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Coaching, supervisie én persoonlijk leiderschap, of het nu een studie of een 
incompany training is, is geschikt voor zowel leidinggevenden als medewerkers. 
De opleidingen en trainingen in ons open aanbod kenmerken zich door een 
gedegen en persoonlijke aanpak. Het met en van elkaar leren staat centraal. Onze 
opleidingen zijn geschikt voor medewerkers op hbo-niveau of hoger en de enorme 
diversiteit in achtergrond van deelnemers versterkt het effect.

Leven Lang Ontwikkelen

Coaching & Supervisie

OPLEIDING TOT COACH 

Wil je op een professionele manier mensen leren coachen 

in hun werksituatie? De Opleiding tot Coach geeft je alle 

handvatten om je talenten (en die van anderen) optimaal 

te benutten. Je ontwikkelt je tot een professionele coach 

en weet welke werkvormen en methoden bij je passen. De 

opleiding is NOBCO-erkend. Met het diploma kun je je bij 

de NOBCO én als Erkend Coach bij ST!R laten registreren. 

SUPERVISORENOPLEIDING 

Heb jij een achtergrond in het onderwijs, de hulpverlening 

of de zorg en wil je leren hoe je een uitvoerende 

professional kunt begeleiden? In de kleinschalige post-hbo 

Supervisorenopleiding leer je hoe je als supervisor een 

krachtige leeromgeving voor professionals kunt creëren. 

Je leert ze antwoorden te vinden op vragen en dilemma's 

die ze tegenkomen in hun werk. Deze post-hbo-opleiding 

is door de LVSC erkend.

TEAMCOACHING

Wil jij teams naar een zelfstandiger niveau van 

samenwerking coachen? De Leergang Teamcoaching leert 

jou wat je kunt doen om het team de volgende stap te 

laten zetten. Je wordt getraind in het doen van 

teaminterventies en krijgt meer inzicht in dilemma's en 

dynamiek van een groep. De leergang is erkend door 

NOBCO. Deze leergang bestaat uit 13 lesdagen die 

verspreid zijn over een klein jaar. Daarna kan je laten 

registreren als teamcoach bij de StiR.

LOOPBAAN- EN TALENTCOACHING

Krijg jij zelf veel energie van het coachen van 

medewerkers en klanten in hun loopbaanontwikkeling? 

Wil je graag leren hoe je hen via personal branding en 

jobcrafting ondersteunt en begeleidt? In de 

post-hbo-opleiding Loopbaan- en talentcoaching leer je 

hoe je optimaal gebruikmaakt van talenten en hoe je zorgt 

voor bevlogen medewerkers. In een halfjaar tijd maak jij je 

de vaardigheden, kennis en attitudes eigen van de 

loopbaancoach en ben je voorbereidt op een registratie bij 

het Noloc.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Ben jij een professional met een afgeronde opleiding op 

HBO of WO niveau met minimaal 3 jaar werkervaring? Een 

expert op je vakgebied met het gevoel niet alles uit zijn of 

haar werkvermogen te halen? Wil je meer invloed 

uitoefenen, dichter op de besluitvorming zitten, werkelijk 

impact hebben en daarmee je toegevoegde waarde 

vergroten? Dan is de opleiding Persoonlijk Leiderschap 

iets voor jou! De opleiding Persoonlijk Leiderschap geeft 

je handvatten om jezelf beter te leren kennen en vat te 

krijgen op de belemmeringen die je mogelijk ervaart. Je 

ontdekt in tien dagen hoe je bewuster, effectiever, 

efficiënter en met meer plezier kunt werken.



INTRODUCTIETRAINING COACHING

In deze korte training leer je hoe je een ander kunt 

coachen in het aanleren van vaardigheden en/of het 

leveren van prestaties. Onder professionele begeleiding 

ontwikkel je een coachende houding en 

coachingsvaardigheden waarmee je direct in je 

werksituatie aan de slag kunt.

COACHEND LEIDERSCHAP

Deze cursus is bedoeld als verdieping voor 

leidinggevenden die met name hun coachende 

vaardigheden als leider verder willen ontwikkelen. 

Gedurende een klein jaar ontwikkel je een coachende 

houding en vaardigheden, die passen bij jouw specifieke 

situatie. Na afloop van de cursus heb je jouw visie op 

coachend leiderschap ontwikkeld. Met inzet van eigen 

houding en vaardigheden, kan je straks de mensen meer 

in beweging krijgen en krachtiger teams bouwen, met als 

resultaat meer werkplezier en betere resultaten.

