Studiegids

Over Cedin
Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Altijd!
Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met hart voor onderwijs en zorg. We
adviseren scholen die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Daarnaast
begeleiden en behandelen we kinderen en jongeren in de jeugdhulp, dyslexiezorg of
leerlingenzorg. Ouders bieden wij een steun in de rug bij de opvoeding en leerkrachten
kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig hebben. Zo brengen wij onderwijs
en zorg samen in de driehoek Kind – School – Gezin.
Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel. Wij geloven erin dat ieder mens zich
kan ontwikkelen: talenten ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen, kansen
creëren. Daar dragen wij aan bij, al 45 jaar lang. Wat we doen, doet ertoe. Dat maakt ons
werk zo mooi!

Professioneel coachen is steeds belangrijker en relevanter in dienstverlenende organisaties. Zeker in scholen waar
leerlingen leren, waar leerkrachten zich voortdurend ontwikkelen en waar zelfs de school als geheel streeft naar
een lerende organisatie is er aandacht nodig voor het vitaliseren van het lerend vermogen. Coaching speelt hierin
een cruciale rol. Coaching draagt sterk bij aan een leercultuur. Als 'Coach in het onderwijs' begeleid je je collega’s bij
leerprocessen en help je hen verder in hun professionele ontwikkeling. In deze studiegids vind je meer informatie
over de registeropleiding Coach in het onderwijs. De opleiding wordt aangeboden door Booombegeleiding in
samenwerking met Cedin.

Telefoon: 088 0200 300
E-mail: info@cedin.nl
Website: www.cedinonderwijs.nl

Je wilt het beste uit medewerkers en organisaties halen. Met feedback en reflectie wil je talenten en kwaliteiten van
anderen stimuleren, zodat zij op een resultaatgerichte manier aan de slag kunnen. Je bent je ervan bewust dat jij hier als
coach een belangrijk instrument in kunt zijn. Situaties waarin een coach een bijdrage kan leveren zijn bijvoorbeeld wanneer
een veranderende werkomgeving of het functioneren van een medewerker daarom vraagt. Ook motivatie en zingeving
kunnen een aanleiding zijn voor het inschakelen van een coach.

De opleiding is bedoeld voor professionals en leidinggevenden op academisch of HBO-niveau met minimaal vier jaar
werkervaring, die zich willen bekwamen in het coachen en die zich in hun functie bezig (gaan) houden met de verdere
professionele ontwikkeling van medewerkers. Coachend leidinggeven of het begeleiden van medewerkers bij hun
professionele ontwikkeling maakt deel uit van hun functie of zullen daar deel van gaan uitmaken.
Interactie en feedback zijn fundamentele onderdelen van de opleiding. Daarom wordt er ingezet op een groepsgrootte van
minimaal 13 tot maximaal 16 deelnemers.

Coaching leer je niet door het lezen van een boek of door de theorie te bestuderen. Daarom ligt de focus in deze opleiding
op de praktijk. Weliswaar in combinatie met een sterke theoretische basis. De mix van theorie, het op praktische wijze
aanleren van coachvaardigheden en (zelf)reflectie zijn de belangrijkste bouwstenen van de opleiding. Het begeleiden van
leerprocessen/coachen vraagt van jou als coach dat je kunt switchen tussen methoden, confronteren, faciliteren en
gesprekspartner kan zijn op verschillende niveaus van een organisatie. Daarnaast kun je vanuit verschillende invalshoeken
naar zaken kijken waarbij je de context in ogenschouw neemt. Ook de kwaliteit van interactie en metacommunicatie zijn
van belang.
Let op: voorafgaand aan de opleiding vindt een intakegesprek plaats over de toelatingseisen, de motivatie en de
verwachtingen van de deelnemer.

De doelstelling van de opleiding tot individueel coach is het verwerven van de competenties passend bij het beroepsprofiel
van een professioneel coach. In de opleiding wordt naast de theorie ruimschoots aandacht besteed aan het oefenen van
coachvaardigheden en de basishouding van de deelnemer. Reflectie op eigen handelen en feedback geven en ontvangen
komt aan bod in de Coaching-over-Coaching-bijeenkomsten. Ook gaan we uit van het principe van ‘leren door sociale
interactie’; het individuele leerproces wordt beïnvloed en vergroot door de onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers.
Leren van en met elkaar leren is het uitgangspunt, om zo je eigen en elkaars professionaliteit te bevorderen. Tijdens de
lesdagen ga je praktisch aan de slag en wordt tijd besteed aan het oefenen van vaardigheden en toepassen van de theorie.
Daarnaast wordt je geacht het geleerde in de praktijk te brengen naast de lesdagen. Het zelf begeleiden van een drietal
coach (leer)trajecten, de thuisopdrachten en het maken van een portfolio maken hier onderdeel vanuit.

Na het succesvol afronden van de opleiding kun je je laten inschrijven als
erkend coach bij de ST!R (www.stir.nu). De ST!R is een onafhankelijk
registerorgaan dat de kwaliteitsbewaking van coachopleidingen en coaches
behartigt. Inhoud, vormgeving, competenties en toetsingscriteria van de
leergang zijn gebaseerd op het competentieprofiel van de ST!R.

