
Coaching schoolplan  
 

Coaching is een essentieel onderdeel van gepersonaliseerd leren. Coaching op het Kennemer College 

gebeurt volgens het KED – principe (Kunskapsskolan Education).  

Wat is KED coaching 

 De leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen (hoever ben ik gegroeid ten 

opzichte van mezelf) 

 De leerling wordt uitgedaagd om expliciet na te denken over diens leervoortgang.  

 De leerling wordt uitgedaagd om zelf doelen te stellen. 

 De leerling wordt uitgedaagd om na te denken en te benoemen op welke manier hij/zij dit 

resultaat bereikt(strategieën) 

Hoe doet de coach dit? 

 Door de leerling vragen te stellen, en vervolgens nog meer vragen te stellen die de leerling 

helpt na te denken over diens handelen. 

 Door naast de leerling te staan (vanuit contact en gelijkwaardigheid) 

 Door het vermijden van het geven van antwoorden 

 Door ervoor te zorgen dat de leerling 80 % aan het woord is 

Doelstelling coaching 

Door persoonlijke coaching leert de leerling heldere en realistische, maar uitdagende, doelstellingen 
te stellen en om te werken op een planmatige, doelgerichte wijze.  

 

Uitgangspunten coaching 

De coach heeft op wekelijkse basis een gepland gesprek volgens het 5 – fasen – model van KED over 
het onderwijsleerproces met de leerling. In dit gesprek evalueert de coach samen met de leerling 
elke individuele prestatie op basis van de gestelde doelen en strategieën. Dit doen ze door te 
reflecteren op het schoolwerk, resultaten, gemaakte afspraken en leerstrategieën van de leerling. 
Het logboek is een essentieel hulpmiddel om de afspraken, planningen, doelstellingen, strategieën en 
reflecties te noteren. Het is belangrijk dat dit gesprek goed wordt voorbereid en dat er 
terugkoppeling plaatsvindt naar het vorige coachgesprek. Reflecteren op zijn/haar eigen leerproces is 
een centraal onderdeel van het coachgesprek. Aan het einde van het coachgesprek worden de 
doelen, strategieën en plannen voor de komende week vastgesteld en genoteerd in het logboek. 
 

Taak coach op het onderwijsleerproces 

  
De coach helpt de leerling met: 
 

- Definiëren doelstellingen; 
- Leerstrategieën vinden om deze doelstellingen te behalen; 
- Planning; 
- Monitoren van het leerproces  
- Evalueren 

 
 



 
De coach is verantwoordelijk voor: 
 

1. Dagstart en dagafsluiting 
2. Coachgesprek volgens het 5 – fasen model 
3. Driejaarlijkse COL – gesprekken volgens het format (drie hoekgesprek coach, ouder, 

leerling) 
4. Mentortaken   

 

Organisatie coaching 

Een coach is verantwoordelijk voor een groep van maximaal 20 leerlingen. Iedere week houdt hij een 
coachgesprek van vijftien minuten met een individuele leerling. Deze gesprekken vinden plaats voor, 
tijdens of na de dagstart of dagafsluiting maar kunnen ook op andere momenten worden ingepland. 
Daarnaast is de coach verantwoordelijk voor de dagstart en dagafsluiting van zijn basisgroep. De 
coach heeft een nauwe band met de leerlingen in zijn basisgroep. Daarom is hij de aangewezen 
persoon om de mentortaken op zich te nemen. 

Werkgroep coaching op het onderwijsleerproces 

Deze werkgroep bestaat uit docenten die zijn opgeleid door KED/SENS (Train de trainer). Deze groep 
geeft vorm en inhoud aan het coachen op het onderwijsleerproces binnen de door de organisatie 
gestelde kaders. Bij dit coachen op het onderwijsleerproces hoort ook het plannen hiervan. De 
werkgroep formuleert antwoorden op de door de organisatie gestelde vragen.  
 
