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Spelend Coachen voorwoord

Lieve lezer,
Wat zou het tof zijn als er een 
plek bestond waar managers en 
pedagogisch coaches niet alleen 
geïnspireerd worden maar ook praktische 
tools aangereikt krijgen om direct mee aan de slag
te gaan.

Waar we onze krachten bundelen. Zodat niet ieder
voor zich steeds opnieuw hetzelfde wiel hoeft uit te
vinden. En daardoor onnodig veel tijd kwijt is aan
thema's en voorbereidingen waar je eigenlijk net
geen tijd voor hebt. Maar waar je - dat weten we ook
- toch echt wel iets mee moet.  

Dat je weet: dit materiaal kost me minimale
voorbereiding met een optimaal resultaat. Zodat jij
je tijd kunt besteden aan de dingen die ertoe doen. 
Zoals verbinden, relatie opbouwen, tijd hebben om de
ander echt te 'zien' en ook nog in jezelf
investeren. 
Dat is wat ik wilde. En ik besprak het met mijn
beste vriendin - doorgewinterd docent Pedagogisch
Managment - en daarmee voor mij een
ervaringsdeskundige op maat die me geregeld van
nuttige feedback en overdenksels voorziet.  

Dat klinkt heel Caro, was haar antwoord. Maar dan
moet je wel focussen op de praktische uitwerking,
(Kijk, daarom is ze mijn beste vriendin.) anders
wordt het een flop. 

Ze slaat de spijker op de kop. Want kennis is leuk
maar heeft maar een zeer betrekkelijke waarde als
het op papier staat of zomaar door je hoofd
dwarrelt. Het kan dan zelfs een hinder worden. Nog
meer weetjes - ideeën - know how's. Doodvermoeiend.

Tot je deze kennis omzet in gestructureerde actie
met een duidelijk doel. Dan gaat het je juist
energie en werkplezier opleveren! Kijk, dat is dus
mijn doel. Balans is daarbij het toverwoord.
Daarover in dit nummer later meer. 

Zo ontstond The  Carousel. Ieder maand een relevant
thema centraal, waardevolle content en vooral heel
veel praktische en direct toepasbare tools! So, here
we are! En waar kun je nu beter beginnen dan bij
jezelf eens goed en strategisch op de kaart
zetten...?!  

LET'S PLAY THE GAME, DARLING ;-) 

liefs, Car
o

positionering 

get recharged

spelstrategie

balans
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Spelend Coachen inhoud

Inhoud

INHOUD:

Kennis

Doe het zelf

Voor jou!

4 - Story       
Een afgestofte fabel van Aesopus (uit de tijd van 620 tot

560 voor Christus) die behoorlijk up to date blijkt! 

5 - Balans     
Ben jij in balans? Een artikel over het belang van de P/PM-

balans als graatmeter voor effectiviteit. 

8 - Boekentips     
Drie mooie, interessante en leerzame boekentips die jou

kunnen helpen bij het positioneren van jezelf en daarbij de

balans te bewaren.  

9 -Wat is jouw BRAND?
Hoe positioneer jij jezelf als pedagogisch coach? Heb je

daar weleens over nagedacht? Deze oefening gaat je daarbij

helpen! 

13 - Get reflected
Inspiratie- en reflectievragen om tussendoor aan jezelf en

collega's te stellen. Om lekker scherp te blijven. 

14 - P/PM-balans-dagboekje 
Breng jezelf in beeld met hulp van dit dagboekje. Zo kun je

duidelijke doelen stellen om in de toekomst jouw P/PM-

balans in evenwicht te houden. 
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12 - Play your cards
De inzichten die je hebt opgedaan vormen als het ware je

speelkaarten.Wat is jouw Poker Hand? 



Op een dag ziet een arme boer een schitterend ei liggen in het

nest van zijn lievelingskip. Aanvankelijk denkt hij dat het niet echt

is. Vlak voordat hij het wil weggooien bedenkt hij zich en neemt het

mee om het nader te bekijken.

Het ei blijkt van zuiver goud! De boer kan het maar niet geloven.

Zijn verbazing wordt nog groter wanneer hij de volgende dag

dezelfde ontdekking doet. Elke dag rent hij, zodra hij wakker wordt,

naar het nest en steeds weer vindt hij een gouden ei.

Hij wordt enorm rijk. Het lijkt te mooi om waar te zijn.

