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The	destiny	of	humans	cannot	be	separated	from	the	destiny	of	earth.	
(Thomas	Berry)	
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Opleiding tot professioneel natuurcoach 
	

	
	
Ontluikende	 waterlelies,	 zachtjes	 drijvend	 op	 de	 stille	 vijver.	 Een	 waterjuffer	 strijkt	 sierlijk	 neer	 op	 het	
lelieblad.	Oogjes	duiken	op	uit	het	water.	Plons,	klinkt	het	even	later.	Een	kikker.	Een	koppel	eenden	vliegt	
kwakend	 over	 mijn	 hoofd	 heen.	 Een	 zachte	 bries	 streelt	 mijn	 wang.	 Op	 de	 achtergrond	 voel	 ik	 een	
aanwezigheid.	Ik	draai	mijn	hoofd	zachtjes	om.	Een	grazend	hert.	Nietsvermoedend,	voedt	ze	zich	met	het	
lekkere	sappige	gras…	Hier,	op	deze	plek,	voel	 ik	mij	thuis.	Diep	verbonden	ben	ik	met	het	 leven	rond	de	
vijver.	Een	warm	gelukkig	gevoel	rijst	op	in	mijn	hartstreek.	Liefde.	Als	lag	mijn	vroegere	pasgeboren	baby	
in	mijn	 armen.	Hoe	 kan	 ik	 anders	 dan	 goed	 zorgen	 voor	 deze	 plek?	Mijn	 verbondenheid	met	 deze	 plek	
helpt	me	tegelijk	goed	voor	mezelf	te	zorgen,	en	voor	mijn	omgeving,	en	voor	de	aarde.	
Ann	Sterckx,	hoofdtrainer	opleiding	professioneel	natuurcoach 

Natuurcoaching: in verbinding met de natuur 
 
Ben	je	professioneel	coach	en	voel	je	ervoor	om	(nog)	meer	in	en	met	de	natuur	te	werken?	Volg	
dan	 deze	 specialisatie	 voor	 natuurcoaching.	 Als	 natuurcoach	 is	 de	 natuur	 je	 werkplek.	 Hier	
begeleid	jij	je	cliënten	in	het	werken	aan	hun	thema’s.	Daarbij	is	natuur	veel	meer	dan	een	decor,	
en	 ook	meer	 dan	 een	middel.	 In	 onze	 visie	 op	 natuurcoaching	wordt	 de	 zin	 van	 je	 leven	 pas	
duidelijk	als	je	niet	alleen	de	relatie	met	jezelf	herstelt,	maar	ook	met	de	natuur.	Dan	pas	kun	je	
werkelijk	je	eigen	plek	in	het	leven	innemen.	Je	eigen	kwaliteiten	ontplooien	in	je	werk,	je	gezin,	
je	buurt,	de	maatschappij	en	de	kosmos.		
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Natuurcoaching	 zit	 in	 de	 lift.	 We	 zijn	 ons	 meer	 en	 meer	 bewust	 dat	 we	 niet	 zonder	 natuur	
kunnen.	Dat	we	daar	de	rust	vinden	die	we	in	deze	complexe,	digitale	maatschappij	missen.	We	
leven	bovendien	in	een	tijd	waarin	de	gevolgen	van	de	klimaatveranderingen	zichtbaar	worden.	
Ook	 dat	 maakt	 dat	 we	 weer	 nieuwgierig	 zijn	 naar	 natuur,	 en	 verbinding	 zoeken	 met	 het	
natuurlijke.	 Steeds	 meer	 mensen	 beseffen	 dat	 we	 de	 aarde	 niet	 lukraak	 kunnen	 exploiteren,	
maar	dat	we	zelf	een	onderdeel	 zijn	van	de	natuur.	Waarbij	natuur	en	mens	elkaar	dragen	en	
voor	elkaar	dienen	te	zorgen.	
	
Wat	is	natuurcoaching?	
Veel	mensen	denken	bij	natuurcoaching	aan	wandelcoaching	of	coachen	met	dieren.	Maar	het	
vak	van	natuurcoach	is	veel	breder,	en	gaat	ook	dieper.	Vragen	als	“ik	voel	me	eenzaam”	of	“ik	
heb	weinig	 energie”	 of	 “welk	 leven	 is	 zinvol?”,	 ...	 zijn	 een	 signaal	 dat	 de	 cliënt	 niet	 alleen	 de	
verbinding	met	zichzelf	kwijt	 is,	maar	ook	met	het	groter	geheel.	De	natuurcoach	werkt	vanuit	
een	ecopsychologische	visie	op	de	verhouding	tussen	mens	en	natuur.	In	Nederland	en	België	is	
ecopychologie	zo	goed	als	onbekend.	Terwijl	deze	 in	Groot-Brittanië,	de	Scandinavische	 landen	
en	Canada	al	lang	deel	uitmaakt	van	academische	opleidingen.		
	
