Masterclass eCoaching

Voor wie?
De Masterclass is voor coaches, begeleidingsprofessionals, HR-professionals, psychologen,
adviseurs en supervisoren die benieuwd zijn
naar de mogelijkheden van online coaching en
zich hierin willen bekwamen.

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke vaardigheden heeft een online
coach nodig?
De eCoachPro-methodiek voor online
coaching
Online een vertrouwensband opbouwen
Omgaan met het gebrek aan nonverbale
communicatie
Persoonlijke valkuilen en kwaliteiten
Asynchroniciteit, sociale anonimiteit en
schrijven
Do’s en Don’ts van een
e-coachingstraject
Privacy en ethiek
Kennis van de fasering van het
eCoachproces

Wil jij jouw begeleidingsvaardigheden verbeteren,
ben je geïnteresseerd in de basisprincipes van
eCoaching en wil je e-coaching toepassen in jouw
eigen werkzaamheden? Dan is de Masterclass
eCoaching wat voor jou. De Masterclass eCoaching is
een intensief trainingsprogramma waarin je kennis,
vaardigheden en praktijkervaring op het gebied
van e-coaching opdoet. De nadruk ligt hierbij op
tekstgebaseerde (mail-)coaching. Na afloop van de
Masterclass voldoe je aan het competentieprofiel
“eCoach Level I” en kun je je laten certificeren tot
Certified eCoach. Je kunt dan succesvol aan de slag
met e-coaching.
De Masterclass bestaat uit vier dagdelen aan
trainingsbijeenkomsten en een proeftraject van
drie weken. De trainingsbijeenkomsten worden
begeleid door een eCoach/trainer van eCoachPro. Je
ervaart samen met de mededeelnemers de kracht en
valkuilen van online begeleiding. Ook oefen je online
coachingsvaardigheden in intervisiegroepjes.
Het proeftraject is een intensief online coachingstraject van drie weken met een proefcliënt (eigenlijk
een ervaren eCoach). Het proeftraject vindt plaats
in het online coachingsplatform Pluform. Je oefent
met een realistische praktijksituatie met serieuze
casuïstiek. Zo maak je je de benodigde vaardigheden
voor eCoaching eigen.
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P rak tische
Werkwijze
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij theorie, modellen en
casuïstiek over online coaching. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het handboek: ‘eCoaching, direct aan de
slag met Het Nieuwe Coachen’ van Ribbers & Waringa.
Dit is een standaardwerk voor e-begeleiding met zowel
theoretische achtergrondinformatie als praktische
informatie voor het stap-voor-stap uitvoeren van online
begeleidingstrajecten. Tevens bevat het boek een compleet
uitgewerkt coachtraject.

Certificering
Na afloop van de Masterclass kun je je laten certificeren
tot eCoach. Je stelt een portfolio samen op basis van
de oefenopdrachten tijdens de bijeenkomsten, het
proeftraject en het competentieprofiel ‘Certified eCoach
Level I’. Het portfolio en de verworven competenties
worden door een examinator getoetst. Bij het behalen
van voldoende ontwikkelde competenties ontvang je
het certificaat Certified eCoach Level I. Tevens word je
opgenomen in het eCoachregister op www.ecoachregister.
com. Zo kun je laten zien dat je een bekwame online coach
bent. Je registratie is vijf jaar geldig.

informatie

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier op onze
website www.associatievoorcoaching.com of via de mail
info@associatievoorcoaching.com. Per e-mail krijg je een
bevestiging.

Kosten
De masterclass eCoaching kost € 1.250,=. Dit bedrag is
inclusief koffie/thee en lunch, opleidingsmaterialen en
licenties. De optionele certificering heeft een meerprijs van
€250,-. Alle bedragen zijn excl. BTW. Vrijstelling van BTW
is mogelijk. Je betaalt in dat geval een kostendekkende
BTW vrijcorrectie van 10% op de opleidingsprijs.

Annulering
Indien je tot twee maanden voor aanvang van de
opleiding annuleert, brengen wij je € 250,00 in rekening
als administratiekosten. Indien je binnen twee maanden
voorafgaand aan de opleiding annuleert, brengen wij de
volledige opleidingskosten in rekening. Jouw plaats kan
wel ingenomen worden door een collega.

Studieduur en -belasting

Locatie

De studieduur van de Masterclass is 4-8 weken.
De studiebelasting is 24-27 uur:
• 3 tot 4 uur voorbereiding voor aanvang (zelfstudie);
• 12 uur (dagdelen van 3 uur) aan trainingsdagen;
• 2 uur literatuurstudie en voorbereiding tussentijds;
• 6 uur uitvoering proeftraject (minimaal 6 berichten
van jou als coach verspreid over 3 weken);
• (optioneel) 2 tot 3 uur gereed maken digitaal portfolio
voor toetsing en registratie als eCoach Level I.

De opleidingen vinden online plaats.
www.associatievoorcoaching.com

Professionaliseren doe je samen!

