Leergang professioneel coachen met karakterstructuren
Voor coaches, therapeuten, trainers, leiders en begeleiders die al ervaring hebben in het werken met karakterstructuren en hier verdere verdieping in aan willen brengen. In deze driedaagse leergang ligt de nadruk op het werken
met karakterstructuren in het begeleiden van anderen en leer je welke specifieke oefeningen en interventies je kunt
doen in het begeleiden van individuen of groepen.
Deelname aan deze coachleergang is mogelijk na het volgen van de introductiedag werken met karakterstructuren.
Of als vervolg op het werken met karakterstructuren in andere opleidingen of vanuit diepgaande ervaring met het
werken vanuit karakterstructuren.
Data
2018: 8 november, 29 november, 20 december van 10.00 tot 17.00 uur
Locatie
Wijchen (GLD), dichtbij NS station en uitvalswegen
Kosten
De kosten voor deze driedaagse leergang bedragen € 675,- inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal.
De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.
Docenten
De leergang wordt begeleid door Tijn Ponjee. Tijn is arbeid- en organisatiepsychologe en heeft verschillende opleidingen gevolgd bij het ITIP, de Academie voor Psychodynamica, School voor Coaching
en Phoenix Opleidingen Utrecht. Voor meer informatie over de docent kijk op: www.ponjeeadvies.nl.
Programma
Deze driedaagse verdiepingsleergang gaat verder in op het leren werken met oefeningen om de karakterstructuren zichtbaar te maken in begeleidingssituaties. We starten de eerste dag met een korte
introductie. Je krijgt tools en tips aangereikt om heel gericht “in het moment” te interveniëren. Je leert
per structuur welke specifieke oefeningen relevant zijn om te doen en op welke manieren je deze kunt
toepassen. We maken hierbij gebruik van diverse methodieken en oefeningen uit het systemisch werken, psychodrama, bio-energetica en spel. We werken in deze leergang vooral interactief, waarbij we
zowel plenair als in subgroepen aan de slag gaan om de verschillende interventies in de vingers te krijgen. Aan het eind van de leergang ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.
Resultaat
Na deze verdiepingsleergang ben je op de hoogte van verschillende interventies die je vanuit de leer
van karakterstructuren kunt toepassen in begeleiding van groepen en individuen. Je bent in staat om
deze interventies toe te passen in je begeleiding en door met de interventies te oefenen in de groep
voel je het vertrouwen om dat te doen.

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze driedaagse leergang bedraagt exclusief de contacturen ongeveer 15 uur.
Voorafgaand aan en tussen de bijeenkomsten door krijgen de deelnemers opdrachten.
Informatie en aanmelden
Op de website www.karakterstructuren.com is meer informatie te vinden over karakterstructuren.
Onder de menuknop ‘opleiding’ kunt u het inschrijfformulier downloaden. U kunt ook mailen of bellen
naar: tijn@ponjeeadvies.nl of Tijn Ponjee 06-47023540.

