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Speelse coachopleiding ‘inzicht door ervaring’ 

 

Speels coachen brengt beweging! 

In de opleiding speels coachen helpen wij jou om de coach te worden die mensen helpt om tot echte 

verandering te komen in hun leven, en dat ook nog eens op een hele leuke manier! 

Ons gedrag wordt grotendeels aangestuurd en ook steeds weer herhaald door jouw onderbewuste 

en juist daar zit de oplossing. In de rol van speels coach ligt de focus niet op het praten over 

problemen en doelen, maar ga je samen met je coachee onderzoeken, ervaren, exploreren, 

experimenteren en nieuwe verbindingen maken. Zodat je coachee oude patronen kan opruimen en 

direct aan de slag kan gaan met het nieuw gedrag, nieuwe overtuigingen en het vormgeven van hun 

nieuwe ‘ik’. Echte verandering dus! 

 

8-daagse speelse coachopleiding (deel 1 en 2) 

Bestaande uit een vierdaagse basis coachopleiding en vierdaagse verdieping met ervaringsgericht  
coachen vanuit de virtuele speelruimte. Na het volgen van beide delen heb je voldoende bagage om  
als zelfstandig coach aan de slag te kunnen.  
 

4-daagse basisopleiding speels coachen (deel 1) 

De basisopleiding die je leert om een goed coachgesprek te kunnen op jouw eigen speelse manier. 
Leer echt te luisteren, krachtige vragen te stellen en op basis van jouw intuitie speelse werkvormen 
in te zetten om de ander te helpen zijn belemmeringen te onderzoeken en tot diepgaande inzichten 
te komen. Tijdens deze 4 dagen leer je tal van speelse coachtechnieken toe te passen. 
 

Gevolgd door 

4-daagse verdiepingsopleiding speels coachen vanuit de virtuele speelruimte (deel 2) 

Leer van 1 goede coachsessie tot een volledig coachtraject te komen. Leer gerichte diepgaandere 

interventies op een speelse manier in te zetten, waarmee je coachklanten kunt helpen om hun 

belemmeringen echt op te lossen, te komen tot echte verandering en transformatie. Hierbij werk je 

op de niveaus van overtuigingen, emoties en dieperliggende patronen. 

De toetsing van jouw ontwikkeling als coach vindt plaats middels een praktijkopdracht en eindtoets. 

Na succesvolle afronding van de 8-daagse heb je de ideale basis om als zelfstandig coach aan de slag 

te gaan. 

Deel 2 is voor deelnemers die de 4-daagse coachopleiding  hebben afgerond of voor deelnemers die 

elders een coachopleiding hebben gevolgd. De aansluiting van jouw voorkennis bij de opleiding 

checken wij door middel van een persoonlijke kennismaking. 
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Hoe leren we jou speels coachen? 

Uiteraard leren we je een mooie coachhouding aan en de juiste vragen om te stellen, maar we gaan 

vooral aan de slag met speelse werkvormen. Zo gaan we werken met papier stiften, materiaal op de 

grond, kaarten, knuffels, touw en, beweging, toneelspelen, uitvergroten en het uitschreeuwen of 

juist fluisteren. 

Wij bieden dé basis coachopleiding waarbij we niet te veel gaan praten, maar vooral veel gaan 

spelen, ervaren en exploreren. Zo kunnen het cognitieve en intuïtieve moeiteloos bij elkaar komen. 

Wij geloven erin dat je belemmeringen die mensen tegenhouden die persoon te zijn die ze zo graag 

willen zijn echt kunnen overwinnen. We leren onze coachklanten geen trucjes om deze 

belemmeringen te omzeilen, maar leren jou hoe ze deze belemmeringen kunnen oplossen.  

Ervaar zelf tijdens de opleiding ‘speels coachen’ hoe jij als uniek mens jouw belemmeringen op een 

speelse manier kunt onderzoeken en overwinnen en jouw mogelijkheden kunt ontdekken en 

begeleidt vervolgens anderen op een vergelijkbare ontdekkingsreis.  

 

Dag 1:  je basishouding als speelse coach en het coachmodel 

• Kennismaking+ verwachtingen opleiding.  

