
 

 

 
 
 
 

Leren (Team) Coachen – Kort Beroepsopleiding 
 
Voor alle professionals en leiders uit het bedrijfsleven, voor leiders van (o.a. onderwijs/ zorg) 
instellingen, voor (team) coaches, consultants en iedereen die wil werken aan zijn of haar 
(team) coachvaardigheden is deze opleiding een aanrader. 
 
Hoe begeleid je teams effectief? 
 
Kennis van groepsdynamica en hiermee werken in de praktijk is een verademing voor 
iedereen die in of met groepen samenwerkt. Met Communicatie & (Team) Coach 
vaardigheden ontwikkel je jezelf als professional. Je ontdekt jouw specifieke rol en 
toegevoegde waarde in verschillende fasen van teamontwikkeling. Je leert observeren, te 
vertrouwen op jouw intuïtie én je durft te interveniëren in het hier-en-nu. 
 
Je leert gedragspatronen in groepen herkennen en weet deze te doorbreken. Met behulp 
van een overzichtelijke toolbox en vooral het vertrouwen dat jij kan teamcoachen! We gaan 
meters maken in een kleine groep van 8 tot max 10 deelnemers. Jij kan hierna met een koel 
hoofd en een warm hart werken in en met groepen. Het benutten en ontwikkelen van het 
groepspotentieel staat centraal. 
 
Hoe begeleid je mensen bij het benutten van hun potentieel?   
 
Suggesties doen en het aanreiken van ideeën zorgen niet voor een lerend effect. Maar wat 
werkt in de praktijk? In deze opleiding leer je hoe je mensen bij diverse vraagstukken 
optimaal kan begeleiden. Activerende gesprek- en coachtechnieken helpen hierbij, samen 
met praktische werkvormen & tools. 
 
 
Resultaat na de opleiding 
 
 Je kent jouw rol als coachend leider en weet hoe je deze – online of offline – vorm moet 

geven. 
 Je beschikt over kennis van groepsprocessen. 
 Je herkent onder – en boven stroming in groepen en weet dit te managen. 
 Je bent in staat om communicatiepatronen binnen teams te herkennen en deze te 

optimaliseren. 
 Je beschikt over tools om beter te interveniëren in groepsprocessen. 
 Je kan vertrouwen op jouw intuïtie en teamcoach skills en hebt dit in deze opleiding zelf 

kunnen ervaren. 
 Je bent in staat om een ontwikkeltraject vorm te geven op een professionele en 

persoonlijke manier. 
 Je kunt omgaan met uiteenlopende ontwikkelvragen. 
 Je kunt mensen helpen bij het vinden van nieuwe invalshoeken en eigen passende 

oplossingen. 
 Je kunt passende coachtechnieken en -instrumenten kiezen en deze effectief hanteren. 
 Je bent bijzonder effectief in jouw persoonlijke communicatie. 
 Je kunt je uitstekende uit de voeten maken met de online Teamscan. 
 
  



 

 

Programma Leren (Team) Coachen 
 
Dit programma bestaat 49 contacturen die verzorgd worden in een persoonlijke intake, een 
kick-off sessie met voorbereidingsopdracht, 3 aaneengesloten trainingsdagen (met veel 
individuele coaching en feedback) en een terugkomdag. 
 
De overige tijd wordt besteed aan de voorbereidingsopdracht, literatuurstudie, diverse 
(team) coach gesprekken in jouw eigen organisatie en reflectie hierop. 
 
Vele oefeningen, cases en praktijksituaties zorgen ervoor dat de kennis en vaardigheden 
direct kunnen worden toegepast. De groepsgrootte van maximaal 10 personen draagt bij 
aan een veilige sfeer en biedt veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en intensief te 
coachen. 
 
 

Docenten uit de praktijk 
 
Deze opleiding wordt verzorgd door Annita Euwijk, Executive (Team) Coach. Zij heeft 
jarenlange ervaring op het gebied van leiderschapsontwikkeling op operationeel, tactisch én 
strategisch niveau en runt al 10 jaar haar eigen coachpraktijk. Daarnaast leidt ze (team) 
coaches en leidinggevenden op tot effectieve coaches die groepsprocessen en talenten van 
mensen blootleggen. Dit doet ze samen met Majka Roerink, expert op intercultural en non-
violent communication. 
 
 

Werkvorm – Doen – Doen – Doen 
 
Tijdens de opleiding is het vooral doen, doen, doen. Zelf ervaren hoe het is om te coachen 
en om gecoacht te worden. Ook maak je als teamcoach meters om in de groep te werken 
met groepsdynamica. Met dat wat er zich afspeelt in het hier-en-nu. Om dat wat je 
observeert (in de groep en bij jezelf) te benoemen. Om te oefenen met het plegen van 
interventies. 
 
