inhoud
COACH BOULEVARD

5

Rode draad opleidingen

6

PRAKTISCH

9

Doelgroep

9

Proeverij

9

Inschrijven

9

Locatie en tijden lesdagen

9

INCOMPANY

11

Een greep uit de incompany-mogelijkheden

12

CERTIFICERING EN REGISTRATIE

15

Post-hbo erkend

15

St!R

15

NOBCO

15

Schoolleidersregister PO

15

Cedeo

16

OPLEIDINGEN – ALGEMEEN

17

ERKENDE OPLEIDINGEN

19

PROFESSIONELE COACHING

21

TEAMCOACHING

23

INDIVIDUELE COACHING

25

INDIVIDUELE COACHING EN TEAMCOACHING

27

AGILE-LEAN TEAMCOACHING

29

KORTE OPLEIDINGEN

31

TEAMCOACHING VOOR AGILE PROFESSIONALS

33

(AGILE-TEAM) COACHEND LEIDERSCHAP 3.0

35

SUMMERSCHOOL

37

EENDAAGSEN/LESDAGEN

41

Basis Coaching

41

Individuele Coaching

41

Teamcoaching

42

Agile-lean teamcoaching

43

PRIJSOVERZICHT

46

“Bij COACH Boulevard word
je opgeleid in het systeemen progressiegericht
coachen met de 5 Kritieke
Succesfactoren als
leidraad.”

“Coach boulevard
verduurzaamt
het proces van leren.”

COACH BOULEVARD
Tijdens onze hoogwaardige opleidingen; Teamcoaching, Individuele Coaching,
Agile-lean teamcoaching en Coachend Leiderschap 3.0, leer je progressiegericht
coachen vanuit systeemdenken met de (onbalans tussen de) 5 Kritieke Succes
factoren (KSF’s) als kader. Resultaat- en ontwikkelgericht. De lesdagen hebben
een hoog doe-gehalte en leren je verantwoord handelen voorbij je intuïtie. Bij
Coach Boulevard ben jij de regisseur van je eigen leerpad.
Coachen is een begeleidingsvorm gericht op het versterken van het leer
vermogen van organisaties, teams en individuen. Het leren vormgeven aan
deze leerbehoeften staat in onze opleidingen centraal. Leren is een individuele
aangelegenheid die pas in interactie betekenis krijgt en tot uiting komt. Zo
wordt elk leerproces duurzaam en continu. Daarbij vormen de 5 Kritieke
Succesfactoren (KSF’s) het kader om verantwoord en wendbaar te coachen.
Coach Boulevard is een netwerkorganisatie van gerenommeerde coaches en
coachopleiders met passie voor dynamische leerprocessen. We zien coachen
als tijdelijk een eindje meelopen met een coachee, team of organisatie. Wij
laten het – collectief – eigenaarschap daar waar het hoort. Coach Boulevard
gelooft in het potentieel van mensen en in hun doorlopende ontwikkeling. Wij
werken en leren graag van en met anderen samen.
Coach Boulevard is opgericht door Marijke Lingsma. Zij wordt binnen het coachvak gezien als toonaangevend en inspirerend en is auteur van diverse succesvolle
boeken over coaching. Bij Coach Boulevard gaan we uit van mogelijkheden vanuit
de persoon of een team in relatie met haar context, meestal de werk- en organisatiecontext. Uniek aan Coach Boulevard is dat je leert coachen vanuit de 5 KSF’s
door in je eigen stijl aan te sluiten bij de alledaagse interactie en het leerproces in
het hier-en-nu in relatie met wat ‘de bedoeling’ is. Dat is de essentie van duurzaam ontwikkelen en continu verbeteren.
»	Je wordt opgeleid in het systeem- en progressiegericht coachen
met de 5 Kritieke Succesfactoren als leidraad.
»	We kunnen niet anders dan vanuit de dynamieken van sociale
systemen waarnemen, analyseren en feedback geven.
»	De focus ligt op het vergroten van het leervermogen van individu,
team en organisatie.
»	Het specialisme van Coach Boulevard is contextgericht coachen
in het hier-en-nu.
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» DE 5 KRITIEKE SUCCESFACTOREN VOOR COACHING
De 5 Kritieke Succesfactoren (KSF’s) vormen het continue kader en de basis om
altijd op terug te vallen. De 5 KSF’s zijn:

De 5 Kritieke Succesfactoren geven een wetenschappelijke onderbouwing
om verantwoord te coachen op alledaagse uitdagende situaties en hierin
gewenste structurele aanpassingen. Ze geven een handvat om een
gedegen en verantwoorde duurzame leeromgeving in organisaties mede te
bewerkstellingen.
»	HET CIRCULAIR LEREN VANUIT SYSTEEM- EN PROGRESSIEGERICHT
COACHEN.
Coach Boulevard biedt relevante theoretische kaders en je krijgt feedback
op jouw persoonlijke stijl, waardoor je steeds gerichter op je persoonlijke en
professionele kracht kunt gaan vertrouwen, je professionele ruimte vergroot
en je handelingsverlegenheid verkleint.
» JE LEERT ANDERS KIJKEN DOOR ONZE TOP-COACHOPLEIDERS
Als praktische systeemdenkers nodigen onze coachopleiders je uit om vanuit eigen praktijksituaties je aannames en vanzelfsprekendheden opnieuw te bezien.
Met de vooraf gelezen literatuur wordt iedere lesdag een masterworkshop met
reflectie op eigen handelen.
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»	JE LEERT VERANTWOORD COACHEN, VOORBIJ JE INTUÏTIE.
JE LEERT WOORDEN AAN JE HANDELEN TE GEVEN.
Een Coach Boulevard-coach is uniek omdat hij in stijl (persoonlijk en inspirerend)
en werkwijze (verantwoord en doelgericht) de condities schept om in een sfeer
van vertrouwdheid leerbehoeften en coachvragen resultaatgericht uit te diepen.
»	FEEDBACK OP EIGEN STIJL MET ALS MEETLAT HET COMPETENTIEPROFIEL
VAN EEN ERKEND COACH.
Coach Boulevard biedt relevante theoretische kaders die je coachen in het hieren-nu verrijken. Met de hoge kwaliteit feedback leer je steeds resultaatgerichter
het beste van jezelf in te zetten ten behoeve van het lerend vermogen van de
ander. Kortom: je ‘self-efficacy’ en die van je coachee of team neemt toe.
» TIJD OPTIMAAL BENUTTEN
De lesdagen (met 7-16 deelnemers) zijn actief, gericht op leren en reflecteren
in het hier-en-nu. Voor de lesdag lees je gerichte literatuur, die je na de lesdag
nogmaals herleest. De tijd tussen de lesdagen benut je door praktijkervaring op
te doen en intervisie te houden met andere deelnemers.
»	ACTUELE ONTWIKKELINGEN WORDEN CONTINU GEÏNTEGREERD
IN PROGRAMMA’S.

Coach bo ulevard 7

“Door onze systeemgerichte
aanpak, beklijft datgene
wat Coach boulevard
incompany aanbiedt.
Wij kunnen niet anders
dan systeemgericht kijken.
Dat is uniek!”