Opbouw van de opleiding
De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aanbod:
1. Leren in coaching: ervaringsleren; werkplekleren; reflectie: single- en double, deutero leren; diversiteit van
leerstijlen; opvattingen over coachen en leren.
2. Basisvaardigheden en houding van de coach: luisteren; vragen stellen; feedback geven; confronteren; de rol van
priming in coaching; ‘onder de waterlijn’ en de relatie met boven de waterlijn; meetlat van coaching; -hier en nu- en
parallel processen in de werkcontext; een OEN zijn; professioneel niet-wetend; hanteren van stiltes; consult geven
en krijgen; onderzoekende houding demonsteren.
3. De start van een coachtraject: intakegesprek; coachvraag verhelderen; contra-indicaties voor coaching en
doorverwijzen; relationeel en contextueel positie innemen; meervoudige perspectiviteit; installeren als coach; het
contracteren met opdrachtgever en coachee.
4. De persoon als coach: EVC in leren zetten en valkuilen daarvan; sterke kanten en ontwikkelpunten in relatie met het
competentieprofiel; de dramadriehoek; belemmerende overtuigingen; omgaan met eigen emoties; trickers; drivers
en eigen thema’s onder de waterlijn; afstand en nabijheid; invloed op de dynamiek van een coachrelatie;
professionele en persoonlijke identiteit.
5. Methodisch een coachtraject inrichten: een stappenplan maken en koppelen aan verschillende coachmethoden en –
werkwijzen; het GROW of STARR model hanteren; onderscheid tussen startfase, werkfase en -afrondingsfase in
coaching en deze fasering methodisch inrichten; een coachbijeenkomst methodisch inrichten; afronden op relatie,
proces en resultaat.
6. Progressie- en resultaatgericht coachen: competenties SMART make; resultaatgericht coachen; walking scale;
gericht op het oplossingsvermogen van een coachee; verdieping van de coaching m.b.v. double loop; werken met
een meetlat; feedback organiseren.
7. Eigenaarschap generen: eigenaarschap over eigen leerproces; eigenaarschap over eigen handelen; omgaan met
appèls en functioneel maken; mate van zelfsturing herkennen en ‘hulpsteigers’ bouwen; experimenteerruimte
generen; waarderende benadering en probleemoplossend vermogen.
8. Organisatiecontext van coachen: relatie tussen coachvraag en organisatiecontext; stijl van leidinggeven;
leervermogen en experimenteerruimte binnen een organisatie; waardeoriëntaties binnen organisatie; Roos van
Leary; coachen vanuit verschillende posities en rollen.
9. Diversiteit van coachees; werken met verschillen in professionele achtergrond; etnische en culturele afkomst;
werken met verschillen in leerstijl; leeftijd; vanzelfsprekendheid van eigen waarden; overtuigingen en
betekenisgeving; conflicthantering; werken met deelidentiteiten in context; diverse organisatiecontexten posities
en rollen; diversiteit van coachvragen.
10. Ethisch handelen: intern positioneren als coach; communicatief- versus strategische handelen in coaching; eigen
waarden in coaching; ethische gedragscode van coaches; omgaan met ethische dilemma’s.
11. Professionele ontwikkeling; een reële zelfbeoordeling in relatie met het competentieprofiel; feedback van coachees
en opdrachtgevers; Coach-op-Coachingleergroep en opleiders; eigen portfolio; eigen leerproces als coach; eigen
ontwikkelpunten en professionele leerweg uitzetten.

Tijdens de opleiding besteed je ongeveer 40 uren aan de leertrajecten Coaching (exclusief voorbereiding). Dit maakt
integraal onderdeel uit van je opleiding en betreft een substantieel onderdeel, zodat je voldoende praktijkervaring opdoet.
Van belang is dat er trajecten worden gedaan met een diversiteit aan coachingsvraagstukken. Diversiteit heeft in dit geval
betrekking op de coachvraag, professionele achtergrond, functie en organisatie van de coachees.
Tijdens de opleiding worden er ongeveer drie coachtrajecten begeleid door de deelnemers. De richtlijn voor een
coachtraject is circa 8 (tweewekelijkse) bijeenkomsten van anderhalf uur. Het eerste coachtraject gaat uiterlijk zes weken
na aanvang van de opleiding van start. De deelnemers leggen een verantwoording af over de coachvraag, de context, de
intake en verheldering van de coachvraag, de contractering, de wijze waarop het coachtraject methodisch is vorm gegeven,
de uur investering, de afronding van de coaching. Dit wordt vastgelegd in de portfolio voorzien van de feedback van
coachee en eventueel van de opdrachtgever.

