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Programma

Het individuele coach gesprek

• Houding, kennis, vaardigheden

• Oefenen gesprek

Pauze

• Mondeling feedback geven (en ontvangen)

• Reactie op wekelijkse werkverslagen en digitaal 
feedback op reflecties

Privacy: overeenkomst tekenen  (als nog niet gedaan)



Individueel gesprek

1e gesprek november- januari

Doelen: eerstejaars leren kennen, behoeftes 
/verwachtingen helder, focus van begeleiding, 
reflecteren stimuleren, talenten, valkuilen

2e gesprek optioneel rond april

Doelen: leerdoelen volgen t.o.v. 
middenbeoordeling, wat nog nodig? Thema’s als 
verdieping, motivatie, afscheid 

Maatwerk!



Een goede begeleider… 



Kennis

Jullie RUGZAK = kennis om te delen

Schaalvragen – Hajar

Kernkwaliteiten – Hanne 

Co-actief coachen – Niels

Oplossingsgericht coachen – Tamara 

Coachingsstijlen – Rosita - Puck

GROW model - Sander

Jasmijn
Willemijn
Brigitte 



Houding

Presentiebenadering

Wie is de ander? 

- Perspectiefwisseling

- Vanuit de relatie

OEN - houding

Bereikbaar, Betrouwbaar en positiviteit

Jij als rolmodel



Vaardigheden

 Rapport maken/ aansluiten

 Actief luisteren door:

 Aandacht

 De juiste vragen stellen (bv 

ijsberg, oplossingsgericht…)

 Samenvatten-doorvragen

 Gevoelsreflecties

 Feedback geven (en ontvangen)

 Structuur bieden (met Agenda/doel 

of met GROW of STARR)



IJsbergmodel: vragen stellen



1. Laat OMA thuis: Oordelen Meningen Adviezen

2. Gebruik LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

3. Neem ANNA mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen

4. Smeer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander

5. Wees een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig

6. Maak je (niet) DIK: Denk in Kwaliteiten

Communicatie tips



Opdracht Coach:

Begeleid jouw stagiair bij de start van haar/zijn leerproces voor 
dit jaar. 

Opdracht Observator: Observeer in ieder geval toepassing van 
de communicatietips

Opdracht Gecoachte: wil aan haar/zijn competentie/ leerdoel 
werken. Vraagt hier begeleiding op.

Na de ronde:
1.Coach vertelt hoe het hem afging. 
2.Gecoachte: geeft aan wat het met hem deed.
3.Observator geeft terug wat hij zag.

Oefenen in Trio’s



Pauze



Talenten aanBOREN

Meerdere manieren om naar talent te kijken…

Wat is volgens jou de definitie van talent?

• Talent: zelfst.naamw.Uitspraak: [taˈlɛnt] 
Verbuigingen: talent|en (meerv.) 1) natuurlijk 
vermogen om iets goed te doen Voorbeeld: `talent 
hebben voor muziek`Synoniemen: gave, 
begaafdheid, aanleg met je talenten woekeren ...



Feedback = inzicht



Feedback

Wat is feedback?

Letterlijke vertaling is 

Terugvoeden: je geeft iemand iets 

terug zodat hij ervan kan groeien

Het is een boodschap over het gedrag, de 

prestaties of de vaardigheden van de ander 



Feedback

Gedrag, prestaties of vaardigheden van de ander

1. Betrekking op jou

2. Betrekking op situatie elders (bij de hulpvragers)

In de praktijk doe je dit:

• Beschrijvend

• Specifiek

• Bruikbaar 

… en rekening houdend met de behoefte van 

beiden, gewenst, op het juiste moment en 

correct

4 G’s (1)

Gebeurtenis/gedrag

Gevoel/Gedachten

Gevolg

Gewenste gedrag

R&O

Reactie

Oplossing



Feedback geven en ontvangen

Rekening houden met behoeftes
eerstejaars

• Laat me stoom afblazen

• Geef me feedback over mijn 
sterke punten

• Geef me feedback over 
ontwikkelingsmogelijkheden

• Bespreek mijn voornemens

• Maak afspraken met mij over 
voortgang

Wanneer eerstejaars aan jou
feedback geeft

• Luisteren naar de feedback die 
ik krijg

• De feedbackgever om een 
toelichting vragen als ik niet 
helemaal begrijp wat hij/zij 
bedoelt

• Waardering tonen ten aanzien 
van de feedback die ik heb 
gekregen

• Erover nadenken en niet in de 
verdediging schieten

• Iets met de feedback doen



Oefenen geven en ontvangen

Geven:

• Je ontvangt de wekelijkse werkverslagen niet

• Je stagiair belt het gezin steeds af , jij komt 
daar achter doordat je de hulpvrager na belt. 

• Je stagiair zit steeds op zijn mobiel te kijken 
tijdens jullie intervisie bijeenkomst.

Ontvangen:

• Je vraagt feedback aan eerstejaars. Hoe 
ervaart ze jouw begeleiding?



Digitaal feedback geven

• Afspraken over reactie op de wekelijkse werkverslagen  

• Digitaal feedback – vanaf teambijeenkomst 3 op de reflecties



Opbouw feedback geven

Belangrijk:

• Start eerste paar weken met oprechte
complimenten over de verslagen/ de reflecties of 
casus inbreng en over handelingen bij de 
hulpvragers

• Vervolgens kijk naar de competenties vanuit de 
opleiding (en de persoonlijke leerdoelen uit het 
stagewerkplan).



Tips

Vraag aan je BIObegeleider reflectieverslagen, 

waar hij of zij feedback op heeft gegeven. 

Ga met elkaar en/of in je eigen team oefenen met 

digitaal feedback geven.

Maak afspraken met je team over hoe je hen op de 

hoogte houdt over de voortgang bij hulpvragers/ 

eerstejaars. 



Privacy

Hoe bewaak je jouw privacy?

Hoe bewaak je de privacy van de hulpvragers van 

de 1e jaars?

Hoe bewaak je de privacy van de 1e jaars

stagiairs?



Opdracht volgende keer

Wat weet jij al over groepsdynamica en/of 
interventietechnieken bij groepen?

Neem mee:

• Minimaal 1 inspirerende methode/techniek/ 
theorie/interventie/werkvorm over werken met 
groepen. (Denk hierbij weer aan de pijlers van 
Handjehelpen) 

Tot de 31ste!


