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Het Citadel College, de school waar je leert, groeit en schittert! Ieder op zijn eigen terrein met zijn eigen
talent. En dat geldt niet alleen voor leerlingen maar zeker ook voor alle medewerkers van het Citadel
College. Leren doen we van elkaar en met elkaar, door het volgen van een training, een cursus of een hele
opleiding. Omdat je toe bent aan iets nieuws, jezelf wilt verbeteren, verrijken of herijken zodat je nog
beter in staat bent goed onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen, nog beter in staat bent te
ondersteunen ten behoeve van het leerproces en het welbevinden van de leerlingen. In deze rubriek
laten we de lerenden aan het woord. We hopen dat deze maandelijkse rubriek je mag inspireren zelf weer
eens om je heen te kijken, te proeven aan iets nieuws, te ontdekken dat je nog veel meer talenten hebt en
die kunt inzetten, je hersens te laten kraken of je vaardigheden te toetsen. Volg jij een opleiding en wil jij je
collega’s inspireren, meld je dan aan bij Marloes!
We starten met Ellen Visser en Marianne Leenders.
 
Cathelijne, Angela en Wouter

Terug in de schoolbanken met Ellen Visser en Marianne
Leenders

Opleiding: Opleiding tot coach: basisvaardigheden module 1, CBS
Amersfoort

Hoe kwamen jullie bij deze opleiding uit?
Ellen: “Ik wilde me bezig gaan houden met coaching en ik voelde me
daar niet in geschoold. Toen ben ik gaan googlen en kwam ik uit bij
deze opleiding.”
Marianne: “Ik zocht eigenlijk een opleiding tot schoolopleider, maar
deze opleiding is breder en klonk heel tof. Deze opleiding helpt me
verder als schoolopleider en als coach” 

Wat maakt jou een goede coach?
M. “Ik denk dat ik goed ben in het begeleiden van de processen met de
studenten en de werkplekbegeleiders en het overzien van de
processen. Ik ben organisatorisch sterk en dat komt er heel erg bij
kijken. Ik ben heel erg van het contact op de gangen, even vragen hoe
ze erbij zitten. Dat vind ik heel leuk”
E: “Wat ik er leuk aan vind is dat ik mensen niet beoordeel. Dat ik een
traject met mensen in ga, dat ze met iets komen waar ze tegenaan
lopen en dat ik ze daarbij begeleid. Ik vind het leuk dat ze zelf met een
oplossing komen en dat ik ze nergens op hoef af te rekenen. We
starten een traject, we gaan kijken waar ze staan en waar ze naartoe
willen en dat dat met kleine stapjes lukt. Dat vind ik heel leuk. En
veiligheid vindt ik heel fijn. Juist dingen uitspreken omdat er geen
beoordeling bij zit. En ben ik daar heel goed in, tja” 
M: “Ja, ik denk ook dat je daar wel heel goed in bent”



LEER MIJ KENNEN
Maandelijkse rubriek Citadel College

N U M M E R  1

Hoe weet Ellen die veiligheid te bieden die ze belangrijk vindt in de gesprekken?
M: “Hoe ik Ellen ken en wat ik van haar zie is dat ze inderdaad veiligheid biedt. Ellen is relaxed, laagdrempelig
en heel fijn benaderbaar. Daardoor voelen mensen zich heel gauw op hun gemak bij Ellen”

Wat maakt Marianne een goede coach?
E: “Grappig, daar hadden we het laatst over. Ik denk dat we redelijk dezelfde kwaliteiten bezitten. Marianne is
heel rustig, iemand die van aanpakken houdt. Ze kan van iets groots iets kleins maken, dus als het over iets
heel groots gaat, zoals klassenmanagement. Daar kan ze een behapbaar doel van kan maken. Marianne heeft
een fijne open houding” 
M: “Nieuwe collega’s worden overspoeld met informatie en ervaringen. Dat kunnen we ons goed voorstellen.
Daar heeft niet altijd iedereen goed zicht op. ” 
E: “Ik vind de vrijheid ook leuk. Naast de vaste bijeenkomsten heb ik ook gesprekken met coaches. Die doe ik
buiten. Even uit de school. Wat minder vaste kaders”

Wat heb je over jezelf ontdekt?
E: “Dat ik in staat ben om goed te luisteren. In het begin dacht ik, dat kan ik helemaal niet. Dan ga ik er
doorheen roepen en oplossingen aandragen. Maar eigenlijk doe ik dat niet. Ik kan beter luisteren dan ik dacht.
Het verhaal laten doen” 
M: “Ik had niet verwacht dat ik dingen heel concreet kon maken. Als een coach bij me komt kan ik goed tot de
kern komen. Van tevoren dacht ik dat ik met oplossingen zou komen, ik ben best praktisch ingesteld; hier heb
je de oplossing en succes. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat vond ik fijn om te merken” 
E: “Wat ik ook wel leuk vind is dat ik het ook gebruik in mijn dagelijkse leven; in mijn lessen door leerlingen
ruimte te geven om zelf tot dingen te komen”

Zijn er ook dingen die je aan jezelf hebt ontdekt waarvan je denkt: daar moet ik nog iets mee?
E: “Ja, ik miste nog verdieping. Waarom doe je bepaalde dingen, waarom heb je bepaalde gesprekstechnieken,
wat brengt stilte. Ik vind het fijn om meer over de theorie te weten. Daarom ga ik verder met module 2” 
M: “Ik merk dat ik me sterk wil maken voor het onderwerp coaching. De school vindt het een belangrijk
onderwerp, maar realiseert zich soms niet dat onze nieuwe collega’s moe zijn om 15:30. Dat is niet het juiste
tijdstip” 
E: “De school wil het goed opzetten en dat vind ik heel mooi, maar daar is wel ruimte en tijd voor nodig” 


