Opleidingsprogramma
Professional Coaching & Leiderschap
Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken

De opleiding als persoonlijke reis
Joseph Campbell ontdekte een grondthema dat in bekende verhalen van over de
hele wereld terugkomt. Het thema beschrijft de levensreis van de mens op zoek
naar zijn identiteit.
Campbell noemde het thema De Reis van de Held. Een reis die voor ieder mens zo
herkenbaar is en zo inspireert dat grootheden als Disney en Spielberg de
bijbehorende stappen verwerken in al hun verhalen.
Een uitgelezen thema ook om onze opleiding en de negen bijbehorende modules
op te baseren.

Opbouw van de modules
Tijdens het eerste deel van de opleiding (module 1-3) ligt het accent op jouw persoonlijke
groei. Het punt waarop jij zelf staat in je ontwikkeling is immers in grote mate bepalend
voor de effectiviteit van je interactie en communicatie met anderen. Je kunt anderen
bovendien onmogelijk begeleiden in stappen die je zelf niet hebt genomen.
Daarna verschuift het accent naar jouw groei als coach en professional (module 4-9). Het
vergroten van je bewustzijn en verdiepende inzichten maakt dat je je steeds verder
ontwikkelt. Je krijgt een breed scala aan tools, modellen en technieken aangereikt. En je
leert ze op de juiste en meest effectieve wijze in te zetten.
Hierna volgt per module een overzicht van de behandelde thema’s en ontwikkeldoelen.

Module 1 - De reis van de Held
De Oproep
!

Deze module staat in het teken van ontmoeten

Ontwikkeldoelen
!

! Kennismaken met de opleiding

en kennismaken, met de opleiding, de andere

•

Opleiders, deelnemers en motivatie

deelnemers en met coaching. Ook maak je

•

Werkwijze, opbouw en elementen

•

Competenties, toetsing en

verder kennis met jezelf als coach en je
verlangen je verder op dit vlak te ontwikkelen.
Onderwerpen
!

•

Welkom en introductie

•

Mens en ontwikkeling

•

De basis van coaching

•

Houding & vaardigheden

•

Communicatie en gesprekstechnieken

accreditatie
! Kennismaken met coaching
•

Definitie, kader en context

•

Grondhouding, barrières en valkuilen

•

Basis communicatievaardigheden

! Kennismaken met jezelf als coach
•

Persoonlijke beeld en eigen rol

•

Kwaliteiten en uitdagingen

•

Persoonlijke en professionele doelen

Module 2 - De kaart is niet het gebied
Jezelf als instrument
!

Deze module verken je jezelf als instrument in
het communicatieproces. Je leert jezelf veel
beter ’zien’. Cruciaal voor contact en
communicatie. Je kunt pas zien wat van de
ander is, als je ziet wat van jou is.
Onderwerpen
!

•

Conditionering & paradigma’s

•

Proactiviteit, zelfsturing & zelfmanagement

•

De Levenslijn

•

Werken met Delen

•

De Dramadriehoek

Ontwikkeldoelen
!

! Basisprincipes van persoonlijk leiderschap
•

Wereldbeeld, paradigma’s &
overtuiging

•

Proactiviteit & eigenaarschap

•

Invloed & verantwoordelijkheid

! Inzicht in jezelf als instrument
•

De impact van eigen conditionering

•

Emoties en afweermechanismen

•

Kwaliteiten en schaduwkanten

! Stimuleren tot leren
•

Effectieve vragen stellen

•

Doelgericht coachen

•

Coachen op verantwoordelijkheid

Module 3 – De reiziger en zijn gids
De dynamiek van coaching
!

Deze module staat in het teken van de
dynamiek van werken in contact met de ander.
De relatie en het niveau van contact vormen de
basis voor het te behalen resultaat in het
coachproces. Contact gaat voor contract.
Onderwerpen
!

•

Contact als fundament voor het contract

•

Tijdstructurering

•

Volgen & leiden

•

Overdracht, tegenoverdracht en projectie

•

Stimuleren tot leren

Ontwikkeldoelen
!

! Inzicht in & ervaren van contact met de
ander
•

Vestigen van de relatie

•

Niveaus van contact

•

Rapport maken, eliciteren, installeren

! Kennis van relatie- en inhoudscontracten
•

Relatie als basis voor de inhoud

•

Voor- en nadelen van contracten

•

Doel- en veranderingsgericht werken

! Inzicht in jezelf in het contact
•

Overdracht en tegenoverdracht

•

Projectie en de invloed hiervan

•

Bewustwording van eigen thema’s

Module 4 – Op reis
Het coachproces
!

In deze module verschuift de focus van contact
naar het coachproces zelf. Het intakegesprek,
doelgericht en doel geleid coachen en het
aanbrengen van structuur in gesprek en traject
zijn onderwerpen die aan bod komen.
Onderwerpen
!

•

Het coachtraject

•

GROW en de Coaching Roadmap

•

Leerstijlen

•

Emoties, behoeften & weerstand

•

Provocatief Coachen

Ontwikkeldoelen
!

! Professioneel vormgeven coachtraject
•

Het intakegesprek

•

Structuur in gesprek en traject

•

Balans tussen structuur en diepgang

! Leren en ontwikkelen
•

Basiskennis van leren en ontwikkelen

•

Inzicht in (eigen) leerstijlen

•

Coachen afgestemd op leerstijl

! Werken met weerstand, emoties, behoeftes
•

(H-)erkennen van weerstand &
oorzaak

•

Inzicht in (basis-)emoties & behoeftes

•

Omgaan met weerstand & emoties

Module 5 – Strijd en beproevingen
Modellen & Technieken I
!

Waar in de vorige modules het accent lag op

Ontwikkeldoelen
!

