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Tijdschrift voor Coaching
Visieblad voor professioneel begeleiden
Het Tijdschrift voor Coaching is een vakblad dat inspireert om
te leren en brengt het vak van coach, de toepassingen van
coachen en de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld. Het
TvC brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid
en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke
en speelse manier.

Website:
www.tvc.nl
Twitter:			
www.twitter.com/coachblad
Facebook:		
www.facebook.com/TijdschriftvoorCoaching/
Linkedin: 		
www.linkedin.com/groups/3925981
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Full colour
		170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina)		
		
150 x 95 mm (1/2 liggend)
		70 x 200 mm (1/2 staand)
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TvC

associatie voor coaching

Opleiding Certified Professional Coach

Tijdschrift voor Coaching

REGISTEROPLEIDING MET POST-HBO-DIPLOMA
Het Tijdschrift voor Coaching is online beschikbaar op het platform
Professional coaching is vandaag de dag niet
www.ProfessioneelBegeleiden.nl.
meer weg te denken. Professional coaching is een

VISIEBLAD VOOR

vaardigheid, die stap voor stap te leren valt. Met veel
oefenen, sparren met andere deelnemers, reflectie
op eigen gedrag en vaardigheden, intervisie en
een stevige begeleiding. Onze opleiding Certified
Professional Coach biedt je dit in een periode van
ongeveer zestien maanden.
Na afronding van deze opleiding (deel 1 en deel 2)
ben je gecertificeerd professional coach en ontvangt
je het Post-HBO diploma.

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:
startdata van de opleidingen
•
Alle leden (6000+) van de beroepsverenigingen NOLOC, StiR, NVO2,
CPC deel 1 - leergang 27 start 05-10-2017
CPC deel 2 - leergang 26VITA
start 13-12-2017
NOBTRA, NVTA, NVE, ICF Netherlands,
hebben vrij toegang tot
CPC-1 Taakbekwaam kent twee vormen:
Professional Coachweek
a. Een regulier programma van 8,5 trainingsdagen.
alle content
• 18-22 sept. 2017 met examen op 23 nov. 2017 en
b. Een Professional Coach Week plus examen en
certificering op 22 mrt. 2018
•
22-26
jan.
2018
met
examen
op
12
mrt.
2018
en
•
Ruim 30 organisaties, met name onderwijsinstellingen,certificering.
hebben
eenProfessional Coaching
In de
opleiding Certified
certificering op 28 mei 2018
deel 1 ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn
voor het doelgericht vragenstellen en het werkelijk
IP abonnement waardoorBinnencirkel
het hele
netwerk van deze organisatie
2018-zuid start 30 januari 2018
resultaatgericht coachen.
toegang heeft tot de content
CPC-2 Vakbekwaam bestaat uit 9,5 trainingsresultaten van de opleiding
dagen verspreid over circa twaalf maanden. Dit
is gericht op de professionele toepassing van
•
Het platform wordt op jaarbasis
600.000
mensendeel
bezocht.
� Je ontwikkeltdoor
een authentieke
stijl in coachen;
individuele coaching in de praktijk en op uitbreiding
� Je leert resultaatgericht te coachen;
van je handelingsvaardigheden. Certificering vindt
plaats
aan het einde van de opleiding d.m.v. een
Deze zijn verantwoordelijk� Jevoor
70.000+
downloads.
gaat je eigen
valkuilen, allergieën
en
uitdagingen als coach onder ogen zien;
� Je ontwikkelt (creatieve) interventies;
� Ook na de PC-week kun je instromen in deel 2;
� Je rondt af met een Post-HBO diploma.

portfolio en een meestertoets (examen).

Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor
een oriënterend gesprek.
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Druk druk druk
Witte Hoogendijk en Wilma de Rek

Van big bang tot burn-out

Bevlogenheid:

Druk druk druk TvC | jaargang 13 | nummer 3 2017

Uitgever: 		
Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:		
14
Frequentie:
4 uitgaven per jaar
Doelgroep: 	Beroepsbeoefenaren op het gebied
		
van coaching. Individuele coaches
		
met eigen praktijk of werkend in een
		
samenwerkingsverband. Coaches in
		
dienst van coachingsbureaus, bedrijven,
		
overheid en non-profit organisaties.
		
Managers, docenten en anderen die in
		
hun vak coachen. Gecoachten en andere
		geïnteresseerden.

Bereik

beste medicijn tegen werk-privéconflict

Arjan van Dam

De kunst van het falen

Een pleidooi voor MATELOOSHEID
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Tarieven*
Formaat:			Prijs:
1/1 pagina			
€ 995,1/2 pagina			
€ 525,Insert			
€ 1450,Toeslag omslagpagina 2/4
Toeslag omslagpagina 3

€ 205,€ 185,-

Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend.
Informeer naar de mogelijkheden!

*excl. 21% btw
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Tijdschrift voor Coaching
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