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Het onderwijs raakt voortdurend talentvolle collega’s kwijt. 10 % van de
startende leerkrachten verlaat binnen een jaar het onderwijs,
25 % van de starters doet dit binnen 5 jaar
(voortgangsrapportage Actieplan
leerkracht 2010)
Dit zijn alarmerende berichten!
Een goede begeleiding van startende
leerkrachten zorgt ervoor dat zij het
onderwijs minder snel verlaten.
Als leidinggevende stimuleert u de
ontwikkeling van leerkrachten.
Want u wilt collega’s met een hart
voor kinderen, met kennis van het
onderwijs en met interesse in
schoolontwikkeling. Deze mensen wilt
u ook langere tijd behouden voor uw school.
Welke actie neemt u?

Investeren in mensen is investeren in kwaliteit
U heeft niet alleen zorg voor de startende
leerkracht. Ook ervaren leerkrachten moeten
gemotiveerd blijven voor het onderwijs.
Als geen ander weet u, hoe belangrijk is het is om
gemotiveerde mensen in uw organisatie te hebben.
Daarom investeert u graag in de ontwikkeling van
uw leerkrachten.

Averca ondersteunt
Averca kan coachingstrajecten
op maat aanbieden. Deze
coaching kan verschillende
aanleidingen hebben:
 Ik wil meer gehoord worden











op een vergadering. Hoe kan
ik me beter presenteren?
Het lukt me telkens niet de
administratie op tijd af te
hebben.
Ik ben 3 maanden ziek
geweest. Er is veel
veranderd.
Mijn directeur vindt dat ik
onvoldoende presteer. Hoe
kan ik dit verbeteren?
De werkdruk is dermate
hoog dat ik het niet red.
Kan ik doorgroeien naar IB-er?
Ik wil het onderwijs uit, maar wat kan ik
eigenlijk?

U zult deze en andere geluiden regelmatig binnen
uw school horen. Goed personeelbeleid geeft
ruimte aan deze vragen.
Maar als directeur kun u niet alles oplossen.
Wel kunt u leerkrachten behouden of verder
helpen door hen tijdig coaching aan te bieden.

Werkwijze
Het coachingstraject start met
een
intake
met
de
betrokkenen. Vaak is dit de
schoolleider en de betrokken
leerkracht. Hierna volgt een
kennismakingsgesprek met de
coachee om de leervraag goed
in kaart te brengen en elkaar te
leren kennen. Na afloop
hiervan bepalen we of er
voldoende vertrouwen is voor
een coachingstraject.
Als het traject wordt ingezet,
komt er een concreet en
praktisch plan van aanpak met
heldere doelstellingen.
Hierna volgt een kort en
krachtig coachingstraject. Na
afloop van het traject, vindt er rapportage plaats
aan de schoolleiding over het behaalde resultaat
en kunnen er eventueel vervolgafspraken worden
gemaakt.

Het is de taak van schoolbesturen en directies om
deze kwaliteitsverbetering zichtbaar te bevorderen
en geld, tijd en faciliteiten ter beschikking te stellen.
Iedere school krijgt extra geld voor de begeleiding en
professionalisering van het personeel. Hiervoor is in
2006 het “Convenant professionalisering en
begeleiding van Onderwijspersoneel in het PO en
VO” gesloten.

Over Averca

Voor wie?





Startende leerkrachten
Startende (adjunct-)directeuren
Zij-instromers/herintreders
Directieleden die hun eigen functioneren
willen verbeteren
 Leerkrachten die door omstandigheden (bijv.
ziekte) een tijd uit het onderwijs zijn geweest
 Managementteams
 Leerkrachten die dreigen uit te vallen
 Niet goed functionerende leerkrachten
 Interne begeleiders
 Bouwcoördinatoren
Bij onze coaching staan de ontwikkelvragen van de
gecoachte centraal.

Facilitering
In de
wet Bio wordt ernaar gestreefd dat
leerkrachten een sterkte-zwakte-analyse maken van
hun functioneren. Deze analyse legt de basis voor
een
persoonlijk
actieplan
of
persoonlijk
ontwikkelplan.

Averca is een jonge organisatie, met name gericht
op mensen in het primair onderwijs. Daarnaast
houdt het bureau zich bezig met loopbaanadvies
voor mensen die een carrièreswitch overwegen,
re-integreren, te maken hebben met ontslag of
willen doorgroeien naar andere functies.
Mensen die in het basisonderwijs werken hebben te
maken met een veelheid aan taken. Er worden
steeds hogere eisen gesteld aan hun ontwikkeling.
Zij kunnen hier meer grip op krijgen door gebruik te
maken van een coach.

Averca is gespecialiseerd in het coachen van
leerkrachten, beginnende directeuren, IB-ers en
managementteams
Averca kan u ook adviseren of coachen bij het
voorkomen van langdurig verzuim, reïntegratie,
of outplacement.
Averca is in het bezit van een VAR-verklaring.

In
mijn
manier
van
coachen
ben
ik
luisterend en analyserend. Confronterend en
realistisch. Creatief en uitdagend.
En altijd op zoek naar de kracht en drijfveren van
mensen.
Hierbij wil ik aansluiten.”

Averca verzorgt ook trainingen:

Averca is opgericht door Ard Verrips.
“Ik heb bijna 25 jaar in het onderwijs
gewerkt, als leerkracht, adjunctdirecteur, IB-er en directeur. In mijn
werk heb ik veel gebruik gemaakt van
mijn vermogen om te coachen. Diverse
mensen heb ik mogen begeleiden naar
ander werk of heb ik op een
andere manier kunnen coachen.
Mijn kernwaarden zijn: integriteit en
objectiviteit.






Zicht op de toekomst, bij dreigend
ontslag
Omgaan met lerarenweb en het
bekwaamheidsdossier
Terug naar school, voor herintreders
en zij-instromers
Collegiale coaching: een training
waarbij collegiale consultatie op een
hoger plan wordt getild.

Graag overleg ik met u over trainingen op maat.
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