Jouw partner voor
sterke professionals
in sterk onderwijs

“It is not the strongest, nor the most intelligent
species that will survive, but the one most responsive to change.”
— Darwin
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Wat als
... het samenwerken voor jouw team niet (meer) evident lijkt?
... het functioneren van een van je collega’s niet de goede richting uitgaat?
... je twijfels hebt over hoe je kan blijven beantwoorden aan de vele verwachtingen?
... een opvallend hoog aantal collega’s uitvalt tijdens het schooljaar?
... je op zoek bent naar een duurzame manier om motivatie bij je collega’s te verhogen?
... je op zoek bent naar een objectief klankbord en gesprekspartner?
... je met je school blijft zoeken om te innoveren en groeien?

Je wil
... een gemotiveerd team.
... blijven innoveren in en rondom de klas en school.
... collega’s met goesting in de job en die met plezier komen werken.
... ook af en toe een luisterend oor en klankbord voor vragen of zorgen.
... een aanpak met oog op lange termijn, met een vaste en heldere partner in coaching en
training.
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Dan kan een
partnerschap met
Wastijn helpen.
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Wastijn
systemisch coach, trainer en loopbaancoach
Wastijn gelooft in een sterke en innovatieve onderwijs- en zorgsector. Daarin
spelen leidinggevenden een cruciale rol. Een rol waar ze niet altijd voldoende op
voorbereid zijn of in ondersteund worden. Daarom kiest Wastijn voor het
systemisch coachen van personen met een verantwoordelijkheid in zorg of
onderwijs. In deze domeinen bouwde Bert al aan een (wetenschappelijke)
reputatie dankzij nationale en internationale onderzoeksprojecten.
In Wastijn bundel ik mijn activiteiten als coach en trainer van zowel groepen als
personen. Mijn coachees beschrijven me als rustig met de ‘goede’ vragen die
onder het vel kruipen. Uit hun feedback komt dat ik een enorme veiligheid creëer
die zorgt dat het gesprek voor hen snel tot in de essentie gaat. Mijn collegacoaches onderstrepen mijn kwaliteit in coachen als sterk in techniek met een
duidelijke ziel en ow.
Vanuit een brede verkenning breng ik extra perspectieven binnen om uit te
zoomen. Vanuit deze verkenning onderzoeken we waar rond gewerkt ‘moet’
worden om je doel te bereiken. Door de onderliggende laag aan te pakken, is de
kans op een waardevolle impact op langere termijn hoger.
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Waarom systemisch
coachen in onderwijs?
Een school is een op zichzelf bestaande gemeenschap met regels,
waarden, normen en mensen. Een complexe gemeenschap met doelen,
beleidsthema’s en heel wat belanghebbenden. Als directeur, leraar,
beleidsmedewerker, leerling of ouder heb je er alle belang bij dat die
gemeenschap zo optimaal mogelijk functioneert en floreert. En dat niet
alleen als geheel, maar idealiter ook waarbij alle personen en elementen in
dit systeem een waardevolle plek kunnen innemen.
Een Systemisch Coach werkt op de verschillende lagen van die
onderwijs-gemeenschap. Hij kijkt vanuit de interacties naar de onderdelen
binnen én buiten dat systeem en vanuit verbinding en communicatie met
oog op lange termijn acties en strategieën.
Vanuit dat systeemdenken, is het doorgronden van de kern belangrijk en
dat op alle niveaus van de gemeenschap. Zowel aandacht voor het team
als aandacht voor de verschillende individuen is belangrijk. Want
weerstand bij verandering, moeilijkheden in het functioneren, onderlinge
problemen … zijn een gedeeld probleem. En niet iets individueels, zoals
vaak gedacht.
Daarom richt ik me met Wastijn zowel op het individu als op het team.
Telkens met het oog op het optimaliseren en sterker maken van de
onderwijs “gemeenschap”. Dat maakt onze samenwerking heel erg
interessant.
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Wat is het aanbod?
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Unieke combinatie van individueel
en groepsgericht werken
In een organisatie zoals het onderwijs, is individueel of groepsgericht
werken vaak niet voldoende. Wil je invloed en impact hebben op het
geheel? Dan is een combinatie van de twee noodzakelijk. In beweging
komen als professional is ook fijner als je het niet alleen hoeft te doen.
Toch blijft groeien als persoon in een schoolcontext, waar er vaak een
eigen klas- of schoolverantwoordelijkheid aan de orde is, ook
belangrijk.
Het aanbod van Wastijn is ontstaan na meer dan 10 jaar ervaring in
het werken en begeleiden van groepen en coachen van mensen. Op
die manier brengt Wastijn heel wat expertise mee naar de
samenwerking.
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Teamgericht
aanbod
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Overzicht Teamgericht Aanbod
Onderwijsinstelling

