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1 Studiewijzer Leerlingen coachen 3  

- 3 studiepunten 

- 2019-2020 semester 3 

- connectie met OLOD ‘Uit de startblokken’ 

 

 Eindcompetenties van het opleidingsonderdeel  
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Het competentiemodel omvat de eindcompetenties die iedere afgestudeerde van de opleiding moet bezitten 

binnen de drie competentiedomeinen: Leerbevordering1, Zelfontwikkeling2 en Interactie3.  In elk van je 

opleidingsonderdelen wordt gewerkt aan verschillende van deze eindcompetenties. In onderstaande matrix, kan 

je terugvinden welke leerdoelen voorop staan in dit opleidingsonderdeel en hoe deze leerdoelen bijdragen aan 

het verwerven van alle kennis, vaardigheden en attitudes die de gehele opleiding beoogt. 

 

 Leerdoelen/evaluatie van het opleidingsonderdeel 

 

Leerdoel Evaluatie Cijfer 

10.4: analyseert gedrag van 

leerlingen vanuit verschillende 

referentiekaders en gaat er 

constructief mee om 

10.5 Bevordert kwaliteitsvolle 

interacties tussen leerlingen 

 

 

11.1 neemt een open 

luisterhouding aan 

 

 

 

 

12.1 Zet krachten van leerlingen 

bewust in 

12.2 Creëert coachingsmomenten 

in functie van de leerlingbehoefte 

12.3 Gebruikt 

coachingsvaardigheden die 

leerlingen in hun kracht 

versterken 

12.4 Begeleidt leerlingen, door 

middel van de juiste 

coachingsvaardigheden, in 

oplossingsgericht denken 

handelen 

 

Vaardigheidstoets Hands off 

Pimpen van 2 lesvoorbereidingen 

(1 keer peerevaluatie) met CLS + 

reflectie 

 

 

 

 

Vaardigheidstoets hands on 

Observatie tijdens de GRROW 

Peerfeedback adhv 

observatieformulier 

 

 

Vaardigheidstoets Hands on: 

3 kinderen tussen 6-12 jaar 

coachen met de GRROW-

methodiek. Reflecties op 

gesprekken en  1 gesprek 

opnemen van 12 minuten 

 

4/20 

 

 

 

 

 

 

 

2/20 

 

 

 

Reflecties: 6/20 

 

Opname coachinggesprek: 8/20 

                                                      
1 LEERBEVORDERING: bevorderen van een rijke, gedifferentieerde onderwijs- en leeromgeving om het hoogst mogelijk 

rendement voor alle leerlingen te realiseren. 

2 ZELFONTWIKKELING: met kritische en open geest onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en 

het eigen functioneren in het bijzonder in vraag durven stellen. 

3 INTERACTIE:  d.m.v. verbindende communicatie een positief, efficiënt en stimulerend leer- en leefklimaat creëren 
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 Voorkennis 

Geen  

 

 Leerinhoud 

In dit olod maak je kennis met coöperatieve leerstrategieën zodat je deze bewust kan inzetten om positieve  

interactie tussen leerlingen te bevorderen. 

Je oefent coachingsvaardigheden (GRROW-methodiek: inspirerend en waarderend coachen) zodat je dit kan 

toepassen op leerlingen. 

 Materiaal 

Verplicht: cursus 

 

Aanbevolen: 

Waarderend coachen: Jef Clement 

 

 Planning 

 

Data  Contactmoment/ 

zelfstudie 

Wat wordt geleerd? Voorbereiding4/ naverwerking/ indienen 

opdrachten 

 

18/09 

Contactmoment 

13.00-16.00 

- Coöperatieve leerstrategieën + 
toelichting taak 

- Indienen opdracht tegen 02/12 
 LVB pimpen met CLS  + reflectie 

 

03/10 

Contactmoment 

13.00-16.00 

 

- Kader van GRROW wordt 
toegelicht en ingeoefend: 

- Vaardigheden exploreren en 
waarderen 

- Naverwerking: Wekelijks 1 kort 
gesprekje 
Opdracht: 

  3 kinderen coachen tussen 6-
12 jaar 

 Reflectie op deze gespreken 
 

 1 gesprek opnemen en 
indienen (10/12) 

14/10 Contactmoment 

15.00-18.00 

GRROW: vaardigheden: betrokken 

confronteren + uitdagen 

 

 

07/11 Contactmoment 

14.00-17.00 

GRROW: vaardigheden: inspireren  

26/11 Contactmoment 

09.00 – 12.00 

GRROW: vaardigheden: toelaten 

en ontspannen 

 

16/12 Contactmoment 

15.00-18.00 

Herhalen vaardigheden   
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 Studietips 

Je kan de coachingsvaardigheden goed onder de knie krijgen door wekelijks 1 gesprek te voeren. Dit hoeft niet 

lang te duren. Je kan dit ook oefenen op de trein door met ‘een onbekende’ een gesprek te voeren. 

 

 Bereikbaarheid lector 

Lies.pycke@ap.be 

0476/569 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Lies.pycke@ap.be
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2  Hoe interacties tussen leerlingen bevorderen en deze analyseren? 

Doelen:  

10.4: analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om 

10.5 Bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen 

 

 Opdracht per 4 

Bedenk individueel zoveel mogelijk ideeën om bovenstaande doelen te behalen. 
Schrijf dit in een persoonlijk vak. Je krijgt hiervoor 2 minuten.  
Overloop nadien in groep welke de beste ideeën zijn. Schrijf deze in het middelste vak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Methodieken (in alfabetische volgorde) 

2.3.1 ABC 
Het opzet van deze werkvorm is om zoveel mogelijk voorkennis aan te spreken bij de deelnemers.  

 De deelnemers krijgen een individuele flap waarop alle letters van het alfabet staan. Ze 
schrijven alle woorden op die ze associëren met het centrale thema.  

 De deelnemers wisselen hun kernwoorden uit met elkaar(duo of groepen van vier) en vullen 
elkaar aan.  

 De verschillende groepen schrijven al hun gevonden kernwoorden op een grote flap. Deze 
flap hang je op.  
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 De deelnemers kunnen elkaars flappen bekijken en aanvullen met vragen of met andere 
kernwoorden. Dit doen ze met een andere kleurstift. Indien er geen plaats genoeg is om de 
vragen op te schrijven kan je hier werken met gekleurde zelfklevende memo’s waar ze hun 
naam opschrijven.  

 Overlopen van de verschillende flappen en de bijhorende vragen.  

 

2.3.2 Afsprakencharter  
Dit is een groot blad - liefst posterformaat - waarop alle beslissingen, afspraken en regels komen die 
de klas of een werkgroep neemt.  

 

2.3.3 Ateliers  
 

 

 

 

 

 

 
 
2.3.4 Babbelbox  
 

jij  
 
 
 
 
 
 

 

2.3.5 Babbelmarkt  
Bij het werken met de babbelmarkt wordt er één centrale vraag gesteld. Je schuift alle banken en 
stoelen aan de kant en leerlingen gaan in duo’s zitten en wisselen hun ideetjes uit. Hierna moeten de 
leerlingen een top drie opstellen van wat zij de belangrijkste punten vinden. Als ze daar mee klaar 
zijn, gaan ze langs bij een ‘markganger’. Ze vertellen wat ze net besproken hebben en vragen 
minstens één opmerking bij hun voorstellen. Op het einde van de babbelmarkt worden alle 
voorstellen en opmerkingen opgelijst. 
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2.3.6 Boekenhoek  
 

 

 

 

 

 

 

2.3.7 Brainstorm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8  1+1=3  
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2.1.9 Carrousel  
Tijdens deze interactieve/coöperatieve werkvorm gaan de deelnemers samen op zoek naar 
verschillende antwoorden bij een vraag, een stelling, een probleem,...  

De leerlingen krijgen een vraag, stelling, probleem van de leerkracht.  

 Daarna gaan ze per twee zitten, met de gezichten naar elkaar (in twee kringen: binnen- en 
buitencirkel, of in twee rijen).  

 De duo’s delen informatie met elkaar, geven hun antwoorden op de vraag.  
 Hierna schuift de buitenste cirkel een plaats door, zodat iedereen over een nieuwe    partner 

beschikt. Opnieuw wordt er informatie uitgewisseld.  

Hoe vaak men doorschuift ligt niet vast. 
Bij jonge kinderen kan je best werken met 2 cirkels met stoelen, waarbij tijdens het 
doorschuiven de stoelen blijven staan en de leerlingen zich verplaatsen.  
 

 

2.1.10 Co- evaluatie   

Dit is een evaluatievorm waarbij leerling(en) en leerkracht samen op zoek gaan naar de vorderingen 
in het leerproces. De leerkracht helpt de leerling beter zicht te krijgen op het geheel maar de leerling 
heeft duidelijk inspraak. De beoordeling komt bijgevolg in samenspraak tot stand. Vaak gebeurt ook 
het opstellen van de criteria in gezamenlijk overleg. Het is belangrijk dat de co- evaluatie vertrekt 
vanuit een wederzijds respect voor elkaars inbreng. Er moet dus sprake zijn van een zekere 
gelijkwaardigheid. De leerkracht luistert écht naar de mening van de leerling(en) en stelt zijn eigen 
beoordeling daarop af. Beide partijen moeten zich uiteindelijk goed voelen bij de tot stand gekomen 
beoordeling.  

2.1.11 Denken delen uitwisselen  

De leerkracht stelt klassikaal een vraag. Op deze vraag moeten meerdere antwoorden mogelijk zijn, 
anders heeft het weinig zin om deze werkvorm te gebruiken.  
De leerlingen denken vervolgens individueel in stilte na over mogelijke antwoorden. Eventueel 
schrijven ze hun antwoord(en) op.  
Vervolgens bespreken ze met hun buur de gevonden antwoorden.  
Uiteindelijk noteert de leerkracht klassikaal alle mogelijke antwoorden.  
 