Praktisch
Doelgroep
De deelnemers aan onze coachopleidingen komen uit allerlei sectoren o.a.:
zorg, onderwijs, overheid, logistiek, bank, business, HRM. Ze zijn jong, oud,
man en vrouw en hebben uiteenlopende functies waaronder:
»	Agile leiders
»	Agile coaches
»	Contentmanagers
»	Leidinggevenden/Managers
»	Communicatieadviseurs
»	HR-adviseurs en managers
»	Instructeurs

»	Schoolleiders
»	Scrum masters
»	Lean adviseurs
»	Teamleiders
»	Interne en externe teamcoaches
»	Projectleiders
»	Zelfstandig ondernemers

Onze coachopleidingen zijn bestemd voor alle professionals en lijnmanagers
(HBO/WO-niveau) die zich het coachvak verantwoord eigen willen maken. In
de beroepsuitoefening houden de deelnemers aan onze opleidingen zich bezig,
of gaan zij zich bezighouden, met het coachen van individuen en teams en
verbeterprocessen binnen hun organisatie.

Proeverij
Coach Boulevard organiseert 8 keer per jaar een gratis proeverij om zo onze
werkwijze te proeven, mee te maken en een beeld te vormen of een opleiding
van Coach Boulevard bij je leerbehoefte past. Binnen de proeverij ga je in korte
sessies meteen aan de slag met thema’s uit onze opleidingen. Daarnaast is er
ruimte voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen over alle opleidingen.

Inschrijven
Inschrijven kan alleen via onze website. Na aanmelding ontvang je direct toe
gang tot de digitale leeromgeving. Na je aanmelding, neemt Coach Boulevard
altijd contact met je op om je inschrijving door te nemen.

Locatie en tijden LESDAGEN
Onze lesdagen vinden plaats bij Meeting Plaza Utrecht, Godebaldkwartier 357;
Kantooringang Janssoenborch, Hoog Catharijne, 3511DT Utrecht.
De lesdagen starten om 9:00 uur en eindigen om 17:30 uur.
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“Toen we besloten intern
te gaan opleiden dacht ik
onmiddellijk terug aan
Coach Boulevard, aan de
simpelheid en grootsheid
van de methodiek.”

Incompany
Coach Boulevard is een co-creatiepartner in collectieve leerprocessen in
organisaties, neemt niets over en sluit aan waar nodig is. Wij bieden expertise
in verandertrajecten en/of incompany (team)coachtrainingen. Coach Boulevard
luistert en vraagt door hoe circulaire processen van knelpunt(en), betrokkenen en
context van de afdeling en organisatie elkaar beïnvloeden en de huidige situatie
in stand houden. Ook richt Coach Boulevard zich op onbenut potentieel.
Voor complexe situaties is een enkele oplossing vaak onvoldoende om het
vraagstuk op meerdere niveaus te benaderen. Afstemming is essentieel om in
een lerende organisatie echt van elkaars ervaringen en talenten te leren. Dat
betekent dat een incompany traject een leertraject is: leren van en met elkaar.

Onze stijl
De kracht van Coach Boulevard is om systeemgericht naar organisaties te
kijken, in (zelforganiserende) teams te coachen, en betekenisvol resultaat
gericht managers, (HR)-adviseurs en interne (agile)coaches op te leiden in het
coachen. De (agile)(team) coaches en coachopleiders van Coach Boulevard
staan met beide benen in de praktijk. Wij reflecteren daarbij op de theorie van
het verantwoord coachen zodat deze blijvend wordt aangescherpt en getoetst.
We helpen resultaten en ontwikkelingen te verduurzamen door in het hier-ennu te werken in relatie met belangrijke factoren in de context.

“COACH BOULEVARD HEEFT KRITISCHE VRAGEN
GESTELD, WAARDOOR HET EEN GOED PRODUCT
IS GEWORDEN.”
In de intake vragen we naar waar het in de organisatie over gaat en wat het
lastig maakt om tot nu toe zelf vorm te geven aan wat u beoogt. Onze coaches
gaan in op vragen die voor de organisatie van betekenis zijn. Coach Boulevard
biedt geen totaal uitgestippeld plan maar onze aanpak ondersteunt wel een
verduurzaming in het leerproces in de organisatie. Gedurende een traject is er
continue afstemming met u als opdrachtgever en we leveren vanzelfsprekend
een kort evaluatie verslag bij het afronden van een afgesproken traject.
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Een greep uit de incompany-mogelijkheden
Erkende opleidingen op maat
Intensief en kwaliteitsgericht
Onze opleidingen Agile-lean teamcoaching, Professionele Coaching en
Individuele Coaching en Teamcoaching – of onderdelen daarvan – worden
regelmatig incompany (in huis en op maat) aangeboden. Voor verschillende
doelgroepen in de organisatie ontwerpen wij dan een passend leertraject.
Eigen casuïstiek staat centraal tijdens de leerdagen. Met als belangrijke pijler
het betekenisvol en resultaatgericht verbeteren en duurzaam borgen van
werk- en leerprocessen. De opleidingen kunnen kort, of officieel en met posthbo-erkenning worden uitgevoerd. Wij werken graag samen met incompanytrainers of -collega’s binnen een train de trainer-traject.

Management – Coachend Leiderschap vs 3.0
De opleiding gaat over vernieuwend leiderschap met focus op zelforganiserende teams. Voor veel managers en leidinggevenden die zijn opgeleid in controle
over taken uitvoeren, is dit een transformatie. Het biedt een uitgesproken kans
om andere mogelijkheden van jezelf te ontdekken en ontwikkelen. De driehoek
Leiderschapsontwikkeling, Teamontwikkeling en Organisatieontwikkeling staat
centraal. In dit krachtenveld worden verantwoorde inzichten en praktische
toepassingen aangedragen in het anders kijken en afscheid nemen van vanzelfsprekende aannames. Je leert je coachend leiderschap met teamcoachen
te verdiepen op duurzame ontwikkeling en optimale teamprestaties.

Teamcoaching
Teams die vastlopen in het behalen van de gewenste situatie, die vastlopen in
belemmerende patronen, kunnen wij vanuit Coach Boulevard ondersteunen
in het doorbreken van die patronen en het weer op gang brengen van een
duurzaam leer- en werkproces met elkaar. De intake wordt met het team
gedaan. We begeleiden het (zelforganiserende) team in haar teamopgave en
geven betekenisvolle vorm hieraan. Met de Coach Boulevard-vragenlijst voor
zelforganiserende teams©, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maakt
het team haar plan op met de PDCA-stappen. Na Reflectie en Check over
gemaakte stappen is bijstellen essentieel. Ook leidinggevenden en managers
kunnen met ons sparren over een teamopgave.

1 2 coach b o u levard

Opleiding Collega coaching
We bieden een op maat gemaakte opleiding collega-coaching waardoor interne
coaches op een professionele manier in staat zijn om collega’s te coachen. Zij
hebben zo coaching als tweede beroep. Tevens ondersteunen wij de organisatie
in het ontwikkelen van een intern platform voor de collega-coaches dat past bij
de organisatie.

Presentaties, workshops en masterclasses
Wij hebben ruime ervaring met systeemgericht coachen en het opleiden
van mensen daarin. Aansluitend op actuele thema’s op het gebied van
zelforganisatie en coachend leiderschap 3.0 is Coach Boulevard in staat om een
voor uw organisatie actueel onderwerp interactief en effectief neer te zetten.
Kort, krachtig en inspirerend.

1-daagse incompany (Agile) teamcoachtrainingen
Wil je bij een grote groep managers en/of medewerkers de neuzen dezelfde
kant op hebben? En wil je begrip en zicht op elkaars kwaliteiten realiseren?
Dan is een eendaagse interactieve coachtraining een goed antwoord. Coach
Boulevard leidt op in de coachgebieden: (agile-) teamcoaching, collegiale
coaching, coachend leiderschap, zelforganiserende teams en persoonlijk
leiderschap (zelfcoaching). Hoe mensen elkaar beïnvloeden is essentieel voor
resultaten.

