
 
 
 

 

ONDERWIJSWEEK 2019  

BEN JE EEN BEGINNENDE LEERKRACHT? 

Je beseft dat je het allermooiste vak hebt gekozen. Voel jij je tegelijkertijd regelmatig 

onzeker over jezelf? In drie gesprekken leer je hoe je blijvend kunt reflecteren en leren. 

Daarmee voel je je als leerkracht steeds krachtiger en zelfverzekerder. 

WIL JE MET MEER PLEZIER EN ONTSPANNING VOOR JE KLAS STAAN? 

Neem dan tijd om met focus stil te staan bij jezelf. In twee gesprekken leer je hoe je 

anders om kunt gaan met spanning en stress. Zo creëer je weer ruimte om uitdagingen 

aan te gaan en kan je weer genieten van je vak. 

WIL JE ALS ERVAREN LEERKRACHT OPNIEUW UITGEDAAGD WORDEN? 

Zoek je als ervaren leerkracht opnieuw uitdagingen in je werk? In drie gesprekken 

ontdek je hoe jij jouw kwaliteiten optimaal kunt inzetten. En je gaat actief aan de slag 

om nog meer impact te creëren voor jouw school. 

CONTACT 

Deze -speciaal voor het onderwijs ontwikkelde - korte en effectieve trajecten starten 

met een compact zelfonderzoek. Je wordt begeleid door een ervaren ZKM-coach met 

ruime ervaring in het onderwijs. Neem gerust contact op voor meer informatie: 

 

De onderwijsweek: ‘n mooie aanleiding om de ontwikkeling van leerkrachten 

extra aandacht te geven. ZKM-coaches - gespecialiseerd in onderwijs - 

hebben hun krachten gebundeld en gaan graag met je aan de slag. 

 

 Essenceiam te Oegstgeest (Bert Holman) via bert@essenceiam.nl of +31 6 36 14 09 62 
 Horizonte te Echt (Mirjam Hermsen) via info@horizonte-groep.nl of +31 6 22 25 43 10 
 Mijander te Oudega bij Drachten - Marja Steegenga - info@mijander.nl - 06 10 32 52 12 
 Qompaz te Zwolle (Ben Schimmel) via ben@qompaz.nl of +31 6 51 51 00 92 
 Talenteer Jezelf te Breda (Adrienne Schimmel) via talenteerjezelf@gmail.com of +31 6 23 15 61 85 
 ZKM Consultancy te Venlo (Mieke Wijdeveld) via miekewijdeveld@ziggo.nl of +31 6 41 42 58 73 
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