Certificering en opname in het Register van Verbeeldingstoolkit coaches
Na de module Coachen met de Verbeeldingstoolkit gevolgd te hebben kan de cursist het
certificerings-traject in gaan en opgenomen worden in het Register van Verbeeldingstoolkit
coaches.
Om voor het Certificaat Verbeeldingstoolkit coach in aanmerking te komen dient de cursist
naast het gevolgd hebben van de module Coachen met de Verbeeldingstoolkit:
a. aan vier extra cursusdagen deel te nemen, naar eigen keuze uit de overige modules van de
leergang Imaginatie.
b. aan minstens twee modules Supervisie deel te nemen, zijnde zes supervisie sessies (in een
kleine groep of individueel).
c. in staat te zijn:
- De verwerkingsprocessen en de imaginaties van mensen met een crisis, of kanker of een
andere chronische ziekte vakkundig te kunnen begeleiden en bij te kunnen sturen waar
nodig is, èn de draag- en veerkracht te helpen versterken.
- Mensen met een crisis, of kanker of een andere chronische ziekte te kunnen helpen
zelfstandig de oefeningen uit de Verbeeldingstoolkit uit te doen voeren en hen daarbij te
kunnen coachen.

De toetsing voor het verlenen van het certificaat geschiedt op grond van de volgende
onderdelen door de toetsingscommissie:
1. De verslagen en besprekingen van uitgevoerde imaginatie-sessies.
a. Er dienen verslagen van sessies te zijn ingeleverd waarin het merendeel van de volgende
onderwerpen aan de orde komen:
- goede, veilige plek
- ondersteuning bij een medische behandeling
- wat te doen bij heftige emoties bij de cliënt
- zingeving
- dood en sterven
- verlichting van pijn
- helende imaginatie
- zorg voor het aangetaste lichaam
- eigen emoties en (psychologisch) proces van de coach
b. Er dienen minimaal acht verslagen te worden ingeleverd. Er dient een serie van minimaal
drie sessies met één cliënt bij te zijn.

c. Cursist levert een video/film-opname in van een sessie met een cliënt/proefpersoon, van
30 minuten tot maximaal 45 minuten, waarin gewerkt met ‘gereedschap’ uit de
verbeeldingstoolkit en waarin zowel de cliënt/proefpersoon en de coach (cursist) zichtbaar
en verstaanbaar zijn.
2. Reflectie-verslag.
De cursist maakt een reflectie-verslag waarin hij i.e.g. reflecteert over:
a. Imaginatie-technieken; welke beheerst hij en in welke mate, en welke technieken worden
nog als (te) moeilijk of onvoldoende beheerst ondervonden.
b. Thematiek i.v.m. kanker en chronische ziekte.
Wat zijn gedachten, gevoelens, e.d. over de verschillende thema’s die in de cursus
behandeld zijn? Met welke thema’s heeft de cursist affiniteit en wat is daarover te vertellen
i.v.m. zichzelf? Met welke heeft de cursist moeite en wat kan hij daarover vertellen i.v.m.
zichzelf?
c. Eigen proces van de cursist als coach en als persoon inzake het coachen van mensen met
een crisis, kanker of een chronische ziekte.
d. Sterk en zwak.
Wat beschouwt de cursist als sterke punten in zijn coaching en wat als zwakke punten? Welk
beeld heeft de cursist bij zijn sterke punten? Hierbij een tekening (of collage of iets
dergelijks) inleveren.
Welk beeld heeft de cursist bij zijn zwakke punten? Hierbij een tekening (of collage of iets
dergelijks) inleveren.
3. Aanwezigheid.
De cursist dient minimaal 90% van de cursusdagen gevolgd te hebben.
4. In haar beoordeling hanteert de toetsingscommissie de volgende criteria:
a. Hoe gaat cursist tijdens de sessie met Eigen Proces om (zelfhantering)?
•
•

- Zelfinzicht
- Overdracht/tegenoverdracht

b. Hoe gaat cursist om met cliënt (interactie)?
•
•
•
•

-

Actief luisteren en terugkoppelen
Inlevingsvermogen
Empathie & veiligheid
Helderheid in communicatie

c. Hoe en in welke mate beheerst cursist methodieken & imaginatie vaardigheden?
•
•

- Ontspanningsoefeningen
- Imaginatie van de goede plek

•
•
•
•
•
•
•
•

-

Draagkrachtoefening (symboolkaarten)
Helende imaginatie
Imaginatie ter ondersteuning van een behandeling
Imaginatie ter verlichting van pijn
Liefdevolle zorg voor het aangetaste lichaam
De bron-imaginatie
Imaginatie t.a.v. levenseinde en de dood
Innerlijk licht-imaginatie

d. Hoe gaat cursist om met het proces (proceshantering)?
•
•
•
•
•
•

-

Hulpvraag en doel van de coaching
Contract
Herkenning en hantering procesdynamiek
Reflexie en concretisering
Terugkoppeling naar doelstelling
Omgaan met en hantering van weerstand bij de cliënt

De verslagen en het reflectie-verslag dienen in één document te worden aangeleverd aan de
toetsingscommissie. De video/film dient tegelijkertijd met dit document te worden
aangeleverd.
De termijn waarbinnen de aanvraag voor de certificering door de cursist gedaan dient te
worden is twee jaar na de startdatum van de module Coachen met de Verbeeldingstoolkit.
De toetsing leidt tot twee mogelijkheden:
a. de cursist ontvangt het certificaat en wordt opgenomen in het betreffende register.
b. de cursist dient zich nog verder te bekwamen alvorens het certificaat te kunnen
ontvangen en krijgt daartoe gedetailleerde adviezen voor het vervolgtraject voor verdere
bekwaming.
De toetsingscommissie doet het resultaat van de toetsing aan de cursist toekomen binnen
zes weken na aanlevering van het hierboven genoemde document en de video/film.
Tot zes maanden nadat het resultaat bekend is geworden van de toetsing heeft de cursist
het recht op een herkansing.
De kosten van de toetsing voor certificering bedragen €150.
Reglement, voorwaarden en procedures:

https://www.imaginatie.nl/wp-content/uploads/2022/05/Reglementvoorwaardenenprocedures.pdf

