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Krachtige individuele coach-de-coach gesprekken 
 
Je bent leidinggevende of begeleider in de school met een coachende rol. Je gelooft in de 
ontwikkelingskracht van mensen en je wilt dit in je gesprekken meer handen en voeten 
geven. In vier coach-de-coach gesprekken leer je om op een krachtgerichte  manier 
coachend en effectief te werken. Je leert door te doen, door zelf te ervaren en de kunst af te 
kijken. 
 
Waarom krachtgericht werken?  
Herken je dat? Je wordt regelmatig in gesprekken 
opgeslokt door negativiteit en problemen. Of je 
gesprekken gaan te ad hoc door de waan van de dag. 
Maar je wilt dat anders. Je wil meer focus in je 
gesprekken. Het beste uit jezelf en anderen halen. 
Werken vanuit een groei-mindset. 
In deze vijf gesprekken gaan we heel praktisch aan het 
werk. Er is sprake van dubbelleren. Je wordt gecoacht 
en in dezelfde periode coach je iemand in de school. Je 
krijgt opdrachten mee om kennis, inzicht en 
vaardigheden te ontwikkelen, dit toe te passen en te 
verdiepen. We werken met het boek ‘Krachtgericht 
coachen’. Je leest, past toe en maakt 
reflectieverslagen. Vooraf aan het laatste gesprek 
maak je een opname. Door deze intensieve aanpak is 
het leerrendement hoog.  
 
Inhoud 
In de gesprekken kunnen de volgende thema’s aan bod 
komen: focus op kwaliteiten en idealen, luisteren naar 
vermogen en vragen stellen, feedback geven en ontvangen, omgaan met belemmeringen.  
 

Praktische zaken 
Kosten:  € 995,-  voor een intake en vijf coachgesprekken. 
Literatuur: Krachtgericht coachen, F. Korthagen/ E. Nuijten, Boom Lemma 2020 

(kosten € 32,50) 
Coach:   Yvonne Heus  
Aanmelden:  yvonne@burospring.nl 
Tijdsinvestering: 7 contacturen; 20 uur zelfstudie (lees- en praktijkopdrachten) 
 
Je kunt krachtgericht coachen ook leren in een groep. Kijk naar de training ‘Focus op 
Vermogen’. 
 
Door wie? 
Yvonne Heus heeft ruime ervaring in het coachen van mensen in en rond het onderwijs en in 
het geven van cursussen en trainingen waarin  o.a. communicatie, begeleiders- en 
coachingsvaardigheden centraal staan. Zij volgde diverse coachopleidingen en is opgeleid als 
facilitator Voice Dialogue. Haar werkwijze is persoonlijk, praktisch en speels. Zie ook 
www.burospring.nl 
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