
Effectief begeleiden en diagnose instrumenten   
Knelpuntregio IJssel/Veluwe 

 

Inhoud 

Veel scholen investeren in trainingen, coaching en hopen dat leraren daardoor tot ander gedrag 

komen. Om leraren optimaal te laten leren is echter meer nodig. 

De inhoud  van deze training wordt bepaald door uitgangspunten uit de ‘Masterclass voor 

schoolleiders’ en de presentatie ‘Wat leraren nodig hebben’, gekoppeld aan jullie leerwensen en rol 

die je in de school vervult. We beantwoorden vragen als:  Hoe verbeteren de prestaties van leraren? 

Hoe kun je leren en ontwikkelen bewuster plannen? Hoe zorg je ervoor dat de leraren hun 

verantwoordelijkheid nemen? Hoe laat je leraren op effectieve wijze leren en zich ontwikkelen? 

Wat is het?  

Een training waarbij we met elkaar verkennen wat er in een school, in een team nodig is om collega’s 

in beweging te krijgen, zodanig dat je dit herkent in jouw eigen school. Vervolgens krijg je handvatten 

om daar effectief mee om te gaan. Tot slot maak je kennis met diagnose instrumenten die je in kan 

zetten in verschillende leertrajecten.  

 

Wat steek ik ervan op? 

Na afloop van deze training: 

 Heb je kennis van effectief begeleiden in de school, in een team en bij coaching. 

 Herken je de succesfactoren die leiden tot een ‘growth mindset’ (Carol Dweck).  

 Heb je de vaardigheid ontwikkeld om diverse diagnose instrumenten effectief in te zetten. 

 Heb je jouw eigen doelstelling gehaald. 

 

Hoe werken we?  

Leren door te doen, te ervaren en daarop te reflecteren. 

Vooraf ontvang je een intakeformulier waarin ik onder andere vraag  welke verwachtingen jij hebt 

t.a.v. de training en welke leerwens daarbij past.  

We werken met korte theoretische kaders afgewisseld met praktische opdrachten. Tevens pas je het 

geleerde toe in jouw eigen situatie in de school. Dat kan variëren van een klein onderzoekje in de 

school (data verzamelen) tot het coachen van een collega. Deze ervaring staat centraal in de 

bijeenkomsten. Je bent bereid daarop te reflecteren en feedback te ontvangen. 

Voor wie: coaches, teamleiders, sectievoorzitters 

Data  

Duur van de training: 3 dagen   

Data:  

Tijden: 10.00 tot 16.00 uur 

 

Locatie:  

Op een van de scholen.  

 

Programma  
1e bijeenkomst 

10.00-16.00 uur 

 



 Welkom 

 Inleiding op de training 

 Masterclass voor schoolleiders 

 Concretiseren naar de eigen praktijksituatie 

 Afsluiten met een opdracht 

 

 

Neem voor deze dag jullie schoolplan of schoolgids mee. En eventueel andere beleidsdocumenten. 

Graag tot ziens! 

 

 

Martie Slooter 

M: 0615880034 

 


