
 

 

 

 

 

 

 

 

Individuele coaching: iets voor jou? 

Er gebeurt veel in het onderwijs. Iedere dag sta je klaar voor leerlingen en ouders.   

Dat is inspirerend maar het kan ook zwaar zijn. Wil je je werk graag anders invullen maar 

weet je niet op welke manier? Heb je er moeite mee jezelf te profileren of weet je niet hoe  

je dat aan moet pakken? Heb je last van werkdruk of stress ? Of neemt het plezier in het 

werk af ? Heeft je werkgever je verplicht een coachingstraject te doen maar wil je dat  

wel bij een betrouwbare en onafhankelijke coach doen?  

Oplopende werkdruk, te snelle veranderingen op de werkvloer of een moeilijke 

persoonlijke situatie; een coach uit het coachingsnetwerk van CNV Onderwijs kan helpen. 

 

Wat is het coachingsnetwerk? 

CNV Onderwijs heeft een netwerk van bijna 50 onderwijscoaches, over het hele land. Alle coaches 
werken vanuit hun eigen praktijk. Ze zijn onafhankelijk, gecertificeerd en geregistreerd coach.  
Je bent dus verzekerd van de beste begeleiding bij jou in de buurt. In het netwerk zitten coaches  
met zeer diverse expertises, mediators, assessors, supervisors en psychologen.  
 
Hoe werkt het coachingsnetwerk?  

Voor een verwijzing naar een passende coach neem je contact met ons op. In een telefoongesprek 
inventariseren we je wensen en je coachingsvraag. Vervolgens zoeken we de juiste coach voor jou  
en die neemt contact met je op. In een vrijblijvend intakegesprek bespreek je de wensen en 
mogelijkheden met de coach. Wil je met de coach in zee dan maak je zelf (in overleg met de  
werkgever) de afspraken voor de duur van het traject en de kosten. 
 
Waarom is dit netwerk zo handig? 

CNV Onderwijs heeft het netwerk opgezet om jou te helpen met het zoeken van de juiste coach.  
De coaches zijn gegarandeerd onafhankelijk, zijn geregistreerd en zijn gespecialiseerd in het 
onderwijs. Jouw coach heeft dus ook echt kennis van jouw vak en het onderwijsveld! 
 
Meer weten of in contact komen met een coach? 

Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl/coachingsnetwerk of neem contact op met  
Jacqueline van Grevengoed via 030 751 1785 of aanvraagacademie@cnv.nl. 
Hier kun je tevens terecht als je in contact wilt komen met een coach uit het netwerk. 
 


