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Inleiding 
 
In deze lintminor ontwikkel je jezelf tot een beginnende coach en dat betekent dat je vragen 
stelt als: Hoe kun je zelfinzicht, leren en talenten van een ander bevorderen? Welke 
instrumenten zet je in? Wat is jouw bijdrage als coach? Welke methodieken en instrumenten 
heb je?  
 
Je ontwikkelt je tot ‘beginnende’ of ‘junior’ coach, omdat je vooral verkent en oefent. Het 
ontwikkelen van coachvaardigheden vraagt veel praktijkuren en doorgronding van methoden 
en technieken, naast diepgaande reflectie op jezelf. Dus hoe ‘junior’ je aan het einde van de 
lintminor bent, hangt af van je eigen inzet. Hoe junior je als professional blijft, hangt af van 
jouw praktijk na de lintminor. 
 
Gelukkig begin je niet blanco aan dit blok. Tijdens de lintminor versterk en verdiep je de 
vaardigheden die je al eerder in de opleiding hebt opgedaan. Denk aan de 
gespreksvaardigheden tijdens Leidinggeven HRM, veranderkundige inzichten en 
beïnvloeding tijdens Veranderen en Adviseren, maar ook aan procesinzicht vanuit OPM en 
inzicht in arbeid, arbeidsmarkt, verwachtingen, organisatiesystemen van Arbeidstransitie. 
Ook onderzoek je jezelf en je eigen opvattingen, bijvoorbeeld doordat je de instrumenten en 
theorieën op jezelf toepast. Hiermee leer je ze doorgronden. Dat maakt dat je verantwoorde 
keuzes kunt maken voor de inzet van deze instrumenten bij anderen (= transfer).  
Dit bereid je weer voor op het semester Afstuderen en het afronden van je Persoonlijke 
Professionalisering. 
 
Centraal in de minor staat de rol van begeleider in (dienst van) een organisatie. Je blijft dus 
balanceren tussen de belangen van de organisatie en de coachee (= persoon die je coacht). 
 
De docenten van deze minor bieden aandacht aan de theorie en geven veel gelegenheid om 
te oefenen, om ‘good practice’ uit te wisselen en om concrete praktijksituaties te 
onderzoeken. Niettemin ben jij de enige die bepaalt of jouw ontwikkeling tot coach landt, 
beklijft en effect heeft op jouw professioneel handelen.  
 
Veel plezier en succes! 
 
Merit 
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1.  Doelstellingen 
 
De leerdoelen voor deze lintminor zijn: 
 
1. Je kunt benoemen wat coaching is. Je begrijpt het profiel van een professionele coach. 

Je kunt verwoorden hoe jij je verhoudt tot dit profiel en er beter in kunt worden. 
2. Je kunt een coachtraject ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Concreet betekent dit dat je 

in staat bent om: 

• Iemand van buiten de eigen opleiding/familie/vriendenkring te ondersteunen bij 
het verkrijgen van inzicht in keuzes, talenten en wensen rond werk, 

• Verantwoorde keuzes te maken voor de passende inzet van benaderingen, stijlen 
en instrumenten en bij dilemma’s in het traject. Je ziet de ethische consequenties 
van deze keuzes. Je kunt je keuzes overtuigend verantwoorden, 

• Belemmeringen in een coachtraject en –gesprek effectief aan te pakken, 

• Een coachgesprek en –traject te evalueren aan de hand van de gestelde doelen, 
beoogde en bereikte resultaten. 

3. Je kunt coachgesprekken voeren. Je maakt daarbij gebruik van de basisvaardigheden 
van coaching en van passende methodes en daarbij horende instrumenten, zoals: 

• Luisteren, doorvragen, samenvatten, 

• Het geven van ontwikkelingsgerichte feedback, 

• Het benoemen van gevoelsreflecties en het passend gebruik van regulerende en 
meta-opmerkingen, 

• IJsberg, kernkwadranten, STARR(T), schaal, wondervragen, metaforen, tekenen, 
moodboards, humor, spiegelen, ankeren, tarot, dramadriehoek, testen en vele 
andere instrumenten op een verdiepende en verantwoorde manier 

4. Je hebt je verdiept in een aspect van coaching dat je aanspreekt/verwondert. Je hebt je 
mening hierover vanuit theorie logisch beargumenteerd. 

 
 

2. Relatie tot het curriculum van HRM 
 

2.1 Resultaatgebieden/beroepstaken 
 
Aan het eind van je Hbo-opleiding ben je in staat om veelvoorkomende taken en 
probleemsituaties in de beroepspraktijk adequaat aan te pakken en op te lossen. Daarbij 
gaan we uit van relevante situaties op Hbo-niveau 3. Dit betekent dat je taak complex en 
ongestructureerd is. De context waarin je handelt is onbekend, complex en (deels) 
ongespecificeerd.  
 
De lintminor is opgesteld binnen de opleiding HRM (Personeel & Arbeid). Hieronder vind je 
een overzicht van de resultaatgebieden en daarbinnen de beroepstaken die in deze lintminor 
aan de orde komen. Zie voor een toelichting en uitwerking het opleidingsprofiel van opleiding 
HRM. Alleen de relevante taken vind je in het overzicht terug. 
 
 

 
 

Je kunt wel roepen dat je op het juiste spoor zit, maar daar 
heb je niks aan als de trein stilstaat. 
Auteur onbekend  
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Resultaatgebied 01 HRM in de context van de organisatie  

a. Inzicht hebben in de invloed van macro-ontwikkelingen op de organisatie en 
haar mensen 

۷ 

f. Activiteiten evalueren en bijstellen  ۷ 
  
Resultaatgebied 04 De ontwikkeling van individu, teams en organisaties  

a. Onderzoeken en analyseren van performance problemen en 
ontwikkelbehoeften  

۷ 

b. Adviseren en ontwerpen van HRD-instrumenten of –beleid (niet beleidsmatig) ۷ 
c. Toepassen en faciliteren van HRD-instrumenten of –beleid (geen trainingen) ۷ 

 
Resultaatgebied 05 Professionalisering van de HR-functie  

a. Professionele bijdrage aan het vakgebied leveren ۷ 
b. Reflecteren op eigen handelen ۷ 
d. Bewust zijn van de dilemma’s en paradoxen in HRM ۷ 
e. Beschikken over ethisch besef  ۷ 
f.  Beschikken over communicatievaardigheden op Hbo-niveau ۷ 

 

2.2 Competenties 
 
Bij het uitvoeren van een beroepstaak is het van belang dat je aandacht besteedt aan 
transfer. Dit wil zeggen dat je weet hoe je kunt handelen in een situaties die anders is dan 
geoefend. Dit bereik je door oog te hebben voor je competenties (onderliggende 
vermogens). We hebben uit de competenties van de Faculteit Business en Economie (FBE) 
drie competenties gekozen: ontwikkelingsgericht handelen, communiceren en onderzoekend 
vermogen. Voor de lintminor kun je ze als volgt zien: 
 
Ontwikkelingsgericht handelen 
Deze competentie neemt een centrale plaats in binnen de lintminor. Het leren en de 
ontwikkeling van jezelf en de persoon die jij coacht, zijn heel belangrijk. Je gebruikt actief 
relevante concepten en zowel eigen als andermans ervaringen. 
 
Communiceren 
Communicatieve vaardigheden zijn de basis voor de coach. Als coach laat je zien dat je 
uitgaat van gelijkwaardigheid, aandacht voor de ander, aanvaarding van de ander en van 
jezelf. De coach en coachee hanteren zelfverantwoordelijkheid en persoonlijk leervermogen 
als uitgangspunt. Als coach ondersteun en stimuleer je de coachee. Ook daag je de coachee 
uit om verantwoordelijkheid te nemen voor bewustwording, ontwikkeling en het keuzeproces.  
 
Onderzoekend vermogen 
Je signaleert en analyseert beroepsvraagstukken rond het begeleiden van en richting geven 
aan coachtrajecten. Thema’s zijn verhelderen, ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en 
laten, zelfsturing stimuleren, houding, visie, stijlen. Je gebruikt actuele en relevante 
concepten, theorie en instrumenten. Je onderzoekt daarmee je eigen ervaringen en die van 
medestudenten. Je verantwoordt je keuzes op basis van observatie en theorie.  
 
Je krijgt van de docenten en van medestudenten feedback op de ontwikkeling van deze 
competenties. Wanneer je in het semester ook gericht wilt werken aan andere competenties, 
geef je hier zelfsturing aan en vraag je feedback. 
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3. Programma 
 
We gaan er in deze lintminor van uit dat je leert vanuit je nieuwsgierigheid en gebruik maakt 
van je eigen creativiteit. Dit betekent dat je zelf vormgeeft aan je eigen leerproces. Door 
hieraan te werken, leer je wat jij te leren hebt. De docenten ondersteunen je daarbij. Je kiest 
je eigen weg, wat betekent dat er veel ruimte is voor diversiteit, binnen een kader. Dit kader 
zijn de toetsproducten die zijn vastgesteld (op hoofdlijnen) en de beoordeling van de 
producten, die aangeeft wat je nog zou kunnen leren.  
Het programma bestaat uit één blok van 10 weken. De eerste weken zijn de lesweken. In de 
weken 8, 9 en 10 is ruimte voor toetsing, assessment, afronding en evaluatie.  
 

3.1 Werkwijze Lintminor 
Tijdens het semester bespreek je je coachervaringen in de klas en oefen je veel met 
praktijksituaties, waarbij je de mogelijkheid hebt om elkaar te advies te vragen en geven. 
Dit betekent dat je zelf geregeld gecoacht wordt en werkt aan eigen vraagstukken in je 
studie, werk of privé. Dit zijn geen toneelstukjes, maar het is echt. Daarom werken we met 
vertrouwelijkheid. Wat gedeeld wordt in het klaslokaal, blijft in het klaslokaal.  
 
