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Begeleidingsvaardigheden  

 
Coaches leren voetballen met het linker- en rechterbeen 

Er kunnen twee coachrollen worden onderscheiden. Enerzijds de rol van de adviseur en 
beoordelaar, die vanuit zijn eigen referentiekader de student met raad en daad bij staat. Dit is 
vaak de impliciete rolopvatting van docenten, die vanuit een bepaalde inhoudelijke 
deskundigheid worden aangewezen als coach van een leerkracht (in opleiding). Anderzijds is 
er de coachrol van helper en stimulator. In deze rol probeert de coach de zelfsturing en het 
reflectievermogen van een docent te bevorderen. Dat is vaak moeilijker dan het geven van 
concrete adviezen op basis van eigen kennis en ervaring omdat beginnende leerkrachten: 
• vaak een extern georiënteerde leeropvatting hebben (Zeg me wat goed en fout is 

en hoe het anders moet'.); 
• de neiging hebben snel naar oplossingen te zoeken, zonder goed inzicht in het 

probleem te hebben; 
• sterk op zichzelf gericht zijn en zich minder in het perspectief van de 

student/leerling kunnen verplaatsen; 
• tevreden zijn met één mogelijke oplossing, terwijl een professional een breder 

oplossingsrepertoire heeft; 
• in hun leerproces vaak weinig continuïteit hebben (spiraal). 

| Stimulator/helper      \ Adviseur/'beoordelaar 
• Ervaringen docent als uitgangspunt     •    Ervaringen coach uitgangspunt 
• Coach is stimulator      •    Coach is deskundige 
• Inbreng docent centraal      •    Coach bepaalt de thema's 
• Persoonlijke ontwikkeling docent centraal          •    Ontwikkeling onderwijsvaardigheden 
               student centraal 
• Coach stelt vragen    •    Coach geeft richtlijnen en adviezen 
• Ontwikkeling  reflectief vermogen   docent 
        centraal 

Als een coach deze routines wil helpen doorbreken en reflectie wil stimuleren is de 
adviseursrol minder effectief. Om de aanstaande onderwijsgevenden ook te stimuleren om op 
eigen kracht te leren van praktijkervaringen moet de coach vaardigheden ontwikkelen die 
horen bij de rol van stimulator/helper. Het idee hierachter is dat het onmogelijk is om 
onderwijsgevenden voor te bereiden op alle situaties waarmee ze in de loop van hun loopbaan 
geconfronteerd zullen worden. 

Een voorbeeld uit de voetbalwereld ter illustratie. Bij de meeste voetballers is het rechterbeen 
(van nature) goed ontwikkeld. Het linkerbeen wordt veel minder gebruikt. Een tweebenige 
voetballer is completer, breder inzetbaar en succesvoller. In veel spelsituaties is gebruik van 
het linkerbeen noodzakelijk en effectiever. De meeste voetballers moeten extra trainen om ook 
het linkerbeen volwaardig te ontwikkelen. Ze bereiken daarmee een hoger spelrendement en 
kunnen doelgerichter (mee)voetballen. 

In het verlengde van deze metafoor richt het professionaliseringstraject zich op de verdere 
ontwikkeling van de schoolpracticum docent als coach in zowel de rol van adviseur 
(rechterbeen) als in de rol van stimulator/helper (het linkerbeen). Het traject is gericht op 
begeleiden met video feedback en het leren kiezen en toepassen van een breed spectrum aan 
interventies en coach technieken. 
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Een bekend model voor een reflectiegesprek is ‘De cirkel van Korthagen’ 
In de onderstaande figuur worden de 5 stappen in het leerproces van de docent aangegeven (in 
de binnencirkel). In de buitencirkel staan de vaardigheden aangegeven die de begeleider in kan 
zetten tijdens het coachgesprek tijdens de vijf fasen. Een aantal van deze vaardigheden worden 
hierna verder uitgewerkt. 
 

 
 
 
De verschillende begeleidingsvaardigheden worden verder uitgewerkt in het boek “Docenten 
leren reflecteren”.  
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