EQA Specialisatie

Post Hbo+ Leergang Senior Practitioner

TEAMCOACHING
Effectief invloed uitoefenen op de ontwikkeling van teams

UPGRADE je diploma naar SENIOR PRACTITIONER
Heb je met succes de Post Hbo Leergang Excellent Coachen gevolgd en heb je behoefte aan een
volgende stap in je professionele ontwikkeling? We zijn trots dat we je een nieuwe leergang kunnen
aanbieden waarmee je je practitioner-diploma kunt upgraden naar een Senior Practitioner diploma.
Voor deze leergang wordt een erkenning aangevraagd bij de NOBCO/EMCC.

Opzet van de leergang
Je bouwt hiermee voort op de kennis en vaardigheden die je reeds bezit. De Leergang Excellent
Teamcoachen is een specialisatietraject van 10 maanden verdeeld over drie onderwijsblokken van
twee aansluitende dagen (inclusief overnachting). Kenmerkend voor de onderwijsaanpak is dat er
wordt gewerkt met dynamische processen in de groep zelf en wat de studenten daarin zelf gaan
inbrengen. Hiermee komt de theorie tot leven in het hier-en-nu van de groep en wordt de praktijk
voedingsbodem voor het verklaren van theoretische modellen, methoden en coachtechnieken. De
opgedane kennis, inzichten en vaardigheden pas je toe in je eigen coachpraktijk. Tijdens de leergang
maak je 50 coachcontacturen, waarvan minstens 70% (minstens 35 ccu) gericht op teamcoachen.
Toets 1 | De competentieontwikkeling die voornamelijk wordt gevoed tijdens de
onderwijsdagen en in je eigen coachpraktijk beschrijf je in een competentieverslag.
Tijdens de leergang ontvang je ‘coachingsupervisie’ op je beroepspraktijk onder leiding van een
erkende LSCV-supervisor. In totaal volg je 6 supervisiesessies waarmee je onder andere wordt
geholpen om je methodische repertoire te overdenken, inzicht te krijgen in processen waar het
fenomeen overdracht-tegenoverdracht speelt, gevoeligheid te ontwikkelen voor de spanningsvelden
en onderstromen in teamdynamiek en deze leert te hanteren. Voor dit onderdeel is het mogelijk om
in samenspraak met je supervisor en mede-supervisoren de praktijkperiode met vijf maanden te
verlengen (als dat bevorderlijk is voor het creëren van rust en ruimte voor reflectie op de coachpraktijk).
Toets 2 | De ontwikkeling die je doormaakt in je methodisch handelen als professioneel
teamcoach beschrijf je in een supervisieverslag.
Tot slot schrijf je –in principe- met twee andere studenten onder leiding van een paperbegeleider
een artikel op het terrein van teamcoaching dat voldoende potentie heeft om te worden gepubliceerd
in een vakblad voor professionals werkzaam op het terrein van team- en organisatieontwikkeling of die
daar nauw mee verbonden zijn.
Toets 3 | De cognitieve ontwikkeling wordt vastgelegd in een paper over een teamcoach
gerelateerde onderwerp gebaseerd op literatuurstudie en eigen empirisch onderzoek.

Doel en Inhoud
Het doel van deze leergang is om je binnen de gedachtengoed van het
TransforMissioneel Coachen op te leiden tot een professioneel teamcoach
die een team helpt zich bewust te worden van verborgen en onbesproken
processen en dynamieken in het team en daarbij adequate interventies kan
plaatsen, waardoor het team geholpen wordt zich verder te ontwikkelen. Om
dit te kunnen zal de leergang o.a. aandacht geven aan de volgende aspecten:

De persoon en de rol van de teamcoach

Coachen van teamleiders

Zelfsturing in teams

Teamcoachcompetenties

Teamontwikkelingsfasen

Reflecteren op teamniveau

Intake van teams en diagnostisering

Beïnvloeden van teamcultuur

Methodisch interveniëren

Ontwikkelen teamcoachprogramma’s

Coachen van professionals

Interventieniveaus

Het teamcoachproces begeleiden

Teams en organisatiecontext

Teamcommunicatie

Succesfactoren van teamcoaching

De complexiteit van teams

Dysfunctionele patronen

Doelgroep
Je kunt de Leergang Excellent Teamcoachen volgen als je de EQA Post Hbo Leergang Excellent
Coachen positief hebt afgerond, als je werkzaam bent als professioneel coach en als je in staat
bent om in je coaching gebruik te maken van verschillende modellen en kaders. In de praktijk werk
je met verschillende soorten cliënten, contexten en organisaties of je bent je hierop aan het
voorbereiden. Je bent bereid om actief mogelijkheden te creëren voor ontwikkeling en groei, je
wilt leren omgaan met complexe relaties en je staat er voor open om te werken in onduidelijke
kaders en veranderingsprocessen.

Studiebelasting
De studiebelasting van deze specifieke leergang is 174 SBU. Omdat de Leergang Excellent Teamcoachen
voortbouwt op de Post Hbo Leergang Excellent Coachen noemen we hier ook het totaal aantal SBU
van beide trajecten, dat is: 670 SBU. Om er voor te zorgen dat je deze leergang prima kunt volgen
naast je baan en de tijd die je investeert in je sociale netwerk is de studieperiode 10 maanden of
15 maanden (als je er voor kiest om je coachpraktijk over een langere periode uit te smeren).

Docenten
De Leergang Teamcoaching wordt gegeven door Gerbrand Kloppenburg en Bart Broekman.
Gerbrand is Begeleidingskundige en Organisatieadviseur en reeds werkzaam als docent en supervisor
binnen de practitioner leergang. Bart is oprichter van Excellence Opleiding & Training en ontwerpt in
die hoedanigheid opleidings- en trainingstrajecten voor coaches en leidinggeven. Daarnaast is hij
coach en trainer voor teams en executives.

Onderwijsdata
2018 /2019
16 november - vrijdagochtend, middag en avond (incl. overnachting)
17 november - zaterdagochtend
25 januari
26 januari

- vrijdagochtend, middag en avond (incl. overnachting)
- zaterdagochtend

5 april
6 april

- vrijdagochtend, middag en avond (incl. overnachting)
- zaterdagochtend

Opleidingslocatie
Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel
Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in hart van de Veluwe en draagt bij aan de
rust en de inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze leergang.

Kosten
Opleidingskosten
De opleidingskosten zijn vastgesteld op € 2.669,= Het is mogelijk om in termijnen te betalen.


€ 399,= Paperworkshop en paperbegeleiding

 € 1.395,= Specialisatiemodulen
 € 875,=

Coachingsupervisie (LVSC)

Overige kosten
De overige kosten zijn vastgesteld op € 1.229,=


€ 150,= Studiemateriaal, syllabussen, literatuur, repro

 € 395,= Examen- en certificeringskosten



€ 649,= Locatie- en arrangementskosten (incl.

 € 35,=

Administratie- en intakekosten

overnachtingen)

Aanmelden
Je kunt je deelname reserveren via de website www.excellence-opleiding.nl (de groep sluit bij veertien
deelnemers). Na de reservering volgt nog een fase van definitieve aanmelding.
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