• Je basishouding als coach, coach vs adviseur 

• Verbinding maken 

• De presence, aanwezig zijn in hier en nu 

• Bodymind lichaam als informatiesysteem- geassocieerd en gedissocieerd ervaren 

• Diverse coachmodellen op een speelse manier toepassen 

• 1e Coachoefensessie met speelse werkvormen het eigen ontwikkeldoel in beeld brengen 

• Luisteren: diverse modellen toelichten 

• Speelse praktijkoefeningen luisteren 

 

Dag 2: intuïtie, de structuur van de subjectieve ervaring, coachessie vanuit herbeleven en het 

‘uitspelen van situaties 

• Theorie intuïtie(verklaring verbinding vanuit het veld) 

• Speelse oefening met intuitie 

• Speelse oefening met coachen vanuit lichaamshouding 

• De structuur van de subjectieve ervaring  

• Het werken met de reconstructie van een ervaring en het vormgeven van de (metaforische) 

toekomst 

• 2e Coachoefensessie inzetten van het uitspelen van situaties op intuïtieve en speelse wijze 

Dag 3:  Spelen met modellen uit de TA en zelfmanagement 

• Ervaringsoefening : de speelsheid van een kind  

• Spelen met modellen uit de transactionele analyse (het ok-vierkant, OVK-model, 

reddersdriehoek) met een acteur  

• Theorie zelfmanagement:  overdracht/tegenoverdracht 
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• Ontdekken eigen triggers met trainingsacteurs 

• Zelfmanagement met trainingsacteurs 

• 3e Coachoefensessie speels werken met TA-modellen  

Dag 4: Beschermingsmechanismen, Speels werken met delen/Voice Dialogue 

• Jouw coachsessies op maat vormgeven, door interventies op maat in te zetten.  

• Ervaringsgericht werken we ervaringsgericht met materialen, bijv grondankers, playmobil 

poppetjes, knuffelberen, touw, papier en stiften. 

• Theorie Voice Dialogue en delenwerk 

• Het met elkaar uitspelen en ervaren van subpersoonlijkheden 

• 4e Coachoefensessie speels werken met delen met elkaar 

Deel 2 

Dag 5: herbeleven en kennismaking met virtuele speelruimte (We starten vanuit ratio en  dalen af 

naar zintuiglijk) 

• Theorie herbeleven toegang tot celmemory, zintuigen activeren, 4 ingangen info verwerking 

denken, voelen, zien, horen 

• Middels visualisatie virtuele speelruimte ervaren.  

• Theorie coachtechniek: verander de inprint met ‘Mindswitch’: Oplossen van belemmering die 

voortkomen uit situaties die bewust worden herinnerd. 

• 5e Oefencoachsessie met ‘Mindswitch’ 

Dag 6: De droomtechniek vanuit je virtuele speelruimte (ingang is zintuiglijk) 

• Deelnemer meenemen op ontdekkingsreis in ervaring en activeren middels visualisatie 

• Oefenen met metaforen en ontspannende en begeleidende taal 

• Groepsoefening op ontdekkingsreis middels visualisatie, onderzoek je belemmeringen en 

ontdek of ontwikkel je eigen ‘metaforische’ oplossingen.  

• 6e oefencoachsessie met droomtechniek 

Dag 7: focussing (ingang is fysiologie) 

• Theorie Focussing: oplossing van dieperliggende patronen. (transformatie van 

belemmmende patronen op metaforische/symbolische wijze) 

• Opwarmingsoefeningen (begeleide visualisatie) 

• Uitleg over begeleidingsproces  

• 7e Oefencoachsessie met focussing  

Dag 8 : Eindtoets, free form coachsessie en toekomstintentie 

• Start met ‘eindtoets’ reflectie op persoonlijk proces, begrip inhoud (kan ook online vooraf 

aan dag 8) 

• Het neerzetten van jouw coachpraktijk 

• Free form coachsessies met zelf- en peer beoordeling 

• Visualisatie futurepace-  schrijf vanuit je toekomstige zelf een brief aan je huidige zelf 

• Feestelijke afsluiting: Het vier van het proces. 
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Certificering:  

De certificering na deel 1 en 2 bestaat uit: 

• Free form coachsessies met zelf- en peer beoordeling 

• Reflectieverslag van eigen proces en tussentijdse oefen coachsessies 

• (online) Kennistoets die het begrip van de materie toetst 

 

Model coachopleiding 
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Investering 

1000 euro (vrijgesteld van btw) voor deel 1 of deel 2 van de opleiding inclusief reader, koffie, thee en 
lunch. Wanneer je direct inschrijft voor de volledige opleiding zijn de kosten 1800 euro  (btw vrij). 
 