Zorg ervoor dat leerlingen voldoende individuele denktijd krijgen.  

2.1.13 Drie b’s  
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Wat willen we behouden (bewaren), bannen (lossen), bijsturen (toevoegen)? 
Dat zijn de drie vragen waarmee we aan de slag gaan in deze evaluatiemethodiek. Deze drie 
kernwoorden komen op een raster te staan. Onder elk kernwoord is er voldoende plaats om 
aanvullingen van de deelnemers in op te nemen. Het evaluatieraster is een eenvoudige, snelle en 
praktische manier om gedachten te ordenen en kan zonder problemen individueel als in groep 
ingezet worden.  

 

2.1.14 Forum  

Dit is een bijeenkomst van de leerlingen van de verschillende klassen van de school en hun 
leerkrachten. Ook ouders en grootouders kunnen hierop uitgenodigd worden. Op een forum kunnen 
leerlingen alleen of samen met (een) andere leerling(en) iets brengen. Wat ze brengen kan allerlei 
vormen en inhouden aannemen, gaande van liedjes, teksten, dansjes, informatie over thema’s, 
projecten, afspraken uit de schoolmeeting of leerlingenraad, tot aankondigingen allerlei.  

 

2.1.15 Fotojacht  
 

Het doel van deze methodiek is om concrete veranderingen die leerlingen voorstellen in kaart te 
brengen. Deze veranderingen kunnen zich voordoen op verschillende domeinen binnen de klas en de 
school.  

o Laat de leerlingen foto’s maken van plaatsen, situaties,... binnen de klas of de school 
die ze graag anders zouden zien.  

o Of leerlingen mogen foto’s maken van leuke en minder leuke plekjes, situaties,... op 
de school en in de klas.  

o Leerlingen kunnen ook zelf leuke of minder leuke situaties in de klas of op de school 
uitbeelden (simuleren) en op foto vastleggen.  

Gebruik de foto’s als aanzet om een ruimer gesprek te voeren met de leerlingen en 
om daarna daadwerkelijke veranderingen door te voeren.  

2.1.16 Groeimuur  

Het idee van een groeimuur is dat leerlingen een plek hebben in de klas of daarbuiten waar ze 
kunnen laten zien wie ze zijn en wat hen zoal bezig houdt. Het is goed om een plek te kiezen waar 
kinderen wat mogen blijven rondhangen en in interactie met elkaar kunnen gaan. Op deze groeimuur 
hangen ze zelf of met behulp van de leerkracht of hun ouders prenten, knipsels, foto’s,.... De 
groeimuur blijft het hele schooljaar hangen en regelmatig maakt de klas er actief gebruik van. Het 
voordeel van een groeimuur is dat in één oogopslag de hele klas in kaart wordt gebracht en dat 
verschillende kinderen tegelijk met elkaar gesprekjes kunnen aangaan. Een fotoboek heeft wat dit 
laatste betreft meer beperkingen.  

2.1.17 Groene envelop  
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Deze methodiek is handig om alle leerlingen over een bepaald onderwerp te bevragen. Elke klas 
ontvangt op hetzelfde moment een groene enveloppe met daarin een bepaalde stelling, een voorstel 
of een vraag. Elke klas noteert haar bevindingen, ideetjes of antwoorden en bezorgt deze terug aan 
de afzender. Uiteraard is het de bedoeling dat na deze bijeenkomst en het verzamelen van tal van 
ideeën, meningen en voorstellen hieraan ook een gevolg gegeven wordt. 

 

2.1.18 Hoekenwerk 

 
Hoekenwerk is een werkvorm waarbij de leerlingen individueel of in kleine groepen in ‘hoeken’ 
werken om zo op eigen ritme en op eigen niveau verschillende stappen van het leerproces te 
verwerken. De leerkracht biedt op hetzelfde moment verschillende leeractiviteiten en opdrachten 
aan. De leerlingen krijgen de kans om een bewuste keuze te maken en om hun opeenvolgende 
activiteiten die ze willen doen tijdens de dag te plannen. Hoekenwerk stimuleert het zelfstandig 
werken en doorbreekt het klassieke lesgeven.  

2.1.19 Ideeënbus  

Het opzet van deze methodiek is het verzamelen van verschillende ideetjes. Leerlingen, leerkrachten 
en ouders kunnen voorstellen of ideeën m.b.t. de klas- of de schoolwerking te kennen geven door 
deze op te schrijven of te tekenen en in de ideeënbus te deponeren. Je kunt met verschillende 
ideeënbussen werken: één voor elke klas, één voor de ouders en één voor het schoolteam. De 
afspraak is om samen de inhoud bekijken, te sorteren en te zoeken naar de juiste procedure(s) om 
verschillende items te bespreken. Dit vraagt van de leerkrachten een begeleidende rol waarbij zij 
sterkte motivators zijn. Zij sporen de leerlingen, ouders en collega’s aan om de ideeënbussen te 
gebruiken, ideeën te bespreken en over te gaan tot besluiten. De ideeënbus kan ook in de vorm van 
een muurkrant. Waar de ideeënbus zich in eerste instantie eerder beperkt tot het verzamelen van 
ideetjes, zal een ‘muurkrant’ sneller een aanleiding geven tot het in interactie gaan met elkaar en 
elkaars voorstellen.  

2.1.20 Klankbordgroep  

 

Een klankbordgroep is een tijdelijke werkgroep van leerlingen en/of volwassenen. De bedoeling is dat 
de klankbordgroep een voorstel tot actie of een plan ‘kritisch’ benadert alvorens de 
verantwoordelijke een eindbeslissing neemt. De klankbordgroep geeft dus reacties en bedenkingen 
die helpen om gemotiveerde beslissingen te nemen.  

 

2.1.21 Koffietafel  

Sommige scholen voorzien elke ochtend een koffietafel voor ouders. Tijdens deze bijeenkomst 
kunnen ouders na het afzetten van hun kinderen nog even napraten met andere ouders. Het zijn de 
ouders zelf die dit organiseren en de gesprekken hebben een heel informeel karakter en gaan 
doorgaans over de werking van de school, de klassen, de kinderen,...  
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2.1.22 Kringgesprek  

Doorgaans zitten bij een kringgesprek de kinderen en de leerkracht samen in een kring, zodat ze 
elkaar goed kunnen zien. Plaatsgebrek? Laat elke leerling een kussen meebrengen of maak samen 
met je leerlingen een persoonlijk kussen. Wanneer het ‘kring’ is leggen de leerlingen hun kussentjes 
op hun stoel en kan er gestart worden. Zorg er wel voor dat de klasopstelling toelaat dat de 
leerlingen elkaar kunnen aankijken. Of kies voor een opstelling die ervoor zorgt dat er niet al te veel 
schuifwerk met de banken moet gebeuren (bv. eilandjes). Het doel van een kringgesprek kan 
eigenlijk verschillende richtingen uitgaan: bespreken van voorstellen, ervaringen en gevoelens delen, 
mededelingen doen, afsluiten van de dag, afspraken opstellen en bespreken,... Tijdens een 
kringgesprek probeert de leerkracht niet nadrukkelijk op te treden, maar geeft hij/zij de leerlingen 
zoveel mogelijk kansen om verantwoordelijkheden op te nemen. De kringmomenten worden dus 
vooral geleid door de leerlingen zelf. Er kan gewerkt worden met specifieke taken zoals: de 
dagverantwoordelijke of de gespreksleider, de notaris of de verslagnemer,... Deze taken zijn terug te 
vinden op het takenbord en worden beurtelings verdeeld onder de leerlingen. De taak van de 
leerkracht is dus niet het gesprek te leiden, maar te begeleiden en uit deze momenten de nodige 
informatie te halen om deze in het latere klasgebeuren te integreren. Van elke kring maken de 
leerlingen een kort verslagje. Dit verslagje komt dan in een boek of een map terecht. In sommige 
scholen wordt er elke dag met kringen gewerkt. Uit de praatronde komen onderwerpen voor 
projecten, voorstellen voor ateliers en vrije werktijden, leervragen voor onderzoekjes, ... De 
afsluitronde zorgt voor een opvolging van gemaakte afspraken en het opvolgen van de klasplanning.  
 

 

 

2.3.23 Leeswand  

Tijdens het werken met een leeswand willen we leerlingen de mogelijkheid geven om elkaars teksten 
te lezen en te evalueren. Met evalueren bedoelen we niet beoordelen, maar wel reflecteren over. 
(zie reflectiegesprek). In de klas is er een muur, een wasdraad of een tafel voorzien waar leerlingen 
hun eigen geschreven teksten mogen presenteren voor de groep. De teksten van de leerlingen 
blijven daar gedurende een hele week hangen. Alle leerlingen uit de klas weten dat ze in de loop van 
de week de verschillende teksten mogen lezen en voorzien van commentaren of vragen. Er is één 
spelregel: alle commentaren moeten postief zijn.  

2.3.24 Logboek  

Een logboek is een boek of map waarin afspraken, vragen, voorstellen, besluiten,... vanuit de 
leerlingenraad worden bijgehouden. Dit logboek ligt ter inzage op een centrale plaats waar 
leerlingen, ouders en leerkrachten vaak komen en dus ook het logboek kunnen inkijken.  
 

2.3.25 Meetings  
 

Engelse term voor ‘vergadering of bijeenkomst’.Deze bijeenkomsten kunnen zich op verschillende 
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niveaus voordoen: 
De klas  

Deze bijeenkomsten worden in sommige scholen ook wel de raad of de kleine meeting genoemd. Dit 
overleg vindt plaats in de klas. Alle leerlingen alsook de leerkracht(en) zijn hierbij aanwezig. Tijdens 
dit overlegmoment kunnen de volgende zaken aan bod komen:  

 Op een begrijpelijke manier het waarom van de afspraken en regels uitleggen.  
 Samen met de leerlingen regels en afspraken leren opstellen en leren hanteren.  
 Conflicten leren hanteren:  

het gevoel aanvaarden, maar daarom niet het gedrag, 
de 2 partijen uitnodigen om hun verhaal te vertellen, 
hun motieven laten uitspreken, 
hen helpen een oplossing te zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is,...  

