
Coachen is,…

beginnen met het succes voor ogen

Sarah De Backer



Handvaten



Coachen is, …

• Een doelgericht onderzoek

• Vertrekken vanuit wat is

• Gericht op groei en beweging



Leren kijken naar wat is,…

Fase 1 

Er is niets aan de hand

• Alsof er niets is 
veranderd.

• Geef jezelf tijd

• Het lijkt een nare 
droom

Fase 2 

Waarom moest dit mij 
overkomen?

• Verwarrend

• Zin om te huilen, je 
bent prikkelbaar of 
rusteloos

Fase 3 

Op zoek naar nieuwe 
wegen

• Onmacht verdwijnt

• Je krijgt weer vat op je 
lichaam en je leven

• Je leert je eigen 
grenzen kennen

• Je ontdekt nieuwe 
dingen

Fase 4 

Leren overleven

• Je vindt een nieuwe 
manier om dingen te 
doen

• Je geeft het ziek zijn 
een plek

Fase 5 

Aanvaarding

• Je bent rustiger

• Het ziek zijn is niet 
meer de eerste 
gedachte als je wakker 
wordt

• Je pikt de draad weer 
op.



In welke fase zitten deze kinderen volgens jou?
Welke impact heeft dat op hun leren?

Eva heeft al enkele weken last van 
hoofdpijn. Vorige week vonden 

onderzoeken plaats. De dokters vertelden 
dat Eva een tumor heeft. Maar het lijkt 

niet tot haar door te dringen. Het is alsof 
plots haar hoofdpijn verdwenen is. Ze 
kletst de hele dag erop los en wil niets 

horen over de operatie die komt

Alex is aangereden door een auto. Hij ligt 
in het ziekenhuis. Hij weigert in de rolstoel 

te gaan zitten en brult het ziekenhuis bij 
elkaar. Ik blijf nog liever voor altijd in dit 

bed liggen! Daar krijg je mij niet in.

Mike heeft een niertransplantatie 
ondergaan. Sinds kort kan Mike weer mee 
naar het voetbal. Niet om te spelen, dat 

lukt nog niet. Hij staat aan de lijn te 
supporteren, zorgt voor drinken en 

bonnetjes. Het is een hele klus!





Cirkel van invloed & betrokkenheid

Wat iemand van me vindt

Mijn gedrag

Mijn grenzen

Hoe ik me voel

Mijn inzet

Met wie ik omga

Meerwaarde
• Geeft inzicht in de eigen verantwoordelijkheid
• Maakt zichtbaar waar je wél vat op hebt en wat je te aanvaarden 

hebt en dus geen invloed op hebt.
• Zeer zinvol als de leerling alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf 

legt of zich heel machteloos voelt.

Aanpak
• Vertrek vanuit een concrete situatie die door de leerling 

beschreven wordt. 
• Vertaal de situatie naar de cirkel van betrokkenheid en invloed. 

Vul vanuit gesprek samen met de leerling verder in. 

In gesprek over de cirkel van invloed
• Wat heb je op dat moment gedaan? 
• Wat had je anders kunnen doen? 
• Welke kleinste stap zou je kunnen zetten? 
• Stel je voor dat, …
• Waar heb je geen vat op? 

Wat de ander doet

Wat de ander zegt

Wat ik zeg
De mening van anderen

Hoe ik wil overkomen



De grens tussen willen en kunnen

Als je ziek bent, kun je vaak een
aantal zaken niet. Maar vaak
kun je een aantal zaken nog wel.
Maak eens een lijstje van wat je
allemaal zelf kunt. Hou rekening
met je grenzen!

Wanneer je geen hulp durft te 
vragen aan anderen, dan doe je 
jezelf tekort.. Een positief effect 
van hulp vragen is dat er vaak 
meer begrip ontstaat voor je 

ziekte.

Je kunt een wekker instellen om 
je eraan te herinneren dat het 

tijd is voor medicijnen

Durf ook nee te zeggen tegen 
bezoek, een uitstapje … als je te 
moe bent. Je lichaam heeft alle 

energie nodig om te genezen

Plan elke dag iets leuks, iets om 
naar uit te kijken. Een 

telefoontje met je beste vriend, 
een spelletje, …

Stel bij de opstart van de lessen 
een uurrooster op. Zo weet je 
precies wanneer en hoe je les 

krijgt

Zorg dat je de contactgegevens 
hebt van de leraar. Op die 

manier kun je verwittigen als je 
om de een of andere reden de 

les niet kunt volgen. 

Als de les om negen uur begint, 
zorg dan ook dat je klaar zit. 



De 10-puntenschaal: vertrekken vanuit wat is

Tijdens je gesprek met de leerlingen heb je aandacht voor de zelfredzaamheid
van de van de leerlingen in diverse situaties.

Meerwaarde

• Vertrekken vanuit wat is i.p.v. wat niet is
• Zwart-wit denken en weerstand ombuigen
• Uitgangspunt: groei is mogelijk en gebeurt stap voor stap

Gebruik

• 1 staat gelijk aan het beginpunt  (het niet beheersen) en 10 staat 
gelijk aan het eindpunt (goed genoeg om autonoom verder te 
kunnen)

• leerling vult in volgens zijn eigen inschatting

Opdracht: de leraar als coach

Werken met de 10-puntenschaal In gesprek over de 10-puntenschaal

• Waar sta je nu?
• Wat zit AL in dat cijfer? Wat kun je al?
• Wat zou de kleinste stap zijn die je kunt zetten om daarin te 

groeien? 
• Wat betekent dat concreet? Wat zou je daarvoor moeten doen?
• Hoe zou dat voelen? 
• Wie of wat zou je hierbij kunnen helpen?



