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Kwaliteitsimpuls voor (onderbouw) coördinatoren 
 

Herken je dit? 
 Je bent bouwcoördinator en je geeft leiding aan je team  

 Je bent een enthousiast onderwijsmens en je wilt graag je collega’s inspireren 

 Je wilt samenwerken vanuit een visie op onderwijs 

 Je hebt inhoudelijk veel kennis maar weet nog niet veel over procesbegeleiding  

 Je ervaart weerstand en/of stress in je bouw en weet niet goed hoe je dat aan kunt pakken  

 Je voelt je onzeker in deze (nieuwe) rol 

 Je irriteert je aan collega’s: ‘mensen zeggen ja en doen nee ’ of  ‘het gaat allemaal zo langzaam’. 

Ontwikkeling en verandering van een groep gaan niet vanzelf. Leiding geven aan (het leren van) 

volwassenen is een andere tak van sport dan werken met kinderen. In deze Kwaliteitsimpuls groei  je 

in je taak en rol als leidinggevende van een bouwteam.  

 

De inhoud van training van 1,5 jaar 
De kwaliteitsimpuls bestaat uit drie pijlers die zich richten op 

persoonlijke ontwikkeling, inhoud en procesvaardigheden:  

 Persoonlijke ontwikkeling: je formuleert vooraf persoonlijke 

doelen en werkt gedurende de training aan een portfolio en 

een mini-praktijkproject. Je hebt een intake, coachgesprekken 

en een portfoliogesprek. 

 Inhoud: je staat uitvoerig stil bij jouw visie op de educatie van 

het jonge kind i.r.t. jouw persoonlijke visie en de visie en 

missie van de school.  

 Procesvaardigheden: m.b.v. de theorie van ’krachtgericht 

coachen’ en ‘waarderend veranderen’ ontwikkel je 

vaardigheden waarbij de focus op het leren van volwassenen 

ligt. Je leert hoe je daar leiding aan geeft. 

 

Wat levert het je op? 
 Een dosis zelfinzicht en ruimte voor plezier en ontwikkeling in je bouw 

 Inzicht in leerprocessen van volwassenen en hoe hier leiding aan te geven 

 Verdieping van je visie op onderwijs aan jonge kinderen i.r.t. de visie en missie van de school 

 Kennis over krachtgericht coachen en waarderend veranderen 

 Vaardigheden om op een krachtgerichte en waarderende manier leiding geven 

 Werken aan een verandering  in een mini-praktijkproject 

 Reflectie op je eigen vaardigheden a.d.h.v. video- intervisie in een kleine groep. 
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Door wie?  
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt de  training verzorgd door trainers van Spring, 

scholen in de praktijk: Marlies van der Burg, Yvonne Heus, Magda van der Wulp en Alyce 

Zandbergen. Alle trainers hebben ruime ervaring in het geven van trainingen, in het begeleiden van 

processen en in het coachen van mensen in het onderwijs. Zie voor uitgebreide CV’s 

www.burospring.nl. 

 
Activiteitenoverzicht 
Hieronder vind je een overzicht van activiteiten als voorbeeld. Data worden in overleg met de 
opdrachtgever bepaald.  
 

Voorbeeld van activiteiten: 

 Startbijeenkomst  

 Individuele intake met alle deelnemers 

 Zes trainingsbijeenkomsten van een dagdeel gericht op inhoud en procesvaardigheden 

 Twee coachgesprekken met alle deelnemers 

 Twee keer video- intervisie in een kleine groep 

 Portfoliopresentatie en een feestelijke afsluiting 

 

De tijdsinvestering in dit voorbeeld is:  34 contacturen en 90 uur literatuurstudie en 

praktijkopdrachten. 

Voorwaarden 
Onderbouwcoördinatoren volgen een groepsgewijze training die circa 1,5 jaar in beslag neemt. Zij 

krijgen binnen de school de ruimte om gedurende deze periode te leren en het geleerde toe te 

passen. 

 

Kosten 
De kosten per persoon bedragen € 1.980,- bij deelname van een groep van 8 tot 10 personen 

exclusief literatuur en locatiekosten. Bij een grotere groep kan het programma worden aangepast. 

De training wordt verzorgd door twee begeleiders van Spring. 