 Het kind eens extra in de bloemen zetten en zo zijn status in de groep verbeteren.  
 Wijzen op wat kinderen wel goed kunnen en doen.  
 Kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen, door ze verantwoordelijkheid te geven die ze 

aankunnen, door naar hen te luisteren.  
 Werken rond gevoelens door bijv. te leren om gevoelens en wensen op een aangepaste 

manier te uiten,...  
 Oefenen van sociale vaardigheden bijv. te tonen hoe je het aan boord kunt leggen om in een 

spel binnen te geraken, door te luisteren naar elkaars gevoeligheden, vragen,... en samen te 
zoeken naar oplossingen. Indien dit relevant is kun je hierbij ook ouders betrekken.  

 
 
Klasdoorbrekend  

Deze bijeenkomsten worden in sommige scholen ook wel de kleine schoolmeeting, de 

meeting of de leerlingenraad genoemd. Vanuit de verschillende klassen (kleuter tot het 6
de 

leerjaar) worden er vaak één of twee klas- of klasgevaardigden aangeduid of verkozen. Nog 
interessanter is als leerlingen zich in een beurtsysteem hiervoor vrijwillig mogen opgeven. 
Tijdens dit overleg is ook altijd een leerkracht aanwezig. Tijdens dit overlegmoment komen 
zaken aan bod die de hele school aanbelangen. De verschillende agendapunten komen van 
een klas, van leerkrachten én van ouders. Deze agendapunten worden vooraf verzameld, 
zodat de oudste leerlingen de bijeenkomst samen met een leerkracht kunnen voorbereiden. 
De besluiten van deze bijeenkomst komen in het logboek en worden teruggekoppeld via de 
raad of de kleine meetings (voor klas en leerlingen) en de wekelijkse nieuwsbrief (voor 
leerlingen en ouders) van de school.  

2.3.26 Mindmap  

Een mindmap is een grafisch schema (of informatieboom), dat vertrekt van een centraal onderwerp. 
Concreet noteert men bij een mindmap het centrale onderwerp in het midden en worden daar 
omheen verbindingen toegevoegd. Op deze wijze krijgt men een overzicht van hoofdzaken en 
bijzaken. Een mindmap is een handig middel om woorden , ideeën, taken of andere items die 
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verbonden zijn met en rond een centrale thema te structureren en in beeld te brengen. Mindmaps 
worden gebruikt bij een brainstorm, het oplossen van problemen, het zoeken naar verbanden, het 
structuren van een grote hoeveelheid informatie,...  

 

 

2.3.27 Museumvanjezelf  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.28 Lege stoel  

Plaats in een kring een lege stoel en voldoende stoelen rondom voor de deelnemers. De leerkracht 
van deze bijeenkomst ‘gooit’ een vraag, stelling, probleem m.b.t. een bepaald thema in de groep. 
Wanneer iemand uit de groep iets wil zeggen staat hij/zij op en gaat in het midden zitten om 
zijn/haar ideeën toe te lichten. De andere deelnemers kunnen bijkomende vragen stellen ter 
verduidelijking. Ze mogen uitsluitend vragen stellen. Wanneer degene die in het midden zit de laatst 
gestelde vraag niet kan beantwoorden, wordt deze vraag aan de hele groep ‘gegeven’. Wanneer een 
deelnemer een antwoord of een suggestie heeft voor de laatst gestelde vraag gaat hij/zij in het 
midden zitten en licht zijn/haar idee toe.  

Wanneer de interactie stilvalt, kan de begeleider een bijkomende vraag of stelling in de groep 
gooien. Deze methodiek vraagt een veilig klimaat en een sterke begeleiding van de leerkracht.  
 

 

2.3.29 Peer tutoring  
Peer tutoring is een vorm van samenwerking waarbij twee kinderen samen aan een taak werken. Het 
ene kind begeleidt een ander kind bij het inoefenen of verwerven van bepaalde leerinhouden. Dit 
leidt tot verbeterde leerprestaties voor zowel het begeleidende kind (tutor), als voor het begeleide 
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kind (tutee). De tutee krijgt individuele aandacht en uitleg, waardoor er actief leergedrag met een 
hoog interactieniveau ontstaat. De effectieve leertijd vergroot. Door de leerinhouden uit te leggen 
krijgt ook de tutor beter begrip van de inhoud. Bovendien groeien beide leerlingen in zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid. Naast resultaten op cognitief gebied zijn er dus ook resultaten op sociaal en 
emotioneel vlak. Leerlingen moeten hier echter wel op voorbereid worden. De leerlingen die de rol 
van de tutor krijgen, worden dan ook best goed op deze taak voorbereid. 
Deze vorm van samenwerking zien we vooral in het kader van het begrijpend en technisch lezen, dit 
wordt ook wel eens het ‘tandemlezen’ genoemd. Toch kun je deze samenwerkingsvorm ook in 
andere leergebieden inzetten (zie o.a. smossen).  
 

2.3.30 Peerevaluatie  

Bij peerevaluatie gaan leerlingen andere leerlingen beoordelen. Leerlingen leren daardoor kijken 
naar het werk van anderen en naar het samenwerkingsproces vanuit een aantal vooropgestelde 
criteria. Via peerevaluatie kunnen leerlingen uitspraken doen over elkaars producten, over het 
taakgericht samenwerken of over het groepsgebeuren. Met deze evaluatievorm willen we leerlingen 
maximaal betrekken bij het evaluatieproces. Deze actieve betrokkenheid zorgt voor een groter 
engagement van de leerling bij het leerproces. Het gaat immers over de eigen ontwikkeling en eigen 
vorderingen in het bereiken van competenties. Het mee beoordelen van andere leerlingen zorgt voor 
een extra stimulans. De beoordeling komt immers uit hun eigen peergroep en heeft vaak meer effect 
dan de beoordeling van een volwassene. Het is tevens een duidelijk teken van respect voor de 
mening van leerlingen waardoor ze zich sterker betrokken gaan voelen bij het leerproces.  
 

2.3.31 Placemat  

De placemat is een coöperatieve werkvorm die gebruikt wordt om in groep vragen of problemen te 
bespreken waarvoor meerdere oplossingen mogelijk zijn of om in groep een strategie te bepalen.  

 Iedere groep van vier leerlingen krijgt een vel papier. In het midden tekenen ze een 
rechthoek. Dit is het gemeenschappelijke terrein. De leerlingen trekken daarna vanuit de 
hoeken van de rechthoek lijnen naar de hoeken van het vel papier. Deze vier velden behoren 
toe aan elke leerling apart.  

 De leerlingen krijgen een vraag of probleem voorgelegd. Iedereen schrijft individueel zijn 
antwoord neer in een hoek van het vel.  

 Daarna proberen de groepsleden tot een gemeenschappelijk antwoord te komen. Ze 
beargumenteren hun antwoorden en luisteren naar de anderen.  

 De leerlingen schrijven hun gemeenschappelijk(e) antwoord(en) in de rechthoek in het 
midden.  

2.3.32 Posterpresentatie  

De bedoeling van een posterpresentatie is dat er een beknopte visuele voorstelling wordt gemaakt 
van ideeën, oplossingen,...  

 De leerlingen bedenken 2 of 3 voorstellen en werken deze uit in een poster.  
 De poster wordt uitgehangen.  
 Bij elk voorstel op de poster mogen de andere leerlingen een vraag/of een opmerking 

toevoegen. Dit doen ze met een andere kleurstift. Indien er geen plaats genoeg is om de 
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vragen op te schrijven, kan je hier werken met gekleurde zelfklevende memo’s waar ze hun 
naam opschrijven.  

 Overlopen van de verschillende posters en de bijhorende vragen. 
Waak erover dat er geen té negatieve of kwetsende zaken worden neergeschreven.  

 

 

2.3.33 Projectwerk  

Projectwerk bestaat uit een aantal activiteiten die procesmatig met elkaar verbonden zijn en die zich 
kunnen uitstrekken over een langere periode. Deze manier van werken geeft leerkrachten de 
mogelijkheid om in te spelen op de interesses van de leerlingen. Hierdoor wordt de werkelijkheid 
verkend vanuit verschillende invalshoeken. Goede uitgebouwde projecten dagen leerlingen 
voortdurend uit om zelf initiatief te nemen. Leerinhouden worden toegankelijker en beklijven meer 
als leerlingen erover kunnen communiceren en actief een rol hebben in het leerproces. Door actief 
samen te werken oefenen leerlingen tal van vaardigheden: sociale en functionele vaardigheden, 
leren leren,...  

 

2.3.34 Reflectiegesprek  

Reflecteren wil kortweg zeggen: ‘nadenken over’. Dit nadenken over is echter niet zomaar nadenken, 
zonder er een gevolg aan te geven. Reflecteren houdt in dat er systematisch wordt nagedacht om zo 
het eigen functioneren onder de loep te nemen. Binnen een onderwijscontext heeft dit dan uiteraard 
te maken met nadenken over het lesgeven of het leerkrachthandelen en het presteren van 
leerlingen. Een reflectiegesprek heeft dus als doel om na te denken over de wijze waarop men is 
omgegaan met een concrete leersituatie.  

Om dit nadenken over te activeren is het als leerkracht belangrijk om stil te staan bij de volgende 
aandachtspunten: 
Stel open vragen 
Dit levert veel informatie op en zet de leerlingen ook aan het denken.  

1. Inbreng van anderen  

Reflecteren kan je alleen doen. Nog interessanter is om ook anderen hun kijk op de zaak te laten 
weergeven (collega’s, leerlingen,..).  

