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Beeldcoaching

Begeleid een leerling of leerkracht  
aan de hand van videobeelden

Specialisatiemodule 2022-2023
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Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding 
Beeldcoaching! In deze gids zetten we de  
details van de opleiding overzichtelijk voor je op 
een rijtje. 

Tijdens deze driedaagse krijg je op een praktijk- 
gerichte wijze inzicht in de vele facetten van  
beeldcoaching.

Wil jij… 
 • Verdieping in je begeleidersvaardigheden?
 • Een steun zijn voor leerkrachten en kinderen  
met ontwikkelvragen?

 • Activerend begeleiden aan de hand van  
videobeelden?

 • Coachingsprincipes toepassen om talent- 
begeleiding vorm te geven in de praktijk?

Dan is deze module iets voor jou!

Tijdens deze driedaagse specialisatiemodule komen 
onder andere de volgende aspecten van  
beeldcoaching aan bod:

 • helder krijgen van een specifieke ontwikkelvraag
 • onderzoeken persoonlijke beeldvorming m.b.v.  
heel klein kijken naar beeldmateriaal

 • participerend filmen om tot goede kernselectie  
te komen

 • coachgesprek voeren ter bevordering persoonlijke 
en/of professionele groei

 • een traject ‘persoonlijk eigenaarschap’ begeleiden

Een gedetailleerde inhoud van deze specialisatie 
wordt weergeven verderop in deze studiegids.

Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching, omdat de overdracht via beeld 
erg snel gaat. Beeld zegt meer dan 1000 woorden. Hierdoor leer je persoonlijk  
diepgaand maatwerk bieden wat kenmerkend is voor een professionele leer- 
omgeving. Je leert selecties maken uit je opname, welke passen bij de ontwikkel- 
vraag van je coachee. Middels videofragmenten ga je analytisch kijken en 
coachingsgesprekken voeren, waardoor je een verandertraject in gang kunt zetten. 
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Voor wie is de opleiding bedoeld?  
Als deelnemer heb je een HBO-denkniveau, een 
duidelijke affiniteit met begeleiding en onderwijs en  
je hebt bij voorkeur bij de specialisatiemodule  
coachingsvaardigheden van Novilo gevolgd.  
 
In de praktijk zien we veel interesse bij leerkrachten 
die extra verdieping zoeken, intern begeleiders,  
ambulant begeleiders en hulpverleners (psychologen, 
orthopedagogen, coaches) die met begeleiders van
hoogbegaafde kinderen, pubers of volwassenen aan 
de slag willen.

Inhoud  
De lesdagen zijn praktijkgericht en staan in het teken 
om ervaringen op te doen met Beeldcoaching.  
Beeldcoaching is een krachtige vorm van coaching, 
omdat de overdracht via beeld erg snel gaat. Beeld 
zegt meer dan 1000 woorden. Hierdoor leer je  
persoonlijk diepgaand maatwerk bieden wat  
kenmerkend is voor een professionele leeromgeving. 
Naast filmen leer je in drie dagen selecties maken uit 
je opname, welke passen bij de ontwikkelvraag van 
je coachee. Middels videofragmenten ga je analytisch 
kijken en coachingsgesprekken voeren, waardoor je 
een verandertraject in gang zet. Als afronding geef  
je op dag 3 een korte presentatie van jouw  
Beeldcoachtraject.

Deze specialisatie module kun je op zichzelf staand 
volgen maar is tevens is het eerste deel van de
officieel erkende opleiding tot Beeldcoach. Bij actief 
betrokken deelname ontvang je een bewijs van
deelname van deze specialisatiemodule en  
deelcertificaat 1 Beeldcoaching. Het deelcertificaat 
wordt erkend door de Beroepsvereniging voor  
Beeldbegeleiders en het CRKBO. Na deze  
specialisatie is er mogelijkheid extern verder opgeleid 
te worden tot allround Beeldcoach. Dit geeft je  
toegang tot het Register Beeldcoaching.

Voor coaches, leerkrachten, begeleiders is het een 
praktijkgerichte, waardevolle manier om te investeren
in jezelf op persoonlijk en op professioneel gebied.

Dag 1 

De onderwerpen van deze dag:
 • Contact & contract
 • Omgaan met de camera/techniek
 • Interactie, didactiek en klassenmanagement; de 
leraarcommunicatie in beeld

 • Het begeleidingstraject

Praktijkopdracht ( filmopname 20 minuten en  
nagesprek 45 min)

Dag 2  

De onderwerpen van deze dag:
 • Beeld zegt meer dan 1000 woorden, maar niet alles.
 • Feedback vragen en feedback geven;  
persoonlijk leerdoel

 • Krachtige lichaamstaal

Praktijkopdracht (van fragmenten uit de 2 film- 
opnamen van 20 minuten en 2 gesprekken van  
45 min. één presentatie maken van 15 min.) 