Deze	 opleiding	 is	 praktisch,	maar	 tegelijk	wetenschappelijk	 onderbouwd.	 Je	maakt	 kennis	met	
een	scala	aan	(eco-)	coachingwerkvormen.	Je	leert	hoe	je	cliënten	met	een	warme	en	krachtige	
methodiek	kunt	begeleiden	om	de	verbinding	met	
het	 natuurlijke	 te	 onderzoeken,	 en	 te	 herstellen.	
Tegelijkertijd	 doorloop	 je	 zelf	 dit	 proces	 ook.	
Samen	met	medecursisten	 en	 trainer(s)	 oefen	 je	
je	 coachvaardigheden.	 Dit	 doe	 je	 in	 en	 met	 de	
natuur.	 De	 combinatie	 van	 verschillende	 dagen	
samen	 en	 alleen	 in	 de	 volle	 natuur,	 de	
ervaringsoefeningen,	het	werken	met	het	lichaam	
en	 intuïtie,	 wetenschappelijke	 theorieën	 van	
inspirerende	denkers	,	het	oefenen	met	elkaar	en	
de	tussentijdse	individuele	opdrachten	zorgen	dat	
je	 de	 opleiding	 werkelijk	 doorleeft.	 Al	 doende	 word	 je	 zo	 een	 bekwame	 en	 professioneel	
natuurcoach.	

De uitgangspunten…de natuur centraal.  
 
In	 deze	 opleiding	 stellen	we	 de	 natuur	 centraal	 in	 het	werken	met	mensen.	 De	 professioneel	
natuurcoach	gaat	dus	de	natuur	in	met	zijn	cliënt.	Hij/zij	werkt	samen	met	de	natuur,	en	maakt	
gebruik	 van	 wat	 de	 natuur	 aan	 zintuiglijke	 ervaringen	 biedt.	 Door	 het	 werken	 in	 en	 met	 de	
natuur	toe	te	voegen	aan	je	begeleiding,	maak	je	een	verschil	in	onze	samenleving.	
	
Hiernaast	kent	onze	opleiding	de	volgende	uitgangspunten:	
	
1.Het	ecologisch-holistisch	wereldmodel.	
	
De	 natuurcoach	 werkt	 vanuit	 een	 ecologisch-holistisch	 wereldmodel.	 In	 dit	 model	 maakt	 de	

‘Het	waren	11	boeiende	dagen	-	een	beetje	
overweldigend	soms	-	en	ik	had	ze	niet	willen	
missen.	Als	ik	eraan	terugdenk,	wordt	mijn	hart	
van	binnen	net	zo	warm	als	het	kampvuur	
waarrond	we	elke	avond	zaten.	De	opleiding	
Natuurcoaching	is	voor	mij	geen	startpunt	en	
geen	eindpunt,	maar	een	onmisbaar	hoofdstuk	
in	mijn	levensverhaal.´		
Gudrun	Blieck,	verlies-	en	natuurcoach.	
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mens	 deel	 uit	 van	 een	 groter	 ecologisch	 geheel.	 Ecologie	 gaat	 over	 meer	 dan	 groen	 en	
biodiversiteit;	het	gaat	over	onze	verbinding	met	het	leven.	Denk	aan	de	verbinding	met	andere	
mensen,	 de	 samenleving,	 het	 werk,	 de	 spirituele	 dimensie,	 met	 hoe	 je	 je	 voedt,	 beweegt,	
communiceert,	 leiding	 geeft,	 lesgeeft,	 en	 ga	 zo	 maar	 door.	 Het	 ecologisch-holistisch	
wereldmodel	plaatst	levensvragen	in	een	innerlijk	landschap	(je	lichaam	en	geest)	en	een	uiterlijk	
landschap	 (het	groter	geheel).	 Je	diepe	existentiële	noden	worden	zichtbaar	via	de	weg	van	 je	
zintuigen	en	lichamelijke	beleving.		
	
