
Opleiding tot Begeleider 

Foocus2 - praktijk

http://www.clooser2.nl/


Voor wie

De opleiding tot Begeleider Foocus2 - theorie is 

interessant voor ieder die echt wat wil veranderen in 

de cultuur van een organisatie. Daarbij is de opleiding 

een waardevolle aanvulling op een opleiding in

communicatie, coaching of (arbeids)psychologie. 



Gedurende de opleiding leren deelnemers de 

theoretische basis van de opleiding Begeleider 

Foocus2 – theorie in te zetten in de praktijk. 

Deelnemers krijgen inzicht in de visie van 

Clooser2 en de methode Foocus2.



Daarnaast leren ze 

de coachings- en 

intervisiecycli te 

organiseren, en 
ervaren ze de 

verbindende rol die 

ze als begeleider 

hebben in de 

communicatie en 

afstemming met alle 

betrokkenen.

Ze leren een coachende rol in 

professionele communicatie en 
samenwerking te vervullen, 

voorbeeldgedrag te laten 

zien en hun 

coachingsvaardigheden
te ontwikkelen. 

Zo ontwikkelen zij 

expertise in het 

effectief hanteren 

van communicatie 
en samenwerking, en 

het organiseren van 
het gehele project. 



Inhoud van de opleiding

De cursus bestaat uit vijf cycli van trainen, coachen en toepassen.   

Voorafgaand aan iedere cyclus bereidt de begeleider zich voor op

de coachingsbijeenkomst met de voorzitter. Dit doet hij door het

stappenplan voor die betreffende coachingsbijeenkomst door 

te nemen.

Vervolgens heeft de begeleider een supervisiebijeenkomst 

met een coach van Clooser2, waarin hij reflecteert op zijn 

rol als begeleider in de bijeenkomsten en in het hele traject.

Tijdens de coachingsbijeenkomst oefent de begeleider zijn 

rol door de voorzitter te coachen in zijn voorzitters-

en voorbeeldrol. In de intervisiebijeenkomst

ondersteunt de begeleider de voorzitter.

Daarnaast wordt de begeleider middels

verschillende middelen door Clooser2 ondersteund

en gestimuleerd om in de dagelijkse werkpraktijk

te oefenen met het inzetten van  

voorbeeldgedrag voor alle betrokken partijen

in het gehele project, op het gebied van

professionele communicatie en

gezamenlijke focus. 



De doelstellingen van de opleiding zijn: 

• De visie achter Clooser2 begrijpen en deze uitdragen in de begeleidersrol

• De werking van de methode Foocus2 en het systeem daarachter 

begrijpen en inzetten in de begeleiding

• De taak en verbindende rol van een begeleider begrijpen en

inzetten in het intervisieproces

• De online omgeving effectief inzetten in de begeleiding van het cyclisch 

proces

• Het systeem van een organisatie leren analyseren en hierop inspelen in de 

begeleiding

• Het belang van ritme en continuïteit in het leerproces begrijpen en 

stimuleren

• Voorbeeldgedrag oefenen en laten zien in de praktijk

• Een verbindende rol in het systeem van de organisatie innemen

• Het eigen gedrag in het teken stellen van het gezamenlijke doel



Instapvoorwaarde

Alle deelnemers ouder dan 18 jaar 

en in het bezit van een diploma op 

tenminste MBO-niveau mogen

deelnemen aan de opleiding. 

Daarnaast dienen deelnemers de 

opleiding Begeleider Foocus2 –

theorie afgerond te hebben, of 

volgen zij beide opleidingen 

tegelijkertijd.

Certificering 

Bij een positieve beoordeling 

krijgt de begeleider het 

certificaat “Begeleider in 

Foocus2 - praktijk”. 

De certificering blijft geldig 

met een jaarlijkse 

terugkombijeenkomst.



Studiebelasting

De totale tijdsinvestering is 40 uur. 

19,5 uur bestaat uit aanwezigheid op 

contactmomenten. De opleiding

bevat 20,5 uur aan zelfstudie; 

waaronder e-learning, voorbereiding 

van bijeenkomsten en de afsluitende
evaluatieopdracht.

De cursus wordt afgesloten en 

beoordeeld aan de hand van het 

leerverslag dat de begeleider schrijft.



Handboek 

“Begeleider 

Foocus2”

Persoonlijk 

dashboard 

met 

aanvullende 

materialen

Studiemateriaal

Alle materialen worden door Clooser2 ter beschikking gesteld. Een lijst 
met boeken en sites met achtergrondinformatie vind je in het 

lesmateriaal en is bij Clooser2 in te zien. 

Voorbereidende  

opdrachten



Trainer

De opleiding wordt gegeven 

door Karien Cloostermans, 

gecertificeerd Supervisor 

en ontwerper van de 

methode “Foocus2”



Leerstrategie

De opleiding voor “Begeleider 

in Foocus2” is in een kort tijdsbestek 

te volgen omdat de opleiding 

praktisch en ervaringsgericht is. 

Kennis wordt verbreed door zaken te 

benaderen vanuit een nieuwe visie. 

Vaardigheden worden versterkt en direct vertaald 

in het werken vanuit een heldere visie en ondersteund 

door de techniek van een online dashboard. 



Kennismaken en aanmelden

Aanmelden en 
vrijblijvend 

contact opnemen 

kan via het 

aanmeldformulier

http://fd8.formdesk.com/cloosernl/aanmelden_IvT


Wil je eerst meer informatie of kennismaken met 

Clooser2? Ook dit kun je aangeven in het formulier, 

dan nemen we contact met je op. 

Je bent van harte welkom voor een persoonlijk 

gesprek via telefoon of op ons kantoor in Sevenum.



Cursuskosten 

Offertes worden op maat gemaakt. 

Een indicatieprijs voor het traject is € 995,-

Het cursusboek wordt standaard online 

aangeboden op het persoonlijke Dashboard. 

Daarnaast is het mogelijk om voor € 15,- de 

syllabus te bestellen, excl. verzendkosten.



Contract en Algemene voorwaarden 

Wanneer je de opleiding Begeleider in Foocus2 
volgt, onderteken je een opleidingscontract. 

Daarnaast maken we met alle deelnemende 

cursisten afspraken over het gebruik van de 

methode, copyright en de wijze van
samenwerking. Heb je interesse, dan ontvang je een 

contract waarin we deze afspraken vastleggen.



http://www.clooser2.nl/