Verandertrajecten - HR in beweging
De positie en mogelijkheden van HR is in de huidige transitiefasen binnen organisaties volop in beweging. Van beheren naar eigenaarschap in de lijn houden.
Dat betekent een agile-teamcoachende houding vanuit systeembenadering.
Voldoende kritieke momenten om aandacht aan te besteden. Coach Boulevard
kan daarin een ondersteunende rol spelen.
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Certificering en registratie
Post-HBO erkend
Alle opleidingen van Coach Boulevard zijn geregistreerd in het register post-hboopleidingen. De opleidingen voldoen aan de eisen van dit register aan het niveau
van de deelnemer (hbo werk- en denkniveau), het opleidingskundig-niveau, de
toetsen en beoordelingen. Na afronding van onze erkende opleidingen kun je, op
aanvraag, via Coach Boulevard een post-hbo-diploma ontvangen.

St!R
St!R is het eerste onafhankelijke register voor professioneel begeleiders in
Nederland, beroepsverenigingen overstijgend. Het register is een keurmerk
voor kwaliteit. Het geeft ook inzicht in beschikbare specialisaties én de
opleidingen die op het gebied van professioneel begeleiden erkend zijn. Met
een registratie bij St!R heeft een coach een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk
voor cliënten en opdrachtgevers. Deze opleidingen zijn erkend door St!R:
»	Erkende opleiding Individuele Coaching
»	Erkende opleiding Professionele Coaching
»	Erkende opleiding Teamcoaching
»	Erkende opleiding Individuele Coaching & Teamcoaching

NOBCO
NOBCO is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in
Nederland. NOBCO certificeert en faciliteert NOBCO aangesloten coaches en
opleiders, zodat zij het Europees gewaardeerde EIA- en EQA-keurmerk mogen
voeren. Coach Boulevard biedt twee NOBCO-trajecten aan die leiden tot EQAcertificering (European Quality Award), namelijk:
»	
NOBCO-Foundation, deze basisopleiding bestaat uit de BC1 t/m BC3 en
»	
NOBCO-Practitioner, volg hiervoor de BC1 t/m BC3 en IC1 t/m IC3.
Daarnaast kun je met het volgen van diverse lesdagen ook PE-uren (Permanente Educatie) behalen.

Schoolleidersregister
Sinds februari 2017 zijn de opleidingen van Coach Boulevard opgenomen in
het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die de gecertificeerde opleiding(en)
volgen, kunnen hiermee (deel)thema’s afronden voor de herregistratie.
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Thema’s:
» Professionaliseringsthema(s):
»	Persoonlijk leiderschap
»	Leidinggeven aan verandering
» Deelthema(’s):
»	Professionele leergemeenschap (uit: Kennis- en kwaliteitsontwikkeling)
»	Omgaan met verschillen als team (uit: Omgaan met verschillen).
»	Organisatie van de school (uit: Regie en Strategie)
»	Inrichten van het onderwijs (uit: Regie en Strategie)

Cedeo
Sinds 2011 onderzoekt Cedeo tweejaarlijks de klanttevredenheid over Coach
Boulevard voor open en maatwerk-opleidingen. In 2017 kregen we van organisaties en deelnemers zeer hoge waarderingen. Binnen de maatwerk opleidingen
scoren we het oordeel ‘tevreden tot zeer tevreden’ bij 95,4 % en in de open opleidingen 92,5% bij onze referenten. Stichting Cedeo, onderdeel van Lloyds Register
Nederland BV, is een onaf hankelijke, door de overheid erkende, keuringsinstantie die
de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en waarborgt.
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Opleidingen - Algemeen
Binnen Coach Boulevard benut je je tijd maximaal effectief. We werken met
studentenhandboeken, daarin staat per lesdag het doel en programma van de
dag, welke literatuur je vooraf leest en mogelijke opdrachten weergegeven. Je
levert vooraf een reflectieformulier in. De voorbereiding kost tussen de 6-10
uur per lesdag. We maken een onderscheid in korte opleidingen variërend van
2- 4 dagen, deze worden afgesloten met een bewijs van deelname. De korte
opleidingen kunnen EVC’s (vrijstellingen ) en overstap bieden naar de erkende
PHBO-opleidingen

Instroom- en certificeringseisen
Onze post-hbo erkende opleidingen moeten voldoen aan een aantal instroom
eisen, maar ook aan inhoudelijke eisen om te kunnen resulteren in een posthbo-diploma. Daarvoor is verplicht:
»	Aantoonbaar hbo werk- of denkniveau d.m.v. diploma of werkgevers
verklaring.
»	Tussentijdse- en eindtoetsen, om je bekwaamheid (volgens vooraf vast
gestelde criteria) aan te tonen.
»	Portfolio opbouwen waarmee je aantoonbaar je ontwikkeling weergeeft.
»	Post-hbo-leerhouding: zelfstandig kunnen studeren en in staat zijn reflectie
op eigen handelen toe te passen.
»	Vastgesteld aantal contacturen (lesuren en begeleiding) en praktijkuren.

Praktijkuren
Het is een vereiste om praktijkuren te maken waarin je het geleerde toepast.
Vlieguren maken om het coachen je eigen te maken. Het aantal uren varieert
per opleiding:
»	40 voor individuele coaching en professionele coaching
»	25 uur en minimaal 2 teamtrajecten voor teamcoaching
»	35 uur voor agile-lean teamcoaching
»	60 uur voor de uitgebreide ICTC-opleiding

Intervisie
Tijdens de opleiding maak je het geleerde ook eigen door samen te leren in een
vaste intervisiegroep. Leren van en met elkaar. Je leert de basisvoorwaarden en het
CREA-model. Bij de erkende opleidingen is het aantal intervisie-uren vastgesteld.
Bij de 15-daagse opleiding kom je 12 keer bijeen, bij de andere opleidingen 8-maal.
Voor de korte opleidingen worden 4 bijeenkomsten geadviseerd (facultatief).
17
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“Leer zowel het Individuele
Coachen als Teamcoachen,
in 11 dagen ben je
Professioneel Coach.”

Professionele Coaching
Doelgroep
Iedereen die zich wil professionaliseren in het coaching-vak: zowel in het
coachen van individuen als teams. Interne of externe Individuele coaches
en teamcoaches, loopbaancoaches, HR-adviseurs, communicatieadviseurs,
leidinggevenden en managers.

