
Hoe kun je via een 
coachende 

grondhouding groei 
bij leerlingen 
stimuleren?

E. FLORIN

03/12/2021



What’s in a name?

Waarderend coachen Inspirerend coachen

Waarderend onderzoeken

Oplossingsgericht coachen

Integrale coaching
Ontwikkelingsgericht coachen

Positief coachen



WAT IS COACHEN?  WAT MAAKT 
EEN COACHEND GESPREK 
KRACHTIG? 

NAAR DE 
ESSENTIE



WAARDEREND COACHEN

Focus op wat al 
werkt, met oog 
voor hulpbronnen 
en talenten

Iemands potentieel 
helpen ontdekken ; 
helpen leren 
i.p.v. lesgeven

“Coaching is helping people grow without 

telling them what to do

-Tony Stoltsfuz “



COACHEN?

Iemands potentieel 
helpen ontdekken ; 

helpen leren 
i.p.v. lesgeven



TIP 1 : STOP MET TE HARD 
TE WERKEN

Concentreer je op het luisteren 
i.p.v. op het zoeken naar 
oplossingen

“mensen veranderen niet door wat anderen 
zeggen, maar door wat ze zichzelf horen 
zeggen in reactie op wat een ander zegt”



TIP 2:VERTROUWEN

Vertrouw erin dat de leerling 
zelf een oplossing kan vinden

Er zijn vele wegen naar Rome

“Just because they’re not on your
road does not mean they are lost. “
-Dalai Lama-



TIP 3: Leef je in

Coachen = inleven in het model 
van de wereld van de ander

= vanuit zijn of haar 
perspectief te kijken

= exploreren



Model van de wereld

Onze waarneming 
is steeds 
gekleurd door 
onze 
persoonlijke 
filters en 
voorkeuren





ZELF ERVAREN

Ronde 1
Enkel luisteren, 
open vragen stellen 
of woorden herhalen
GEEN ADVIES

Ronde 2
Laat je gaan, 
mening en adviezen 
toegestaan



WAARDEREND?

Ga uit van wat 
werkt



Verschil in effect?

Focus op het 
probleem

Oorzaak? Gevolgen?
Wanneer doet het 
zich vooral voor? 
Waarom? Wiens schuld 
is dat?

Focus op een positief 
doel en wat werkt.

Wat wil je graag?
Wat zouden de 
voordelen daarvan 
zijn?
Wanneer gaat het al 
iets beter?
Wat helpt?
Wat zou een mogelijke 
volgende stap kunnen 
zijn?



TIP 4:BEKIJK HET POSITIEF

FOCUS op een positief doel
i.p.v. op het probleem

Hoe zou het eruit zien als het 
probleem opgelost zou zijn?
Hoe zou de ideale situatie eruit 
zien?



Cfr voorbeeld

• leerling: “Ik kan niet goed 
studeren”

• Mogelijke vervolgvragen:
– Hoe zou het zijn moest je wel goed 
kunnen studeren?

– Wat zou er anders zijn?
– Hoe zou dat eruit zien?
– Hoe zouden anderen aan jou merken 
dat je goed zou kunnen studeren?

– Wat zouden de voordelen zijn?



TIP 5:GA OP ZOEK NAAR WAT 
WERKT

Ga op zoek naar wat werkt en doe er 
meer van
Vraag naar uitzonderingen

“wanneer lukte het wel?”
“Wanneer ging het beter?”
“Wat lukt er wel al?”



voorbeeld

– Wanneer lukt het jou wel om te 
studeren?
• Geef eens een voorbeeld
• Wat is er dan anders?
• Wat doe je dan anders?

– Dus het lukt je nooit om goed te 
studeren? / Dus jouw toetsen zijn 
altijd slecht?
• “nee, niet altijd natuurlijk”
• wanneer niet? 
• Wat helpt?



TIP 6: KLEINE STAPJES

• Wees blij met kleine stappen
• Coachen = een klein stapje 
vooruit gaan

• Maar maak het heel concreet!



voorbeeld

• Een voorbeeld van een kleine stap 
kan zijn:
– “Ik ga afspreken om morgenavond voor 
mijn wiskundetoets bij mijn oma te 
gaan studeren want daar heb ik een 
kamer waar ik alleen kan zijn en er 
geen storingen zijn”

Daarop kom je dan in een volgend 
gesprek terug: hoe is het gegaan? 
Wat was het effect? …



WAARDEREND COACHEN

Focus op wat al 
werkt, met oog 
voor hulpbronnen 
en talenten

Iemands potentieel 
helpen ontdekken ; 
helpen leren 
i.p.v. lesgeven

“Coaching is helping people grow without 

telling them what to do

-Tony Stoltsfuz “



Hulpmiddel

Structuur 
coachingsgesprek



G oal Wat is het doel, wat wil de persoon bereiken

R eality Waar staat de persoon nu?

R esources Welke hulpbronnen heeft de persoon ter

beschikking?

O ptions Wat zijn opties, mogelijke manieren om het

doel te bereiken

W ill / Wat is de eerste stap, het stappenplan om het  

doel te bereiken

ay forward

Bron: Inspirerend coachen, Jef Clement



10 
wat wil je graag 

bereiken?1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wat werkt er al?

Hoe kan je een volgende stap zetten? Wat zie je als 
opties?

Wat ga je nu concreet doen?

waar sta je nu?



Moeilijk?

• Perfect normaal!
• Coachen vraagt oefening en 
ervaring

• Concentreer je op 1 tip 
tegelijk  / vraag feedback



AFSLUITING

• Wat neem je mee?



Geprikkeld?

www.detalentcoach.be
ellen@detalentcoach.be