Begeleiding van processen, werkgroepen, opleiding en training op maat
Ook met specifieke vragen kan je bij Wastijn terecht. Met ervaring in coaching, training, onderwijs en
onderzoek een ideale partner voor jouw noden. [Meer op pagina 11.]
Training in Communicatie en feedback

Leiderschap

Team

Wist je dat heel wat conflicten in onderwijs te herleiden zijn naar de basis van communicatie? Luisteren
we wel écht naar elkaar? Begrijpen we wat de ander zegt? Lukt het om alle kennis over feedback ook
in de praktijk om te zetten? Misschien wel. Een stevige basis in het bezitten van gesprekstechnieken
blijkt cruciaal in heel wat situaties. [Meer op pagina 12.]
Begeleide intervisie
Intervisie is een specifieke methode om vragen, problemen, zorgen met een groep peers te bespreken, te
ontleden en van oplossingen te voorzien. Wastijn ontwikkelde een eigen methode om in het onderwijs
aan de slag te gaan. [Meer op pagina 13.]

Individuele
professional

Professionalisering door de diepere lagen van je team te verkennen: CHIT-S
Ben je als team op zoek naar duurzame manieren om onderlinge misverstanden, frustraties en
onduidelijkheden in de kern te verkennen en aan te pakken? Ontdek als team nieuwe
perspectieven die helpen in de verdere professionalisering van jou en je team. [Meer op pagina 14.]
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aanbod op maat

Op maat coaching
€ 300* voor een halve dag
€ 500* voor een hele dag

Op maat workshops & training

Pedagogische studiedagen, werkgroepen, opleiding en
training op maat
Je kan met specifieke vragen bij Wastijn terecht. Met ervaring in coaching, training, onderwijs en
onderzoek een ideale partner voor jouw noden. Maatwerk betekent samen bekijken wat de
mogelijkheden zijn in verband met een thema of behoefte die de school heeft.
Voorbeeld opleidingstraject: in het kader van een teambuildingstraject werd samen met een
basisschool uit de provincie Antwerpen een training uitgewerkt in functie van oudercontacten en
oudergesprekken. In een traject van 3 begeleide sessies van 1,5 uur en 2 autonome sessies werd
een training opgezet met de leerkrachten en een coachingstraject uitgewerkt met het directieteam.
Prijs van dit maatwerk “Werken aan Sterke Oudercontacten”? €1200 excl. transport en materiaal.

€ 375* voor een halve dag
€ 700* voor een hele dag

*WASTIJN is een onderneming vrijgesteld van
BTW. Deze prijzen gelden voor onderwijs, welzijn
en non-profit. Ze zijn exclusief vervoers- en
materiaalkost. Neem contact op voor een gerichte
o erte.

Ook kan een pedagogische studiedag (samen met en op maat van met jullie school) worden
uitgewerkt. Op basis van feedback, noden en behoeften kan gekeken worden naar wat op dat moment
in jullie school past.
Voorbeeld studiedag: In het kader van burgerschap en persoonsontwikkeling werd de vraag
gesteld hoe dit binnen de verschillende vakken kon worden verwerkt. Hoe past kernreflectie en
kritisch nadenken binnen wiskunde, Nederlands of geschiedenis? In ‘Verdiep je vak met reflectie’
ging deze school hard aan de slag.

