praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,
om je te laten coachen door Annet van Eck
Word met coaching een betere leraar!

Mijn gegevens
Naam: Annet van Eck
Functie: Onderwijsadviseur
Telefoon: 079 329 56 06
E-Mailadres: a.vaneck@onderwijsadvies.nl
Linkedin profiel van Annet
Expertise
Kwaliteiten die ik inzet zijn: veiligheid bieden, samenwerken, zelfstandigheid bevorderen,
kwaliteiten uit de ander halen.
•
•
•

Coachen en begeleiden van (startende) leerkrachten door o.a beeldcoaching
Ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen / trainingen:
Opleiding gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, pedagogisch klimaat, oudercommunicatie
Begeleiden van teams (pedagogisch klimaat, invoeren en implementeren methoden
sociaal emotionele ontwikkeling, gedrag, klassenmanagement professionele cultuur)

Thema’s /onderwerpen
Schoolontwikkeling en professionele cultuur
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch leiderschap
Trouble shooting in moeilijke groepen
Coöperatief leren
Communiceren met ouders
Wat ik als coach met mijn expertise wil
Ik ben van oorsprong juf en heb 18 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. Daar heb ik
ontdekt dat je als leerkracht nooit uitgeleerd bent.
Wat ik wil is de leerkracht weer de leerkracht leren zijn. Er zijn regelmatig omstandigheden
die ervoor zorgen dat de leerkracht belemmerd wordt in zijn/haar functioneren. Er zijn
leerkrachten die het vak even kwijt zijn of leerkrachten die andere of nieuwe vaardigheden
willen leren.
Maar allen willen worden wie ze zijn, namelijk: leerkracht.

Ik vind het fijn om samen met de leerkracht te zoeken naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld in
de organisatie, maar zeker naar de sterke kanten die hij/zij heeft.
Die sterke kanten zijn voor mij uitgangspunten om de leerkracht te laten groeien in het vak.
Mijn werkwijze kenmerkt zich door…
Ik ben als coach, eigenlijk als een elastiekje:
• Eenvoudig, flexibel (rekbaar, maar niet oneindig)
• Herkenbaar en soms hard nodig
• Samen iets nieuws creëren
• Iets repareren
• Verbinden
• Een oplossing voor een probleem zijn
Uiteindelijk is de samenwerking erop gericht dat het elastiekje niet meer nodig is en de
leerkracht is wie hij/zij wil zijn!
Mijn drijfveren
Ik creëer graag een veilige situatie waarbinnen de leerkracht kan leren en zichzelf kan
ontplooien. Ik werk oplossingsgericht omdat ik het belangrijk vind dat de leerkracht zelf
ontdekt wat bij hem/haar het beste past.
Een leerkracht zei me eens:”…en toen moest ik weer aan jouw woorden denken”. Ik hoop
dat mijn begeleiding een blijvende indruk achterlaat, zodat leerkrachten in het vervolg weer
die leerkracht kunnen zijn die zij ooit voor ogen hadden.
Mijn motto
Worden wie je bent!
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