Maar niet alleen zijn rijkdom, ook zijn hebzucht en ongeduld

worden groter. Het valt hem steeds zwaarder om de volgende dag

af te wachten en uiteindelijk besluit hij de kip te slachten om de

eieren er allemaal tegelijk uit te halen. 

Maar als hij het dier opensnijdt, is 

er geen gouden ei te bespeuren.

En vanaf nu zal hij er dus ook nooit 

meer een aantreffen.

De boer heeft de kip die hem 

gouden eieren leverde om zeep 

geholpen... 

Spelend Coachen story

de kip met de gouden eieren 
De fabel van Aesopus:

Bron: Deze fabel wordt onder andere beschreven in de zeven eigenschappen

voor succes in je leven - Stephen Covey - zie leestips!

Moraal van het verhaal?
Dat lees je in het artikel:Balans
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Spelend Coachen balans

BALANS
Ben jij in balans? 
Je weet wel, in evenwicht. Chill -
Ontspannen - Energiek - die categorie. Of
heb je ook het gevoel enigszins achter de
feiten aan te rennen? Vanuit een laatste
restje reserve-energie weer een nieuwe
horde moeten lopen. Geen tijd om echt bij
die mijlpaal stil te staan want ook de
volgende had eigenlijk ook al genomen
moeten zijn. Dat soort gedoe.

Ik hoop voor je dat je volmondig ja kunt
zeggen op het balansverhaal. De realiteit  
vertelt mij echter dat we meestal
enigszins, of heel erg, achter de feiten
aan spurten. Rondjes rennen, brandjes
blussen en moe zijn zonder nu te begrijpen
waar die energie allemaal gebleven is. 

We hebben met elkaar een werkomgeving
gecreëerd waarin we denken dat dit een
normale gang van zaken is. Al klinkt er
misschien zo nu en dan een zeurstemmetje
in je achterhoofd die je wijs probeert te
maken dat het ook anders kan. 

Een troost, niet alleen de kinderopvang is
hier expert in. Ook onderwijs en andere
bedrijven - nou ja, eigenlijk het gros van
werkend Nederland - heeft moeite met die
balans. Om je privé huishouden maar niet
te noemen, want ook daar is het fenomeen
'achter de feiten aan rennen' een redelijk
normaal gegeven. 

Brandjes blussen.
Het gevolg van dit gedrag is een grote
focus op de korte termijn. Wat zo ongeveer
gelijk staat aan je BHV-
brandbeveiligingskills up to date houden
om alle brandjes die op je pad komen
adequaat te kunnen blussen.En ondertussen
zorgen dat je zelf niet raakt uitgeblust.

En daar zit de frustratie. Want brandjes
blussen geeft misschien wel een direct
resultaat, echt effectief is het niet.

Na een aantal soortgelijke brandjes voelen
we vaak wel aan dat het in de kern om
dezelfde dingen draait. Maar ja, waar haal
je de tijd vandaan om dat eens even goed
in beeld te brengen? En stel dat je het in
beeld hebt, wat dan? Kun je daar dan ook
wat mee? 

Eigenlijk is dat ook niet de juiste vraag
om te stellen. De goede vraag is niet of
je er wat mee kunt, maar hoe: Hoe kan dit
anders? Want eerlijk is eerlijk, niet
kijken naar hoe het anders kan staat
gelijk aan de kip die je gouden eieren
legt om zeep helpen.

De kip en het ei.
In het boek 'De zeven eigenschappen voor
succes in je leven' schrijft Stephen Covey
daar het volgende over: 

'Naar mijn idee ligt er in deze fabel (zie
vorige pagina) een natuurwet besloten.
Deze wet is te beschouwen als de definitie
van effectiviteit. De meeste mensen zien
effectiviteit vanuit het paradigma van het
gouden ei: Hoe meer je produceert, hoe
effectiever je bent.

Maar de fabel laat juist zien dat
effectiviteit afhankelijk is van twee
factoren: het geproduceerde (de gouden
eieren) en het productieapparaat of -
middel (de kip).

Wanneer je je richt op de gouden eieren en
de kip verwaarloost, zul je binnen
afzienbare tijd het instrument dat de
eieren produceert kwijtraken. Heb je
alleen maar oog voor de kip, dan zul je al
snel niet meer in staat zijn jezelf en je
productieapparaat te onderhouden.