De Coaching-over-Coaching leergroepen vormen een vast onderdeel van de opleiding. De koppeling met je eigen
coachleertraject is essentieel. In feite beweeg je voortdurend heen en weer tussen wat je doet in je praktijk en hoe je daar
in de CoC bijeenkomsten samen met anderen op reflecteert. Het leren in de CoC leergroep kent een procesmatig karakter;
je leert in je eigen tempo, op je eigen wijze en aan de hand van je eigen leervragen en aandachtspunten. Maar je leert ook
van de vragen en de feedback van de andere deelnemers. Omgekeerd dragen jouw reacties op de inbreng bij aan hun
leerproces. Tevens geeft de CoC leergroep de mogelijkheid om elkaar te coachen en dit op metaniveau na te bespreken.
De leergroep kent twee aspecten: een inhoudelijk aspect en een relationeel aspect. De inhoud van de CoC wordt in de
eerste plaats gevormd door praktijkinbreng en praktijkverhalen van de deelnemers. Tijdens het verloop van de CoC
leergroep kunnen de leervragen wijzigen of bijgesteld worden. Je onderzoekt samen het beroepsmatig handelen. Daarnaast
heeft de leergroep ook een relationeel aspect. Je medegroepsgenoten zijn ook je beroepsgenoten en collega's. Hoe
verlopen de gesprekken? Wordt er goed geluisterd? Hoe wordt er feedback gegeven? Steunen we elkaar en op welke wijze
wordt dat gedaan? Hoe gaan we om met kritiek? Wordt die juist vermeden of juist (fel) geuit? Wat zijn de effecten daarvan
op de onderlinge verhoudingen en ieders afzonderlijke leerproces? Kortom; het relationele of betrekkingsaspect is niet
alleen bepalend voor een goede sfeer, maar ook een bron van onderzoek.
Iedere deelnemer is verplicht zich aan te sluiten bij een CoC leergroep. De grootte van deze groep is minimaal 3 en
maximaal 5 deelnemers. Er zijn circa 10 bijeenkomsten van 3 uur. Dat komt neer op circa 1 bijeenkomst in de maand. De
groepsleden maken zelf afspraken wanneer en waar de bijeenkomsten plaats vinden.
Van elke bijeenkomst maak je een reflectieverslag, die je opneemt in je portfolio. In elk reflectieverslag beschrijf je je
leervraag/leerdoel, de relatie met het competentieprofiel, je inbreng, je reflecties en hoe dat heeft bijgedragen aan je
ontwikkeling als coach en welke actiepunten daaruit volgen. Halverwege de opleiding wordt er een voortgangsgesprek
gehouden met de CoC leergroepen met één van de opleiders.

In de opleiding houd je een portfolio bij.

De opleiding wordt afgerond met een assessment.

De studiebelasting wordt uitgedrukt in ECTS. Formeel staat dat voor European Credit Transfer and Accumulation
System, het Europese systeem om studiebelastinguren mee uit te drukken en opleidingen internationaal met elkaar te
kunnen vergelijken. Concreet is 1 ECTS 28 studiebelastinguren.
De opleiding telt in het totaal 12 ECTS. De uitwerking ervan staat in onderstaand schema.
Onderdeel
Intake

Contacturen
1 uur

Zelfstudie
n.v.t.

Lesdagen:
12 x 7 uur
Assessment
Voortgangsgesprek CoC leergroep
en opleider
CoC leergroep

84 uur

Literatuur en thuisopdracht
99 uur
7 uur
n.v.t.

7 uur
3 uur

Coachleertrajecten

Portfolio
Totaal
ECTS

95 contacturen
12

45 uur:
bijeenkomsten (10 x 3 uur)
voorbereiding (10 x 1,5 uur)
60 uur:
40 contacturen
20 uur voorbereiding
30 uur
241 zelfstudie

De literatuur die gelezen moet worden wordt aangegeven per lesdag. Voor een groot deel bestaat de literatuur uit de
voorgeschreven boeken, daarnaast wordt gebruik gemaakt van een reader. Voor elke lesdag wordt een thuisopdracht
door deelnemers (bij toerbeurt) gemaakt en rondgestuurd; deze is bedoeld om te helpen om de theorie toe te passen
in de praktijk, dit te verbinden met eigen betekenis en daarop te reflecteren.
Daarnaast neem je ter voorbereiding op de casuïstiekinbreng een leervraag mee gerelateerd aan het
competentieprofiel. In de ochtend wordt er aandacht besteed aan de theorie en de verwerking daarvan, in de middag
is er een practicum waar het oefenen van vaardigheden centraal staat.
Parallel aan de opleiding wordt je geacht twee coachleertrajecten van minimaal 5 uur per traject te begeleiden. In het
totaal worden er 40 uur contacturen gevraagd. Het vinden van een coachee is in principe de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemer. Elke deelnemer is verplicht zich aan te sluiten bij een Coaching over Coaching
leergroep bij de start van de opleiding.

De actuele data van de bijeenkomsten van de opleiding vind je op onze website wwww.cedinonderwijs.nl/coach.

Deelname aan de opleiding bedraagt €3000,- per deelnemer.

Hieronder zie je verplichte literatuur. In de lesdag staat er per lesdag beschreven wat er gelezen moet worden. Daarnaast
kan er per lesdag een reader gebruikt worden die ruimschoots voor de tijd beschikbaar wordt gesteld.
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