Wat ook nadrukkelijk de bedoeling is van de lintminor, is dat we werken met voorbeelden 
uit je eigen praktijk. Dit betekent dat je alert blijft op wat er gebeurt tijdens je eigen oefenen 
buiten de klas. Je laat zien wat je goed deed, maar je vraagt ook aan ons om mee te kijken 
met wat anders ging dan je dacht. Zonder dat je de oplossing al weet, onderzoeken we 
samen met jou wat je deed, hoe dat er uit zag voor een ander en wat dit mogelijk voor effect 
had op de ander. Dit is voor zowel jou als de klas waardevol lesmateriaal.  
Terwijl we allemaal perfect zijn zoals we zijn, gaan we tegelijkertijd onze vaardigheden 
onderzoeken om ze nog beter aan te laten sluiten bij de intenties die we erbij hebben. 
 
De lintminor is praktijkgericht. Dit betekent niet dat theorie niet belangrijk is. In tegendeel. 
Tijdens de les gaat het steeds over het in praktijk brengen van de uitgangspunten van de 
verschillende methodes. Het idee is hierbij dat je pas intuïtief kunt handelen wanneer je de 
methode beheerst. We gaan ervan uit dat je dit in de klas leert vanuit oefenen. Dit betekent 
dat jij iedere les voorbereidt door thuis de theorie door te lezen tot je deze begrijpt en denkt 
toe te kunnen passen. We beginnen iedere les dan ook met tijd voor vragen over de essentie 
of karakteristieken van de theorie/methodes en een toets. Dit begint al in de eerste lesweek 
met vragen over deze handleiding. Als je dit leest, stuur vijf woorden die je associeert met 
coaching naar Merit Kuppers (geen grapje).  

 
Na drie lesweken start je met de coaching van een echte coachee. Deze coachee vind jij 
zelf. Het is iemand die jij nog niet of nauwelijks kent en met wie jij geen hiërarchische of 
afhankelijke relatie hebt. Dus geen vrienden, familie, directe collega of klasgenoot. 
Eventueel wel een collega uit een ander onderdeel van de organisatie, een studiegenoot uit 
een ander jaar met wie je nog niet samen in de klas hebt gezeten.  
Een minimale toets voor de geschiktheid van de ander om jouw coachee te zijn is of je je 
bezwaard zou kunnen voelen wanneer je intieme verhalen hoort van deze persoon en je 
deze niet door mag vertellen aan anderen (denk aan: wil ontslag nemen/scheiden, heeft een 
eetstoornis, heeft gelogen over iets relevants).  
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Onderschat niet hoeveel mensen blij zijn met de mogelijkheid om gratis gecoacht te worden. 
Ook door iemand die zichzelf ziet als een beginner!  
Doe geen toezeggingen om iemand te coachen voordat je je keuze hebt afgestemd 
met de docent!! 
 
Voordat je daadwerkelijk met coaching begint is het verstandig een duidelijk beeld hebt van 
het coaching traject en van jouw kwaliteiten als coach. Dit breng je met je medestudenten in 
kaart. Begin dus niet te vroeg.  
 

3.2. Beschrijving toetsproducten 
Tijdens het programma werk je aan 4 toetsproducten met grote onderlinge samenhang. Ze 
zijn geordend per leerdoel. 
 
Je kunt benoemen wat coaching is. Je begrijpt het profiel van een professionele 
coach. Je kunt verwoorden hoe jij je verhoudt tot dit profiel en er beter in kunt worden. 
Toetsproduct 1. Zelfinventarisatie. Een persoonlijke sterkte-/zwakte-analyse in de rol 

van coach met bijpassende leerdoelen 
 
De zelfinventarisatie (Toetsproduct 1) in relatie tot coaching doe je meteen aan het begin. 
Deze geeft aan waar je staat in vergelijking met het profiel dat je vindt in de bijlage en met 
het oefenen in het eerste dagdeel. Na deze ‘nulmeting’ ontwikkel je je tijdens het semester 
door te oefenen en lezen. In de volgende toetsproducten kom je hier steeds op terug. 
Hierdoor krijg je inzicht in wat je ontwikkeld hebt, maar ook hoe je je ontwikkeld hebt. 
 
Je kunt een coachtraject ontwerpen, uitvoeren en evalueren.  
Toetsproduct 4. Eindwerkstuk coachtraject 
 
Tijdens de lintminor voer je één coachtraject uit van minimaal vier bijeenkomsten. Kies 
iemand met kenmerken (bv-leeftijd, houding) en vragen die een beetje spannend voor je zijn.  
 
Het eindwerkstuk bestaat uit een verslaglegging van één traject. Je beschrijft hierin wat er 
concreet is gebeurd. Daarnaast verantwoord je de keuzes die je hebt gemaakt en geef je 
aan wat jij hebt geleerd van het doen van het traject. In deze verantwoording vergelijk je je 
eigen handelen steeds met het coachprofiel en coachtraject (bijlage). Je evalueert je 
handelen en je eigen ontwikkeling en reflecteert hierop. 
 
Je kunt coachgesprekken voeren. 
Toetsproduct 2. Videocoachgesprek (verslag/analyse hiervan) 
Toetsproduct 3. Coaching-assessment 
 
Toetsproduct 2: Video coachgesprek 
Halverwege de lintminor voer je één coachgesprek met iemand die je redelijk kent. Je neemt 
dit op, bij voorkeur met beeld, eventueel alleen met geluid. De bedoeling hiervan is dat je 
halverwege de minor een tussenevaluatie doet van wat je al geleerd hebt en wat je nog te 
leren hebt. Daarnaast is het een belangrijke oefening in het scheiden van waarneming en 
interpretatie. Dus van ‘Wat zie/hoor ik?’ en ‘Wat vind ik hiervan?’.  
Door gebruik te maken van een opname en die later rustig (een paar keer) af te spelen, kun 
je jezelf waarnemen vanaf een afstand. Wat zie je dan jezelf doen? Je weet tijdens de 
opname meer wat de bedoeling van een coachgesprek is, dus hoe vind je dat je het doet? 
De toets gaat niet over hoe goed je al bent in coaching, maar over hoe goed je bent in het 
waarnemen van gedrag en het (onderbouwd) vormen van een mening hierover.  
Je transcribeert (letterlijk uitschrijven) een deel van het gesprek. Dit helpt ter voorbereiding 
op je afstuderen. 
De docent geef je de opname niet, maar alleen jouw verslag en analyse. Zorg dat je er dus 
vooral zelf veel van leert. Daarom voer je het met iemand die je redelijk kent, zodat je niet al 
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je aandacht besteed aan kennismaking en vertrouwen opbouwen. Het is echter ook niet je 
zus/broer of beste vriendin/vriend, omdat het anders een toneelstuk kan worden of je 
lachend van de bank af rolt. Geef serieus vorm aan je eigen leren.  
 
Toetsproduct 4: Coaching-assessment 
Dit coaching gesprek voer je op school. Je gesprekspartner is een medestudent. Aan 
haar/hem en aan de docent lever je van tevoren een STARR en coachvraag aan (zie 
beoordelingsformulier).  
De docent en je medestudenten beoordelen je met het beoordelingsformulier en de docent 
bepaalt het cijfer. We doen dit in groepjes van drie of vier die door de docent worden 
samengesteld. 
 

4. Planning 
 

Week 
datum 

Dinsdagen  Datum Donderdagen 
 

1. 
2 feb  
 

• Kennismaking  
met elkaar, coaching, het blok 

• Test vooraf  
Wat is coaching van ontwikkeling? Wat 
kan je al? 
Opbrengst: inzichten voor 
zelfinventarisatie 

• Zelf uitvoeren gesprek 
Wat heb je nog te leren? 
Opbrengst: feedback op eigen 
competenties ten behoeve van de 
zelfinventarisatie 

 
Voorbereiding: 
Lees handleiding, extra aandacht voor: 
bijlages ‘Beoordelingsformulier 
zelfinventarisatie’ en ‘Beroepsprofiel 
talentcoach’ en Rubrics 
Docent: Merit Kuppers 

 
4 feb 
 

 

Opbouw van het traject en vooral de intake:  

• Probleemanalyse,  

• Structuur/opbouw van het gesprek,  

• Gespreksmodel,  

• Plan van aanpak,  

• Wat zijn coachvragen? 
Voorbereiding: 
Lees Donders hfdst 1 & 2 ‘Coachen’ en 
‘Bijlage: Beschrijving Coachtraject’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent: Merit Kuppers 

2.  
9 feb 
 

Methoden en technieken  
Oplossingsgericht coachen 
 
Voorbereiding: 
Lees Donders hfdst 3 over 
Oplossingsgericht werken  
 
Docent: Daphne Rouwenhorst 
 
 
 
 
Inleveren via Brightspace 
zelfinventarisatie 

 
11 feb 
 

 

Coaching in actie 
Oplossingsgericht werken 
 
 
Voorbereiding: 
Lees Donders hfdst 3 over Oplossingsgericht 
werken  
 

Docent: Daphne Rouwenhorst 
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3. 
16 feb 
 

Coachtraject, kernkwadranten, 
inzetten instrumenten 
 

• De structuur van een serie 
coachgesprekken 

• Kernkwadrant 

• Regie opmerkingen 
 

Wat is de echte coachvraag?  
 
