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Beeldcoaching:
onderdeel van
professionalisering
van elke docent
Zo’n 90 procent van de docenten van het Cals College in Nieuwegein heeft inmiddels
het traject beeldcoaching doorlopen, waarin ze leren hoe ze hun leerlingen effectief
feedback kunnen geven. De beeldcoaches Marjolein Aerts en Marcel Verhoef vertellen hoe
beeldcoaching in z’n werk gaat en wat het oplevert. Bestuurder Nico de Jong en schoolleider
Robert van der Sijde willen dat feedbackgedrag van docenten structureel aandacht krijgt in
de professionalisering van docenten.
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