
 

 

1 

 

 

  

 

 
 

2022  
 

 

 

benVitaal Academy 

 

 
 

Studiegids 
Motiverende 
Gespreksvoering 

 

 



 

 

2 

 

Voorwoord 
 

Welkom bij de benVitaal Academy en de opleiding Motiverende Gespreksvoering! 

In deze opleiding leer je op een motiverende manier een gesprek te voeren met een coachee. Je 

maakt hierbij gebruik van de methode Motiverende Gespreksvoering.  Een van de meest gebruikte 

gesprekstechnieken bij het stimuleren van een gezonde leefstijl of bij gedragsverandering is 

motiverende gespreksvoering (MGV).  

Motiverende Gespreksvoering biedt een basishouding, inzichten en handvatten om motivatie te 

verhogen en betere resultaten te boeken als mensen hun gedrag willen veranderen. Om hier vaardig 

in te worden kost tijd en het vraagt oefening om gesprekken te voeren met behulp van motiverende 

gespreksvoering. Ook vraagt het zelfreflectie. Deze cursus is ontwikkeld voor professionals die 

Motiverende Gesprekvoering willen gaan toepassen in de praktijk.  

 
 

 

 
Bij de benVitaal Academy hebben wij de overtuiging dat niet kennis maar vooral professionele 

vaardigheden ervoor zorgen dat je succesvol wordt. Dit is de reden dat het coachen en in de praktijk 

oefenen van de benodigde vaardigheden een groot deel van de opleiding vormt. De lessen worden 

verzorgd door ervaren docenten die veelal als zelfstandige ook een eigen praktijk hebben. 

 
We wensen je alvast veel leerplezier!  

 

Marco van Tol 

Directeur benVitaal Academy 

 

„De benVitaal Academy heeft als missie om op de meest 

flexibele, effectieve, leuke en betaalbare manier opleidingen, 

workshops en continue educatie aan te bieden op het gebied 

van bewegen, gezondheid en gedragsverandering” 
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Doelstellingen 
Het algemeen doel van de cursus Motiverende Gespreksvoering is:  

je leert door middel van Motiverende Gespreksvoering coachees te coachen naar verandering van 

gewoontegedrag. Je leert de persoonlijke motivatie en het commitment, voor het doel wat de coachee 

voor ogen heeft, te versterken door het ontlokken en verkennen van eigen redenen die de coachee 

heeft om te veranderen in een sfeer van acceptatie en compassie.   

 

Tijdens deze cursus leer je:  

▪ Gesprekken te voeren die mensen helpen in beweging te komen en positieve veranderingen in 

hun leven aan te brengen; 

▪ Wat wel werkt als het gaat om het motiveren van je coachee; 

▪ Een relatie op te bouwen en te onderhouden met je coachee; 

▪ Gesprekken te voeren die gaan waar ze over moeten gaan; 

▪ Te focussen binnen een gesprek met een coachee met behoud van ecologie; 

▪ Dat een coachee zelf gaat verwoorden dat veranderen belangrijk en haalbaar is; 

▪ Hoe de coachee een toekomstplan maakt en dit ook uitvoert. 

 

 Jij krijgt niet alleen relevante achtergrondinformatie over de methode, maar je gaat ook praktisch aan 

de slag. Het doel hiervan is dat jij als coach in staat bent weerstand te verminderen en motivatie tot 

gedragsverandering te vergroten bij jouw coachees, patiënten of medewerkers. 

De opleiding bestaat uit vier online lessen van twee uur, thuisstudie, een praktijk- en examenopdracht. 
 



 

 

5 

 

Niveau 

Er worden geen specifieke eisen gesteld ten aanzien van vooropleiding om aan deze cursus deel te 

kunnen nemen. Er wordt wel vanuit gegaan dat de studenten een denk/werkniveau hebben van 

minimaal mbo-niveau 4. 