Praktijk: Verdiepen op de 
problematiek. Kritisch denken, 
kritisch luisteren. Inzetten van 
jouw kennis van methoden/ 
instrumenten/ arbeidsmarkt/mens 
in organisatie/ ontwikkeling voor 
het vinden van de vraag achter de 
vraag. Voorbereiding: Lees Donders 
hfdst 1 & 2 ‘Coachen’ en ‘Bijlage: 
Beschrijving Coachtraject’ 
Kernkwadrant Offman, zie 2 A4 in 
de handleiding of materiaal dat al 
in je bezit is 

 
 
Docent: Merit Kuppers 

 
18 feb 
 

 
Coaching in actie 
Terugblikken op eigen ervaringen, oefenen 
met in reflectie brengen van de coachee,  
 
Uitvoering: gespreksvaardigheid. Praktijk: LSD 
op gevorderd niveau & ‘In reflectie brengen’. 
Oefenen met onderscheid tussen waarnemen 
en interpreteren. 
Voorbereiding voor toetsprodukt 
zelfassessment videogesprek. Neem je Rubrics 
hardcopy mee naar de les ajb 
 

 
Docent: Merit Kuppers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 feb Inleveren herkansing zelfinventarisatie 
via Brightspace 
 

 VOORJAARSVAKANTIE 22-26 FEB  

4. 
2 mrt 
 
 

 
Methoden en technieken 
NLP 
In de lessen NLP wordt de definitie van NLP 
uitgelegd en welke vaardigheden daarbij 
horen. De lessen zijn praktisch ingericht. Je 
oefent de vaardigheden in verschillende 
NLP-technieken t. w. Metamodel (gebruik 
van taalpatronen) Herkaderen, Logische 
niveaus en de Posities.  Ook deze 
technieken oefen je na uitleg samen met 
elkaar. Zo leer je vanuit eigen ervaring en 
dit is een van de uitgangspunten van NLP! 
 
 
 
 
 

 
4 mrt 
 

 

NLP 

In de lessen NLP wordt de definitie van NLP 
uitgelegd en welke vaardigheden daarbij 
horen. De lessen zijn praktisch ingericht. Je 
oefent de vaardigheden in verschillende NLP-
technieken t. w. Metamodel (gebruik van 
taalpatronen) Herkaderen, Logische niveaus 
en de Posities.  Ook deze technieken oefen je 
na uitleg samen met elkaar. Zo leer je vanuit 
eigen ervaring en dit is een van de 
uitgangspunten van NLP! 

Docent; Charlotte Schlichte-Bergen-
Moormann 
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Voorbereiding: 
Lees Donders hfdst 5 over NLP en Nijgh 
hfdst 1 

Docent; Charlotte Schlichte-Bergen-
Moormann 

 

Voorbereiding: Lees Donders hfdst 5 over NLP 
en Nijgh hfdst 1 
 
 
 
Zaterdag 6 maart Inleveren zelfassessment 
coaching video voor 1200 uur via Brightspace 
 

5. 
9 mrt 
 

 Oplossingsgericht coachen 
 
Theorie en oefenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent: Daphne Rouwenhorst 
 

 
11 mrt 
 

Oplossingsgericht coachen 
 
Theorie en oefenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent: Daphne Rouwenhorst 

6. 
16 mrt 
 

Methoden en technieken 
Luistervaardigheden, gesprekstechnieken, 
drama- driehoek, IJsberg, intervisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docent: Merit Kuppers 
 

 
18 mrt 
 

Methoden en technieken 
 Doorlopen van het competentieprofiel van de 
coach (STIR) en de 
zelfbeoordelingsformulieren van PP.  
Feedback hierop via observeren 
coachgesprek. Competenties herkennen.  
Zelf uitvoeren gesprek 
Wat heb je nog te leren? 
Opbrengst: verder zicht op eigen 
competenties. Toetsen Rubrics 
 
Docent: Merit Kuppers 
 
Zaterdag 20 maart Inleveren herkansing 
zelfassessment coaching video voor 1200 uur 
via Brightspace 
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7. 
23 mrt 
 

Coaching in actie  
Terugblikken op eigen ervaringen, oefenen. 
 
Onderzoek van coachvraag, vraag achter 
de vraag en vervolgens verantwoorden 
welke methode je kiest en wat dat 
betekent. 
Oefenen met Rubrics en toetsprodukt 
coaching-assessment via zelf ingeleverde 
situatie.  
 
Docent: Merit Kuppers 
 
 
 
 

 
25 mrt 
 

Verslaglegging 
Schrijven van een rapportage/verslag aan 
opdrachtgever/ coaching in organisaties: 
consequenties, autonomie 
Opstellen rooster voor coaching-assessment 
 
Voorbereiding: 
Herlees Donders hfdst 2 (vooral 2.5) en lees 
Nijgh hfdst 2 en 4. 
 
 
Docent: Merit Kuppers 
Donderdag 25 maart meenemen hardcopy 
STARR en coachvraag aan coachend 
medestudent en docent, en moet worden 
goedgekeurd door Merit Kuppers 
Deze STARR bespreken we tijdens de les. 
 
 
 
 
 

8 
30 mrt 

Coaching assessment volgens rooster 1 april 
 

Coaching assessment volgens rooster 
 

9 
6 april 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 april 

 
Zondag 11 april inleveren eindwerkstuk voor 
1200 uur via Brightspace  
 
 
Herkansing Eindwerkstuk 
Zondag 25 april inleveren eindwerkstuk voor 
1200 uur via Brightspace 
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5.  Literatuur 
 
Verplicht: 
1. Donders, W. (2016) Coachende gespreksvoering. 3e druk. Boom, Amsterdam. Eventueel 

kan de tweede druk ook. 
2. Nijgh, L. & Tol, N. van (2017) Leren reflecteren. Boom, Amsterdam 
3. Het materiaal over APA dat al in je bezit is. We wijzen je ook op het naslagmateriaal 

(https://zoeklichtnaslag.hva.nl/ ) en de instructievideo’s 
(http://www.hva.nl/bibliotheek/diensten/ondersteuning/zoeken/cursus-zoeklicht/cursus-
zoeklicht.html ) 

 

 
 
Websites 
 www.nobco.nl; www.noloc.nl; https://www.lvsc.eu/  
 
http://www.werkvormen.info/werkvorm/ 
 
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/ (mogelijk alleen gratis in te zien 
vanaf een HvA-locatie/-server). Dit is slechts één van de databanken die via de HvA gratis 
toegankelijk is. Zie voor meer mogelijkheden: https://databanken.bibliotheek.hva.nl/  
 

 
 

Jouw weg is prima voor jou maar niet voor mij. Mijn weg is 
goed voor mij maar niet voor jou. 
Swami Vivekananda  

https://zoeklichtnaslag.hva.nl/
http://www.hva.nl/bibliotheek/diensten/ondersteuning/zoeken/cursus-zoeklicht/cursus-zoeklicht.html
http://www.hva.nl/bibliotheek/diensten/ondersteuning/zoeken/cursus-zoeklicht/cursus-zoeklicht.html
http://www.nobco.nl/
http://www.noloc.nl/
https://www.lvsc.eu/
http://www.werkvormen.info/werkvorm/
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/
https://databanken.bibliotheek.hva.nl/
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6. Toetsing, beoordeling en feedback  
 

6.1. Overzicht leerdoel en toetsing  
Dit overzicht is gemaakt ter verantwoording van de focus van de lintminor en de wijze 
waarop wij deze toetsen. Jou geeft dit inzicht in waar je je vooral op moet richten als je het 
toetsproduct maakt. Het niveau van Bloom geeft iets weer over de verwachting van het 
professionele niveau waarmee je het product maakt. 
 

Leerdoel / beroepshandeling Toetsproduct Niveau1 

Je kunt benoemen wat coaching is. Je 
begrijpt het profiel van een professionele 
coach. Je kunt verwoorden hoe jij je verhoudt 
tot dit profiel en er beter in kunt worden 

Zelfinventarisatie 3 

Video coachingsgesprek zelfassessment Verslaglegging zelfassessment 3 

Je evalueert een coachtraject.  
Je verwoordt je ontwikkeling t.a.v. het profiel van 
een ‘professionele’ coach (leerdoel in combinatie 
met ontwikkelingsgerichtheid) 

Eindwerkstuk 6 

Je voert een coachgesprek, daarbij gebruik 
makend van de basisvaardigheden, instrumenten 
en uitgangspunten van coaching 

Coaching-assessment 3 

 

 
1 Niveau van Bloom, zie bijlage 
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6.2. Overzicht toetsproducten & deadlines 
 

Alle toetsproducten inleveren via Brightspace 
 

Toetsproduct  Leerdoel/beroepshandeling Beoordel
end 
docent 

Deadline EC Herkansing 

Zelfinventarisatie 
6117ZIS_PD 

Je verhoudt je tot het aangeleverde 
profiel en formuleert hieruit twee 
ontwikkel - en ervaringsdoelen 

Merit 
Kuppers 

Week 2, 
dinsdag 9 
feb voor 
1200 uur 
via 
Brightspace 

3 EC Week 3 
Donderdag 
18 feb voor 
1200 uur in 
BS 

Zelfassessment 
coaching video 
6117VVC_PD 

Je voert een coaching gesprek 
waarbij je gebruik maakt van de 
vaardigheden, instrumenten en 
uitgangspunten van ontwikkel 
coaching en talentmanagement 

Merit 
Kuppers 

Week 4,  
Zaterdag 6 
maart voor 
1200 uur in 
BS 

3 EC 
 
 
 

Week 6, 
Zaterdag 
20 maart 
Voor 1200 
uur in BS 

Eindwerkstuk 
coaching traject   
6117ETB_PD 

Je kunt een ontwikkel coachtraject 
ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren. 
Je reflecteert op je eerder gestelde 
ontwikkel - en ervaringsdoelen en 
wat jou daarin geholpen heeft om 
te leren. 

Merit 
Kuppers 

Week 9, 
Zondag 11 
april voor 
1200 uur in 
BS 

6 EC Zondag 25 
april voor 
1200 uur 
BS 

Coaching-
assessment 
6117GAS_PD 

Je toont je competent in het voeren 
van een coachgesprek waarbij je 
laat zien het geleerde in dit 
semester toe te passen. 

Merit 
Kuppers 

Week 8, 
volgens 
rooster 30 
maart en 1 
april 

3 EC Op 
afspraak 

 
 Voor het eindwerkstuk geldt dat dit later ingeleverd mag worden wanneer dit noodzakelijk is 
in verband met het verloop van het coachtraject. Streef echter naar de gestelde datum.  
 

