UITNODIGING
Wanneer?

29 november a.s.
Waar?

Aeres groep
Bovenbuurtweg 27
6717 XA Ede
Hoe laat?

10.30 –15.30 u

uitwisseling van kennis
rond
het KIGO-project

DOORLOPENDE COACH

&

ACTIEVECOACH

Achtergrond van doorlopende coach / actieve coach [ DC/AC ]
Het KIGO-project doorlopende coach / actieve coach werd opgezet vanuit
de vraag de coaches in het VMBO en MBO alsmede onderwijsmanagers
handvatten aan te bieden rond het doorlopend karakter van het moderne
coachen.
Onderwijscoaches hebben in hun praktijk te maken met een complexe
omgeving: de school zelf, collega’s, het type onderwijs, verschillende
leerniveaus, verschillende opleidingen in verschillende vakrichtingen, ouders,
BPV-bedrijven, privépraktijk van de leerling/student, het beroeps- dan wel
vervolgstudieperspectief, etc., etc.
Al deze categorieën bieden integratiemogelijkheden op de
scheidingsmomenten.
Elke keer in coachingsontmoetingen besteedt de coach idealiter aandacht
aan de scheidingsmomenten (vmbo - mbo / onderbouw – bovenbouw / mbo
– hbo / school - stage / mbo – werk, etc). De coach onderzoekt samen met de
leerling / deelnemer / student de context van die scheidingen.
Aan de ene kant gaat het dus om het verstaan van de leerling in zijn/haar
behoeften vanuit waar hij of zij komt. Aan de andere kant wordt gekeken naar
het binnenhalen van de (nabije) toekomst in de wereld van die leerling.
Het werkproces van dit KIGO project DC/AC werd gekenmerkt door een
samenhangend geheel aan ontmoetingen tussen deelnemers en begeleidend
coaches.
Die ontmoetingen volgden logisch uit het doel van het KIGO project DC/ AC
en de inbreng, belangen en randvoorwaarden van de deelnemers en coach
én de onzekerheden rondom het proces.
Op 29 november willen we graag de resultaten van dit proces delen.

Programma 29 november 2011
10.00-10.30 uur

Inloop met koffie en thee

10.30-10.35 uur
10.35-10.45 uur

Ontvangst door Dhr. W. Waggelink (STOAS)
Toelichting programma
Mevr. J.P.W. Schoones (APS)

10.45-11.05 uur

Workshop Vacature DC/AC
Dhr. J van Weenen & Mevr. M. Hoefman (Edudelta)
Workshop AMN-test
Mevr. L. Gijsen & Mevr. M. den Ouden (Edudelta)
Workshop Ik-zicht
Dhr. R. de Vos (Edudelta)
Reflectie ochtend
Dhr. H. Overvliet (CURIOSITAS)

11.05-11.25 uur
11.25-11.55 uur
11.55-12.10 uur

12.10-12.30 uur

Lunch

12.30-13.00 uur

Inkijken meegenomen materialen

13.00-13.20 uur

Opbrengst van de training doorlopende coach
Dhr. H. Overvliet
Het concept Groene Lyceum en de rol van de coach
in de doorlopende leerlijn
Jeroen Lek (AOC-Oost)

13.20-15.15 uur

15.15-15.30 uur

Een deel van de projectgroep bijeen.
Partners:
Edudelta Onderwijsgroep, CURIOSITAS,
APS, Prinsentuin, Lentiz, Stoas, WUR

Afsluiting
Dhr. W. Waggelink

Mocht je meer informatie willen hebben of b.v. speciale wensen voor de
lunch, neem dan contact op met Mevr. Jacqueline Schoones
telefoon 06 5202 8412 , e-mail j.schoones@aps.nl

