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Opleiding tot talentencoach

Talentenspel
Het Talentenspel, zoals je gemerkt hebt bij je eigen begeleiding, is een

middel wat diep doorwerkt en mensen een nieuw uitzicht op hun talenten,
hun leven, en hun missie kan geven. Het begeleiden hiervan is altijd een

diepe en vreugdevolle ervaring, en een verrijking voor je coachingspraktijk.
 

Voor wie?
Na het zelf voltooien van het Talentenspel onder leiding van een

gecertificeerde Talentencoach kun je je aanmelden voor deze opleiding.
Na aanmelding ontvangt u een intakeformulier, en zal er een telefonisch

intakegesprek met een van de trainers worden ingepland. Dit maakt deel uit
van de toelatingsprocedure.

Ter voorbereiding kun je Boek van de Levensmissie lezen, dit boek zal als
achtergrond voor de opleiding dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opleiding tot talentencoach

De opleiding
Deze opleiding is bedoeld voor het leren toepassen van het Talentenspel in

individuele begeleiding. Tijdens de opleiding ontvang je een handboek. 
Je leert te werken met het wereldbord en het levensboombord.

 
Het opleidingsprogramma bestaat in totaal uit 5 dagen. Waaronder twee blokken

van vijf dagdelen (inclusief avondprogramma op de eerste dag) en een
bijeenkomst van twee dagdelen; totaal dus twaalf dagdelen.

De eerste tweedaagse gebruiken we vooral om met het eerste bord te oefenen.
Achtergronden van Jung, Campbell, archetypen enz. worden kort aangestipt en

kunnen thuis verder worden uitgediept d.m.v. het handboek en de literatuurlijst.
Jij gaat met voldoende bagage naar huis om met oefencliënten het eerste bord te

doen en daarvan een verslag te maken. 
 

De tweede tweedaagse begint met feedback op de ingeleverde cliëntenverslagen
en vervolgt met het aanleren van alles wat nodig is om het levensboombord uit te

leggen, en het formuleren van een levensmissie te begeleiden. Ook hier weer is
het doel dat de deelnemer na deze tweedaagse zelfstandig proefcliënten met het

tweede bord kan begeleiden, waarvan een verslag wordt gemaakt. 
 

De laatste afrondende dag wordt dan gebruikt om feedback te geven
op de verslagen en om punten op de i te zetten. De dag eindigt met het ritueel
van certificering (bij gebleken bekwaamheid) en met het ondertekenen van de

gebruikerslicentie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktische informatie:
 

Opleiders:   
Willem Glaudemans en Han van Straaten

 
Data & Tijden:

Op aanvraag
 

Prijs training:
   €2.250,- ex btw voor de training en trainingsmap, 

      + €295,- ex btw. voor de doos van het Talentenspel
 

Locatie: 
Conferentiecentrum & Hotel Bovendonk in Hoeven (NBr)

Hofstraat 8, 4741AK Hoeven.
 

Opgave via:
infowillemglaudemans@gmail.com
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