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Beeldcoaching Deel 1 Basisvaardigheden
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Deze manier van oplossingsgericht coachen wordt veel ingezet binnen kinderopvang
en onderwijs; het is een praktische methodiek om de interactie en daarmee het pedagogisch klimaat te verbeteren.

Voor wie is deze basiscursus bedoeld?
De basiscursus is bedoeld voor ervaren pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, instructeurs, leerkrachten maar ook
zorgmedewerkers die hun interactievaardigheden verder willen ontwikkelen. Het gebruik van videobeelden in een
professionele setting met kinderen of jongeren is complex en stelt specifieke eisen aan de persoon die de beelden gaat
nabespreken zoals analytisch vermogen, gespreksvaardigheden en een open houding.

Inhoud van de cursus
Door te kijken naar video-opnames wordt de medewerker zich optimaal bewust van zijn eigen effectieve handelen en ziet hij
het effect bij het kind, de leerling of cliënt. Uitgangspunt bij beeldcoaching is het voortbouwen op wat goed gaat en het
uitbouwen van deze kwaliteiten bij de medewerker. De beelden geven inzicht om positief te reageren zodat kinderen,
leerlingen, studenten zich ‘gezien voelen’ en zich beter kunnen ontwikkelen.
In deel 1 van de opleiding wordt er aandacht besteed aan:
Eerste kennismaking met de methodiek van beeldcoaching
Het effect van filmen en gefilmd worden; het creëren van een veilig leerklimaat
De ethische grenzen van videogebruik (AVG)
Het in beeld brengen van gedrag en effect (interactie)
Een oplossingsgericht intakegesprek voeren
Interpretatiekader van video-opnames (communicatie op groeps- en individueel niveau)
Het voeren van een nagesprek (met behulp van o.a. een microanalyse)
De volgende werkvormen worden gehanteerd: video-opdrachten uitvoeren, videobeelden analyseren, informatieoverdracht,
supervisie, intervisie, eigen video-opnames presenteren, discussie en literatuurstudie.

Startmomenten
De basiscursus wordt gegeven op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Het aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal
16.
Deel 1 BASIS (6 bijeenkomsten)
1.
17-9-20
2.
1-10-20
3.
15-10-20
4.
5-11-20
5.
19-11-20
6.
10-12-20
De locatie is nog niet bekend.
De groepsbijeenkomsten en locatie zijn in overleg.

Studiebelasting
Zes bijeenkomsten van drie uur met een tussentijd van twee tot drie weken. De totale tijdinvestering is ongeveer één dagdeel
per bijeenkomst.

Mogelijkheden voor vervolg
Deze training is een 1e deel van de scholing tot gecertificeerd beeldcoach. Er is een mogelijkheid om als vervolg van deze 1e
training deel 2 en vervolgens deel 3 te volgen.

Privacybeleid
We volgen het privacybeleid van de opdrachtgever en kunnen op verzoek een privacyverklaring opstellen.

kosten
€ 1.020,- individueel en € 5100,- per groep van zes deelnemers.

Meer informatie en contact
Wilt u een eigen cursus organiseren of hebt u inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen met de accountmanager Hannie
van Beers.
Voor praktische vragen of aanmelden kunt u terecht bij Kristel Kamerbeek. Ik help u graag!
Wilt u meer weten over beeldcoaching?

Meer informatie over onze opleidingen
Hannie van Beers
Welzijn, regio Utrecht
06 21 84 33 40
h.vanbeers@rocmn.nl

bedrijfsopleidingen.rocmn.nl

