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René Butter is docent bij Social Work en schreeí een essay over

coaching van studenten dat in HU N4agazine wordt aÍ9edrukt.

Miin collêsê's,ijn a lergisch voor h et woord 'mêthode . Warneer zijovêr coachifs pratên,

gebruikenzijbeeldenas'coachlngiseenontmoeting'of'eencoachiseênvriend'Hiermeê
doen zÍ zichzêlfen de studenten te kort. Coaches rijn namelijk eisende êxperts Elke soêdê
coach pasi daaíblj onder allê omsiándigheden dezêlfde !niversee seldende methodetoe

Coachingsre ativisten echtervinden dat men helemaal niet over coachlng kan deiken als een

mêthode. Ziizeqqên nos vee meer meíkwaardige difgên. Coaching zou moeiliik te deÍiniê

ren zijn. Het zou aÍhangen van de persoon van de coach enloÍdie van de gecoachte, van de

speciÍieke sitoatie, van het moment oÍvan andere Íacioren dle moêilijk van te voren tê

benoêmên zijn. Hiermeewordt allês êchtêí rê atiefen ls niets meêrvan waarde Maar

coaching is nietwaardêvíi. De coach moet dê student serieus nemen. Daêromjulsimoêtde

coach alsêxpert elsen stêllên. Teselljkertljd eistde enlgej!istê meihodêvan coaching veel

Coaching ls het op proÍesslonêlê wii,e be9ê êiden van mensên bij leerprocessêi waarbij

de persoon ijke ontlvikkellng van de gecoêchte centraàlstaat. Uitgêngspunidaêrbijis dat

de stldêni ze Íveíantwoordelijk is voor rijn eigen leref. Voor het mêken van verantwoorde

kêuzês isinÍormatle nodlg- Dáarom mag decoach de studêntzin expertmenins niêtonÈ

houdên. Pas wànneêr de studeni tegenspêl krijgt, leert hij immers de êigen posliie te kiêzên.

Je kuntovereen hamer píaten en de optima e êigenschapPen eruán dêíinièren zonderdat

je verder hoê{tstilte siaan bijde specifeke aardván het timmerwerk dat iê eíriree wil

veíichten. Hêtmaakt dusvooíde hamernieiuit oÍ hij wordt gebrulkt om êr êen salontaíel

mee te timmerên ofeen schip waarmee men op een ontdekkingsreis zou wil en gaan- Evenzo

I ên Íe1coàch,n9 z e. êk "en 5tu' gerêedscr a o.

Láaiop de avond na êen lange, tropisch warmê en bevredigende werkdag krees ik een

berichijevan eei door mij gecoáchte siudent dat r.iiaLs een mokeíslag trof ZijheeÍtêen

kwa itatieÍ onderzoek gedaan met daarin een lêukst!kje data analysê Eerderalhad ikhaaí

dêarmee dan ook gêcomplinrenteerd. Ioen ik dê maillas kreeg ik echtêreen rodewaasvooí

nrin osen. zijvroes mijnamêlijkoíik haar op basisvan haar ondezoekswerk een vrijstellins

vooí de com petêntiê statistiek ênwerken met SPSS widê geven Ditverzoêk kreeg ikomdat

ikzowêlmethodo ogiecoach a s methodo ogledocentben. Deadrena ine kwam mi alvêrder

lezend bijna dê oren uit... Ten eerstê had deze mêvrouwzich in hàaronderzoek nletverdiept

lnstatlstiekena helênraa nietinSPSS Daaínêast voelde ik mê gênêaid Zijhad naaÍ mijn

gevoelin miji compliment blijkbaar aa nlêiding gezien om maximaalprofijt voor zichzêlfte