Effectiviteit is een kwestie van
evenwicht: ik (Covey) noem dat de P/PM-
balans. P staat voor de productie van wat
je hebben wilt, de gouden eieren. PM staat
voor het productiemiddel, het instrument
waarmee de gouden eieren worden
geproduceerd.' 

Met andere woorden:Je bent pas effectief
als er een balans is tussen jou en dat wat
je produceert.  
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Spelend Coachen balans

P/PM-balans in de kinderopvang
Ben jij pedagogisch coach? Dan is het
resultaat van je coaching je product.
De relatie die je hebt met je coachee en
de vorderingen die je daarmee maakt. 
Ben je leidinggevende dan is je product
o.a. de dienstverlening van zorg voor
kinderen die je aan ouders biedt. 
Ben je pedagogisch medewerker dan is je
product juist weer de praktische invulling
die je geeft aan het werken op de groep.

De mate van kwaliteit van jouw 'product'
hangt af van de mate waarin jij in balans
bent. In hoeverre jij ook voor jezelf
zorgt. Teveel focus op jezelf kan ervoor
zorgen dat de kwaliteit die je te bieden
hebt matig is. Bij elk wissewasje een
ziekmelding,(jij niet natuurlijk) doet
bijvoorbeeld iets met de kwaliteit en
voortgang van de coacphprocessen die jij
begeleidt. 

Teveel focus op het product dat je wilt
neerzetten en daarbij jezelf als een kip
zonder kop  voorbij rennen, (grappige 
 metafoor in deze context) gaat
uiteindelijk ook een matige kwaliteit
opleveren.

Vergelijk het met werken op je laptop
terwijl je batterij nog maar 10 procent
aangeeft. Je hebt op dat moment twee
keuzes: De ene optie is opstaan, je werk
laten voor wat het is en nu je oplader
gaan zoeken.Daar moet je even tijd voor
nemen maar daarna kun je weer rustig aan
de slag.

Of je kiest ervoor snel die dingen af te
handelen die op je lijstje staan. In de
hoop dat je het redt voor de laptop
uitvalt. Niet alleen ga je gespannener aan
het werk, de kans dat je fouten maakt en
dingen kwijtraakt is reëel.

Hoewel er een duidelijk verschil kan zijn
in uitkomst hebben deze opties ook een
overeenkomst. Namelijk het gebrek aan
regie. Een impuls van buitenaf - het
signaal van een lege batterij - zorgt
ervoor dat jij actie gaat ondernemen. Het
ontbreekt hier dus duidelijk aan balans
vanwege het last minute actiegehalte. 

Want ofwel je laat je werk voor wat het
is en gaat het brandje blussen - De
oplader zoeken. Ofwel je gaat voor de
spurt met het risico de finish niet te
halen. Beiden remmen je hoe dan ook. De
ene haalt je op zijn minst uit je
werkflow. De andere helpt je daarnaast
ook mogelijk nog aan extra werk,
spanning en stress. Het ontbreekt aan
een lange termijn strategie en daarmee
ook aan eigen regie. 

 

De derde optie
Nu bestaat er gelukkig nog een derde
keuze. En dat is die van de balans. Een
balans tussen jou als productmiddel en
het product dat je dient te leveren -
jouw bijdrage aan kwaliteit van
kinderopvang in dit geval.

Om balans te vinden heb je rust in 
jezelf nodig. Even snel op 1 been 
staan en je evenwicht  bewaren lukt 
de meesten van ons niet zonder 
oefening. Probeer het gerust eens.
Naast die rust heb je het nodig 
te weten wat belangrijk is om dat 
evenwicht te bewaren. Waar je
zwaartepunt  zou moeten liggen en wat je
ademhaling voor invloed kan hebben
bijvoorbeeld. Vervolgens heb je focus en
concentratie nodig om dit evenwichtig
uit te voeren.   

Wanneer we dit soort voorbeelden
gebruiken begrijpen we deze natuurwet,
zoals Covey het noemt. We voelen ook wel
dat hier een belangrijke waarheid in
schuilt. Maar ja, die realiteit he. En
het hele systeem dat zo werkt. Ik bedoel
maar, wie ben ik dan om het anders te
gaan doen?

