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Studieplan Provocatief coachen 
 

 

1.0 - Het conceptuele deel 

Het conceptuele deel is het gedeelte waarin het algemeen conceptueel kader van de te 

accrediteren scholing expliciet wordt gemaakt en waarbij het motto "de relatie met het 

beroep als uitgangspunt" is. 

 

1. Beschrijf in het kort de visie, missie en beroepssituatie voor de scholing waar u 

accreditatie voor aanvraagt. 

 

In de opleiding Provocatief coachen leer je cliënten onbevangen, creatief en recht vanuit 

het hart te benaderen. De provocatieve coach neemt de rol van advocaat van de duivel 

aan. Met ontkenningen, humor en overdrijvingen wakker je het zelfreddend en 

relativerend vermogen van je cliënt aan. Want juist de momenten waarop jij je cliënt 

prikkelt en uitdaagt om zelf tot oplossingen en inzichten te komen zijn het sterkst. 

Provocatief coachen is gebaseerd op de rotsvaste overtuiging dat je cliënt waardig en 

weerbaar is. 

 

2.Beschrijf op welke zorgverleners de scholing is gericht. 

 

De opleiding is gericht op coaches en professioneel begeleiders. 

 

3.Beschrijf hoe de scholing bijdraagt tot een beroeps relevante 

deskundigheidsbevordering van de zorgverlener. 

 

Als provocatief coach kies je er bewust voor om te beginnen over de minder sterke 

kanten van de cliënt, zijn probleem en de negatieve gedachten die daarbij horen. Vaak 

doe je dit op een uitvergrote, humoristische wijze die zo absurd is dat je cliënt er 

spontaan van in de lach schiet. Provoceren helpt je cliënt om te lachen om zichzelf, zijn 

situatie en de absurdheid van het bestaan. En natuurlijk lacht hij ook om de coach. 

 

Cliënten leren zo om een speelsere houding aan te nemen. De negatieve kanten van het 

leven en de eigen zwakke kanten worden niet ontkend of vermeden, maar geplaatst in 

een breder perspectief. Je prikkelt het zelfreddende en relativerende vermogen van je 

cliënt, in volle waardering voor zijn persoon, krachten en capaciteiten. 

 

De onvoorwaardelijke positieve waardering die hoort bij de grondhouding van de coach 

blijft de basis van je werk. Deze liefdevolle houding kan juist tot uiting komen in de 

manier waarop je provoceert. De humor die je inzet ontstaat vanuit verbinding met je 

cliënt. De negatieve bijklank die het woord ‘provoceren’ heeft in de Nederlandse taal 

geldt daarom niet binnen provocatieve coaching. 

 

Tijdens provocatieve coaching sta je dicht bij je cliënten. Wat opvalt aan de unieke 

benadering provocatief coachen is dat de coach telkens de randen opzoekt van een 

spanningsveld, om die vervolgens met humor, warmte en uitdaging te ontkrachten. 

Provocatieve coaching richt de humor enkel op spanningen die problemen kunnen 
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veroorzaken, zoals traumatische spanning en verstarring. Vervolgens kunnen coach en 

cliënt hiermee aan de slag gaan in het coachtraject. 

 

De kunst van provocatief coachen is balans. Want wie op de rand werkt gaat daar soms 

ook overheen. Dan moet je als coach voldoende krediet hebben opgebouwd om een 

gezonde coachrelatie te bewaken. De provocatieve coach moet daarom met net zo’n 

directe eerlijke houding naar zichzelf kijken als naar zijn cliënten. Tegelijkertijd kunnen 

kleine conflicten en irritaties die ook snel weer worden opgelost juist bijdragen aan de 

relatie met je cliënt. 

 

Deze opleiding is een specialisatie voor coaches en professioneel begeleiders die de 

methodiek van provocatief coachen willen leren toepassen in hun werk met cliënten. Na 

afronding van de opleiding Provocatief coachen kan je deze methodiek toepassen in je 

eigen coachingspraktijk. Optioneel kan een praktijkdag worden bijgewoond. 