2.	Herstel	van	verbinding	met	het	groter	geheel	
		
De	natuurcoach	ziet	een	onderliggende	problematiek	die	cliënten	niet	openlijk	kunnen	
verwoorden.	Simpelweg	doordat	de	samenleving	deze	interpretatiekaders	niet	aanbiedt.	Het	is	
makkelijker	om	te	zeggen	dat	je	een	burn-out	hebt,	dan	uit	te	spreken	dat	je	je	vervreemd	voelt	
van	deze	complexe	samenleving.	Natuurcoaching	neemt	een	belangrijk	ecopsychologisch	inzicht	
als	uitgangspunt.	Namelijk	dat	de	dieperliggende	problematiek	van	cliënten	draait	om	het	verlies	
van	verbinding	met	het	natuurlijke.	Hierbij	hoort	ook	het	verlies	van	taal	om	dit	verlies	te	
verwoorden.	Met	‘het	natuurlijke’	bedoelen	we	hier	het	eigen	lichaam	inclusief	zijn	bioritme	en	
zintuiglijke	sensitiviteit.	Daarnaast	bedoelen	we	de	natuur,	de	dierengeluiden,	het	groen,	
landschappen,	lucht,	licht,	water	en	de	aarde.		
	
3.	Natuurbelevingslagen	in	de	Koraalwaaier	
		
Hoe	een	coach	de	natuur	integreert	in	zijn	werk,	schommelt	tussen	oppervlakkig	(wandelen	met	
de	 cliënt),	 symbolisch	 (metaforisch	 gebruik	 van	 de	 natuur),	 tot	 een	 diepe	 transformatie	 in	 de	
verbinding	met	het	leven	(via	dieren,	schoonheid	in	landschappen,	lichamelijke	ervaring,	....).	We	
maken	gebruik	van	de	door	ons	ontwikkelde	Koraalwaaier©.	Hiermee	brengen	we	verschillende	
lagen	van	natuurbeleving	 in	kaart.	Deze	lagen	vormen	de	kern	van	de	professionele	methodiek	
van	de	natuurcoach.	Aan	elk	niveau	van	natuurbeleving	koppelen	we	specifieke	werkvormen	en	
processen.	
	
4.	Holistische	benadering	van	coachvraag	
	
De	natuurcoach	nodigt	de	cliënt	uit	tot	een	persoonlijkheidsprofiel	en	levensstijl	die	ervoor	zorgt	
dat	 de	 persoon	 niet	 alleen	 beter	 voor	 zichzelf	 en	 anderen	 gaat	 zorgen,	 maar	 ook	 voor	 zijn	
natuurlijke	 leefomgeving.	 Dit	maakt	 de	 cliënt	 veerkrachtiger	 en	met	meer	 zingeving	 door	 het	
leven	gaat.	Immers	de	cliënt	wordt	zich	bewust	van	zijn	levensmissie.	
	
5.Wetenschappelijke	onderbouwing	
	
De	 onderbouwing	 van	 onze	 opleiding	 is	 op	 basis	 van	 wetenschappelijke	 literatuur	 uit	 de	
ecopsychologie,	 omgevingspsychologie,	 gezondheidspsychologie,	 positieve	 gezondheid,	 en	
aanverwante	disciplines.	Daarnaast	doen	we	een	beroep	op	zienswijzen	en	werkvormen	uit	de	
(somatische)	 ecotherapie,	 diepe	 ecologie	 (Arne	 Naess),	 ‘The	 work	 that	 reconnects’	 (Joanna	
Macy),	permacultuur,	de	 Jungiaanse	dieptepsychologie,	ecoboeddhisme,	enz.	Hierbij	kiezen	we	
voor	een	interdisciplinaire,	holistische	benadering.	
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Natuurcoaching	als	specialisatie	voor	coaches	
	
De	herontdekking	van	het	natuurlijke	en	het	wilde-zelf	in	het	leven	is	een	proces	van	jaren.	Dat	
geldt	voor	de	cliënt	maar	ook	voor	de	coach	of	begeleider.	Het	doel	van	de	opleiding	is	dit	proces	
op	gang	te	brengen,	te	structureren	en	te	funderen.	Vanuit	zijn	eigen	ontwikkelingsweg	kan	de	
coach	allerlei	natuurwerkvormen	gebruiken	met	zijn	cliënten.	
	
Deze	 opleiding	 is	 geen	 basisopleiding	 in	 coaching.	 Je	 wordt	 verondersteld	 over	 voldoende	
basisvaardigheden	 te	 beschikken.	 Basisvaardigheden,	 zoals	 luisteren,	 samenvatten,	
structurerend	doorvragen,	de	dans	van	 leiden	en	volgen,	worden	verondersteld	gekend.	Het	 is	
nuttig	 als	 je	 het	 Vorkmodel	 kunt	 gebruiken	 om	de	 voortgang	 bij	 de	 cliënt	 te	 structureren	 (zie	
Vandamme,	R.	(2014).	Handboek	Ontwikkelingsgericht	Coachen.	Het	Vorkmodel	als	leidraad).	Is	
dit	nog	niet	bij	jouw	bekend?	Je	kan	je	hier	ook	nog	in	verdiepen	tijdens	de	opleiding	zelf	of	reeds	
het	 boek	 lezen	 (te	 bestellen	 op	 www.coachingbooks.net)	 en	 de	 filmpjes	 bekijken	 van	 Rudy	
Vandamme	(Youtube	kanaal).	
	
