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Training ‘Oriëntatie op beeldcoachen’ 
 

Inhoud: 
Je komt regelmatig in de groep om te observeren bij een collega of student. Je ziet van alles met 

betrekking  tot de interactie met de kinderen, het leiding nemen en leiding geven, het 

klassenmanagement en de didactiek. Je ziet wat goed gaat, je ziet wat minder goed gaat. Daarna heb 

je een gesprek met je collega. Je wilt graag de interactiepatronen concreet maken en aan de orde 

stellen. Je wilt gebruik maken van beeldmateriaal in de begeleiding en ervoor zorgen dat je collega 

hiervan leert.  Deze training is voor die mensen die werken in het basisonderwijs en 

met behulp van beeldmateriaal collega’s willen coachen. 

 

Doelen:  

 Je maakt opnames in de schoolpraktijk en kijkt naar en analyseert  

interactiepatronen op zowel groeps- als individueel niveau.  Dit doe je vanuit de 

theorie van basiscommunicatie, welke toegepast wordt bij beeldcoachen . Je 

kijkt ook naar klassenmanagement en didactiek.  

 Je bent in staat om collega’s op een krachtgerichte manier te coachen en te 

kijken  naar ‘wat goed gaat’, in plaats van uitsluitend naar ‘wat anders moet’.  

 Je krijgt  zicht op jouw manier van begeleiden. Jouw basiscommunicatie heeft namelijk invloed 

op het leerproces van de collega die je begeleidt. Eén van de grootste uitdagingen als begeleider 

is om ‘minder te adviseren en meer te activeren’! We gaan in op het nagesprek, hoe je daarbij 

beeldmateriaal gebruikt en hoe je ontwikkelingsgericht begeleidt.  

 

De training 

De training bestaat uit twee bijeenkomsten over observeren met behulp van de theorie van 

basiscommunicatie en een studie- en oefendag over vaardigheden bij het voeren van een gesprek.  

Daarna volgen vier supervisiebijeenkomsten waarin deelnemers eigen beeldmateriaal inbrengen. De 

supervisiebijeenkomsten vinden plaats in groepen van maximaal 4 personen.  

De tijdsinvestering is 25 contacturen en 20 uur praktijkopdrachten.  

 

Door wie?  

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt de  training verzorgd door trainers van Spring, 

scholen in de praktijk.  Yvonne Heus en Alyce Zandbergen hebben ruime ervaring in het geven van 

trainingen, in het begeleiden van processen en in het coachen van mensen in het onderwijs.   

 

Literatuur facultatief:  

Krachtgericht coachen, F. Korthagen en E. Nuijten,  ISBN 9789462365452 (kosten ± € 30,-) 

Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs, M. Bouwhuis, ISBN 9789491806940 (kosten ± € 20,-) 

De Klas in beeld, C. van den Heijkant en R. van der Wegen, ISBN 9075142293 (kosten ± € 23,-) 

 

Kosten:   

De kosten bedragen €  840,- per deelnemer bij een groep van 12 personen. Exclusief vakliteratuur en 

locatiekosten (zoals ruimtehuur en lunch). Omdat de training onder de scholingsvrijstelling valt, 

wordt er geen btw berekend. 

https://nl.linkedin.com/in/leentje-bedaux-34515b5a