INTERVISIE VOOR TEAMCOACHES

Wil jij je als teamcoach (nog) verder ontwikkelen en sta je 

voor de opgave om teamontwikkelings- of 

transitieprocessen binnen je organisatie te verbeteren? 

Tijdens vijf intervisiebijeenkomsten krijg je meer inzicht in 

jouw eigen rol van teamcoach en diverse werkvormen. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontwikkel je je 

verder als teamcoach met een deskundige en frisse blik op 

teamontwikkeling en het begeleiden van 

transitieprocessen.

VERKORTE OPLEIDING TOT REGISTERCOACH VOOR 

LVSC GEREGISTREERDE SUPERVISOREN

Ben je een geregistreerd supervisor, geef je supervisie en 

wil je aan de slag met coaching in jouw organisatie?

MASTERCLASSES VOOR 
COACHES

SENIOR COACH, DE VERDIEPING

Zet je volgende stap, na een aantal jaren werkervaring als 

coach, in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Misschien sta je al stevig in je werk als coach, misschien 

ben je nog zoekende naar hoe je je eigen richting meer 

kan neerzetten. In deze training kan je jezelf toetsen, 

scherpen en verder ontwikkelen.

E-COACHING

In dit tijdperk van Corona struggelen veel coaches, 

loopbaancoaches en begeleiders met de vorm waarin zij 

coaching of begeleiding geven. Veel gesprekken worden 

nu noodgedwongen via videobellen opgepakt. Maar hoe 

geef je jouw trajecten nu bewust en effectief vorm? Is het 

mogelijk om tot een soort mengvorm van jouw 

werkwijze te komen waarin je bewust en effectief gebruik 

kunt maken van alle middelen die tot je beschikking 

staan? In deze training nemen we je mee in de 

mogelijkheden die het online coachen biedt in relatie tot 

de eigen werkwijze die je al had. We werken met elkaar de 

mogelijkheden voor het gemixed begeleiden van 

medewerkers, coachees, loopbaancoachees, 

supervisanten uit. Je leert hoe je een gemixte werkwijze 

bewuster in kunt zetten in jouw eigen praktijk: je leert hoe 

je 'blended' kunt coachen.

SYSTEMISCH COACHEN

Soms loopt je coachee steeds tegen dezelfde obstakels of 

problemen aan. Dan kan het heel nuttig zijn om het 

vraagstuk vanuit een systemisch perspectief te bekijken. 

Hoe help je je coachee om ruimte voor oplossingen voor 

zijn of haar vraagstuk te vinden? In deze training ervaar je 

de impact van systemisch coachen!

MASTERCLASSES 
VOOR COACHES
Nieuw aanbod voor de coach mèt ervaring. Korte 

inspirerende en betaalbare trainingen.



NLP VOOR COACHES

Deze training is voor jou als jij de Opleiding tot Coach (of 

gelijkwaardig*) positief hebt afgerond en enthousiast 

bent om je meer te bekwamen. Vooral als je zin hebt om 

verrassende technieken aan te leren en zelf veel uit te 

proberen. Als je daarnaast gelegenheid hebt voor het 

oefenen met één coachee dan zou dit een boeiende 

training voor je kunnen zijn. NLP als coachingsmethodiek, 

start vanuit concrete lichtheid om de meest intense 

resultaten te kunnen bereiken. In twee dagen gaan we 

praktisch oefenen met NLP- uitgangspunten en technieken 

die je rechtstreeks in je één-op-één coachtrajecten kan 

gebruiken.

COACHEN OP STRESSREDUCTIE

Stress is een actueel en maatschappelijk issue in 

Nederland. Verzuimcijferslopen op en maken stress tot 

beroepsziekte nummer 1. Medewerkers voelen zich leeg 

aan het einde van de werkdag, ervaren hoge werklast en 

ergeren zich aan regels, ervaren onmacht en raken 

opgebrand. Herken je dat ook in je eigen werk of in jouw 

coachpraktijk? In deze training gaan we aan de slag met 

stress. Wat is stress en vooral; hoe begeleid je cliënten 

met stressklachten en ondersteun je ze bij het hervinden 

van veerkracht.