 

4.Beschrijf de voorwaarden voor de toelating (gedefinieerd minimaal instroomniveau). 

 

Er zijn geen harde voorwaarden voor de toelating; er is geen specifieke vooropleiding 

vereist. Minimaal havo- of mbo-denkniveau is wenselijk. Kennis van en ervaring met 

coaching wordt verondersteld. 

 

 

2.0 - Het contextuele deel 

In deze paragraaf dient beschreven te worden de voorzieningen die er voor zorgen dat de 

doelstellingen van de scholing bereikt worden. 

 

1.Beschrijf hoe het gebouw/lokaal en de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven. 

Omschrijf ook de noodzakelijke leermaterialen die aanwezig zijn. 

 

Dit is een thuisstudie met docentbegeleiding via e-study, hierdoor worden er geen eisen 

aan de leeromgeving gesteld. 

 

2.Beschrijf de wijze van toetsing en/of evaluatie van het leerresultaat bij de studenten. 

 

Het leerresultaat wordt getoetst middels tussentijdse toetsvragen na elke les en een 

afsluitend schriftelijk examen. De lesstof bevat daarnaast parate-kennisvragen en 

opdrachten die de student voor zichzelf maakt om zijn leerproces te versterken. 

 

3.Beschrijf de wijze waarop de kwaliteit van de scholing wordt bewaakt. 

 

• Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. CIVAS houdt de 

vakontwikkelingen bij. 

• CIVAS vraagt studenten actief om feedback, zodat ze zicht houdt op de 

klanttevredenheid. 

• CIVAS is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd bij het Centraal 

Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op 

basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. 
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Opname in het CRKBO-register geeft aan dat CIVAS aan de gestelde kwaliteitseisen 

voldoet. 

• CIVAS is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De 

NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en 

opleidingsinstituten in Nederland. CIVAS conformeert zich aan de door de NRTO 

opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode. 

• Via de website zijn het studiereglement, het examenreglement en de 

klachtenprocedure die CIVAS hanteert door iedereen in te zien. 

 

 

3.0 - Het contentuele deel 

Dit betreft de inhoud van de scholing. In dit onderdeel wordt de inhoud beschreven zodat 

duidelijk zichtbaar wordt wat uw scholing inhoudelijk brengt. 

 

1. Geef een uitgebreid overzicht van de lesstof (inhoud van het programma). 

 

Les 1: Provocatief coachen 

Les 2: Provocatieve psychologie 

Les 3: Humor 

Les 4: Uitdaging en weerstand 

Les 5: Provocatieve technieken voor gevorderden 

Les 6: Integratieve provocatieve coaching 

 

2. Omschrijf duidelijk de leerdoelen/eindtermen. 

 

• Je kent de achtergrond en uitgangspunten van provocatieve coaching. 

• Je kent de toepassingsmogelijkheden en contra-indicaties van provocatieve coaching. 

• Je kent de psychologie achter provoceren, uitlokken en uitdagen en begrijpt hoe 

provocatieve coaching werkt. 

• Je begrijpt de functie van humor, bijvoorbeeld in de vorm van improviseren, 

dramatiseren, relativeren, metaforen gebruiken, en de effecten daarvan. 

• Je weet hoe je humor kan inzetten op een manier waarbij de cliënt zich serieus 

genomen voelt. 

• Je kent de functie van tegengas en weerstand en kent technieken om met weerstand 

om te gaan. 

• Je kent provocatieve coachtechnieken waarmee je blokkades kan achterhalen, 

patronen kan uitdagen en kan coachen naar gedragsverandering. 

• Je kent provocatieve coachtechnieken voor kinderen en voor groepen. 

• Je begrijpt hoe provocatieve coaching kan worden geïntegreerd met andere 

coachmethodes en -vormen. 

 

3. Indien van toepassing; toon het HBO-niveau van de scholing aan door middel van de 

uitwerking van tenminste 2 HBO-kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO 

Kerncompetenties’). Indien het een aanvraag voor een vakopleiding betreft, dienen alle 

relevant zijnde HBO-kerncompetenties uitgewerkt te worden. 

