Goede coachvragen aan kinderen
Waar word jij gelukkig van en hoe kun je dat bereiken………?
Waar ben je goed in? Hoe komt dat?
Van wie zou jij wat kunnen leren?
Hoe krijg jij het voor elkaar dat je iets kan vertellen/vragen?
Vind je dat makkelijk of lastig om te doen?
Hoe zou jij het anders kunnen doen, waardoor het beter voor je voelt?
Van wat voor soort dingen word je vrolijk?
Van wat voor situaties word jij druk/onrustig van binnen?
Waar word je rustig door? En hoe voelt dat dan, waar merk je dat dan aan?
Naar wie ga je toe als je wordt geplaagd?
Wie kan jou het beste troosten en hoe doet die iemand dat dan?
Aan wie moet jij eigenlijk het goede voorbeeld geven?
Voel jij je het prettigst als je alleen bent of met anderen?
Als je ergens helemaal geen zin in hebt, wat of wie helpt je dan om het toch te doen?
Wat kan iemand anders doen om jou te stimuleren?
Naast wie wil je in de klas zitten, wat is dat voor iemand, en wat is er leuk aan die
ander?
Waardoor lukt het je om iets af te maken, wat heb je daarvoor nodig?
Vind je jezelf stoer/lief/aardig/behulpzaam/druk/rustig? En ben je dat wel eens ook
helemaal niet?
Waar ben je trots op en hoe ziet een ander dat van jou?
Waardoor vinden anderen jou leuk/aardig, denk je?
Van wat voor klein cadeautje zou jij blij kunnen worden?
Welk dier zou je willen zijn en waardoor? Wat spreekt jou aan, vind je leuk in dat dier?
Verveel jij je wel eens? Wat doe je dan om dat te veranderen?
Welke sport doe jij het liefst en wat is daar leuk aan?
Noem eens drie dingen die je goed kan en hoe ziet dat er dan uit?
Help je wel eens iemand anders en hoe doe je dat?
Als je moe bent, waar voel je dat dan? Wat zou je eraan kunnen doen?
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Waar kun jij anderen goed mee helpen?
Ben je wel eens jaloers? Waar voel je dat dan?
Wat zou je willen leren?
Wat is jouw grootste wens?
Hoe zou jij geholpen willen worden met …….?
Hoe zou het zijn als je ……..?
Hoe leer jij het makkelijkst? Is dat door te kijken, of te lezen, of na te doen, of door zelf
te ontdekken?
Wat vind je aan je zusje/broertje niet leuk, vertel eens waardoor dat komt?
Wat vind je het leukst aan school? En wat het vervelendst?
Wat vind je niet lief/leuk van je vader/moeder/broertje/zusje?
Wat is jouw mooiste droom?
Wat kunnen jouw vrienden beter dan jij? Wat zou je kunnen doen/veranderen om dat
ook te leren?
Wat vind je het stoutst wat je ooit heb gedaan?
Wat doe jij om je te kunnen concentreren?
Wat zou jij willen dat je was? Stoer/lief/verlegen/rustig/druk?
Wat vind jij echt niet eerlijk?
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