29Watheb ik nieigedaan? lkheb mijn booshêid niet aan de beirokken studentkenbaar
gemaakten ik ben nlet op de vrouw gaa n spelen door haar prestatieafte kraken.lk heb mi
bezonnen ên mijnietdoor mijn eigen emoties laten meeslepen.lkheb haarook niêtzonraaí
een aftekening voor dê betrokken competêntie gegevên. Wat heb ik welgêdaan? lk reali-

sêeíde mljdatikmêer dan seïrdteerd was. resêlijkeítijd heb lk mê êísêvrêasd wêlkê
bêweegíêdênen dê studênt had om dit verzoêk te doen. Uit haar mail proêÍdê ik namêlijk wêl

datzijeen authentieke ontwikkêlbehoefte op statistisch gebied heeÍt, maar onzeker was over
de manierom ervorm aante sevên. Veívolgens heb ik haar gevraagdwaàrom zijdachi op
basisvan hetwerksiukde betrokken compêtêntievo doendete hebben ontwikkeld. Zo
kwam snel dê energie vrij om samen eên individ ueel maaiwerkÍaject vàst te stelen om
alsnog de gewenste competentie te vêrkrijgên.
Wat hêtwas weet ik niet, maariets leek me te sturen in mijn interactie met dezest!dênt.
Mijn hand bêgon automatisch te schrijven. Zo werd de Enig Ju iste Algemeen celdendê
Coachingsmethode aan mijgeopenbaard. Dezê is van toepassing op allê coach ingssituatiês.

Dus bijvoêtbê, ondêrwiF in vreêmdetêlen, hetbêtêí leren omgaên metemotionele prob e-
men in de werkcontêxt oÍ op stLidênt A, B ofC.

Goed coachen bevat áltijd de volgêndê cornponenten.
De coach bezint zich ee6t op de voorliggende coachingssii!atie en staát daa rbij expliclet

stilbijzijn eigen emotiesen bijde emoiies en beweegredenen van degecoachtê. Hierdoor
wordthetmogêlijkommeteenzulverinhoudelijkeinterventiete komen.

Vêrvolgêns doet dê coach zo nodlg een inho!delijkê intêryêntiê op bêsisván zijn êigen
expêrtisê. HijconÍío.têert de gecoachte metzin visie op de situatie vanuit zijn expertrol.
Dê coach is immêís - hoêjê hêt ook wendt of kêel1 - altijd êen íêlátieve expert in vergelijking

De coach presenieerizijn gedachien zoveêlmoge ijkln de vraagvorm aan destldent. Door
dezevorm steltdecoach de studentin staatzoveê mogelijk zelÍ verantwoordeli kheid te
nemen voor het eigen handelen. Pas als dê waagvorm niet blljktte werken, kiest dê coach

voor hêt vdjblijveide advies. De specificiieit van het advies kan hljdaarbijzo nodig nog êen

beperktaanta kêren aanpassen aan heiactuele ontwikke ingsnivêauvan dê student.
Dooí advisêurtê b ijven erkent hijde eigen verantwoordêlijkhêid van dê siudent om aldan
niêt haarvoordeeltê doên metzijn expetvisiê. Dêcoach is niêt vera ntwoordelijk voor hei
eventueel overnemen van hetàdviesdooí dê gecoachte.

Wanneer de coach merkt dat de gecoachtê o n bedoeLd te veel gaat leu n en op de advie,en
van de coach worden de rollen in een metagesprek besp roken en eventlee opnieuw
vastgesteld. Ookandere n iet lnhoudelijke aspecten kuinen dan aan bod komen.

Ondànks alle postmoderne vrijblijvende ideeën dieerover coachlng bêstàan, is het b ikbaar
nrogêlijkom op abstíêctê rnaar toch zinvolle wljze ovêr de optimale rnethodê van coaching

na te denken. Als u, rêlativistische lezêr, a I bereid zoLr zljn om de algemêne ge dighêid van

de bovenstaánde coachingscomponênten te eíkênnên, zu t u daaí waarschijn lijk tegen
inbrengen daigoede coaching bêstaat uit hetbepalên van eên voorde siilatie optimale mix.

Daarin hebi u gelijk, geachte relativist. Voorhêt bereikenvan rnêesterecháp bestaaigeen
methode. Beden kt u e.hter we dát ook dê meesiertimmerman ooit geleerd heeft om de

hanrêí tê hantêren...
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van detrainins'Schrijven wat jc denkt in Vie.houtên, 28 30 seplember 2005.

Veuchenen ln hetse ese n hcid rt jdsch rifr 'Coàch de pedêgoog'.
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