 

 

Laat het leven ook eens van jou genieten. 
 Auteur onbekend  

De keuzes die je maakt zijn een afspiegeling van hoe en wie 
je bent. 
Auteur onbekend  
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Bijlage: Beoordelingsformulier zelfinventarisatie 
 
De persoonlijke zelfinventarisatie is een startdocument, een soort nulmeting, waarin je aangeeft waar 
je sterk in bent en waar jij je nog verder in wilt ontwikkelen. Hiervoor vergelijk jij jezelf met het 

beroepsprofiel van de talentcoach (pagina 27 en 28) en competentieprofiel van 
een coach, 
Je gebruikt de aangepaste zelfbeoordeling formulieren van PP (zie bijlage) voor de competenties 
Communiceren, Ontwikkelingsgericht handelen en Onderzoekend vermogen. 
Op basis van de zelfinventarisatie schrijf je een reflectie van ongeveer een half A4 waarin je aangeeft 

wat jij denkt dat je belangrijkste sterke punten zijn (kwaliteiten/talenten). Geef aan hoe je dit inzet bij in 

coaching. 

Daarnaast geef je aan wat jij denkt dat je minst sterke punten zijn (half A4) en je formuleert twee 

ervaringsdoelen. Ervaringsdoelen geven aan welke ervaring je denkt nodig te hebben om je minst 

sterke punten te ontwikkelen. Wees heel concreet in hoe dit er voor jou uitziet. Je levert de 

zelfbeoordelingsformulieren in als bijlages. 

 

Omvang zonder titelpagina of bijlages: tussen 2 en 3 pagina’s.  

Student & studentnummer  
Datum beoordeling  
Beoordelaar  
Eindcijfer student  

 
Beoordeling  

Onderwerpen  Opmerkingen Beoordeling  
Inhoud Reflectie op sterke punten (3 punten) 

• Maak gebruik van het BEROEPSPROFIEL 
TALENTCOACH EN 
COMPETENTIEPROFIEL VAN EEN 
COACH    

 

• Herkenbaar dat zelfbeoordelingen FBE zijn 
gebruikt 

• Sterke punten zijn geformuleerd als sterke 
punten 

• Relatie tot coaching is benoemd.  

• Minimaal ½A4, max 1 A4 

  

Inhoud Minst sterke punten (3 punten) 

• Minst sterke punten zijn concreet benoemd 

• Relatie hiervan tot coaching is benoemd. 

• Ervaringsdoelen geven aan wat ervaren 
moet worden (dus niet resultaat!) 

• Er is verwoord wat en hoe geleerd wordt.  
Minimaal ½A4, max 1 A4 

  

Inhoud Ervaringsdoelen (2 punten) 

• Ervaringsdoelen geven aan wat ervaren 
moet worden (dus niet resultaat!) 

• Ervaringsdoelen passen bij de te 
ontwikkelen punten 

• Ervaringsdoelen zijn concreet gemaakt. 

• Er is verwoord wat en hoe geleerd wordt.  
Minimaal ½A4, max 1 A4 
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Vorm (1 punt) 

• De inhoud een geheel vormt een geheel 

• De titelpagina bevat alle gegevens 

• De inleiding is een inleiding  

• De samenvatting is een samenvatting of 
de conclusie is een conclusie 

  

Schrijven (1 punt) 

• De woorden zijn juist gekozen 

• De werkwoorden zijn goed vervoegd 

• Spelling en interpunctie zijn correct 

• De schrijfstijl is neutraal en consistent 

• Zinsconstructies zijn helder 

 
 

 

 
 
Voorbeelden ervaringsdoelen 
Ervaringsdoelen geven aan welke ervaring je denkt nodig te hebben om je minst sterke punten te 
ontwikkelen. Omschrijf ze concreet, specifiek en haalbaar.  
1. ‘Om mijn neiging tot snel oordelen te verminderen, kies ik een coachee die heel anders is dan ik. 

Bij voorkeur met een coachvraag die ik op het eerste gezicht niet snap of raar vind. Tijdens de 

gesprekken ga ik turven hoe vaak ik ‘maar’ zeg. Bij ieder coachgesprek mag dit niet meer dan vijf 

keer zijn.’  

2. ‘Ik stel te veel vragen tegelijkertijd. Dit doe ik ook op mijn werk. Ik ga tijdens iedere werkdag 

minimaal twee keer een half uur erop letten dat ik na het eerste vraagteken ophoud met praten en 

de ander kans geef te reageren. Hier herinner ik mijzelf aan door een vraagteken op mijn hand te 

tekenen en een de stopwatch te zetten op mijn telefoon. Wanneer de stopwatch afloopt, vraag ik 

(als het goed voelt) aan een persoon met wie ik gesproken heb hoe deze persoon het gesprek 

heeft ervaren. Ook schrijf ik in drie zinnen op hoe het naar mijn mening is gegaan. ’ 
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Bijlage: Formulier zelfassessment coachingvideo & Beoordeling 
 
Om inzicht te krijgen in je gespreksvaardigheden maak je buiten de lesuren een video van 
een coachgesprek. Dit is bedoeld om concreet inzicht te krijgen in wat je nog te leren hebt in 
relatie tot wat getoetst wordt in het coaching-assessment. 
De criteria zijn dezelfde als bij de zelfinventarisatie (Toetsproduct 1) en het coaching-
assessment. Wat deze criteria precies zijn, wordt uitgewerkt in een rubric in de eerste les. 
Jij levert dit formulier ingevuld in en dit is het enige dat je inlevert! De docent vult 
vervolgens het laatste stuk in als beoordeling. 

 
Student & studentnummer  

Datum gesprek en naam gesprekspartner  

 

Uitgangspunten attitude 
Geobserveerd gedrag 

 

Zelfbeoordeling en voornemens 

 

Werkt methodisch 

Geobserveerd gedrag 

 

Zelfbeoordeling en voornemens 

 

Past gespreksvaardigheden toe 

Geobserveerd gedrag 

 

Zelfbeoordeling en voornemens 

 

Laat gedrag zien dat de ander tot zelfinzicht brengt  

Geobserveerd gedrag 

 

Zelfbeoordeling en voornemens 

 

Overige/aanvullende opmerkingen door student 

 
In te vullen door de docent: 

Datum inlevering zelfassessment  
Beoordeling door:  
Beoordeling   
Wordt waargenomen gedrag beschreven als observatie; gescheiden van oordeel en mening? (4p) 
Sluit de zelfbeoordeling aan bij de observatie? (2p) 
Wordt een onderbouwing gegeven van de zelfbeoordeling? (2p) 
Sluiten de voornemens aan bij de zelfbeoordeling? (1p) 
Zijn de voornemens voldoende concreet en ervaringsgericht? (1p) 
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Bijlage: Beoordelingsformulier Eindwerkstuk coaching traject 
 
In het gehele eindwerkstuk ligt de focus op je eigen handelen. Het is een rapportage die bestaat uit 
twee delen:  
Deel 1: procesverslag van de feiten van wat je tijdens de coachgesprekken is gebeurd. Dit is een 
onderdeel wat de opdrachtgever (ook) kan lezen wat helder, kort en bondig is beschreven. Per 
gesprek geeft je aan:  

 

• Wat was je voorbereiding vooraf? 

• Wat is de vraag/vragen waar het gesprek mee begon (Situatie)? 

• Welke aanleiding was hiervoor en welk doel of doelen zijn er gesteld (Situatie)? 

• Hoe heb je er aan gewerkt: welke instrumenten, methodes heb je ingezet en waarom koos je 
hiervoor (Actie)? 

• Wat is bereikt volgens de coachee (Resultaat)? 
 
Deel 2: Het ontwikkelingsverslag is een verder uitwerking van jouw professionaliteit in het 
coachtraject, maar gaat meer over jezelf en je eigen ontwikkeling. Je snapt dat in het coachtraject 
jouw eigen kundigheid en vertrouwen invloed heeft op deze keuzes. Je sluit met het ontwikkelverslag 
aan bij het procesverslag. 
Je reflecteert op de keuzes die je hebt gemaakt: wat zeggen die over jou? Was je vaardig in je 
handelen? Hoe heb je jezelf vaardiger gemaakt? Had je bedoeling het gewenste effect (Resultaat)? 
Waardoor kwam dit en wat ga je dus zeker weer doen en wat niet (Reflectie/Transfer)? Heb je iets 
gedaan met je ervaringsdoelen? Ben je in dit traject uitdagingen aangegaan? Ben je uit je 
comfortzone gestapt? Hoe was het om bepaalde keuzes te maken, welke invloed had je eigen 
onzekerheid, frustraties, emoties? 
 
Er zijn documenten die je hierbij helpen: 
1. De evaluatie door de coachee (mondeling en schriftelijk): Wat heeft de coachee aangegeven 

tijdens de evaluatie, hoe interpreteer je dit en wat doe je ermee? Zie je in de evaluatie van de 
coachee je eigen voornemens terug? (Dus was zichtbaar wat je wou doen?) Wat vindt de coachee 
van jou en hoe sluit dat weer aan bij je zelfevaluatie? 

2. Je geactualiseerde zelfevaluatie en PP-zelfbeoordeling. Je vult de zelfevaluatie en -beoordeling 
opnieuw in en op basis van de vergelijking met die van het begin reflecteer je op je ontwikkeling. 
Wat heb je geleerd, hoe heb je dat geleerd, wat heb je nog niet geleerd? 

3. Gebruik voor dit verslag niet de formats van de handleiding!!!  

 
Student & studentnummer  
Datum beoordeling  
Beoordelaar  
Eindcijfer student  

 

Onderwerpen  Opmerkingen Beoordeling  

Beoordeling procesverslag (4 punten) 

• Is de aanleiding voor de coaching concreet 
en helder verwoord? 

• Zijn de doelen van de coachee/ 
opdrachtgever helder? 

• Is het gevolgde traject concreet en helder 
verwoord? 

• Is de gevolgde aanpak beknopt beschreven, 
begrijpelijk voor een niet-coach? 

• Is het resultaat van de coaching beschreven 
en gerelateerd aan de gestelde doelen? 

• Is de toon professioneel? 

  

Beoordeling ontwikkelingsverslag (5 punten) 
Je geeft per interventie aan welke keuzes 
(richting, onderwerp, benadering, instrumenten, 
methodiek) je gemaakt hebt en vooral waarom. 
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Je reflecteert op het evaluatieformulier van de 
coachee.  