De mogelijkheden die je hebt om voor de
derde optie te kiezen liggen dichter bij
je dan je misschien denkt. Zoals je
misschien wel aanvoelt is er bij de
derde optie - die van balans - sprake
van regie bij het prodcutiemiddel, jij
dus. In het voorbeeld van de laptop kun
je er voor je begint met werken voor
zorgen dat de oplader in de buurt ligt.
Goed voorbereid zijn heet dat. Ook als
coach kun je je voorbereiden en de regie
nemen. 
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Spelend Coachen balans

Het spel leren spelen
Neem bijvoorbeeld het spel: 'de
Kolonisten van Catan'. Geen weldenkend
mens die bij dat spel zomaar ergens,
gewoon omdat de kleurvlakken zo mooi
combineren, zijn pion neerzet. Natuurlijk
niet! Want je weet: waar ik mijn pion
(dorp dus) nu neerzet bepaalt voor een
groot gedeelte het verloop van het spel.
 

Je hebt niet overal invloed op. Er zijn
anderen die hun eigen plan dwars door die
van jouw heen leggen. Een struikrover kan
behoorlijk wat roet in het eten gooien.
Klopt allemaal.

MAAR: zonder plan en strategische
beginpositie kun je je afvragen of je
überhaupt wel meedoet met het spel.

Daarover nadenken tijdens spelletjes
vinden we normaal. Het gekke is dat we
dat in de rest van ons leven veel minder
bewust doen. We laten werk en taken die
daarbij horen gewoon ons leven inrollen.
Pakken de eerste klus die langskomt vast
en lossen het op. En voor je het weet
weet je niet meer beter. 

Zoals Covey al zei: Effectiviteit is
afhankelijk van twee factoren. Om
effectief te werken én op de lange
termijn succesvol te blijven heb je een
lange termijn plan nodig. Een plan
waarbij er zowel geïnvesteerd wordt in
het product en in die personen die dat
product verzorgen. Je wilt uiteindelijk
toch heel je leven gouden eieren kunnen
rapen, niet dan?  

Als pedagogisch coach is het je doel
succesvol te zijn in coachen, het liefst
Next Level. Om dat waar te maken heb je
een strategie nodig. Voor de lange
termijn. Eentje waar jij de regie in
hebt en er oog is voor je eigen welzijn
en de kwaliteit van je product. Doe je
dat dan wordt het veel makkelijker om je
eigen koers vast te houden, je doel te
bereiken en onderscheid te maken in de
taken die je op je neemt of niet. Het
helpt je de brandjes onderscheiden van
het constructief bouwen aan iets
blijvends. 

Zodat je nog heel lang in balans kunt
blijven en jouw eigen gouden bijdrage
kunt leveren. 

de doe-het-zelf-balanscheck
P - het resultaat van je coaching PM - jij in je rol van coach 

- Wat is de kwaliteit op dit moment?

- Wanneer vind ik dat er sprake is van
kwaliteit? (dus welk eindresultaat wil ik
zien als gevolg van mijn coaching)

- Waar gaat energie verloren?

- Waar ga ik in investeren?

- Wat is mijn strategie?

- Wat zijn logische stappen als ik nu en
mijn doel naast elkaar leg? 

- Wat heb ik te geven?

- Welke kwaliteiten heb ik in huis?

- Waar kan/ moet ik me in ontwikkelen om
het gewenste resultaat te behalen? 

- Wat geeft mij energie?

- Wat haalt mij uit evenwicht?

- Hoe kan ik dat anders aanpakken?

- Wat zijn logische stappen als ik nu en
mijn doel naast elkaar leg? 
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Spelend Coachen boekentips

boeken tips!
De 7 eigenschappen van Stephen Covey (1932-2021)is al 25 jaar een
klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun
leven willen geven... Aldus de achterkant van het boek.

Ik voeg daaraan toe: Het is het perfecte boek voor iedere coach die graag
meer wil leren over persoonlijke ontwikkeling. Zowel met het oog op de
eigen ontwikkeling als vanuit het verlangen de coachee effectief te
coachen in zijn/ haar ontwikkeling. 

Het lezen van dit boek geeft inzicht in de werking van paradigma's en
principes. En hoe die van invloed zijn op jouw manier van tegemoet treden
van de wereld. Het daagt je uit naar jezelf te kijken en daar eventueel
consequenties aan te verbinden. Door te kijken naar jezelf leer je het
proces van coachen op een persoonlijk level kennen. 

De 7 eigenschappen voor succes - Stephen Covey

In dit boek staat de toegevoegde waarde van de leidinggevende aan het educatief
proces centraal. Educatief in de breedste zin van het woord: het gaat om de
pedagogische, didactische en ontwikkelingsgerichte processen. Het uitgangspunt is
dat leidinggevenden, direct of indirect, medewerkers faciliteren om hun vak zo goed
mogelijk uit te oefenen en hen prikkelen zich verder te ontwikkelen in hun
vakgebied.

