
	  	  	  	    
 
Leergang Coach de Coach 
Het toepassen van collegiale coaching binnen het basisonderwijs. 

Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de professionele relatie die de interne 
coach aangaat met collega leerkracht bepalend is voor het resultaat dat wordt 
geboekt.  

 

   www.allhuman.nl 
   @AllHuman_HR 

MEER WETEN? 
Neem contact op met All Human, office@allhuman.nl  
Bellen kan natuurlijk ook: 076-8895500 
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VOOR WIE 
De leergang is geschikt voor leerkrachten die zich willen 
bekwamen tot collegiale coach.  
 
WAT KUN JE VERWACHTEN? 
Aan het einde van de leergang: 

• Heb je tools om als collegiale coach te werken. 
• Weet je hoe je een coachtraject vorm geeft 

richting collega leerkracht en opdrachtgever. 
• Herken je de diverse niveaus van coaching en 

jouw eigen grens. 
• Beschik je over basisvaardigheden om effectief 

als collegiale coach te werken 
	  
OPBOUW   
De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Intake gesprek, 
• Startbijeenkomst, 
• 4 Modules theorie, praktijk en intervisie 

en wordt ondersteund door individuele e-coaching met 
ruimte voor individuele ervaringen en eigen 
coachbehoefte in relatie tot de rol van coach.  
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PRAKTISCH 
Het programma vindt gedurende het gehele schooljaar 
plaats zodat er voldoende gelegenheid is om de theorie 
in de praktijk toe te passen en tussentijds te evalueren.  
 
DOOR WIE WORDT JE BEGELEID? 
Je wordt begeleid door twee ervaren coaches  van All 
Human,  die het onderwijs kennen en die een diversiteit 
aan coachmethodieken in hun bagage hebben. 
In de e-coaching word je op afstand begeleid om de 
opgedane kennis in de praktijk toe te passen en hierop 
te reflecteren met jouw persoonlijke coach.  
 
	  

Het accent ligt op ‘leren door te doen’, naast het verkrijgen van een mooie verscheidenheid aan theoretische 
inzichten. Je oefent coachingsvaardigheden op de andere deelnemers, maar wordt ook zelf gecoacht. Je gaat 
aan de slag met een concreet coachtraject, dat je samen met een collega leerkracht uitvoert. Je krijgt een 
diepgaand inzicht in coaching en werkt tegelijkertijd aan je eigen ontwikkeling. 