Er	wordt	 verder	 gebouwd	 op	 je	 persoonlijke	 ontwikkeling	 (de	 grote	 draken	 in	 je	 leven	 heb	 je	
reeds	getemd).	De	weg	gaat	nu	in	de	richting	van	verdieping,	zingeving	en	spiritualiteit.	In	dit	vak	
gebeurt	dit	via	je	verhouding	met	het	natuurlijke.	
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4. Voor wie 
 

! Deze	 opleiding	 biedt	 een	 specialisatie	 aan	 coaches,	 psychologen,	 therapeuten	 en	
begeleiders	 die	 natuurcoaching	 en	 het	 belang	 van	 verbinden	 met	 natuur	 willen	
toevoegen	 aan	 hun	 repertoire.		
	

! De	 opleiding	 is	 ook	 geschikt	 voor	 leraren,	 natuurgidsen,	 hulpverleners,	
gezondheidswerkers,	stafmedewerkers	of	 ingenieurs	die	zich	willen	ontwikkelen	richting	
het	natuurlijke	en	het	intuïtieve.	

	
! Indien	 uit	 feedback	 blijkt	 dat	 je	 nog	 niet	 over	 voldoende	 coachende	 vaardigheden	

beschikt,	dan	gaan	we	samen	na	hoe	je	deze	coachingsvaardigheden	kunt	verwerven	via	
opleiding	en/of	zelfstudie.	Zie	punt	5:	Voorwaarden	voor	deelname.	
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5. Voorwaarden voor deelname 
  
In	 geval	 je	 een	 certificaat	 Professioneel	 Natuurcoach	 wil	 behalen	 dien	 je	 een,	 met	 certificaat	
bewijsbare,	 opleiding	 van	 minimum	 60	 uur	 training	 in	 coaching-	 of	 begeleidingsvaardigheden	
gevolgd	te	hebben.		
Zoals:	

! Professionele	Coaches	bij	het	Ontwikkelingsinstituut	gecertificeerd;	
! NLP	Practitioners	eerste	jaar;	
! Perfectionismecoaches;	
! Stress-en	burnoutcoaches;	
! Andere	 coachopleidingen	 van	 tenminste	 60	 uur.	 Voeg	 een	 digitale	 versie	 toe	 van	 het	

certificaat	van	je	gevolgde	coachtraining.	
	
Heb	je	niet	de	vereiste	vooropleiding	of	kom	je	uit	een	heel	ander	
vakgebied	 en	 voel	 je	 dat	 deze	 opleiding	 op	 je	 weg	 ligt?	 Dan	
nodigen	we	je	graag	uit	voor	een	intakegesprek	(via	Skype,	What’s	
app,	 of	 telefonisch).	 We	 gaan	 samen	 na	 hoe	 je	 zinvol	 kunt	
deelnemen	aan	het	programma.		
	
Ben	je	nog	niet	bekend	bij	het	Ontwikkelingsinstituut	via	vorige	opleidingen?	Dan	ontvangen	we	
graag	per	email	een	antwoord	op	de	volgende	vragen:		

‘(…)	Ann	begeleidt	deze	opleiding	
vanuit	haar	authentieke	zelf,	met	veel	
liefde	voor	ons,	de	cursisten,	en	veel	
liefde	en	respect	voor	onze	moeder	
aarde.’		
Peter	Massy,	natuurcoach. 
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1.Algemene	gegevens	(naam,	adres,	geboortedatum,	huidig	beroep,...)	
2.Vooropleidingen	 (voor	 het	 onderdeel	 coaching,	 gelieve	 een	 kopie	 van	 je	 certificaat	
digitaal	toe	te	voegen).	
3.Werkervaring	
4.Op	welk	aspect	van	deze	opleiding	haak	je	aan?		
5.Wat	verwacht	je?	Wat	heb	je	nodig	om	van	deze	opleiding	een	succes	te	maken?	