Een mooie overlap met de P/PM - balans van Covey. In dit boek komen de kritische
succesfactoren voor optimale dienstverlening (in de KOV) aan bod en is er een
praktische link te vinden met de modellen van Covey en de Roos van Leary. 

Daarnaast besteden de schrijfsters ook aandacht aan grotere thema's als
groepsdynamica en de invloed van een organisatie op het resultaat van de werkvloer.
Laat je niet misleiden door het woord leidinggevende, als pedagogisch coach geeft
dit boek je veel praktische inzichten in het grotere plaatje die zeker een positieve
bijdrage kunnen leveren wanneer je nadenkt over de positie die jij hebt of wilt
innemen in dat plaatje. 

Verderbij - Marianne van Duuren en Charlotte van Zuylen

Geef je iemand vis, of leer je iemand vissen. In 1 zin is dit de kern van dit
boek. Frans Wijngaarden geeft je inzicht in het proces van het ontwikkelen van
eigenaarschap. Van de ander en van een groep anderen. 

Het is een praktisch boek. Vol inspirerende voorbeelden, ruimte voor aantekeningen
en duidelijke uitleg. Door zowel aandacht te besteden aan wat iets wel is als wat
het niet is kun je als lezer een goed beeld vormen en daar je conclusies uit
trekken. 

Dit boek is geschreven als een praktijkboek. Geen vaststaande wetten om je aan te  
houden maar teksten om door te lezen en je te inspireren. Korte tekstdelen,
sprekende plaatjes en heldere schema's.

Een aanrader voor iedereen die met dit thema aan de slag wil gaan, ook als je niet
zo'n lezer bent ;-)

Handboek eigenaarschap - Frans Wijngaarden 
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Spelend Coachen wat is jouw BRAND?!

Wat is jouw 'BRAND'?! 
Of je het nu wilt of niet, jij hebt een
bepaalde uitstraling - een eigen vibe. Iets
wat jou onderscheidend maakt van de ander. Dat
heb je als persoon maar dit uit zich ook in je
rol als pedagogisch coach of manager. 

Werk je als ondernemer dan noem je dit ook wel
je BRAND. De kenmerken die jou herkenbaarheid
geven. Waardoor de  ander makkelijker voor jou
(of juist niet voor jou) kiest. Je gebruikt
die vibe - het jasje waarin  jij jezelf
presenteert - om jezelf te positioneren. 

Net als bij die ondernemer hebben jouw
uitstraling en de vibe die dat met zich
meebrengt invloed op de effectiviteit van je
coaching. Je bent tenslotte zelf het
gereedschap waar je mee werkt. Als je niet
weet wat je daar wel en niet mee kunt dan kom
je niet ver. 

Door jezelf vragen te stellen krijg je daar
beter zicht op. Bijvoorbeeld: Wat maakt mij
die coach/leidinggevende en laat ik dat ook
zien? Wat is voor mij belangrijk en dus
belangrijk voor de ander om over mij te weten?
Waar ben ik minder goed in en moet iemand dus
ook niet voor bij mij zijn. 

Een ondernemer bekijkt zichzelf op deze manier  
om zo haar positie op de markt te bepalen. Als
coach  noem je het 'zelfreflectie' en 'op zoek
naar je blinde vlekken' met als doel beter op
de ander te kunnen aansluiten. Maar in de kern
heb je dezelfde motivatie. Je bent op zoek
naar antwoorden die je vertellen hoe jij je
het  beste kunt positioneren zodat je optimaal
resultaat kunt leveren aan de ander. 

Deze oefening helpt je ontdekken wat jouw
BRAND is, waar jij je in onderscheidt  als
coach. Tegelijk kun je ontdekken wie je bent
als persoon, gewoon als niemand kijkt. ;-) En
hoe die twee zich tot elkaar
verhouden.Belangrijk wanneer jij je
professioneel wilt neerzetten en tegelijk de
P/PM-balans wilt behouden.  

