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Creatief-fysiek coachen

Maak van elk coachgesprek 
een krachtige ervaring!

Specialisatiemodule 2022-2023
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Leuk dat je geïnteresseerd bent in de specialisatie- 
module ‘creatief-fysiek coachen’. In deze gids zetten 
we de details van de opleiding overzichtelijk voor je 
op een rijtje. 

Wie al even coacht, heeft het al ervaren. Het gesprek 
lijkt in cirkels te lopen. De coachee weet vanalles, 
maar komt niet in beweging. “Ja, maar hoe moet ik 
het nu DOEN?” Het klassieke gesprek gaat van praten 
over de situatie, naar het zoeken van concrete actie-
punten om de situatie op te lossen.

Wij geloven echter dat mensen niet bij coaches 
komen om een situatie op te lossen. Dat denken ze 
misschien wel. Maar wat ze eigenlijk ervaren is de 
zoveelste herhaling van een dieper patroon, dat in 
deze situatie voor problemen zorgt.

Het oplossen van de situatie zonder het aanpakken 
van het patroon is een gemiste kans voor de coach 
die duurzame en diepgaande transformatie wil  
begeleiden bij zijn klanten. Het ontneemt de coachee 
de kans om dieper in zichzelf te kijken en daar een 
nieuw patroon te installeren, dat niet enkel in de  
situatie maar ook op andere plekken beter werkt.

Juist door Fysiek en creatief aan de slag te gaan met 
je coachee werk je aan dat onderliggende patroon.

Daarmee wordt het onbewuste in beeld gebracht en 
het mentale omzeild; de woordenstroom stilgelegd en 
ervaringen beleefd; zowel klant als coach verrast door 
wat zich onthult.
 
Wil jij… 
 • Verdieping in je begeleidersvaardigheden?
 • Op een creatieve manier mensen coachend  
begeleiden?

 • Mensen uit de analyserende denkstand halen  
en meer ervaringsgericht aan de slag?

 • Coachees zich bewust laten worden van hun  
onbewuste patronen?

Dan is deze module iets voor jou!

Creatief-Fysiek Coachen is een speelse en verrassend effectieve,  
diepgaande manier van coachen. Het is een directe en krachtige  
weg naar nieuwe perspectieven. Tegelijk houdt het altijd de  
openheid en klantgerichtheid aan die gebruikelijk is bij klassieke  
coaching volgens ICF-standaarden.

“De dagen waren energievol en  
praktisch, direct inzetbaar. Deze  

training heeft ervoor gezorgd dat mijn 
coachingskills verbeterd zijn.” 

Wendy

https://www.novilo.nl
mailto:info%40novilo.nl?subject=


 www.novilo.nl    |    info@novilo.nl    |    088-208 0800 3

Voor wie is de opleiding bedoeld?  
Als deelnemer heb je een HBO-denkniveau, een 
duidelijke affiniteit met coaching en je hebt de 
specialisatiemodule coachingsvaardigheden gevolgd. 

In de praktijk zien we veel interesse bij zelfstandig 
talentbegeleiders, leerkrachten die extra verdieping 
zoeken en hulpverleners (psychologen, orthopedago-
gen, coaches) die ofwel met kinderen ofwel met ( jong) 
volwassenen en met name cognitief getalenteerde 
leerlingen aan de slag willen. 
 
We vragen vooral nieuwsgierigheid, speelsheid en  
zin om bij te leren.

Inhoud  
De lesdagen zijn praktijkgericht en staan in het teken 
van het aanleren van creatief-fysiek coachen. 

Dag 1  –  Verloop en houdingen

Het verloop van een Creatief-Fysieke sessie
Een Creatief-Fysieke sessie verloopt anders dan een 
klassiek coachgesprek. We overlopen de stadia en 
stappen die leiden tot het destilleren van de vraag, 
het omzetten naar een creatief-fysieke format en het 
voeren van de format tot een concrete conclusie die 
verschil maakt in de situatie.

Creatieve Basishoudingen
Creatief-Fysiek Coachen werkt enkel wanneer we 
bepaalde vooronderstellingen hanteren. Deze zorgen 
ervoor dat de coach niet sturend wordt, niet begint in 
te vullen of oplossen. Ze maken het ook mogelijk om 
creatief te zijn zonder dat het nodig is om ‘artistiek’ te 
zijn, waarmee de weerstand en onzekerheid van veel 
klanten kan overwonnen worden.