Monitoren ervaringen coachgesprekken  
Middels een (digitale) enquête wordt 2 x per jaar bekeken wat de ervaringen van de leerlingen en 
docenten zijn. Deze resultaten worden bekend gemaakt en besproken met de coaches.  
Middels intervisiebijeenkomsten worden diverse cases besproken. 
 
 
2014 – 2015:  Docenten uit klas 1 coachen volgens het 5 – fasen model 
  Scholing docenten : Train de trainer 
  Scholing docenten : Basiscursus coaching KED 
 
2015 – 2016:  Docenten uit klas 1 en 2 coachen volgens het 5 – fasen model 
  Scholing docenten : Train de trainer 
  Scholing docenten : Basiscursus coaching KED 
 
2016 – 2017:  Alle docenten coachen volgens het 5 – fasen model 
  Scholing docenten + OOP: Basiscursus coaching KED 
  Scholing docenten: train de trainer terugkomdag 
 
  
Toekomstbeeld 2017 – 2020 
 
Coachende cultuur 
Het Kennemercollege is een school waar een coachcultuur heerst. Dit houdt in dat er op alle lagen 
van de organisatie op een coachende wijze leiding en onderwijs wordt gegeven. Er is een 
parallelproces waarbij de teamleiders hun teamleden coachen en de coaches de leerlingen. Coaching 
vindt niet alleen plaats tijdens de coachgesprekken, maar ook tijdens de lessen (didactisch coachen) 
en in vrije situaties.    
 



Naast het wekelijks coach gesprek heeft de coachende cultuur vorm gekregen doordat in alle lagen 
van de organisatie op een coachende manier met elkaar om gaan de norm is. Begrippen als 
gelijkwaardigheid, wederkerigheid, eigenaarschap en relatie zie je daarin terug.  
Naast docenten, teamleiders en directie wordt ook het OOP hiervoor geschoold.  
 

Nieuwe docenten en LIO - stagiaires moeten worden opgeleid tot coach. Zij volgen in de startweek of 

op een later tijdstip een cursus KED – basistraining. Deze training bestaat uit 1 hele dag en 2 

dagdelen op een later moment. Tijdens studiedagen en intervisiemomenten komt coaching elke keer 

weer op terug op de agenda. Deze training wordt verzorgd door de aanwezige trainers op onze 

locatie. Deze cursus is verplicht en er moet tijd worden vrijgemaakt om deze te kunnen volgen.  

 

Didactisch coachen 

Om deze coachende cultuur te kunnen waarborgen hebben wordt het didactisch coachen tijdens de 

lessituatie een aandachtspunt.  In de lessituatie dient het leerdoel gerichte onderwijs zichtbaar terug 

te komen waarbij leerstrategieën, formatief assessment, plannen en reflectie van toepassing zijn.  

 

 
Kwaliteit waarborgen 

De coaches houden zelf een ontwikkeldocument bij waarin zij hun eigen ontwikkeling op het gebied 

van coaching laten zien. Het document wordt besproken met de teamleider tijdens de 

coachgesprekken. Dit wordt een onderdeel van de gesprekkencyclus.  

 

Door middel van intervisie en een “buddysysteem” wordt er gereflecteerd op het eigen handelen als 

coach. Collega’s overleggen met elkaar en er ontstaat een professionele leeromgeving waarin men 

elkaar feedback kan en mag geven. 

Tijdens studiedagen wordt er aandacht besteed aan coaching, intervisie, teamcoaching en didactisch 

coachen. 

Alle docenten + OOP + MT coachen volgens het 5 – fasen model 
Scholing docenten + OOP + stagiaires: Basiscursus coaching KED + didactisch coachen + verdieping 
coachingvaardigheden + teamcoaching 
Scholing docenten: train de trainer terugkomdagen + teamcoaching + didactisch coachen 
 
In de onderliggende jaarplannen zullen de acties hiervoor worden uitgewerkt.  
 


