8 maanden

EQA Basiscursus Excellent Coachen Foundation

Verdieping na de Basiscursus Excellent Coachen

Speciaal voor jou!
De Basiscursus Excellent Coachen Foundation is

DE FEITEN OP EEN RIJ
Doelgroep

Voor hen die de

een nieuwe NOBCO-geaccrediteerde coachopleiding,

Basiscursus Excellent

speciaal ontwikkeld voor hen die zich willen inschrijven

Coachen hebben gevolgd

in het beroepsregister van de Nederlandse Orde van

en NOBCO-gecertificeerd

Beroepscoaches, maar geen zware en langdurige

coach willen worden
zonder de uitgebreide

opleiding willen volgen.

post-hbo te volgen.

Deze praktijkgerichte opleiding - met de diepgang die je

Optioneel

van ons mag verwachten- bied je voldoende kennis en

opfriscursus

Op vrijdag 14 september
houden we een gratis
opfrisdag. Hiermee krijg

handvatten om collega´s, medewerkers en vrijwilligers

je een maximale

een stap verder te helpen in hun ontwikkeling.

aansluiting op de
foundationopleiding.

Als je de vierdaagse Basiscursus Excellent Coachen
(Module 1 en 2) met goed resultaat hebt afgesloten,
kan je binnen een jaar aansluiten op Module 3 van de
Foundation-opleiding.
Met de Foundation-opleiding volg je drie onderwijsmodulen inclusief vijf intervisie-bijeenkomsten. Het

Niveau
EQA erkenning
Duur
SBU / ECTS
Tijdsbesteding

Foundation
NOBCO/ EMCC
8 maanden
275 SBU / 9,81 ECTS
1-2 dagdelen per week

accent in deze modulen ligt op ontwikkelingsgericht
coachen, teamcoaching en coachen op identiteit en
missie.
Tot slot ontvang je een persoonlijk coachtraject van vijf
begeleidingssessies gebaseerd op je persoonlijke
ontwikkeling en je eigen coachpraktijk (van 30 CCU).

Coachpraktijk

30 CCU

Persoonlijke

5 coachsessies op de

begeleiding

eigen coachpraktijk

Intervisie

5 intervisiesessies

Examen

1 Reflectieverslag
1 Praktijkverslag
Presentatie
Theorie-examen

Met Excellence bieden we meer dan nodig
Vooropleiding

Deze opleiding is geaccrediteerd op Foundation

werkniveau
 Basiscursus Excellent

niveau door het EMCC en de NOBCO. Na de

Coachen

accreditatie zijn door ons module 4 en 5 en een
persoonlijk coachtraject toegevoegd omdat we

 Hbo denk- en

Opleidingskosten

€ 2.340,=

je het beste willen geven. Je krijgt dus veel

Overige kosten

€ 820,=

meer aangeboden dan formeel nodig is en dan

Docent/ trainer

Bart Broekman

wat andere foundation-opleiders aanbieden.

Opleidingsdata
De EQA Basiscursus Excellent Coachen Foundation wordt gegeven op de volgende data:
(Module 1 en 2)

(Module 3)

(Module 4)

(Module 5)

Inleiding
TransforMissioneel
Coachen

Coachen op
Ontwikkelingsniveau

Coachen op
Identiteit en Missie

Inleiding
TransforMissioneel
Teamcoachen

Zie data Basiscursus

Vrijdag 14 september

Donderdag 4 oktober

Vrijdag 7 december

Excellent Coachen

Vrijdag 21 september

Vrijdag 9 november

Vrijdag 11 januari (2019)

Waardengedreven

Meesterschap

Authenticiteit

Verbondenheid

De opleidingsdagen beginnen om 09.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Inhoud van de modulen
(Module 1 en 2)

(Module 3)

(Module 4)

(Module 5)

Inleiding
TransforMissioneel
Coachen

Coachen op
Ontwikkelingsniveau

Coachen op
Identiteit en Missie

Inleiding
TransforMissioneel
Teamcoachen

 Coachen op double

 Coachinterventies

 Visies op coachen
en coachmodellen
 TransforMissioneel

loop niveau
 Verdiepingsvaar-

Coachen (filosofisch

digheden van het

kader)

coachen

 Leerprocessen, leer-

 Intervisie als

 Teamcoachvisie,

op het niveau van

succesfactoren, fasen

Identiteit en Missie.

van teamontwikkeling,

 Ontdekken van
levensthema’s en

teamcoachinterventies
 Teamprocessen,

persoonlijke

teamcommunicatie en

drijfveren

interactiepatronen

stijlen, leerniveaus

methodische

en leerloops

begeleiding

 Het methodisch

 Coaching op de

van levensdoelen

begeleiden van de

coachpraktijk

 Coachinstrumenten

 Teamcoachinstrumenten,

coachvraag

en persoonlijke

op het niveau van

creatieve werkvormen

ontwikkeling

Identiteit en Missie

 Gespreksvaardigheden

 Concreet maken

 Werken met teamrollen
en feedback in teams

van het coachen
 Basisinstrumenten van

Vragen? Bel ons op 0900 - 09 30

het coachen
 De verschillende fasen
van het coachgesprek

www.excellence-opleiding.nl/foundation

Locatie

Vennenpad 5 (8072 PX) Nunspeet

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

Investering
Opleidingskosten | De opleidingskosten zijn vastgesteld op € 2.340,=
Specificatie

€ 1.440,= Foundationmodulen
€ 900,= Begeleiding op de Coachpraktijk
en de Persoonlijke Ontwikkeling

Overige kosten | De bijkomende kosten zijn vastgesteld op € 820,=
Specificatie

€ 100,=
€ 425,=
€ 295,=

Studiemateriaal, syllabussen,
literatuur en reprorechten
Locatie- en arrangementskosten
Examen- en certificeringskosten

Bij inschrijving is er een optie voor termijnbetaling. De genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

GRATIS opfrisdag op vrijdag 14 september
Vrijdag 14 september is een extra dag die we hebben toegevoegd aan Module 3. Het is een opfrisdag
waarmee je opnieuw gaat oefenen met de belangrijkste ingrediënten van de Basiscursus Excellent
Coachen. Zo begin je met een frisse start aan deze Foundation-opleiding. De kosten van deze extra
nemen wij voor uiteraard voor onze rekening!

