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Beste deelnemer aan de opleiding tot HSP-coach, 

Welkom bij de opleiding tot HSP-coach. 
De komende twee jaar ga je op verschillende manieren
werken aan je professionalisering tot HSP-coach. 
In dit document staat een overzicht van de belangrijkste
informatie over de praktische kanten van de opleiding.

Heb je vragen, is iets niet helder, loop je ergens tegenaan of
gebeurt er iets wat je graag even wilt delen, aarzel dan niet en
neem contact met ons op! Je bent van harte welkom. 

Namens Hooggevoelig heel gewoon wensen wij jou veel
plezier en succes met deze opleiding.
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D E  O P L E I D I N G

De opleiding bestaat uit 10 hele dagen en 11  middagen,
verdeeld over 2 jaar:

- 10 hele dagen: de basismodules 
- 6 dagdelen: 4 verplichte en 2 vrij te kiezen 
   themamodules 
- 4 dagdelen: verplichte intervisie-bijeenkomsten
- 1 dagdeel: tentamenmodule 

Een compleet persoonlijk ontwikkeltraject met 6
gesprekken met een POP-begeleider en uitgebreid
praktijktraject, af te sluiten met een eindopdracht. Je
hebt in deze tijd toegang tot je eigen e-
learningomgeving, 9 e-learningopdrachten met
feedback van een van je trainers.

Literatuurstudie
Alle informatie uit dit document en meer vind je terug in
onze digitale e-learningomgeving via:

elearning.hooggevoeligheelgewoon.nl

Je krijgt voor de eerste module via de mail een
gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding
aangeleverd.
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De totale studiebelasting bestaat uit 15 EC.

Voorbereiding
Voor de eerste module hoef je niets voor te bereiden.
Vervolgens ontvang je steeds opdrachten voor te
bestuderen literatuur en praktijkopdrachten. Deze
worden gedeeltelijk uitgewerkt in de e-learning
opdrachten en komen terug in de volgende
contactmodules.
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Tussen de modules door staan e-learning-
opdrachten gepland, waarop je feedback ontvangt. 
Deze e-learningopdrachten zorgen voor een
verdieping van de modules. In een aantal
opdrachten wordt ook gevraagd te oefenen met
iemand in je praktijk of, als je geen praktijk hebt,
iemand in je omgeving. De e-learningopdrachten
zijn een verdieping op de module die is geweest en
een voorbereiding op de module die gaat komen.

Soms kost de opdracht veel tijd, soms wat minder.
Ons advies is om op tijd te beginnen zodat er geen
stress ontstaat. We hebben gemerkt dat het helpt
om snel na een module de e-learningopdrachten
vast te lezen. Dit scheelt tijd en vaak komt er dan
meer vanuit het gevoel, dan wanneer je op een
vastgesteld moment de opdracht moét gaan
maken.

De opdrachten zijn te lezen en in te leveren via
onze digitale e-learningomgeving te vinden op: 
elearning.hooggevoeligheelgewoon.nl
In principe is er één trainer die jouw opdrachten
van feedback voorziet, maar al deze opdrachten zijn
inzichtelijk voor de trainers en de POP-begeleider
die jou begeleiden. Het delen van deze
documenten zal alleen gebeuren als de trainer
en/of POP-begeleider dit nodig acht(en) voor het
(leer)proces dat je doormaakt tijdens de opleiding.

E - L E A R N I N G O P D R A C H T E N
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Naast de e-learningopdrachten volg je ook een POP-
traject. Dit traject bestaat uit 3 fasen en een zestal
gesprekken met je POP-begeleider. 

Het doel is om je persoonlijke en professionele proces te
stimuleren en te verdiepen door gedurende de hele
opleiding te reflecteren op je leerdoelen, je droom, wat
je ervaart en hoe je je als HSP coach kunt ontwikkelen. 

In dit traject werk je aan een aantal competenties die je
je meer eigen wilt maken. De pop-documenten zijn ook
te vinden in onze digitale e-learning omgeving. 

