuele training. U kunt dan bijvoorbeeld 

denken aan: iemand die de taal niet goed beheerst, medewerkers of leidinggevenden die 

vaardigheden willen verbeteren, een manager die beter met conflictsituaties moet leren 

omgaan. Dit zijn problemen die niet altijd groepsgewijs aangepakt kunnen worden. Met onze 

individuele trainingen brengen wij de benodigde vaardigheden bij op een effectieve manier.  

http://www.nhi-opleidingen.nl/
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Open leren (studeren op eigen tempo onder begeleiding) 

Voor de meeste cursussen kunt u kiezen uit klassikale cursussen (groepstrainingen) of 

trainingen volgens de methode “Open leren”. Bij “Open leren” werkt u zelfstandig uit onze 

voor de  methode “Open leren” geschikte cursusboeken onder intensieve begeleiding van een 

docent. Het aantal benodigde dagdelen voor een cursus hebben wij zodanig ingeschat dat 

cursisten voldoende tijd hebben om de cursusstof door te werken. Is snel starten belangrijk en 

wilt u niet afhankelijk zijn van andere cursisten, dan kan gekozen worden voor “Open leren”. 

In overleg met de begeleidend docent: 

• bepaalt u zélf uw tempo 

• bepaalt u zélf wanneer u wilt starten 

• bepaalt u zélf of u 1 of meerdere dagdelen per week cursus wilt volgen. 

 
Beroepsopleidingen 

Ook is het mogelijk diverse complete beroepsgerichte opleidingstrajecten te volgen. U kunt 

dan denken aan bijvoorbeeld: receptioniste/telefoniste, administratieve, secretariële, 

commerciële of management opleidingen. 

 
Erkenningen  

NHI leidt op voor de erkende examens van de Stichting Associatie Praktijkexamens, NEMAS 

(Nederlandse Managementstichting, NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing), de 

Stichting Onderwijs & Praktijkexamens en de Stichting ECDL. Voor de laatstgenoemden is 

NHI tevens officieel examen/testcentrum.  

 
Inschrijven 

U kunt inschrijven via onze site: www.nhi-opleidingen.nl. Wanneer de op de kalender 

vermelde data en/of tijden niet schikken dan dient aangegeven te worden wanneer u wel kunt. 

Er worden namelijk regelmatig extra trainingen ingelast. Hierbij wordt dan zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de wensen van de deelnemer.  
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Communicatie 
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Assertiviteit 
 

U wenst uw mening gedachten wensen of gevoelens naar voren te brengen of iets te weigeren 

en u komt tot de conclusie dat u dat niet goed durft of het eindigt in ruzie. Het zijn 

vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Correcte en effectieve omgangsvormen vragen 

om assertief gedrag. Assertief gedrag wordt wel verward met agressief gedrag wat de 

belangen van de andere partij schaadt. Dit is juist niet de bedoeling. Assertief zijn houdt in op 

een sociaal verantwoorde wijze gevoelens, gedachten, belangen en meningen kenbaar maken 

aan de ander zonder diens belangen te schaden of emotioneel te kwetsen. 

 
Doel van de cursus 

Tijdens de training “Assertiviteitstraining” wordt gedrag/gevoel en denken wat niet binnen het 

repertoire van de deelnemer ligt, aangeleerd. Gedrag wat wel aanwezig is maar niet effectief 

gebruikt wordt vanwege spanning en het idee te falen, wordt bewerkt zodat effectief handelen 

mogelijk wordt. In de opbouw van de cursus wordt rekening gehouden met systematische 

opbouw voor wat betreft de moeilijkheidsgraad.  

In de cursus wordt voornamelijk gebruik gemaakt van praktijksituaties van de cursist.  
 
Bestemd voor 

De training “Assertiviteitstraining” is bestemd voor mensen die vanuit hun functie te maken 

hebben met situaties waarin het van belang is om eigen grenzen goed te kunnen bewaken. 

Effectief om moeten kunnen gaan met weigeren, voor hun mening op durven komen, 

gevoelens durven uiten, effectief kritiek kunnen geven maar daar ook goed mee om kunnen 

gaan als het gegeven wordt. Dit soort gedrag wordt vaak beleefd als spannend. Deze spanning 

is vaak een gevolg van een misplaatst gevoel van onzekerheid. Juist deze spanning belemmert 

het op adequate wijze tot uiting brengen van wat gedacht en gevoeld wordt, en ontaardt 

uiteindelijk in ruzie. 

