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De Coaching Kata 

COACHING CYCLI MET DE 
VIJF VRAGEN 

Oefen  
deze 

Routine 
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KIJK 
VERGELIJK 
INSTRUEER 



Deze Nederlandse vertaling wordt u aangeboden door: 

Lean Management Teachers 
Prins Willem Alexanderlaan 1427 
7312 GB Apeldoorn 
www.leanmanagement.nl 

 
Nederlandse vertaling door: 

Emiel van Est 
emiel@leanmanagement.nl 

Lean 
Management  

Teachers 



Go 
and 
See 

ACT        PLAN 

CHECK         DO 

Proces 

Coach  L e erling 

Onderwijzen van 
het Verbeter Kata 
patroon door 
begeleid oefenen. 

Uitvoeren 
Coaching  Cycli 
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ORIENTATIE 

De 5 
Vragen 

Begrijpen 
Huidige 

Toestand 

Vastleggen 
Volgende  

Doeltoestand 

PDCA Richting 
Doeltoestand 

Doel 
Toestand 

Begrijp de 
Richting 



DE COACHING KATA IS GEBASEERD OP 
DAGELIJKSE “COACHING CYCLI” 
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Snelle PDCA Cycli De 5-Vragen Coaching Dialoog 

DIT ZIJN THE TWEE FUNDAMENTELE 
KERNROUTINES VAN COACHING CYCLI 

Vijf-Vragen Kaart  
Wordt gebruikt door de Coach 

PDCA Cycli Registratie 
Wordt gebruikt door de Leerling 
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De Vijf Vragen
1) Wat is de Doeltoestand?
2) Wat is nu de Actuele Toestand?
-------- (Draai de kaart om) -------------------->
3) Welke Obstakels denk je dat je verhinderen 

om de Doeltoestand te bereiken?                
Met welke éne ben je nu bezig?

4) Wat is je Volgende Stap? (volgende  
PDCA / experiment) Wat verwacht je?

5) Wanneer kunnen we gaan kijken wat 
we hebben geleerd van het nemen van 
deze stap?

*Vaak zul je meerdere PDCA cycli aan hetzelfde obstakel werken.

Stap Resultaat Wat We LerenWat verwacht je? Kijk 
goed!
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PDCA CYCLI REGISTRATIE FORMULIER
Datum:
Proces:

Proces
Meting



STEL DE VIJF VRAGEN IEDERE PDCA CYCLUS 
DE VIJF VRAGEN = ÉÉN COACHING CYCLUS 

Een coaching cyclus is een interactie waarbij de coach de leerling de 
Vijf Coaching Kata Vragen stelt bij het focus proces 

 
Coaching cycli worden gebruikt om de leerling door de stappen te begeleiden 
op weg naar een Doeltoestand. De taak van de coach in dit stadium is om 
ervoor te zorgen dat de leerling goed de procedure volgt als hij/zij en het team 
experimenten uitvoert. 
 
Coaching cycli geven managers en supervisors een gestandaardiseerde aanpak 
voor (1) het bevorderen van Verbeter Kata vaardigheid in hun teams en (2) het 
ontwikkelen van hun eigen effectieve coaching gewoontes. De kracht van de Vijf 
Vragen is groot, als je weet hoe je ze moet vragen en hoe je moet reageren op de 
antwoorden op die krijgt. 
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Leerling 

Coach 

De Vijf Vragen
1) Wat is de Doeltoestand?
2) Wat is nu de Actuele Toestand?
-------- (Draai de kaart om) -------------------->
3) Welke Obstakels denk je dat je verhinderen 

om de Doeltoestand te bereiken?                
Met welke éne ben je nu bezig?

4) Wat is je Volgende Stap? (volgende  
PDCA / experiment) Wat verwacht je?

5) Wanneer kunnen we gaan kijken wat 
we hebben geleerd van het nemen van 
deze stap?

*Vaak zul je meerdere PDCA cycli aan hetzelfde obstakel werken.

Doel 
Toestand 

Huidige 
Toestand 

Stap Resultaat Wat We LerenWat verwacht je? Kijk 
goed!

C
oa

ch
in

g 
C

yc
lu

s
EX

PE
R

IM
EN

T

PDCA CYCLI REGISTRATIE FORMULIER
Datum:
Proces:

Proces
Meting

DOE EEN COACHING CYCLUS BIJ IEDERE STAP 



Algemene Richtlijnen voor 
Verbeter Kata Coaches 
 
 
 
 
 

Coaching Cyclus 
Formulieren 
 
 
 
 
 

De Vijf Vragen  
Stap voor Stap 
 
 
 
 
 

Instructies voor  
de 2e  Coach  
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Algemene Richtlijnen voor 
Verbeter Kata Coaches 
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KWALIFICATIES VOOR HET ZIJN VAN EEN 
VERBETER KATA COACH / LERAAR 

 Aangezien je moet kunnen beoordelen of de leerling het patroon van 
de Verbeter Kata correct volgt, moet je zelf ervaring hebben in de 
uitvoering van de Verbeter Kata. Om de Verbeter Kata te coachen heb 
je kennis nodig van de Verbeter Kata. 

Oefen het 
Lesgeven 

Oefen het 
Toepassen 

Kan LESGEVEN 
 

Kan TOEPASSEN 

Is BEWUST 

 Je moet ook goed geïnformeerd raken over het focus werkproces dat 
wordt verbeterd. Echter, je kunt dat parallel doen terwijl je de leerling 
coacht. 
 

 Je moet bereid zijn om een andere benadering te oefenen en te leren 
voor het managen van mensen (de Coaching Kata) wat het begeleiden 
en onderwijzen van een procedure betekent in plaats van gewoon de 
inhoud van de acties van de leerling voor te schrijven. 



FUNCTIEOMSCHRIJVING VOOR EEN 
VERBETER KATA COACH 
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Coaching is niet alleen een serie stappen, hoewel de instructies in 
dit hoofdstuk die indruk kunnen wekken. 
 

Gewoon oefenen is niet genoeg voor de ontwikkeling van nieuwe 
vaardigheden en mentaliteit. De emoties van de Leerling tijdens 
het oefenen spelen ook een grote rol. In het bijzonder zijn het 
succes en de vreugde van de Leerling in het overwinnen van 
obstakels en het bereiken van een adequaat uitdagende 
Doeltoestand door toepassing en beheersing van het Verbeter 
Kata patroon belangrijke ingrediënten. 
 