Resultaat opleiding
»	
Post-hbo-diploma Professioneel Coach
»	
St!R-erkend Professioneel Coach
»	NOBCO-Practitioner kan worden behaald
»	PE-uren

Opbouw opleiding
De post-hbo-erkende opleiding Professionele Coaching is uniek omdat
deze in korte tijd zowel opleidt in Individuele Coaching als in Teamcoaching.
De opleiding bestaat uit de drie leerlijnen:
»	De 3-daagse opleiding Basis Coaching is gericht op de basisprincipes en
basiswerkmodellen van het coachen, (BC1-BC3)
» gevolgd door 5 dagen opleiding opbouw traject Individuele Coaching
(IC1-IC5), en
»	3 dagen opleiding Teamcoaching (TC1-TC3).
»	Opleiding bestaat uit 11 lesdagen en 1 dagdeel assessment. Na een succesvol
afgerond assessment kan met de CB-certificering een aanvraag worden
verstuurd voor het post-hbo-diploma Professioneel Coach en de St!Rregistratie. De opleiding omvat 314 studiebelastingsuren (SBU).
Binnen de opleiding Professionele Coaching leer je zowel individuele coaching
als de basis van teamcoaching. Een professioneel coach is in staat de condities
voor een optimaal coachgesprek in verschillende omstandigheden en met
verschillende typen coachees te creëren, zowel met individuen als met teams.
Je benut je persoonlijke stijl om in korte tijd, vertrouwd en gefocust te kunnen
coachen. Na het basiscoachen leer je door middel van de Functionele Analyse
de wisselwerking tussen de coachee en de context in kaart te brengen en het
effect daarvan op de coachvraag. Vervolgens focus je je steeds op een andere
laag van de ijsberg. Na het ontwikkelassessment, waar je aantoonbaar blijk
geeft van de diverse St!R- en NOBCO-competenties van de Individuele Coach,
ga je je richten op Teamcoaching. Daar ligt de nadruk op het leervermogen van
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het team en de mate waarin een team in staat is eigenaarschap te nemen over
het eigen leerproces. Je leert patronen te herkennen, het gesprek in het team te
houden en conflicten te (ont)persoonlijken.

“Bij Coach boulevard leer
je ECHT teamcoachen!”
2 2 coach b o u levard

Teamcoaching
Doelgroep
Interne en externe teamcoaches, zelfstandig ondernemers, leidinggevenden
en managers, projectleiders, teamleiders en agile coaches die die zich willen
professionaliseren in het vak teamcoaching.

Resultaat opleiding
»	
Post-hbo-diploma Teamcoach
»	
St!R-erkend Teamcoach
»	NOBCO -Foundation kan worden behaald
»	PE-uren

Opbouw opleiding
De post-hbo-erkende opleiding Teamcoaching bestaat uit drie leerlijnen:
»	De 3-daagse opleiding Basis Coaching (BC1 - BC3), waarin je diverse
werkmodellen en methodieken eigen maakt vanuit het kader van de
5 Kritieke Succesfactoren,
»	gevolgd door 5 dagen (TC1 - TC5) opbouw teamcoachtraject en
»	2 verdiepingsdagen (TC6&7) over het coachen van stagnerende teams
en op de kritieke momenten van de teamcoach.
De opleiding bestaat in totaal uit 10 lesdagen en 1 dagdeel assessment. De
opleiding wordt afgerond met een eindassessment waarbij eigen beeld
materiaal van een teamcoachtraject wordt gebruikt. Het CB-certificaat, na de
succesvolle afronding, is voorwaarde voor registratie en aanmelding bij de
St!R als erkend Teamcoach en voor de aanvraag van het post-hbo-diploma
Teamcoach. De opleiding omvat 307 studiebelastingsuren (SBU).
Teamcoaching is een krachtig middel om teams in staat te stellen hun doelen
te realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen. De teamcoach leert te kijken
naar het team als een systeem, patronen te ontdekken in de communicatie
binnen het team en aan te sluiten bij wat betekenisvol is in het hier-en-nu.
Zo leren en vormen zelforganiserende teams hun fundament. Daarbij staat
steeds het eigenaarschap in de hier-en-nu situatie centraal. Hoe wordt de
huidige situatie in stand gehouden, wat is je eigen bijdrage hierin en hoe kun
je je mogelijkheden beter inzetten? De nadruk ligt op het leervermogen van
het team en de mate waarin een team in staat is eigenaarschap te nemen
over het eigen leerproces (leren leren) en dat resultaatgericht te doen zowel
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op de inhoud als de wijze waarop geleerd wordt, dat wordt uitgedrukt in
teamvolwassenheidniveau.
Coach Boulevard biedt je de relevante theoretische kaders en je krijgt feedback
op je persoonlijke stijl, waardoor je steeds gerichter op je persoonlijke en
professionele kracht kunt gaan vertrouwen, je jouw professionele ruimte
vergroot en je jouw handelingsverlegenheid verkleint. Aan het einde van
de opleiding toon je tijdens je eindassessment aan dat je startbekwaam
Teamcoach bent.

“Coachen op alle lagen
van de IJsberg met nadruk
op het versterken van
het leervermogen van
individuen.”
24 coach b o u levard

Individuele Coaching
Doelgroep
Coaches, loopbaancoaches, zelfstandig ondernemers, leidinggevenden
en managers die zich professioneel willen gaan bezighouden met het vak
individuele coaching.

Resultaat opleiding
»	Post-hbo-diploma Individueel Coach
»	
St!R-erkend Individueel Coach
»	NOBCO-Practitioner kan worden behaald
»	PE-uren

Opbouw opleiding
De post-hbo-erkende opleiding Individuele Coaching bestaat uit de drie
leerlijnen:
»	3-daagse opleiding Basis Coach, waar de 5 KSF’s het kader vormen voor de
basis-werkmodellen, (BC1-BC3)
»	gevolgd door 5 dagen Individuele Coaching, opbouw van het coachtraject:
de start intake met FA, tijdens het coachtraject werken met de ijsberg en de
afronding van het coachtraject, en ontwikkelassessment, (IC1-IC5)
»	en 2 verdiepingsdagen specifiek gericht op coaching en de kritieke
momenten van de coach. (IC6 & IC7)
Aan het einde van de opleiding toon je in het real-life assessmentgesprek aan
dat je de diverse competenties bezit van een startbekwaam Individueel Coach.
De opleiding omvat 290 studiebelastingsuren (SBU).
Door middel van de Functionele Analyse (FA) leer je de wisselwerking tussen
de coachee en de werkcontext in kaart te brengen en het effect daarvan op de
coachvraag. Hoe wordt de huidige situatie in stand gehouden, wat is de bijdrage
van de coachee hierin en hoe kan deze zijn mogelijkheden beter inzetten?
Ofwel wat heeft iemand te leren om zijn (werk)leven betekenisvol te leiden
zoals hij het voorstaat? Vervolgens focus je afwisselend op andere lagen van de
IJsberg. Zoals bijvoorbeeld opvattingen en drijfveren, zg. intra-persoonlijk en
hoe hij met zijn coachvraag met anderen interacteert (interpersoonlijk). Je leert
het gedrag in het hier-en-nu te benoemen en te koppelen aan het gewenste
gedrag. En ook de wijze waarop de coachee zich met eigen gedachten klemzet,
waardoor hij het gewenste gedrag niet kan laten zien. Met Individuele Coaching
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leer je een onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen
nabijheid en afstand, als je focust op wat iemand drijft en stilstaat bij nieuwe
inzichten en bijkomende emoties.

“In onze meest volledige
opleiding wordt je in 15
lesdagen opgeleid tot
zowel erkend Individueel
Coach als Teamcoach.”
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Individuele Coaching
en Teamcoaching
Doelgroep
Teamcoaches, loopbaancoaches, zelfstandig ondernemers, leidinggevenden en
managers, agile coaches en agile leaders die zich bezighouden met het coachen
van individuen en teams. Kortom iedereen die zich wil professionaliseren in het
vak Individuele Coaching en Teamcoaching.

