Academie voor Counselling en Coaching
In Nederland en Suriname
Internet: www.counselling.nl & www.coachacademie.nl

Denk niet dat je alles weet.
Kijk naar de natuur en verblijf in het oneindige.
Reis openlijk over onbekende wegen.
Wees alles wat je bent en maak er geen vertoning van.
Wees tevreden, blijf leeg en leer de beginnergeest vol te houden.
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Het opleidingsinstituut
De Academie voor Counselling & Coaching Nederland heeft vanaf 2008 een afdeling in Suriname
waar gelegenheid geboden wordt om de opleiding op het zelfde niveau te volgen. Sindsdien is de
Academie actief en inmiddels zijn een aantal studenten naar tevredenheid geslaagd en een groep is
doorgestroomd naar het 2e leerjaar. Er wordt rekening gehouden met de invalshoeken die cultureel
bepalend kunnen zijn. De uitkomst van deze leerontwikkeling stemt ons heel goed en wij zijn zeer
tevreden. De opleiding levert een bijdrage aan de beroepsontwikkeling van mensen in
mensberoepen en leidt op tot professionele Coaches en Counsellors.

Eigen visie
Hoe is je eigen visie?
 Een onderdeel van de opleiding is het nadenken over je eigen visie.
 Hoe pas je de bovenstaande gedachten toe in je studie?
 Hoe doen de docenten of trainers het?
 Hoe doe je het zelf?
 Waar is er verbetering mogelijk?
Feedback geven in de les vormt een onderdeel van de opleiding, zowel tijdens de losse oefeningen
als over de gehele les. Op een respectvolle manier mag aangekaart worden wat je niet leuk gevonden
hebt bij je trainer, je studiecoach of je medestudenten.

Niveau 2; Het Specialisatie jaar.
In het tweede jaar ontwikkel je jezelf verder tot een Specialist coach /counsellor met een eigen
herkenbaar profiel. In dit jaar dagen we je uit om jouw specialisatie, jouw expertise te ontdekken
en/of verder te ontwikkelen. Een professionele coach legt de lat hoog wat betreft kennis,
vaardigheden en professionele standaarden. Sommige studenten willen zich specialiseren in een
andere richting dan waarin zij nu werkzaam zijn. Hiervoor bieden we je in de loop van de opleiding
een aantal belangrijke handvatten aan.
In dit opleidingsjaar komt o.a. aan de orde: intervisie, acquisitie en jouw specialisatie.
Iedere student heeft specifieke leerbehoeftes. In een groep van rond de 10 studenten werk je aan
jouw kennis en vaardigheden en bespreek je in intervisie jouw ervaringen met eigen cliënten.
Om op de lange termijn rendabel geïnspireerd te blijven, is het van belang om zicht te hebben op
jouw kwaliteiten. Succesvolle coaches hebben zich gespecialiseerd en weten hoe ze hun ervaringen,
wijsheid en kennis kunnen toepassen om hun cliënten te bereiken en optimaal van dienst te zijn. Zij
zijn expert in hun vakgebied. Succesvol worden zijn die coaches die om hulp vragen en niet in hun
eentje aan blijven modderen en daarom werk je niet in je eentje. Kies de leraar die bij jou past en die
jou verder kan helpen.
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Kenmerkend voor het tweede leerjaar
Uitgangspunt is het integratieve karakter; je leert op verantwoorde wijze denkbeelden en
methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines samen te brengen tot een
samenhangend werkmodel dat zich kenmerkt door diepgang en vernieuwing.
Een krachtige positieve veranderingsbenadering wordt neergezet en is de mogelijkheid aanwezig dat
aansluiting plaatsvindt bij de sterktes en kwaliteiten van cliënten. Tijdens de opleiding wordt de
student gecoacht en gestimuleerd om eigen unieke oplossingsgerichte vermogens in te zetten bij het
realiseren van gewenste doelen. Daarom heeft de praktijkgerichte insteek, een stevige theoretische
basis.

