
   
 

 
 

TIPS VOOR HET VOEREN VAN COACHGESPREKKEN MET STUDENTEN 
 
Nu social distancing de nieuwe werkelijkheid is geworden, is het nog belangrijker om online goed contact 
te houden met elkaar. Gelukkig is de techniek zo ver dat dit kan en de mogelijkheden zijn ongekend. 
Natuurlijk gaat er niks boven echt fysiek contact en toch gaf ik al online coaching ver voor het Corona 
tijdperk. Het diende als mooie aanvulling op de fysieke bijeenkomsten en het scheelde nog een hoop 
reistijd ook:-) 
 
Bij deze dus een aantal tips die helpen om een online coachgesprek zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
zodat de student er ook echt wat aan heeft. Je kunt namelijk ook online iemand heel goed inzichten geven 
en stappen laten maken richting zijn doel, en met deze tips wordt dat steeds makkelijker. 
 
 
VOORBEREIDING 
 
“Een goede voorbereiding is het halve werk” luidt het gezegde en dat geldt des te meer voor online coaching. Voor 
een fysiek coachgesprek bereid je je heel anders voor dan voor een online coachsessie. Online is het nog meer van 
belang dat de spelregels van tevoren duidelijk zijn. Lees hier de 4 tips voor een goede voorbereiding: 
 
1. Stel van tevoren een mail op met de ‘gedragsregels en randvoorwaarden van online coaching 
 
Denk hierbij aan welk programma je gaat gebruiken en beschrijf hoe dit werkt. Hoe moet iemand zich aanmelden en 
hoe werken de knoppen? Punten zoals:  

• Hoe zet je beeld en geluid aan  
• Zorg voor een rustige plek, waar je niet gestoord kunt worden  
• Gebruik een headset of oortjes als dat mogelijk is 
• Zorg voor pen en papier 

• Hoe lang duurt het gesprek 
• Wat spreek je af als iemand te laat is 

• Is er een opdracht of vraag die vooraf gemaakt en gemaild moet worden 
 

Het zijn de praktische zaken waar je van tevoren over nadenkt, zodat dit tijdens het gesprek geen issues meer 
kunnen zijn. Mail dit ruim van tevoren.  

 
2. Bedenk van tevoren wat jouw doel is van dit gesprek 
 
Als begeleider heb je misschien ook wel je eigen doel voor dit gesprek of er zijn doelen vanuit de organisatie 
opgesteld. Misschien wil je alleen even weten hoe het gaat of wil je bepaalde resultaten bespreken. Het kan ook zijn 
dat het gaat over de beroepshouding die iemand wel of juist niet laat zien.  
  
  



   
 

Bedenk van tevoren goed wat je wilt bereiken met dit gesprek. Je kunt hierbij jezelf de volgende vragen  
stellen:  

• Wanneer is dit gesprek voor mij geslaagd 

• Wat moet er minimaal gebeuren 
• Wat mag er maximaal gebeuren 

 
Geef vervolgens zelf antwoord op deze vraag. Bijvoorbeeld: Het gesprek zou voor mij geslaagd zijn als ik in ieder 
geval even contact heb gemaakt en dat ik weet hoe mijn student ervoor staat. Je geeft hiermee richting aan het 
gesprek en het helpt je om vooraf de verwachtingen te managen. 

 
3. Kom in een positieve en waarderende mindset 
 
Soms kan het zo zijn dat je al een mening hebt over de student die je gaat spreken. Hij is bijvoorbeeld al vaker te laat 
gekomen of heeft bepaalde deadlines niet gehaald. Dit kan je gesprek enorm beïnvloeden en hierdoor staat de 
student al met 1-0 achter. Dit kun je voorkomen door alvast in positieve zin aan de persoon te denken die je gaat 
spreken. Bedenk alle kwaliteiten en positieve eigenschappen die de persoon al eens eerder aan je heeft laten zien. 
Schrijf op wat je al waardeert aan de persoon. Dat zal je helpen om het gesprek zo neutraal mogelijk in te steken. 

 
4. Zorg voor 100% aandacht 
 
Maak je hoofd van te voren leeg, zorg dat je ergens zit waar je niet gestoord kunt worden, zet je telefoon uit en zorg 
dat meldingen niet binnen kunnen komen. Zo zorg je ervoor dat de student echt 100% aandacht krijgt en dat 
bevordert de kwaliteit van het gesprek enorm. Zorg dat je ongeveer 5 minuten van tevoren aanwezig bent in de 
digitale ruimte. Check of je goed te zien bent en of je geluid het doet. 

 

 
HET ONLINE COACHGESPREK 
 
Met de juiste voorbereiding ben je al op de helft van een goed gesprek. Maar ook voor het gesprek hebben we nog 
tips om het soepel te laten verlopen. 
 
