




3 Zie: https://m.youtube.com/watch?v=K9DsQFOUNLU
 4 Zie: Zie ook www.montessoricollege.nl 
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Arianne: ‘We wilden het traject graag uitbreiden naar Nijmegen. Dat hebben we gedaan 
via een lid van de schoolleiding, verantwoordelijk voor personeel en ontwikkeling. We 
hebben haar uitgenodigd om een paar keer aan te sluiten bij feedbackgesprekken n.a.v. 
de filmische nulmeting. Ze was diep onder de indruk van de impact van deze gesprekken 
en zo werd zij de kartrekker om Didactisch Coachen te gaan implementeren in Nijmegen. 
Wat strategie betreft zijn we ook daar begonnen met een docentengroep die echt wilde. 
Tegelijkertijd werd de complete schoolleiding geschoold, omdat we beseften dat het 
voorwaarde is voor het slagen van het traject, dat de schoolleiding aan den lijve heeft 
ervaren wat Didactisch Coachen kan betekenen voor een organisatie. Stap voor stap zijn 
we het meer gaan verspreiden. De te trainen docentengroepen kozen we steeds bewust uit 
de verschillende teams. 
Inmiddels doen we het met de complete schoolleiding samen.’

En de rol van de interne trainers Beeld- en Didactisch Coachen:
Van meet af aan wisten we dat Didactisch Coachen niet zomaar wat was, maar dat het 
echt een belangrijke grondlegger van de school zou worden. We beseften heel goed dat 
Didactisch Coachen gewoon bij onze school hoort, dat het een meerjarig traject is en dat 
iedereen aan de beurt komt. Wij zijn er om alle geluiden (successen, zorgen, angsten) 
goed op te vangen, om zelf voorbeeld te zijn hoe iets kan en om - vanuit relatie - met ie-
dereen het leertraject in te gaan. Hierin is essentieel dat de coaches in dit alles heel goed 
blijven samenwerken met de stuurgroep, de externe trainers en de schoolleiding. En 
vooral zelf zichtbaar aan het leren zijn op dit terrein.

En wat deed de stuurgroep?
Het doel hebben we steeds helder voor ogen gehouden met elkaar. Iedere keer keken we 
vanuit reflectie en evaluatie naar wat nodig was om mensen in beweging te krijgen en te 
houden. Een belangrijke succesfactor daarbij was, dat we het ‘meerjarige’ steeds op een 
intelligente manier stug hebben volgehouden. Bijvoorbeeld bij de ‘dip’ in het traject (de 
eerste keer dat de eigen Beeld- en Didactische Coaches meer gingen doen in het traject en 
de lijnen nog niet allemaal duidelijk waren voor iedereen) hebben we als stuurgroep 
steeds gezocht naar een nieuwe vorm totdat we ontdekten hoe we dat weer het beste 
konden doen. Nu hebben we één interne coördinator aan het roer en daardoor loopt het 
allemaal vloeiender. De coördinatie, organisatie en implementatie heeft een gezicht. 
We hebben een film van onze school gemaakt3, waarin we uitdragen waarom we dit doen 
en ook op de website staat waarom we hier steeds beter in willen worden. Inmiddels 
hebben we Didactisch Coachen geïntegreerd in andere ontwikkelingen, zoals ‘De 
Onderwijsbeweging’, of ‘Agora’4. 
 

En wat is het effect op de schoolcultuur, op de leerlingen 
De leerlingen nemen meer verantwoordelijkheid en wij durven met leerlingen veel meer 
risico te nemen ( lees ‘we durven veel meer bij hen neer te leggen, hoe zij opdrachten 
willen invullen ed.) omdat we nu het vertrouwen hebben dat we onze leerlingen daarin 
kunnen begeleiden op een manier die hun vertrouwen in zichzelf vergroot.
 
Een mooi voorbeeld is dat van een docent die op werkweek was met leerlingen naar 
Engeland. Hij gaf aan dat hij dat vroeger een gigantische opgave vond, maar nu niet 
meer. Dat komt echt door Didactisch Coachen zegt hij. ‘Doordat wij anders met onze 
leerlingen omgaan, gaan zij anders met ons om’. 
Collega’s hebben echt geleerd – bijvoorbeeld bij lastige situaties - om te zeggen wat ze 
nodig hebben in plaats van hun weerstand te tonen. En we hebben geleerd dat niet ieder-
een hetzelfde hoeft te zijn. Verschillen mogen er zijn en worden gebruikt. We kapitalise-
ren op talent in het team. We kijken vooral naar waar iedereen (collega’s en leerlingen) 
goed in is en dagen mensen uit om dat uit te bouwen. 

Wat doen jullie nu nog om het te onderhouden?
We doen verschillende dingen voor onderhoud, zoals
- We hebben met regelmaat ontwikkelmiddagen om met de eigen professionele ont-

wikkeling aan de slag te gaan en te blijven. En vrijwel altijd doen we dat met behulp 
van Beeld- en Didactisch Coachen.