Dag 2  –  Formats en materialen

Creatieve Formats
We doorlopen een aantal creatieve klassiekers 
waarmee je nieuwe ingangen creëert in het gesprek. 
Ze hebben een vaste vorm en verloop. Als coach kan 
je hier makkelijk en snel mee verrassen en scoren. 
Daarnaast leer je vooral inspelen op de vraag en de 
innerlijke modellen van je coachee. Aan de hand van 
diens unieke persoonlijkheid en situatie laat je een 
beklijvende ervaring ontstaan waaruit je klant een 
nieuwe beweging of patroon kan halen.

Materiaalstudie en werkvormen
Je kan met alle soorten materialen creatief werken. 
Zelfs met balpennen, bladen papier, stoelen… Zaken 
die in elke context aanwezig zijn. We werken met 
allerlei soorten materialen en bekijken wat elk kan 
opbrengen. Naast het materiaal is ook de werkvorm 
belangrijk. Hoe structureer je de opdracht die je aan je 
coachee zal geven? De bedoeling is dat je klant vanuit 
een dieper bewustzijn kijkt. Dit doen we onder  
andere via sensorisch werken, concepten, polariteiten, 
actiemetaforen…

Dag 3  –  Thematisch werken

Iedere persoon en vraag is anders. Tegelijk komen 
bepaalde thema’s vaak terug, en kunnen we hier  
omheen (moduleerbare) werkvormen ontwikkelen. 
Denk aan keuzes maken, assertiviteit, passie vinden, 
‘nee’ zeggen, gewoontes volhouden, tijd indelen, 
verbinding aangaan en houden, loslaten…

Vanuit aangereikte en voorbereide thema’s gaan  
we op zoek naar mogelijke materialen/werkvormen. 
We zien hoe elk thema van verschillende kanten  
benaderd kan worden. Hierdoor leer je hoe je  
interventies kan afstemmen op de lagen en noden  
die bij jouw coachee tot beweging kunnen leiden.

 
Literatuur & andere benodigdheden  
 • ‘Coachen zonder blabla’ van Benjamin Ball

Dit boek dien je zelf aan te schaffen. Andere 
materialen vind je in het deelnemersportaal.

Eindresultaat & competenties
Na afloop kun je coaching op een professionele wijze 
inzetten als tool om talentontwikkeling te stimuleren 
bij kinderen, jongeren en hun opvoeders en leer-
krachten.

Je bent in staat om:

 • een creatieve coachingshouding te hanteren
 • creatieve werkvormen in te zetten
 • te improviseren samen met je klant
 • krachtige, levende metaforen te creëren op maat
 • met vertrouwen je lichaam en intuïtie in te zetten  
als coachinstrument 
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Opleidingsduur
De opleiding bestaat uit drie dagen. Tussen de 
tweede en derde dag heb je een aantal weken de 
gelegenheid om de opdrachten te maken. 

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 
deelname 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 
het boek ‘Coachen zonder bla bla’ van Benjamin Ball 
leest, de materialen die verstrekt worden bestudeert 
en het geleerde in de praktijk oefent. 

Deze werkzaamheden zullen al naar gelang jouw 
enthousiasme in totaal een tijd in beslag nemen van 
circa 35 uur. 

Certificaat
Na controle van aanwezigheid en actieve deelname 
zal het certificaat worden klaargezet in het  
deelnemersportaal. 

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

De locatie in Utrecht is makkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer. Het kantoor ligt op loopafstand
van NS station Utrecht Lunetten waar ook diverse
buslijnen stoppen.

Zie de website voor de route en parkeren:
www.novilo.nl/contact  }
 

Investering
Deze specialisatiemodule Creatief Fysiek Coachen  
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- 
creatief-fysiek-coachen  }

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

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:

 • Coachen hoogbegaafde kinderen
 • Coachen met voice dialogue
 • Coachen bij faalangst & perfectionisme
 • Coachingsvaardigheden : 
deel 2 – motiverende gespreksvoering & act 
deel 3 – oplossingsgericht coachen   Nieuw!

 • Begaafdheid en zingeving
 • Beeldcoaching
 • Leren 2.0
 • Levenshouding

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

Ruime keuze in 3-daagse opleidingen  
op het gebied van talentontwikkeling  
en hoogbegaafdheid.  

Intensieve training van één dag(deel)
Kijk eens bij onze kenniscolleges. We hebben 
meer dan 60 onderwerpen in ons aanbod.  
De meeste colleges zijn online te volgen .

www.novilo.nl/kenniscolleges  }
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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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