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Food for Thought

"COACHEN IS HET BESTE UIT DE 
LEERLING HALEN DOOR HET BESTE 
VAN JEZELF ALS LEERKRACHT IN 

TE ZETTEN."D. WYFFELS - AUTEUR
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- Conficius
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HOE STIMULEER JE EEN GROEI MINDSET 

BIJ LEERLINGEN?

- Richt je op de inzet van de leerlingen niet zozeer op hun 

capaciteiten.

-Geef bij slechte resultaten ook feedback over de inzet en de gebruikte 

strategieën. 

- Leer leerlingen om van uitdagingen te genieten.

Ideale combi: leren en uitdagingen op waarde schat, evenals je cijfers. 

Maar zie cijfers dan vooral als een weergave van de prestatie op dat 

moment en niet van de intelligentie of waarde van de leerling.
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OMGAAN MET VERSCHILLEN:

= modale, gemiddelde leerling bestaat niet. Unieke leerling 

met zijn eigen kwaliteiten en zorgvragen.

= rekening houden met die verschillen die een impact 

hebben op het leren en functioneren op school

= opstaan voor verschillen en leren omgaan met verschillen.

Enkele belangrijke coachvaardigheden:

• Luisteren

• Vragen stellen (= interesse tonen)

• Analyseren (het gaat niet zozeer over goede of foute 

antwoorden maar over het vinden van een ingang om de 

leerling te activeren)
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Jouw manier van communiceren:

“Ik merk/hoor/zie dat jij nu x en y doet en dat heeft z als 

resultaat. Als je dat volhoudt gaat het helemaal lukken.”

ipv

"Ik vind dat je goed bezig bent".

Ik ben tot de 
indrukwekkende 

constatatie gekomen 
dat ik de cruciale factor 

ben in de klas.

Het is mijn manier van 
omgaan met kinderen 
die het pedagogisch 

klimaat bepaalt.
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Ik draag er zorg voor 
dat er voor alle 

kinderen 
mogelijkheden worden 
gecreëerd om te leren.

Ik heb het voorrecht om 
een steentje bij te dragen 
aan de toekomst van een 

kind.

Ik ben van grote 
invloed op het 
zelfbeeld en 

zelfvertrouwen van 
kinderen.
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Ik heb het vermogen om 
een kind in twee 

minuten te breken of in 
18jaar te maken.

Ik ben verantwoordelijk 
voor het creëren van een 

inspirerende leeromgeving 
voor elk kind.

In alle situaties is het 
mijn gedrag dat er voor 
zorgt dat kinderen zich 
gehoord voelen en zich 

kunnen ontwikkelen.
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