Durf een OEN te zijn!

Oplossingsgericht coachen voor onderwijsprofessionals
Gaan uw gesprekken met leerlingen vaak over problemen? Ziet u soms
ook, dat er ondanks uw goede bedoelingen en hulp, weinig verandert?
Leer oplossingsgericht coachen, in de training Durf een OEN te zijn!
Met oplossingsgerichte coaching lukt het u om uw leerlingen het heft in
eigen handen te laten nemen. U ziet dat ze hun creativiteit gaan gebruiken
en verantwoordelijkheid nemen om werkzame oplossingen te vinden.
Durf een OEN te zijn! is geschikt voor alle professionals in het onderwijs die
leerlingen begeleiden. Dit kunnen leerkrachten of docenten zijn, mentoren,

Programma
Blok 1: Coaching leren kennen
U maakt kennis met de uitgangspunten
van coaching en verkent de positie van
oplossingsgerichte coaching in het brede
veld van gesprekshulpverlening. U leert
afspraken maken over ‘contact & contract’
en ervaart hoe dit werkt voor het vervolg.

intern begeleiders, zorgcoördinatoren, decanen, teamleiders en andere

Blok 2: Praktische Coachvaardigheden

professionals, bijvoorbeeld op het gebied van orthopedagogiek of school-

trainen

maatschappelijk werk.

U krijgt inzicht in de diverse niveaus van

Doel
Na afloop van de training kunt u uw leerlingen op een positieve en oplossingsgerichte manier coachen. U bereikt meer met minder inspanning, omdat u

luisteren en leert om actief luisteren in te
zetten als coachcompetentie. Ook leert u
effectieve vragen stellen.

doelgericht en licht communiceert én weet aan te sluiten bij de belevings-

Blok 3: Coachvaardigheden verdiepen

wereld van uw leerlingen. U stimuleert ze om hun eigen oplossingen te

U breidt uw vaardigheden uit door bewust

vinden, die werken.

te schakelen tussen diverse gespreks-

Aanbod
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer twee uur. In ieder
blok traint u coachcompetenties, die van u een oplossingsgerichte coach

niveaus. U leert weerstand herkennen
en weet hoe u weer vooruitgang kunt
boeken.

maken. U doet veel oefeningen en maakt kennis met de theoretische

Blok 4 (facultatief): Een ware coach zijn

achtergronden van oplossingsgerichte coaching en positieve psychologie.

U leert hoe u een coachgesprek of -traject

U krijgt praktische opdrachten mee, die u in uw eigen onderwijspraktijk

kunt afsluiten en hoe u de leerling kunt

kunt uitvoeren. Indien gewenst ronden we de training af met een

blijven committeren aan zijn of haar doel.

terugkom-bijeenkomst, waarin ervaringen uitwisselen en leren van elkaar

U wisselt praktische ervaringen uit met

centraal staan.

andere cursisten en leert van elkaar.

Nicolien Verrips is de trainer. Zij combineert haar jarenlange ervaring in het
onderwijs met gedegen kennis en kunde op het gebied van coaching. Huidige
opdrachtgevers roemen haar energieke, lichtvoetige en praktische aanpak en
haar vermogen om aan te sluiten bij de dagelijkse werkpraktijk van onderwijsprofessionals.
Nicolien Verrips is aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches
(NOBCO) en gecertificeerd door de International Coach Federation (ICF).

Praktische informatie
Durf een OEN te zijn! bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer twee uur.
De bijeenkomsten worden in overleg ingepland op de locatie en de tijdstippen
die geschikt zijn voor de deelnemers. Een groep bestaat uit ongeveer zes tot
twaalf collega’s van een onderwijslocatie of -groep.
Een prijsopgave ontvangt u op verzoek. Durf een OEN te zijn! wordt vrijgesteld

Meer weten?
Wilt u meer weten, een prijsopgave
ontvangen of heeft u een vraag die
specifiek geldt voor uw organisatie,
neem dan telefonisch of per mail
contact op.

van BTW aangeboden; Nicolien Verrips Coaching beschikt over een CRKBOregistratie voor kortdurende scholing in het onderwijs. De kosten zijn inclusief
voorbereiding en materialen voor de cursisten.

Workshop
Kort kennismaken met coaching? Liever een workshop?
Kies dan voor de mini-versie! Handvaten voor de coach,
oefeningen, achtergronden en hand-outs.
Prikkelend, actief en leerzaam. Ook voor ouders!

Eykmanlaan 3
8024 EG Zwolle
06 - 1422 1494
www.nicolienverripscoaching.nl
info@nicolienverripscoaching.nl

