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Inspirerend coachen 
Elisa Vandenbussche - Isabelle Step 
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Inspirerend	  coachen	  
Coachen	  naar	  enthousiasme 

4	  

‘Je	  kunt	  een	  mens	  niets	  leren,	  	  
je	  kunt	  hem	  alleen	  helpen	  het	  
zelf	  te	  ontdekken	  in	  zichzelf’	  	  
	  
Galileo	  Galilei	  
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§ Ontwikkelen van vaardigheden 
§ Vormgeven van nieuwe projecten 
§ Creatief en origineel benaderen van 

situaties 
§ Optimaliseren van samenwerking 
§ Opzetten van goede communicatie 
§ Nadenken over mogelijke oplossingen, 

benaderingen, perspectieven… 

Wanneer coaching? 
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§ Geen	  instruc/e,	  geen	  advies	  
§ Geen	  omweg	  om	  te	  overtuigen	  
§ Geen	  onderricht	  
§ Geen	  therapie	  
§ Geen	  slappe	  vorm	  van	  leiding	  
geven	  

Wat	  is	  coaching	  niet? 
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§ Het uitlokken en stimuleren 
van leren 

§  Coachen	  is	  	  
§  niet	  enkel	  probleemgericht,	  	  
§  maar	  ook:	  	  

§  ontwikkelen	  van	  kracht	  en	  sluimerende	  
mogelijkheden	  bij	  de	  andere	  

§  werken	  met	  uitdagingen	  en	  projecten	  
§  toekomst-‐	  en	  oplossingsgericht	  

Coachen 
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§ De	  eigenlijke	  deskundigheid	  
van	  de	  coach	  ligt	  op	  

§  uitlokken	  en	  bevorderen	  van	  
‘goes/ng’	  om	  te	  leren	  

§  begeleiden	  van	  het	  leer-‐	  en	  
denkproces	  bij	  de	  andere	  

De coach 

9	  
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‘Een coachee is iemand die 
nieuwsgierig is en bereid tot 

leren, iemand die 
enthousiast kan zijn, iemand 
die meer in zich heeft dan hij 

zelf laat zien of ervaart.’  
J. Clement  
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M-‐decreet:	  motor?	  

Energie	  omzeBen	  in	  beweging?	  
	  

11 

§  Enthousiasme aanboren,  
   onderzoekszin aanzwengelen -> (her)bronnen 
 
§ Meer dan ‘positief denken’ -> diepgaand leren, 

ondanks moeilijkheden 

§ Sterk geloof in mogelijkheden van de ander 
om te ontwikkelen, om situaties op te 
lossen 

Inspirerend coachen? 

12	  



28/11/16 

7 

§ Vaak onzichtbaar,  
 ‘onder de waterspiegel’ 

§ Kern = kwaliteit aanwezigheid:  
werkelijk contact maken,  
ontspannen, benieuwd, echt & betrokken  

§ Vraagt lef + blijven leren! 

Inspirerend coachen? 

13	  

Literatuur 

2 boeken  
Jef Clement: 
 
•  ‘Inspirerend 

coachen’   

•  ‘Iedereen coach’  
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§ Een coach is iemand die erin slaagt leren 
en groei uit te lokken en te bevorderen 

§ Een coach richt zich op kracht en 
mogelijkheden, werkt toekomst- en 
oplossingsgericht 

§ Coachen kan zowel met een duidelijk 
mandaat als ‘occasioneel’  

  
     
 

Besluit  
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§ Goal: Wat is je doel? Wat wil je bereiken? Wat is 
de gewenste situatie?  

§ Reality: Hoe ziet de realiteit/werkelijkheid er uit? 
Wat is de huidige situatie of het probleem?  

§ Resources: Welke hulpmiddelen en 
krachtbronnen kan je aanspreken?  Wie of wat 
zou je kunnen helpen? 

§ Opportunities: Welke opties/mogelijkheden zie je? 
§ Will: Wat ga je doen? Welke stappen ga je 

zetten? 

Structuur van een coachingsgesprek 
GROW wordt GRROW 

16	  
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Exploreren	   Waarderen	  
BekrachGgen	  

Betrokken	  
confronteren	  

Uitdagen	   Inspireren	   Toelaten	  	   Ontspannen	  

Goal	  

Reality	  

Resources	  

Op/ons	  

Will	  

17	  

Welke basisvaardigheden zet 
een coach in? 

Kan je deze leraar ook nog coachen ? 

18	  
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§  Verkennen	  en	  exploreren:	  vanuit	  belangstelling	  vragen	  
stellen	  en	  reflecteren.	  