 
Inhoud 

• leren observeren 

• leren omgaan met eigen mimiek 

• leren geven van kritiek en omgaan met kritiek 

• leren geven van complimenten, ontvangen van complimenten 

• leren luisteren, samenvatten 

• leren omgaan met boosheid en ongenoegen 

• leren opkomen voor je mening 

• leren weigeren en ingaan tegen manipulaties 
 
Trainingsduur 

In overleg vast te stellen.  

 

Kosten 

Op aanvraag. 
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Feedback geven 
 

Om communicatie te laten slagen is het van belang om naast goede communicatieve 

vaardigheden ook feedback te kunnen geven. Het is van belang om goed te kunnen reageren 

op hetgeen de ander zegt. In dit ingewikkelde proces kan het snel mis gaan en goede 

bedoelingen veranderen in het gevoel het gestelde doel niet te halen en of te denken onhandig 

te zijn. 

 
Doel van de cursus 

In de cursus “Feedback geven” wordt het onderdeel feedback ontvangen niet vergeten. 

Geleerd wordt om op een juiste manier de ander te laten weten wat je van hem of haar denkt 

zonder dat de relatie op het spel komt te staan. Bij het juist hanteren van de techniek heeft de 

ander niet het idee dat het een afwijzen van het gedrag is. 
 
Bestemd voor 

De cursus “Feedback geven” is bestemd voor collega’s die als team willen functioneren. Voor 

mensen die intensief in overlegsituaties met elkaar moeten gaan. Van belang is dat er 

gereageerd kan worden op de ander zonder dat er ruis gaat ontstaan binnen de communicatie 

die de collegiale samenwerking verstoort. 

 
Inhoud 

• leren waargenomen gedag te beschrijven 

• het effect onder woorden leren brengen en weergeven 

• leren verifiëren van de boodschap 

• leren geven van adviezen voor alternatief gedrag 

• leren ontvangen van feedback 
 
Trainingsduur 

De cursus beslaat drie dagdelen. 

 

Kosten 

Op aanvraag. 

 

 

Omgaan met agressie 
 

Veel mensen hebben vanuit hun functie frequent te maken met cliënten c.q. publiek. In deze 

tijd zijn mensen kritischer, mondiger en komen steeds meer op voor hun belangen, wat 

mensen steeds veeleisender maakt. Dit is een goede zaak, maar dit vereist van de medewerker 

steeds meer kennis en vaardigheden hiermee om te kunnen gaan. Onjuist hierop inspelen 

roept irritatie, wrevel en in toenemende mate agressie op.  

 
Doel van de cursus 

Tijdens de training” Omgaan met agressie” wordt onder andere geleerd hoe moet worden 

omgegaan met deze personen. Vaardigheden zoals het aanleren van deëscalerend gedrag, 

onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten agressie, aanleren van relationele 

vaardigheden om in staat te zijn de relatie te kunnen beïnvloeden c.q. om te kunnen buigen 
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naar gewenst gedrag. Om dit te kunnen realiseren is kennis en kunde vereist van 

communicatie. 
 
Bestemd voor 

De training “Omgaan met Agressie” is bestemd voor mensen die uit hoofde van hun 

werkzaamheden regelmatig te maken hebben met (agressieve) klanten. Voorbeelden hiervan 

kunnen zijn: werknemers in het onderwijs, NS-conducteurs, taxichauffeurs, politie, 

beveiligingsmensen, baliemedewerkers, medewerkers van gemeentelijke sociale diensten enz. 

 
Inhoud 

• communicatie  oorzaken en vormen van agressie 

• reageren op agressie 

• agressie voorkomen 

• agressie en de werkomgeving 

• opvang en verwerking 
 
Trainingsduur 

Deze training wordt uitsluitend gegeven als bedrijfstraining waarbij de inhoud en cursusduur 

wordt bepaald door de organisatie zelf. Met een intake vooraf wordt in beeld gebracht op 

welke punten bijscholing gewenst is.  

 

Kosten 

Op aanvraag. 

 

 

Omgaan met lastige klanten 
 

Cliënten zijn voor het merendeel aangename mensen. Maar er zijn ook lastige mensen. 

