
elkom bij 
de online 
voorlichtin
g
Opleiding
tot Coach

Demp tijdens deze 
sessie je microfoon en 
zet je camera uit

Gebruik de 
chatfunctie om 
je vragen te 
stellen



Coaching is erop gericht de ander te 
begeleiden om het beste uit zichzelf te 
halen.

Essentieel bij coaching zijn bewustwording, 
verantwoordelijkheid, leren en handelen en 
RESULTAAT.

Wat is coaching?



Programma



Je verdiept je zelfkennis,
maakt kennis met elkaar, 

de opleiding 
en het basismodel dat we 
gebruiken. 
Je onderzoekt de mindset
van de coach 
en leert hoe je een 
coachingstraject start. 

Blok 1  Wat is coaching

Programma



Je onderzoekt de vraag 
achter de vraag,

oefent met verschillende 
werkvormen en 
methodieken

die je kunt inzetten om je 
coachee naar 
bewustwording te leiden.

Blok 2: De onderzoeksfase

Programma



Je helpt je coachee met 
nieuwe ogen naar het 
verhaal kijken 

en het vraagstuk vanuit 
verschillende perspectieven 
onderzoeken. 

Je krijgt de mogelijkheid te 
oefenen met een 
trainingsacteur.

Blok 3: de vraag duiden

Programma



Jouw professionele 
ontwikkeling tot coach 

en ervaren op welke 
manieren je je coachee aan 
kunt zetten tot leren en 
ontwikkelen.

Blok 4: jouw professionele 
ontwikkeling en leren

Programma



• studiebegeleiding, individueel en in studiegroepen, 
• intervisie met medecursisten
• zelf 25 coachingsgesprekken voeren.

Programma

Tussen de verschillende blokken:



Programma

Boeken lezen en verslagen schrijven



Proefassessment met 
medecursisten en docenten.

Blok 5: Proefassessment

Programma



• Hoe komt je coachee in 
beweging?

• Je helpt je coachee doelen 
en acties formuleren,

• experimenteren met nieuw 
gedrag

• en onderzoekt samen 
mogelijke weerstand.

Blok 6: In beweging
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• Je verdiept je onderzoek 
naar je je eigen 
professionele attitude,

• wordt je nog meer bewust 
van wat er in de relatie 
tussen jou en je coachee 
kan spelen 

• en hoe je dat kunt benutten 
in het leren van je coachee. 

Blok 7: Professionele attitude
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• Je leert hoe je een 
coachingstraject evalueert

• en een traject zorgvuldig 
afrondt.

Blok 8: Afronden van een traject
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Afronden opleiding

Programma



• Start oktober en maart.
• Maximaal 16 deelnemers.
• Studiebelasting: ongeveer 300 uur, waarvan 100 contacturen en 

5 uur per week zelfstudie.
• Kosten 5450 euro

• Aanmelden via de website

• Proefles op 22 november 2022

Praktische informatie

Praktische informatie



STAP budget per 1 maart 2022

Vanaf 1 maart 2022 kun je een tegemoetkoming in je studiekosten krijgen 
van 1000 euro via het STAP-budget. Kijk voor meer informatie en de 
voorwaarden op www.stap-budget.nl

Financieringsmogelijkheden



Post HBO Opleiding tot Coach 
geaccrediteerd o.a. door:



• aantoonbaar hbo-bachelor of universitair werk- en 
denkniveau

• enkele jaren werkervaring op hbo-bachelor-niveau
• zelfreflecterend vermogen
• bespreekbare emotionele stabiele basis
• ervaring in het zelf krijgen van coaching of supervisie
• minimaal 5 mensen kunnen coachen en minimaal 25 

gesprekken kunnen voeren tijdens de opleiding

Toelatingsvoorwaarden

Coach worden… iets voor jou?



Vragen?
Mail naar otc@windesheim.nl