COACHEN OP WERK EN ZINGEVING

‘Ik voel me zo moe van alles. Ik weet vaak niet meer wat 

ik wil’. Dit is een opmerking die wij als coaches regelmatig 

horen. We leven in een prestatiemaatschappij. De nadruk 

in het werk ligt enorm op presteren en competitie. We zijn 

druk, druk en druk. Niet alleen op ons werk moeten we 

van alles, maar ook privé hebben we vaak veel op ons 

bord. Bewustwording en betekenisgeving helpen om hier 

verandering in te brengen. In deze training leer je mensen 

met zingevingsvraagstukken te coachen. Je coachee 

ontdekt wat (op dit moment) werkelijk belangrijk is in zijn 

of haar leven. Je coachee ontwikkelt visie en tools om dit 

te integreren in zijn of haar werk. Jij leert hoe je deze 

ontwikkeling op gang kan brengen in de vorm van 

specifieke bewustzijnsoefeningen en door het werken met 

voice dialogue.

LEERGANG POSITIEVE 
PSYCHOLOGIE
Positieve psychologie is een wetenschappelijke stroming 

die onderzoek doet naar floreren van mensen. Het 

ontdekken van sterke kanten geeft een rijk inzicht in hoe 

we deze kunnen gebruiken voor persoonlijke en 

gezamenlijke ontwikkeling en groei. Ontdek in deze 

leergang wat positieve psychologie in de praktijk betekent 

en hoe je dit in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. De 

basiscursus vormt een een solide basis met een stevige en 

praktijkgerichte onderbouwing. In de specialistische 

cursussen maak je kennis met specifieke interventies en 

toepassingen.

• POSITIEVE PSYCHOLOGIE IN DE PRAKTIJK

Deze 6-daagse cursus ‘Positieve psychologie in de 

praktijk’ biedt je de theoretische fundamenten van 

positieve psychologie en vormt daarmee de solide basis 

van deze leergang met een stevige en praktijkgerichte 

onderbouwing. Je leert de krachten van je coachee, 

team, collega, leerling of client in kaart te brengen. Je 

ontdekt hoe je het beste uit jezelf en de ander kunt 

halen. 

• MOTIVEREND COACHEN

2-daagse training motiverend coachen is een evidence 

based gespreksmethode die zich richt op duurzame 

(gedrags-)verandering. 

• ACT IN COACHING

Een 3-daagse training in Acceptance & Commitment, een 

gespreksmethode gericht op psychologische flexibiliteit.

• BEGELEIDEN EN COACHEN OP WERKGELUK

In deze 4-daagse training leer je de theorie en 

wetenschap achter werkgeluk kennen en dishappyfiers 

ontdekken en aanpakken.

Specialistische 
cursussen 
Positieve 
Psychologie
Je maakt kennis met specifieke interventies en 

toepassingen



INCOMPANY
Een grote uitdaging voor veel organisaties is het goed 

laten samenwerken van de mensen in een snel 

veranderende omgeving. Van de managers wordt 

verwacht dat ze zich ontwikkelen van sturend naar 

coachend leidinggevende. En ook de teams moeten 

stappen zetten in hun ontwikkeling: zij krijgen steeds 

meer verantwoordelijkheid en beslissingsruimte. Er 

ontstaat een nieuwe dynamiek. Hoe ga je hier als 

organisatie, als manager en als team mee om? En hoe 

voer je over deze veranderingen met elkaar het goede 

gesprek?

Dat zijn vragen waar wij jou en je organisatie graag bij 

helpen. We kunnen je ondersteunen als adviseur of als 

coach, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie. Of we 

maken een ontwikkelingstraject geheel op maat voor jullie 

trainers, coaches of managers. Bijvoorbeeld op het gebied 

van teamcoaching, coachend leiderschap of loopbaan- en 

talentcoaching. Met precies de expertise en vaardigheden 

die zij zich op dat moment eigen willen maken.



meer weten?
Voor meer informatie over onze 

opleidingen, cursussen en leergangen zie 

onze website: 

windesheim.nl/professionals en filter op 

interessegebied Coaching en Supervisie.

Of stuur een mail naar etc@windesheim.nl.

open avond
Wil je meer weten over ons aanbod? Kom 

dan naar een (online) open avond. Meer 

informatie hierover vind je op 

windesheim.nl/openavond. Je kunt je daar 

ook aanmelden.

events
Proefles, online open college of workshop 

volgen? Kijk op onze agenda voor meer 

informatie: windesheim.nl/agenda. 
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Praktische informatie

De genoemde opleidingen, cursussen en leergangen genoemd in deze folder betreffen het 

aanbod, op het gebied van coaching en supervisie, van het domein Business, Media en Recht.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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