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KEC Onderwijs

Coaching 
kleuteronderwijs
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Lesgeven aan kleuters is een vak apart. Jonge 
kinderen leren op een andere manier dan oudere 
kinderen en niet elk kind zit in dezelfde fase van 
zijn ontwikkeling. Als kleuterleerkracht weet je 
dat en hou je daar rekening mee. Soms zie je 
echter gedrag in de klas waarbij je behoefte 
hebt aan extra expertise en vaardigheden om 
hier goed op in te kunnen spelen. Hiervoor kun  
je terecht bij KEC Onderwijs. 

• Wij geven praktische  
adviezen en begeleiding  
door middel van co-teaching
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“Tijdens de observatie 
in de klas zag de coach 
al heel veel. Ze gaf 
praktische adviezen 
die ik meteen toe kon 
passen, het had direct 
effect! Je merkt dat ze 
veel expertise heeft. 
Door haar heb ik al veel 
kinderen op het juiste 
spoor gekregen.”
Kleuterleerkracht 

 



5

Wat is coaching kleuteronderwijs?
Passend onderwijs en een veranderende 
samenleving vragen van (kleuter)
leerkrachten een breder pakket aan 
kennis en vaardigheden. In de klas heb 
je te maken met een grotere diversiteit 
aan kinderen met verschillende onder
steunings en onderwijsbehoeften. 
Soms worstel je met bepaalde  
situaties of gedrag en kom je er zelf  
niet helemaal uit. De coaches van  
KEC Onderwijs zijn gedragsexperts  
die jarenlang zelf voor de (kleuter)klas 
hebben gestaan in het speciaal en 
regulier basisonderwijs. Ons doel is om 
jou specifieke kennis en vaardigheden 
bij te brengen over bepaald sociaal
emotioneel gedrag bij kleuters, zodat  
jij na de coaching zelf beter in staat 
bent om hierop in te spelen. 

Hoe werkt het?
De coach van KEC Onderwijs brengt 
samen met jou eerst helder in beeld  
wat je hulpvraag is en welke stappen  
je al hebt ondernomen. Samen  
komen jullie tot een plan van aanpak. 
Vervolgens observeert de coach in de 
klas en bespreekt met jou heel concrete, 
praktische adviezen om bepaald gedrag 
bij te sturen. Ook geeft de coach meer 
inzicht in achterliggende oorzaken van 
bepaald gedrag. 

Coaching on the job 
Onze werkwijze is coaching on the job. 
Manieren die wij vaak gebruiken om 
bepaalde vaardig heden over te dragen 
op leerkrachten is coteaching of 
demonstratie van bepaalde werk
vormen. Daarnaast bieden we ook 
ondersteuning bij individuele leerlingen 
en ouder gesprekken. De begeleiding die 
KEC Onderwijs biedt is uniek en zeer 
waardevol, omdat de coach meekijkt  
in de praktijk en de adviezen hierop 
aansluit. 

Na het aantal afgesproken coaching
sessies vindt er een evaluatie plaats, 
waarin we kijken of het traject wordt 
afgerond of een vervolg krijgt.  
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Vragen voor coaching 
kleuteronderwijs

• Een jongetje in de klas vertoont erg 
onrustig gedrag, waardoor hij niet 
goed mee komt. Zijn ouders lijken  
dit gedrag niet te onderkennen.  
Hoe zorg ik dat ik hier goed op in  
kan spelen? En hoe kom ik met zijn 
ouders op één lijn te zitten? 

• Is dit gedrag een fase in de 
ontwikkeling van het kind of schuilt 
er een specifiek probleem achter 
waarbij we professionele hulp in 
moeten schakelen? 

• Na het buitenspelen heb ik moeite 
om de kleuters weer bij de les te 
betrekken, ze blijven lang onrustig  
en luisteren slecht. Hoe kan ik 
hiermee omgaan? 

• Een meisje in de klas wil steeds dat 
het op haar manier gaat en wordt 
snel boos als dat niet lukt. Daardoor 
krijgt ze steeds negatieve aandacht. 
Hoe kan ik dit veranderen? 

Wat levert het jou op?

• Je leert meerdere manieren hoe je 
kunt handelen en ervaart welke 
effecten dit heeft op het gedrag  
van een leerling of de groep

• Je krijgt meer inzicht in je eigen 
gedachten en gedrag en dat van 
anderen 

• Je ziet beter wat al goed gaat en 
krijgt daardoor meer zelfvertrouwen

• Je wordt je bewust van het feit dat 
je een keuze hebt in je gedrag 

• Je krijgt meer kennis over het 
gedrag en de ontwikkeling van  
jonge kinderen

• Je leert hoe je spel kan inzetten in 
de ontwikkeling van bepaalde 
vaardigheden van het kind, bv een 
luisterhouding aanleren of sociaal
emotionele regulatie
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Praktische informatie
Coaching kleuteronderwijs vindt  
plaats op jouw eigen werkplek.  
De startdatum bespreek je in overleg 
met de coach. De begeleiding 
bestaat uit een intakegesprek en 
een observatie in de klas. Daarna 
maken we een plan van aanpak op 
maat. Na het traject volgt een 
evaluatie, waarin we kijken of het 
traject wordt afgerond of een  
vervolg krijgt.  

• Je krijgt meer kennis 
over het gedrag en de 
ontwikkeling van jonge 
kinderen
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Samen 
op eigen 
kracht. 

Meer weten?
Voor meer informatie, telefonisch 
contact met één van onze coaches  
of een offerte op maat kun je ons 
bellen of mailen. 

KEC Onderwijs
076  502 59 95
kec@koraal.nl 

koraal.nl
keconderwijs.nl