Resultaat opleiding
»	Post-hbo-diploma Individueel Coach en Teamcoach
»	St!R-erkend Individueel Coach en Teamcoach
»	NOBCO-Practitioner kan worden behaald
»	PE-uren

Opbouw opleiding
De post-hbo-erkende opleiding Individuele Coaching en Teamcoaching bestaat
uit de volgende leerlijnen:
»	De 3-daagse opleiding Basis Coach, gericht op de basisprincipes en basis
werkmodellen van het coachen, (BC1-BC3)
»	gevolgd door 5 dagen opleiding Individuele Coaching (IC1-IC5), en
»	7 lesdagen Teamcoaching, onderverdeeld in 5 lesdagen over opbouw
teamcoachtraject en 2 verdiepingsdagen over het coachen van stagnerende
teams en op de kritieke momenten van de teamcoach. (TC1-TC7)
Binnen deze opleiding doe je tweemaal assessment, eenmaal als Individueel
Coach d.m.v. een real-life assessmentgesprek en eenmaal met beeldmateriaal
als Teamcoach. Na succesvol afgeronde assessments kan met de CB-certificering
een aanvraag worden verstuurd voor het post-hbo-diploma Individueel Coach &
Teamcoach en de St!R-registratie. De opleiding omvat 456 studiebelastingsuren
(SBU).
Door middel van de Functionele Analyse leer je de wisselwerking tussen de
coachee en de context in kaart te brengen om inzicht te bieden in hoe de
huidige (ongewenste) situatie in stand wordt gehouden en wat betekenisvolle
stappen kunnen zijn. Vervolgens focus je je steeds op andere lagen van de
ijsberg, namelijk aannames, opvattingen, emoties en drijfveren. Je leert het
gedrag in het hier-en-nu te benoemen en te koppelen aan het gewenste gedrag
Erkende o ple id ing en 27

en de wijze waarop de coachee zich met eigen gedachten klemzet, waardoor
hij het gewenste gedrag niet laat zien. Je leert een onderzoekende houding
te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en afstand als je focust op
wat iemand drijft en stilstaat bij nieuwe inzichten en bijkomende emoties.
Halverwege de opleiding toon je in het real-life assessmentgesprek aan dat je
de diverse competenties bezit van een startbekwaam Individueel Coach.
Teamcoaching is een krachtig middel om teams in staat te stellen hun doelen te
realiseren en zich duurzaam te ontwikkelen. De teamcoach leert te kijken naar
het team als een systeem en patronen te ontdekken in interactie binnen het
team. De nadruk ligt op het leervermogen van het team en de mate waarin een
team in staat is eigenaarschap te nemen over het eigen leerproces (leren leren)
en dat resultaatgericht te doen zowel op de inhoud als de wijze waarop geleerd
wordt, dat wordt uitgedrukt in teamvolwassenheidniveau.

“Voor iedereen die zich
breder wil ontwikkelen
als coach en meer waarde
wil toevoegen gericht op
duurzaam resultaat.”
2 8 COACH B O U LEVARD

Agile-lean teamcoaching
Doelgroep
Voor iedereen die zich breder wil ontwikkelen als Agile teamcoach en meer
waarde wil toevoegen gericht op duurzaam resultaat in ontwikkeling en continu
verbeteren in teams en organisaties: Agile coaches, adviseurs, consultants en
projectleiders, teamcoaches (in- of extern), proces-, Lean- en Agile-consultants.

Resultaat opleiding
»	Post-hbo-diploma Agile-lean teamcoach
»	Optioneel: Green Belt-certificaat
»	Scrum Master-certificaat
»	PE-uren

Opbouw opleiding
Deze unieke post-hbo-opleiding bestaat uit drie leerlijnen:
»	De startdag (ALT1) biedt inzicht en handvatten voor interventies hoe agile en
de 5 kritieke succesfactoren samenhangen. Aansluitend vinden 2 lesdagen
(ALT2&ALT3) plaats om de agile-uitgangspunten en leanprincipes eigen te
maken die de basis leggen om het Scrum Master en Green Belt examen
online te halen,
»	gevolgd door 5 lesdagen (ALT4-ALT8) waar je leert hoe je vanuit verschillende
rollen en methodieken het collectief eigenaarschap van een zelforganiserendof verbeterteam kunt versterken, en
»	afsluitend 3 verdiepingsdagen (ALT9-11) over hoe je vanuit organisatie- en
veranderperspectief het ‘paarse’ proces verder vorm kunt geven.
De opleiding sluit je af met een werkstuk en een eindgesprek. Eenmaal afge
studeerd mag je je ‘Purple Belt’ erkend Agile(-lean) teamcoach noemen. Dit is
een kleur die niet voorkomt in de lean-systematiek, maar staat voor het idee
dat in deze leergang het ‘blauwe denken’ (rationeel en analytisch) en het ‘rode
doen’ (gericht op wat mensen beweegt) elkaar op allerlei manieren ontmoeten.
Cruciaal voor organisaties om relevant en wendbaar te blijven, zijn sterke
zelforganiserende teams die in staat zijn betekenis te geven aan hun rol en
gesprekspartner zijn voor andere teams. Maar hoe bouw je dat soort teams?
Dat vraagt om meer dan een optelsom van ‘hard’ en ‘zacht’. Het gaat om
resultaat én om afstemming, om groei in volwassenheid qua samenwerking
Erkende o ple id ing en 29

én om procesvolwassenheid. Niet na elkaar, maar tegelijkertijd en continu. Het
professioneel begeleiden van teams in hun groei naar een sterke, volwassen
rol vraagt om competente begeleiders die vertrouwd zijn met methodes vanuit
lean, agile, scrum en teamcoaching maar ook methode-overstijgend kunnen
werken aansluitend bij wat een team te leren of ontwikkelen heeft. Dat is Agilelean teamcoaching.

3 0 COACH B O U LEVARD

Korte
opleidingen
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“Bij Coach boulevard leer
je echt teamcoachen op
duurzame ontwikkeling
en prestaties.”

Teamcoaching voor
Agile professionals
Doelgroep
Scrum masters (niet alleen IT’ers!), agile coaches, teamleiders, en auditors die
verantwoordelijk zijn voor of belang hebben bij de ontwikkeling van teams in
hun performance en resultaten en waar het zelforganiserend vermogen van
het team van belang is voor de organisatie.

Resultaat opleiding
» CB-certificaat van deelname Teamcoaching Agile professional
» Vrijstelling voor PHBO-erkende opleiding Teamcoaching of Agile(lean)
teamcoaching

Opbouw opleiding
De opleiding bestaat uit drie lesdagen. Er wordt gewerkt met zelf ingebrachte
praktijksituaties en de persoonlijke leerdoelen. Er wordt een actieve oefen
houding van je verwacht, learning by doing. De opbouw van de opleiding en
per lesdag is vanuit de PDCA-cyclus waarin je met betekenisvolle stappen leert
vanuit systeem- en progressiegericht kader je handelen en dat van het team
bij te stellen en krachtiger te maken. Het advies is minimaal 4 keer bijeen te
komen voor intervisie naast de deelname aan de lesdagen. Intervisiedeelname
is facultatief. Na de derde lesdag ontvang je een CB-instituut-bewijs van deel
name: Teamcoaching voor Agile professionals. De opleiding geeft vervolgens
vrijstellingen voor drie lesdaggen in de post-hbo-opleiding Teamcoaching en
Agile-lean teamcoaching, indien je de opleiding afsluit met een leerjournaal over
je leermomenten en -stappen (inclusief de intervisiebijeenkomsten).
De opleiding teamcoaching voor agile professionals is uitstekend geschikt voor
scrum masters (niet alleen IT’ers!) en teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling van teams in hun performance en waar het zelforganiserend vermogen van het team van belang is voor de organisatie. Voor die scrum masters en
teamleiders die de behoefte hebben om vanuit de agile uitgangspunten en scrummethodieken handvatten eigen te maken om verantwoord te handelen in het
teamcoachen (vanuit een theoretisch kader, en niet alleen vanuit gevoel of intuïtie).
Met deze opleiding leer je teams verantwoord te coachen in hun performance,
maar ook in hun collectief eigenaarschap voor het team ontwikkelproces. Dit doe
je systeem- en progressiegericht vanuit de agile lean-scrumteamcoach principes.
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“Coachend leiderschap
is je wezenlijke bijdrage
in het leervermogen van
de organisatie.”

