
We zien dat de coronaperiode voor 

het onderwijs behoorlijk uitdagend is. 

Soms kunnen leerkrachten wel wat hulp 

gebruiken om hun werk in een goede 

energie te blijven uitvoeren. Daarom 

hebben wij een nieuw idee ontwikkeld: 

inloop-coaching. In één coach gesprek 

van 1,5 uur helpen we de leerkracht de 

weg terug te vinden naar zijn goede 

gevoel, energie en regie.

Hoe ziet het coachgesprek eruit?
Het gesprek is:
+ Laagdrempelig.  Het is eenvoudig en snel geregeld.

+	 Op	maat.	We	werken	met	de	specifieke	situatie	en	casuïstiek	
van de leerkracht.

+ Doelgericht. We formuleren aan het begin van het gesprek 
samen een helder onderwerp en doel.

+ Oplossingsgericht. We komen samen tot concrete 
oplossingen.

+ Praktisch: De leerkracht kan dezelfde dag nog aan de slag 
met	wat	hij	weer	helder	heeft	en	geleerd	heeft.

Hoe het werkt
+	 De	schoolleider	biedt	de	leerkracht	de	mogelijkheid	voor	

een coachgesprek met AYWE.

+ De leerkracht kan meer informatie over ons vinden op  
www.aywe.nl. 

+ De leerkracht neemt contact met ons op via hello@aywe.nl 
en	deelt	zijn	gegevens.

+	 We	nemen	dezelfde	dag,	of	uiterlijk	de	dag	daarna,	contact	
op om een afspraak te maken.

+	 Wij	kijken	intern	wie	er	ruimte	heeft	om	het	gesprek	te	
voeren.

+ We plannen het gesprek binnen een paar dagen vanaf het 
eerste contactmoment. Hoe sneller hoe beter.

+ De gesprekken voeren we online via MS Teams of Zoom.  
Wij	nodigen	de	leerkracht	uit.

Laagdrempelig, snel geregeld, 
betaalbaar en effectief

Inloop-
coaching
In één gesprek weer 
in een betere energie 
op je werkplek
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+	 Het	gesprek	is	in	eerste	instantie	eenmalig.	Natuurlijk	
is	de	mogelijkheid	er	voor	een	vervolggesprek.	De	
leerkracht overlegt dit met de schoolleider.

+	 De	leerkracht	geeft	aan	het	begin	van	het	gesprek	zijn	
doel	aan	voor	het	gesprek	(en	dat	kan	ook	zijn	‘Ik	weet	
het even niet meer, kan je me helpen om helderheid te 
scheppen?’).

+ Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur.

+	 We	rekenen	een	speciaal	‘coronatarief’	van	€150	per	
gesprek	(is	normaal	€225).	We	brengen	geen	BTW	in	
rekening.

+	 De	gesprekken	zijn	vertrouwelijk.	We	geven	geen	
terugkoppeling aan directie of bestuur(skantoor).

+ We sturen geregeld een heldere factuur naar de 
school of het bestuurskantoor zodat de kosten goed 
inzichtelijk	blijven.

Edith	Bosch Martijn	Smit Carmen	van	den	Berg Hanneke Smit

Wij zijn AYWE 
AYWE	staat	voor	I	&	WE.	De	‘I’	staat	voor	‘ik’.	Hoe	
meer je jezelf bent, hoe meer je als vanzelf positief 
bijdraagt	aan	de	mensen	om	je	heen.	Dat	is	het	‘wij’.	
Het is onze passie om mensen te helpen zich steeds 
bewuster	te	worden	dat	we	veel	groter	zijn,	veel	meer	
kunnen en veel meer met alles en iedereen om ons 
heen	verbonden	zijn	dan	we	vaak	denken.		Zo	levert	
AYWE	een	bijdrage	aan	een	wereld	die	werkt	voor	
iedereen.

Vraagstukken waar je aan kunt denken
+ Angst voor corona

+ Moeite met online lesgeven

+	 Vormgeven	aan	het	thuisonderwijs

+	 Oppakken	van	onderwijs	na	thuisonderwijs

+ Omgaan met de (komende) leerachterstanden van 
leerlingen

+ Omgaan met onrustige thuissituaties van leerlingen

+ Overzicht houden over de ontwikkeling van 
leerlingen

+ Energie creëren en behouden na herstel van corona

+ Even niet meer weten hoe en wat

+ Aan je taks aan zitten

Enthouasiast geworden? Maak een afspraak,  
dan	nemen	we	zo	spoedig	mogelijk	contact	met	je	op.
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