Op de planning staat wanneer je welke opdracht dient
in te leveren, maar ons advies is om je er ruim van
tevoren in te verdiepen en aan te beginnen. 

In principe is er één POP-begeleider die jou in het POP-
traject begeleidt, maar alle documenten zijn inzichtelijk
of opvraagbaar voor de trainers die jou begeleiden. Het
delen van deze documenten zal alleen gebeuren als de
trainer en/of POP-begeleider dit nodig achten voor het
(leer)proces dat je doormaakt tijdens de opleiding.
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De opleiding tot HSP coach geeft recht op het erkende
diploma HSP coach en opname in het
abiturientenregister van CPION, wanneer aan de
volgende criteria is voldaan (zie volgende bladzijde). 

Daarnaast ontvang je na afronding van de opleiding het
HSP coach keurmerk dat je op je website kunt
gebruiken en in je communicatie. Hiermee laat je zien
dat je de opleiding succesvol hebt afgerond en het
keurmerk mag gebruiken. 
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C E R T I F I C A A T
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De opleiding wordt afgesloten met een examen,
bestaande uit een theoretisch en een praktisch deel.
Voor beide onderdelen dien je een voldoende te
behalen. Ook voor de afronding van het POP-traject
moet het eindproduct met tenminste een voldoende
beoordeeld zijn. 

In de loop van het eerste jaar wordt je ontwikkeling
gemonitord en op een aantal momenten expliciet
geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van de
competenties die betrekking hebben op de persoonlijke
ontwikkeling. Deze evaluatie wordt met jou gedeeld. 
Als je ontwikkeling  daar aanleiding toe geeft, volgt een
persoonlijk gesprek. Dit gesprek heeft tot doel, het in
overleg vaststellen van wat er qua leerproces (extra)
nodig is om het eerste jaar succesvol te kunnen
afronden. Voor toegang tot het tweede studiejaar moet
er voldoende persoonlijke groei zichtbaar zijn.
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I N H O U D E L I J K E  C R I T E R I A
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Benoemt de kenmerken van HS als menselijke
eigenschap.
Beschrijft de invloeden van deze eigenschap op het
gebied van persoonlijk, professioneel en
maatschappelijk functioneren.
Geeft blijk van ervaringswijsheid omtrent de werking
van de verschillende werkvormen.
Beschrijft relevante feiten op het gebied van
neurofysiologie en psychologie, voor zover die van
direct belang zijn voor het begrip van HS. 
Laat congruentie zien in de eigen uitingen en
gedragingen.

Persoonlijk

Cp.1 
De student heeft kennis van de wetenschappelijke
theoretische kaders van hoogsensitiviteit, kennis van de
werking van het zenuwstelsel, kennis en
ervaringswijsheid omtrent het begrip congruentie en
kennis en ervaringswijsheid met betrekking tot de
aangeboden werkvormen.

Doelstellingen op het gebied van persoonlijke kennis.
De student:
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0 8



Toont in staat te zijn, het eigen gevoelsleven waar te
nemen en zowel emoties als lichamelijke sensaties
als zintuigelijke waarnemingen te benoemen.
Geeft in haar/zijn gedrag in contact met docenten en
groepsgenoten blijk van een autonoom zelfgevoel,
bewaakt de persoonlijke ruimte en geeft grenzen
aan. 
Geeft blijk van het vermogen tot doorvoelen van de
gebruikte werkvormen. 
Toont voldoende zelfreflectie bij het thema omgaan
met stressvolle situaties of levensomstandigheden.

Persoonlijk

Cp.2 
De student heeft een persoonlijk inzicht in het eigen
gevoelsleven, neemt emoties, lichamelijke en
zintuiglijke sensaties waar en benoemt de ervaringen.
Heeft een autonoom zelfgevoel en geeft persoonlijke
ruimte en eigen grenzen aan en bewaakt die.
Daarenboven is de student in staat de in de opleiding
gebruikte werkvormen te doorvoelen.