Je komt mensen tegen die gesloten zijn, lomp handelen, emotioneel, koppig, agressief 

handelen. Je hebt klagers, zeurpieten, manipulators, betweters, arrogante mensen, kortom 

teveel om op te noemen. Ze zorgen ervoor dat je boos wordt, je humeur wordt beïnvloed, 

gefrustreerd raakt. Niemand wil ze eigenlijk te woord staan.  

 
Doel van de cursus 

In deze cursus wordt geleerd lastig gedrag beter te begrijpen, om te gaan met verschillende 

vormen van lastig gedrag en niet in te gaan op provocaties van de lastige cliënt. Dit met als 

resultaat dat de controle over het eigen gedrag en dat van de ander blijft bestaan. 

 
Bestemd voor 

De training “Omgaan met lastige klanten” is bestemd voor baliemedewerkers, verkopers, 

helpdeskmedewerkers, managers, secretaresses, kortom, medewerkers die te maken krijgen 

met lastige klanten. 

 
Inhoud 

• leren analyseren van lastig gedrag 

• leren analyseren hoe lastig gedrag invloed heeft op jou 

• theorie feedback en tegenkoppelingsmechanisme 

• gesprekstechnieken 
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Trainingsduur 

Een basistraining bestaat uit drie dagdelen. Met een intake vooraf kan, in overleg met de 

opdrachtgever, afgeweken worden van de standaardtraining.  

 

Kosten 

Op aanvraag. 

 

 

Stressmanagement 
 

Belastbaarheid heeft te maken met het verwerkingsvermogen van mensen. 

Als het evenwicht wordt doorbroken met hetgeen de omgeving van iemand vraagt en het 

verwerkingsvermogen waarover de persoon beschikt dan ontstaat er een toestand van stress. 

Een verstoring van de draagkracht en draaglast zorgt ervoor dat “de stoppen doorslaan” als de 

belasting te groot wordt. Omgaan met belasting en weerbaarheid hebben grotendeels te maken 

met de manier waarop men zijn werkomgeving en zijn eigen plaats daarin construeert. 

 
Doel van de cursus 

In de cursus “Stressmanagement” wordt geleerd een probleemanalyse te maken om greep te 

kunnen krijgen op de complexe werkelijkheid. Noodzakelijk om tot verandergedrag te kunnen 

komen. Doel is om de deelnemer aan te leren zelfstandig toekomstige spanningen niet om te 

zetten in stressgedrag. 
 
Bestemd voor 

De cursus “Stressmanagement” is bestemd voor mensen die in hun werk te  maken hebben 

met een niet aflatende druk. Om met deze druk om te kunnen blijven gaan is het van belang 

helder en rationeel te blijven denken en gedachten en gevoelens correct te ordenen. Als er de 

dreiging is dat de persoon van hetgeen hij tegenkomt een stressende constructie creëert en 

daar niet goed meer mee  om kan gaan is het proces van vastlopen begonnen. 

 
Inhoud 

• leren omschrijven van het problematische gedrag 

• inventariseren van zelfspraak m.b.t. het problematische gedrag 

• logisch zelfonderzoek 

• analyse van de “foute” aanpak 

• argumenten voor en tegen oude of een nieuwe aanpak 

• alternatieve leren construeren 

• piekergewoonte afbreken door foutieve denkstijlen te elimineren 
 
Trainingsduur 

De cursus beslaat vijf dagdelen.  

 

Kosten 

Op aanvraag. 
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Inschrijfvoorwaarden seizoen 2017/2018  

1. Begrippen  

1.1. NHI: Onder NHI wordt in dit verband verstaan NHI-Opleidingen. Ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel te Terneuzen, Middelburg en Breda. 

1.2. Cursus: Onder een cursus wordt verstaan een door NHI georganiseerde cursus, opleiding, seminar of soortgelijke 

gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen "open" en "gesloten" 

cursussen.  

1.2.1. "Open" cursus: 

Een "open" cursus is een cursus waaraan iedereen kan deelnemen, die voldoet aan door NHI gestelde 

toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt.  

1.2.2. "Gesloten" cursus: 

Een "gesloten" cursus is een cursus die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een 

beperkt aantal met name genoemde organisaties. Het programma van de gesloten training wordt dan in nauwe 

samenwerking en overleg met de opdrachtgever samengesteld. 