§ Waarderen	  en	  een	  waarderend	  klimaat	  s/muleren.	  

§  Confronteren	  en	  tegelijk	  betrekking	  houden	  met	  de	  ander.	  

§  Uitdagen	  op	  enthousiasme,	  waar	  je	  werkelijk	  blij	  van	  wordt.	  

§  Inspireren	  of	  vanuit	  een	  heel	  andere	  hoek	  kijken,	  herkaderen.	  
§  Toelaten	  of	  ruimte	  geven	  aan	  moeilijke	  gevoelens.	  

§  Ontspannen	  met	  wat	  humor,	  speels.	  

De 7 vaardigheden van de coach 

19	  

Exploreren Waarderen 
en 
bekrachtigen 

Betrokken 
confronteren 

Uitdagen Inspire
ren 

Toelaten Ontspannen 

Goal 
Reality 
Resources  
Options 
Will 

7 basisvaardigheden 
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Verkennen en exploreren 
§  Vanuit werkelijke belangstelling 

§  je hoort het verhaal, de beleving van de ander 
§  zodat de ander nauwkeuriger naar zichzelf en de situatie kijkt 

§  Vanuit nieuwsgierigheid 
§  zodat je echt wil weten wat de ander bezig houdt 

21	  

§ Coach/coachee 
§ Belangstelling tonen 
§ Vragen stellen 
§ Concretiseren 

22	  

Wissel uit in duo’s  
(delen succeservaring) 
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§ Aandacht in de breedte en in de diepte. 

§  ! Pas op voor oplossingsgedrevenheid  
(staan vaak goede oplossingen in de weg) 

§  Tijd nemen  
§  Onderzoekend en niet beoordelend 

Explorerende vaardigheden 
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§  Hindernis 1: “ik kan mijn aandacht niet op jou richten, want 
ik ben met een ander probleem bezig  
iets belangrijk houdt me bezig 

§  Hindernis 2: “ik zie zelf een oplossing voor je probleem. 
Doe toch gewoon wat ik zeg, dan ben je zo van je 
probleem af.” 
ik zie wat de beste oplossing voor je is 

§  Hindernis 3: “je ziet het verkeerd. Ik deel je mening niet” 
Je ziet het verkeerd… 

 

Hindernissen ? 

24	  
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De uitweg: én-én denken 
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§  Hindernis 1: “ik kan mijn aandacht niet op jou richten, want ik ben met 
een ander probleem bezig  

1. mijn hoofd staat er niet naar… ik ben zelf druk bezig…. 
2. ….en toch ben ik ook benieuwd naar wat je wil zeggen. (eventueel : 
kunnen we dit straks bespreken) 
§  Hindernis 2: “ik zie zelf een oplossing voor je probleem. Doe toch 

gewoon wat ik zeg, dan ben je zo van je probleem af.” 
1. ik heb een idee hoe ik het zelf zou aanpakken… 
2. ….en ik ben toch nieuwsgiering naar hoe jij het zou willen doen.  
§  Hindernis 3: “je ziet het verkeerd. Ik deel je mening niet” 

1. ik denk niet dat ik er dezelfde mening op nahoud en dat wil ik straks 
wel toelichten…. 
2. …..en ik ben toch ook benieuwd hoe jij dit zit en hoe je tot jouw 
overtuiging komt, vertel eens. 

 

1. Explorerende vragen stellen: elke vraag is 
een goeie! 
2. Parafraseren en samenvatten 
3. Gevoelsreacties geven en uitlokken 

Hefbomen voor exploratie 

26	  
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Open en gesloten 
§ Open vragen doen denken in de breedte 
§ Gesloten vragen stimuleren duidelijkheid 
 
Maak het plaatje concreet 
§ Geef eens een voorbeeld?  
§  Vertel eens wat meer? 
§ Wat bedoel je met?  

1. Explorerende vragen… 

27	  

Vanuit belangstelling 
§ Wat gebeurde er precies? 
§ Wat had je gewild? 
§ Waar liep het moeilijk? 
Vragen naar feiten én beleving 
§ Hoe was dat voor jou?  
§ Wat trok jou daar vooral in aan?  
§ Waar had je moeite mee?... 

Vragen… 

28	  
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Samenvatten op : 
inhoudelijk niveau: benoeming van de essentie 
Bvb we hebben al 3 ideeën besproken …idee 1… idee 2..idee 3 …  
Klopt dat? 
belevings- en gevoelsniveau (verbale en non-verbale communicatie) 

ik heb de indruk dat je het vooral moeilijk hebt met de manier waarop de 
beslissing is genomen… 
 

Herformuleren : geformuleerde ideeën en gedachten in 
eigen woorden zonder interpretatie teruggeven 

2. Herformuleren en samenvatten 
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Kan sterk ondersteunend werken in een coachingsgesprek  

3. Gevoelsreacties geven en 
uitlokken 

30	  

Risico ?  