Je doel als coach is niet alleen dat de Leerling het Verbeter Kata 
patroon kan gebruiken, maar dat de leerling geneigd is om het te 
gebruiken. Met dit in gedachten is een functiebeschrijving voor een 
Verbeter Kata coach, vooral bij beginners: 
 
 

Begeleiden van de leerling en zo nodig procedurele 
richtlijnen geven om ervoor te zorgen dat, hoewel de 
Leerling worstelt, hij/zij succesvol is in het gebruiken 
van het Verbeter Kata patroon om een uitdagende 
Doeltoestand te halen. 

 
Met andere woorden, als Coach ben je 
verantwoordelijk voor het succes van de Leerling. 
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DIT IS HET COACHING-CYCLUS PATROON 

1  
 Doeltoestand 

Waar streven 
we naar? 

4 & 5  
 Volgende Stap 

Wat is het volgende 
experiment?  

Wat verwachten we? 
Wanneer kunnen we 

gaan kijken? 
 

2  
 Huidige Toestand 

Waar zijn we 
nu eigenlijk? 
Reflecteer op 

de laatste 
stap. 

3  
 Obstakel 

 Op welk éne 
obstakel richten 

we ons? 
 

Volgende 
Coaching 
Cyclus 

Nu Reflecteren 

1  2  
 Voer het  

Experiment uit 
Een voorspelling 
via actie testen 

4  3  
 

Doel 
Toestand 

Volgende 
Stap 

Huidige 
Toestand 

Huidig 
Obstakel 

• Wat was je laatste stap? 
• Wat was je verwachting? 
• Wat gebeurde er werkelijk? 
• Wat heb je geleerd? 

Gebaseerd op 
een diagram 
van Don Clark  
 

Waar is de Kennisgrens? 



PLAN 

CHECK DO 
or Study 

ACT 
Go 
and 
See 

 
 
CHECK DO 

ACT PLAN 

Illustration from Toyota Kata, page 144 
 
 
 

Als coach moet je je er bewust van zijn dat leren, 
verbetering, aanpassing en innovatie komt uit de 
opeenstapeling van de kleine PDCA cycli.  
Het zijn deze cycli, in het bijzonder, die je zult 
coachen. Deze kleine cycli gebeuren op de 
“Kennisgrens"  

 
ER ZIJN GROTE EN KLEINE PDCA 

CYCLI IN DIT PATROON  

Vraag 1 & 2 = Groot 
1) Wat is de Doeltoestand? 
2) Wat is nu de Huidige Toestand? 

Vraag 4 & 5 = Klein 
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4) Wat is je volgende stap? 
Wat verwacht je? 

 

5) Wanneer kunnen we gaan 
kijken wat we hebben geleerd 
van het nemen van deze stap? 



VOER ELKE DAG COACHING CYCLI UIT  

Na de ochtend coaching cyclus kunnen de coach & leerling naar 
wens die dag meer coaching cycli doen omdat de PDCA cycli van de 
leerling zo snel mogelijk moeten zijn.  
Buiten de coaching cyclus, kan de coach ook besluiten om de 
leerling te begeleiden in het “DOE”deel van een PDCA cyclus, om 
de leerling in actie te observeren en extra coaching te bieden.  

Aanvullende coaching 
cycli indien nodig 

Coaching cycli duren meestal 10-20 minuten. Als ze korter of langer 
zijn kan dat een aanwijzing zijn voor foutieve coaching. 
 
De eerste coaching cyclus van de dag moet vroeg op de dag zijn, 
zodat de leerling indien mogelijk de volgende stap (volgende PDCA / 
experiment) diezelfde dag kan zetten. Plan voor elke leerling en 
focus proces een coaching cyclus op een vastgestelde tijd aan het 
begin van de werkdag. Bedrijven die gebruikmaken van coaching 
cycli plannen meestal geen andere bijeenkomsten voor 10:00 uur.  
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Geplande
Coaching 
Cyclus 

Een Dag 



DOE COACHING CYCLI BIJ HET FOCUS PROCES 
Waar mogelijk 

Leerling Coach 

2e   Coach 
(niet altijd 
aanwezig) 
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Stelt de Vijf Vragen Gebruikt de PDCA 
Cycli Registratie  



1 
 

2 

3 
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GEBRUIK HET “KIJK-VERGELIJK-INSTUEER” 
PATROON VAN COACHING 

KIJK - Probeer te begrijpen hoe de leerling denkt.  
(Coach is in een observerende / vragende modus)  
VERGELIJK - Vergelijk dit met het gewenste patroon – “de 
corridor” -- gespecificeerd door de Verbeter Kata.  
(Coach is in een beoordelende modus) 
INSTRUEER - Introduceer een koerscorrectie indien nodig.. 
(Coach is in een instruerende of begeleidende modus)  

Het KIJK -VERGELIJK-
INSTUREER patroon  
kan meerdere keren 
worden herhaald tijdens 
een coaching cyclus 

Wees bereid om kleine 
fouten van de leerling 
in de toepassing van 
de Verbeter Kata te 
verwachten en toe te 
staan! 
 
Dit zijn belangrijke 
momenten, waarvan  
de leerling leert om 
het patroon van de 
Verbeter Kata correct 
toe te passen. 



Fouten zijn te verwachten, maar vaak is onmiddellijke correctie 
nodig om verwarring bij de Leerling te voorkomen 

Het klopt dat je in het algemeen, als Verbeter Kata coach, niet directief 
moet zijn over waar de leerling aan werkt. Het proces van ontdekking zou 
dat moeten bepalen. Je kunt echter directief zijn over hoe de leerling 
verder moet gaan.  
Je stelt de Vijf Vragen niet om de leerling naar een bepaalde oplossing te 
leiden (hoewel het zo kan lijken voor de leerling), maar om je te helpen zien 
hoe de leerling denkt en de situatie benadert.  
Met name, nadat je hebt geluisterd naar het antwoord van de leerling op 
een vraag kun je, soms, directief zijn over de volgende stap. Dit wordt 
gedaan om een procedureel punt te maken of om terug te keren naar de 
Verbeter Kata corridor.  
Houd in gedachten dat een andere geldige coaching techniek is om de 
leerling niet direct te corrigeren en een kleine fout toe te staan. Dit leidt tot 
een uitstekend leermoment. Je moet van geval tot geval beslissen hoe hier 
mee om te gaan.  