 

Voor het deelnemen aan de opleiding dien je tevens aan de volgende criteria te voldoen: 

• Je dient minimaal 18 jaar oud te zijn; 

• De Nederlandse taal (in woord en geschrift) voldoende te beheersen; 

• Beschikken over basis digitale vaardigheden en in het bezit zijn (of in de mogelijkheid zijn om 

gebruik te kunnen maken) van een computer met internetverbinding met aanwezige camera 

én microfoon. 

 

Voor de opleiding Motiverende Gespreksvoering worden geen vrijstellingen verleend.   

 

Kosten 

De kosten voor deze opleiding bedragen € 595,- incl. studiematerialen. Je ontvangt een certificaat als 

je voldoet aan de gestelde eisen van de opdrachten.   

 

Docententeam 
Mindy Thoolen 

 

Master of Science – Management, Consultancy en Change – Maastricht University 

Specialisatie: Coachen vanuit Positieve Psychologie 

Zelfstandig ondernemer – GRYP Coaching: Gezondheid, Resultaat en Progressie. 
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Opbouw van de opleiding 
Duur 

De geschatte cursusduur bedraagt zes weken. 

 

Studiebelasting en aanwezigheidsplicht 

De geschatte studiebelasting bedraagt in totaal 32 uur.  

 

Deze studiebelasting is opgebouwd uit:  

 

▪ Voorbereiding lessen 

▪ Online lessen 

▪ Opdrachten en STARRreflectie 

 

De studiebelasting houdt geen rekening met de tijd die je kwijt bent met het oefenen in de praktijk 

met je coachee.  

 

Voor de cursus Motiverende Gespreksvoering geldt geen aanwezigheidsplicht. We raden aan om 

aanwezig te zijn tijdens de online lessen omdat je juist in deze tijd vragen kunt stellen, kunt oefenen 

met medecursisten en feedforward kunt krijgen over je manier van coachen met Motiverende 

Gespreksvoering.  

 

• Feedback en dan in z’n vooruit. Feedforward is gericht op succes in de toekomst waarbij je 

uitgaat van iemands kracht in plaats van iemands zwakte. Feedforward is het 

tegenovergestelde van feedback.  

 

Opbouw 

Het kennisdeel van de opleiding Motiverende Gespreksvoering wordt bij de benVitaal Academy 

volledig online gefaciliteerd. De opleiding bestaat uit zelfstudie, online lessen, het maken van 

opdrachten en het oefenen met een proefcoachee en het reflecteren hierop middels de 

STARRmethode.  
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Online lessen 

 

De inhoud van de opleiding is onderverdeeld op basis van vier online lessen met een gemiddelde 

tijdsduur van twee uur per les. Deze live online lessen vinden plaats via ZOOM. Je kunt deelnemen 

aan deze lessen via de activiteit ‘online les’. Het zijn interactieve lessen waarbij je ruimte krijgt om te 

oefenen en uiteraard je vragen kunt stellen. Tijdens de lessen kun je je ervaringen uitwisselen met 

medestudenten. Er worden opnames gemaakt die je terug kunt kijken in de leeromgeving van de 

cursus. Door de online lessen goed voor te bereiden en onduidelijkheden van tevoren op papier te 

zetten, kunnen we tijdens de lessen ruim aandacht besteden aan de vertaling van theorie naar 

praktijk.  

Ten slotte lever je de opdrachten in binnen de gestelde deadline.  

 

Zelfstudie 

Zelfstudie gedurende de opleiding is vereist. Een groot deel van de voorbereiding vindt plaats via het 

online leerportaal dat door de benVitaal Academy beschikbaar wordt gesteld. In dit online portaal 

vind je een overzicht van het huiswerk, de planning, verplichte literatuur, 

(kennis)toetsen/opdrachten, interessante documentatie, educatieve video’s. 

 

Lesplan 
De opleiding Motiverende Gespreksvoering van de benVitaal Academy bestaat in totaal uit 4 online 

lessen.  

