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NJ22 K 
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za 2 sep za 2 sep za 2 sep za 2 sep za 2 sep 

College Coaching, counseling en psychotherapie  
dhr. drs. R. van Deth (9-12.30 uur)  
College Professioneel hanteren van persoonlijke kernthema’s  
dhr. Wim Goossens (13.30-17.00 uur) 

wo 7/do 8 sep* vr 8/za 9 sep* vr 8/za 9 sep za 9/zo 10 sep za 9/zo 10 Training (10 uur 1e dag -17 uur 2e dag) 

za 16 sep za 16 sep za 16 sep za 16 sep za 16 sep 
College Reflecteren op het professioneel functioneren  
drs. J. Hoedemakers (9.30-15.30 uur) 

wo 20 sep* vr 22 sep vr 22 sep za 23 sep za 23 sep Training (9.30-17.30 uur) 

za 30 sept za 30 sept za 30 sept za 30 sept za 30 sept 
College Cliëntgerichte coaching & counseling  
prof. dr. N. Stinckens (9.30-15.30 uur) 

wo 4 okt vr 13 okt vr 13 okt za 14 okt za 14 okt Training (9.30-17.30 uur) 

      wo 1 nov   za 4 nov za 4 nov Training (9.30-17.30 uur) 

za 11 nov za 11 nov za 11 nov za 11 nov za 11 nov 

College Cognitief-gedragsgerichte coaching & counseling 
prof. dr. D. Hermans (9.00-12.30 uur) 
College Psychoanalytische coaching & counseling  
dhr prof. Dr. P. Luyten (13.30-16.30 uur) 

 vr 17 nov vr 24 nov   Training (9.30-17.30 uur) 

      wo 6 dec vr 1 dec vr 8 dec za 9 dec za 9 dec Supervisiedag (9.30-17.30 uur) 

za 16 dec za 16 dec za 16 dec za 16 dec za 16 dec Inspiratiedag 

zo 7 jan 
zo 4 feb 

zo 7 jan 
zo 4 feb 

zo 7 jan 
zo 4 feb 

zo 7 jan 
zo 4 feb 

zo 7 jan 
zo 4 feb 

Inleverdatum coachgesprekken, leerverslag, verwerkingsopdracht 
Herkansing  

 

COACH PRACTITIONER NJ23 

Opleidingsdata najaar 2023     

versie 28-3-2023   
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wo 7 feb vr 2 feb vr 2 feb za 10 feb za 10 feb Training (9.30-17.30 uur) 

za 2 mrt za 2 mrt za 2 mrt za 2 mrt za 2 mrt 
College Identiteit en context  
mevr. K. Tjin A Die (9.30-15.30 uur) 

wo 13 mrt vr 15 mrt vr 15 mrt za 16 mrt za 16 mrt Training (9.30-17.30 uur) 

za 23 mrt za 23 mrt za 23 mrt za 23 mrt za 23 mrt 
College Systeembenadering in coaching & counseling  
drs. P. Bleumer en L. Steeghs  (9.30-15.30 uur) 

wo/do 
10/11 apr 

vr/za 
12/13 apr 

vr/za 
12/13 apr 

za/zo 
13/14 apr 

za/zo 
13/14 apr 

Training (10 uur 1e dag -17 uur 2e dag) 

za 20 apr  za 20 apr za 20 apr za 20 apr za 20 apr  
College Existentiële coaching  
dhr. M. Koch (9.30-15.30 uur) 

wo 8 mei vr 26 apr vr 26 apr za 27 apr za 27 apr Supervisiedag (9.30-17.30 uur) 

wo 8 mei vr 26 apr vr 26 apr za 20 apr za 27 apr Supervisie wo 5 jun vr 7 jun vr 7 jun za 8 jun za 8 jun Training (9.30-17.30 uur) 

za 22 jun za 22 jun za 22 jun za 22 jun za 22 jun Inspiratiedag 

zo 7 jul 
zo 18 aug 

zo 7 jul 
zo 18 aug 

zo 7 jul 
zo 18 aug 

zo 7 jul 
zo 18 aug 

zo 7 jul 
zo 18 aug 

Inleverdatum coachgesprekken, leerverslag, verwerkingsopdracht 
Herkansing 

COACH PRACTITIONER NJ23 

Vervolg voorjaar 2024 
 



 

 

Je volgt gedurende een jaar: 

− 7 collegedagen (deels facultatief) 

− 10 trainingsdagen (=22 dagdelen) 

− 2 supervisiedagen  

− 4 keer 2 uur online supervisie 

− 2 inspiratiedagen rond actuele thema’s en methodieken in coaching 
(facultatief). 

− Je voert minimaal 50 uur coachgesprekken, 30 gesprekken van 1,5 uur 
buiten de opleidingsdagen om, plus 5 uur binnen de opleidingsdagen.  
 

De studiebelasting is ca 12 uur per week, inclusief colleges, trainingen, 
supervisie, gesprekken, verslaglegging en (voorbereidings)opdrachten.  

 

Docenten: 

Ieder college wordt verzorgd door een andere expertdocent, afhankelijk van 

het onderwerp. Deze docenten hebben hun sporen in de wetenschap en in 

de praktijk ruimschoots verdiend en dragen met enthousiasme hun kennis 

en vaardigheden over. Ze zijn werkzaam in het bedrijfsleven, vanuit een 

eigen praktijk of zijn docent bij een Hogeschool. Een aantal van hen is 

hoogleraar aan de K.U. in Leuven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuze trainingsgroep: 

Op het inschrijfformulier vermeld je twee voorkeuren voor 

trainingsgroepen. Het is niet mogelijk om een optie op een trainingsgroep te 

nemen. Alle groepen zijn onder voorbehoud van voldoende belangstelling. 

Vroeg inschrijven vergroot de kans op honorering van de 1e keus, echter, dit 

is geen garantie. Op onze website stellen de verschillende trainers zich aan 

je voor (zie www.coachcollege.nl onder Opleiding Coach Practitioner). 

Supervisie: 

Online supervisie wordt gegeven in groepen van 3-4 personen. Samen met 

de betreffende supervisor plannen jullie de vier online-

supervisiebijeenkomsten in, meestal op een doordeweekse dag.  

Daarnaast is er 2 keer een supervisiedag waarbij ’s morgens de eigen trainer 

aanwezig is als supervisor en ’s middags intervisie wordt gedaan.  

Locatie: 

De trainingen vinden plaats op Landgoed de Horst of bij uitzondering op een 

locatie nabij Landgoed de Horst. Nadere details volgen t.z.t.         

*De dagen die mogelijk op een andere locatie plaatsvinden zijn gemarkeerd 

met een sterretje.                                                                                                    

 