Op maat? Zeker!

ff
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Training modules
Communicatie en feedback

Standaard aanbod
Het standaardpakket van 2 dagen kost
€1400* (€700* per dag).
Verkies je een halve dag, betaal je €375*.
Heb je graag een afzonderlijke module? Dan
kan je per module de bijbehorende richtprijs en
inhoud opvragen.
Alle deelnemers ontvangen een certificaat van
deelname en feedback.
Een werkbare groep is ongeveer 25 personen. In
overleg kan hier van afgeweken worden.

Een stevige basis in het bezitten van gesprekstechnieken blijkt cruciaal in heel wat situaties.
Samenwerken, leidinggeven, conflicthantering of gewoon zelfs samenleven. Aan de hand van
trainingsmodules met basisvaardigheden verdiepen we het professionele gesprekken voeren zowel met
kinderen, ouders, collega’s en externe partners. Hoewel de modules elkaar mooi opvolgen, kunnen ze
ook onafhankelijk van elkaar in gepland worden. De workshops zijn ideaal voor professionals die
gesprekken voeren met ouders, collega’s en externe partners.
Een voorbeeldtraject:
Dag 1 (6 uur)
Module 1: De ‘goede’ vragen stellen [ook online]
Module 2: De impact van luisteren [ook online]
Module 3: Feedback geven in team
Module 4: De lagen in communicatie: Wat de ‘Axioma’s van Watzlawick’ ons leren
Dag 2 (6 uur)

*WASTIJN is een onderneming vrijgesteld van
BTW. Deze prijzen gelden voor onderwijs, welzijn
en non-profit. Ze zijn exclusief vervoers- en
materiaalkost. Neem contact op voor een gerichte
o erte.

Module 5: Ken de impact van je gedrag dankzij de ‘Roos van Leary’
Module 6: De kracht van intervisie: door anderen over jezelf leren [ook online]
Module 7: Door vragen reflectie bij een ander stimuleren [ook online]
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Standaard aanbod
Intervisiebegeleiding: €175* per sessie (1,5 uur)
Bij intervisie-trajecten daalt de prijs per sessie.
Na afloop van het traject is de groep in staat
autonoom intervisies te organiseren.
Traject 10 sessies: €1250 voor het traject

Wastijn organiseert ook zelf online
intervisietrajecten. Interesse om aan te
sluiten?
Stuur een mailtje naar bert@wastijn.be .

Begeleiden van Intervisies
Intervisie is een specifieke methode om vragen, problemen, zorgen met een groep peers te bespreken,
te ontleden en van oplossingen te voorzien. Als jonge leidinggevende ontdekte ik in 2013 de waarde
van zowel het zelf participeren aan een (veilige) intervisie als het zelf organiseren van intervisie met
het eigen team. Daarom ontwikkelde ik met Wastijn een eigen aanpak (op basis van bestaande en
gevalideerde methoden) om in het onderwijs aan de slag te gaan. In een sessie kan een team met
werkvragen en -zorgen terecht. Samen met collega’s ga je onder begeleiding aan de slag om tot acties
te komen.
Intervisie is het krachtigst wanneer het in een traject zit van meerdere sessies. Naarmate het traject
vordert en veiligheid groter wordt, stijgt de impact op zowel het team als het individu. Een ideaal
traject kent een maandelijkse herhaling.
Voorbeeldtraject
Sessie 1: Wat is intervisie? Wat zijn de spelregels en hoe verloopt het traject? Opstart met 1 casus.
Sessie 2 tot 6: Casusbesprekingen (1 à 2 per sessie)
Sessie 4 tot 9: Stelselmatig ondersteunen naar autonome intervisies (1 à 2 casusbesprekingen per
sessie)

*WASTIJN is een onderneming vrijgesteld van
BTW. Deze prijzen gelden voor onderwijs, welzijn
en non-profit. Ze zijn exclusief vervoers- en
materiaalkost. Neem contact op voor een gerichte
o erte.

Sessie 10: Casusbespreking, evaluatie traject en plan doorstart ‘autonome intervisies’
Een ideale groepsgrootte is 7 per intervisie. In onderling overleg kan van de groepsgrootte worden
afgeweken.
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Standaard aanbod
CHIT-S richt zich naar diverse bedrijven, sectoren en
organisaties. Op maat werken staat centraal.
Onderwijs en andere non-profit organisatisaties
betalen €600* per sessie van 3 uur. Elke sessie
wordt begeleid door zowel een coach als therapeut.
Deze prijzen gelden voor onderwijs en non-Profit. Ze
zijn exclusief vervoers- en materiaalkost. Neem
contact op voor een gerichte o erte.

