Beroepsopleiding tot Gevoels- en Gedragsdeskundige
Studieplan: Blok 3
Doelstelling: Zelfstandig coachen en professioneel begeleiden van cliënten
In dit derde blok komen de ervaringen uit de vorige blokken samen en ben je opgeleidt om vijf
cliënten zelfstandig (nog wel onder supervisie) te kunnen begeleiden, coachen en een goed
behandeldossier te maken. De student wordt tijdens de terugkomdagen verder getraind in
technieken om de cliënten tijdens het proces beter te kunnen begeleiden en overzicht te bewaren.
Daarnaast krijg je aanvullende informatie voor een beter en breder inzicht op materie, gezondheid,
lichaam en het mens-zijn.
Duur:
6 weekenden met gastdocenten en terugkomdagen in 6 maanden
Directe lesuren:
76 h
Thuisstudie/stage: 316 h, waaronder het maken van verslagen
Aantal deelnemers: max. 8 personen per groep
Locatie:
Enschede, Denekamp (regio Ootmarsum), Zwolle
Prijs:
€ 2600,- (BTW-vrijgesteld), incl. examengeld, incl. lunch
Tijdens de terugkomdagen in de weekenden kan een dag gepland worden voor
- Onderdelen/disciplines nader onderzoeken
- gastdocenten met een thema
- extra begeleiding
- persoonlijke gesprekken
- diverse vraagstukken over het werken met cliënten
- examengesprekken
de rest van de tijd is voor eigen gebruik en naar eigen inzicht te besteden.
Thema’s voor gastdocenten zijn bv:
- Touch of matrix / TOM
- Desensibiliseren van allergieën
- Tibetaanse geneeskunde
- De kracht van persoonlijk leiderschap

Eindcriteria voor het behalen van het diploma*
Definitie: Een Gevoels- en Gedragsdeskundige heeft contact met het gevoelsleven, grip op eigen
gevoelens, emoties en gedrag en kan deze bij anderen een juiste plek geven
De student moet zelfstandig kunnen
- 5 cliënten met gevoels- en gedragsproblemen begeleiden
- zelfstandig een coachingstraject opzetten en begeleiden
- een coachingsgesprek op professionele wijze voeren
- bepalen of de vraag van de cliënten binnen hun competenties valt
De student
- is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid en kan daarna handelen
- kan op de juiste manier met gevoelens, emoties en gedrag van anderen omgaan
- kan anderen adviseren bij het aanbrengen van structuur en balans

-

heeft inzicht in eigen functioneren en dat van anderen
kan een professionele beroepshouding laten zien

*meer details staan in het Examenreglement dat bij intake wordt afgegeven.

