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INHOLLAND ACADEMY
Verhaal van de klant centraal
De arbeidsmarkt van nu vraagt om wendbare professionals, want een baan voor
heel het leven – dat bestaat niet meer. Inholland Academy, het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland, helpt professionals in beweging te blijven en bij te leren, te proberen en te experimenteren. Dit doen wij met behulp
van 140 praktijkgerichte opleidingen op post-hbo-niveau. Kwaliteit wordt gerealiseerd door samen te werken: met experts uit het werkveld, met lectoraten
van Inholland en met andere kennispartners.
De Amsterdamse Zwerm
Sinds 2014 biedt Inholland Academy met trots verschillende opleidingen aan
op het gebied van coaching en supervisie. Een groot deel van deze opleidingen
kunnen wij aanbieden door een stevig verankerde samenwerking met (leer)supervisoren en tevens docenten van De Amsterdamse Zwerm – een stroming
binnen de begeleidingskunde met een eigen visie op wat begeleiding inhoudt.
Zeer beknopt omschreven heeft De Amsterdamse Zwerm een opstelling ontwikkeld waarbij de begeleider de klant in staat stelt om (als klant) het eigen
verhaal te horen, zich te realiseren wat hij daarin zegt, de eigen manier van
betekenis geven te achterhalen en een analyse van de voorliggende situatie
maken.

In Venster nodigen wij verwante organisaties uit zich kort en inhoudelijk te
presenteren. Dit keer zijn dit Inholland
Academy en BGL & partners.

AGENDA
18 september 2019
Start opleiding teamcoach
25 september 2019
Start verkorte opleiding tot supervisor (supervisor verkort)
2 oktober 2019
Start opleiding leersupervisor
www.inholland.nl/academy

Begeleiden van leren
Hoofdtaak van een begeleider in de visie van De Amsterdamse Zwerm is het
begeleiden van leren. Dit leren wordt vooral gezien als leren van binnen naar
buiten, als leren van binnenuit. Leren wordt bij ons ook graag gezien als een
interactioneel fenomeen, waarbij het ontdekken van eigen mentale constructies pas goed mogelijk is in interactie met anderen. Aan het andere ontdekt men
zo het eigene. De Amsterdamse opleiders bieden dan ook veel ruimte voor
onderlinge uitwisseling en confrontatie van elkaars manieren van kijken, van
elkaars verhalen.
Niet alleen bij onze opleidingen op het gebied van coaching en supervisie staat
het verhaal van de klant centraal en leert men met en van elkaar; dit geldt voor
ál onze opleidingen. Door het verhaal van de klant centraal te stellen, kunnen
we coaches, supervisoren en andere professionals opleiden op een manier die
bij hen past.
Greke Delsing, onderwijsadviseur
Marcel Hoonhout, supervisor, leersupervisor en docent
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