
Gallup CliftonStrengths®- 
certificering voor coaching
Studiegids voor 
examenvoorbereiding

Bedankt dat je de volgende stap hebt gezet om een Gallup-gecertificeerde 
strengths-coach te worden. Om je voor te bereiden op het examen en een succesvolle 
strengths-coach te zijn, moet je de volgende termen en toepassingen kennen en 
weten te formuleren. Dit certificeringsexamen zorgt ervoor dat Gallup-gecertificeerde 
strengths-coaches alle stof beheersen die tijdens de opleiding is behandeld.

Details van certificeringsexamen
• Er is geen tijdslimiet en het examen moet in één sessie worden voltooid. (Het duurt 

90 minuten tot twee uur om het examen te voltooien.)

• Je mag tijdens het examen alle materialen raadplegen (bijv. coachingskits).

• Je mag niet samenwerken met anderen om het examen te voltooien.

• Lees elke vraag zorgvuldig door. Als je je antwoord hebt geselecteerd, kun je dit 
niet meer wijzigen. Je kunt niet teruggaan naar eerdere vragen om de antwoorden 
te wijzigen.

• Je moet 85% van de vragen juist beantwoorden.

• De examenresultaten worden na voltooiing als geslaagd of gezakt gecommuniceerd;  
er worden geen specifieke scores gegeven.

• Als je het examen de eerste keer niet hebt gehaald, mag je het opnieuw afleggen. 
Er is een optionele trainingssessie met een Gallup strengths-instructeur 
beschikbaar. De instructeur neemt de vragen die je tijdens het examen verkeerd 
hebt beantwoord met je door om je de concepten beter te laten begrijpen.

• Het examen test je kennis van de op CliftonStrenghts gebaseerde 
ontwikkelingsbenadering, je kennis van de multidimensionale aspecten van alle 
34 talentthema's en je vermogen om deze twee onderdelen te gebruiken wanneer je 
met klanten werkt. 

• Alle exameninhoud is in de klas behandeld en besproken in de digitale kits en het 
werkboek of de studiegids. We raden je aan deze bronnen en materialen door te 
nemen tijdens de voorbereiding.

• We raden je aan je kennis van de CliftonStrengths-thema's te testen 
met de CliftonStrengths-themabronnen uit de cursus en de starterskit 
voor strengths-coaching.
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Termen om door te nemen 
Hieronder volgen de termen uit de cursus(sen). Zorg dat je deze zowel formeel als 
informeel kunt definiëren voor je publiek. Tip: Veel van deze termen staan in de 
woordenlijst in het werkboek van de cursus of de studiegids.

• Talent

• Talentfilters

• Vaardigheid

• Talentthema's

• Strength

• Blinde vlekken

• Zwakheden en strategieën om ermee om te gaan 

• Op strengths gebaseerde benadering van persoonlijke ontwikkeling 

• De definitie van coaching van Gallup

• Het kader “Name It, Claim It, Aim It” voor het coachen van mensen

• Vijf aanwijzingen voor talent

• Veelgestelde vragen over CliftonStrengths (in de starterskit voor 
strengths-coaching in het Gallup Learning Center)

• De vier themadomeinen van CliftonStrengths

• Dominante, ondersteunende en minder belangrijke thema's

• Vijf leidende principes

• Themadynamiek

• Waarschijnlijk versus onwaarschijnlijk, logisch versus paradoxaal (theoretische 
definities zijn belangrijker dan statistische waarschijnlijkheid)

• De locatie van alle beschikbare hulpmiddelen om mensen te coachen

• Drie soorten coachinggesprekken voor het werken met managers (in de kit voor 
strengthsbased coaching van managers en teams)

• De kenmerken van op basis van strengths gebaseerde managers 

• Vier soorten coachinggesprekken voor het werken met teams (in de kit voor 
strengthsbased coaching van managers en teams)

• De locatie van alle beschikbare hulpmiddelen om teams te coachen

• De kenmerken van op strengths gebaseerde teams 

• 34 thema's: inzicht in de thema's om deze buiten een statische definitie 
te herkennen:

 - Hoe zou het thema eruit kunnen zien in een coachingssituatie?

 - Welke kwetsbaarheden heeft elk thema? 

 - Hoe zou een manager met dit thema een team effectief kunnen leiden?

 - Op welke punten lijkt of verschilt het ene thema van het andere?
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Klaar voor het examen?
Raadpleeg de e-mail met certificering die je hebt ontvangen met de details over 
toegang tot het examen. 

Volgende stappen
Als je bent geslaagd voor het examen en de evaluatievereisten hebt voltooid, ontvang 
je een bevestiging dat je de certificering voor Gallup-Certified Strengths Coach hebt 
behaald. Je ontvangt je certificaat en het Gallup-Certified Strengths Coach-logo 
via e-mail.

Nog vragen?
Als je vragen hebt tijdens de voorbereiding op het certificeringsexamen, raadpleeg je de 
certificeringsbrochure in het cursusmateriaal of stuur je een e-mail naar het Gallup-team 
via certification@gallup.com. 

Veel succes!
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