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ONZE TEAMWAARDEN
Persoonlijke ontwikkeling als
levenswijze
Met hart en ziel geloven we in en werken we aan persoonlijke ontwikkeling
voor iedereen.
Resultaat
We leveren een constante hoge kwaliteit
door altijd verantwoordelijkheid te nemen voor het beste resultaat.
Continue kwaliteitsverbetering
We werken continu aan verbeteringen en
innovaties geïnspireerd door onze visie.
Verbondenheid
Door samen te werken creëren we
intens veel meerwaarde voor onze
klanten en kunnen we onze dromen
waarmaken.
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OVER ONS
GORTcoachopleiding is onderdeel
van GORTcoaching: een family owned
coachbureau wat bestaat sinds 2009
met meer dan 800 locaties in heel
Nederland.

Ons coachbureau is ontstaan uit
liefde voor het vak en gegroeid door
enthousiaste klanten die een waardevol
coachtraject hebben doorlopen.

Wij bedienen als marktleider de
grootzakelijke markt, het MKB én
particulieren met meer dan 60 soorten
coaching.

GORTcoachopleiding 05

OVER DE COACHOPLEIDING
Deze opleiding bestaat uit 8
praktijkdagen, verdeeld over 4 modules
van 2 dagen met een doorlooptijd van 7
maanden en een afsluitend examen.
Tijdens de opleiding komen diverse
tools, soorten coaching en methodieken
aan bod en ga je vooral veel dóen.
Naast de praktijkdagen volg je ook
een intensief blended learning traject
waarin je aan de slag gaat met
thuisopdrachten, intervisie, coachen en
examen.
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De totale studiebelasting bedraagt
ongeveer 165 uur. Dit betekent dat je
naast de praktijkdagen gemiddeld 6 uur
per week bezig bent oefencoachees,
praktijkopdrachten, intervisie, (reflectie)
verslagen en literatuurstudie.

Doorlooptijd: 7 maanden
Contacturen: 4 modules van 2 dagen +
1 examen (in totaal 65 uur)
Totaal studiebelasting: ca. 165 uur
De verdeling praktijk / theorie is
ongeveer 75 / 25. Wij staan voor een
praktische, ervaringsgerichte aanpak!

De opleiding is van het begin tot het einde goed
verzorgd. Alle mensen bij GORTcoaching hebben tot
doel om jou een onvergetelijke leerervaring te bieden.
Deelnemer opleidingsweekend
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LEERDOELEN

Na afronding van deze opleiding
1.

2.

3.

Heb je inzicht in hoe je eigen
psychologische processen het werk
met de coachee verstoren en je
kunt hier passend op inspelen.
Werk je continue aan en reflecteer
je op je eigen ontwikkeling als
coach.
Ben je in staat om heldere
afspraken te maken middels een
formeel coachcontract.
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4.

5.

Kan je je een eigen professionele
stijl als coach beschrijven en
inzetten.
Ben je in staat om in een
coachrelatie een stevige
vertrouwensbasis op te bouwen en
werk je effectief met de emotionele
toestand van je coachee.

Professioneel, met passie, theorie
en praktijk goed afwisselend!
Deelnemer opleidingsweekend

Na afronding van deze opleiding
6.

7.

Ben je in staat om je cliënt
van constructieve feedback te
voorzien en middels verschillende
vraagtechnieken deze feedback
vorm te geven.
Ben je in staat om samen met je
coachee concrete doelen te stellen
en te bepalen welke stappen het
beste aansluiten bij deze doelen en
zijn/haar persoonlijke voorkeuren.

8.

9.

Ben je in staat om verschillende
coaching methodieken en
technieken op de juiste manier toe
te passen.
Ben je in staat een goede afweging
te maken welke methodiek je
op welk moment kunt inzetten,
passend bij de context van het
proces.

10. Ben je in staat om de effectiviteit van
je eigen werkwijze en de resultaten
van de coachtrajecten formeel
te evalueren met je coachees en
eventueel belanghebbenden.
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DIPLOMA &
ACCREDITATIE
Wanneer je de opleiding met succes
afrondt ontvang je een diploma
van GORTcoaching opleidingen tot
practitioner coach.
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Accreditatie van de opleiding
Na afloop van de eerste leergangen
wordt de opleiding voor accreditatie bij
de EMCC/NOBCO aangeboden voor
het EQA Practitioner keurmerk. Na een
positieve beoordeling van de opleiding
door de EMCC/NOBCO ontvang
je als deelnemer een EQA-erkend
diploma, waarmee je als deelnemer in
aanmerking komt voor de verkorte route
richting een individuele certificering als
beroepscoach op Practitioner niveau.

DOELGROEP &
TOELATINGSEISEN
Deze coachopleiding is geschikt voor
jou als je:
•
Van coaching je beroep wilt maken
en als zelfstandig coach aan de
slag wilt
•
Reeds werkzaam bent als interne
coach of mentor en nu écht wilt
leren hoe je impact kunt maken als
coach.
•
Werkt in een functie waar coachen
een belangrijk onderdeel is van
jouw functie
•
Een vakbekwame, zelfbewuste en
inspirerende coach wilt worden,
die het verschil maakt in de
persoonlijke ontwikkeling van
mensen

•

Bereid bent om gemotiveerd en
doelgericht te werken aan je eigen
persoonlijke ontwikkeling als coach

Deze opleiding is toegankelijk voor
iedereen die opleiding Foundation
bij ons heeft afgerond of geslaagd
is voor een vergelijkbare opleiding
op Foundation niveau. Heb je geen
diploma op Foundation niveau, maar
denk je wel over de basisvaardigheden
van een coach te beschikken? Geen
zorgen! Bij ontbreken van diploma’s krijg
je een telefonische intake bij één van
onze trainers/coaches. Zij maken dan
een inschatting of je aan het vereiste
niveau voldoet.
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ONTMOET ONS TEAM
De passie van iedereen in ons team ervaar je vanaf het eerste contactmoment
totdat je doelen zijn behaald. Eén ding hebben wij met elkaar gemeen: onze klanten
staan centraal!

Tosca Gort
Algemeen Directeur

Thomas Gaakeer
Sales Directeur

Marloes van Hamburg
Manager Coachopleiding

tosca@gortcoaching.nl

thomas@gortcoaching.nl

marloes@gortcoaching.nl
T. 088 - 170 1530

12 GORTcoachopleiding

Titia de Vries
Top-level GORTcoach

Susan Theunissen
Senior GORTcoach

Philippine Linn
Senior GORTcoach

titia@gortcoaching.nl

susan@gortcoaching.nl

philippine@gortcoaching.nl
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ONLINE
Ben jij ook zo enthousiast geworden van alle mogelijkheden van online learnings,
wil je de training doen in je vakantie of ben je op zoek naar een 100% -covid-proofoplossing?
Onze Virtual Classroom is voor jou de oplossing! Een aantal van onze trainers zijn
zo enthousiast geworden over extra mogelijkheden van online leren en de breakout rooms dat ze garanderen dat je hierdoor het gevoel hebt dat je heel veel extra
begeleiding hebt gekregen, puur en alleen door de efficiëntie van de werkvorm!
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MEER INFORMATIE?

Volg ons op LinkedIn: linkedin.com/showcase/gortcoachopleiding

Bel ons, wij helpen je graag! 088 - 170 1530

Of schrijf je direct in op gortcoaching.nl
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GORTcoachopleiding
Entrada 201
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
T. 088 - 170 1530
E. coachopleiding@gortcoaching.nl
www.gortcoachopleiding.nl

