Opleiding Inspirerend coachen
de kunst van dynamisch en uitdagend communiceren

VERVOLGTRAINING: MEESTERSCHAP Inspirerend Coachen 20 dagdelen, gespreid
over 10 opleidingsdagen
NIEUW : 16-17 sept, 10-11 okt, 21-22 nov, 16-17 dec & 13-14 jan/2020
In de vervolgtraining ontwikkelen we meesterschap. We dagen je uit om je eigen stijl te

ontwikkelen.
Uit de inhoud:
• Je aanpak als coach verbreden en differentiëren: exploreren, ondersteunen, stimuleren,
uitdagen en provoceren...
•
•
•

Een brede waaier aan empathische en confronterende tussenkomsten ontwikkelen.
Diverse bronnen van inspiratie ontdekken, aanboren en verkennen.
Je eigen innerlijke inspiratie als coach verder ontwikkelen en inzetten als instrument in je
coachinggesprekken. Coachen naar kracht.

• Waarop coach je: gedrag, vaardigheden, overtuigingen, waarden, persoonsniveau, zijnsniveau?
Wat bepaalt je insteek?
• Werken met ‘instrumenten’ en actieve (speelse) leervormen.
• Een competentiegerichte aanpak bij coaching: Hoe leerprocessen opzetten voor specifieke
competenties? Zijn er grenzen aan leren en competentie-ontwikkeling?
• Inzicht in leren en leerprocessen: Hoe verloopt een leerproces? Welke voorwaarden moeten
vervuld zijn om leren goed te laten verlopen? Hoe kan je leren stimuleren?
•
•
•

Hoe leerweerstanden en emotionele hindernissen hanteren? ‘Vastgelopen’ leerprocessen
deblokkeren.
Hoe van mislukkingen winstpunten maken? Mogen falen als essentiële voorwaarde bij
leren.
De opbouw van een leertraject: Hoe zet je een goed leertraject op? Toewerken naar
concrete afspraken voor het oefenen ‘on the job’: wat zijn goede oefensituaties, wat zijn
goede oefeningen?
Data? 10 dagen gespreid over 5 modules: in Mechelen op 16-17 sept, 10-11 okt, 21-22 nov,
16-17 dec & 13-14 jan/2020. Certificering (optioneel): 17 of 18 feb 2020.

Prijs? Cursusgeld 4350,00 euro (excl. BTW), inclusief documentatie. Catering: (de hele dag
drank en versnaperingen, warme lunch en drank bij lunch): 250,00 euro (excl. BTW) voor
10 dagen. Certificering (optioneel): 600,00 euro (excl. BTW).
Wie eerder een basistraining over coaching volgde in een ander instituut, kan eventueel
onmiddellijk starten in de vervolgmodule. Dit wordt in een intakegesprek samen besproken
en beslist.
Prijs bij deelname aan het hele traject (basismodule + vervolgmodule):
Wie voor beide trajecten ineens inschrijft, krijgt 300 euro korting en betaalt 6225,00 euro
(excl. BTW) als cursusprijs voor beide cursussen samen. Catering 375,00 euro (excl. BTW)
voor 15 dagen, en certificering (optioneel) 600,00 euro (excl. BTW).
KMO Portefeuille
Je kan gebruik maken van de subsidie van de KMO Portefeuille.
Opleidingscheques voor werknemers
Je kan gebruik maken van de opleidingscheques voor werknemers via VDAB.
Inschrijven
Bij interesse voor één van deze opleidingen, of je zit nog met vragen, aarzel dan niet om ons te
contacteren:
info@inspirerendcoachen.eu
0484/31.07.14
Inschrijven voor één van deze opleidingen kan via dezelfde weg