Het lesprogramma omvat de volgende verplichte onderdelen:
 Intervisie
Je leert met 5 verschillende intervisiemethoden groepen te begeleiden, je brengt je eigen cases in,
daar waar jij vragen over hebt als coach / counsellor, en leert zo samen te interviseren.
 Personal branding:
Wie ben ik, wat heb ik te bieden, wat maakt dat de klant voor mij gaat kiezen.
 Marketing:
Hoe zet je je eigen bedrijf op, wat is daar voor nodig en wat zijn de eisen.
 Social media:
Met weinig investering aan klanten komen.
 Workshop
Het volgen van workshops is verplicht ter verdieping van je eigen kennis en vaardigheden.

Loopbaan en Visievorming - Coaching en Training in organisaties - oplossingsgericht
werken.
Afhankelijk van de groep ook: Kernkwadranten - Biografisch werk - Relatiecoaching - Persoonlijke
effectiviteit - Werken met creatieve middelen - Omgaan met verlies.
Studenten leren ook een workshops te verzorgen door: hoe zet je een workshop of training in elkaar,
hoe gaat de uitvoering, in 2 of 3 tal ga je hier samen mee aan de slag. Onder begeleiding werk jij een
eigen specialisatie uit.

Van belang is om je boeken SMARTI te kiezen:
Specifiek

Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdsgebonden
Interessant

Het dienen studieboeken te zijn van minimaal HBO-niveau die je helpen
de gekozen specialisatie goed uit te diepen, zodat je een specialist op
dat gebied wordt.
Via de titel, achterflap, inhoud en eventueel recensies moet duidelijk
zijn dat het boek specifiek genoeg is voor je specialisatie.
Het dient een duidelijke toegevoegde waarde voor je studie te hebben.
Je dient de inhoud van het boek te kunnen toepassen
De meeste boeken kun je wel binnen een bepaalde tijd bestuderen.
Je dient de inhoud boeiend / stimulerend te vinden, zodat je het gaat
toepassen in je werk als counsellor, coach, trainer.
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Toelatingseis
Studenten die het 1e jaar academisch counselling & coaching hebben afgerond.
Kosten
Niveau 2 – Specialisatie jaar
Waarvan 11 maanden theorie onder begeleiding en 4 maanden zelfstudie voor het afronden van de
scriptie en begeleiding op afspraak.
Opleidingskosten
 Counselling & Coaching € 600, - inclusief opleidingsmap
 Voorschot € 200, - te betalen voor aanvang van de opleiding.
Restant van € 400, - te betalen in 5 termijnen a € 50, - per maand.
Overige kosten
 Literatuur



SRD 750,--

Scriptiebegeleiding tot en met afronding SRD 50,-- per persoon per schooljaar

Start opleiding
Zaterdag 22 oktober 2016 (11 zaterdagen 9.00 uur – 15.00 uur)

Contactpersoon





Christin Alspeer Bsc: (licentiehouder) Trainer
Telefoon 8500592
Mailadres: academiesuriname@gmail.com
Locatie
J. Pengelstraat 158.

Erkenning
Stichting Counselling - Academie voor Counselling en Coaching staat in Nederland als kort
Beroepsopleiding geregistreerd bij:
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Verplicht literatuur 2e leerjaar Academie voor Counselling&Coaching

Vonken van verlangen, systemisch werk
W. Veenbaas, J. Goudswaard
ISBN 9080050776

Intervisie bij werkproblemen
J. Hendriksen
ISBN 902441458

Coachen met biografisch management
Jitske Veldman
ISBN 9024402603

Schemagerichte therapie in de
praktijk
Helga Aalders & Janie van Dijk
9079729531

Een onderzoek uitvoeren
H. Oost
ISBN 9055743739

Een onderzoek rapporteren
H. Oost
ISBN 905574328

Narratieve therapie in de praktijk
Michael White
9079729035

Een onderzoek voorbereiden
H. Oost, A. Markenhof
ISBN 9055743747

Een onderzoek presenteren
H. Oost, A. Markenhof, M.
Bastings
ISBN 9055744328

Specialisatie
 Gezins / relatie counselling
 Counselling Rouwverwerking
 Studie- en Loopbaancoach
 Coach/counselling Alcohol en drugs
 Holistisch counsellen
 Executive coachen
 Gezondheidscoach
 Sport coach
 Coach/counselling Adolescente moeders
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