	
Stuur	je	informatie	of	aanvraag	naar	via	ann@hetontwikkelingsinstituut.be	
	

	

6. Uurregeling, data, verblijf  
 
 
Waar	
De	training	vindt	op	twee	locaties	plaats:	in	het	domein	Koningsteen	in	Kapelle-op-den-Bos	en	,	
voor	 de	 vijfdaagse,	 in	 Noord-Frankrijk,	 nabij	 Signy-le-Petit.	 Beide	 locaties	 zijn	 natuurrijk,	
omgeven	door	weilanden	en	bos.	
De	exacte	locatie	met	wegbeschrijving	wordt	doorgegeven	bij	inschrijving.		
	
Trainingstijden	
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De	 dagen	 beginnen	 altijd	 om	 9:30	 uur	 stipt	 en	 eindigen	 om	 17:00.	 De	 verdere	 dagindeling	 is	
afhankelijk	 van	 de	 geplande	 lesmomenten,	 praktijksessies,	 vrije	 momenten,	 daguitstappen,	
enzovoort.		
	
Trainer		
De	volledige	opleiding	wordt	gegeven	door	Ann	Sterckx.	Lees	meer	over	Ann	Sterckx	bij	punt	12.		
	
Verblijf	
Het	verblijf	is	volpension.	Er	kan	dus	op	de	locatie	zelf	overnacht	worden.	Op	beide	locaties	is	er	
de	 keuze	 voor	een	persoonlijke	of	 gedeelde	 kamer.	 (Dit	 is	 enigszins	 afhankelijk	 van	het	 aantal	
deelnemers.	 Tijdens	 de	 vijfdaagse	 is	 het	 ook	 mogelijk	 om	 te	 kamperen.	 Dit	 helpt	 je	
natuurbeleving	te	verdiepen.)	
Op	beide	locaties	staan	gezonde	en	lekkere	vegetarische	maaltijden	voorop.		
	
Data	
	
5	en	6	juni	2020		
	 Start	op	5	juni	om	9u30	
	 Einde	op	6	juni	om	17	uur	
	 Domein	Koningsteen	Oxdonkstraat	168		1880	Kapelle-op-den-Bos	
	
8	tot	en	met	12	juli	2020	
	 Start	op	8	juli	om	10	uur	
	 Einde	op	12	juli	om	17	uur	
	 Signy-le-Petit		Noord-Frankrijk	
	
5	september	2020	
	 Intervisie	–	halve	dag	
	 Locatie	en	exacte	tijdstip	wordt	nog	meegedeeld	
	
19	september	2020	
	 Intervisie	–	halve	dag	
	 Locatie	en	exacte	tijdstip	wordt	nog	meegedeeld	
	
25	en	26	september	2020	

Afronding	en	Certificatie		
Start	op	25	september	om	9u30	

	 Einde	op	26	september	om	17	uur	
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7. Didactiek  
 
Onze	leermethode	werkt	als	volgt:	
	

! We	 werken	 voornamelijk	 buiten.	 Zorg	 daarom	 voor	 geschikte	 schoenen	 en	 (regen-
)kleding.	

! Maximaal	 12	 deelnemers,	 zodat	 er	 ruimte	 is	 voor	 feedback	 en	 een	 persoonlijke	
benadering.	

! We	oefenen	en	leren	in	een	Ontwikkelcirkel.	Dit	wisselen	we	af	met	oefeningen	in	twee-	
en	drietallen.	Ook	deze	oefeningen	vinden	voornamelijk	plaats	in	de	natuur.	

! Je	 hebt	 voldoende	 vrije	 tijd,	 zodat	 je	 het	 geleerde	 kunt	 toepassen	 tijdens	 persoonlijke	
wandelingen	in	de	natuur.	We	moedigen	je	aan	
om	een	dagboek	bij	te	houden.	

! Tijdens	 de	 opleiding	 word	 je	 regelmatig	
aangesproken	 en	 gecoacht	 op	 je	 persoonlijke	
ontwikkeling	en	je	coachvaardigheden.		

! Gedurende	 de	 opleiding	 kun	 je	 eigen	
ervaringen	 en	 leervragen	 van	 coaches	
inbrengen.		

! Als	 natuurcoach	 ben	 je	 nooit	 uitgeleerd.	 Deze	
opleiding	 is	 een	 basis	 van	 waaruit	 jij	 je	

‘Andere	opleidingen	behandelen	een	serie	
rituelen	in	de	natuur;	deze	opleiding	vergroot	je	
ervaring	met	de	natuur,	je	creativiteit	en	brengt	
veel	diepte	aan.	De	combinatie	van	eigen	
ontwikkeling	met	de	volledigheid	van	de	
Koraalwaaier	hebben	mijn	verwachting	van	de	
opleiding	overtroffen.	Ann	is	een	degelijke,	
humoristische	en	lieve	trainer.	Echt	heel	fijn.’	
Jolanda	Herngreen,	yogadocente.	
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zelfstandig	verder	ontwikkelt.	Ook	na	de	opleiding	bekwaam	je	jezelf	steeds	verder	in	‘t	
vak	 van	 natuurcoach.	We	moedigen	 deelnemers	 aan	 om	 contact	 te	 houden	 en	 samen	
met	ons	verder	te	bouwen	aan	het	vak	van	natuurcoaching.		