COACHING GAAT NIET ALLEEN 
OVER HET STELLEN VAN VRAGEN 
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De coach is betrokken bij het op de juiste wijze volgen van de Verbeter Kata 
procedure door de Leerling, en mag directief zijn over de procedure 



KIJK-VERGELIJK-INSTRUEER ALS JE COACHT 

Hoe lijkt de Leerling te denken? 
Observeer, stel vragen en luister. 

Welk denk patroon wil ik nu zien? 
Denk aan je eigen ervaring met het toepassen van het 
Verbeter Kata patroon… 

Is een koerscorrectie nodig? Welk Verbeter Kata gedrag patroon 
wil ik dat de leerling nu gaat oefenen? 

Corrigeer nu of laat de leerling een fout maken en instrueer dan. 
 

 1 

 2 

© Mike Rother  /  Verbeter  Kata  Handboek  Coaching Kata 17 

 3 
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COACHES: WEES VOORZICHTIG MET 
“WAAROM?” VRAGEN 

De Lean gemeenschap promoot “vijf keer waarom vragen” als 
middel om te helpen bij de hoofdoorzaak van een probleem te 
komen. Dit is vooral een (wetenschappelijk twijfelachtige) team 
brainstorm techniek.  
Echter, wanneer een coach een leerling  vraagt "waarom" kan 
dat gemakkelijk confronterend lijken in plaats van constructief, 
vooral als "waarom“ herhaaldelijk wordt gevraagd.  
Als een coach stel je vragen om het huidige denkpatroon van 
de leerling te helpen ZIEN, en voor dat doel is het wellicht beter 
te zeggen “Vertel eens wat meer over…“. 



Zoek in iedere coaching cyclus naar de 
KENNISGRENS van de leerling. 
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Het vinden van de huidige 
kennisgrens en het daar opzetten van 
het volgende experiment is een 
kernelement van een coaching cyclus 



? 
? 

? 
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DE HUIDIGE KENNISGRENS IS HET PUNT 
WAAR DE LEERLING GEEN FEITEN OF DATA 

MEER HEEFT EN BEGINT TE RADEN 
Voorbeeld: Je weet eigenlijk niet wat het weer van morgen zal zijn. 
Voorbeeld:  Je plant een stap maar je weet eigenlijk niet wat het resultaat 

van die stap zal zijn. 
 

Toestand 
 

Onzekerheid / Leer Zone 

Nu  
 Huidige 

Kennis 
Grens 

Volgende 
Doel 

Toestand 

Waar we 
naar toe 
willen 

Er is een Kennisgrens in iedere 
coaching cyclus. 
 Als je op een Kennisgrens stuit plan je 
daar de volgende PDCA cyclus! 
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EEN KENNISGRENS HERKENNEN  
Ze kunnen moeilijk te vinden zijn voor beginnende coaches 

omdat de leering niet graag “Ik weet het niet.” zegt. 

Op enig moment tijdens het stellen van de vijf vragen zal de 
coach merken dat de kennisgrens is bereikt. 
 
Wanneer de antwoorden van de leerling onnauwkeurig worden 
(“Ik denk” / “Misschien” / “Zou kunnen” / “Gemiddeld” / “Laten 
we met 50% reduceren”) is dat een teken dat de kennisgrens is 
bereikt. De leerling is van feiten en data overgegaan naar raden. 
 
Overmoedigheid kan ook een teken van een kennisgrens zijn. 
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OMGAAN MET EEN KENNISGRENS 
Dit is kritiek verbeter-kata-coaching gedrag 

Een belangrijk punt om te onthouden 
als coach is dat een kennisgrens geen 
probleem is. Integendeel, het is 
waarnaar we op zoek zijn in het streven 
naar de Doeltoestand. Het vertelt ons 
wat we moeten onderzoeken en waaraan 
we als volgende moeten werken. 
 

Dit is een belangrijk moment, waar je de 
leerling leert wat het betekent om 
wetenschappelijk. te denken en te  
handelen 

WAT TE DOEN 
 

• Gefeliciteerd, je hebt het gevonden!   Concentreer je coaching cyclus en 
je coaching input hier.   Gebruik het horen van de onduidelijke woorden 
als een cue om vragen ter verduidelijking te stellen en voor go-and-see. 

 
• De leerling hoort niet te proberen met gissen voorbij de kennisgrens te 

komen. Leer de leerling ver te zien door te experimenteren. 
 

• Laat, binnen het patroon van de 5 Vragen, de leerling een snelle PDCA 
cyclus voorbereiden en uitvoeren (een go-and-see, verkennend of 
een hypothese-test experiment) en doe dan nog een coaching cyclus. 

Een kennisgrens is het leerpunt waar 
vaak het volgende experiment 
(volgende PDCA cycle) ligt. 
 



P 
C  D 
A 

EEN COACHING CYCLUS MOET LEIDEN TOT 
EEN VORM VAN EEN PDCA EXPERIMENT  

Op de Kennisgrens 
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Kaderen 

Inzoomen 

Volgende  
experiment 
Volgende 
Coaching 
Cyclus 

1. Wat is de doel toestand? 

2. Wat is nu de actuele toestand? 

  Draai de kaart om  
en reflecteer op de laatste stap 

3. Welke obstakels denk je dat je 
verhinderen om de doeltoestand te 
bereiken? 

 Met welke éne ben je nu bezig? 

4. Wat is je volgende stap? (volgende 
PDCA / experiment) Wat verwacht je? 

5. Wanneer kunnen we gaan kijken wat 
we hebben geleerd van het nemen 
van deze stap? 

Reflecteren 
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KEY POINTS VOOR  
VERBETER KATA COACHES  
 

 Vertel de leerling wat je doet (een vaardigheidspatroon oefenen om er 
een  gewoonte van te maken). Veel leerlingen oefenen met meer 
interesse en motivatie wanneer ze weten wat ze doen en waarom.  

 Een coaching cyclus dialoog moet zoveel mogelijk huidige feiten en 
gegevens gebruiken. Laat de leerling alle benodigde gegevens 
verzamelen en grafisch weergeven voor de coaching cyclus.  

