
Workshop coachen
Kennemer College MAVO



Programma
• Welkom

• Voorstellen 

• Voorkennis ophalen
• Presentatie

• Oefenen met een 
coachgesprek

• Afsluiting



Wat weet je al? 
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• Gepersonaliseerd 
leren

• KED - coaching

• Learning portal



KED – coaching op het Kennemercollege

• Iedere leerling wordt gecoacht 
• Leerdoelen /werkdoelen
• Learning portal
• 15 min per week
• Docent vs coach
• Docenten worden opgeleid
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De vijf fasen van 
een coachgesprek
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1.Introductie
2.Huidige status
3.Doelen stellen
4.Strategieën kiezen
5.Conclusie



Ik in de rol van coach!
• Maak 2 – tallen en voer een coachgesprek

aan de hand van het 5 – fasen – model

• Mijn leerdoel (en) voor vandaag

• Mijn werkdoel(en)

• Mijn strategie(ën)
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Evaluatie
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Leerdoelen KED coach (basis)
 Je kunt je voorbereiden op een coachsessie conform de KED aanpak;
 Je zet de 5 fasen van een coachgesprek in;
 Je bent in staat de leerling/student eigenaarschap te laten nemen voor de 

eigen leerontwikkeling of leerproces;
 Je zet tijdens één-op-één gesprekken coachtechnieken in;
 Je hebt zicht op je eigen stijl en het effect daarvan op jouw coaching;
 Je bent je bewust van je eigen valkuilen en die van een ander;
 Je bent in staat zowel positieve als negatieve feedback te geven en te 

ontvangen;
 Je werkt resultaat-/doelgericht in jouw coaching;
 Je bent in staat een professionele coachrelatie op te bouwen;
 Je kunt het verloop van een coachsessie evalueren.
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1 x = toeval 
2x = opmerkelijk
3 x = patroon
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