
 

Talent op het gebied van: 
 
 Onderwijscoach met oog voor talent! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marloes Ribbers 

Wie ben ik? 

Ik ben Marloes Ribbers, werkzaam  als groepsleerkracht op de Ariëns. Daarnaast heb ik 
een Coach/RT praktijk. (KIK – kind in kracht) 
Ik heb mij gespecialiseerd in: remedial teaching, hooggevoeligheid, beelddenken(ik leer 
anders), meervoudige intelligentie, coachen, persoonlijk leiderschap creëren en 
talentontwikkeling.  
Momenteel volg ik de masterstudie “dynamisch coachen op verschillen in onderwijsland”.  
Ik geloof in de positieve energie dat je je eigen leven mooier kunt maken. 
 

Wat heb ik te bieden? 

Zit je hoofd vol? Ervaar je werkdruk? Loopt de communicatie met een collega stroef? Wil je 
meer voor jezelf opkomen? Wil je hogere doelen behalen? Wil je meer plezier en passie in 
je werk? Wil je je talent meer inzetten tijdens je werk? 
 
Als onderwijscoach ga ik samen met jou je hulpvraag aanpakken door o.a.: 
 Beter inzicht in je gedrag zodat je jezelf beter kunt aansturen. 

Wat wil je? Wat denk je? Wat doe je? 
      Jij bent degene die je eigen succes kan creëren.  
 Meer gebruik te maken van je talent want werken vanuit je talent kost minder energie. Je 

gaat een match maken tussen je ontwikkelpunt en je talent. 
 Niet je verleden maar de mogelijkheden van jouw toekomst centraal te stellen. We 

bekijken deze met een positieve en oplossingsgerichte blik. 
 

Welke werkwijze gebruik ik?  

Het coachtraject begint met een intake waarin jij je eigen doel stelt.  
Om meer inzicht in je eigen handelen te krijgen, kunnen we gebruik maken van de volgende 
testen: denkstijl, communicatiestijl, leerstijl, talentscan en kwaliteit scan. 
Door het afwisselend gebruik van oefeningen en spelvormen tijdens het coachtraject, krijg jij 
nieuwe inzichten hoe jij je doel kan bereiken. Je kunt meer dan je denkt! 
 

Doelgroep 
Leerkrachten, directie en kinderen(vanaf 5 jaar)  

Duur 

Afhankelijk van de hulpvraag, bepalen we samen de duur van het traject. 
Contactgegevens (school) 
Basisschool Dr. Ariëns Haaksbergen 
T: 053- 5722012 
E: m.ribbers@arienshbg.nl 

Contactgegevens (privé) 
Marloes Ribbers 
T: 06 55 92 09 39 
E: marloes@kikcoach.nl 
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