Gevoelsreacties uitlokken bij coachee: verhoging van de 
betrokkenheid. 
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§ Concrete situatie gesprek: denk aan een moment 
waarop je afhaakte in het luisteren, je aandacht 
verslapte. Wat was de  verhinderende factor? 

§ Hoe kon je deze hindernis op een constructieve 
manier verwoorden (meervoudige boodschap)? 

 

Oefening: luistercapaciteit 

31	  

§ Coachee: denk aan iets wat je op korte termijn 
anders zou willen/ zou willen bereiken. 
§  Vb. minder zelf aan het woord zijn in de les 
§  Vb. mijn mening durven zeggen tegen mijn directie 

§ Coach: stel verkennende vragen om zo nauwkeurig 
en concreet mogelijk zicht te krijgen op het doel 

§ Observator: noteer welke vragen het doel 
verhelderen/ scherp helpen krijgen 

Oefening: doel uitzuiveren 

32	  
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§ Coach:  
§  Welke vragen hebben gewerkt? Hoe zou dat komen? 
§  Heb je een specifiek en concreet zicht op het doel van 

de coachee? 
§  Welke vraag had je nog kunnen stellen? 

§ Coachee:  
§  Heb dit ook zo ervaren? 
§  Wat had je nog meer kunnen helpen?  

§ Observator: wat zag en hoorde je dat werkte? 

Nabespreking 

33	  

Telkens als iemand je de komende periode een 
vraag stelt of probleem voorlegt, probeer je 
explorerende vragen te stellen die 
§  vertrekken vanuit oprechte belangstelling 
§  open zijn en uitnodigen om preciezer waar te 

nemen  
§  het doel concreet en duidelijk maken   

 

Opdracht: van advies naar coaching  

34	  
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Explorere
n 

Waarderen 
en 
bekrachtige
n 

Betrokken 
confrontere
n 

Uitdagen Inspirere
n 

Toelaten Ontspannen 

Goal 
Reality 
Resources  
Options 
Will 

Waarderen en bekrachtigen 

35	  

§ Noteer voor jezelf bij welke leerkracht/
collega/persoon jij je gewaardeerd voelt/
voelde.   

§ Hoe komt dat?  Wat deed/zei die persoon 
waardoor jij je bevestigd voelde? 

§ Welk effect heeft/had dit? 

Oefening: 

36	  
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§ Noteer 3 namen van collega’s. 
 
§ Welke waardering heb jij voor deze 

collega’s? 

Waarderen en bekrachtigen 

37	  

 
Wat houdt jou tegen om je waardering te 
laten blijken en/of uit te spreken? 

Hindernissen 
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§ Doe het vaak  
§ Doe het onmiddellijk, concreet en direct 
§ Hou het klein 

Bevordering waarderend leer- en werkklimaat 

Op de loer voor waardering 

39	  

Hindernissen (óf-óf) 

1.  Ik voel onzekerheid, schroom, onwennigheid… 
2.  Ik denk dat de ander er moeilijk mee om kan… 
3.  Ik wil de ander niet doen zweven, op zijn lauweren laten 

rusten, doen schrikken bij verdere kritiek… 

Explorere
n 

Waarderen 
en 
bekrachtige
n 

Betrokken 
confrontere
n 

Uitdagen Inspirere
n 

Toelaten Ontspannen 

Goal 
Reality 
Resources  
Options 
Will 
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§  Én-én denken: formuleer je bijgedachten  
(hindernissen) in een meervoudige boodschap 

§  Authenticiteit is belangrijk! 
§  Blijf even gul met bijsturende en corrigerende 

feedback en met uitdagingen als met je 
waardering -> ‘waardering als fundering’ 

Evenwicht vinden 

41	  

§ Openheid, inzet, doorzettingsvermogen, 
eerlijkheid, hulp durven vragen, wil om 
probleem aan te pakken, kleine stap 
vooruit, interesse om iets uit te diepen, 
pogingen die al ondernomen werden, 
creativiteit om met de situatie om te 
springen, geduld, gevoeligheid, 
inlevingsvermogen, flexibiliteit om 
alternatieven uit te proberen,… 

Aspecten waarop je zoal kan 
waarderen… 

42	  
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Vanuit een ondersteunende houding gaat 
een coach op zoek naar wat hij kan 
bekrachtigen: 

1.  Je bekrachtigt de spontane inbreng van je 
coachee. 

2.  Je gaat op zoek naar ‘verborgen 
krachtbronnen’.  

Bekrachtigen: hoe? 