2. Verandering teweegbrengen  

Het terugblikken op het eigen leerproces zorgt ervoor dat men meer zicht krijgt op wat goed loopt en 
wat beter kan. De bedoeling is om te leren van eigen fouten. 
Met de nodige ondersteuning kan men dan bewust kijken naar wat goed ging en wat minder goed en 
stelt men zelf vast wat verbeterpunten zijn.  
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2.3.35 Ruimtelijke evaluatie  

Deze evaluatievorm werkt goed bij jonge leerlingen maar kun je ook inzetten bij oudere leerlingen en 
volwassenen. Het concept is eenvoudig, hoe beter de deelnemers een bepaald element evalueren, 
hoe dichter ze bij een bepaald referentiepunt gaan staan. 
Laat wel regelmatig verschillende deelnemers toelichten waarom ze op de plaats staan waar ze 
staan.  

2.3.36 Schatkist met persoonlijke voorwerpen  

Deze methodiek is bedoeld om elkaar te leren kennen.  

 In de klas staat een kist (kan een versierde doos zijn) waar de leerlingen ‘persoonlijke 
schatten’ mogen instoppen.  

 Naar aanleiding van de verschillende voorwerpen wordt er met de leerlingen een 
klasgesprekje gehouden.  

 

2.3.37 Smossen  

Smos staat voor ‘speelmaatjes op school’. Deze actie bevat verschillende doelen:  

 leerlingenparticipatie bevorderen  
 ondersteunen van het welbevinden op school  
 verhogen van de activiteitsgraad van de leerlingen tijdens speeltijd- en recreatiemomenten  
 het beweging- en sportaanbod op de basisschool verruimen  

Leerlingen van de oudste leerjaren worden door de klas- en sportleerkrachten opgeleid tot 
‘goede smossers’. De bedoeling is dat de oudste leerlingen tijdens de middagpauzes in kleine 
groepjes (duo’s) sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden aan de andere leerlingen van de 
school. Ideetjes voor activiteiten kun je halen uit een brainstorm van de leerlingen alsook uit een 
aanbod die de leerkrachten voorzien. Wat ook kan is dat een leerling zelf een aanbod doet 
waarin hij/zij ‘specialist’ is. De bedoeling is dat in de loop van het schooljaar de oudste ‘smossers’ 

jongere ‘smossers’ opleiden, zodat het ‘smossen’ kan doorgaan nadat de leerlingen van het 6
de 

leerjaar de school hebben verlaten.  

2.3.38 Stoelendans  

Plaats drie stoelen in het midden van een ruimte en voldoende stoelen rondom voor de andere 
deelnemers. Twee deelnemers beginnen op de stoelen in het midden een gesprek over een thema 
naar keuze, een opgegeven thema of over de mogelijkheden die dit thema te bieden heeft. Wanneer 
iemand uit de groep iets wil zeggen, staat hij/zij op en gaat hij/zij op de derde stoel zitten om 
zijn/haar ideeën toe te lichten. Degene die het langst in het midden zit, verlaat op dat moment 
zijn/haar stoel zodat er telkens één stoel vrij blijft. Op deze manier kunnen er telkens andere 
deelnemers nieuwe ideetjes voorstellen of worden voorstellen verfijnd.  

2.3.39 Talentenboom  

De talentenboom - ook wel eens de talentenweide genoemd afhankelijk van welke vorm er 
gehanteerd wordt - is een visuele voorstelling van waar leerlingen goed in zijn, willen leren, interesse 
in hebben,... 
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In de boom hangen kaartjes met namen op en er staat ook iets bijgeschreven. Aan de twijgen hangen 
kaartjes als: “ ik kan goed ... (gamen), ik leer ... (scoubidou), ik ben goed in... (zwemmen), ik hou van 
... (de scouts),... Hoe meer de leerlingen iets delen (een interesse, vaardigheid,...) hoe meer die 
‘talenten’ in de richting van de stam (gemeenschappelijke deel) verplaatst worden. Rondom de kruin 
hangen leervragen als : “ ik wil graag leren... (rolschaatsen), ik wil ... (de regel van 3 beter leren 
toepassen), ik snap niet hoe ... (ik een website kan maken),... Leerlingen kunnen ook nieuwe 
leervragen formuleren en ophangen op basis van de vaardigheden en interesses van de anderen (zie 
kruin en stam). Wie iets vertelt over zichzelf of een leervraag stelt kan dus door anderen hierop 
aangesproken worden. Er zijn twee regels bij het werken met de talentenboom:  

1. Je hebt het recht om hulp te krijgen.  
2. Je hebt de plicht om hulp te bieden.  

2.3.40 Takenbord  

Een takenbord is een groot visueel overzicht waarop de verschillende taken van de klas terug te 
vinden zijn en de namen van de leerlingen. Het is de bedoeling dat deze taken afwisselend door de 
leerlingen worden opgenomen. Het inzetten van een takenbord vraagt dat men nadenkt over een 
klasinrichting die zelfstandigheid van leerlingen toelaat. Hoe frequent deze taken moeten gewisseld 
worden ligt niet vast. Afhankelijk van de leeftijd en de soort taken zal dit variëren.  

2.3.41 Twee kolommen gesprek  

Een twee kolommen gesprek is een methodiek die men vaak gebruikt bij het werken met 
weerstanden. Deze strategie bestaat erin om mensen uit te nodigen om hun bezwaren, bedenkingen, 
opmerkingen of twijfels uiten en op het bord te noteren. Nadien wordt er in een tweede kolom 
gepeild naar de eventuele voordelen, pluspunten, mogelijkheden en kansen. Na het invullen van de 
twee kolommen gaat men samen nadenken over de wijze waarop de nadelen kunnen ondervangen 
worden en men ten volle van de voordelen kan profiteren.  

2.3.42 Uitstelschriftje  
 

In een uitstelschriftje kunnen problemen genoteerd worden. Eén keer per week worden deze 
problemen besproken met de hele groep. Door het uitstelschriftje te gebruiken zijn vaak de eerste 
emoties al geventileerd en doorgaans ook al bekoeld op het moment dat men het probleem zelf kan 
bespreken. Problemen die nog niet worden dan samen met de hele groep besproken. Oudere 
leerlingen moeten zelf noteren in het uitstelschriftje of een probleem nog in grote groep moet 
besproken worden of niet. Bij jongere leerlingen vraagt de leerkracht dit bij aanvang van de 
bijeenkomst.  

2.3.43 Verbetergroep  

 
Een verbetergroep is een tijdelijke werkgroep van leerlingen en/of volwassenen die nadenken over 
een bepaald probleem of een thema. Eerst zoekt de verbetergroep naar de ‘gezamenlijke’ betekenis 
van het thema of het probleem, daarna werken ze naar een oplossing toe. Eens het probleem is 
opgelost of het thema is afgerond, houdt deze werkgroep op te bestaan.  
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2.3.44 Vijf w’s  

De vijf w’s slaat op: Wat? Waar? Wie? Wanneer? Waarom? 
Op basis van deze vijf vragen kan men in groep een eerste stap zetten in het verzamelen van 
verschillende ideeën of suggesties voor een thema.  

2.3.45 Vitrinekast  

 

Dit is een oude kast met glazen deuren. Het opzet is dat de leerlingen van de verschillende klassen 
deze maandelijks inrichten. Op deze wijze tonen de leerlingen waar ze mee bezig zijn/waren. In de 
kast kan men allerlei ‘producten’ terugvinden: van een project of een thema, het lievelingsboek van 
de klas, foto’s van de kinderen aan het werk, tekeningen,... Zorg ervoor dat de kast op een plaats 
staat waar leerlingen en ouders wat kunnen blijven hangen. Vaak is wat er te zien is in de kast een 
aanleiding om een gesprekje aan te gaan.  

2.3.46 Waterlijn  
 

Deze werkvorm kan gebruikt worden als evaluatievorm.  

 Trek een horizontale lijn op je blad. Alles wat boven de waterlijn staat is ‘leuk’, ‘goed’, 
‘haalbaar’,... alles wat onder de waterlijn staat is ‘moeilijk', ‘niet haalbaar", ‘niet goed’, 
‘onzeker’,...  

 Hierna volgt een gesprek met de leerlingen. 
Voor de leerlingen is wat ze getekend hebben een visueel geheugensteuntje voor het 
gesprek. Het gaat hier niet om de kwaliteit van de tekening, maar wel om de kwaliteit van 
het reflectiegesprek achteraf.  

 

 Individuele opdracht 

2.3.1 Vul de lege 6 werkvormen aan. Wees compleet. 

 

2.3.2 Kies uit de reeks 10 werkvormen die je interessant vindt om te verwerken in een les taal of 
wiskunde. 

 

1. 

2.  

3.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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9. 

10. 

 

 

 

 

 Coöperatieve leerstrategieën 

2.4.1 Wat zijn coöperatieve leerstategieën? 
 

Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in 
kleine, heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat 
kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de 
interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met 
elkaar over, wisselen meningen uit,... waardoor de inhoud meer betekenis voor hen 
krijgt. Coöperatief leren is een waardevolle aanvulling op het didactische repertoire 
van de leerkracht. De leerkracht kan korte coöperatieve activiteiten inpassen in een 
instructie, bijvoorbeeld om de voorkennis van de leerlingen te activeren (bv. met de 
placemat). Door korte momenten van overleg worden de leerlingen geactiveerd en 
blijven ze betrokken. In de verwerkingsfase kunnen de leerlingen aan de hand van 
coöperatieve werkvormen de uitgelegde leerstof toepassen en oefenen. Coöperatief 
leren is niet hetzelfde als het werken in groepen of groepswerk. Coöperatief leren 
onderscheidt zich door een heel duidelijke strakke structuur die het werken in een 
groep zinvol maakt en er voor zorgt dat iedereen optimaal betrokken blijft.  

Hierbij  

is het belangrijk om onderstaande aandachtspunten voor ogen te houden.  

o   Positieve wederzijdse afhankelijkheid  

o   Individuele aanspreekbaarheid  

o   Directe interactie  

o   Samenwerkingsvaardigheden  

o   Evalueren van product en proces.  
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2.4.2 Aan de slag: Werkblad CLS 

1) Wandelend duo 

a. Vertel over de laatste energieboost 

 

b. Vertel aan de volgende wat je is bijgebleven van de ander. 

 
c. Wat houdt je momenteel bezig? 