Het labyrint in de praktijk

Inzetbaarheid
• Uiteenlopende domeinen: leeraspecten, socio-

emotioneel, relationeel, gedrag, competenties, …

In de praktijk
• Het labyrint op papier ligt tussen de leraar en de 

leerling in.
• Opbouw

• Huidige situatie
• Gewenste situatie
• Symbolen in het labyrint

Tips & Tricks
• Laat de leerling kiezen welk symbool hij eerst wil aanpakken. (vergroot de autonomie)
• Noteer kort wat de leerling vertelt op een post-it en kleef dit langs het labyrint.
• Teken een labyrint op de speelplaats, leg de symbolen erin en doe het gesprek al wandelend.
• Eens leerlingen dit onder de knie hebben, kunnen ze elkaar coachen. Geef de begeleidende leerling 

kaartjes met de vragen waarop ruimte is om de antwoorden te noteren.



Het coachgesprek: het labyrint

Huidige situatie
• Waar ben je nu?
• Wat doe je nu?

Gewenste situatie
• Wat wil je bereiken?
• Waar wil je naartoe?

Succes zichtbaar maken
• Waaraan ga je zien dat het gelukt is?
• Wat doe je dan (anders)?

Hindernissen
• Wat houdt je tegen?

Hulpbronnen
• Wat heb je nodig?
• Wie / wat kan je helpen?
• Hoe kun je jezelf helpen?

In beweging
• Wat is de kleinste stap die je al zou 

kunnen zetten?



Coachen is, …

• Geloven in de kracht van de leerlingen

• Stimuleren tot zelfkennis en ontwikkeling

• Iemand laten groeien in de richting van zijn doel

• Feedback geven om te laten groeien

https://youtu.be/3VpfG5MRriE



Wanneer verdrink, drijf, sputter of zwem je in je werk?

Meerwaarde

• Sterktes en zwaktes in kaart brengen

• Tool om groei zichtbaar en bespreekbaar te maken.

• Je kunt dit breed, vanuit de totale persoonlijkheid in kaart
brengen. Of gefocust op een subdomein

In gesprek

• Waar ben je op dit moment mee bezig? 

• Waar zou je ze situeren in het zwembad?

• Op welke zou je graag willen doorgaan?

• Wat wordt ons volgende stap?

Gebruik

• Drijven staat voor het gaat vanzelf, zonder moeite

• Zwemmen staat voor het gaat goed maar vraagt inspanning

• Sputteren staat voor het hapert, ik ga soms kopje onder

• Verdrinken staat voor het lukt me helemaal niet, ik heb er 
geen vat op



Geef leerlingen inzicht in wat leren is

• De impact van feedback hangt af van de 
manier waarop leerlingen ermee omgaan. 
Wees transparant in: 

• Wat van hen verwacht wordt (doelen)

• Wat feedback is (soms vakspecifiek)

• Wat ze ermee kunnen doen

• Als feedback niet wordt begrepen, kan het 
bedreigend overkomen.

• Wat verwacht je dat leerlingen doen met 
de feedback zodat ze er het maximum 
uithalen voor hun leren?



Leidt tot 
slim willen overkomen met als gevolg …

Leidt tot
verlangen om te leren, met als gevolg dat …

Uitdaging
Het vermijden van uitdaging

Hindernis
Opgeven bij tegenslag

Uitdaging
Omarmen van uitdaging
Hindernis
Volhouden bij tegenslag

Inspanning
Inspanning zien als nutteloos

Inspanning
Inspanning zien als iets wat er bij hoort

Kritiek
Negeren van kritiek

Kritiek
Openstaan voor kritiek

Succes anderen
Zich bedreigd voelen door het succes van anderen

Succes anderen
Leren en geïnspireerd raken door het succes van anderen

Gevolg
Het vermijden van uitdagingen

Gevolg
Het eigen potentieel benutten en steeds beter presteren

Carol Dweck



Van een fixed naar een growth mindset
Wat is het verschil voor leerlingen en hun leren?

Over leren

Ik vind het fijn als het makkelijk is

Als je echt slim bent gaat leren 
vanzelf

Ik weet dat leren stap voor stap 
gaat

Ik doe mijn best om nieuwe dingen 
te leren

Als ik (moeilijke) feedback krijg

Kan ik er dus niks van

Wil ik het zo snel mogelijk 
vergeten

Kan ik hier iets van leren

Kan ik het de volgende keer 
beter doen

Als het me niet lukt

Dan kan ik het niet

Dan gaat het me nooit 
lukken

Dan lukt het me NOG niet

Dan bedenk ik wat ik kan 
doen

Over uitdagingen

Geef mij maar een 
makkelijke opdracht

Ik doe alleen dingen waar 
ik goed in ben

Ik hou van moeilijke 
opdrachten

Ik heb het lef om 
uitdagingen aan te gaan