Doelstellingen op het gebied van persoonlijke
vaardigheden. De student:
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Toont reflectie op eigen gevoel, denken en handelen
en op de interactie met anderen.
Toont inzicht in de mate van eigen
(hoog)gevoeligheid.
Geeft in haar/zijn gedrag blijk van het vermogen om
de eigen verantwoordelijkheid te blijven nemen voor
en in het contact.

Persoonlijk

Cp.3 
De student heeft het vermogen tot reflectie op het
eigen gevoel, denken en handelen en op de interactie
met anderen, heeft inzicht in de mate van eigen
(hoog)gevoeligheid en is in staat eigen
verantwoordelijkheid te blijven nemen voor en in het
contact. 

Doelstellingen op het gebied van persoonlijke
vaardigheden. De student:
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Toont het vermogen tot het zich eigen maken van
nieuwe kennis, zowel rationeel als emotioneel,
intuïtief en praktisch. 
Laat verdieping van haar/zijn empathische
vaardigheden zien in het contact met docenten en
medecursisten. 
Laat verdieping van haar/zijn eigen congruentie zien
in woord en daad. 
Laat verdieping van haar/zijn eigen congruentie zien
in de combinatie werk en privé.

Laat bij zijn/haar persoonlijkheid passend gedrag
zien.

Persoonlijk

Cp.4
De student heeft een lerend vermogen, is in staat tot
het verdiepen van empathische vaardigheden en van
intra- en interpersoonlijke congruentie en is congruent
in de combinatie van werksituatie en privéleven.

Doelstellingen op het gebied van persoonlijke
vaardigheden. De student:

Cp.5 
De student handelt waarneembaar naar de eigen
gebruiksaanwijzing (indien van toepassing als HSP).

Doelstellingen op het gebied van persoonlijke
vaardigheden.
De student:
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Toont oprechte nieuwsgierigheid naar leren en
ontwikkelen. 
Toont respect voor de ander in woord en gedrag. 
Durft de eigen emotie te tonen in het contact. 

Laat begrip zien van de noodzakelijkheid van
congruentie en empathisch vermogen.
Toont in woord en gedrag de ambitie om deze
basisvaardigheden meer te ontwikkelen.

Persoonlijk

Cp.6 
De student heeft een open leerhouding, een
respectvolle basishouding naar anderen en de moed om
kwetsbaar te zijn.

Doelstellingen op het gebied van persoonlijke houding.
De student:

Cp.7 
De student erkent de noodzaak van congruentie en
empathisch vermogen en is bereid om deze
eigenschappen verder te ontwikkelen.

Doelstellingen op het gebied van persoonlijke houding.
De student:
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Toont acceptatie van de eigen mate van
(hoog)gevoeligheid en de bereidheid hier
verantwoordelijkheid voor te nemen. 
Laat een open nieuwsgierigheid zien naar minder
gebruikelijke vormen van waarneming.

Persoonlijk

Cp.8 
De student staat voor de eigen mate van
(hoog)gevoeligheid en heeft een open nieuwsgierigheid
naar vormen van waarneming die niet mainstream zijn.

Doelstellingen op het gebied van persoonlijke houding.
De student:
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Benoemt de kenmerken van HS als menselijke
eigenschap.
Beschrijft de invloeden van deze eigenschap op het
gebied van persoonlijk, professioneel en
maatschappelijk functioneren.
Geeft er blijk van, op de hoogte te zijn van de
wetenschappelijke theoretische kaders over het
onderwerp.
Toont inzicht in de noodzaak om van last naar kracht
te bewegen. 
Beschrijft relevante feiten op het gebied van
neurofysiologie en psychologie, voor zover die van
direct belang zijn voor het begrip van HS en het
kunnen coachen van HS cliënten.
Benoemt specifieke elementen die belangrijk zijn
voor het inzicht in HS bij kinderen.
Beschrijft specifieke elementen waarop een eerste
globale differentiatie mogelijk is tussen HS en
aandoeningen als AD(H)D en ASS.
Beschrijft de wederzijdse invloed van HS en stress-
gerelateerde symptomen, bv bij ingrijpende
levensgebeurtenissen, burn-out etc.
Beschrijft de relatie tussen trauma en HS.
Toont inzicht in de neuropsychologische
achtergronden van trauma.

