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Aanbod startende leerkrachten
AYWE©



Waarom?

. Aantrekkelijke werkgever zijn

. Afhaken voorkomen

. Uitval voorkomen

. Behouden van passie, plezier en energie

. Behouden van innovatiemogelijkheden ( invloed op team )

. Kwaliteit van vormgeven groepsdynamiek en individuele 
begeleiding leerlingen verhogen

. Kwaliteit van interactie en samenwerking met collega´s en 
ouders verhogen
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Waar we startende leerkrachten mee 
zien worstelen:
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Jezelf zijn en jezelf blijven.

Lastige situaties bewust gebruiken voor eigen 
groei:

. Gedrag van leerlingen

. Oudercommunicatie, oudergesprekken

. Groepsdynamiek

. Rol in het team

. Onderwijs op eigen wijze vormgeven

. Werkdruk

AYWE©



Wat wij zien als de essentie van het 
probleem
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Een (vaak onbewust) intern conflict tussen het uitleven van:

Passie
Dat wat je doet om uitdrukking 

te geven aan je verlangen

Behoefte
Dat wat je van een ander denkt te 
moeten krijgen om je goed te 
voelen. Bijv.: bevestiging, 
goedkeuring, waardering.

Verlangen
Datgene wat je van binnenuit tot 

uitdrukking wil brengen in je 
omgeving.

Verplichting
Dat wat je doet om je behoefte 
ingewilligd te krijgen. Bijv.: 
bevestiging vragen of goedkeuring 
vragen.

Ik-Ik+
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Wat wij zien als de essentie van het 
probleem
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In combinatie met:

Onbewust zijn

Oorzaak en oplossing buiten jezelf leggen

Onvoldoende kennis over en inzicht in persoonlijke ontwikkeling, 

communicatie en groepsdynamica
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Wat wij zien als de essentie van de 
oplossing

. Van ik- zijn naar

ik+ zijn in de vingers krijgen
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• Bewust zijn

• Oplossing in jezelf 
zien

• Jezelf doorzien

• Kennis en inzicht 
persoonlijke-
ontwikkeling

groepsdynamica

communicatie

Van ik- zijn 
naar ik+ zijn 
in de vingers 

krijgen

Weten hoe je 
een ander 

daarbij helpt

Essentie van de oplossing
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Aanbod

Ik+ voor de klas

Stevig, ontspannen en met plezier voor de klas 
staan & je onderwijs vormgeven zoals jij dat voor 

ogen hebt.

Wij+klas

Leerlingen gericht coachen naar een fijne sfeer & 
in hun individuele persoonsontwikkeling.

Wij+ oudergesprekken

Ontspannen en doeltreffend praten met ouders.

Ik+ in mijn team

Jezelf zijn en je positieve invloed uitoefenen op 
het team.
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Organisatie*
. 3 jaar

. Ieder jaar meer verdieping en verrijking

. 5 middagen

. Intervisie

. Eventueel aanvullend:
. Individuele gesprek(ken)

. Coaching on the job

*Maatwerk, aanbod in overeenstemming. Dit is een voorbeeld van hoe we de training voor startende leerkrachten eerder 
hebben aangeboden.
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