  

Je geeft inzicht in het verschil tussen jouw 
vaardigheden aan het begin van het blok en nu. 
Hierbij maak je gebruik van je geactualiseerde 
zelfinventarisatie (Toetsproduct 1) en 
zelfbeoordelings-formulieren van PP (bijlage) 

  

Beoordeling algemeen (1 punt) 

Schrijven 

• De woorden zijn juist gekozen 

• De werkwoorden zijn goed vervoegd 

• Spelling en interpunctie zijn correct 

• De schrijfstijl is neutraal en consistent 

• Zinsconstructies zijn helder 

 
 

 

Ruimte voor toelichting beoordeling: 
 
 
 

 
NB: Als onderdeel van de rapportage lever je in: 

• Herziene zelfevaluatie en zelfbeoordeling formulieren voor de competenties Communiceren, 
Ontwikkelingsgericht handelen en Onderzoekend vermogen (zie bijlage). 

• Evaluatieformulier coaching traject, ingevuld door de coachee (zie bijlage). 
Wanneer deze documenten niet aanwezig zijn, wordt niet beoordeeld. 
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Bijlage bij eindwerkstuk: Evaluatieformulier coachtraject voor de coachee 
 
PS Dit is de minimale opzet van het evaluatieformulier. Je mag zelf criteria aanvullen 
of wijzigen op basis van wat jij relevant vindt. 
 

Coach  
Coachee  
Datum evaluatie  
Aantal bijeenkomsten  
Startdatum/einddatum  

 
Onderwerp Eens Oneens Weet 

niet 

Attitude    
Het coachtraject was erop gericht dat ik er iets mee zou bereiken    
Onze relatie was gelijkwaardig    
Ik bleef mij gedurende de gesprekken steeds verantwoordelijk voelen voor 
het bereiken van mijn doelen  

   

Methodisch werken    
De coach stuurde mij in het helder krijgen van mijn vraag    
De coach vroeg geregeld naar concrete voorbeelden    
De coach kon het gesprek steeds weer naar het onderwerp terugbrengen    
Gespreksvaardigheden    
Ik merkte dat er naar mij geluisterd werd    
De coach vatte geregeld mijn verhaal samen    
De coach stelde mij vragen die mij stimuleerde tot vertellen    
De coach vroeg geregeld door naar wat ik precies bedoelde    
Er waren een aantal vragen die mij aan het denken zetten; over mijn 
overtuigingen of aannames waar ik nog nooit zo bij stil gestaan had 

   

De vragen en opmerkingen van de coach heb ik ervaren als vrij van 
aannames en persoonlijke overtuigingen 

   

Wanneer ik in een emotie schoot, kon de coach dat goed benoemen en 
ermee omgaan 

   

Stimuleren tot zelfinzicht    
Ik voelde mij gemotiveerd om door te gaan met de gesprekken    
Ik vertrouwde de coach    
Mijn coach was geduldig    
Mijn coach was positief, flexibel en betrokken    
Ons contact voelde heel natuurlijk; de coach kwam authentiek op mij over    
Overige opmerkingen coachee 
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Bijlage: Beoordelingsformulier coaching-assessment 
 
Minimaal twee dagen voorafgaand aan het assessment stuur je een eigen STARR en 

coachvraag op. Dit doe je niet alleen naar de docent, maar ook naar de observator en 

coach van het coaching-assessment. Wees empathisch naar je coach en check tijdig bij de 

docent of je aanlevering wel voldoende is.  

Zonder goedgekeurde en gedeelde coachvraag geen toegang tot het assessment. 

 

Criteria voor de STARR en coachvraag: 

• STARR is correct toegepast en helder beschreven  

• De coachvraag sluit aan bij de STARR. 

• De coachvraag is coachbaar tijdens het coaching-assessment  

• De STARR en coachvraag van voldoende niveau is uiterlijk twee dagen voor het 

assessment toegestuurd aan betrokkenen. 

• Omvang is minimaal 500 woorden, max 1000 woorden. 

 

Deze STARR en coachvraag is het startpunt voor het coaching-assessment. De basis is een 

concrete ervaring tijdens je coachtraject waar je nog mee worstelt. Deze concrete situatie 

beschrijf je met een STARR (zie bijlage). Bij deze STARR schrijf je de coachvraag op die 

volgens jou uit deze situatie volgt. Je coachvraag is een ontwikkelingsvraag (geen 

kennisvraag!), beperkt van omvang (maar niet té beperkt) en heeft waarde om te bespreken 

in 20 minuten.  

 

Student & studentnummer  

Beoordeling door & datum  

 
 
Beoordeling assessment (zie rubrics) 

Onderwerpen  Opmerkingen Beoordeling  
Uitgangspunten attitude (2p) 
 

  

Werkt methodisch (3p) 
 

  

Past gespreksvaardigheden toe (2p) 
 

  

Laat gedrag zien dat de ander tot 
zelfinzicht brengt (3p) 
 

  

Beoordeling: 
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Bijlage: Beschrijving Coachtraject  
 
In de lintminor coaching werk je aan het thema coaching bij jezelf en begeleid je een ander 
met zijn/haar coachvraag. Als ondersteuning bieden wij je dit model als instrument aan. 
Overwegingen: 
1. De opbouw van gesprekken geeft een beeld hoe je de 4 gesprekken vorm kan geven. 

Het is een BEELD. Niet een verplichting. 
2. De formulieren hoef je niet te delen met je coachee of met de docent. Ze kunnen het 

volgende nut hebben voor je: 
a. Ter voorbereiding bedenken wat je aan de orde wil laten komen 
b. Achteraf gebruiken om te reflecteren wat aan de orde gekomen is 
c. De formulieren waarin je hebt gereflecteerd geven allen tezamen achteraf een 

helder beeld voor je eindwerkstuk. 
3. We raden aan een (voorlopig) contract te delen met je coachee. 
 
Fasen in het model 
Intake (1ste gesprek) 
Doel van deze fase is een basis te leggen voor een werkrelatie door; ‘intunen’, ‘rapport’ en 
verbinding maken met de coachee. Hier verken je de coachvraag. Het resultaat hiervan is 
een voorlopig contract.  
 
Oriëntatie (2de gesprek) 
Doel van de oriëntatie is de voorlopige coachvraag in perspectief te zetten en te verhelderen 
tot een definitieve coachvraag. Een tweede doel is dat je meer duidelijkheid geeft over hoe 
en wat jij in gaat zetten. Daar heb je immers na de intake over na kunnen denken.  
Het resultaat van dit gesprek is een definitieve coachvraag en een akkoord op de aanpak 
van het coachtraject. 
 
Uitvoering (gesprek 2, 3, 4) 
Doel van de uitvoeringsfase is om samen met de coachee te komen tot het beantwoorden 
van de coachvraag. Daarbij maak je gebruik van diverse instrumenten. 
 
Afsluiting traject (4de gesprek) 
Deel van het vierde gesprek is de afronding van het coachtraject. Sluit de werkrelatie 
zorgvuldig af. Resultaat is een volledig afgerond coachtraject waarin de coachvraag al dan 
niet volledig beantwoord is. 
 
In een schema: 

Fase gesprek Taak coach 
Intake Sfeer scheppen 

Situatie verkennen 
Probleem verwoorden 
Gespreksdoelen vaststellen 

Oriëntatiefase 
Uitvoeringsfase 

Uitdiepen van relevante informatie 
Conclusies trekken 
Acties en voornemens vaststellen 
Voortgang evalueren en borgen 

Afsluiting fase Evalueren 
Afspraken maken 
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Intake (1ste gesprek) 
 
Dit formulier gebruik je niet voor je eindwerkstuk! 
Doel van deze fase is een basis te leggen voor een werkrelatie door; ‘intunen’, ‘rapport’ en 
verbinding maken met de coachee. Dit zowel op de inhoud als op het proces.  
 
Bij de kennismaking is het van belang dat je vanuit ‘rapport’ neutraal blijft en de coachee 
uitnodigt zijn verhaal te doen. Vragen stellen, doorvragen en parafraseren zijn hierbij 
belangrijke vaardigheden. Je onderzoekt de aanleiding tot coaching en de coachee komt 
samen met jou tot een voorlopige coachvraag. Je geeft de coachee informatie over je 
werkwijze, verwachtingen en legt deze afspraken vast. 
Daarnaast toets je of jij als coach de aangewezen persoon bent en of je kan bieden wat de 
coachee vraagt. Het resultaat hiervan is een voorlopig contract:  
 

Formulier Voorlopig contract  
Naam coachee:                                                     Telefoonnr:                                                                 
Naam coach:                                                         Telefoonnr:                                                                        
 
Datum Voorlopig contract: 
Aanleiding voor coachtraject 
 

 

Voorlopige coachvraag: 
 

 

Verwachtingen t.a.v. rollen en 
verantwoordelijkheid 
 

 

Wie is er ook nog bij betrokken en hoe 
/ wanneer wordt met hen afgestemd? 

 

Informatie werkwijze: 
 

 

Afspraken traject: 
Aantal gesprekken, duur,  locatie, wijze 
van rapportage 

 

 
Oriëntatie (2e gesprek) 
Doel van de oriëntatie is de voorlopige coachvraag in perspectief te zetten en te verhelderen.  
De oriëntatie start met het doornemen van het contractformulier. Toets of deze volledig is 
ingevuld en of de inhoud helder weergegeven is. In deze stap ligt het accent op het 
concretiseren van de voorlopige coachvraag. Welk aspect is relevant om mee verder te 
gaan? De coach ondersteunt in dit keuzeproces door onderzoekende vragen te stellen en 
door tegenstrijdigheden en dilemma’s te benoemen.  
 
De coach heeft vóór dit gesprek (voor zichzelf) een voorlopig plan van aanpak gemaakt met 
daarin het volgende; keuze in het soort coachvraag, eigen rol, benadering, mogelijke 
inzetbare instrumenten voor de uitvoering, kritische succesfactoren en de aandachtspunten. 
Dit voorstel wordt samen besproken en definitief gemaakt. 
 