*CHIT-S valt als project onder de vrijstellingsregel van
BTW. Deze prijzen gelden voor onderwijs en nonProfit. Ze zijn exclusief vervoers- en materiaalkost.
Neem contact op voor een gerichte o erte.

Teamcoaching “CHIT-S”
Professionalisering door de diepere lagen van je team te verkennen
Ben je als team op zoek naar duurzame manieren om onderlinge misverstanden, frustraties en
onduidelijkheden in de kern te verkennen en aan te pakken? Dan kan het systemisch coachen helpen
een nieuw perspectief binnen te brengen. We gaan aan de slag om te ontdekken waar het team op
vastloopt en waar jullie naar op zoek zijn. We verlaten de bekende wegen en je wordt uitgedaagd om
nieuwe onbekende paden te verkennen. Zo kom je als team tot nieuwe perspectieven die helpen in de
verdere professionalisering van jou en je team, in één of meerdere sessies.
“Reflecteren wordt vaak gezien als een solo-activiteit en kan zeker tot interessante ‘identiteits’
inzichten leiden. Echter reflecteren met behulp van derden kan helpen om tot vernieuwende
inzichten te komen (Luft & Ingham, 1955, in De Maeyer, et. al., in press).”
Daarom brengen we een team samen (maximaal 20 personen per sessie, meerdere sessies mogelijk).
Via verschillende versies van de realiteit geven we nieuwe perspectieven aan iemands beeld over die
realiteit. Daaruit worden ideeën gecreëerd en zorgen uitwisselingen voor een voortdurend veranderend
proces. Die principes uit het ‘Reflecting Team’ (Anderson, 1987) worden aangevuld met de ‘Outsider
Witness’ methode van White (1995). Die nodigt ‘outsiders’ uit om te reflecteren op basis van 4
uitgangspunten: expressie (wat trekt de aandacht?), indruk (welke indruk krijg je over de intenties,
waarden, de identiteit en het leven?), resonantie (wat maakt dat het jou raakt?) en transport (waar
word je zelf naartoe getrokken?) (De Maeyer, et. al., in press).

Dit aanbod is in samenwerking met Skrållan De Maeyer. Zij is doctor in de Psychologie,
orthopedagoog, systeem- en partner-relatietherapeut en blijft zich verdiepen in theoretische inzichten.
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Individueel
gericht aanbod
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Individueel gericht aanbod
Onderwijsinstelling

Coaching voor schoolleiders
Schoolleiders zijn in een school is een complexe en soms eenzame job. Een job waar niet altijd een duidelijke
voorbereiding voor is. Naast een (basis)opleiding, is tijd en ruimte voor het ontwikkelen van eigen
leiderschap heel belangrijk. Laat je in je leidinggevende functie ondersteunen door een kritisch klankbord.
[Meer op pagina 17.]

Leiderschap

Coaching voor beleidsondersteuners en zorgcoördinatoren/leerlingenbegeleiders
Een beleidsondersteuner, zorgcoördinator of leerlingenbegeleider bekleedt een unieke positie in de school. Hij
of zij ondersteunt de directie, de leerkracht en/of de leerling vanuit een specifieke rol. Die rol zorgt voor
een eerder onafhankelijke en neutrale plek. Geef hem of haar een neutraal klankbord. [Meer op pagina 18.]

Team

Individuele
professional

Jobcoaching
In een ideale wereld worden professionals doorheen hun carrière gecoacht. Niet altijd evident om dat in de
onderwijspraktijk om te zetten. Via jobcoaching, komt een externe coach langs om met je collega aan de
slag te gaan. Na een mindere evaluatie of periode helpt de coach die collega om de draad terug op te
pikken en actief aan de slag te gaan. [Meer op pagina 19.]
Loopbaancoaching
Loopbaancoaching is niet langer meer alleen voor wie ontevreden is of van werk wil veranderen. Vanuit het
idee van preventie staat werkgeluk en werkmotivatie steeds hoger op de agenda. De toenemende
(werk)druk in onderwijs veroorzaakt ook heel wat zorgen bij de collega’s. Via de loopbaancheques van de
VDAB kunnen ook onderwijsprofessionals over hun loopbaan en werk gaan nadenken. [Meer op pagina 20.]
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Standaard aanbod
Tarief per sessie:

€60 / 1 u
€90 / 1,5 u

Trajectpas* 5 sessies / 1 uur:

€280 / 5 u

Trajectpas* 5 sessies / 1,5 uur: €425 / 7,5 u
Trajectpas* 10 sessies / 1 uur:

€560 / 10 u

Trajectpas* 10 sessies / 1,5 uur: €850 / 15 u
Voordeel: dit kan ook via loopbaancheques
(zie p. 20).

Coaching voor schoolleiders
Schoolleider zijn in een school is een complexe en soms eenzame job. Een job waar niet altijd een
duidelijke voorbereiding voor is. Naast een (basis)opleiding, is tijd en ruimte voor het ontwikkelen van
eigen leiderschap heel belangrijk. Dat is een van de vele conclusies uit het praktijkgericht
onderzoek dat ik bij schoolleiders en scholen heb uitgevoerd.
Van een schoolleider verwachten allerlei stakeholders heel erg veel. Als schoolleider is het niet altijd
makkelijk om daarvoor bij iemand aan te kloppen. Niet bij het team, niet bij het schoolbestuur, niet bij
het beleid of bij collega’s. De nood aan een kritisch en veilig klankbord is duidelijk aanwezig.
Datzelfde onderzoek toonde dat de grootste criticaster van de leidinggevende op school … de
leidinggevende zelf is. Geef jezelf een extra duwtje in de rug met een traject van individuele sessies
verspreid over het schooljaar.
>> Verschillende profielen

*WASTIJN is een onderneming vrijgesteld van
BTW. Deze prijzen gelden voor onderwijs, welzijn
en non-profit. Ze zijn exclusief vervoers- en
materiaalkost. Neem contact op voor een gerichte
o erte.
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Standaard aanbod
Tarief per sessie:

€60 / 1 u
€90 / 1,5 u

Trajectpas* 5 sessies / 1 uur:

€280 / 5 u

Trajectpas* 5 sessies / 1,5 uur: €425 / 7,5 u
Trajectpas* 10 sessies / 1 uur:

€560 / 10 u

Trajectpas* 10 sessies / 1,5 uur: €850 / 15 u
Voordeel: dit kan ook via loopbaancheques
(zie p. 20).

Coaching voor beleidsondersteuners, zorgcoördinatoren en
leerlingenbegeleiders
Een beleidsondersteuner, zorgcoördinator of leerlingenbegeleider bekleedt een unieke positie in de
school. Hij of zij ondersteunt de directie, de leerkracht en/of de leerling vanuit een specifieke rol. Die rol
zorgt voor een eerder onafhankelijke en neutrale plek.
Het komt wel eens voor dat de plek van ‘neutraliteit’ voor spanningsvelden zorgt. Meedenken aan het
beleid, meedenken aan het verder ondersteunen en professionaliseren van het team, het vertrouwen
krijgen van en de leerling of ouder … allemaal informatie waar zorgzaam mee omgegaan moet worden.
Het is dan ook niet verrassend dat ook hier de behoefte aan een klankbord of ondersteuning groot is.
Hier past een coach ideaal in het plaatje. Een onafhankelijke en neutrale buitenstaander die zonder
verborgen agenda of eigen belangen een kritisch, ondersteunend klankbord kan zijn. Een
vertrouwenspersoon waar hij of zij met allerlei gedachten, vragen of bedenkingen terecht kan.