1.3. Deelnemer: Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een cursus heeft ingeschreven of heeft 

doen inschrijven. 

1.4. Deelnemerstarieven: Dit is het lestarief dat betaald wordt door de betalende instantie.  

 

2. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen  

2.1. Op het door NHI in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is 

niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de rechthebbende(n).  

2.2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van onderzoek en/of praktische 

ervaring. NHI aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers 

van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering 

van de cursus gegeven. 

 

3. Overmacht  

3.1. Indien het voor een docent van NHI door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal NHI trachten een 

vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt NHI zich het recht voor, de 

bijeenkomst naar een nader door NHI te bepalen datum te verschuiven. 

3.2. NHI is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht 

lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een training.  

3.3. NHI behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of 

cursusleiding in publikaties, etc. door NHI bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht 

voortvloeit zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 8 van deze voorwaarden. 

 

 

"OPEN" CURSUSSEN  
 

4. Algemene regels voor open cursussen  

4.1. NHI kondigt haar open cursussen onder meer aan in haar eigen trainingskalenders. De prijzen, plaatsen en data daarin 

genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.  

4.2. Een open cursus vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van NHI voldoende deelnemers voor hebben 

aangemeld.  

4.3. NHI heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van NHI niet voldoet aan door 

NHI gestelde toelatingscriteria.  

4.4. In principe beslist NHI over het al dan niet doorgaan van een open cursus uiterlijk 1 week voor de geplande startdatum 

ervan.  

4.5. Indien een open cursus geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een 

deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open cursus 

die NHI organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht. 

 

5. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor open cursus  

5.1. Tot 15 dagen voor de start van een open cursus kan een deelnemer zijn inschrijving zonder kosten annuleren, per 

aangetekend schrijven. Hierbij is de datum van poststempel bindend. 

5.2. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van een open cursus is 50% van de deelnemersprijs verschuldigd.  

5.3. Bij annulering binnen 1 week voor de start van een open cursus is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. 

5.4. Indien NHI de geplande data van een open cursus verandert - opschort dan wel vervroegt - dan hebben deelnemers het 

recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de 

verandering op de hoogte zijn gebracht.  

5.5. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen.  
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5.6. Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van NHI) een belangrijk deel van een bepaalde open 

cursus heeft moeten verzuimen, zal NHI, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de 

eerstvolgende, soortgelijke open cursus het verzuimde deel in te halen zonder daarvoor additioneel deelnemersgeld te 

vragen. NHI is echter nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een 

soortgelijke open cursus niet meer door NHI wordt georganiseerd. 

 

6. Betalingsvoorwaarden voor open cursussen  

6.1. Na inschrijving voor een open cursus ontvangt de deelnemer, of degene door wie de deelnemer zich heeft doen 

inschrijven, de factuur voor het deelnemersgeld. De factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden 

voldaan.  

6.2. De in 6.1 genoemde inschrijving kan zowel schriftelijk als telefonisch, dan wel mondeling ten kantore van NHI 

geschieden.  

6.3. Indien de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft 

is hij verplicht de door NHI te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De 

buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van NHI bedragen met een minimum van € 125,-.  

6.4. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de deelnemer voor elke verdere 

overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan NHI een rente wegens te late betaling 

verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag. 

 

7. Bijkomende kosten voor open cursussen  

7.1. Tenzij in de schriftelijke informatie door NHI over een open cursus uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs 

geen verblijfkosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten dienen de 

deelnemers afzonderlijk met NHI of de instantie die de service verleent, af te rekenen.  

7.2. Indien aan een open cursus een examen is verbonden, kan daarvoor door NHI of door de instelling die examens 

organiseert, examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in het deelnemersgeld 

opgenomen. 

 

 

"GESLOTEN" CURSUSSEN  
 

8. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden voor gesloten cursussen  

8.1. NHI verplicht zich een gesloten cursus uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de 

geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte de 

opdracht verstrekt.  

8.2. Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het met de uitvoering gemoeide 

bedrag. Deze dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Ook voor de betaling van de 

factuur voor gesloten cursussen zijn de artikelen 9.3 en 9.4 van deze voorwaarden van toepassing. 

 

9. Annulering en wijziging van gesloten cursussen  

Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt NHI de 

reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in 

rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten cursus overeengekomen 

bedrag.  

 


