OPLEIDINGEN

Kwaliteitsgericht coachen in de school
Voor wie:		
Teams van scholen
Tijdsinvestering:
Naar behoefte (van een studiemiddag tot 			
		
meerjarige trajecten)
Locatie:		
Door de opdrachtgever zelf te verzorgen
Aantal deelnemers: minimaal 8
Deze training wordt door KernCoach Opleidingen verzorgd in
samenwerking met De Werkloods (www.dewerkloods.nl) en
Trainingsbureau Al-Licht-5 (www.al-licht-5.nl)
Waarom deze training:
Het aantal kinderen dat onvoldoende gemotiveerd is om te leren
neemt toe. Evenals het aantal kinderen met ‘lastig’ gedrag. Kerndoelen
komen hierdoor onder druk te staan. Een manier om hierin verandering
te brengen, is door de kwaliteit van het pedagogisch klimaat binnen de
klas en de school te verbeteren. Investeren in een kwaliteitsgerichte
en coachende manier van omgaan met kinderen is hierbij bijzonder
effectief gebleken.
De bij het traject betrokken trainers werken allemaal vanuit de
behoefte om kinderen in hun eigen kracht te zetten door, samen met
hen, te ontdekken welke mogelijkheden ze in zich hebben en waar
hun passie ligt. Naar hun mening leveren ze hiermee een belangrijke
bijdrage aan een positieve ontwikkeling van kinderen en aan het
welzijn van de maatschappij.
Inhoud van de training:
• Wij doen het samen: teambuilding
• Kinderen van deze tijd
• Kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
• Kwaliteit onder ‘lastig’ gedrag
• Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen
• Verbindend communiceren
• Spiegelgedrag van kinderen
• Coachend en oplossingsgericht omgaan met kinderen
• Verankeren van de verandering in de structuur van de organisatie

Resultaten van de training:
Voor de leerkracht:
• Meer inzicht in de kwaliteiten van uw leerlingen
• Meer mogelijkheden om kinderen met
problematiek weer in hun eigen kracht zetten
• Minder kinderen met een label in de klas
• Meer inzicht in uw eigen kwaliteiten
• Meer plezier in het werk
• Meer rust in de klas
• Betere leerresultaten
• Meer inzicht in de veranderde belevingswereld van leerlingen
• Een prettigere manier van omgaan met leerlingen én collega’s
• Prettigere communicatie met leerlingen, collega’s en ouders
Leerkracht: ‘Ik heb veel geleerd over hoe ik anders om kan gaan met
kinderen en collega’s, maar ik heb vooral ook veel geleerd over mezelf.’
Voor leerlingen:
• Meer gevoel van acceptatie voor wie ze werkelijk zijn
• Meer gevoel van veiligheid binnen de school
• Meer behoefte om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen
leerproces
• Een sterker bewustzijn van eigen kwaliteiten en eigen waarde
• Meer bewustzijn van de kwaliteiten en waarde van anderen
• Meer vertrouwen in eigen kunnen
• Meer innerlijke kracht om zich te concentreren op ‘lastige’ (leer)zaken
• Meer gevoel van verbondenheid met zichzelf en anderen
(socialer gedrag)
• Betere leerresultaten
Leerling: ‘Het is veel leuker geworden op school, want ik weet nu waar ik
goed in ben en de juf is minder snel boos.’
Voor de hele school:
• Een hechter lerarenteam
• Betere leerresultaten
• Prettiger pedagogisch klimaat
• Meer betrokkenheid van ouders
Directeur: ‘In twee jaar tijd zijn we
veranderd van een zwakke school in
een school met een voorbeeldfunctie
in de regio op het gebied van het
pedagogisch klimaat.’
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