Formulier Plan van aanpak  
Loopbaanvraag  

• Welke essentiële aspecten zie jij in de coachvraag? 

• Welke soort coachvraag is dit?  

Toelichting 

Rol coach 

• Welke rol(len) zet je in en waarom? 
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• Welke benadering tot het coachen wil je gebruiken? 
Hoe zet je deze in? 

Inzetbare instrumenten 

• Welke mogelijkheden voor de inzet van 
instrumenten zie je?  

• Wat wil je daadwerkelijk in gaan zetten? Motiveer je 
keuze. 

 

Kritische succesfactoren 

• Welke kritische succesfactoren voorzie je en hoe 
gebruik je deze? 

 

Aandachtspunten 
 

 

 
Uitvoering (2e, 3e, 4e gesprek) 
Dit gebruik je NIET voor je eindverslag! 
Samen met de coachee kom je tot het beantwoorden van de coachvraag. In de uitvoering ligt 
het accent op houding, vaardigheden en het inzetten van tools. Het is van belang dat je in 
deze fase een open, uitnodigende, faciliterende, inspirerende en positieve houding 
aanneemt. Door vragen, parafraseren, verhelderen, confronteren nodig je de coachee uit tot 
bewust worden, reflecteren, keuzes maken en deze omzetten in actie. Je kiest verantwoord 
(weloverwogen) de tools uit die je inzet.  
 

Formulier Uitvoeringsfase (verslag van ieder gesprek) 
Vooraf  
• Wat wil ik bereiken? 

• Wat wil ik oefenen (ervaringsdoel!!) 

• Welke methoden/ technieken/ instrumenten 
ga ik inzetten? Waarom? 

Toelichting 

Achteraf  

• Welke methoden/ technieken/ instrumenten 
heb ik ingezet? 

• Hoe verliep het? (Observatie, beschrijving) 

• Wat leverde dit op? (Observatie, evaluatie) 

• Wat vind ik ervan? (Reflectie, mening) 

• Wat neem ik hiervan mee voor de volgende 
keer? (Reflectie, mening) 

 

Verdere opmerkingen 
 

 

 
 
Afsluiting traject 
Met de tweede helft van de laatste bijeenkomst rond je het coachtraject af en sluit je de 
werkrelatie zorgvuldig af. Voor de afsluiting kun je teruggrijpen op wat je in vorige 
gesprekken gebruikt hebt. Je kijkt terug en vooruit. Zorg dat de coachee in het gesprek niet 
alleen op de uitkomst reflecteert, maar ook op het proces waarmee jullie tot de uitkomst 
gekomen zijn. (Coachee als zelfsturende professional.)  
 
Als coach bereid jij je voor op deze reflectie door zelf na te denken welke (reflectie)vragen bij 
de afronding horen. Ook schenk je aandacht aan hoe afscheid nemen werkt en hoe dit 
effectief ingezet kan worden.  
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Daarnaast heb je de coachee het ‘evaluatieformulier coachtraject’ al gegeven (tijdens vorige 
bijeenkomst). Bespreek de evaluatie, zowel de positieve als minder positieve punten. Ga niet 
in discussie, maar vraag verheldering. Tot slot wordt de werkrelatie afgesloten. 
Dit gebruik je NIET voor je eindverslag! 
 

Formulier afronding coachtraject 
Evaluatie product: 
- Is coachvraag beantwoord? 
- Is het plan van aanpak effectief gebleken? 
 
Licht je antwoord toe 

Toelichting 

Evaluatieproces: 
• Hoe interpreteer ik het 

evaluatieformulier coachtraject? 

• Wat heb ik aanvullend gevraagd? 

• Wat heb ik eruit geleerd? 

 

Tools: 
• Welke methoden/ technieken / 

instrumenten zijn gebruikt? 

• Wat was achteraf gezien doeltreffend en 
relevant? 

 

Eigen kwaliteiten: 

• Wat blijk ik goed en minder goed 
gedaan te hebben? 

• Wat was achteraf gezien doeltreffend en 
relevant? 

• Wat leer ik hiervan? 

 

Afspraken met coachee ter afronding van 
het coachtraject.  
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Bijlage: Beroepsprofiel talentcoach  
(losjes gebaseerd op het profiel van de ST!R) 

 
Algemeen gedrag 
Een talentcoach richt zich op de professionele- en persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers. Je beheerst meerdere coachings- en trainingstechnieken en bent daarbij een 
goed luisteraar. Je kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen en bent in staat nieuwe 
invalshoeken te bedenken. Je kan planmatig en zo nodig sturend adviseren.  
Het instrument van de talentcoach is de coach zelf. Daarom blijf je jezelf ontwikkelen door 
vakliteratuur, opleiding en training en door systematische reflectie. Je werkt vanuit hoge 
ethische maatstaven, zoals neergelegd in diverse gehanteerde gedragscodes (zie NOLOC 
en ST!R). Ook stel je je open voor professionele vernieuwing en andere benaderingswijzen.  
 
Visie op coaching  
Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan:  

• Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.  

• De eigen betekenisgeving en zelfsturing van de coachee. Via een perspectief-
verandering kunnen effectieve acties en gewenste resultaten ontstaan. 

Tevens ben je in staat om je op een professionele wijze te verantwoorden over jouw 
handelen en visie op leren.  
 
Kennisgebieden 
1. Kennis van bestaande instrumenten, methodieken en assessments 
De talentcoach heeft een overzicht van gangbare methoden en instrumenten t.b.v. 
(loopbaan)begeleiding, talentmanagement en coaching en weet hoe deze zijn toe te passen 
en in welke situatie ze bruikbaar zijn voor welke specifieke cliënt. 
 
2. Kennis van levensloopontwikkeling, behoefte en motieven van de cliënt 
De talentcoach heeft een overzicht van de belangrijkste literatuur over universele behoeften 
en motieven en de levensloopontwikkeling van de mens. De talentcoach kan 
ontwikkelingsproblematiek en psychische aandoeningen van de mens onderkennen. 
 
3. Kennis van organisaties, organisatiestructuren en organisatieontwikkeling 
De talentcoach heeft een overzicht van de belangrijkste literatuur met betrekking tot 
structuren en ontwikkeling van organisaties. De talentcoach kan meedenken over 
communicatieprocessen, besluitvorming en leidinggeven in organisaties. 
 
4. Kennis van de arbeidsmarkt en arbeidsmarktontwikkeling 
De talentcoach heeft breed overzicht van de arbeidsmarkt en van huidige en toekomstige 
arbeidsmarktontwikkelingen en kan zijn netwerk inzetten. 
 
5. Kennis van beroepen en opleidingen 
De talentcoach kent de inrichting van het Nederlandse onderwijssysteem, de toelatingseisen 
aan beroepsopleidingen, bestaande beroepen en functies, en weet welke veranderingen er 
binnen beroepen en functies plaatsvinden. 
 
Het competentieprofiel van de coach dat samenhangt met bovenstaande omschrijving, heeft 
de volgende vaardigheden en attitudes, die hieronder meer concreet worden uitgewerkt:  
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Competentieprofiel van de coach 
1. Begeleiden van leerprocessen  

Toelichting: Een situatie kunnen neerzetten (gesprek en vervolg daarvan) waarin de coachee 
kan leren. Kunnen omgaan met verschillende achtergronden van een coachee en verschillen 
in leerprocessen. Bijvoorbeeld:  
o Leervragen expliciet maken 

o Herkennen wanneer en hoe iemand leert 

o Verschil in leerstijlen herkennen en hanteren 

o Onderscheid maken naar single loop, double loop en triple loop leren en dat herkennen 

in de vraag van de klant 

o Werkvormen aandragen die uitnodigen tot leren  

o Herkennen wanneer je leergericht bezig bent en wanneer oplossingsgericht 

o Zorgen dat het geleerde blijft bestaan (borgen/consolideren)  

o Kunnen onderscheiden van langere en kortere termijn  

o Sensitiviteit voor relevante verschillen in achtergrond  

o Variëren in hoeveel je als coach stuurt, in reactie op de zelfsturing van de coachee 

o Waar nodig voorbeeldgedrag laten zien 

o Oefeningen (laten) bedenken  

o Op passende wijze feedback geven  

o Kunnen plannen (voorbereiding) en weten wat daarin de beslismomenten zijn  

o Structureren van begin, midden en eind van trajecten en per bijeenkomst 

o De verbinding maken van de ene bijeenkomst naar de volgende (rode draad) 

 
2. Gerichtheid op de werkcontext  

De werkcontext bij de coaching kunnen betrekken. Bijvoorbeeld:  
o Randvoorwaarden voor coaching organiseren (ook locatie, setting, betaling, contact met 

leidinggevende/organisatie e.d.) 

o Contracteren met coachee en opdrachtgever  

o Relevante organisatieontwikkelingen betrekken in de begeleiding  

o De coachee uitnodigen om de eigen coaching vraag te koppelen aan posities, rollen, 

procedures en communicatielijnen binnen de organisatiecontext  

o De coachee niet in een loyaliteitsconflict met de organisatie brengen  

 
3. Resultaatgerichtheid  

Op een resultaatgerichte manier kunnen aansluiten bij de vraagstelling van de coachee. Je 
werkt naar een resultaat, terwijl je de verantwoordelijkheid voor het bereiken van dit resultaat 
bij de ander laat. Bijvoorbeeld:  
o Doelen van de coaching concretiseren en werkbaar maken (SMART formuleren)  

o Realistisch beoordelen wat haalbaar is  

o Teleurstellingen herkennen en functioneel maken  

o Stimuleren van zelfsturing als belangrijk kenmerk van dat resultaat  

o Hoofd- en bijzaken onderscheiden en daarop sturen (resultaat en samenwerking)  

o Resultaten zichtbaar maken en behaalde resultaten beoordelen op basis van de 

oorspronkelijke vraag  

o Afronden en afscheid nemen 

o Evalueren van de samenwerking tussen coach en coachee 
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4. Gerichtheid op zelfsturing in werken en leren  