*WASTIJN is een onderneming vrijgesteld van
BTW. Deze prijzen gelden voor onderwijs, welzijn
en non-profit. Ze zijn exclusief vervoers- en
materiaalkost. Neem contact op voor een gerichte
o erte.
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Jobcoaching

Standaard aanbod

Tarief per sessie:

€60 / 1 u
€90 / 1,5 u

Trajectpas* 5 sessies / 1 uur:

€280 / 5 u

Trajectpas* 5 sessies / 1,5 uur: €425 / 7,5 u
Trajectpas* 10 sessies / 1 uur:

€560 / 10 u

Trajectpas* 10 sessies / 1,5 uur: €850 / 15 u

In een ideale wereld worden professionals doorheen hun carrière gecoacht. Niet altijd evident om dat in
de onderwijspraktijk om te zetten. Via jobcoaching, komt een externe coach langs om met je collega
aan de slag te gaan. Na een mindere evaluatie of periode helpt de coach die collega om de draad terug
op te pikken en actief aan de slag te gaan.
Dergelijke trajecten (met 1 of meerdere sessies) ontstaan in overleg met de professional en zijn
leidinggevende.
Hoe verloopt zo’n (voorbeeld)traject?
1 / Kennismaken en vastleggen doelstelling
Er is een kennismaking met de leerkracht. We bepalen samen wat het coachingsopzet wordt.
2 / 3 Sessies*
We zitten (ongeveer) 3 keer samen. Het aantal momenten worden gespreid over een periode die
passend is voor de agenda van de leraar. Het aantal sessies is afhankelijk van het
coachingsopzet.
3 / Nazorg en opvolging

*WASTIJN is een onderneming vrijgesteld van
BTW. Deze prijzen gelden voor onderwijs, welzijn
en non-profit. Ze zijn exclusief vervoers- en
materiaalkost. Neem contact op voor een gerichte
o erte.

In kader van de doelstelling wordt nadat het coachingstraject werd afgerond, na een
afgesproken periode terug samengezeten om te kijken naar de huidige situatie.
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Loopbaancoaching

Standaard aanbod
Wanneer jij of je collega aan de voorwaarden
voldoet, kan dit voor €40 voor 4 uur (of €80
voor 7 uur).
De loopbaancheques vraag je aan via de
website van de vdab.
Ik help je daarbij in het proces van aanvraag.

Loopbaancoaching is niet langer meer alleen voor wie ontevreden is of van werk wil veranderen.
Vanuit het idee van preventie staat werkgeluk en werkmotivatie steeds hoger op de agenda. In
loopbaancoaching ga je bij Wastijn aan de slag met een ervaren coach die zelf ook met 2 voeten in de
onderwijspraktijk staat. Samen met Loopbaancentrum Facet zet ik in op loopbaancoaching met zorg.
Ons centrum is gespecialiseerd in het coachen van professionals uit het onderwijs en de zorgberoepen.
Vanuit een holistische aanpak en in een veilige omgeving.
Hoe verloopt zo’n coaching?
1 / Gratis kennismaken
Neem vrijblijvend contact op en leer me kennen. Is er een match? Dan kunnen we samen aan de
slag gaan.
2 / 3 Sessies bij loopbaancheque 1 en 2 sessies bij loopbaancheque 2
We zitten 3 of 5 keer samen, over een periode die voor jou geschikt is.
3 / Persoonlijk Ontwikkelingsplan

*WASTIJN is een onderneming vrijgesteld van
BTW. Deze prijzen gelden voor onderwijs, welzijn
en non-profit. Ze zijn exclusief vervoers- en
materiaalkost. Neem contact op voor een gerichte
o erte.

Achteraf heb je een plan op zak, waarin we samen vastleggen hoe je verder aan de slag kan
gaan.
4 / Nazorg
Na afloop van ons traject kan je vragen naar een opvolg- of nazorg gesprek.
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Hoe gaat het in z’n
werk?
21

Hoe komt een samenwerking tot stand?

Aanmelding & Intake
Vrijblijvende intake en
kennismaking

Voorstel en o erte

Eerste analyse van vraag, doel en
context wordt opgemaakt

Uitvoering

Inhoudelijk voorstel op basis van
intake
Vrijblijvende o erte om aan de
slag te gaan

Vrijblijvend en kosteloos

ff
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Uitvoering de nitief plan

Evaluatie

Of aanbod “à la carte”

Evaluatie op basis van intake en
proces

Klaar om te voor sterke professionals
in sterk onderwijs ?
Neem contact op.

bert@wastijn.be

www.wastijn.be

+32 477 39 83 19

9050 Gent

