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Informatie Opleiding Beeldcoaching 
 

Ben je op zoek naar een krachtige coachingsopleiding? En wil je door middel van 
intervisiemomenten met collega’s reflecteren op je eigen coachingsvaardigheden? 
Beeldcoaching is een methode waarbij je met behulp van videobeelden de hulpvragen van 
je coachee vast legt en analyseert.  Met Beeldcoaching maak je de coachee eigenaar van 
zijn/haar eigen veranderproces door samen videobeelden terug te kijken.  
 
In de opleiding doorloop je 5 coachingstrajecten. Wie je coachees zijn en welke 
hulpvragen zij inbrengen kan zeer divers zijn. Denk daarbij aan je collega’s voor de klas, 
een leerling in de klas, een leerling in de individuele begeleiding maar ook aan een vraag 
gerelateerd aan een onderwijsproces.  
 
Doel:    

Het doel van Beeldcoaching is de vakbekwaamheid van de gecoachte te vergroten en te 

vernieuwen op basis van reflectie en feedback op eigen handelen. De beeldcoach maakt 

daarbij gebruik van videobeelden. De beeldcoach richt zich op de interactie, de 

organisatie en de inhoud. Uitgangspunt is de gecoachte in zijn kracht zetten en door 

middel van positief en oplossingsgericht coachen de ander in beweging brengen. 

 

Duur: 

De duur van de opleiding Beeldcoaching is twee jaar. De cursusbijeenkomsten zullen eens 

per 4 à 5 weken plaatsvinden. 

Plaats: Leiden.  

Start: vanaf september 2020. 

 

Inhoud: 

Eerste jaar: 

• Hulpvraag gerelateerde video-opnames maken  

• Videobeelden analyseren middels micro-analyse 

• Kernselecties maken  

• Beheersen van de principes van de basiscommunicatie 

• Organiseren van een coachingsgesprek  

• Basale kennis met betrekking tot coachings- en reflectievaardigheden 

 

Tweede jaar: 

• Door middel van een intakegesprek komen tot een gerichte hulpvraag 

• Hulpvraag gerelateerde video-opnames maken  

• Videobeelden analyseren op inhoud, organisatie en interactie 

• Videobeelden van groepsopnames en nagesprekken analyseren middels micro-

analyse 

• Kernselecties maken  

• De termen van de basiscommunicatie hanteren in nagesprekken 
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• De gecoachte in zijn kracht zetten 

• In een coachingsgesprek tot praktische werkpunten komen 

• Reflecteren op de vaardigheden van de gecoachte alsmede de eigen 

coachingsvaardigheden 

• Coachingsgesprekken voeren op basis van door de gecoachte zelf geselecteerde 

beelden 

 

Gedurende de cursus wordt verwacht dat de cursisten: 

• Aanwezig zijn op minimaal 80% van alle cursusbijeenkomsten 

• De aangeleverde literatuur bestuderen 

• Zelfstandig minimaal 5 coachingstrajecten uitvoeren (randvoorwaarde voor 

certificering) 

• Van de zelfstandig uitgevoerde trajecten een schriftelijk verslag maken 

• In het bezit zijn, of kunnen beschikken over een videocamera en apparatuur 

waarop  beelden kunnen worden bekeken,opgeslagen en bewerkt (inclusief 

beveiligde usb en/of  externe harde schijf) 

 

Studiebelasting: gemiddeld 8 à 10 uur per week. 

 

Resultaat: 

Bij succesvol afronden van de cursus zijn de cursisten zelfstandig Beeldcoach en krijgen ze 

een getuigschrift Beeldcoaching niveau 3 dat erkend wordt door het Opleiderscollectief 

Beeldcoaching en door de LBBB (de Landelijke Beroepsgroep voor Beeldbegeleiders). 

 

Aantal cursisten per groep: 5 tot 6 personen 

 

Kosten:  

Per cursist per cursusjaar: € 1850,- inclusief cursusmap en boeken materialen  

 

Facturatie en betaling: 

• Facturatie vindt plaats per cursusjaar voorafgaand aan de cursus  

• Mocht een cursist gedurende de cursus afvallen zal geen restitutie van de reeds 

betaalde cursusgelden/aangeschafte materialen voor dat betreffende cursusjaar 

worden gegeven. 
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