 Ben je een beginnende coach, stel de vragen dan precies zoals ze 
zijn geschreven op de 5 vragen  kaart. Geen improvisatie totdat je 
een competente coach bent.  

 Je kunt op elk punt in het stellen van de 5 vragen detail vragen 
stellen ter verduidelijking of feedback geven. Met beginnende 
leerlingen kun je de leerling vragen om de coaching cyclus vanaf het 
begin opnieuw te starten om het patroon te herhalen.  

 Waneer maar mogelijk moet je gaan kijken waar de leerling het over 
heeft. ‘Laat eens zien' en ‘Vertel eens meer over…’ zijn op elk 
gewenst moment nuttige coaching zinnen.  

 Vraag de leerling tijdens de coaching cyclus om relevante 
ondersteunende documenten en gegevens fysiek aan te wijzen.  

 Laat de leerling op bepaalde punten struikelen, geef dan les. Een 
leerling moet struikelen om nieuwe vaardigheden te leren. 
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 Misschien wil je een notitieboekje over je 
coaching cycli bijhouden. 

 Je kunt op elk punt tijdens de 5 vragen detail 
vragen stellen ter verduidelijking of feedback 
geven. Voor beginnende leerlingen is het 
vaak een goed idee om feedback direct te 
geven, in plaats van te wachten tot het einde 
van de coaching. (Let op, dit kan worden 
overdreven). 

 Bij beginnende leerlingen kun je de leerling vragen om de 
coaching cyclus opnieuw te starten vanaf het begin of een 
gedeelte van de coaching cyclus te over te doen om het 
patroon te herhalen. 

 Omdat je frequent coaching cycli doet met de leerling is er 
geen reden om veel procedurele feedback te geven in een 
coaching cyclus. Denk, naast de inhoud waar de leerling mee 
bezig is, na aan welke één of twee aspecten van hun Verbeter 
Kata procedure je wilt dat de leerling als volgt werkt. 

FEEDBACK GEVEN AAN DE LEERLING 



STAP VOOR STAP 

Jouw leerling kan maar één stap per 
keer zetten naar de Doeltoestand. 
Evenzo, moet je de leerling niet 
overladen met advies over wat te 
oefenen. Vergeet niet, de volgende 
coaching cyclus komt er snel aan.  
 
 
Vraag jezelf af in een coaching 
cyclus... 
 

welke een of twee aspecten van de 
Verbeter Kata denk je dat de leerling 
moet oefenen in de volgende ronde... 
 

terwijl hij/zij de volgende stap naar de 
Doeltoestand zet?  
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COACHING CYCLUS DOʼS & DONʼTS 

Plan dagelijkse coaching cycli Coaching cycli slechts zelden of 
onregelmatig uitgevoeren ……..……………. 

Ga Systematisch te werk  
volgens de 5 vragen 

Toestaan van ongestructureerde, 
meanderende ongeorganiseerde 
discussies 

……..………………….. 

Bepalen of de leerling binnen 
of buiten de corridor van de 
Verbeter Kata werkt 

Vragen stellen om te controleren 
of de leerling doet wat ze zei te 
zullen doen 
 
Vragen stellen om de leerling jouw 
vooraf bedachte oplossingen te 
laten implementeren 

……….……………. 

Plan de eerste dagelijkse coaching cyclus 
vroeg op de dag zodat de leerling de 
volgende stap (het volgende experiment) 
diezelfde dag kan zetten 

De eerste coaching cyclus aan 
het eind van de dag plannen. ……. 

Stel de Vijf Vragen staande bij 
het proces 

Uitvoeren van coaching cycli in 
een het kantoor. ……..………………….. 



Laat de leerling de exit cycli van het proces.................Gebruik van oude data                             
iedere dag opnieuw klokken. 

Onthoud dat vraag 5 gaat over..................................... Stellen van vraag 5 als                
“Wat leren we?”  “Wanneer zul je er mee klaar zijn?” 

Doe het stap voor stap. Probeer één........................... Meerdere variabele tegelijk veranderen 
ding per keer te veranderen en kijk                                                                         
goed wat er gebeurt 

Plan de volgende PDCA cyclus gebaseerd................. Het probleem te lijf gaan met op wat in 
de vorige cyclus werd geleerd. onverbonden tegenmaatregelen  

Realiseer je dat het de Doeltoestand is....................... Denken dat iedere stap een meetbaar 
(die een realisatiedatum heeft) die het  moet brengen. Vele stappen zullen  
meetbare voordeel brengt dat niet maar je leert er van. 

Eindig de coaching cyclus als de volgende................ Mogelijkheden blijven bediscussiëren     
stap en de verwachting helder zijn en zijn  nadat het volgende experiment is                        
en is opgeschreven op het PDCA formulier gedefinieerd. 
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Coaching Cyclus Formulieren 
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HET STORYBOARD VAN DE LEERLING 
Begin met een bord met deze 6 velden en titels 

In deze lege velden  
voegt de leerling  
informatie toe of 

werkt ze bij terwijl 
hij/zij de Verbeter 

Kata toepast op het 
focus proces 

Doeltoestand 
Realisatiedatum______ 

Focus Proces: Uitdaging: 

Huidige 
Toestand 

PDCA Cycli 
Registratie 

Parkeerplaats 
Obstakels 
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Doeltoestand 
Formulier 

Run Charts 
Huidige 

Toestand 

Leerling Coach 

2e  
Coach 

ER ZIJN TWEE SLEUTEL FORMULIEREN 
(Zie de appendix voor blanco formulieren) 

PDCA Cycli 
Registratie 

-- Hoofdformulier-- Parkeerplaats 
obstakels 

Coaching Cycli 
Plan & Registratie 

Coaching Cyclus 
Observatie 
Formulier 

De Vijf 
Vragen 

-- Hoofdformulier-
- 
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Achterkant - Reflectie Sectie 

------------------------------> 
Terug 

De Vijf Vragen 
 

1) Wat is de Doeltoestand? 

2) Wat is nu de Actuele Toestand? 

-------- (Draai de kaart om) --------------------> 

3) Welke Obstakels denk je dat je verhinderen 
om de Doeltoestand te bereiken?                
Met welke éne ben je nu bezig? 