43	  

§  In directe relatie met wat iemand doet: 
concreet en precies (meer dan een 
complimentje of schouderklopje!) 

§ Veelvuldig: onmiddellijk op de plaats van 
de actie en samenvattend 

§ Diversiteit aan mogelijkheden: verbaal en 
non-verbaal, impliciet-expliciet 

Bekrachtigen van spontane 
inbreng 

44	  
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Ervaringen waar het wél lukte: 
§ waar een analoog probleem tot een goed 

einde werd gebracht 
§ waar de coachee succesvol geweest is 
§ … 

Op zoek naar  
verborgen krachtbronnen 

45	  

§ Pas dit principe op jezelf toe: 
Ik ben beter, vaardiger, handiger, heb meer 
durf, meer invloed in (vul situatie in):… 
dan in (vul andere situatie in):… 
1.  Wat doe ik in situatie 1? Wat zet ik in 

waardoor het goed gaat?... 
2.  Wat kan ik daaruit leren voor deze 

moeilijkere situatie?... 

Oefening bekrachtigen 

46	  
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Denk aan een recent gesprek dat je gevoerd 
hebt met een collega, familie, vrienden,… 
 
Op welke momenten in dat gesprek had je 
bekrachtigend kunnen reageren? 
 
Bron? noteer eventueel krachtbronnen voor 
een vervolggesprek 
 
 
 

Oefening: herinnering 

47	  

§ Vaak en in kleine porties 
§ Volhouden en volhardend zijn 
§ Extra zetje geven: 
§ Herhalen: “…toch waardeer ik het.” 
§  “Dat mag normaal zijn, toch bewonder ik het.” 
§  “Ik kan me goed voorstellen dat je er geen raad 

mee weet als ik zoiets zeg, toch meen ik het.” 

Waardering en bekrachtiging 
helpen ontvangen 

48	  
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§ De coachee kiest een coaching onderwerp. 
§ De coach zorgt ervoor dat  
Ø hij/zij zo nauwkeurig en concreet mogelijk 

zicht krijgt op GRROW (goal- reality-
resources) 

Ø hij/zij zoveel mogelijk bekrachtigt en 
waardeert. 

Oefening coachen  

49	  

§ Noteer wanneer en hoe er gewaardeerd 
werd en/of krachtbronnen aangeboord 
werden. 

 
Ø Wat werkt? 
Ø Ev. “gemiste kansen”- concrete 

alternatieven? 
 

Oefening voor wie observeert: 

50	  
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§ Voelde de coachee zich gewaardeerd? Hoe 
kwam dat? 

§ Voelde de coachee zich aangesproken op 
krachtbronnen? Wanneer? 

§ Wat merkte de observator  
 qua waarderen en  
 bekrachtigen? 

Nabespreking 

51	  

Explorere
n 

Waarderen 
en 
bekrachtige
n 

Betrokken 
confrontere
n 

Uitdagen Inspirere
n 

Toelaten Ontspannen 

Goal 
Reality 
Resources  
Options 
Will 

Betrokken confronteren 
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Denk terug aan een moment  
§ waarop iemand jou kritiek gaf,  
§ waarop jij iemand kritiek gaf.  
 

Wat was het belang van het  
uitspreken van die kritiek? 
 
Waarmee had het te maken of de confronterende 
boodschap ‘binnenkwam’, aanvaard werd?  
 
 
 

Betrokken confronteren: 
oefening 

53	  

§  Tegengas geven: verwoord vaststellingen die vragen oproepen. 
Benoem wat je denkt over gedragingen, manieren van aanpak, 
ideeën, opvattingen, handelwijzen die je ‘opvallen’.  

§  Doorbreek voorzichtigheid : toch moeilijke boodschap 
overbrengen 

§  Waarderen en bekrachtigen gaan eraan vooraf/ ermee gepaard: 
meegaan én tegengas geven 

§  Nieuwsgierig naar bijsturing/kritiek 
alleen moeilijk met kritiek als er te weinig waardering is.  

§  Kritiek als verpakte wens v.d. ander 
§  Feedback als cadeau, omdat de ander het waard is, als spiegel 

om te leren, uitdaging naar nieuw handelen 

Confronteren als kans om te 
leren 

54	  
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Je hebt ergens 
bedenkingen bij of 
moeite mee, vindt iets 
niet juist of niet 
effectief, maar zegt 
het niet... 
 