In onderstaande tabel is het lesplan-overzicht weergegeven: 

 

Bijeenkomst Leerdoelen 

 
Opdrachten:  

• neem de theorie door ter voorbereiding op de online les 

• Vertrouwen 1 

• Vertrouwen 2 

• Hoe past Motiverende Gespreksvoering binnen jouw coacheesituatie en/of werkcontext? 

• STARRreflectie 
 

1. Motiverende Gespreksvoering 
en de basishouding 

Aan het einde van de eerste les:  

• Weet de deelnemer wat er wordt bedoeld met motiverende 
gespreksvoering 

• Weet de deelnemer waar motiverende gespreksvoering vandaan komt 

• Weet de deelnemer wat de basishouding van een coach is 

• Weet de deelnemer hoe hij de STARRreflectie kan gebruiken 

• Weet de deelnemer wat er wordt bedoeld met ambivalentie en kan hij 
dat signaleren bij zijn coachee 

• De deelnemer weet wat de reparatieflex betekent en kan dit voorkomen 
in een gesprek met de coachee. 
 

 
Opdrachten:  
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• Neem de theorie door ter voorbereiding op de online les 

• Samenvatten in eigen woorden 

• Actieplan maken 

• Oefen met je coachee de vragen over weerstand 

• Oefen met je coachee de deelprocessen 

• STARRreflectie 
 

2. Deelprocessen Motiverende 
Gespreksvoering 

Aan het einde van de tweede les:  

• Weet de deelnemer wat de deelprocessen zijn die horen bij 
Motiverende Gespreksvoering 

• Weet de deelnemer wat het deelproces engageren inhoudt  

• Weet de deelnemer wat het deelproces focussen inhoudt 

• Weet de deelnemer wat het deelproces ontlokken inhoudt 

• Weet de deelnemer het verschil tussen willen en kunnen 

• Weet de deelnemer wat het deelproces plannen inhoudt 

• Weet de deelnemer wat behoudtaal is 

• Weet de deelnemer wat verandertaal is 
 

 
Opdrachten:  

• Neem de theorie door ter voorbereiding op de online les 

• Herkaderen 

• Oefen met je coachee de kernvaardigheden 

• STARRreflectie 
 

3. Kernvaardigheden 
Motiverende Gespreksvoering 

Aan het einde van de derde les: 

• Weet de deelnemer welke kernvaardigheden er zijn bij Motiverende 
Gespreksvoering en kan dit oefenen met zijn coachee 

• Maakt de deelnemer kennis met het stellen van open vragen en weet 
hoe  hij dit kan oefenen 

• Maakt de deelnemer kennis met reflectief luisteren en weet hoe hij dit 
kan oefenen 

• Maakt de deelnemer kennis met het bevestigen van de coachee en weet 
hoe hij dit kan oefenen 

• Maakt de deelnemer kennis met het samenvatten van de coachee en 
weet hoe hij dit kan oefenen 

• Kan de deelnemer de informatie delen met de coachee en weet hoe hij 
dit kan oefenen 

• Maakt de deelnemer kennis met het herkaderen van verkregen 
informatie en weet hoe hij dit kan oefenen 

 
Opdrachten:  

• Beperkende overtuigingen 

• Van probleem naar uitdaging 

• Oefen met je coachee 

• STARRreflectie 
 

4. Het ontlokken van 
verandertaal 

Aan het einde van de vierde les:  

• Weet de deelnemer welke praktische tools hij tot zijn beschikking heeft 
om de coachee te begeleiden met behulp van Motiverende 
Gespreksvoering 

• Weet de deelnemer wat verandertaal is en kan dit toepassen op zijn 
proefcoachee 

• Weet de deelnemer wat de schaalvraag is en hoe hij met de coachee 
kan oefenen 
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• Weet de deelnemer wat de beslissingsbalans inhoudt en kan met de 
coachee een kosten-batenanalyse opstellen 

• Kan de deelnemer door het stellen van vragen de coachee laten 
uitweiden over een onderwerp 

• Kan de deelnemer met de coachee terug- en vooruitkijken 

• Kan de deelnemer doelen en waarden herkennen van de coachee 

• Kan de deelnemer samen met de coachee diens overtuigingen 
achterhalen 

• Kan de deelnemer de coachee een positief geformuleerd doel laten 
stellen 

• Weet de deelnemer hoe hij samen met de coachee van een probleem 
een uitdaging kan maken 

 

 
Opdrachten inleveren 

STARRreflectie 
 

 

Examinering 
Inleveren van de gemaakte opdrachten en de STARRreflectie. 

