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Echt contact tussen coach en leerling is belangrijk. 
Laat zien dat je geïnteresseerd bent in algemene 
situatie van de leerling, niet alleen zijn of haar 
prestaties, en laat dit in zowel woord als in 
lichaamstaal zien. Erken de leerling door te 
luisteren en te laten zien dat je probeert te                  
             begrijpen hoe de leerling denkt en voelt,         
                            zonder te oordelen.

Het coachingsgesprek is verdeeld in verschillende fasen, elk met een 
specifiek doel. De vijf fasen geven het gesprek een duidelijke structuur.  
De focus en structuur variëren afhankelijk van de rijpheid/ontwikkeling, 

de situatie en behoeften van de leerling.

 
 

  
 
      Stel bij voorkeur vragen die de 
   leerling helpen om verder/ dieper na 
te denken en uitdagende vragen, zoals:
- Wat zijn jouw gedachten over ...?
- Ging het eerder beter? 
- Wat is het verschil tussen toen en nu;
   wat had of deed je toen wat je nu niet
   hebt of doet?
- Wat heb je nodig?

Vermijd 'waarom' vragen.

 

Leidende vragen:
- Wat zijn jouw leerdoelen voor de komende week? 
- Wat ga je leren?
- En wat ga je doen om dit te leren? 
- Welke leertaken (uit de portal) gebruik je? 
- Welke lessen of workshops volg je?

In het begin zullen de meeste leerlingen hulp nodig hebben van hun 
coach om doelen te formuleren. Controleer of de leerling zijn doelen 
opgeschreven heeft en stel de leerling vragen als er iets onduidelijk is.

 
Leidende vragen:  
- Hoe ga je komende
   week te werk om de
   gestelde doelen te
   bereiken? 
- Waar ga je leren, 
   met wie, in wat voor
   soort ruimte? 
- Hoe zorg je dat je 
   uitvoert wat je je '
   voorneemt?

1. Inleidende fase

2. Reflectie/evaluatie 
van de afgelopen 
schoolweek

 3. Doelen stellen
voor de komende week 
- vooruit kijken

4. Strategieën 
voor de komende 
week
 – vooruit kijken

5. Samenvatting 
De leerling en de coach krijgen een 
gemeenschappelijk beeld van de inhoud van de 
sessie.
Leidende vragen:
- Hebben we gesproken over de  
   dingen waarover je wilde praten?
- Zijn we iets vergeten
   te bespreken?
- Welk cijfer geef je dit gesprek? 
- Wat kunnen we volgende keer 
   anders doen om het 
   een hoger cijfer te laten zijn?

 Leidende vragen:
- Hoe gaat het in het                       
  algemeen?
- Hoe is de afgelopen week
   geweest?
- Heb je de leer- werkdoelen
   bereikt?
- Wat heb je geleerd?
- Heb je de gekozen strategieën
   toe kunnen passen?
- Hoe heb je geleerd?
- Wat zijn jouw gedachten
   over ...?
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