Bewust zijn van de positie van coach en de autonomie van de coachee. Actief de 
dramadriehoek vermijden, dus niet problemen over gaan nemen. Ook is de rol van coach 
een andere dan die van leidinggevende. Zelfsturing is een belangrijk onderdeel van ieder te 
bereiken resultaat (kan iemand zich een volgende keer zelf helpen in een vergelijkbare 
situatie?). Bijvoorbeeld:  
o Herkennen hoe iemand zichzelf (al dan niet) stuurt  

o Gedrag in de hier en nu situatie aan die verantwoordelijkheid en aan de vraagstelling 

koppelen  

o Keuzes voor acties in de werkcontext bij coachee houden  

 
5. Interactie als begeleider vormgeven  

Coaching is een intensieve persoonlijke interactie. Je geeft deze bewust vorm ter 
ondersteuning van het bereiken van de coachdoelen van de coachee. Bijvoorbeeld:  
o Contact maken (met zichzelf en met de gecoachte) 

o Wederzijdse verwachtingen en taakverdeling verhelderen  

o Gespreksvaardigheden passend kunnen inzetten (bijvoorbeeld LSD, regieopmerkingen, 

metacommunicatie, spiegelen, non-verbaal, emotie, humor, onderscheid tussen 

inhoud/procedure/betrekking)  

o Samenvatten of de klant daartoe uitnodigen  

o Gebruik maken van empathie en confronteren  

o Interactie in het hier en nu gebruiken in het coachproces  

o Relevante vragen stellen en ruimte bieden tot reflecteren  

o Hanteren van afstand en nabijheid  

o Geven en ontvangen van feedback  

o Alertheid en sensitiviteit voor wat het eigen handelen voor effecten heeft 

 
6. Professioneel werken  

Methodisch kunnen werken. Transparant zijn m.b.t. eigen overwegingen en handelen 
Zelfstandig de eigen professionele ontwikkeling als coach vorm kunnen geven. Bijvoorbeeld:  
o Zorgvuldig omgaan met informatie  

o Kunnen reflecteren en deze reflecties ook delen 

o Bereid en in staat om zich te laten aanspreken op overwegingen, keuzes en handelen als 

coach  

o Eigen handelen als coach kunnen onderbouwen  

o Inzichten uit het vakgebied kunnen betrekken bij eigen handelen  

o Open staan voor en vragen van feedback. Daar ook iets mee doen  

o Bewaken van grenzen in coaching en eventueel doorverwijzen  

o Weloverwogen risico’s durven nemen  

o Reëel kritisch kunnen zijn t.a.v. eigen prestaties  

o Tijd maken voor eigen ontwikkeling  

o Eigen verwachtingen expliciet kunnen maken m.b.t. eigen ontwikkeling  

o Zich op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen op het vakgebied 
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Bijlage: Zelfbeoordelingformulier Communiceren (selectie!!)  
Naam: 

Datum zelfbeoordeling: 

O
n
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o
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Relatiegerichtheid 

Ik luister actief (laat anderen aan het woord, stel open vragen, vraag door, check interpretaties).      

Ik praat respectvol met en over anderen.      

Ik zie en reageer op non-verbale communicatie.      

Anderen benader ik op een ontspannen manier.      

Ik geef effectief feedback.      

Ik vraag naar feedback en ga er effectief mee om.      

 

Inlevingsvermogen 
     

Mensen met andere gedachten, meningen enz. interesseren mij. Ik probeer me in hun 

perspectief te verplaatsen.  
     

Ik pas mijn communiceren aan als anderen hier blijkbaar andere normen/waarden over hebben.      

Ik stem mijn gedrag af op de ander en stel mij tactvol op.      

 

Toegankelijkheid 
     

De lijn van mijn verhaal stel ik van te voren vast en is duidelijk en logisch. Ik vertel de kern/ het 

doel.  
     

Hulpmiddelen zet ik in om iets te ondersteunen. Ik weet hoe ik er mee om moet gaan en oefen 

dit van te voren.  
     

Mijn taalgebruik stem ik af op mijn doelgroep.      

De Nederlandse taal beheers ik vloeiend; mondeling en schriftelijk.      

Bij schriftelijk: Ik laat structuur terug komen in de opmaak en maak het document aantrekkelijk.      

 

Overtuigingskracht 
     

Bij mondeling: Bij tegenargumenten vraag ik door en probeer ze te begrijpen. Ik ga niet in de 

verdediging (ja-maar). 
     

 

Kennis toepassen 
     

Ik heb kennis over communiceren, zoals LSD, zender/ontvanger- en regulerende vaardigheden, 

metacommunicatie, communicatieniveaus, feedbackregels, Roos van Leary. 
     

Ik pas deze kennis bewust toe.      

      

Conclusie competentie ‘Communiceren’      
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Bijlage: Zelfbeoordelingformulier Ontwikkelingsgericht handelen (selectie!!) 
 

Naam: 

Datum zelfbeoordeling: 

O
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Reflecterend vermogen 

Ik ken mijn denkpatronen, (voor)oordelen en overtuigingen.      

Ik ben nieuwsgierig naar mijzelf en mijn handelen. Bij feedback vraag ik door en trek ik er 

conclusies uit voor mijn handelen. 
     

Ik ken mijn persoonlijke drijfveren en talenten.      

Mijn sterke en zwakke kanten ken ik en ik weet welke invloed die in de praktijk hebben.      

 

Zelfregulerend vermogen 
     

Op basis van mijn leerbehoeften en leervragen zoek ik bewust leersituaties op.      

Ik durf risico’s te nemen en/of mijn comfortzone te verlaten.      

Ik let erop om het geleerde ook in andere situaties toe te passen (transfer).      

Voor mijn leerproces zijn anderen van belang. Ik betrek ze hier dan ook tijdig bij.      

 

Kennis toepassen 
     

Ik heb kennis over leren, zoals de vier g’s, de reflectiecirkel van Korthagen, de niveaus van 

Bateson, leercirkel van Kolb. 
     

Ik pas deze kennis bewust toe.      

      

Conclusie competentie ‘Ontwikkelingsgericht handelen’      
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Bijlage: Zelfbeoordelingformulier Onderzoekend vermogen (selectie!!) 
 

Naam: 

Datum zelfbeoordeling: 

O
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d
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Analytisch vermogen 

Ik signaleer knelpunten, problemen en/of mogelijkheden.      

Ik formuleer helder de coachvraag; baken het probleem af.      

Bij een knelpunt vraag ik door. Met de juiste methode onderzoek ik de relevante aspecten.  
     

Informatie en onderzoeksresultaten beoordeel ik altijd op validiteit en betrouwbaarheid.       

Ik ontleed een situatie of hoeveelheid informatie en zie gemakkelijk onderlinge verbanden.      

Ik orden complexe informatie; ik kan hoofd- van bijzaken onderscheiden.      

 

Methodisch handelen 
     

Ik voel een passie om te weten en begrijpen; te doorzien.       

Ik stel oorzaak en gevolg vast en ook wat de wisselwerking ertussen is.      

Ik wil tot de kern doordringen; waar gaat het echt over en waar komt het vandaan? Wat zit 

erachter? 
     

 

Conceptueel vermogen 
     

Wanneer er veel informatie is (feiten, meningen), kan ik die samenvatten in een begrijpelijk 

concept om tot de kern te komen. 
     

Ik gebruik (theoretische) kaders om een (complexe) situatie helder te maken.      

Ik beschouw problemen of situaties vanuit meerdere perspectieven en in samenhang 

(systeemdenken) 
     

 

Oordeelsvermogen      

Mijn mening kan ik met een duidelijke redeneerketen onderbouwen.      

Feit en mening/interpretatie onderscheid ik bewust van elkaar.       

Bij het vormen van mijn oordeel/ mening betrek ik ook mogelijke tegenargumenten.      

Mijn aanbevelingen zijn altijd realistisch.      

 

Conclusie competentie ‘Onderzoekend vermogen’      
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Bijlage: Overzicht coachingsmethoden/tools/benaderingen t.b.v. betoog 
 

De onderstaande literatuur geeft kernboeken aan. Het is bedoeld als een beginpunt om verder te 
zoeken. Er worden meerdere bronnen verwacht. Zoek in de bibliotheek van het Kohnstammhuis (1e 
verdieping) en/of digitaal via https://www.coachlinkhogeronderwijs.nl/ (gratis te benaderen binnen de 
gebouwen van de HvA). 
 

Tool 
1. Model van A. Ardon (‘Doorbreek de cirkel’) 
2. GROW model (‘Succesvol coachen’ van J. Whitmore) 
3. STARR (‘De STAR-methode’ van W. Kraal en S. van den Heuvel) 
4. Elementenvierhoek (lucht/water/enz. Zie ‘Loopbaanzelfsturing’ van A. Hoogendijk) 
5. Levensfase coaching / biografische lijn tekenen (Zie ‘Loopbaanzelfsturing’ van A. Hoogendijk en 

‘Rimpelingen’ van J. Hendriksen) 
6. Coachen met het enneagram (‘De kernkwaliteiten van het enneagram’ van D. Ofman, ‘Het 

procesmodel in het Enneagram’ van W.J. van der Wetering of de boeken van H. Palmer) 
7. Creatief coachen (zie diverse boeken. Voor tarot: ‘Coachen met de Osho Zen Tarot’ van D. van der 

Steeg. Voor moodboard: zie websites) 
8. Kernkwaliteiten (Bezieling en kwaliteit in organisaties’ van D. Ofman) 
9. The Work van Byron Katie (‘Vier vragen die je leven veranderen’ en andere boeken van B. Katie) 
 