Dag 3 

De onderwerpen van deze dag:
 • Empowerment; bevorderen van leren en motiveren
 • Verschillende vormen van beeldcoachen
 • Presentaties van het beeldfragmenten 
( 15 min. per deelnemer)

	 	

Benodigdheden  
 • video camera
 • laptop
 • praktijkplek waar het mogelijk is om, voor de duur 
van deze specialisatiemodule, een leerkracht of 
leerling te filmen. Hiervoor moet je voor de start  
van de module een toestemmingsbrief laten  
ondertekenen. Na inschrijving voor deze module 
ontvang je hiervoor voorbeelden in het  
deelnemersportaal. 

Ook de handouts/follow up vind je in het  
deelnemersportaal.
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Afsluiting
Na controle van aanwezigheid en opdrachten  
zal het certificaat worden klaargezet in het  
deelnemersportaal.  

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats op onze cursus- 
locatie te Utrecht: Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.

Zie onze website voor de route gegevens. 
www.novilo.nl/contact  }
 

Investering
Deze specialisatiemodule Beeldcoaching kost € 850,- 
te betalen vóór start van de opleiding. 

Indien je je vroeg inschrijft krijg je een vroegboek- 
korting en betaal je € 750,-. Wil je weten of je hiervoor 
in aanmerking komt? Zie de uiterste aanmelddatum 
op de website.

Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld  
van BTW.

En nu? 
Schrijf je in via de module op onze website:

www.novilo.nl/product/specialisatiemodule- 
beeldcoaching  }

Heb je nog vragen? Je kunt altijd contact met ons  
opnemen via info@novilo.nl of bel 088-208 0800. 

Eindresultaat & competenties
Na afloop kun je de methodiek van beeldcoaching  
op een professionele wijze inzetten.

Aan het einde van de module:
 • Ken je de ethische grenzen van video gebruik.
 • Kun je een geschikte opname maken.
 • Weet je de effecten ervan op de leerkracht/leerling.
 • Heb je een interpretatiekader voor de beelden.
 • Ken je de communicatiecyclus op individueel 
niveau.

 • Kun je micro-analyses maken.
 • Kun je videomateriaal selecteren.
 • Heb je een eerste indruk van je eigen coachings-
vaardigheden.

 • Kun je een intake gesprek voeren.
 • Kun je coachen met behulp van video beelden.
 • Is je zelfreflectie verhoogd.
 • Kun je veranderingstrajecten in gang zetten.
 • Heb je een leerkracht of leerling succesvol  
begeleid.

Opleidingsduur
De opleiding bestaat uit een 3-tal dagen met tussen-
pozen van een aantal weken om de gelegenheid tot 
het maken van opdrachten te krijgen.  
 
We starten om 09:30 uur en we stoppen om 16:30 uur. 
Zorg ervoor dat je om 09:00 uur aanwezig bent voor 
een soepele start van de dag. Voor lunch, koffie en  
thee wordt gezorgd.

Groepsgrootte
De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal  
16 deelnemers om te zorgen voor een maximale  
persoonlijke inbreng en interactie.

We behouden ons het recht voor om bij te weinig 
deelnemers de module tot 2 weken voor startdatum  
te kunnen annuleren.

Studiebelasting 
Buiten de drie dagen waarbij van je verwacht wordt 
dat je aanwezig bent, wordt er van je verlangd dat je
praktijkopdrachten maakt. De praktijkopdrachten  
dienen als oefenmateriaal dat bekeken en besproken
wordt tijdens de opleidingsdagen. 

Deze werkzaamheden zullen al naar gelang jouw  
enthousiasme in totaal een tijd in beslag nemen  
van circa 20 uur.

Op onze site staat een overzicht van onze  
26 specialisatiemodules. Vind eenvoudig de  
module die bij jou past. Hieronder een kleine 
greep uit het aanbod:

 • Executieve functies
 • Coachen met Voice Dialogue
 • Creatief fysiek Coachen  Nieuw!
 • Leren 2.0
 • Creatieve begaafdheid  Nieuw!
 • Coachingsvaardigheden

Kijk voor een volledig overzicht op 
www.novilo.nl/specialisatie-modules  }

Ruime keuze in 3-daagse opleidingen:
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Opleidingslocaties:
Maassluisstraat 2, Amsterdam
Zwarte Woud 2, Utrecht

Novilo is onderdeel van  
Levanimo Onderwijsadvies BV
Amsterdam
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Novilo begeleidt scholen, leerkrachten, begeleiders en ouders om het cognitief  
getalenteerde kind tot zijn recht te laten komen en goed in zijn vel te laten zitten.
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geaccrediteerd

Postadres:
Postbus 9917
1006 AP Amsterdam
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