(AGILE-TEAM) COACHEND
LEIDERSCHAP 3.0
Doelgroep
Agile leiders, contentmanagers en managers die behoefte hebben aan
praktische handvatten en reflectie op eigen handelen en verdieping van kennis,
houding en vaardigheden in het coachen van teams als coachend leider 3.0.

Resultaat opleiding
» CB-certificaat van deelname Coachend leiderschap 3.0
» Vrijstelling voor PHBO-erkende opleiding Teamcoaching of Agile(lean)
teamcoaching

Opbouw opleiding
Tijd is een belangrijk gegeven en die benutten we optimaal. Voorafgaand
aan een lesdag lees je praktijkgerichte literatuur. Tijdens de opleiding ligt het
accent op learning by doing en reflection on action. Er wordt gewerkt met zelf
ingebrachte praktijksituaties en elkaars persoonlijke leerdoelen. De opleiding
duurt vier dagen. De opleidingsdagen hebben een tussenperiode van drie
weken. Het advies is minimaal 4 keer bijeen te komen voor intervisie naast de
deelname aan de lesdagen. Intervisiedeelname is facultatief.
Teams als bouwstenen vraagt om een andere kijkwijze in de rol van de Agile
Coach. De opleiding (Agile-team) Coachend leiderschap 3.0 richt zich op deze
andere kijkwijze waardoor je de krachten in het team weet te optimaliseren.
Met deze opleiding leer je je kijkwijze verbreden als coachend leider vanuit
organisatie – en klantperspectieven teams professioneel te coachen, in hun
performance én in het collectief eigenaarschap voor het proces. Dit doe je
vanuit systeem- en progressiegerichte principes. Je wordt je bewust van de
effecten van je eigen bijdrage en weet deze in persoonlijke leerdoelen om te
zetten.
Je leert hoe je bijdrage als coachend leider kan resulteren in teams die continue
effectief presteren en duurzaam ontwikkelen, omdat je je bewust bent van je
verschillende petten en deze effectief weet in te zetten t.b.v. de organisatie,
inspirerend in de organisatie-visie bent en de meerwaarde van jouw diverse
rollen en taken weet te benoemen. Als coachend leider houd je zicht vanuit
het grotere geheel (why) op hoe en wat er gebeurt, onderken en accepteer
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je circulaire processen. Je leert het collectief eigenaarschap voor content en
proces vanaf de start te vergroten en weet deze bij het team te houden, te
interveniëren vanuit leerprocessen die voor de organisatie van belang zijn.
Lastige situaties maak je bespreekbaar in relatie met de teamopgave vanuit
transitie of transformatie-perspectief en weet daarin weerstand en conflicten
productief te maken.

“Als je het niet verwacht
leer je het meest.”
3 6 coach b o u levard

Summerschool
In de maanden juli en augustus is er ieder jaar de CB-summerschool. In een
korte periode kun je korte opleidingen volgen buiten de drukke werkmaanden,
terwijl er genoeg tijd overblijft voor vakantie.

Op het menu staan:
3-daagse opleiding Basis coaching
De 3-daagse opleiding Basis Coaching is gericht op de basisprincipes en
basiswerkmodellen van het coachen. Je legt de basis om direct aan de slag te
gaan als coach. De 5 Kritieke Succesfactoren (KSF’s) vormen het kader voor
analyse en interventies voor elk coachtraject. Je coach-toolbox wordt gevuld
met basisinterventies en werkmodellen. Je ontwikkelt een metaview op hoe
knelpunten in stand worden gehouden en wat je eraan kunt doen en maakt
je coachmodellen eigen gericht op de drie lagen van de KSF IJsberg en als
basiscoach de bijpassende beroepshouding hierbij.
Prijs: € 1.485,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)

3-daagse opleiding Teamcoaching
voor Agile professionals
Voor agile professionals die de behoefte hebben om vanuit de agile uitgangs
punten en scrummethodieken handvatten eigen te maken om verantwoord
te handelen in het teamcoachen (vanuit een theoretisch kader, en niet alleen
vanuit gevoel of intuïtie). Je leert je teams verantwoord te coachen in hun performance, maar ook in hun collectief eigenaarschap voor het team ontwikkel
proces. Dit doe je door systeem- en progressiegericht teamcoachen te
integreren met de agile scrum principes.
€ 1.595,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)

4-daagse opleiding (Agile-team) Coachend
leiderschap 3.0
In deze opleiding leer je anders kijken en andere mogelijkheden zien, waardoor
je vanzelfsprekendheden en aannames minder tot niet vanzelfsprekend worden. Daardoor weet je je de krachten in het team te optimaliseren. Met deze
opleiding leer je je kijkwijze verbreden als coachend leider vanuit organisatie –
en klantperspectieven teams professioneel te coachen, in hun performance én
in het collectief eigenaarschap voor het proces.
€ 2.200,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)
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2-daagse masterclass Intervisiecoaching
Intervisiecoaching: Het bevorderen van gezamenlijk leren in de organisatie. Het
blijkt dat peergroupleren, leren van gelijkgestemden, duurzamer resultaat oplevert dan leren van deskundigen. Intervisie is een methode van dit leren van en
met elkaar. Dat kan met of zonder begeleiding. Tijdens deze masterclass leer je
het proces van intervisiecoaching, de noodzakelijke drie rollen en een aantal werkmodellen zoals de CREA. Je krijgt een draaiboek van een workshop en vragenlijsten zodat je in je eigen organisatie intervisie kan introduceren en kan starten.
€ 990,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)

2-daagse masterclass Executive coaching
Het coachen van executives, ofwel bestuurders, leiders, managers, vraagt
om bijzondere kwaliteiten van de executive coach. De doelgroep (executives)
zijn eraan gewend dat anderen naar hen luisteren. In het hier-en-nu wordt
jouw vermogen te verdragen op de proef gesteld, evenals je hersteltijd en
je taalgebruik. Je leert het reflectievermogen van de executive over de eigen
bijdrage te verdiepen, zonder hem de schuld te geven.
€ 990,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)

Masterclass 5 Kritieke Succesfactoren
en Functionele Analyse
Coachen is meer dan goed luisteren. Het is ook snel schakelen in het hier-ennu tussen emoties, aannames en aandachtsgebieden ten behoeve van het
(collectief) eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling. Om verantwoord te
coachen kun je je coachee of team niet afhankelijk maken van enkel je intuïtie.
Ook een coach dient zich te kunnen verantwoorden. De 5 KSF’s en FA vormen
de basis om in een goed gesprek tot een betekenisvolle stap voor de coachee
of het team te komen. En natuurlijk kun je het geleerde ook op jezelf als (team)
coach toepassen.
€ 495,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)