 

Voordelen van deze werkvorm? 

 

 
 
 
 

 classbuilding 

 
 

2) Drie stappen interview: 

 
- Waarom heb je gekozen voor het beroep van leraar? 
- Wanneer heb je dit beslist? 
- Is het dat wat je dacht dat het was? 
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Voordelen van deze werkvorm? 

 
 
 

 teambuilding 
 
 

3) Teambuilding      <->       academisch 

Lijst een vijftal vragen op per rubriek 

 

 

Teambuilding academisch 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
4) 4 basisprincipes CLS 

 

W……………………………………………………… 

I……………………………………………………….; 

G………………………………………………………. 

S………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
5) Het restaurant: venstertekenen 
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 Welke 2 personen zijn het meest bijgebleven? Vertel  aan je schoudermaatje 

 
6) Placemat: Wat doe je om je leerlingen te motiveren? 

a. Teken zelf een placemat 

b. Solo met rustige muziek 

c. Consensus bepalen 

d. Noteren 

e. Uitwisselen 

 

7) Mix- Music – meet 

a. Wat heb je vandaag geleerd? 

b. Muziek 

c. Zoek partner 

d. Vul je blad aan 

e. Rally 

f. Vergeet niet te bedanken!! 
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Wat weet ik zelf nog? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heb ik gehoord van anderen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zijn de belangrijkste dingen voor mij? 
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2.4.3 Opdracht CLS-activerende werkvormen 

- Leg 5 coöperatieve leerstrategieën uit. Andere dan in de lijst. Wat zijn de voordelen? 

Wat zijn de nadelen? 

- Pimp 2 (gegeven) lessen met 1 coöperatieve leerstrategie en 1 

activerende/participerende werkvorm. 

- Geef aan waar in de les je dit zou brengen en waarom. (Duid duidelijk aan) 

 

3 Coachingsvaardigheden: GRROW-methodiek 

De methodiek die je aangereikt krijgt is gebaseerd op het boek van Jef Clement. 

 

 
 
 
 
Jef Clement ‘Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend 
communiceren.’, Lannoo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Doelen 

12.1 Zet krachten van leerlingen bewust in 

12.2 Creëert coachingsmomenten in functie van de leerlingbehoefte 

12.3 Gebruikt coachingsvaardigheden die leerlingen in hun kracht versterken 

12.4 Begeleidt leerlingen, door middel van de juiste coachingsvaardigheden, in oplossingsgericht denken 

handelen 
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 Wat is coachen? 

 
Coaching is een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te 
optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, een andere aanpak te 
ontwikkelen, meer werkplezier te creëren...  
 
We staan hier stil bij de rijke mogelijkheden van coaching als vaardigheid/levenshouding. Anders dan 
inhoudelijk expert vertrekt de leerkracht bij coaching vanuit het niet-weten en gaat hij samen met de coachee 
op pad om het best mogelijke te ‘ont-dekken’. 

 
 

3.2.1 Opdracht 1 

GRROW opdracht 1 – Inspirerend coachen 

 
 
Wat is coachen?  ABC-methode 

. Probeer in duo zoveel mogelijk woorden te associëren, beginnende met de eerste letter van het alfabet, die je 

aan coaching doet denken. Omcirkel de 10 belangrijkste. 

a      n 

b      o 

c      p 

d      q 

e      r 

f      s 

g      t 

h      u 

i      v 

j      w 

k      x 

l      y 

m      z 
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 Definitie: Wat is coachen? 

 
1. Coachen is kort en krachtig ‘het uitlokken en ondersteunen van leren’. 

We doelen hier niet op technisch of intellectueel leren, op kennisoverdracht en inhoudelijke expertise.  
Coachen beslaat een breder veld van leren: relationeel leren, leren van nieuwe benaderingen, van 
vaardigheden, van nieuwe attitudes, gevoelsmatig leren, ontwikkelen van nieuwe perspectieven, … 
 

2. Wat is ‘Inspirerend Coachen’ ? 
 
Inspirerend Coachen kan betekenen: 

 Een nieuw perspectief bieden, een breder gezichtspunt aanreiken, uitdagen tot andere 
denkkaders 

 Helpen ontspanning creëren waar spanning het uitzicht vertroebelt 
 Een nieuwe dynamiek, ‘ademruimte’ en durf creëren 
 De weg terug vinden naar kracht en beslistheid. ‘Drive’ en enthousiasme ontwikkelen 

 
 

 
Inspiratie kan ontstaan vanuit: 
 

 Werkelijk aandacht geven en daardoor ‘anders’ kijken naar jezelf, het probleem, de situatie 
 Krachtige feedback en gezond omgaan met hindernissen en ‘weerstand’ 
 Aanspreken op enthousiasme, vanuit een basisattitude van humor en ontspanning 

 
 
 

 

 Kenmerken van de coach 

1. Geen inhoudelijk expert 
2. Eerder gericht op mogelijkheden dan op het probleem 
3. Toekomstgericht en oplossingsgericht 

 
 
 
 
 

 Grondhouding van de coach 

1. Enthousiasme 
2. Nieuwsgierig zijn 
3. Onvoorwaardelijke positieve kijk op de ander 
4. Luisterbereidheid en empathie 
5. Echtheid 
6. Ontspannen 
7. Niet-wetend 

 
 Kwaliteit van de aanwezigheid! 
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3.5.1 Voorbeelden van mogelijke coachingsvragen: 

o Een student wil haar/zijn klas uitdagen tot meer creativiteit bij het uitwerken van opdrachten. 
Hoe kan zij haar leerlingen daartoe stimuleren? 
 

o Een student zoekt naar een efficiënte manier om lesvoorbereidingen tijdig in te leveren. Hoe 
kan hij/zij dat aanpakken? 

 
o Een student zoekt een consequente manier om de klas aandachtig te krijgen. Hoe pakt zij dit 

aan? 

 
o Mogelijke persoonlijke coachingsvragen: 

 hoe kan ik beter mijn grenzen bewaken? 
 hoe kan ik een betere balans vinden tussen energiegevers en energievragers 
 … 

 
 
 
 
 
 

 GRROW opdracht 2 - De coachingsvraag 

 
 
Formuleer een eigen coachingsvraag:  

waar bots je tegenaan?  
Waar zou je in willen groeien?  
Waar zou je graag in gecoacht willen worden? 
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 Algemeen kader van GRROW 

 

 

 

7 vaardig-
heden  
 

gespreksfasen 

exploreren waarderen betrokken 

confronteren 

uitdagen inspireren toelaten ontspannen 

GOAL 
       

REALITY 
       

RESOURCES 
       

OPTIONS 
       

WILL/ WHAT 

NEXT 

       

 

 
Bij coaching structureer je het gesprek. Dit houdt in dat je door gerichte vragen de coachee dichter bij zichzelf 
brengt. Jij moet als coach niet met oplossingen en adviezen aankomen. Je ontspant en je stemt je af op de 
coachee, je volgt en stimuleert zijn/haar proces. 

 
 

 Zeven vaardigheden van een coach 

 

1) Exploreren/resoneren: op dezelfde golflengte komen door: 

 
a. Parafraseren: herformuleren en samenvatten 
b. gevoelsreacties geven en uitlokken 
c. explorerende vragen te stellen: 

i. wat, wanneer, waar, wie, hoe, … 
ii. i.p.v.waarom  wat maakt dat … 

iii. beschrijf eens, vertel me er eens wat meer over, verhelder eens, … 
iv. feiten én beleving vb. hoe was dat voor jou? Wat trok je vooral aan? Waar had je 

moeite mee? Hoe voelde je jezelf daarbij?  
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2) Waarderen en bekrachtigen 

 
Als basis voor confronteren, uitdagen, inspireren.  
Merk de kwaliteiten van de ander op en benoem ze veelvuldig! 
 

3) Betrokken confonteren 

 
- Meegaan én tegengas geven;  

- coachen is geen slappe manier van leiden (zachte heelmeesters …) 

- Formuleer een én–én boodschap 

 

Vb. je ziet een steeds weerkerend patroon van reageren dat dysfunctioneel is; je vindt de aanpak die 

de student/leerling voorstelt niet effectief; je kan je levendig voorstellen dat leerlingen zich niet goed 

voelen als je student/leerling zo tekeer gaat; je merkt dat je student/leerling de dingen telkens weer 

ongeïnteresseerd aanpakt; het valt je op dat de student/leerling telkens een bepaald thema ontwijkt; 

… 

 

Vb. ik begrijp dat je je aangevallen voelt en ik merk ook dat jouw manier van reageren de relatie met 

de ander niet beter maakt.  

 

Vb. ik wil je de moed niet ontnemen en toch denk ik dat je aanpak niet effectief is; ik kan begrijpen dat 

het je moeite kost om daar iets aan te veranderen en toch merk ik ook dat je er niet gelukkig van 

wordt om ’s nachts te gamen; …. 

 

4) Uitdagen 

Durf uit te dagen door de grenzen te verkennen en in vraag te stellen.  

 

Vb. wat heb je meer in je dan je nu inzet? Waar ligt je uitdaging? Wat zou er gebeuren als je meer 

risico zou nemen? Waarmee zou je de buitenwereld kunnen verrassen? …. 

 

5) Inspireren: over perspectief verruimen en nieuwe gebieden intrekken 

Je kan je coachee gaan inspireren door hem uit te nodigen om de perspectieven te verreuimen of door 

nieuwe gebieden in de oplossingsruimte te betrekken.  

 
Vb. vertel me eens over een situatie waar je echt trots op bent, waar je je geslaagd voelde? Hoe heb je 
je daarbij gevoeld? Wat was daarbij anders dan anders? Welke kracht heb je daar ingezet die hier 
bruikbaar zou kunnen zijn? Hoe kan je dit overdragen naar de situatie waarin je nu zit?  

