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1. Welkom bij Stichting Psychosociaal Welzijn
Je start met, of hebt interesse in de opleiding Coachen als Professie. In deze
studiegids vind je meer achtergrondinformatie over de stichting en de opleiding die
je gaat volgen. De opleiding is op HBO+ niveau

2. Missie
De missie van de oprichtster van de stichting (Karin van Gaal) is om in te spelen op
de groeiende behoefte naar een betekenisvol leven, naar een psychosociaal
welzijn. Het doorgeven van geluk betekent voor haar het leveren van echte
toegevoegde waarde, dát wat je als mens en als organisatie toevoegt aan de wereld.
Dit alles in het licht van de kernwaarden van de stichting.

3. Kernwaarden

4. Kernelementen van Stichting Psychosociaal Welzijn
Naast de opleiding Coachen als Professie biedt de stichting diverse bijscholingen
voor therapeuten en coaches. De stichting biedt ook psychosociale therapie en
(executive) coaching.
5. Opleiding Coachen als Professie
Gedurende onze coach opleiding gaan leren coachen en gecoacht worden hand in
hand:
Jouw professionele ontwikkeling staat in het teken van ervaren en doen waarbij
jouw persoonlijke ontwikkeling als een rode draad door de opleiding heen
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loopt.Wil je andere mensen kunnen begeleiden dan zijn zelfbewustzijn en
zelfreflectie belangrijk. De opleiding besteedt hier dan ook veel aandacht aan.
5.1 Wij gaan uit van een aantal pijlers:
• Bewustwording van jouw persoonlijke coachingstijl.
• Het eigenaarschap voor het proces en het resultaat bij de gecoachte laten.
• Eﬀectief schakelen tussen je ratio en intuïtie en kunt je vinger leggen op de
onderstroom in gesprekken.
• Nastreven van persoonlijke- en professionele ontwikkeling, congruentie en
bewustwording
• Gericht zijn op leren door middel van feedback en reflecteren
• Streven naar een holistische manier van werken
• Gericht zijn op het vrijmaken van (on)bewuste potenties en kwaliteiten
• Inzicht hebben op eigen kwaliteiten en beperkingen t.a.v. het vak als professioneel
coach
5.2 Structuur van de opleiding
De Stichting hanteert een opleidingssysteem waarbij we vanuit onze visie gebruik
maken van:
• Een lineair systeem: het accent ligt op theoretische en vakmatige ontwikkeling
• Een integraal systeem; het accent ligt op beroeps-kritische competenties
• Een overkoepelend systeem: het accent ligt op vaardigheden en competenties

5.3 Toelatingseisen
• Je hebt hbo werk/denkniveau.
• Het instroomniveau is MBO (4) diploma
• HAVO diploma
• VWO diploma
Vanwege het leren van- en met elkaar plus de bijbehorende groepsdynamica is
vrijstelling van een onderdeel/blok niet mogelijk.
5.4 Competenties en vaardigheden
• Overdracht – tegenoverdracht
• Verschillende copingstijlen
• NLP
• Transactionele Analyse (TA)
• Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
• Rationeel Emotieve Thearapie (RET)
• Autonomie – verbondenheid
• Empathie – sympathie
• Omgaan met weerstand
• Zingeving
• Beroepsethiek
• Dieper coachen
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• Ontwikkeling en maskerstructuren
• Systemische benadering
• Werken met het onbewuste

5.5. Coachen als Professie algemene doelstellingen
Bepalen wat de kern van de problematiek is en weten of deze geschikt is voor jouw
manier van begeleiden, dan wel aanleiding is tot doorverwijzing naar andere
beroepsgroepen.
In nauwe samenwerking met de cliënt een gemotiveerde keuze maken voor doelen,
aanpak en planning van de begeleiding.
Een coaching gesprek en een coaching traject fasegewijs opbouwen.
In staat zijn om interventies (op inhouds-, betrekkings- en bestaansniveau) af te
stemmen op fase, en behoeften van je cliënt.
Beheersen van verschillende (directieve en non-directieve) benaderingen,
methodieken en technieken.
In staat zijn om een systemisch perspectief te hanteren.
Kritisch reflecteren op je eigen beroepsopvatting en je professioneel functioneren.
Eigen stijl van werken ontwikkelen.