Wat houdt je tegen? 

Hindernissen? 

55	  

Hindernissen (óf-óf) 

1.  Ik wil de relatie niet schaden… 
2.  Ik zie de ander liefst tevreden/onbekommerd, wil hem niet 

doen schrikken of pijn doen… 
3.  Ik ben bang voor de gevolgen… 

Explorere
n 

Waarderen 
en 
bekrachtige
n 

Betrokken 
confrontere
n 

Uitdagen Inspirere
n 

Toelaten Ontspannen 

Goal 
Reality 
Resources  
Options 
Will 
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Ondersteun én confronteer tegelijk. Geef 
§  én de boodschap over (zorg voor) de relatie   
§  én de inhoudelijk confronterende boodschap 
 

Meervoudige boodschappen 

1.  Ik heb schrik dat je me dit kwalijk zou nemen… Toch 
wil ik je zeggen dat… 

2.  Ik wil je niet kwetsen, integendeel… Ik zie echter dat 
dit gedrag/ deze overtuiging je niet verder helpt. 

3.  Ik denk dat je het lastig zult vinden om te horen…
Tegelijk wil ik je echt zeggen hoe ik dit zie… 

57	  

§  Wees duidelijk, formuleer de kritiek helder en krachtig. 
§  Onderzoek neutraal, objectief, niet bedreigend: ‘Wat is de 

essentie, waar gaat het eigenlijk om?’ 
§  Meningen naast elkaar ≠ gelijk krijgen: geef kans te reageren: 

‘Herken je dit? Hoe kijk jij hiernaar?’  
§  Zoek samen naar opties/ mogelijkheden: ‘Wat kunnen we 

eraan doen? Hoe zou je het anders kunnen aanpakken?’ 
§  Wees gul: doe het veelvuldig, onmiddellijk, in kleine 

porties, incl. spontane en intuïtieve reacties, niet ‘af en toe’ 
=> doordesemt hele benadering (klimaat, cultuur)  

 

Betrokken confronteren: hoe? 

58	  



28/11/16 

30 

Zoek naar een confronterende boodschap die je wil 
geven en waarin een onderliggende wens zit. 
Noteer de relatieboodschap én de bijsturende 
feedback.  
 

Verwoord dit tegenover je buur. Laat hem reageren 
hoe dit bij hem binnen komt. Zoek eventueel samen 
andere opties om dit helder én zorgzaam te 
verwoorden. 

Oefening per twee 

59	  

§  Kritiek verhuld als oneigenlijke vraag 
-> Druk rechtstreeks uit wat je vindt en nodig uit 
mee te denken: ‘Ik ervaar… Hoe denk jij erover?’ 
§ Roddel = signaal dat kritiek niet geuit wordt, 

feedback zoekt uitweg. 
-> leermoment: op zoek gaan welke confronterende 
boodschap je wil geven.Verwoord dit meervoudig. 
Kies een goed moment waarop je de persoon wil 
aanspreken 
 

Aandachtspunten              
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RAAMWERK:  
perspectief op mogelijkheden 61 

Op jouw school: 
 
 
Wat wil jij anders zien? 
Waar loop jij op vast? 
 

Oefening per drie 
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§ Wat zou jij nu echt niet meer willen? 
§ Wat zou je anders willen, maar je komt er niet 

toe? 
Nabespreking: 

§  Coachee: Wat is de winst uit dit gesprek? Welke vragen/reacties 
hielpen je? 

§  Coach: Wat liep vlot? Waarmee had je het moeilijker?  
§  Observator: Welke vaardigheden zag je de coach inzetten? Waar liet 

de coach eventueel nog kansen liggen? 

Oefening per drie 

63	  

64	  



28/11/16 

33 

65	  

Come to the edge.  
We might fall.  

Come to the edge.  
It's too high!  

COME TO THE EDGE!  
And they came,  
and he pushed,  
And they flew.  

. Christopher Logue 
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§  CLEMENT, J. (2010). Iedereen coach. Praktijkboek voor alledag en 

overal. Tielt: Lannoocampus. 
§  FONDERIE, L. &. (2003). Docenten coachen. Soest: Nelissen. 
§  HENDRIKSEN, J. (2007). Tools voor de coach. Oefeningen ter 

ondersteuning van het coachingsproces. Soest: Uitgeverij Nelissen. 
§  REEKERS, M. (2005). Coachen in het hoger beroepsonderwijs. 

Soest: Nelissen. 

Literatuursuggesties 
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