Deze oefening doen we live in het webinar. De
beschrijving daarvan staat op bladzijde 12. De
foto's (niet dezelfde als het webinar) op deze
en de volgende pagina kun je daarvoor
gebruiken.
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Spelend Coachen spelkaarten 

 - Knip de foto's uit en plastificeer ze, 
zo maak je je eigen kaartsetje voor deze oefening.
- Breid je kaartendek eventueel uit met foto's die je 
er zelf bij zoekt! 

notes:
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Spelend Coachen spelregels

Name of the

game:

positioneer jezelf 

Aantal 

deelnemers:

1 op 1 of in teamverband 

Doel: Bewustwording van de nuance tussen persoonlijke

kenmerken en professionele kenmerken. 

Zodat je deze kennis effectief kunt inzetten

ter ondersteuning van je strategie. 

Zo speel je het: Ronde 1:
Laat de deelnemer de kaarten bekijken en op zich

inwerken. Vraag haar welke kaart raakt aan 

 haar persoonlijkheid. Met welke bloem
identificeert zij zich? Vraag door naar de

associaties die zij heeft met de afbeelding en

laat de ander haar motivatie onderbouwen.

Ronde 2:  
Laat de deelnemer de kaarten nogmaals bekijken.

Vraag haar nu zichzelf te zien in de rol van

pedagogisch coach (of medewerker) en laat haar

een kaart kiezen waarmee ze zich vanuit die rol

indentificeert. Ook nu vraag je weer om een

motivatie.

Laat de deelnemer ontdekken en onder woorden

brengen wat dit inzicht betekent voor haar

functioneren als professional. 
Welke actie zou ze hier aan willen verbinden? 

de spelregels 
Deze werkvorm kun je 1 op 1 doen
met een medewerker of juist in
teamverband. Tijdens intervisie
met medecoaches en (zelfs ;-))
met je leidinggevende.

Je wilt inzicht laten ontstaan
tussen wie de ander als persoon
is en wat kenmerkend is voor het
professionele deel.

Vandaaruit kun je met elkaar het
gesprek aangaan wat dit inzicht
betekent voor je houding, doelen
en acties op de werkvloer. 

In teamverband creeer je hier
gelijk een situatie waarin
iedereen een kijkje kan nemen in
elkaars keuken. Ik heb namelijk
wel een plaatje van jou, maar
hoe ervaart die persoon zichzelf
eigenlijk?!

Het kan voor verrassende
inzichten zorgen.
Wees er als coach alert op af te
sluiten met een CTA. (Call To
Action) Wat gaat de ander
concreet met dit inzicht doen?

De flow van het moment maakt
duidelijk wat een eerste stap
zou zijn, dat is heel moeilijk
terug te halen in een volgend
gesprek. Meteen die CTA er dus
bij voor een optimaal effect! 

 

Dit spel kun je ook met andere zintuigkaarten spelen. Als de bloemen je iets te bloemig zijn, kies dan
bijvoorbeeld voor verschillende soorten muziekinstrumenten, auto's of spelletjes. Kies wel eenzelfde categorie. 

Real life objects  kunnen net iets extra's geven. Vooral leuk wanneer je deze oefening in teamverband doet.
Kies dan bijvoorbeeld voor verschillende merken en smaken chocola of koekjes. Laat de deelnemeners vertellen
waarom juist dat merk of die koekjes. Wat vertelt dat over hun persoonlijkheid en professie?

Heb je meteen iets voor bij de koffie ;-)
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vaard
ighed

en:

play your cards Spelend Coachen 

kwal
itei

ten

:

kenmerken:
no go's

play your cards: notes:

- Welke kwaliteiten kun jij inzetten en

zijn ondersteunend aan de rol/taken die

jij hebt?

- Wat kenmerkt jou in je manier van

werken?

- Welke vaardigheden heb jij in huis

die passen bij je rol/taken. 

- Wat is voor jouw een grens?

De inzichten die je hebt opgedaan vormen als het ware je speelkaarten. 

Het is je Poker Hand die jou gaat helpen je positie strategisch te bepalen.

Met welke kaarten ga jij spelen en jezelf goed  op de kaart zetten? 
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Spelend Coachen get reflected

w
a

t is
 m

ijn
 s

tra
te

g
ie
?

s

t
t

e

a

rg

i
eh
o

e
 g

a
 ik

 d
it a

a
n

p
a

k
k

e
n
?

a

a
n

a

e

nk

k
p

s
ta

 ik
 w

a
a

r ik
 w

il s
ta

a
n
?

