Opleiding Coachen in de transitionele ruimte
Er is een groot aanbod van coaches die in staat zijn complexe vragen in allerlei arbeids- en leercontexten te
begeleiden. Grote verschillen in wereldbeelden en werkelijkheden tussen de coach en de coachee maken het
vaak lastig om een constructieve relatie op te bouwen. Niet zelden loopt een coach vanwege culturele of
andere verschillen tegen een muur aan.
Coachen in de transitionele ruimte leidt op tot gecertificeerd coach en biedt daarbij alle gebruikelijke
coachingsvaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor instrumenten en kwaliteiten om de begeleiding
zodanig vorm te geven dat de coachingsrelatie een transitionele ruimte wordt. In de transitionele ruimte is
plaats voor diversiteit, kwetsbaarheid, creativiteit en groei.

Als je de opleiding hebt afgerond kun je bijvoorbeeld aan de slag met
0
0
0
0
0

Werk- en leerbegeleiding van werknemers en studenten in de profit- en non-profit sector
Begeleidingsvragen met betrekking tot de ontwikkeling van reflectief werken
Begeleidingsvragen met betrekking tot diversiteit op de werkvloer
Begeleiding van vragen die voortkomen uit de gezins- en familiesfeer
Begeleiding van conflicten en burn-out

Inhoud van de opleiding
In het programma is naast de reguliere aspecten van coaching zoals professioneel handelen, supervisie over
coaching, begeleidingskunde, instrumenten en methodieken, aandacht voor de volgende specifieke
onderdelen:
Transcultureel coachen | Burn-out-begeleiding | Conflict-coaching | Systemisch werken |
(Interculturele) communicatie | Families versus organisaties | Levensfaseovergangen en rite de passage |
Filosofie, ethiek en zingeving | 'Beschermjassen'
Praktische informatie
Duur van de opleiding:

25 lesdagen, verspreid over 14 maanden
10 supervisie bijeenkomsten
Kosten: € 4.950 (btw vrij)
Locatie: Albregt Engelmanstraat 3, 3025 BA Rotterdam
Hoofdddocenten: Albert Meijerink, erkend docent Supervisie en Coaching (LVSC)
Kitlyn Tjin A Djie, erkend opleider systeemtherapie (NVRG)
Op onze website www.beschermjassen.nl vind je meer informatie over het programma, voorwaarden,
rooster en je kunt er de studiegids downloaden.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het formulier op de website www.beschermjassen.nl.
Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd door de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching),
Registerplein en SKJ.
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