5.6 Tentaminering
• Beoordeling tussentijdse opdrachten:
Totaal 25%
• Tentamen: take-home opdracht
Totaal 75%

5.6.1 Hertentamen
Je komt in aanmerking voor een hertentamen als je eind cijfer/punt lager is dan een
5.5. Het maken van een hertentamen is 2 maal mogelijk en kan in overleg ingepland
worden.
5.6.2 Inzage tentamen
Stichting Psychosociaal Welzijn voert een beleid dat de tentamens niet ter inzage
beschikbaar zijn voor onze studenten.
5..6.3 Certificaat
Om in aanmerking te komen voor het certificaat dien je aan de volgende eisen/
normen te voldoen:
Deelname aan minimaal 80% van de lesdagen
Tussentijdse opdrachten dienen met een voldoende te zijn afgrond
Het tentamen dient met een voldoende (min. 5.5) te zijn afgerond
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6. Praktische informatie
6.1 Lestijden
De lesdagen zijn steeds in aaneengesloten blokken van 2 van 9.30 tot 16.30 uur, in
Wij verzoeken je op tijd aanwezig te zijn. Mocht je niet op tijd aanwezig kunnen zijn
dan willen wij dat je dit telefonisch (sms, WhatsApp) doorgeeft aan de docent/trainer
van de desbetreﬀende dag.
6.2 Melding afwezigheid
Les afmelding tijdig doorgeven door geven aan de trainer van de desbetreﬀende dag
6.3 Wijzigingen
Wijzigingen m.b.t. adresgegevens graag per mail doorgeven aan onze backoﬃce.
6.4 Leslocatie en omgeving
De Stichting is gevestigd in een loods aan de Rudonk 5c, 4824 AJ te Breda. Er zijn
voldoende gratis parkeerplaatsen.
6.5 Wettelijke aansprakelijkheid
Stichting Psychosociaal Welzijn is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die je
als student overkomt. Tevens is de stichting niet aansprakelijk voor schade/verlies
aan eigendommen van studenten of andere bezoekers. Ook aanvaard de stichting
geen enkele aansprakelijkheid en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor
schadevergoedingen.
6.6 Huisreglement en rookbeleid
Wij verwachten dat alle studenten zich houden aan de gangbare huisregels, deze
zullen de eerste lesdag verteld worden. Roken is toegestaan op het parkeerterrein,
peuken graag in de daarvoor bestemde asbak.
6.7. Faciliteiten
Ons pand bestaat uit de volgende ruimtes: entree/trainingsruimte, keuken/
praktijkruimte, 1 toilet,
7 Financiën
7.1 Inschrijving
Inschrijving vindt plaats per hele opleiding. Wij hanteren geen inschrijfkosten.
7.2 Investering
Lesgeld incl. Syllabus €1900,Leertherapie/coaching gesprek voor studenten €65,- per uur
Boekengeld ongeveer €75,-
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7.3 Facturering
7.3.1 Factuur
Ongeveer 1 maand voor de start van de opleiding Per ontvang je een factuur. De
opleiding en de leertherapie/coaching gesprekken zijn vrijgesteld van BTW
7.3.2 Betalingsmogelijkheden
Betaling in termijnen is mogelijk. Dit kan in overleg met de backoﬃce worden
afgesproken.
7.3.4 Fiscaal aftrekbaar
De opleiding is gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Informeer bij de belastingdienst of bij
je belastingadviseur naar de mogelijkheden. Bewaar al je facturen en nota’s die op je
studie van betrekking zijn zodat je deze kunt indienen bij je belastingaangifte.
8. Privacy
Je kunt ons privacyreglement onderaan iedere pagina van onze website vinden:
https://www.stichtingpsychosociaalwelzijn.nl/privacy-avg/
Dit reglement is ook van toepassing op de gegevens die wij van jou opnemen in de
studentenadministratie.
8.1 Geluid en beeld opnames
Er wordt een besloten Facebookgroep aangemaakt waar men lid van kan worden,
hierop kunnen foto’s en filmpjes geplaatst worden, mits alle cursisten van de
betreﬀende groep hiermee akkoord gaan. Daarbuiten is verboden geluids- of
beeldopnames te maken tijdens de lessen en/of deze te plaatsen op openbare
social media.
9 Klachtenafhandeling
Wij doen onze uiterste best om onze studenten zo optimaal mogelijk van dienst te
zijn en we werken continue aan de kwaliteit van ons opleidingsinstituut. Zo
evalueren wij gedurende en na beëindiging van de opleiding en kun je altijd terecht
bij je coördinator. We hanteren een klachtenprocedure met als doel:
• Het zorgvuldig en op uniforme wijze registeren en afhandelen van klachten
• Het wegnemen van oorzaken
• Het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen
Mochten er onverhoopt zaken zijn waar je met de docent niet aan uit komt en waar
je ontevreden over bent dan kun je schriftelijk een klacht indienen:
Stichting Psychosociaal Welzijn
Rudonk 5C
4824 AJ Breda
t.a.v. Karin van Gaal
O.v.v. KLACHT
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