5. Creëer een Yes-set 

 
Als de coachee de ruimte binnenkomt begroet hem dan en maak eerst even contact. Lukte het makkelijk om in te 
loggen? Hoe is het nu met hem in deze heftige tijd? 
Vervolgens begin je door het tijdskader aan te geven en de structuur en de randvoorwaarden nog even kort door te 
nemen. Vraag hierbij gesloten vragen die de student makkelijk met ‘ja’ kan beantwoorden. Zo komt de student al in 
een yes-set en dat helpt voor een positief verloop van het gesprek. Vragen voor de yes-set kunnen zijn: 

• Heb je de mail ontvangen met de instructies  

• Is het duidelijk dat dit gesprek een half uur duurt  

• Zit de student er comfortabel bij 
• Is het duidelijk dat de student het komende half uur niet gestoord kan worden 
• Staat de telefoon van de student op stil of uit 

 
6. Leg het doel van het gesprek uit 
 
Wat ontzettend belangrijk is in een online coachgesprek is het contact. Je ziet elkaar al minder goed en je kunt 
minder makkelijk zien wat een ander bedoelt met zijn boodschap. Vandaar dat je juist online extra vaak checkvragen 
stelt. Check of de ander jouw vraag of boodschap heeft begrepen. Laat de ander kort samenvatten wat je net hebt 
gezegd of stel zelf checkvragen als: “klopt het dat …” of “heb ik je goed begrepen als …” 
 
7. Stel de nuttigheidsvraag 
 



   
 

Om te zorgen dat een student aangehaakt blijft, is het belangrijk dat de student iets uit het gesprek kan halen wat 
voor hem nuttig of belangrijk is. Van te voren weet je niet wat dat is, dus die vraag stel je tijdens het gesprek. 
 
Je kunt hiervoor de nuttigheidsvraag inzetten. Deze vraag komt uit het Oplossingsgericht Coachen en is heel fijn, 
omdat je hiermee achterhaalt wat voor de student belangrijk is. Zo kun je de agenda’s op elkaar afstemmen en 
verwachtingen managen. 
 
De nuttigheidsvraag gaat als volgt: “Wat moet er in dit gesprek gebeuren zodat je achteraf kunt zeggen, ik heb iets 
aan dit gesprek gehad.” 

 
Je kunt de nuttigheidsvraag ook van tevoren mailen, maar uit ervaring blijkt dat het juist goed werkt om dit tijdens 
het gesprek te doen. Probeer zelf uit wat voor jou het beste werkt. 

 
8. Begin positief - niemand opent zichzelf voor een ander als hij wordt veroordeeld 

 
Het lijkt een open deur en toch sluipt het er heel makkelijk in om te vragen naar hoe iets komt. Bijvoorbeeld als een 
student geen goede resultaten heeft behaald, dan ben je misschien nieuwsgierig naar hoe het komt dat de resultaten 
niet goed zijn. Het kan voor de ander voelen dat hij zich moet verantwoorden en hij wordt gestimuleerd om na te 
denken over de oorzaak van zijn situatie, terwijl hem dat niet verder helpt richting een oplossing. 

 
Natuurlijk mag je het over resultaten hebben en kijk dan juist naar welke resultaten wel goed zijn en vraag door op 
hoe dat gelukt is. Je zult merken dat de energie in het gesprek positief veranderd en dat de student eerder geneigd is 
om over oplossingen na te denken voor de resultaten die nog niet goed zijn. 

 
Vragen die helpen om te achterhalen wat al in positieve zin voor de student gewerkt heeft: 

• Wat is er al bereikt 
• Wat heeft de student al voor elkaar gekregen 
• Wat is al een beetje gelukt 
• Waar is hij al tevreden over 

• Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen 
 

9. Laat je OMA zich niet bemoeien met het gesprek 
 
OMA staat voor je eigen Oordelen, Meningen en Adviezen. Het is vaak erg verleidelijk om een tip of advies te geven. 
Het lastige is alleen dat de student daar soms niks mee doet. Hij zit misschien wel helemaal niet te wachten op jouw 
tip of idee. Het kan ook nog zo zijn dat de gouden tip die voor jou werkt misschien helemaal niets doet voor de 
ander, dus wees voorzichtig met het rondstrooien van tips, suggesties en adviezen. Zeker online is het belangrijk om 
eerst te checken of de ander een advies wil hebben. Geef ruimte en stuur alleen bij als het nodig is. Laat OMA pas 
naar buiten komen als de student aangeeft dat hij daar open voor staat.  
 
10. Vastleggen en borgen van afspraken 
 
Het slot in een online coachgesprek is één van de belangrijkste fases. Je hebt het gesprek gehad en de verleiding kan 
dan groot zijn bij de ander om te bedanken voor het gesprek en af te sluiten, maar hoeveel blijft er dan hangen. Je 
hebt misschien wel mooie inzichten kunnen geven door jouw prikkelende vragen en misschien is er een verandering 
bij de ander in gang gezet. Het is belangrijk om dit vast te leggen en de verandering te borgen. Dit kun je online op de 
volgende manier doen: 

• Laat de student zelf kort samenvatten wat er is besproken is dit coachgesprek en vraag of het gesprek nuttig 
is geweest; 

• Vraag door op wat er nuttig was voor de student en hoe een ander dit kan gebruiken/toepassen;  

• Laat hem in de chat één of twee steekwoorden typen die door dit gesprek zijn blijven hangen;  

• Vervolgens laat je de student zelf afspraken vastleggen. Zoals een korte samenvatting van het gesprek 
maken en naar jou mailen. Dat scheelt jou tijd, je krijgt gelijk mee wat voor de student het belangrijkst was 
en je bevordert de eigen verantwoordelijkheid. Drie vliegen in één klap. 