! Je	neemt	deel	aan	een	tussentijdse	oefengroep.	
! Je	leert	toepassen	met	minimaal	4	proefklanten	en	houdt	hierover	een	portfolio	bij.	
! Je	neemt	deel	aan	de	tussentijds	inter-	en	supervisies.	

8. Prijs en inschrijving  
 
Kosten	opleiding	Natuurcoaching	
	
3.500	€	exclusief	BTW	(inclusief	logies	en	maaltijden,	11	opleidingsdagen,	reflectie	op	verslagen	
en	intervisie).	
Dit	 bedrag	 is	 exclusief	 drie	 verplichte	 boeken.	 Deze	 zijn	 met	 korting	 te	 bestellen	 zie	
www.coachingbooks.net	(Opleidingspakket	Natuurcoaching	Ann	Sterckx)	
De	opleiding	is	residentieel.		
De	maaltijden	zijn	vegetarisch	en	hoofdzakelijk	biologisch.	Tijdens	de	vijfdaagse	eten	we	zoveel	
mogelijk	 van	 de	 groenten	 en	 het	 fruit	 die	 onze	 biologische	 permacultuurtuin	 ter	 beschikking	
stelt.	Heb	je	een	speciaal	dieet?	Laat	het	ons	weten.	Het	 idee	is	ook	om	-	af	en	toe	-	samen	te	
koken,	 voor	 wie	 dat	 wil.	 Samen	 koken	 werkt	 verbindend	 en	 we	 kunnen	 van	 elkaar	 leren.	
Bovendien	 past	 dit	 in	 het	 bredere	 plaatje	 van	 Natuurcoaching:	 kiezen	 voor	 een	 gezonde	
levensstijl.	
	
KMO-portefeuille	
	
De	training	komt	in	aanmerking	voor	(gedeeltelijke)	financiering	door	de	KMO-portefeuille.	Ons	
erkenningsnummer	is	DV.O106178	op	naam	van	“het	Ontwikkelingsinstituut”.	
	
Inschrijven	
	
Je	 inschrijving	 is	 pas	 definitief	 na	 betaling.	 Je	 plaats	 kan	 ingenomen	worden	 door	 een	 andere	
deelnemer.	Vroegtijdig	inschrijven	is	belangrijk	als	je	zeker	wil	zijn	van	je	plaats	in	de	groep.		
Let	op:	Je	kan	je	rechtstreeks	inschrijven	via	www.hetontwikkelingsinstituut.be	
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9. Programma opleiding  
 
Het	 programma	 bestaat	 uit	 lesmomenten,	 praktijkoefeningen,	 vrije	 tijd	 en	
ochtend/avondactiviteiten	waar	 je	 al	 dan	 niet	 aan	 deelneemt.	 Tijdens	 de	 vrije	 tijd	 (tijdens	 de	
vijfdaagse)	kan	je	kiezen	om	deze	alleen	of	samen	door	te	brengen,	te	oefenen,	een	dagboek	bij	
te	 houden,	 enz...	 Je	 maakt	 deel	 uit	 van	 een	 tussentijdse	 oefengroep	 en	 werkt	 ook	 met	
proefklanten	om	het	geleerde	toe	te	passen.	

Inhoudelijk programma 
Het	onderstaande	programma	 is	 richtinggevend.	 Er	 kunnen	nog	 lichte	wijzigingen	aangebracht	
worden.	
 
BLOK	1-	2	dagen:	De	fundamenten	van	de	professioneel	natuurcoach	
	
Dit	 blok	 leggen	we	 de	 fundamenten	 voor	 het	 beroep	 van	 natuurcoach.	 Ook	 leren	we	 een	 en	
ander	eerst	op	onszelf	toe	te	passen.	We	onderzoeken	onze	persoonlijke	relatie	met	de	natuur.	
Waar	sta	je	op	dit	moment?	Waar	wil	je	naartoe?		
	