- Iedere keer starten er weer nieuwe scholingsgroepen met nieuwe docenten.
- We verbreden Didactisch Coachen naar de ouders. We brengen voortdurend verslag 

uit in de MR, OR ed.. en laten merken dat we trots zijn op wat er allemaal lukt en in 
ontwikkeling komt. Daardoor wilden de ouders er meer over weten. Zo organiseren 
we ouderavonden over Didactisch Coachen. 

- We integreren Didactisch Coachen in andere onderdelen van het schoolleven, als 
loopbaanleren of keukentafel-gesprekken met leerlingen.

Aan het eind van een ouderavond over Didactisch Coachen gaven de ouders ons feedback 
hoe trots ze op ons waren. Eén ouder zei: ‘Ik voelde de fantastische liefde van deze leraar 
voor onze kinderen. Daar werd ik helemaal blij van. Ik ga dat ook doen. Ik ga elke dag 
mijn kind en mezelf een compliment geven vanuit liefde en kwetsbaarheid.’

We zijn en blijven natuurlijk op zoek naar allerlei speelse vormen om het leerproces bij 
iedereen blijvend te onderhouden. Iedereen doet mee met de bijeenkomsten van bege-
leide video-intervisie. We organiseren luchtige en speelse vormen van onderhoud. Zo 
spelen we bv. soms ‘Wie is de mol’, en de mol is dan degene die de hele dag feedback 
geeft…. 



5 zie ook https://korthagen.nl/het-boek-krachtgericht-coachen/ 
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We willen graag peer-feedback ontwikkelen met behulp van Didactisch Coachen (zodat 
leerlingen aan leerlingen leerbevorderende feedback leren geven). 
 En tenslotte hebben we door Didactisch Coachen kennisgemaakt met Krachtgericht 
Coachen5 en willen we elementen ervan integreren in de individuele coachgesprekken 
met leerlingen.

11.2 Didactisch Coachen op de bacheloropleiding Verpleegkunde  
 van de Hogeschool Rotterdam

Een interview met Els de Bock (toenmalig onderwijsmanager Verpleegkunde) en Marjon 
van Sorge (op dat moment coördinerend interne trainer/coach Beeld- en Didactisch 
Coachen)

De bachelor-opleiding Verpleegkunde maakt deel uit de Hogeschool Rotterdam. 
 In 2014 is de complete opleiding gestart met Didactisch Coachen. Aanleiding was de 
zorg over de tevredenheid van studenten en docenten, en ook de studieresultaten. Op 
allerlei (organisatorische) terreinen was de opleiding al bezig geweest om dit te verbete-
ren, maar nog niet structureel. De opleiding is het scholingstraject gaan volgen, zoals 
beschreven in het hoofdstuk ‘Duurzaamheid en Onderhoud’. 

Wanneer ontstond het vertrouwen dat dit de goeie weg was?
De aanpak was voor ons heel belangrijk, nl. dat het een meerjarig traject is voor iedereen. 
En we vonden het belangrijk dat Didactisch Coachen is gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek. Wij kregen snel vertrouwen in de aanpak, omdat we al heel snel effect zagen, 
met name op hoe je met elkaar omgaat als docenten. Wij kregen meer en diepgaand 
contact met elkaar. En we zagen via de coaching on the job, hoe studenten blij werden 
van de feedback en daar iets mee konden. En we ervaarden hoe lastig het ook was om 
bijvoorbeeld feedback op strategie te geven, we zagen het effect ervan en dat maakt ons 
enthousiast. 

Wat zijn de factoren die van belang waren om er een geslaagd traject van te maken bij 
Verpleegkunde?
In de aanpak zijn we niet te voorzichtig geweest. We hebben steeds gehandeld vanuit een 
lange-termijn-visie waar we heen wilden. Het scholingstraject was niet vrijblijvend. In 
principe zeiden we: iedereen moet meedoen. Dit was trouwens bij Verpleegkunde ook 
geen issue. Iedere collega snapte: van de inhoud van ons vak weten we heel veel, maar 
hoe je dat moet overdragen op anderen is niet ons vak, we zijn niet opgeleid in didactiek. 
Kortom: De stappen tot actie waren helder, en iedereen kwam aan bod.
We zijn direct gestart met het opleiden van interne trainers Beeld- en Didactisch Coach - 
en, waardoor het zou beklijven. En dat was nieuw voor onze opleiding. We waren nog 
niet gewend aan filmen en de beelden met elkaar bekijken. Er was ook best was koud-
water-vrees. Maar doordat de positieve benadering van Didactisch Coachen ook in het 
bespreken van de beelden werd gehanteerd, verdween dat al snel. Vervolgens zijn we al 
heel snel meer interne trainers gaan opleiden, zodat er een stevige pool zou komen. Dat 
was nodig, omdat het management van meet af aan al goed in de gaten had, dat interne 
trainers ook weer gemakkelijk kunnen verdwijnen, omdat ze bijvoorbeeld een andere 
baan krijgen. 