4) Wat is je Volgende Stap? (volgende  
PDCA / experiment) Wat verwacht je? 

5) Wanneer kunnen we gaan kijken wat 
we hebben geleerd van het nemen van 
deze stap? 

*Vaak zul je meerdere PDCA cycli aan hetzelfde obstakel werken. 
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Reflecter op de Laatst 
Genomen Stap 

Omdat je niet echt weet wat het 
resultaat van een stap zal zijn!  

Kaart wordt 
omgedraaid om te 
reflecteren over de 
laatste stap 

(1) DE VIJF VRAGEN KAART – Voor de Coach 
Verkrijgbaar op de Toyota Kata website 

1. Wat was je Laatste Stap?  

2. Wat was je Verwachting?  

3. Wat Gebeurde er Werkelijk?  

4. Wat heb je Geleerd?  



DOEL VAN DE VIJF VRAGEN KAART 
Coachen & gecoacht worden is makkelijker met de Vijf Vragen 

• Draag het bij je. 
• De Vijf Vragen modeleren een 

wetenschappelijk patroon van 
denken en doen. 

• De kaart is je script voor het 
uitvoeren van coaching cycli, om 
je te helpen bij het aanleren van 
de gewoonte van dit patroon. 

• De coach stelt alle vragen op 
de voorkant & achterkant van 
de kaart, één voor één, in 
iedere coaching cyclus. Je 
kunt ook aanvullende vragen 
stellen. 

• De Coach onderwijst de 
leerling iedere coaching cyclus 
een manier van denken met het 
zelfde patroon van vragen. 
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Stap Resultaat Wat We Leren Wat  verwacht je? Kijk 
goed! 

C
oa

ch
in

g 
C

yc
lu

s 
EX

PE
R

IM
EN

T 

PDCA CYCLI REGISTRATIE FORMULIER 
Datum: 
Proces: 

Proces 
Meting 

A B 

C 

(2) DE PDCA CYCLI REGISTRATIE – Voor de Leerling 

De PDCA Cycli Registratie helpt je effectieve coaching cycli uit 
te voeren en genereert wetenschappelijk denken bij de leerling. 
 

Iedere rij = een experiment. Beschouw dit  als een keten van 
PDCA cycli, waar een stap voortbouwt op wat in de vorige stap 
is geleerd.  
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Stap Resultaat Wat We LerenWat verwacht je? Kijk 
goed!

C
oa

ch
in

g 
C

yc
lu

s
EX

PE
R

IM
EN

T

PDCA CYCLI REGISTRATIE FORMULIER
Datum:
Proces:

Proces
Meting

De leerling schrijft de informatie op het PDCA Cycli Registratie Formulier 
voor de volgende coaching cyclus. Tijdens de coaching cyclus zal de coach 
ofwel de voorgestelde volgende stap  valideren, of de leerling helpen de 
volgende stap verder te verfijnen. 

1 
2 

 

Het PDCA formulier lees je van links naar rechts. Iedere rij = een experiment.  
Het 1 2  pattroon van het formulier herhaalt na ieder experiment. 
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Rij 2 --> 

Rij 1 --> 

Laat voor de eerste 
coaching cyclus de 
leerling een voorstel 
doen voor de 1e stap 
en wat hij/zij je er van 
verwacht. 

2  Gebaseerd op wat er in de 
laatste stap is geleerd stelt de 
Leerling Volgende Stap voor en 
beschrijf wat hij/zij Verwacht, 
van de volgende stap. 

1  Na het voltooien van een 
stap of experiment vult 
de Leerling het Resultaat 
en Wat we Leren hier in. 

HOE GEBRUIK JE HET PDCA REGISTRATIE FORMULIER 



 
VOORDELEN VAN HET GEBRUIK VAN HET 

PDCA CYCLI REGISTRATIE FORMULIER  
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Het dwingt de leerling schriftelijk te documenteren (waarmee 
de leerling leert dat hij/zij eigenaar is van het formulier en er 
verantwoordelijk voor is het dat het up-to-date is).  

Het dwingt de leerling om zelfstandig te denken over wat  een 
goede volgende stap zou zijn.  

Het moedigt de leerling aan het wetenschappelijk te denken 
in termen van wat ze verwachten te leren of wat er zal 
gebeuren als gevolg van de volgende stap.  

Het bereidt de leerling voor op de volgende coaching cyclus, 
met informatie die is doorgedacht. Tijdens de Vijf Vragen 
coaching cyclus weet de leerling wat hij/zij zal presenteren, in 
plaats van dingen te verzinnen of te proberen het uit het 
hoofd te doen.  

Het helpt de coach te focussen op PDCA in plaats van alleen 
op de Vijf Vragen. 



De routine van de Coach tijdens een coaching 
cyclus ziet er zo uit... 

De Vijf Vragen Stap voor Stap 
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BEGIN EEN COACHING CYCLUS MET DE  
LEERLING OP ZIJN GEMAK TE STELLEN 
Een coaching cyclus oordeelt niet over succes of mislukking 

 Begroeten elkaar en schud voor je 
begint elkaar de hand. 

 Sta naast de leerling in plaats van 
tegenover hem/haar. 

 Leg in het begin de coaching methode uit 
aan de leerling zodat hij/zij begrijpt wat er 
gebeurt. 
Een coaching cyclus is een interactie, geen audit of een 
verrassing.  De leerling weet wanneer de coach komt, wat hij/zij 
zal vragen (de Vijf Vragen) en bereidt de informatie voorafgaand 
aan de coaching cyclus voor. 
Beginnende leerlingen kunnen coaching opvatten alsof het 
betekent dat ze iets verkeerd deden, maar het doel is niet om te 
bepalen of mensen doen wat ze zeggen. Een coaching cyclus is 
een dialoog, geen uitoefening van gezag.  
Er moet een oprechte interesse in zowel zijn bij zowel jezelf als 
de leerling in de Doeltoestand die je probeert te bereiken, wat je 
aan het leren bent en wat de volgende stap zal zijn. 
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HET IS OK OM EEN BEGINNER TE ZIJN 

Een manier om de Leerling op zijn gemak te stellen kan zijn om hem te 
laten beseffen dat ze een beginner zijn, als een beginnend atleet. De 
Leerling zal natuurlijk proberen meteen vanaf het begin bekwaam over 
te komen, vooral als de coach zijn of haar baas is. Het kan dus helpen  
om een mentaliteit te creëren waarin het OK is om fouten te maken en 
te genieten van het ontdekking- en leerproces. 



