
   

Lesdata Kindercoach of Jongerencoach opleiding start voorjaar 2023 
 

 

Basismodules van zowel de kindercoach- als de jongerencoach opleiding 

 

Module Lesdag Datum Groepen in: 

De coach zelf 
1 

Zelf in te plannen t/m maart 2023 Zelfstandig online doorwerken 
2 

Vragenochtend n.a.v. de online lesdagen op maandag 27 maart van 10:00 – 13:00 in Rotterdam.  

Deze ochtend is geen onderdeel van het curriculum en niet verplicht. 

Fundamentele 

coachvaardigheden 

3 maandag 3 april 2023 Rotterdam, Utrecht en Zwolle 

4 maandag 17 april 2023 Rotterdam, Utrecht en Zwolle 

Het coachproces 
5 maandag 8 mei 2023 Rotterdam, Utrecht en Zwolle 

6 maandag 22 mei 2023 Rotterdam, Utrecht en Zwolle 

Tussenopdracht & 

Tussenevaluatie 
7 maandag 5 juni 2023 Rotterdam, Utrecht en Zwolle 

 

 

Verdiepingsmodule van zowel de kindercoach- als de jongerencoach opleiding 

 

Module Lesdag Datum Groepen in: 

Coachen: de 

verdieping 

8 maandag 4 september 2023 Rotterdam, Utrecht en Zwolle 

9 maandag 18 september 2023 Live online (Zoom) 

10 maandag 2 oktober 2023 Rotterdam, Utrecht en Zwolle 

11 maandag 30 oktober 2023 Rotterdam, Utrecht en Zwolle 

 

Kindercoach modules (voor Jongerencoach modules, scroll naar beneden) 

 

Onderwerpen Lesdag Datum Locatie 

Ontwikkelingsfasen, generaties, 

opvoedstijlen, cultuur (Hofstede) 
12 

Aan werken in week 45 en 46 Online 

Coachmoment met 

studiebegeleider eind week 46 
Rotterdam of Zoom 

Pedagogische driehoek, PD in relatie 

tot intake, hulp- en/of coachvraag 

en het COACH model 
13 

Aan werken in week 47 en 48 Online 

Coachmoment met 

studiebegeleider eind week 48 
Rotterdam of Zoom 

Belevingswereld van kinderen, 

activerende werkvormen en 

materialen 
14 

Aan werken in week 49 en 50 Online 

Coachmoment met 

studiebegeleider eind week 50 
Rotterdam of Zoom 

Trauma, hechting en veerkracht 15 

Aan werken in week 51 en 2 Online 

Coachmoment met 

studiebegeleider eind week 2 
Rotterdam of Zoom 

De lesdagen in deze modules worden zelfstandig online doorgewerkt en afgesloten met een opdracht. 

Bijvoorbeeld een casus uitwerken, een filmpje opnemen, een observatieverslag uitwerken, etc. Tegen het 

eind van de 2e week wordt er een coachmoment met de studiebegeleider ingepland en wordt er 

ingegaan op de opdracht. 

Let op! Dit is een voorgestelde planning. I.t.t. de fysieke lessen kunnen deze afspraken eventueel ook op 

een ander moment ingepland worden. Dit kan invloed hebben op je afstudeerdatum. 

 

 

  



   
Jongerencoach modules 

 

Module Lesdag Datum Locatie 

Puberteit, puberbrein, verleidingen 

puberteit, groepsdynamica/ 

vriendschappen 
12 

Aan werken in week 45 en 46 Online 

Coachmoment met 

studiebegeleider eind week 46 
Rotterdam of Zoom 

Leerstijlen van Vermunt, effectief 

communiceren met de puber & 

Motivatie 
13 

Aan werken in week 47 en 48 Online 

Coachmoment met 

studiebegeleider eind week 48 
Rotterdam of Zoom 

Culturele diversiteit, jongerenculturen, 

generatie Y en Z 
14 

Aan werken in week 49 en 50 Online 

Coachmoment met 

studiebegeleider eind week 50 
Rotterdam of Zoom 

Trauma, hechting en veerkracht 15 

Aan werken in week 51 en 2 Online 

Coachmoment met 

studiebegeleider eind week 2 
Rotterdam of Zoom 

De lesdagen in deze modules worden zelfstandig online doorgewerkt en afgesloten met een opdracht. 

Bijvoorbeeld een casus uitwerken, een filmpje opnemen, een observatieverslag uitwerken, etc. Tegen het 

eind van de 2e week wordt er een coachmoment met de studiebegeleider ingepland en wordt er 

ingegaan op de opdracht. 

Let op! Dit is een voorgestelde planning. I.t.t. de fysieke lessen kunnen deze afspraken eventueel ook op 

een ander moment ingepland worden. Dit kan invloed hebben op je afstudeerdatum. 

 

Van beide opleidingen is ook een + variant, waarin je twee extra modules volgt: 

Module Lesdag Datum Locatie 

Acquisitie 
16 dinsdag 14 november 2023 Rotterdam 

17 dinsdag 28 november 2023 Rotterdam 

 

Module Lesdag Datum Locatie 

Coachen met 

tafelopstellingen 

18 donderdag 7 december 2023 Rotterdam 

19 donderdag 14 december 2023 Rotterdam 

NB: deze modules worden alleen in Rotterdam gegeven en zijn ook te volgen als losse workshop. 

 

Afstuderen 

 

Module Lesdag Datum Locatie 

Eindopdracht & 

Eindevaluatie 

16 of 20 Zelf plannen Zelf te bepalen 

17 of 21 maandag 4 maart 2024 Zoom 

 