Coachkader van de natuurcoach 

• Wat	is	het	typische	van	natuurcoaching?	
• Wat	zijn	mogelijke	doelstellingen	en	hoe	verhoud	je	je	ermee?	
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• Met	welke	doelgroepen	zul	je	werken?	
• Je	begint	je	elevator	pitch	vorm	te	geven	
• Natuurcoaching	als	bijkomende	activiteit,	 integratie	 in	

huidige	job	of	bijberoep	
	
Het Vorkmodel© en de Koraalwaaier© als 
voortgangsmethodiek 

• Het	Vorkmodel	leren	toepassen	als	coachkader	
• De	 aanmelding	 van	 een	 cliënt	 structureren	 naar	 een	

doel.	
• Hoe	 bevraag	 en	 structureer	 je	 de	 andere	 sporen	 van	 zelfsturing,	 identiteit	 en	 groter	

geheel?	
• De	samenhang	tussen	de	sporen	zien.	
• De	Koraalwaaier©	als	denk-	en	werkmodel	
• Kennis	 maken	 met	 de	 fundamenten	 en	 de	 wetenschappelijke	 onderbouwing	 van	 de	

Koraalwaaier©	
	
De setting en de intake 

• Hoe	doen	we	een	specifieke	intake?	
• Aanmeldingen	leren	herkennen	in	functie	van	noodzaak	tot	herstel	van	verbinding	
• Aanmeldingen	leren	herkaderen	binnen	het	perspectief	van	de	natuurcoach	
• Wat	zijn	ecopsychologische	uitgangspunten	van	de	natuurcoach?	
• Natuurgerichte	vragen	leren	stellen	

	
Tussentijds:	je	eigen	identiteit	en	ecobiografie	documenteren.	
Deelname	aan	tussentijdse	oefengroep	
	
BLOK	2-	Vijfdaagse	in	de	volle	natuur		
Tijdens	dit	blok	 leren	we	met	de	Koraalwaaier	werken,	en	de	werkwijze	persoonlijk	te	ervaren.	
Deze	 vijfdaagse	 is	 gericht	 op	 het	 oefenen	 van	 de	 natuurbelevingslagen	 en	 de	 bijbehorende	
werkvormen.		
	
Verdiepen in de natuurbelevingslagen van de Koraalwaaier© 

• Hoe	bepalen	we	met	welke	natuurbelevingslaag	we	beginnen?	
• Hoe	begeleid	je	mensen	in	alle	belevingslagen	en	met	welk	doel?	
• Hoe	vertrouwd	ben	je	zelf	met	alle	belevingslagen?	

	
Ervaren van de natuurbelevingslagen en inoefenen van een aantal werkvormen	

• Leren	werken	met	verwondering,	empathie,	lichaamsbewustzijn	en	het	zintuiglijke	
• Met	elkaar	aan	de	slag	
• Leren	werken	met	intuïtie	

	
Werken op basis van de vooronderstellingen die aan de basis liggen van de Koraalwaaier 

• Hoe	verhoud	je	je	tot	de	vooronderstellingen?	
• Welke	ontwikkelingsweg	heb	je	hierin	nog	af	te	leggen?	
• Hoe	kunnen	de	vooronderstellingen	ondersteunend	zijn	in	je	werk	als	natuurcoach?	

	
 

Meer dan vijf zintuigen! 
In zijn onderzoek naar de verbinding van 
de mens met de natuur ontdekte Michael 
Cohen dat we geen vijf zintuigen hebben 
maar drieënvijftig! 
Uit :Handboek Natuurcoaching. De 
Koraalwaaier als leidraad. Ann Sterckx 
(2018) 
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Inzicht verwerven in het proces van herstel van zelfzorg, zorg voor de samenleving en de aarde 
• Natuurverbinding:	wat	is	dat	precies,	hoe	kan	je	dit	bevorderen?	
• Hoe	 verloopt	 het	 herstel	 van	 verbinding	 met	 jezelf,	 de	 samenleving	 en	 aarde	 en	 hoe	

verbinden	we	deze	drie	domeinen	met	elkaar?	
	
Inspiratiebronnen en wetenschappelijke informatie leren toepassen 

• Samen	bestuderen	van	een	aantal	inspiratiebronnen	
• Invoelen	van	het	ecologisch-holistisch	wereldbeeld	
• Zelf	 leerpunten	hieruit	halen,	en	deze	 in	praktijk	brengen.	Hoe	kan	de	 inspiratiebron	 je	

voeden?	
• Elkaar	leren	inspireren.	