 

6) Toelaten: omgaan met weerstand zoals onzekerheid, angst, boosheid   

 

Weerstand hoort bij verandering. Herken en benoem samen de weerstand.  
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Laat voelen dat weerstand toegelaten is. Exploreer waar de weerstand vandaan komt (angst, 

onzekerheid, …) in combinatie met waarderen, uitdagen en een ontspannen houding tegenover 

weerstand.  

 

 

 

Weerstand zegt dat de coachee blokkeert op een emotie. Emotie is  energie. Deze energie kan je 

potitief inzetten door de weerstand als signaal te herkennen.  

 

 

Weerstand = emotie 

 

 

 

 

 

 

Emotie = signaal dat er een behoefte niet bevredigd is 

 

 

 

Vb.  angst     behoefte aan veiligheid, aan zekerheid, ... 

 woede   behoefte aan erkenning, aan respecteren van grenzen, ... 

 weerstand tegen verandering  behoefte aan rust, aan veiligheid, ... 

 

De kunst is dit signaal te herkennen, erkennen en te exploreren hoe deze behoefte, het verlangen te 

realiseren, zodat de weerstand kan worden omgezet in vastberadenheid en durf.  

 

 
Onzekerheid en angst omzetten in vastberadenheid en durf 
Vb. Ik zie dat je bang bent? Vertel eens wat je precies bang maakt? Wat zijn je fantasieën daarbij? Hoe 
zou het zijn om dit gewoon in jezelf toe te laten? Wat zouden we kunnen doen waarbij we rekening 
houden met deze angst en toch een stap vooruit zetten? Wat houdt je precies tegen? Waar ben je 
bezorgd over? … 
 
Van kwaadheid naar kracht 
Vb. Ik zie dat je echt kwaad bent. Wat maakt je precies zo kwaad? Als je die kwaadheid in een beeld 
zou uitdrukken, hoe zou dat er uit zien? Welk verlangen schuilt er onder je kwaadheid? Wat wil je 
eigenlijk zeggen? Wat zou je willen? Hoe zou je dat kunnen formuleren op een manier die constructief 
is voor jou én voor je omgeving? 

 
 
Weerstand tegen verandering 
Vb. hoe zou je de dingen die je waardevol vindt kunnen behouden en toch meegaan met de 
verandering?  
 

7) Ontspannen 
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Vertrouw op de mogelijkheden van je coachee. Dit vertrouwen draag je over door je te onstpannen. 

Humor en plezier ondersteunen dit. Let op je ademhaling en je non-verbale mimiek 

 
- Kijk bekrachtigend 

- Je adem is je beste vriend 

- Humor en plezier 

 
 
Coachen volgens het GRROW-model is gericht op mogelijkheden en is toekomstgericht! Het verleden wordt 
niet uitgespit. We blijven ook niet hangen in de probleemdefinitie. Wanneer je als coach de coachingsvraag te 
pakken hebt, kantel je het gesprek naar wat de ander wil. Dit is je ‘goal’. 
 
 
 
 

 

GRROW opdracht 3 - Exploreren van de coachingsvraag  

 
 

Je neemt afwisselend de rol op van coach/coachee en je stelt je coachingsvraag. De coach exploreert 
deze vraag en benoemt de kwaliteiten die hij/zij opmerkt bij de ander. 
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 Structuur van een coachingsgesprek 

1. GOAL 

2. REALITY 

3. RESOURCES 

4. OPTIONS 

5. WILL/WHAT NEXT 

 
- GOAL 

Geeft richting en energie! 
Wat is je doel? Wat wil je bereiken?   in geuren en kleuren!  Je vraagt door  
 
Droomvraag/wondervraag: stel dat je deze avond zoals alle avonden gaat slapen … maar 
tijdens je slaap gebeurt er een wonder … je probleem waar je last van hebt, is volledig 
opgelost … Als je ’s morgens opstaat voel je onmiddellijk dat er iets veranderd is in je leven … 
waaraan zouden wij merken dat je probleem opgelost is … wat zou jij anders doen …  
 
Wanneer zou je tevreden zijn? 
Hoe zou je willen dat het wel loopt? 
Wat verwacht je? 
Wanneer zou je opgelucht zijn? 
Wanneer zou je fier kunnen zijn? 
Hoe zou je willen dat het gebeurt? 
Wat zou je winst zijn als het zou lukken? 
Wanneer zou je tevreden zijn van dit gesprek? 

- REALITY 

Waar loopt het mis; wat brengt je hier 
Wat betekent dat voor jou; wat doet dat met jou; hoe voel je je daarbij 
Wat is het effect op je omgeving 
Wat hindert je; wat maakt dat het er niet van komt 
 
Schaalvraag: op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat je helemaal vastzit in het 
probleem en 10 betekent dat je je doel bereikt hebt, hoeveel zou je jezelf dan geven op dit 
moment  om de gevoelswaarde van het probleem in te schatten; om te kunnen exploreren 
wat al werkt; om met kleine stappen vooruit te kunnen gaan 
 

- RESOURCES  

Wat werkt er al? Hiervoor kan je de schaalvraag terugnemen en bevragen wat maakt dat de 
coachee al op vb. ‘3’ staat; wanneer loopt het wel goed; welke vaardigheden of kwaliteiten 
worden soms al wel ingezet 

Wat zijn hulpmiddelen en krachtbronnen (intern en extern) 
Welke kwaliteiten van jezelf zou je hier kunnen inzetten? 
Wie of wat zou je kunnen helpen? 
Wie zou je kunnen inschakelen als hulpbron? 

- OPTIONS 

Creatieve fase: exploreren van mogelijkheden en opties! 



   
 

@AP Hogeschool p 34 / 56 

Dit mogen gekke ideeën zijn.  
Welke stappen kun je zetten? 
Hoe zou je dat kunnen proberen? 
Wat zijn alternatieven? 
Wat zou een originele manier zijn om dit aan te pakken?! 
Welke aanpak zou verrassen? 
Welke zijn de minst bedreigende mogelijkheden? 

- WILL 

Van plan naar actie 
Wat ga je doen? 
Wat likt je de interessantste mogelijkheid? 
Hoe ga je het aanpakken? 
Hoe zal je weten dat deze stap gelukt is? 
Zie je jezelf dit doen? 
Zijn er nog hindernissen?  
Wat kun je doen om de hindernissen aan te pakken? 
Wat is de eerste kleine stap die je bij wijze van spreken al kan zetten wanneer je hier 
buitenstapt? (concreet en haalbaar!) 
Wat kan je doen om van … naar een … (een klein stapje hoger) te gaan 

 
 
 
 

GRROW opdracht 4 - Goal – Reality – Resources  

 
- exploreren van je GOAL 

 
3 rollen: coach, coachee, observator 
De coach vertrekt van de coachingsvraag van de coachee en exploreert in geuren en kleuren 
de ‘goal’ van de coachee. De observator noteert de vragen en observeert de stroom van 
energie die bij de coachee op gang komt. (5 min en dan wisselen van rol) 
 
Bevindingen bij het exploreren van de droomvraag: 
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GRROW opdracht 5 - Schaalvraag  

 
 

- stellen van de schaalvraag en exploreren van resources 

 
 

Rollen: coach, coachee, observat 
 
Als coach vertrek je van de ‘goal’ van de coachee.  Je exploreert kort de huidige situatie en je 
stelt de schaalvraag. Vervolgens exploreer je de ‘resources’ door te bevragen wat er al werkt 
en welke interne hulpbronnen de coachee hierbij reeds inzet. Je vraagt ook naar mogelijke 
externe hulpbronnen. 5 min en dan wisselen van rol.  
 
Bevindingen bij het stellen van de schaalvraag en doorvragen op resources: 
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GRROW opdracht 6 - Options & What Next  

 
 
exploreren van opties en vastleggen van de eerste kleine stap 

 
Rollen: coach, coachee, observator 

 
De coach exploreert de mogelijkheden en moedigt aan om ‘buiten de lijntjes te kleuren’ . 
Daarna wordt de eerste kleine stap besproken. Hier geldt wel het criterium van de 
haalbaarheid! (5 min en dan wisselen van rol) 
 
Bevindingen: 
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GRROW opdracht 7 - What next 

 

 
 Naar uitdagend coachen (= met durf coachen) en met durf jezelf coachen (met durf je energiehandleiding 

hanteren/naleven) 

 

Vaardigheid:  

 

Uitdaging zeggen + jouw geloof (als pure uitdaging, goed voor coachee) 

 

Vraag 1: “Wat zou voor jou een goede uitdaging zijn?” 

Vraag 2: “Vertel er eens wat meer over”. 

Vraag 3: “Welke actie kan je concreet ondernemen?” 

Vraag 4: “Welke ondersteuning zou je kunnen helpen?” 

 

 

 Opmerking: uitdagen kan op alle onderdelen van de GRROW 

 Opmerking: kan ook met ‘en …en …’-boodschap 

Bvb: “ik denk dat daar wat zit voor je, maar ’t kan zijn dat het een sprong te ver is” 

 

 

 
 

4. Coachingsvraag exploreren   

 
 

 Exploreren 

 

Korte coachingsinterventie (perspectief verruimen) 
o Wat is eigenlijk het doel? Waar moeten we uitkomen? Wat zou je willen? 

o Wat is het probleem? Kunnen we dat ook anders bekijken? 

o Zijn er middelen en hulpbronnen die we nu niet aanspreken? 

o Zijn er geen totaal andere denksporen denkbaar? Welke? 
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 Waarderen  

 

Schaalvraag 
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 Confronteren  

  

Kernkwadranten 
Herinner je die ene leerkracht die iets heel bijzonders had? Bij hem zat iedereen op het puntje van zijn 

stoel, hij wist de leerlingen echt te raken, hij had niet alleen veel vakkennis en kon dingen goed uitleggen, 

maar hij was vooral een heel inspirerend en enthousiast persoon. Het was die bijzondere combinatie van 

zijn competenties en zijn authentiek mens-zijn die het verschil maakte. Die leraar leerde je dingen die je je 

leven lang niet meer vergeet.  