 

 

 

https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf
https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf
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I Brede professionalisering 

De student wordt aantoonbaar toegerust met actuele kennis die aansluit bij recente 

(wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, teneinde zich 

te kwalificeren voor: 

▪ het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnende beroepsbeoefenaar; 

▪ de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep. 

 

1 Wetenschappelijke kennis en inzichten 

De student heeft wetenschappelijk onderbouwde kennis van: 

• De achtergrond van provocatieve coaching 

• Wat provocatief coachen wel en juist niet is 

• Wanneer en waarop je provocatieve coaching kan inzetten en wanneer juist niet 

(contra-indicaties) 

• De psychologie achter provocatief coachen (provocatieve psychologie): hoe werkt 

het? 

• Het inzetten van humor en de effecten daarvan op fysiologisch, psychologisch, 

sociaal en educatief niveau 

• De integratie van provocatieve coaching met andere coachmethodes en -vormen 

 

2 Coachtechnieken 

2.1 De student kent provocatieve technieken om om te gaan met weerstand en uit te 

 dagen: 

• Weigeren om te helpen 

• Vind de pijn 

• Reflecteren 

o Reflecties met incongruentie 

o Communicatieproblemen positief misinterpreteren 

o Non-verbaal overdrijven 

o Overdrijven van het effect dat de coachee heeft 

o Zwakjes protesteren tegen vooruitgang 

o Tegenwerken en meewerken 

o Spreken over irrelevante zaken 

o De coachee onderbreken 

 

2.2 De student kent provocatieve technieken voor gevorderden: 

• Reageren op problemen 

• Doe daar meer van! - Probleemverkenning met de socratische dialoog 

• Jij bent bijzonder… 

• Wie heeft er schuld? - De schuld verschuiven 

• Partij kiezen bij innerlijke conflicten 

• Existentiële thema’s 

 

2.3 De student kent technieken voor provocatieve coaching met kinderen: 

• De clown uithangen 

• Identificatie met het probleem verminderen 

 

2.4 De student kent technieken voor provocatieve coaching met groepen: 

• Meervoudige partijdigheid 
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• Inhouds- en betrekkingsniveau onderscheiden 

• Het symptomatische gedrag voorschrijven 

• Symptoomregulatie 

 

II Probleemgericht werken 

Het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de 

beroepspraktijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen 

en toepassen van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de 

effectiviteit hiervan. 

 

3 Coachvraag 

3.1 De student kan de coachvraag achterhalen. 

3.2 De student herkent belangrijke informatie. 

3.3 De student kan problemen bespreekbaar maken. 

3.4 De student kan een nauwkeurige taalanalyse uitvoeren. 

3.5 De student kan de kernboodschap bepalen. 

3.6 De student kan in overleg kiezen aan welke coachvraag de cliënt als eerste wil

 werken indien er meer dan één coachvraag is. 

3.7 De student maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken tijdens de

 probleeminventarisatie. 

 

4 Conclusies trekken en consequenties inschatten 

4.1 De student trekt op basis van informatie van de cliënt realistische conclusies en

 onderbouwt de redenering met feiten. 

4.2 De student schat de capaciteiten, ontwikkelingsleeftijd en (on)mogelijkheden van

 de cliënt goed in. 

4.3 De student kan op basis van informatie van de cliënt suggesties doen over

 mogelijke werkzame interventies. 

4.4 De student benoemt de consequenties van verschillende uitkomsten en de voor-

 en nadelen van mogelijke interventies. 

 

5 Coachtraject 

5.1 De student stelt in overleg met de cliënt een passend coachtraject op. 

5.2 De student stelt een coachtraject op waarin duidelijke schriftelijke afspraken

 worden gemaakt. 

5.3 De student evalueert tussentijds het coachtraject en past indien nodig het traject

 in samenspraak met de cliënt aan. 

5.4 De student werkt methodisch volgens het coachtraject, maar kan flexibel

 afwijken waar dat de coaching ten goede komt. 

 