Werkwijze 
10. Lichaamsgericht coachen (‘Bio-energetische oefeningen’ van A. Löwen) 
11. Competentiegericht coachen (Coachen op competentieontwikkeling’ van M. Lingsma) 
12. NLP (‘Coachen vanuit een veelzijdig perspectief’ van R. Dilts of zie literatuurlijst Donders hfdst 5) 
13. Krachtgericht coachen (gelijknamige boek van Fred Korthagen en Ellen Nuijten) 
14. Coachen met Creative Problem Solving (CPS) (gelijknamig boek van S. Minnee) 
15. Co-actief coachen (gelijknamige boek van Laura Whitworth, Henry Kimsey-House) 
16. Conflictcoaching (zie Donders, hfdst 10 en literatuurlijst aldaar) 
17. Energetisch coachen (boeken van Anodea Judith, ‘De beste coach ben jezelf’ van Pam Comijs) 
18. RET (zie Donders hfdst 6 en boeken van Th. IJzermans) 
19. Ontwikkelingsgericht coachen (zie Donders hfst 3, maar ook ‘Oplossingsgericht coachen’ van 

Insoo Kim Berg en Peter Szabó) 
20. TGI: themagecentreerde interactie (‘Het thema centraal’ van J. Hendriksen) 
21. Wandel- en natuurcoaching (‘Wandelcoaching’ van J. Hendriksen) 
22. Werken met het levensverhaal (de methode De Waard ‘De veldheer en de danseres’)  
 
Op basis van een psychologische stroming; vraagt vóór werkelijk toepassen een diepgaande 

opleiding in deze stroming. Denk niet te vroeg dat je het wel weet. 
23. Past Reality Integration, gaat ervan uit dat oude weggestopte pijn opnieuw moet worden gevoeld 

en verwerkt (boeken van Ingeborg Bosch) 
24. Gestaltcoaching (‘The Fertile Void, Gestalt Coaching at Work’ van John Leary-Joyce of ‘Gestalt 

Coaching: Right Here, Right Now’ van P. Bluckert) 
25. Humanistische coaching (‘De zelfstandige mens’ van Erich Fromm, ‘Voorbij het dikke-ik’ van H. 

Kunneman, ‘Man’s search for meaning/De zin van het bestaan’ van V. Frankl) 
26. Mindfulness in coaching (‘Mindfulness in coaching’ van R. van Berkel, boeken van Edel Maex of 

Jon Kabat-Zinn) 
27. Individuele opstellingen (‘Individuele opstellingen binnen coaching’ van J. Hendriksen) 
28. Provocatief coachen (gelijknamige boek van J. Wijnberg, J. Hollander of ‘Lachen met lef’ van K. de 

Galan) 
29. Socratisch coachen (gelijknamige boek van Hilde Veraart-Maas) 
30. Systemisch coachen (gelijknamige boek van Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder) 
31. Systemisch coachen met paarden (vooral in de praktijk achterhalen en ‘Coachen met paarden - 

Het systemisch perspectief’ van Ruud Knaapen) 
32. Transactionele Analyse  (‘Mens erger je niet’ van Eric Berne of ‘Handboek Transactionele Analyse’ 

van V. Joines) 
33. Voice dialogue en de psychologie van de ikken (‘Ik (k)en mijn ikken’ van K. Brugman, J. Budde of 

‘Thuiskomen in jezelf’ van Hal en Sidra Stone) 
34. Zijnsgeoriënteerde coaching (boeken van Hans Knibbe) 
 

https://www.coachlinkhogeronderwijs.nl/
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000163
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000178
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000208
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000162
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000168
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000169
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000172
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000187
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000202
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000206
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000207
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000174
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/john-leary-joyce/11966891/index.html?lastId=2049
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000175
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000184
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000193
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000196
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000198
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000368
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000203
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000205
https://www.bol.com/nl/p/ik-en-mijn-ikken/1001004007494143/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.bol.com/nl/p/thuiskomen-in-jezelf/9200000081820518/?suggestionType=suggestedsearch
https://www-coachlinkhogeronderwijs-nl.rps.hva.nl:2443/zoeken/filter/-/1000000210
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Bijlage: Aanwijzingen voor maken STARR 
 
Onderstaand overzicht bevat voorbeelden van basisvragen voor de STARRT-techniek. Dit geeft je 
aangrijpingspunten om helder een STARRT op te stellen. Werk je met STAR, STARR of START, kies 
alleen wat relevant is. 
 
 

Inleiding Benoem de competentie of coachvraag waar deze STARRTT voor 
bedoeld is.  
Niet iedere vraag is mogelijk relevant. Je mag ook meer beschrijven dan uit 
een vraag volgt, maar blijf onderscheid maken tussen de S,T,A,R,R en T. 

S Situatie 

(feitelijke 

achtergrond-

informatie)  

Wanneer speelde deze situatie/opdracht? Wie waren erbij betrokken? 

Welke anderen waren erbij betrokken? In welke rol? 
Vertel iets over de context/omgeving (fysiek en sociaal). 
Vertel waarom je deze situatie in een STARRTT wilt beschrijven. 

T Taak 

(jouw functie of 

opdracht)  

Wat was je functie/rol? Welke verantwoodelijkheden/bevoegdheden zitten 
daaraan vast? 
Waarom moest juist jij dit doen? 
Welke doelen had je op de langere termijn?  
Voor wie was dit nog meer belangrijk? 
Was dit een losstaande gebeurtenis of onderdeel van een proces/project? 

A Activiteiten 

(precies en 

beschrijvend 

wat je DEED) 

Welke activiteiten heb je achtereenvolgens uitgevoerd (contreet gedrag)? 
Hoe verliep de interactei? 
Welke modellen/technieken/concepten heb je hierbij gehanteerd?  
Waarom heb je deze gekozen? (=Kort aangeven wat je dacht.) 

R Resultaat 

(uitkomst van 

de activiteiten 

onder A) 

Wat was het resultaat of effect van je activiteiten?  
Hoe hebben de betrokkenen hierop gereageerd? Wat is er met het 
resultaat gebeurd? 
Zijn er nog vervolgacties aan vastgeknoopt, en zo ja welke?  
Wordt nog altijd gebruik gemaakt van het opgeleverde resultaat?  
Zijn er later nog aanpassingen gedaan in het resultaat? Welke? 

R Reflectie  

(je terugkijken 

op STAR. 

Persoonlijk.) 

Wat vind je jouw sterke/minder sterke kanten bij de uitvoering van deze 
opdracht? 
Als je terug kijkt op de behaalde resultaten, wat zou je dan een volgende 
keer anders doen? Wat zegt deze terugblik nu over je ontwikkeling tot de 
professional die je wilt zijn? 
 

T Transfer  

(vooruitkijken;  

voornemens of 

verkennen 

mogelijkheden) 

 

Als je in de toekomst een vergelijkbare opdracht zou moeten uitvoeren, 
welk concreet ander gedrag zet je dan in? Om welke (nieuwe/verbeterde) 
kwaliteiten vraagt dit? 
Stel dat je met de helft van de middelen deze opdracht moet uitvoeren, 
wat zou je dan anders doen? 
Als je in een soortgelijke situatie meer risico’s zou kunnen nemen, wat 
zou je dan kunnen doen? 
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Bijlage: Niveau-indeling Bloom 
 
1. Niveau: Kennen. 

Het accent ligt op het herinneren of door spontane geheugenactiviteit herkennen van 
leerstof, zoals feiten, definities, verbanden en oplossingen.  

Werkwoorden: reproduceren, zich herinneren, herkennen, omschrijven, opsommen, 
formuleren, aangeven, benoemen, beschrijven, citeren, definiëren, identificeren. 

 
2. Niveau: Begrijpen (inzicht). 

Waar het bij kennis om een uit-het-hoofd-kennen ging, wordt hier begrip 
verondersteld van wat geschreven staat of gezegd wordt. Dit houdt ook in dat de 
student dat kan gebruiken in analoge situaties.  

Werkwoorden: classificeren, verklaren, uitleggen, identificeren, verantwoorden, definiëren, 
illustreren, formuleren, indelen, verschil/overeenkomst aangeven, met eigen woorden 
kunnen weergeven. 

 
3. Niveau: Toepassen. 

Bij een toepassing moet de student de juiste kennis hanteren zonder dat gezegd 
wordt welke regels, principes, formules, stellingen, enzovoorts hij moet gebruiken. Hij 
moet zelf het geschikte principe of de juiste regel kunnen vinden en in een nieuwe 
situatie kunnen toepassen.  

Werkwoorden: toepassen, voorspellen, berekenen, gebruiken, construeren, bepalen, 
schatten, samenstellen, relateren, gevolgen bedenken, demonstreren, maken, ontwikkelen, 
oplossen, organiseren, produceren, transfereren, veranderen, verklaren, wijzigen, 
voorbereiden. 

 
4. Niveau: Analyseren. 

Analyseren betreft het ontleden van een inhoud in zijn samenstellende delen, zodanig 
dat de onderlinge afhankelijkheid van denkbeelden duidelijk wordt gemaakt. 
Dergelijke analyses hebben tot doel aan te geven hoe de inhoud is opgebouwd, hoe 
het bedoelde effect wordt bereikt en wat de grondslag en uitwerking zijn.  

Werkwoorden: analyseren, ontleden, vergelijken, contrasteren, verantwoorden, splitsen, 
beredeneren, lokaliseren, deduceren, illustreren, onderscheiden, ontrafelen, schetsen, 
toelichten 

 
5. Niveau: Synthetiseren. 

Synthese duidt aan het samenvoegen van elementen en delen tot een geheel. Dit 
houdt in het arrangeren en combineren van elementen zodanig dat een patroon of 
structuur ontstaat die tevoren niet duidelijk herkenbaar was. 

Werkwoorden: combineren, herformuleren, samenvatten, oplossen, argumenteren, 
afleiden, een plan opstellen, categoriseren, ontwerpen, generaliseren, concluderen, 
rapporteren.  

 
6. Niveau: Evalueren. 

Het gaat hierbij om het toetsen van feiten en gegevens aan de hand van bepaalde 
criteria. De bij het beoordelen aangelegde criteria kunnen uit de aard van de zaak zelf 
voortkomen ofwel door de oordelende persoon gesteld worden. 

Werkwoorden: contrasteren, interpreteren, rechtvaardigen, valideren, evalueren, 
beoordelen, bekritiseren, vergelijken, waarderen. 
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