Als iemand, op welk gebied dan ook, echt gemotiveerd is om een bepaalde taak goed te doen, is dat 

merkbaar in zijn denken, voelen en handelen. Hij is geconcentreerd bezig, weet wat hij wil en neemt geen 

genoegen met half werk. Dat betekent dat hij een aantal persoonlijke kwaliteiten inzet zoals motivatie, 

concentratie, doelgerichtheid, idealisme, … Dat soort kenmerken van een persoon noemen we 

kernkwaliteiten. Het zijn positieve psychische mechanismen die in een mens een gevoel van vervulling 

oproepen, die niet alleen op de persoon zelf maar ook op zijn omgeving een positieve uitwerking hebben. 

Zij vormen het innerlijk vuur van waaruit energie stroomt. Inzetten van kernkwaliteiten vraagt geen zware 

inspanning, de energie stroomt als vanzelf.  
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‘good teaching cannot be reduced to technique; good teaching comes from the identity and 

integrity of the teacher’ 

 

Kernkwadranten als feedbackmodel 
Om feedback te geven over de valkuil van een ander kunnen we het model voor kernkwadrant 
gebruiken. Het voordeel hiervan is dat we de ander aanspreken op zijn uitdaging wat gemakkelijker tot 
gedragsverandering leidt dan wanneer we iemand vragen om zijn valkuil te verminderen. 
 
Vb. ‘Ik merk dat je heel goed de leiding kan opnemen en dat ook spontaan doet in verschillende situaties. 
Dat apprecieer ik heel erg. Tegelijkertijd komt dit soms ook dominant over. Wat zou het voor jou 
betekenen om terwijl je leidt ook ruimte te geven aan anderen?’ (via appreciatie van de kernkwaliteit, 
over de valkuil, naar de uitdaging) 
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GRROW opdracht 8 - feedback formuleren  

 
 
 
 
a) neem in gedachten een persoon bij wie je echt last hebt van diens valkuil. 
Valkuil: 
 
b) schets een kernkwadrant vertrekkend vanuit die valkuil. Zorg dat je de kernkwaliteit goed 
geformuleerd krijgt. 
c) formuleer de feedback die je geeft aan die persoon door de kernkwaliteit achter de valkuil te 
benoemen en te waarderen (waarderen), door aan te geven dat je tegelijkertijd ook last hebt van de 
valkuil (betrokken confronteren) en door een voorstel vanuit de uitdaging (uitdagen) te formuleren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Waardering 

Toelaten & 

ontspannen 

Betrokken 

confronteren  

Uitdagen en 

inspireren 
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GRROW opdracht 9 - energiehandleiding   

 
 

Oefening 1 

o 1 met 1 

o Bespreking 

o TIP: geef gevoelsreacties 

- Wees ontspannen 

 

Tips  

 De energiehandleiding is goalvraag 

 Goal 

 De coach structureert het gesprek, de coachee kiest de inhoud (// sporen) 

 I.v.m. abstract thema: ga naar een concrete situatie 

 kantel naar de goal 

 verken de goal i.p.v. het probleem: kunst is: kijken naar het probleem in het kader van de 

goal. 

 G->W 

 

 

 

 

Goal-oefening 

 

Thema naar keuze, mag over vakantie (die voor je ligt gaan) 

Binnen de goal van de school: je eigen goal verkennen 

Coach: verkennen goal 

 

+ Bespreken 

 

 

GRROW-oefening 

 

 Coach: zet in op de Goal, op verkennen en ligt op de loer om te bekrachtigen + verkennen 

energiehandleiding 

 Coachee: laat zich coachen 

 Observator: kijkt naar gesprekstructuur, verkennen, bekrachtigen en confronteren én geeft na het 

gesprek feedback 
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 Uitdagen 

 

Inzichten: 

 Coachee komt om uitgedaagd te worden 

 Uitdaging maakt coaching extra spicy 

 Bij uitdaging ligt klemtoon op de ander: de ander wordt er beter van (dus niet als een verborgen 

kritiek geven) 

 De kern van een goede uitdaging is ‘geloof’ (‘ik zie het je doen’) 

(Feedback is een cadeau, uitdagen is een cadeau in het kwadraat) 

 Kijk door ogen van: ‘waar zou de andere deugd van hebben?”, “waar zou die beter van worden?”, 

“wat zou een stap vooruit kunnen zijn?”, … 

 Een echte uitdaging= Uitdaging + werkelijke ondersteuning (als je steun wilt, kan je me altijd 

bellen) 

 Goede nieuws: je hoeft geen gelijk te hebben met je uitdaging en soms doet de coachee het al (en 

dan is het een bevestiging voor de coachee) 

 Meervoudige boodschap 

 Provocatie door humor en oprechte betrokkenheid 

 

Echte uitdaging= 

 Uitdaging + werkelijke ondersteuning (als je steun wilt, kan je me altijd bellen) 

 Goed nieuws: je hoeft geen gelijk te hebben met je uitdaging en soms doet de coachee het al (en 

dan is het een bevestiging voor de coachee) 

 

Opmerking: voorzichtigheidscultuur t.g.v. schrik om te kwetsen, ‘jij niet aan mijn vel, ik niet aan jouw 

vel’, … 

 

Veiligheid: 

Vertrouwen: 

 

 Gevolg: zonder uitdaging dommelen we in slaap  

 

Vaardigheid:  

Uitdaging zeggen + jouw geloof (als pure uitdaging, goed voor coachee) 

 Opmerking: uitdagen kan op alle onderdelen van de GRROW 

 Opmerking: kan ook met ‘en …en …’-boodschap 

Bv: “ik denk dat daar wat zit voor je, maar ’t kan zijn dat het een sprong te ver is” 

 

Oefening: 1 op 1: via scanvragen: 

Vraag 1: “Wat zou voor jou een goede uitdaging zijn?” 

Vraag 2: “Vertel er eens wat meer over”. 

Vraag 3: “Welke actie kan je concreet ondernemen?” 

Vraag 4: “Welke ondersteuning zou je kunnen helpen?” 

 

 Naar uitdagend coachen (= met durf coachen) en met durf jezelf coachen (met durf je 

energiehandleiding hanteren/naleven) 

 

Oefening: 
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1. Namen uit je omgeving: geef hen een concrete uitdaging 

2. Laat jezelf uitdagen door 2 verschillende vrienden  
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 Inspireren 

 

Essentie: 

D.i. de kijk die de coachee heeft op het probleem, doorbreken. 

Versus: de beste manier om een probleem op te lossen, is naar het probleem te staren 

 

 

De vaardigheden 

 

1. Inspirerende vragen stellen 

bvb: “vertél, ik ben benieuwd”, “wat zou je écht willen?”, “als je nu moet kiezen, …?,  

 

2. Verkennen van, doorgaan op inspirerende ervaringen 

 bvb. in een gesprek zegt de coachee, “dat is raar hé, maar daar lukt het wel”: niet laten 

passeren … 

 bvb. mijn team werkt niet meer goed: zeg eens- los van het probleem- wat nog wel goed 

gaat” 

 oefening succeservaring: situatie die topervaring was (welke moeilijkheden heb je 

overwonnen?, hoe heb je dat aangepakt?, ...) 

(meer leereffect door verbreden van perspectief, dan door verengen van probleem) 

-> kost niet veel tijd en werkt sterk motverend 

 

Oefening: 1 op 1: “welke persoon was/is inspirerend voor me?” 

Samen vragen maken … 

 

3. Herkaderen 

 Vooraf: een probleem op zich bestaat objectief gezien niet, het wordt pas een probleem 

vanuit het kader dat je kijkt naar iets. 

 bvb: slaande ruzie … 

 Oplossing: helpen om de coachee vanuit een ander kader te laten kijken 

 Vaardigheid: 

- bvb: “hoe zou je hiernaar kijken over een jaar?’ 

- bvb: “neem 2 personen in gedachten en hoe zouden zij omgaan met deze situatie?” 

 Voorbeelden van herkaderingen uit de training tot nu toe: 

o positieve en negatieve feedback bestaan niet (allebei broodnodig voor leren) 

o achter elke ergernis zit een wens 

o en … en … denken 

o als nadeel heeft zijn voordeel 

o kritiek is een cadeau 

o foute vragen bestaan niet, fout samenvatten bestaat niet 

o vele wegen leiden naar Rome 

o mogen fouten maken als coach 

 zijn tegelijk ook ontspannend voor de coach …. 

 

 Gevolg: enthousiasme 
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GRROW-oefening 10 - coachen op een succesverhaal. 

 

 

 

scanvragen: 

 “Op welke ervaring ben je fier?” 

 “Vertel er eens wat meer over.” 

 “Wat waren de werkende elementen?” 

 “Hoe kan je dat elders ook toepassen?” 

 

 Gevolg: enthousiasme 

 

Oefening 1: 1 op 1: “welke persoon was/is inspirerend voor me?” 

Oefening 2: Samen vragen maken … 

 

 

 

GRROW-oefening 11 - oplossing of probleemgericht coachen 

 

 

Deze oefening kan gedaan worden in drietallen.  

Eén van jullie wordt gecoacht. De anderen zijn coach 1 en 2. 

- De gecoachte kiest een relevant onderwerp voor de coaching: vb. ik sta achter met 

mijn werk, ik werk niet efficiënt, ik heb problemen om mij te organiseren, … 

- Kies iets dat oplosbaar is (dus geen beperking zoals: ik kan niet meer lezen zonder 

bril), ook niet te moeilijk (mijn vrouw wil bij me weg) maar ook niet te banaal (ik 

weet niet wat ik ga koken vanavond). 