KADEREN 
Oriënteer Jezelf 

 
 
 
 

P 
C  D 
A 

Vragen 1&2 
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1) Wat is de Doeltoestand? 

2) Wat is nu de Actuele Toestand? 

---- Draai de kaart om en reflecteer op de laatste stap ---- 

3) Welke Obstakels denk je dat je verhinderen 
om de Doeltoestand te bereiken?                              
Met welke éne ben je nu bezig? 

4) Wat is je Volgende Stap? (volgende  
PDCA / experiment) Wat verwacht je? 

5) Wanneer kunnen we gaan kijken wat we 
hebben geleerd van het nemen van 
deze stap? 



KEY POINTS VOOR VRAGEN  1 & 2 
 

 Consensus over zowel de Doeltoestand (Vraag 1) als de 
huidige actuele prestaties (Vraag 2) is essentieel voor het 
vermijden van eindeloze discussies. Wat probeer je te 
bereiken en waar ben je nu? 

 Sla vraag 1 & 2, zelfs als het een beetje een acteerspel lijkt. 
Doorloop alle 5 vragen in elke coaching cyclus omdat je het 
denkpatroon probeert te onderwijzen dat inherent in de 5 
vragen zit. 

 Bij vraag 1 moet de leerling fysiek het Doeltoestand                
Formulier aanwijzen en de Doeltoestand lezen. 

 Vraag 2 is geen beoordeling van de stappen die de leerling 
heeft ondernomen. De leerling moet beschrijven hoe het 
werk proces nu werkelijk functioneert in vergelijken met de 
Doeltoestand. 

 Bij vraag 2 moet de leerling op data en feiten wijzen welke 
zijn verzameld voorafgaand aan de coaching cyclus. 

 Bij vraag 2 moet de leerling niet verwijzen naar de initiële 
Huidige Toestand. De leerling hoort te beschrijven hoe de 
toestand nu is, gebaseerd op directe observatie. 
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BEOORDEEL PROCESMETING & RESULTAATMETING 
Dit zijn de minimale kentallen om te beoordelen bij vraag 2 

Laat de leerling van deze gegevens 
run-charts maken 

Proces Meting:    Gebruikt om in real time het proces patroon te controleren. 
 Voorbeeld:  Exit cycli van stuk tot stuk 
 
Resultaat Meting: Om periodiek te controleren of de verbeter inspanningen 

het gewenste overall resultaat hebben. 
 Voorbeeld: Aantallen per shift 



COACHING ZINNEN 
VOOR VRAGEN 1 & 2 

(Doeltoestand/ Huidige Toestand) 

  Vraag 1: 
  “Wil je de Doeltoestand lezen.” 
  “Wat zijn de beoogde processtappen, volgorde en tijden?” 
  “Wat is de proces meting en wat is de waarde die je wilt hebben?” 
  “Wat is de resultaat meting en wat is de waarde die je hebben?” 

 Vraag  2: 
  “Wat zijn nu de nieuwste data en feiten voor de huidige toestand?” 
  “Hoe weet je dat? Kun je het laten zien?” 
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A P 
C  D 
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1) Wat is de Doeltoestand? 

2) Wat is nu de Actuele Toestand? 

---- Draai de kaart om en reflecteer op de laatste stap ---- 

3) Welke Obstakels denk je dat je verhinderen 
om de Doeltoestand te bereiken?                              
Met welke éne ben je nu bezig? 

4) Wat is je Volgende Stap? (volgende  
PDCA / experiment) Wat verwacht je? 

5) Wanneer kunnen we gaan kijken wat we 
hebben geleerd van het nemen van 
deze stap? 

Reflect 



CONTROLEER ALTIJD HET RESULTAAT 
VAN DE LAATSTE STAP 

Dit is het Check deel van de korte PDCA cycli. 

Totdat je controleert weet je niet met zekerheid wat het 
resultaat van een stap zal zijn. Tot dan toe is wat je verwacht 
dat er gebeurt slechts een hypothese. 
Dit is het punt van leren. Wat je leert van de laatste stap helpt 
je bij het zien van de Kennisgrens en het bepalen van de 
volgende stap (het volgende experiment). 
 
Om te reflecteren stelt de coach deze vier vragen: 

1) Wat was je laatste stap? 
2) Wat was je verwachting? 
3) Wat gebeurde er werkelijk? 
4) Wat heb je geleerd? Ga, indien 

mogelijk, kijken 
terwijl je 
reflecteert 
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ALS JE REFELCTEERT OP DE LAATSTE STAP 
REFEREER DAN NAAR DE RECHTER ZIJDE VAN 

HET PDCA REGISTRATIE FORMULUIER 
Laat de leerling de resultaten en het geleerde van de laatste stap 
noteren op de Rechter Zijde van het PDCA Registratie Formulier 
voor de coaching  cyclus. 
De leerling hoort naar de 3e en 4e kolom te wijzen bij het 
beantwoorden van de reflectie vragen. 
Laat tijdens de coaching cyclus de leerling de notities 
aanpassen indien nodig. 
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KEY POINTS VOOR REFLECTIE 
 
 

Sommige van de beste experimenten hebben een 
onverwacht resultaat --een verrassing– omdat je zo leert 
welke stappen nodig zijn om de Doeltoestand te 
bereiken. 
Een Doeltoestand wordt bereikt door middel van talrijke 
kleine leerstappen en experimenten, waarvan vele een 
“negatief” (maar zeer nuttig) resultaat zullen hebben. 
De leerling moet kleine fouten –voorspellingsfouten- 
ervaren om te leren.   
 

Hypothese 

Bevestigd 

Weerlegd 

Potentieel voor 
nieuwe kennis, 
leren, ontdekking 

Versterkt bestaand 
denken 
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KEY POINTS VOOR REFLECTIE 
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 Erkenning van en het leren van voorspellingsfouten kan moeilijk  
zijn omdat het indruist tegen onze instincten. 

 Als de leerling zich bedreigd voelt door problemen kan hij/zij te snel 
springen naar meer tegenmaatregelen, in plaats van te analyseren 
en te leren van de situatie. 