	
Blok	3-	2	dagen:	verdere	verdieping	en	certificatie	

• Verder	oefenen	en	verfijnen.	
• Een	traject	van	Natuurcoaching	leren	uitstippelen.	
• Specialisatie:	 je	eigen	voorkeurverbinding	met	de	natuur	 coachmatig	 toepassen(bv	bos,	

met	dieren,	artistieke	vormen,	...).	
• Persoonlijke	visie	op	Natuurcoaching	in	de	eigen	praktijk	en/of	in	je	leven	formuleren	en	

met	elkaar	delen.	
• Integratie:	 een	 aanzet	 tot	 een	 persoonlijk	 project	 voorstellen	 aan	 of	 uittesten	 op	 de	

groep.	
• Laatste	dag:	certificatie,	en	tezelfdertijd	ook	een	fantastische	leerdag.	

	
Certificatie	-	Evaluatie,	feedback,	certificatie	

• Getuigenis	van	eigen	visie	en	toepassing	van	natuurcoaching	
• Demonstratie	van	een	aanmelding,	de	aanmelding	bevragen	met	natuurgerichte	vragen,	

bepaling	belevingsniveau	in	de	Koraalwaaier	bij	aanvang	en	keuze	werkvorm.	
• Een	thema	bespreken	uit	het	boek	Goddelijk	Wild	dat	 je	geraakt	heeft	en	dat	 je	verder	

uitwerkt.	
• Aantoonbaar	portfolio	van	vier	proefklanten.	

 

10. Kennismaken?  
 
Twijfel	 je	nog	of	de	opleiding	iets	voor	jou	is	of	heb	je	nog	vragen?	Dan	ben	je	welkom	op	een	
van	onze	Kennismakingsavonden.	Gelieve	je	hiervoor	in	te	schrijven	via	de	website.		
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Andere	mogelijkheid:	e-mailen	en	je	vraag	stellen	of	een	intake	gesprekje	doen	via	skype.	
	
Bijkomend verplicht studiemateriaal: 
Sterckx,	A.	(2018).	Handboek	Natuurcoaching.	De	Koraalwaaier	als	leidraad.Gent:	Ecologize.	
Sterckx,	A.	en	Vandamme,	R.	(2015).	Goddelijk	Wild.	Gent:	Ecologize.	
Vandamme,	R.	(2014),	Handboek	Ontwikkelingsgericht	Coachen.	De	Vork	als	leidraad.	
De	boeken	zijn	 te	bestellen	via	www.coachingbooks.net.	Een	korting	 is	mogelijk,	als	 je	meteen	
het	gehele	pakket	bestelt.	

11. Certificatie  
 
Bij	het	einde	van	de	opleiding	krijg	 je	een	certificaat	Professioneel	Natuurcoach.	Dit	 certificaat	
wordt	 uitgeschreven	 door	 het	 Ontwikkelingsinstituut.	 Na	 de	 opleiding	 ondersteunen	 wij	 de	
afgestudeerden	graag	om	aan	te	sluiten	bij	een	netwerk	van	professionele	natuurcoaches.	Deze	
zetten	in	co-creatie	het	werk	verder	in	de	wereld,	organiseren	intervisie	en	bewaken	samen	de	
kwaliteit.	 Onze	 ambitie	 is	 om	 gecertificeerde	 natuurcoaches	 op	 de	 markt	 te	 brengen	 die	 de	
authenticiteit	van	de	benadering	en	de	methodiek	weten	te	combineren.		

12. Begeleiding  
 
Trainer:	 Ann	 Sterckx	 verbindt	 haar	 persoonlijke	 ziel	 met	 dit	
werk.	Het	groter	geheel	 is	voor	haar	de	Aarde,	de	natuur,	het	
Leven.	 Ann	 heeft	 al	 menig	 tocht	 achter	 de	 rug	 en	 is	
aangesloten	 bij	 ecopsychologische	 netwerken	 in	 de	UK	 en	 de	
International	 Ecospychology	 Society	 en	 internationale	
netwerken	van	ecotherapie.	Ook	doctoreert	ze	momenteel	aan	
de	 leerstoel	 Zorg	 en	 Natuurlijke	 Leefomgeving,	 faculteit	
Geneeskunde	 aan	 de	 Universiteit	 Antwerpen.	 Maar	 bovenal	
gaat	het	over	de	 integriteit	en	de	passie	waarmee	zij	dit	werk	
in	de	wereld	wil	zetten:	gefundeerd	op	haar	eigen	diep	contact	
met	 het	 leven	 en	 haar	 psychologische	 bagage	 om	 van	
natuurcoaching	 een	 diepgaande	 en	 gelegitimeerde	
beroepsactiviteit	 te	 maken	 en	 ecopsychologie	 meer	
bekendheid	te	geven.	


