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Het eerste gesprek: kennismaking en afspraken over leerwerkplan en coaching 
 

In het eerste gesprek wordt de toon gezet voor de samenwerking tussen jou en de leraar in opleiding. Het 

is een kennismaking met elkaar, met elkaars wensen, stijl van samenwerken, met de opleiding en 

werkmaterialen die worden gebruikt enz. De kennismaking legt de basis voor de coaching en mondt uit in 

afspraken: hoe gaan we aan het werk?  

 

Leidraad voor eerste gesprek 
 
a.  Opening  
     WB opent het gesprek. Stel voor wat de bedoeling is van het gesprek, vraag wat de         
     verwachting/bedoeling is van de leraar in opleiding. Geef tijd aan. Agenda wordt gezamenlijk   
     vastgesteld. 
 
b. Oriëntatie 

• Kennismaking, ‘social talk’; Ervaring, functie en taken, studie, drijfveren, interesses, waar zoal 
mee bezig, achtergrond qua werk en opleiding, familie etc. 

• Hoe gaan we samenwerken? 
Wat kan jou helpen om zo veel mogelijk te leren?  
Hoe leer jij het beste? Kun je een voorbeeld geven hoe jij in praktijksituaties het beste leert? 
Hoe zie je de rol van mij als WB? 
Hoe zie ik mijn rol als WB? Wat is voor jou meerwaarde van begeleiden van toekomstige 
collega’s? Zijn er dingen die jij wilt leren? 
WB licht eventueel toe hoe hij/zij veel heeft geleerd in stage en licht zijn/haar aanpak toe.  
Samen bepalen wat een geschikte aanpak is. Denk aan: 
o Concrete afspraken maken met betrekking tot het traject: aantal gesprekken, wanneer  
o Hoe is de voorbereiding op elke activiteit of gesprek? Stuurt leraar in opleiding opzet, plan 

van aanpak, reflectieverslag, leerdoelen, observatie wensen, competenties die aan bod 
komen? 

o Wat na elke activiteit en of gesprek? Schrijft leraar in opleiding een reflectieverslag? 
o Bepalen hoe communicatie loopt met schoolopleider en instituutsopleider. 

• Welke werkmaterialen gebruik je vanuit je opleiding? 

• Globale verkenning van leerwerkplan: Wat wil je geleerd hebben aan het eind van het traject? 
Hoe wil je dat aanpakken? Volgorde? Eventueel al: feedback op leerwerkplan en werkafspraken 
maken. Activiteiten bepalen om aan leervraag te werken? Aanscherpen of bijstellen van 
leervragen. 

 
c. Conclusies 

Afspraken nog eens op een rij. Jij kunt de conclusie verwoorden, je kunt het ook laten verwoorden. 
 

d. De afronding 

• Belangrijk, net als bij de opening geef je aandacht aan een zorgvuldige afronding. Vat de 
belangrijkste bespreekpunten samen. Wat gaat de leraar in opleiding doen met de conclusies? 
En wat ga jij ermee doen?  

• Vervolgafspraak? Wat is nodig aan voorbereiding? 

• Als dat nodig is kan een evaluatie van het gesprek plaatsvinden (op inhoud, interactie en gevoel) 
ook t.a.v. moeizame momenten. 
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Oefening  Het eerste gesprek 

 
 
Beoogd resultaat 

• Je hebt leerzame feedback gekregen  

• Je kunt verwoorden wat een zorgvuldige start is van een coachingsgesprek 

• Je kunt aangeven wat het effect is van een zorgvuldige start van het gesprek  

• Je hebt onderzocht wat het betekent om eerst de leraar in opleiding te volgen in 
 zijn/haar verhaal en daarop aan te sluiten 

Werkwijze oefening 

• Werk in drietallen.  

• Om beurten ben je begeleider en leraar in opleiding. 

• De oefening duurt 60 minuten. 

• Elk gesprek duurt maximaal 10 minuten en de feedbackronde  duurt ook 10 minuten. 
 Daarna wissel je van rol. 

• Bij feedback geven:  
o Wees to the point en concrete; denk aan de regels voor effectieve feedback 
o Volgorde: eerst WB. Hoe ging het? , daarna leraar in opleiding en vervolgens   
 observator 

WB 
Je begeleidt een eerstejaars leraar in opleiding. Dit is het eerste gesprek dat je met hem/haar 
voert in het kader van zijn/haar stage. De kennismaking is geweest, het eerste contact is gelegd 
en nu bespreek je wat de leraar in opleiding op school komt doen, wil leren en hoe jouw 
begeleiding daarbij kan ondersteunen.  
Bedenk hoe je het gesprek gaat starten en wat je wil bereiken met het gesprek. 
 
Geef voor het gesprek aan waar je feedback op wil. 
 
Leraar in opleiding 
Je begint aan je eerste werkperiode en dit is het eerste gesprek dat je met je begeleider hebt in 
het kader van je stage. Jullie hebben net kennisgemaakt, de eerste ‘social talk’ gehad en nu 
gaan jullie het hebben over wat je wilt leren en hoe je begeleidt gaat worden of wil worden. Je 
hebt je bij je opleiding voorbereid m.b.v. de competenties, je leervragen en POP: je hebt een 
leerwerkplan gemaakt. Je blijft dat lastig vinden en je hebt vooral globale leerwensen. 
 
Na afloop geef je de WB feedback volgens de feedbackregels 
 
Observator 
Je neemt niet deel aan het gesprek, noteert hetgeen je hoort. Je geeft de WB na afloop 
feedback volgens de feedbackregels. Geef in elk geval feedback op de start van het gesprek.  
Wat vond je goed en vond je effectief en welke verbeterpunten geef je mee. 
Geef ook feedback op ‘aap’ en ‘giraf’ rol. 
Bewaak de tijd. Na 10 minuten stop je het gesprek en daarna 10 minuten to the point feedback. 
 
Plenair: uitwisseling en conclusies 
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Aantekeningen 


