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Therapeut 

Lesgever 

Professionele  
coach 

 Vragen 

 
Begeleider  
is proces-en doelgericht/ 
Coachee is inhoudelijke  
expert 

 

Antwoorden 

Begeleider is  
inhoudelijk expert 

Coachend  
leiderschap Vriend 

Mentor 

Expert 
manager 

Consultant 

Trainer of  
expertcoach 
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Luisteren 

 Wees authentiek - wees congruent 

 Volle aandacht bij de leerling 

 Laat de ander uitspreken 

 2 oren, 1 mond 

 

Samenvatten 

 Stel controlevragen die aansluiten op het verhaal 

 Dus je zegt dat…Ik begrijp dus dat…klopt dat? 

 

Doorvragen 

 Open vragen 

 Voorzichtig met waarom vragen: beter is: hoe komt het dat? 

 1 vraag per keer 

 Geen suggestieve vragen 
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Teaser: sfeerscheppende activiteit: foto-wedstrijd 
• niet product  
• wel groepsproces 
• veilige sfeer 
• open over attitudes praten 

AANPAK ONDERWIJS: voorbeeld 1  
(De wijnpers) 

Hoe ga jij naar je werk? 
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Overleg vakgroepen 
o Info werkkwaliteiten  

o Leerplandoelstellingen stages en praktijk 

o Opdracht: planning maken + timing 

 

 

Planning  
 

o Toolbox  : de lessen PAV, pedagog. vaardigheden, LO... 

 

o Gip-jury : leerling stelt zich voor mede vanuit werkkwaliteiten 

2/3/2015 



 

Kickstart en evaluatie: 
o termen op elkaar afstemmen 

osymbolen overnemen 

ocompetentiehandboek: welk gedrag vertoon je dan? 

 

Doel:  

   stageverslag stageplaats - stageverslag school 

   naast I-kick  kunnen leggen 
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oMet werkkwaliteiten naar werkgevers: 
 van daaruit de stagekeuze laten bepalen 
 
o 7e jaars getuigen bij de 5e jaars: belang van werkkwaliteiten  
 
o Praktijkleerkrachten : solliciteren – in PAV o.a.  a.d.h.v.    

      de werkkwaliteiten 
 
o  Impliciet en expliciet werken aan werkkwaliteiten 
 
o Extramuraal – intramuraal werken aan werkkwaliteiten 

 
     20 FICHES OM MEE AAN DE SLAG TE GAAN  
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 Hefboom-
competentie 1 

Hefboom-
competentie 2 

Sterkte 1 

Sterkte 2 
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AANPAK ONDERWIJS: reflectietools  



Naam: …………………………………………………………………………………. Klas: …… 

…………. 

  

Vul de negen werkkwaliteiten in bij het level dat je daarvoor scoorde! 

  

Start-level: ……………………………………………………………………………………………………………… 

  

Mid-level: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Kickstart-level: …………………………………………………………………………………………………………. 

  

Wat is jouw sterkste werkkwaliteit? ………………………………… 

  

Aan welke werkkwaliteit(en) wil je de komende stageperiode werken? Noteer telkens een tip die je wil toepassen! 

  

………………………………………… 

  

Tip: ……………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                 

…………………………………………                                          

  

Tip: ……………………………………………………………………………….. 

  

………………………………………… 

  

Tip: ………………………………………………………………………………… 

  
Na de stage nog aanvullen: welke tips werken? Waarom wel/niet?                                 
  

reflectietools (Heilig-Graf, Turnhout) 



 

Hoe 
belangrijk 
voor mij/ 
volgens mij? 

Uitwisseling 
in groepjes 
 
 waarom? 

Hoe 
belangrijk 
voor ... 
werkplaats/
bedrijf 

 Waarom 
denk je 
dat? 

 Hoe ervaar 
je dat? 

Planning & 
prioriteiten 

Samenwerking 

Voorkomen 

Betrouwbaarheid & 
stiptheid 

Probleemoplossend 
vermogen 

Diversiteit 

Luistervaardigheden 

Inlevingsvermogen 

Assertiviteit 
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 Projectverantwoordelijke nationaal 
 - Inge De Neef 

 - organiseert de disseminatie.  

 - workshop voor de collega’s: Kickstart als coachings-      
    tool bij begeleiding van werkzoekenden/ werknemers. 

 Projectverantwoordelijke provinciaal 
 - 1 per provincie 

 - maandelijks overleg met nationaal:  

 cases  

 bijsturingen in de toepassing te bespreken.  

 - brieft de andere collega’s 

26/05/2015 
Kickstart je toekomst! Brug tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt 



 online tool :thuis of op kantoor invullen 

 

 bepaal welke werkkwaliteiten extra oefening en 
aandacht nodig hebben a.d.h.v. Work-kick 

 

 selecteer geschikte oefeningen  voor kleine of 
grote groep uit de toolbox ( matrix)  

 

 collectief bespreken resultaten    
 - groep  versterkt elkaar door de tips van elkaar 

 - tips door jou als coach  
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 online tool: thuis of op kantoor invullen. 
 
 bepaal welke werkkwaliteiten extra aandacht en 

coaching nodig hebben a.d.h.v. I-kick 
 
 selecteer geschikte oefeningen  uit de toolbox ( matrix)  

 
 individuele nabespreking  
 - vertrek vanuit Appreciative Inquiry: 
  wat is al heel goed?   
  waar werken we aan en waarom?  
  hoe hebben we onze werkkwaliteiten  
  versterkt door het gebruik van de toolbox?  
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