Masterclass Bedrijfscoaching
Leg, tijdens deze masterclass van een halve dag, je website en marketing initiatieven voor aan onze Programma Manager Hasti van Vliet en ze geeft je feedback
en tips op maat voor jouw praktijk. Door de vragen die Hasti je stelt, krijg je zicht
op waar je staat met je business. En wat op dit moment de meest betekenisvolle
marketing stappen voor jouw praktijk gaan zijn. In een kleine groep van max. 6
deelnemers, stel je jouw specifieke vragen en ontvang je feedback en tips.
€ 250,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)
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Masterclass Agile Loopbaancoaching
Binnen het huidige bedrijfsleven zijn ‘agile’, ‘verandering’ en ‘gericht op
klantwaarde’ leidende processen. Voor loopbaancoaches betekent dit dat de
oudere stijl van gedetailleerd analyseren en vervolgens via een stappenplan tot
een zingevend en realistisch loopbaanadvies komen niet meer voldoet aan de
‘lenigheid’ die in het bedrijfsleven gevraagd wordt. Er zijn tegenwoordig steeds
meer mogelijkheden om je carrière-pad in te richten en er worden steeds meer
switches gemaakt die elkaar ook steeds sneller opvolgen. In deze masterclass
worden de principes van agile gebruikt om met een nieuwe bril te kijken naar
loopbaancoaching. Diverse methodieken die je morgen met je cliënten kan
inzetten worden behandeld en er wordt dieper ingegaan hoe de arbeidsmarkt
zich ontwikkelt en hoe loopbaanbaancoaches in hun werk hierop kunnen
interveniëren.
€ 495,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)

Special coachend leiderschap met paarden
Systeembewust leiderschap in de kudde - Paarden leven al meer dan 65 miljoen
jaar op aarde. Zij hebben een sterk adaptief vermogen en zijn voortdurend gericht op het overleven van de kudde (systeem). Zij hanteren vanuit hun natuur,
als kudde- en prooidier, systeembewust leiderschap. Door deze natuurlijke
kwaliteit kunnen paarden een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van
jouw systeembewust leiderschap.
€ 290,- (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)

Special inzetten van jouw potentieel
als coach met paarden
Inzetten van jouw potentieel als coach. Hoe kan je als coach je hele hebben en
houden inzetten. De paarden nodigen je uit om jouw volledige potentieel als
coach in te zetten ten dienste van de coachee of het team waar je mee werkt.
Vanuit hun kudde bewustzijn kunnen zij niet anders dan het geheel waarnemen
en daar op reageren.
€ 290,– (incl. locatiekosten, excl. btw of btw-vrijgesteld)
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Eendaagsen/Lesdagen
Basis Coaching
BC1 – De basis: de 5 Kritieke Succesfactoren. Deze 5 Kritieke Succesfactoren
(KSF’s) vormen het kader voor analyse en interventies voor elk coachtraject. Na
deze dag heb je basisinterventies en twee werkmodellen voor KSF Meetlat en
Eigenaarschap om direct aan de slag te gaan als coach.
BC2 – Contextgericht coachen. De basis voor systeemgericht individueel- en
teamcoachen, met accent op interactieprocessen in de context. Ontwikkelen
van metaview hoe knelpunten in stand worden gehouden en wat je eraan kunt
doen.
BC3 – Werkwijzen en beroepshouding. Eigen maken van coachmodellen
gericht op de drie lagen van de KSF IJsberg en als basiscoach de bijpassende
beroepshouding hierbij.

Individuele Coaching
IC1 – Intake: van Coachvraag tot Contract. Vanuit de coachvraag wordt
de Functionele Analyse toegepast, waarin de wisselwerking tussen de context
en patronen in de ijsberg en het effect daarvan op de coachvraag expliciet
aandacht vraagt.
IC2 – Coachen op gedrag in de context. Leert de deelnemer gedrag van coachee in het hier-en-nu te benoemen en dat te koppelen aan het gewenste gedrag,
waarmee. Vanuit de Functionele Analyse komt het keuzeproces voor betekenisvolle
stappen op gang. Eigenaarschap wordt gecreëerd voor de te maken ontwikkeling.
IC3 – Coachen op opvattingen. Deze lesdag zoomt in op de tweede laag van
de ijsberg; de wijze waarop een coachee zich met eigen gedachten klemzet,
waardoor het gewenste gedrag boven de waterlijn zich niet laat zien.
IC4 – Coachen op waarden en drijfveren. Hierbij ligt de focus op wat iemand
drijft en stilstaan bij inzichten en bijkomende emoties. Deelnemers leren een
onderzoekende houding te hanteren en balans te houden tussen nabijheid en
afstand.
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IC5 – Afronding Coachtraject & ontwikkel-assessment.*
Deze dag staat naast de afronding van een coachtraject in het teken van tussentijds toetsen. Het coachverslag met Functionele analyse wordt aangeleverd. En in
de middag het ontwikkelassessment, waarin de deelnemer beeld krijgt waar hij
staat in zijn ontwikkeling als coach met gerichte feedback richting eind assessment
IC6 – Coachen op vitaliteit. Balans vinden tussen werk en privé, vitaliteit en
veerkracht op het werk, grensoverschrijdend gedrag op het werk. Het uit balans
raken in je vitaliteit door uit het oog te verliezen wat er toe doet. Coachen om
deze life-topics weer een nieuwe vorm te geven. Falen is niet het vallen zelf,
falen is het niet meer opstaan.
IC7 – Kritieke momenten Individueel Coach.*
Deze laatste lesdag in de opleiding is voor de puntjes op de i. wat betreft
vakbekwaam en ontwikkeling als individueel coach.

Teamcoaching
TC1 – Teamintake en Functionele Analyse. Vanuit systeemdenken staat
waarneming van het alledaagse gebeuren in het hier-en-nu en de Functionele
Analyse (hoe worden ongewenste situaties hiermee in stand gehouden?)
centraal. De intake met de manager komt aan bod en met het GROUP-model
wordt de intake met het team geoefend.
TC2 – Teaminterventies in het Hier-en-Nu. Centraal staan de interventies,
aansluitend bij teamvolwassenheid en het stellen van circulaire vragen gericht
op de patronen en interactielijnen van het team.
TC3 – Conflicten in teams productief maken. Conflicten geven drempels
weer die genomen moeten worden voor betere afstemming. Niet iedere coach
zit op conflicten te wachten. Zicht op eigen houding, escalatieladder, spelregels
en 5-stappenmodel vergroten het professioneel handelen.
TC4 – Coachen van zelforganiserende teams. In veel organisaties zijn teams
bezig met de transfer als zelforganiserend team. Deelnemers krijgen inzicht
in het transitieproces en krijgen een werkwijze aangereikt om met een team
de transitie en eigen bijdrage erin bespreekbaar te maken. Met aandacht voor
het onbegrip door taalvervuiling van begrippen. Bespreekbaar maken van
dilemma’s en ambiguïteit en Plek der Moeite.
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* Niet als losse lesdag te volgen.

TC5 – Afronding teamcoachtraject & ontwikkelassessment.*
Deze dag staat naast de afronding van een teamcoachtraject in het teken van
tussentijdse toetsen. Het teamcoachverslag met Functionele analyse wordt
aangeleverd. En in de middag het ontwikkelassessment waarin deelnemers
laten zien waar ze staan in hun ontwikkeling richting startbekwaamheid, met
gerichte feedback richting eind assessment
TC6 – Coachen van regressieve en stagnerende teams. Centraal staat het
coachen van niet functionerende teams, die afwachtend en zelfs agressief op je
aanwezigheid reageren. Verbinding maken, vermogen om te verdragen om in
verbinding te blijven, relatie met context waaronder ook het management valt
wordt eigen gemaakt.
TC7 – Kritieke momenten Teamcoach.*
Deze laatste lesdag in de opleiding is voor de puntjes op de i. wat betreft vak
bekwaam en ontwikkeling als teamcoach. Het zoomt in op de wijze waarop
deelnemers zichzelf klemzetten. Belangrijkste doel van deze dag is het vergroten
van de professionele ruimte.