 Het idee is om voorspellingsfouten niet te stigmatiseren, maar om 
ze te gebruiken om te leren. Om op deze manier te functioneren 
moet de reflectie positief, uitdagend, niet verwijtend voelen. Het is 
de verantwoordelijkheid van de coach om deze gedepersonaliseerde 
sfeer te creëren. 

 De coach moet een afwijking of een probleem niet als goed of slecht 
beschouwen, maar gewoon als een voorval dat ons iets kan leren 
over ons werksysteem. 

 De leerling moet natuurlijk doorgaan met snel te experimenteren en 
te leren om de Doeltoestand te bereiken op de vastgestelde datum. 

De coach moet de experimenten depersonalizeren 



HOUD FOCUS – ÉÉN OBSTAKEL PER KEER 

P 
C  D 
A 

     Vraag  3 
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1) Wat is de Doeltoestand? 

2) Wat is nu de Actuele Toestand? 

---- Draai de kaart om en reflecteer op de laatste stap ---- 

3) Welke Obstakels denk je dat je verhinderen 
om de Doeltoestand te bereiken?                              
Met welke éne ben je nu bezig? 

4) Wat is je Volgende Stap? (volgende  
PDCA / experiment) Wat verwacht je? 

5) Wanneer kunnen we gaan kijken wat we 
hebben geleerd van het nemen van 
deze stap? 



LAAT DE LEERLING VERWIJZEN NAAR 
DE OBSTAKEL PARKEERPLAATS 

Geef altijd het 
obstakel aan dat 

momenteel wordt 
aangepakt 
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De leerling gebruikt dit formulier gewoon voor het vastleggen van 
vermeende obstakels of tegengekomen obstakels op weg naar de 
Doeltoestand. Het is geen actielijst en de leerling zal uiteindelijk 
waarschijnlijk niet bezig gaan met al de genoemde obstakels. 



KEY POINTS VOOR VRAAG 3 
 Werk aan één obstakel per keer.  
 Het duurt bijna altijd meer dan één stap, vaak veel meer dan 

één, om door een obstakel heel te breken. De leerling kan 
langere tijd aan een obstakel werken, met een reeks van PDCA 
cycli gerelateerde tot dat obstakel. Dit is normaal. 

 De oplossing voor een obstakel wordt via PDCA cycli 
ontwikkeld. Je overwint een obstakel door te proberen, te 
falen, aan te passen en opnieuw te proberen. Het is in het 
nemen van deze stappen dat vindingrijkheid, aanpassing en 
innovatie gebeuren.  

 Maak je geen zorgen over het selecteren van de grootste of het 
belangrijkste obstakel. Ga gewoon aan de slag. Het pad zal 
zich ontvouwen als je experimenteert. De grootste obstakels 
zullen op je wachten. 

 Start met beginnende leerlingen niet met het meest moeilijke 
obstakel. Laat de leerling eerst een paar cycli met het Verbeter 
Kata patroon ervaren. 

 De leerling is vrij om te werken aan elk obstakel maar hij/zij 
hoort niet enkel te werken aan vermeende obstakels. Houd je 
ogen open voor obstakels welke onderweg werkelijk ontstaan. 
Werken aan een obstakel zal je vaak leiden tot een diepere 
kwestie die daarvoor niet duidelijk was. 
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TERMINOLOGIE 
Wat je doet om een obstakel of probleem op weg naar de Doeltoestand 
te overwinnen noemen we stappen, experimenten of PDCA cycli. Er is 
bijna altijd meer dan één stap nodig om door een obstakel heen te 
breken. Wanneer je door een obstakel heen bent gebroken betekent dat 
dat je een oplossing voor een probleem hebt ontwikkeld. 
 
Vindingrijkheid, aanpassing en innovatie gebeuren onderweg; terwijl de 
leerling stap voor stap werkt richting de Doeltoestand &  handelt op 
basis van wat is geleerd van de experimenten. 

Volgende 
Doel 

Toestand 
(datum) 

“Stappen” 
“Experimenten” 
“PDCA Cycli” 

 
 
 

“Obstakel” of 
“Probleem” 

“Kennisgrens” 
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Huidige 
Toestand 



COACHING ZINNEN 
VOOR VRAAG 3 

(Obstakel) 
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 Het is een goed idee om te vragen, “Welke obstakels 
verhinderen je nu om de Doeltoestand te bereiken op de 
streefdatum." Dit geeft de dialoog focus. 

 Het woord probleem impliceert slechte prestaties. Gebruik 
in plaats daarvan het woord obstakel, wat impliceert dat je 
op weg bent naar iets; het is neutraler. 

 Gebruik en onderwijs de zinsnede: “Wat verhindert de 
operators om te kunnen werken in het gewenste patroon?" 
Dit perspectief houdt je gericht op het werkproces.  

 Beginnende leerlingen zien obstakels vaak als een reden 
om van richting te veranderen; om de Doeltoestand te 
wijzigen. De coach moet vragen, "Is dat een reden om 
onze Doeltoestand niet na te streven, of alleen maar een 
obstakel er naar toe?" 



A P 
C  D 

PLANNEN VAN HET VOLGENDE PDCA EXPERIMENT 
 

Zorg dat de leerling een goed expertiment voorbereidt. 
 
 
 

   Vraag  4 
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1) Wat is de Doeltoestand? 

2) Wat is nu de Actuele Toestand? 

---- Draai de kaart om en reflecteer op de laatste stap ---- 

3) Welke Obstakels denk je dat je verhinderen 
om de Doeltoestand te bereiken?                              
Met welke éne ben je nu bezig? 

4) Wat is je Volgende Stap? (volgende  
PDCA / experiment) Wat verwacht je? 

5) Wanneer kunnen we gaan kijken wat we 
hebben geleerd van het nemen van 
deze stap? 



Stap Resultaat Wat We LerenWat verwacht je? Kijk 
goed!

C
oa

ch
in

g 
C

yc
lu

s
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R
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T

PDCA CYCLI REGISTRATIE FORMULIER
Datum:
Proces:

Proces
Meting

REFEREER NAAR DE PDCA CYCLI REGISTRATIE 
TIJDENS JE DISCUSSIE OVER DE  VOLGENDE STAP 

Laat de leerling voor de coaching cyclus zijn/haar voorstel voor de 
volgende stap en de verwachting beschrijven aan de Linker Zijde van 
het PDCA Cycli Registratie Formulier. 
 