De afsluitende opdrachten bij deze opleiding betreffen de gemaakte opdrachten en een reflectie 

volgens de STARRmethode. 

Meer informatie over de opdrachten is te vinden in de desbetreffende onderdelen binnen deze 

opleiding. De opdrachten dienen twee weken na de laatste bijeenkomst ingeleverd te zijn in één 

document. 

 

Let op: tussendoor lever je dus GEEN opdrachten in. Binnen twee weken na de laatste online les 

lever je één document in met alle opdrachten. Dit wordt nagekeken.  

  

N.B. Indien mogelijk zullen ná de les stukjes van de opname van de online les worden toegevoegd 

aan de e-learning omgeving mocht dit relevant zijn.  

 

Praktijkopdrachten opleiding Motiverende Gespreksvoering 

Een belangrijk onderdeel van de opleiding Motiverende Gespreksvoering is dat jij ook zelf actief aan 

de slag gaat met de methodiek in de praktijk.  

  

Voor deze opleiding vragen wij jou dan ook een (oefen)coachee te zoeken waarmee je de geleerde 

theorie kunt oefenen in de praktijk. Met de coachee houd je vooral coachgesprekken. Let op: geef 

wel aan bij je coachee dat je lerende bent. Je kunt kiezen voor een coachee zijn vanuit jouw 

vakgebied, of een ander persoon. Het is wel handiger als de coachee geen familie, vriend of collega 

is, omdat je Motiverende Gespreksvoering beter kunt oefenen op iemand die je niet direct kent. Je 

kunt wel kiezen voor een kennis die je maar heel af en toe ziet of spreekt. 
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Literatuurlijst 
 

Verplichte literatuurlijst 

Bij deze cursus is er geen verplichte literatuur. Je vindt alle tools en kennis in het leerportaal van de 

benVitaal Academy. 

 
Bij deze opleiding is gebruik gemaakt van de volgende literatuur: 

 

▪ Brouwer, D & Yoka (2013). Het ABC van NLP. Ankhermes 

 

▪ Merendonck, van. S. (2020). Motiverende gespreksvoering. Ekklesia 

 

▪ Pluijm, van der S. (2020) Coachen 3.0 Motiverende gespreksvoering. Het Boekenschap. 

 

▪ Rollnick, S & Miller. W.R. (2018). Motiverende Gespreksvoering. Mensen helpen 

veranderen. Ekklesia. 

 

▪ Steenhuis, I. & Overtoom, W. (2018). Positieve leefstijlverandering. Wat elke 

professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering. Uitgeverij SWP 

Amsterdam 

 

 

Contact opleidingscentrum 
Bij vragen/ onduidelijkheden met betrekking tot de inhoud van de opleiding/ leerstof is het mogelijk 

om via het berichtencentrum in het online portaal contact op te nemen met jouw eigen docent. 

 

Bij organisatorische vragen kan er contact opgenomen met het opleidingscentrum. 

Het hoofdkantoor van de benVitaal Academy is gevestigd op de volgende locatie. 

Australiëlaan 51 

6199 AA Maastricht-Airport 

 

Wij zijn per e-mail te bereiken via: academy@benvitaal.nl 

Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur: 043-3068067.  

 

 

mailto:academy@benvitaal.nl
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Klachten  
De benVitaal Academy wordt erkend door NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). We 

hanteren de NRTO-gedragscode. Ook kunt u via onderstaande link onze klachtenprocedure inzien. 

Klachtenprocedure 

 

https://www.nrto.nl/
https://www.benvitaalacademy.nl/klachtenprocedure