 

b
e

m
i

t

se
n

m
g

w
a

a
r b

e
n

 ik
 tro

ts
 o

p
 

v
a

n
d

a
a

g
?

v
a

a
d

a
n

g

is
 w

a
t ik

 d
o

e
 b

e
h

u
lp

za
a

m
?

b
ep

h
u

z

l

a
m a

h
o

e
 zo

rg
 ik

 v
a

n
d

a
a

g
 

v
o

o
r m

e
ze

lf
?

t
a

k
ee

c
a

r

w
a

t a
ls

 ik
 h

e
t n

ie
t d

o
e
?

l
o

s

a
n

l
t

e

g
a

 ik
 o

p
 d

e
ze

 m
a

n
ie

r

h
e

t s
p

e
l w

in
n

e
n
?

 

w
i

n

o
o

o
r

l
s

e

Neem zo nu en dan eens de tijd om te reflecteren op je eigen handelen met deze stoere kaartjes.
Nice to know - De opzet van deze kaartjes kom je ook tegen in het handboek voor de pedagogisch
coach uit het jaarprogramma Spelend Coachen. 
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Spelend Coachen Dagboekje

P/PM-BALANS-DAGBOEKJE 
Tijd voor actie! 
Opdracht: Houd de komende tijd een dagboekje bij.

Breng dagelijks snel en overzichtelijk je P/PM-balans in beeld.

Reflecteer na twee weken. Twee weken geeft over het algeen een redelijk stabiel

inzicht in je gedragingen. Na deze weken neem je even tijd om te reflecteren.

Bepaal of jouw P/PM-balans in balans is en zo niet, wat je kunt doen om daar

voor te zorgen.
 

1 1o5

Op een schaal van 1 - 10

Hoeveel energie had ik nodig vandaag?

1 1o5

Hoeveel energie gaf ik vandaag aan mezelf?

1 1o5

Hoeveel energie vroeg de ander van mij?

1 1o5

Hoeveel energie had ik te geven vandaag?

1 1o5

In hoeverre was ik in balans vandaag?

Tip: Ben je als vrouw erg gevoelig voor hormonale schommelingen? Doe dit dan een
maand. Zo krijg je als extraatje een goed beeld van je energie-niveau door de
maand heen. Daar zou je je planning op kunnen aanpassen.

DAG: DATUM:
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Chantal Mailly - logopedist.

Over het effect van

interactief voorlezen op de 

taalontwikkeling en de must-

haves van een goede leeshoek. 

 

Lees meer hierover op

www.bureaucarolien.nl/j

aarprogramma/ 

Spelend Coachen laatste bladzijde

Next time:

De kinderboekenweek

Waarom is voorlezen 

zo belangrijk? 

In gesprek met:

Tips and tricks

voor de inhoud van je

leeshoek. En waarom... ;-) 

MET:

Update je leeshoek 

- de checklist

Leestips:

Deze zijn voor jou!

Oktober

Inschrijven kan op 

www.bureaucarolien.nl

kosten: €7,50

Bureau Carolien
Spelend Coachen is hét uitgangspunt

voor het aanbod van Bureau Carolien. 

LEVEL 1

The Carousel:

Ieder maand een relevant thema

centraal waar jij direct mee verder

kunt. Via het expert-webinar en

Magazin ontvang je praktische en

direct toepasbare tools m.b.t. het

thema.

LEVEL 2

The Program:

Wil jij next level en je

professionaliseren als coach? In het

jaarprogramma Spelend  Coachen leer

jij je tot die pro  te ontwikkelen.

Het aanbod bestaat uit een goed op

elkaar afgestemd programma van

coachcalls,  live dagen en online

lessen  (inclusief werkboeken, tools

en andere relevante materialen).

Daarnaast ontvang je het boek Spelend

Coachen. 

interactief
voorlezen

Lezersinfo:
Wie maakte deze Carousel? Carolien van Duijn - BureauCarolien  Prijs:
gratis editie. Meer weten? Kijk op www.bureaucarolien.nl voor meer
informatie en inspiratie.

LEVEL 3

The Action:

Wil jij in januari vlot van start? 

 Weten wat je doelen zijn en hoe je

daar gaat komen? Je pedagogisch coach

effectief kunnen inzetten en je team

vanaf het begin meenemen in het

proces? Dan is dit voor jou. Dit pro-

gramma bestaat uit 3 keer een 1-op-1

coach-gesprek en 2 online lessen. In

december heb jij je plan voor komend

jaar klaarliggen! 

Interesse? Maak een afspraak

voor een matchingsgesprek via

bureaucarolien@gmail.com 