Ook maak je gebruik van vragenlijsten om reflectie te stimuleren, bedoeld om het inzicht, 
leerrendement en vertaling naar de dagelijkse praktijk te vergroten. 
 
 
Certificaat 
 
Aan het einde van deze opleiding ontvangt je een UseYourTalents ® certificaat Leren 
(Team) Coachen op basis van actieve deelname en progressie in je persoonlijke en 
professionele ontwikkeling.  
 
 
  



 

 

Investering 
 
De opleiding Leren (Team) Coachen is een persoonlijke en professionele ontwikkelreis. De 
kosten bedragen voor deze 5-daagse opleiding (verspreid over 3 tot 4 maanden maanden): 
 
€ 4.200, - 
 
Dit is inclusief: 
 Persoonlijke coaching (Intake & coach sessie) 
 Cursusmateriaal 
 Kick-off van de opleiding  
 3-daagse op een inspirerende locatie 
 Inspirerende groepsactiviteit tijdens de meerdaagse 
 Terugkomdag  
 Intervisie mogelijkheid 
 Onbeperkt gebruik maken van onze online Teamscan 
 
Arrangement trainingsdagen: € 255,00 
Arrangementskosten zijn bijkomende kosten bij de training voor koffie, thee, lunch, diner e.d. 
 
Overnachten inclusief ontbijt: € 249,00 
Overnachten wordt aanbevolen. Wij raden je aan om bij meerdaagse modules op onze 
locatie te overnachten, zodat het geleerde in alle rust kan bezinken. In deze training onderga 
je namelijk een intensief proces waarin je leert en verandert. Ook heb je dan de mogelijkheid 
om met je mededeelnemers je ervaringen te delen. Uit ervaring weten we dat blijven slapen 
een verdieping aan de trainingservaring geeft.  
 
De prijs is exclusief btw. Vrijstelling van btw is mogelijk, vraag ons naar de voorwaarden. 
 
 
Als er sprake is van herregistratie schoolleider PO  
 
Aan het einde van de opleiding toetsen wij op kennis, inzicht, toepassing, oordeelsvorming, 
leervaardigheden en communicatie. Na positieve toetsing kunnen schoolleiders zich 
opnieuw registreren voor het schoolleidersregister PO. Schoolleiders die deze 
gecertificeerde training volgen, kunnen hiermee 35 punten verdienen voor herregistratie. 
 

 
Contact & aanmelden 
 
Heb je nog vragen over de opleiding Leren (Team) Coachen?  
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 076-7002016 of per mail 
aan info@useyourtalents.nl.  
 
Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier op onze website: 
https://www.useyourtalents.nl/leren-team-coachen/ 
 
  



 

 

Locatie Allekante Breda 
 
Ruimte voor nieuwe inzichten, we werken aan ons programma op onze prachtige groene 
locatie Allekante in Breda. Met een uitstekende catering en een huiselijke sfeer. 
 

 
 
 
Wat zeggen de deelnemers? 
 
“Programma verbindt theoretisch inzicht, praktische handvatten en praktijkvoorbeelden met 
elkaar. Het is een eyeopener om datgene wat ik in de praktijk ervaar te duiden en te 
benoemen. Zodat ik het na een analyse kan omzetten in een wenselijke situatie. ” 
 
“Een geweldig leiderschapsprogramma toepasbaar in alle teams waar je leiding aan geeft of 
deel van uitmaakt. In welke fase van teamontwikkeling dan ook. Door de hoeveelheid 
aan interventies in mijn ‘toolbox’ zie ik tegen geen enkele groepssituatie op. Dat geeft me als 
teamleider veel (zelf)vertrouwen. “ 
 
“Een fantastische mix van theorie en praktijk. De theorie was to the point. In de oefeningen 
komt de stof tot leven. Op dag drie valt alles in elkaar en ga ik met durf aan de slag. Het 
programma bracht mij inzicht, rust, herkenning, moed en durf. Ik ben buiten 
mijn comfortzone gegaan en dat levert zoveel op. De energie en sfeer is zo goed. Na een 
uur voelt het alsof je elkaar al jaren kent.” 
 
“Een volledig pragmatisch programma waarin alle facetten van (team)coaching aan bod 
komen. Theorie, inzicht en vaardigheden worden gecombineerd en leiden tot zelfreflectie en 
ontwikkeling. Het heeft me als leidinggevende opgeleverd dat ik de kennis in huis heb om de 
groep als systeem te observeren, analyseren en beïnvloeden in de juiste richting. Het 
oefenen met elkaar, als ware het een laboratorium is zeer waardevol.  
 
Je kunt vaardigheden oefenen en uitproberen wat het effect is in de groep. Het nabespreken 
geeft veel inzicht. Fijn dat er ruimte tussendoor is om zelf de informatie te verwerken en 
te reflecteren.” 
 
 

 

 

 


