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Er zijn natuurlijk ook nog 1.000-en
opleidingen buiten IRIS te volgen!

Bijeenkomsten
18 bijeenkomsten op woensdagen in Amsterdam, iedere 2 weken m.u.v. de schoolvakanties.
Bijeenkomst 1, 10 en 18 van 10.00 – 18.00 uur en de overige bijeenkomsten van 13.30 – 18.30 uur.
Je organiseert met mede-cursisten minimaal 3 collegiale consultatiebijeenkomsten.
Tijdens de opleiding doe je ervaring op in het verzorgen van individuele coachtrajecten en het
begeleiden van collegiale consultatie/intervisie.
Kosten & inschrijving
In het cursusjaar 2018-2019 kost de opleiding € 4.495,- Daarnaast moet je rekenen op een bedrag
van ongeveer € 150,- voor boeken. Via het online aanmeldingsformulier kun je je inschrijven voor de
opleiding Coach in het onderwijs.
Opleider/coördinator: Mieke de Leeuw | m.deleeuw@iris-cvo.nl. Tweede opleider Heleen Florusse
Praktisch/organisatorisch: Annemarie van Leeuwen | a.vanleeuwen@iris-cvo.nl, 023 - 548 38 00.
www.iris-opleiden-ontwikkelen.nl
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Coach in het Onderwijs
(Post-HBO opleiding)

Het Leren van Morgen vraagt om het voortdurend inspelen op de
actuele ontwikkelingen in de samenleving. Deze dynamiek stelt hoge
eisen aan ons werk als professionals. De belangrijkste manier om
hiermee om te kunnen gaan ligt in de vergroting van je lerend vermogen als individu en het lerend vermogen van de teams en organisaties
waar je onderdeel van uitmaakt. Sleutelbegrippen hierbij zijn “Reflectie” en “Zelfsturing”.

Een coach helpt professionals om met deze dynamiek om te kunnen gaan. De coach faciliteert de vergroting van
het lerend vermogen via individuele coaching en collegiale consultatie of intervisie. Coaches spelen hierdoor een
faciliterende rol in onderwijsvernieuwing en -verbetering.
De opleiding coaching past bij jou als jij vanuit jouw school bezig bent met erkende of toegekende taken op het
gebied van begeleiding van personeelsleden en die ook daadwerkelijk in de praktijk uitvoert. Om deel te kunnen
nemen dien je in het bezit te zijn van een onderwijsbevoegdheid en ten minste vijf jaar werkzaam te zijn in het
onderwijsveld.
In de opleiding coaching maak je kennis met het theoretisch kader rond het coachen en ontwikkel je jezelf in de
drie vormen van coaching: individuele begeleidingsgesprekken, lesbezoek en het opzetten van onderlinge coaching. Per bijeenkomst wordt een casus, vanuit jullie eigen werkervaring, besproken. De opleider geeft hiervoor een
inhoudelijk referentiekader aan in de vorm van literatuur. De casuïstiek heeft betrekking op de drie verschillende
vormen van coaching. Tijdens de opleiding is er drie keer een collegiale consultatie. In kleine groepjes, van maximaal vier, werk je dan aan je persoonlijke leervragen en doelen uit het door jou opgestelde Persoonlijk Ontwikkeling Plan. De opleiding sluit je af met een eindwerkstuk.
De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post-HBO en erkend door de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching LVSC.

Na de opleiding:
beschik je over een samenhangend geheel van competenties om te
functioneren als integrale coach in een schoolorganisatie;
kun je individuele coachgesprekken voeren;
kun je een collegiale consultatie organiseren en leiden;
ben je gesprekspartner van het management waar het gaat om de rol
en plek van coaching in de professionalisering;
en ontvang je het erkende Post-HBO registerdiploma ‘Coach in het
onderwijs’.

Meld je aan voor de
Opleiding Coach in het Onderwijs