Professioneel

Cpr.1 
De student heeft kennis van de wetenschappelijke
theoretische kaders van hoogsensitiviteit, kennis van de
werking van het zenuwstelsel, kennis en
ervaringswijsheid omtrent het begrip congruentie en
kennis en ervaringswijsheid met betrekking tot de
aangeboden werkvormen.

Doelstellingen op het gebied van kennis. De student:
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Toont een positieve attitude ten opzichte van HS als
menselijke eigenschap.
Geeft in haar/zijn gedrag in contact met docenten en
groepsgenoten blijk van empathisch vermogen.
Geeft blijk van inzicht in het belang van congruentie
en vertoont dienovereenkomstig gedrag, zowel in
het persoonlijke als in het professionele domein.
Onderschrijft het belang van onvoorwaardelijke
acceptatie van de cliënt.
Toont de wil om zowel persoonlijk als professioneel -
de eigen grenzen te bewaken.
Onderschrijft het belang van de regie van de cliënt
over het eigen leven.

Professioneel

Cpr.2 
De student heeft een professionele attitude, met een
positieve grondhouding tegenover HS als menselijke
eigenschap, empathisch vermogen en
onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt.

Doelstellingen op het gebied van attitude. De student:
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Benadert HS op een positieve manier en toont de
waarde ervan in te zien.
Toont congruent gedrag in contacten met cliënten
Èn met collega's.
Geeft in haar/zijn gedrag blijk van het vermogen om
zowel persoonlijk als professioneel - de eigen
grenzen te bewaken.
Toont in staat te zijn tot functiegericht denken,
(h)erkennen van de aanleiding tot gedrag bij de HSP.
Geeft er op deze manier blijk van juist niet uit te
gaan van het begrip stoornis. 
Richt zich in het coachtraject op verdere positieve
ontwikkeling van de HS-talenten van de cliënt.
Hanteert verschillende werkvormen, waaronder
gesprekstechnieken en ervaringsoefeningen, bij het
coachen van HS cliënten.
Schat de belevingswereld van de cliënt juist in.
Biedt ondersteuning bij het (leren) voelen/ervaren.
Zowel van bij de cliënt reeds aanwezige emoties als
bij het aanbieden van ervaringsoefeningen.
Ondersteunt de cliënt bij het (leren) verwoorden van
wat zich afspeelt in haar/zijn belevingswereld.
Gaat op professionele manier om met overdracht en
tegenoverdracht.

Professioneel

Cpr.3 
De student is in staat cliënten te coachen op het
specifieke gebied van hun HS en hen zo te begeleiden
dat hun kwaliteiten als HSP optimaal tot bloei kunnen
komen en ze adequaat kunnen omgaan met de
valkuilen van HS.

Doelstellingen op het gebied van professionele
vaardigheden in het contact met de cliënt. De student:
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Is in staat bij (dreigende) conflictsituaties op de
juiste professionele manier te handelen, weet te de-
escaleren en blijft in contact met de cliënt en
eventuele andere belanghebbenden.
Laat de regie over het eigen leven bij de cliënt.
Ondersteunt de cliënt bij begrip van en (leren)
bewaken van de - persoonlijke en professionele -
grenzen.
Biedt ondersteuning bij het herkennen van
incongruentie en het ontwikkelen van meer
congruentie.
Ondersteunt de cliënt in het uitbouwen van
empathisch vermogen.
Draagt op de juiste manier kennis over HS over,
daarbij theorie en praktijk integrerend.
Herkent eventueel aanwezige psychopathologie bij
de cliënt. Zowel in de verbale communicatie als in
het gedrag van de cliënt als via de eigen
gevoelsradar.