! Basiskennis en –kunde TA

jouw groei als persoon, verschuift dit nu naar je

•

Basiskennis en -kunde van TA

groei als coach. Naast meer bewustwording

•

Ego-toestanden en het OVK-Model

richten we ons op het effectief gebruik en

•

Levensscript & Scriptcirkel

ontwikkeling van coachtechnieken en stijl.
Onderwerpen
!

•

De basis van Transactionele Analyse (TA)

•

Ego-toestanden en het OVK-Model

•

Het Levensscript en de Scriptcirkel

•

De Logische Niveaus van Bateson

•

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

! Coachen o.b.v. leer- en denkniveaus
•

De Logische Niveaus van Bateson

•

Aansluiten op niveau van belemmering

•

Begeleiden naar een hoger niveau

! Werken met belemmerende overtuigingen
•

(H-)erkennen kernovertuiging(-en)

•

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

•

Coachen van slachtoffer naar schepper

Module 6 – Helpers en nieuwe bronnen
Modellen & Technieken II
!

Na de introductie in Transactionele Analyse (TA)
maak je nu kennis met het werkveld van NLP en
enkele veelgebruikte en effectieve modellen.
Waar TA zeer diepgaand en breed is onderzocht
is NLP bovenal praktisch en concreet.
Onderwerpen
!

•

NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP)

•

Zintuiglijke weergavesystemen (VAK)OG

•

Waarnemingsposities

•

Associatie, dissociatie en ankeren

•

Voice Dialogue

Ontwikkeldoelen
!

! Basiskennis en –kunde NLP
•

Basisprincipes en uitgangspunten NLP

•

NLP modellen en technieken

•

Zintuiglijke weergavesystemen
(VAK)OG

! Associatie, dissociatie en ankeren
•

Werken met Associatie & dissociatie

•

Leren werken met ankers

•

Herprogrammeren met de Levenslijn

! Waarnemingsposities en Delen
•

Coachen o.b.v. diverse posities

•

Ruimtelijk werken o.b.v. Ervaring

•

Ruimtelijk werken met Voice Dialogue

Module 7 – De mystieke bruiloft
Werken op een dieper niveau
!

Deze module gaan we aan de slag met diverse

Ontwikkeldoelen
!

! Leren werken met de BMY methode

technieken om met het onbewuste te werken.

•

Kennen basisprincipes BMY canvas

Werken met metaforen en visuele technieken

•

Weergeven en analyseren eigen BMY

maakt coaching energieker en effectiever en je

•

Samenstellen BMY o.b.v. jouw droom

komt bovendien veel sneller bij de essentie.
Onderwerpen
• Werken met verbeelding en creativiteit
!

! Werken met metaforen en fabels
•

Basiskennis

•

Ervaren werking en kracht

•

Basiskunde van het zelf toepassen

•

Werken met metaforen

•

Jouw rode draad

•

Basiskennis grafisch werken

•

Grafisch coachen en gebruik van

•

Ervaren enkele basistechnieken

tekeningen

•

Gebruik van tekeningen

•

Intro Business Model You (BMY)

! Werken met grafische technieken

Module 8 – De reis terug
Jij als topcoach
!

Module 8 staat in het teken van het verder
verkennen van je kracht en kwaliteit als coach.
Door je eigen Business Model You (BMY) op te
stellen vertaal je je ontwikkeling van binnen
naar toegevoerde waarde naar buiten.
Onderwerpen
!

•

Loopbaancoaching

•

Kwaliteiten

•

Coach Carrousel

•

Business Model You deelnemers

•

Laatste voorbereidingen examen

Ontwikkeldoelen
!

! Verdieping op de vraag – Wie ben je?
•

Persoonlijke missie

•

Persoonlijke drijfveren

•

Passies en drijfveren

! Verdieping op de vraag – Wat kan je?
•

(Natuurlijke) talenten

•

(Aangeleerde) vaardigheden

•

Kernactiviteiten in het waarde
creëren

! Verdieping – Voor wie voeg je waarde toe?
•

Persoonlijke en zakelijke relaties

•

Potentiele klanten

•

Samenwerkingspartners

Module 9 – Terugkeer naar de wereld
Afronding
!

Het eind station van deze reis. De afronding

Ontwikkeldoelen
!

! Reflecteren op je eigen ontwikkeling

krijgt vorm via je portfolio met al je opdrachten

•

Controleren & reflecteren op portfolio

en verslagen, jouw persoonlijke visie op

•

Opstellen Essay

coaching middels je essay en het afrondende

•

Gezamenlijke reflectie opleiding

examen coachgesprek van 20 minuten.
Onderwerpen
!

•

Inleveren en feedback op portfolio

•

Inleveren en feedback op Essay

•

Examen coachgesprek

•

Diplomering

•

Afscheid

! Toepassen van het geleerde in eindgesprek
•

Als coach

•

Als coachee

•

Als observant

! Afronding & afscheid nemen
•

Reflectie op eigen doelen

•

Algemene terugblik en evaluatie

•

Afscheid nemen van elkaar &
opleiding

‘Daar waar je struikelt, ligt je schat begraven’
- Joseph Campbell

Ons bellen of mailen?
info@coachcenter.nl
070 250 03 58

Wij werken volgens de ethische gedragscode van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) en de
European Mentoring & Coaching Council Netherlands (EMCC). Wij werken uitsluitend met professionele en
ervaren coaches, trainers en opleiders.
Onze opleiding Professional Coaching & Leiderschap is door de EMCC (European Mentoring & Coaching
Council) geaccrediteerd op Europees niveau op Practitioner Level Coach en is erkend met een European
Quality Award.
Noordeinde 35 " 2514 GC " Den Haag
www.coachcenter.nl/coach-opleiding-den-haag