Agile-lean teamcoaching
ALT1 – Agile en de 5 Kritieke Succesfactoren. Deze 5 Kritieke Succesfactoren
(KSF’s) vormen het kader voor analyse en interventies voor elk coachtraject. Na
deze dag heb je basisinterventies en twee werkmodellen voor KSF Meetlat en
Eigenaarschap om als Agile-lean teamcoach gesprekken aan te gaan.
ALT2 – Agile-lean uitgangspunten. Je maakt kennis met agile en lean
kernbegrippen en basis-tools en leert het belang daarvan inzien bij het helpen
van teams in hun ontwikkeling. Je maakt kennis met begrippen als en met
benaderingen als Scrum, Kaizen, KANO, klantarena en SOW.
ALT3 – Agile-lean methoden. Deze lesdag geeft je een fundament om je als
begeleider van teams te kunnen baseren op feiten en analyses. Besproken
wordt welke lean en scrum teamcoaching-methode en werkmodellen passen bij
welke situatie en hoe methoden in samenhang kunnen worden toegepast.
ALT4 – Faciliteren van teams als Agile-lean teamcoach. De deelnemer leert
op een didactische manier vorm te geven aan verschillende methodieken en
krijgt feedback op de effecten van zijn begeleidingsstijl. In deze lesdag wordt
* Niet als losse lesdag te volgen.
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duidelijk hoe de deelnemer het collectief eigenaarschap van het verbeterteam
kan versterken én kan belemmeren.
ALT5 – Praktijksimulatie Agile-lean teamcoaching. In een praktijksituatie
ondergaan de deelnemers het teamproces van verbeteren. Als agile-lean
teamcoach intervenieer je op dit proces.
ALT6 – Teamintake en Functionele Analyse. Vanuit systeemdenken staat
waarneming van het alledaagse gebeuren in het hier-en-nu (Go to the Gemba)
en de Functionele Analyse (hoe worden ongewenste situaties in interactie- en
werkprocessen in stand gehouden?) centraal. De intake met de manager komt
aan bod en met het GROUP-model wordt de intake met het team geoefend.
ALT7 – Teaminterventies in het Hier-en-Nu. Centraal staan de interventies,
aansluitend bij teamvolwassenheid en het stellen van circulaire vragen gericht
op de patronen en interactielijnen van het team met als focus continue
verbeteren en duurzaam ontwikkelen.
ALT8 - Conflicten in teams productief maken. Conflicten geven drempels
weer die genomen moeten worden voor een betere afstemming in persoonlijke
en werkprocessen. Niet iedere agile coach zit op conflicten te wachten. Zicht op
eigen houding, escalatieladder, spelregels en 5-stappenmodel vergroten het
professioneel handelen. Eigen praktijksituaties staan wederom centraal.
ALT9 – Agile-lean teaminterventies. Er wordt verder geoefend met de paarse
Functionele Analyse. Als agile-lean teamcoach heb je een brede scope niet allen
naar teams maar ook de samenwerking met het management. Een aantal zaken
van executive coaching, het coachen van managers en directie, komt aan bod.
ALT10 – Van stagnerende naar wendbare teams. Weerstand betekent
dat een team niet doet wat jij wilt. De deelnemer leert hoe hij zelf stagnatie
versterkt en hoe beweging te creëren en hoe de transitiefasen op een paarse
manier benut kunnen worden.
ALT11 – Kritieke momenten Agile-lean teamcoach. Deze laatste lesdag in
de opleiding is voor de puntjes op de i wat betreft vakbekwaam en ontwikkeling
als agile-lean teamcoach.
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Prijsoverzicht per 1 maart 2019
Kosten per lesdag
€ 495,00 Incl. locatiekosten

Kosten Literatuur
Per lesdag verschillend.

Alle opleidingen van Coach Boulevard zijn BTW vrijgesteld.
Opleidingen
Een opleiding voldoet aan de vereisten van o.a. St!R en Post-hbo en is samen
gesteld uit een aantal voorgeschreven lesdagen.

Basis coaching (3 lesdagen)
Opleidingskosten
Factuurprijs
Bijkomende kosten
Verplichte literatuur (indicatie)
Supervisie NOBCO Foundation/Practitioner3

€ 1.485,00
€ 1.485,00

€ 112,00
€ 75,00

Individuele Coaching2 (10 lesdagen)
Opleidingskosten
Assessmentkosten1
Factuurprijs
Bijkomende kosten
Verplichte literatuur (indicatie)
PHBO-diploma (optioneel)
Supervisie NOBCO Foundation/Practitioner3

€ 1.485,00
€ 350,00
€ 5.300,00

€ 160,00
€ 105,00
€ 150,00

Professionele Coaching2 (11 lesdagen)
Opleidingskosten
Assessmentkosten1
Factuurprijs
Bijkomende kosten
Verplichte literatuur (indicatie)
PHBO-diploma (optioneel)
Supervisie NOBCO Foundation/Practitioner3
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€ 5.445,00
€ 350,00
€ 5.795,00

€ 223,75
€ 105,00
€ 150,00

TEAMCoaching2 (10 lesdagen)
Opleidingskosten
Assessmentkosten1
Factuurprijs

€ 4.950,00
€ 350,00
€ 5.300,00

Bijkomende kosten
Verplichte literatuur (indicatie)
PHBO-diploma (optioneel)

€ 242,99
€ 105,00

Individuele Coaching & Teamcoaching2
(15 lesdagen)
Opleidingskosten
Assessmentkosten1
Factuurprijs

€ 7.425,00
€ 700,00
€ 8.125,00

Bijkomende kosten
Verplichte literatuur (indicatie)
PHBO-diploma (optioneel)
Supervisie NOBCO Foundation/Practitioner3

€ 242,99
€ 105,00
€ 105,00

Agile-Lean Teamcoaching (11 lesdagen)
Opleidingskosten
Examenkosten
Factuurprijs
Bijkomende kosten
Verplichte literatuur (indicatie)
PHBO-diploma (optioneel)

€ 5.445,00
€ 550,004
€ 5.995,00

€ 278,00
€ 105,00

4-daagse (Agile-team) Coachend
leiderschap 3.0 (4 lesdagen)
Opleidingskosten
Factuurprijs
Bijkomende kosten
Verplichte literatuur (indicatie)

€ 1.980,00
€ 1.980,00

€ 140,00
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3-daagse Teamcoaching voor agile
professionals (3 lesdagen)
Opleidingskosten
Factuurprijs
Bijkomende kosten
Verplichte literatuur (indicatie)

€ 1.485,00
€ 1.485,00

€ 125,00

1	Kosten (herkansing) assessment en/of eindgesprek € 350,00
2	Deze opleiding bevat 3 lesdagen Basis Coachen
3	Dit zijn kosten m.b.t. een supervisiegesprek over reflectie en leermomenten uit
leerjournaal en coachverslag betreffende lesdag BC1 t/m BC3, IC1 t/m IC3
4	Inclusief Examen Purple Belt € 350,00, Online Theorie-examen Green Belt Agile-Lean
Teamcoach €100,00 en Online Scrum examen €100,00
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