Vervolg Cpr.3
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Toont in het contact met medestudenten cq
toekomstige collega's vermogen tot reflectie op (de
achtergronden van) het eigen handelen,
inlevingsvermogen in de ander, vermogen tot
meedenken bij door anderen ingebrachte casuïstiek.
Toont het vermogen tot vakoverstijgend denken en
communiceren.
Toont inzicht in wat nodig is om kennis over HS over
te dragen en hanteert bij het overdragen van kennis
over HS passende didactische methodes.
Benoemt de elementen die van belang zijn voor het
maken van onderscheid tussen coaching en therapie
en geeft er blijk van, dat onderscheid op de juiste
manier te hanteren.
Geeft blijk van inzicht in de psychopathologie en in
wat nodig is om een cliënt naar de juiste instantie
door te verwijzen.
Benoemt verwijsmogelijkheden in het geval van
psychopathologie en toont adequaat verwijsgedrag.
Heeft voldoende contacten in het interdisciplinaire
werkveld om indien nodig over een cliënt te kunnen
overleggen.
Geeft blijk van het vermogen om - voor zover van
toepassing - met professionals van andere disciplines
samen te werken.

Professioneel

Cpr.4 
De student is in staat tot intra- en interdisciplinair
samenwerken, vakoverstijgend denken en
communiceren, indien nodig vormgeven van een
adequaat verwijstraject en overdragen van kennis over
HS op micro- en mesoniveau.

Doelstellingen op het gebied van professionele
vaardigheden in het intra- en interdisciplinaire
werkveld. De student:
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Beschrijft de invloed van HS in de maatschappij.
Beschrijft het belang van kennis over HS op meerder
niveaus in de samenleving.
Benoemt de verschillende mogelijkheden waarop
kennis over HS in het maatschappelijke veld kan
worden overgedragen.

Maatschappelijk

Cm.1 

De student heeft inzicht in de invloed en
verschijningsvormen van hoogsensitiviteit in diverse
geledingen in onze samenleving, begrijpt het belang
van de aanwezigheid van kennis hierover op meerdere
niveaus van de samenleving en heeft kennis en
ervaringswijsheid in het overdragen van kennis
hierover.

Doelstellingen op het gebied van kennis. De student:
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Geeft blijk van een respectvolle basishouding naar de
menselijke samenleving als geheel.
Laat zien, zich bewust te zijn van de toegevoegde
waarde van HS voor de samenleving.
Toont een holistische blik op mens en natuur.
Laat zien, opmerkzaam te zijn voor ontwikkelingen in
de maatschappij die kunnen bijdragen aan de
(h)erkenning van HS als menselijke eigenschap.

Maatschappelijk

Cm.2 

De student heeft een respectvolle basishouding naar de
menselijke samenleving als geheel en een holistische
kijk op mens en natuur. 

Doelstellingen op het gebied van attitude. De student:
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Is in staat op micro- en mesoniveau kennis over HS
over te dragen.
Hanteert hierbij verschillende, bij de situatie
passende werkvormen.
Speelt in op relevante maatschappelijke
ontwikkelingen op macroniveau.
Geeft voorlichting over HS, passend bij de eigen
persoonlijkheid en positie in de maatschappij. 
Ondersteunt het nemen van maatregelen waardoor
de HSP een optimaal positieve bijdrage kan leveren
aan de samenleving.
Geeft blijk van het vermogen, vakoverstijgend te
denken en te communiceren.

Maatschappelijk

Cm.3 

De student is in staat bij te dragen aan
maatschappelijke bewustwording van de toegevoegde
waarde van HS.

Doelstellingen op het gebied van vaardigheden. De
student:
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De trainers die jou zullen begeleiden tijdens deze
opleiding zijn:

Arja Roozemond 

arja@hooggevoeligheelgewoon.nl

Jeroen Zweerts 

jeroen@hooggevoeligheelgewoon.nl
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