 

1e ronde: coach 1 stelt ‘waarom’ vragen die helpen om het probleem zo goed mogelijk te 

begrijpen en te doorgronden  

- wat is het probleem? 

- waarom heb je dat probleem? 

- hoelang heb je dat probleem al? 

- hoe komt het dat je dat probleem hebt? 

- wat gaat er gebeuren als je niets doet? 

- waarop heeft dat probleem allemaal een negatief effect? 
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2e ronde: coach 2 neemt over. 

- wat is je probleem? 

- wat zou je in de plaats willen? 

- wat zal er anders zijn als je probleem opgelost is? Welke verschil zou je merken? Wat zou jij 

dan anders doen? 

- wat gaat er wel goed? 

- hoe heb je in het verleden vergelijkbare problemen opgelost? 

- wat zal voor jou het eerste teken zijn dat dingen verbeteren? 

3e ronde: bespreek samen wat het verschil was tussen de eerste en de tweede ronde en welk 

effect het gesprek had op de motivatie en de energie van de gecoachte om zijn/haar 

probleem aan te pakken. 

 

DRIE VRAGEN OM JE FOCUS TE VERANDEREN 

- Wat heb ik vandaag gedaan waar ik tevreden over ben? 

- Wat heeft een ander vandaag gedaan waar ik tevreden over ben en heb ik dat laten 

merken? 

- Wat heb ik vandaag gezien, gehoord, ervaren in mijn omgeving dat ik mooi of aangenaam 

vond of dat me een goed gevoel gaf?  

 

 Toelaten en ruimte geven 

Over de kunst om dingen te laten zoals ze zijn, zodat ze vanzelf veranderen. 

 Hindernissen op de weg: andere gevoelens die in de weg staan 

- Kunst om angst, boosheid, weerstand een PLAATS te geven zodat ze als brug kunnen fungeren 

naar enthousiasme. 

 Niet comfortabel: Bij heel wat gevoelens voelen we ons niet comfortabel: 

Positieve gevoelens ok: beslistheid, blijheid 

Neg gevoelens moeilijk: twijfel, verzet, kwaadheid, angst… 

 POLARITEITEN ZIEN: er zijn geen negatieve of positieve gevoelens, wel samenhang zien tussen 

gevoelens. Het ene gevoel verwijst naar het andere: het verlangen naar… 

- Onverschilligheid… betrokkenheid 

- Angst…veiligheid 

- Verdriet…zachtheid 

- Twijfel…duidelijkheid 

-  

- Oefening: wanneer was de laatste keer dat je erg boos was. Beeld je deze situatie in, geeft 

veel kracht! 

-  

- EN…EN denken!: ruimte laten voor gevoelens om van daaruit naar andere pool te gaan. 
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GRROW-oefening 12 - coachingsvraag  

 

 Coach: zet in op de Goal, op verkennen en ligt op de loer om feedback te geven 

 Coachee: laat zich coachen 

 Observator: kijkt naar 1) gesprekstructuur (goal), 2) verkennen, 3) alle ‘tussendoortjes’ én geeft na 

het gesprek feedback, 3) feedback geven, 4) kansen nemen om te inspireren en 5) uitdagen 

 

de enige functie van gevoel is … 

 

 D.i. toelaten van (soms moeilijke) gevoelens 

 Probleem: dikwijls gevoelens in 2 categorieën, “positief en negatief” 

 Heel kwalijk, want dit zet ons vast 

 Bvb. kind dat bang is  

 Gevoel dat wordt toegelaten verdwijnt, een gevoel dat niet wordt toegelaten, wordt sterker (je 

bevecht het -> geeft het aandacht -> groeit) 

 Oplossing: “mag hoor, is oké, …” 

 Gevolg: angst vermindert en aandacht voor de rest van het leven stijgt 

 Bvb: acteur die het podium op moet, spreken voor 200 man, voetballer die penalty moet nemen. 

Oplossing: “dat is oké” + “wat nodig” …. 

 Vraag is niet: “hoe kunnen we leven zonder onze angst”, wel: “hoe kunnen we leven met onze 

angst” 

 Toelaten is ‘inzien/toegeven dat het zo is’ 
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 Ontspannen coachen 

 

Bekrachtigend kijken: Geef vertrouwen aan de coachee. Wat heeft hij/zij al bereikt? Weet dat je wel niet altijd 

alles kan waarmaken, maar probeer grenzen te verleggen. Kijk ook naar uitdagen en inspireren 

 

Ontspannen ademen: zowel als coach en coachee, geef ruimte om gespannen te zijn maar zorg dat je er 

bewust van bent 

 

Effect van humor 

 

GRROW oefening 13 - drie minuten adempauze(Mindfulness) 

 

 

 

 

Neem af en toe eens de tijd om te stoppen en te voelen dat je ademt, leeft en bestaat 

 

Fase 1 

o Stop even je activiteiten en breng je aandacht naar je ervaring. Gewoon een moment voor 
jezelf, een moment waarop je waarneemt hoe je er nu bij zit, zonder oordeel 

o Sluit je ogen 
o Wat merk je? Welke gedachten? Gevoelens? Gewaarwordingen? 
o Hoe is je houding? Verkrampt? 
o Kan je mild zijn voor je ervaring? 

 

Fase 2 

o Geef nu je volle aandacht aan je adem. Je volgt deze zoals die nu is. Je probeert hem niet te 
veranderen. 

 

Fase 3  

o Maak nu je aandacht ruim zodat ze je hele lichaam omvat.  

o Je geeft speciale aandacht aan je gezicht. Hou je nog onnodige spanningen vast? 

o Laat een zachte glimlach toe op je gezicht 

o Open je ogen weer 
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Na een adempauze kan je je voornemen om het minder haastig of verkrampt aan te pakken. Je houdt 

je aandacht bij wat je doet.  

Gun jezelf deze adempauze verschillende keren per dag tijdens ‘dode momenten’ (terwijl je wacht op 

de tram, aan de kassa, in de klas wanneer je al klaar bent met een oefening, in de file, …) 
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5 Bijlagen 

 Voorbeeldvragen 

 

 

Enthousiasme 

Wat zou je echt willen? 

Wanneer zou je echt tevreden zijn, niet zo’n beetje, maar werkelijk? 

Waarvoor zou je echt warmlopen? 

We kunnen toch niet warmlopen voor… Wat zou je meer willen? 

Wat zou je enthousiasme een Push geven? 

Hoe zou je het zien als je het voor het zeggen had? 

Wat zou je willen doorbreken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen 

Hoe heb je je daarbij gevoeld? 

Wat was daarbij anders dan anders? 

Welke kracht heb je daar ingezet? 

Hoe kan je dit overdragen naar de situatie waarin je nu zit? 
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Herkaderen/omdenken 

o Hoe zou de andere partij daarnaar kijken? 

o Welk commentaar zouden niet-betrokkenen hierbij hebben? 

o Wat zal dit betekenen over enkele jaren? 

o In welk kader zou dit nadeel een voordeel kunnen opleveren? 

o Als we uit het kader: ‘Wie heeft er gelijk’ zouden stappen naar  

‘Hoe komen we hieruit?’ welke perspectieven opent dat? 

o Welke wensen kunnen schuilgaan onder de kritieken? 

o Hoe zou je collega dit aanpakken? 

o Hoe zou je zelf aangesproken willen worden? 

o Hoe zou het zijn als je ambitieuzer zou (durven) zijn? 

o Welk doel zou heel moeilijk, maar wel uitdagend zijn voor je? 

o Vanuit welk oogpunt zou dit geen probleem zijn? 

o Wat zouden de belangen kunnen zijn?  

o Wat veroorzaakt dit probleem? 

o Welke manier van kijken zou beter kunnen bijdragen tot een oplossing? 
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Krachtbronnen/resources 

Stel dat je dit zou oplossen met je beste vrienden, hoe zou je dit aanpakken? 

Stel dat jij directeur was, hoe zou je dit aanpakken? 

Welke elementen zijn beïnvloedend? 

Wat zou er gebeuren als…? 

Als je het helemaal alleen zou kunnen doen, dan… 

Als je gedwongen zou zijn om dit met een collega op te lossen… 

Op wie/wat zou je beroep doen om het perspectief te veranderen? 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen/options 

Wat zou een ‘ongewone’ interventie zijn? 

Wat zou je doe als er geen beleid zou zijn? 

Actie/Will 

Welke keuze zou jou meer moed vragen? 

Welke keuze zou je maken als je enkel toekomst had, geen verleden. 

Welke keuze zou je maken als je zou  kiezen voor wat belangrijk is en niet voor wat wenselijk/gemakkelijk is? 
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 Reflectiedocument  coachingsgesprek 

 
GOAL vooropgesteld door coachee?        
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Is de GOAL gewijzigd? Nieuwe GOAL of SUBGOALS ontdekt? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Welke fasen van de GRROW kwamen aan bod? 

 1. EXPLOREREN 

 Parafraseren 

 Gevoelsreacties 
geven 

 doorvragen 

2.BEKRACHTIGEN 3.BETROKKEN 

CONFRONTEREN 

4.UITDAGEN 5.INSPIREREN 

 herkaderen 

 inspireren 
op… 

6.TOELATEN 7.ONTSPANNEN 

Goal       

 

 

Reality       

 

 

Resources       

 

 

Options       

 

 

Will       

 

 

 

 Waar heb ik geëxploreerd op vlak van inhoud? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Waar heb ik geëxploreerd op vlak van beleving? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Licht enkele cruciale interventies kort toe. Wat maakte deze vraag/beweging zo 

cruciaal? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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-  

 

 Wat wil ik in een volgend gesprek zeker terug doen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

-  

 

 Wat had ik meer kunnen doen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 Waar/wanneer heb je gewaardeerd/bekrachtigd? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 Waar waren mijn gemiste kansen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 Welke vaardigheden heb ik nog ingezet? Wat waren de effecten? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

-  

 Extra opmerkingen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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 Wat is je algemeen gevoel over dit gesprek? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 