De leerling moet de kolommen 1 en 2 aanwijzen bij het 
beantwoorden van Vraag 4. 
 

Ofwel valideer de voorgestelde volgende stap of help de leerling bij het 
verder verfijnen van de voorgestelde stap. Laat indien nodig de leerling 
de aantekeningen aanpassen voordat de coaching cyclus eindigt. 

Laaste  Experiment 
 
 

Volgende  
Experiment 

 

Planning  
Sectie 

© Mike Rother  /  Verbeter  Kata  Handboek  Coaching Kata 55 



CHECKLIST 
Help de leerling een goed experiment te plannen 
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 Het experiment wordt gedaan op de huidige 
kennisgrens. 

 
 

 De voorspelling kan zo snel mogelijk worden getest. 
 

 Mislukking zal niet gevaarlijk zijn. 
 
 

 Het is meetbaar. Je zult in staat zijn op basis van data en 
feiten te vertellen of de voorspelling correct is of niet is. 

 
 

 De leerling heeft vastgelegd wat hij/zij verwacht dat er zal 
gebeuren, maar weet niet echt wat er zal gebeuren. 

 

 De volgende stap / het volgende experiment is onderdeel 
van een keten; het komt voort uit wat werd geleerd in het 
vorige experiment. 



KEY POINTS VOOR VRAAG 4 
 Coach en leerling moeten de huidige kennisgrens 

geïdentificeerd hebben voordat de volgende stap wordt 
bepaald. De huidige kennisgrens definieert wat het volgende 
experiment zal zijn. 
 

 Mogelijk herkent de leerling niet wanneer hij/zij is gegaan van 
weten naar vermoeden. Dat is een punt waar de coach de 
leerling terug kan krijgen "in de corridor“ gespecificeerd door 
de Verbeter Kata. Ga niet speculeren, zoek feiten en gegevens. 

 Ontwerpen en uitvoeren van het volgende experiment naar de 
Doeltoestand is een geweldige plek om proces operators er bij 
te betrekken en hun ideeën te krijgen.  

 Idealiter begeleid je de leerling in het maken van een keten van 
PDCA cycli, waar de volgende stap voortbouwt op wat werd 
geleerd in de laatste stap.  

 Zet je experimenten zo op dat fouten en onverwachte resultaten 
niet schadelijk zijn voor het proces van de klant. 

 In veel coaching cycli is die volgende stap nog niet een  
procesverandering. Activiteiten zoals het “plannen van de 
volgende stap" of "verdere analyse" kan een volgende stap zijn. 
Dat is normaal 

Important 
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 In het begin maakt bijna iedereen de PDCA cycli te groot, dat wil 
zeggen, neemt stappen die te groot zijn. Dit  overschrijdt vaak de 
kennisgrens wat leren belemmert. Begeleid de leerling naar PDCA cycli 
die in deze situatie zo klein en zo snel mogelijk zijn. Je bent niet op 
zoek naar grote sprongen. Je bent op zaak naar een goed experiment. 

 Let op: als je coaching cycli niet dagelijks zijn, zullen de stappen van 
de leerling de neiging  hebben te groot te worden. De leerling zal 
natuurlijk de neiging hebben om veel veranderingen in te voeren 
voordat je terugkeert.  

 Eerste experimenten omvatten vaak het verschuiven van 
werkelementen op zoek naar een werkpatroon dat functioneert. Houd 
er rekening mee dat dit alleen gaat over het verschuiven van 
bestaande manieren, in plaats van echte verbetering. 

 Op een gegeven moment moet de coach de leerling duidelijk maken 
dat enkel het verschuiven van werkelementen niet langer 
aanvaardbaar is, en dat het tijd is voor echte kaizen naar de 
Doeltoestand. Dit is waar het moeilijker wordt en echte verbetering 
wordt gevraagd. 

 Zodra de volgende stap (niet een lijst met stappen) duidelijk is, nadert 
de coaching cyclus het einde. Er is geen noodzaak om verder vooruit 
te kijken of voor lange discussie voorbij dit punt, omdat het nu tijd is 
om het zo snel mogelijk te proberen. 

KEY POINTS VOOR VRAAG 4 
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Om wetenschappelijk te werken moet de 
leerling van tevoren aangeven wat hij/zij 
verwacht van de volgende stap. Dit is wat 
je zult testen, en het is deze vergelijking 
die tot verrassing en leren leidt. 

 

De leerling vragen wat ze verwachten 
helpt je ook te zien of de leerling  
systematisch en wetenschappelijk denkt, 
of slechts op het obstakel inbeukt. 

De vraag "Wat verwacht je?" is de enige plaats waar je wilt dat 
de leerling de kennisgrens overgaat en een voorspelling doet. 
Hier is het OK om te zeggen, "Ik denk dat dit zal gebeuren..." 

“WAT VERWACHT JE?” 
Voordat het volgende PDCA experiment wordt uitgevoerd, moet je 
zeker onderzoeken wat de leerling verwacht van het experiment. 



DE VERWACHTING IS AFHANKELIJK 
VAN HET TYPE EXPERIMENT 
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Type experiment Wat de leerling kan verwachten 

Ga Kijken 
 

Directe observatie en gegevens 
verzameling, zonder iets te 
veranderen, om meer te leren over 
een proces of situatie.  

De leerling hoort te verwachten dat 
ze informatie krijgt over hoe iets op 
dit moment functioneert. 

Verkennend Experiment 
 

Introduceren van een verandering 
in een proces om via directe 
observatie te zien hoe het proces 
reageert.  

De leerling hoort te verwachten 
meer te leren dan ze kunnen van 
directe observatie alleen. 

Testen van een Hypothese 
 

Introduceren van een 
verandering, idealiter slechts 
één enkele factor, samen met 
een voorspelling van wat je 
verwacht dat er zal gebeuren. 

De leerling moet voorspellen twat 
het resultaat van de verandering zal 
zijn. Dit is de te testen hypothese. 



 Zeg niet, "Laten we dit proberen en kijken of het werkt," want dat maakt 
het een kwestie van succes versus mislukking. Zeg, "Laten we dit 
proberen en zien wat we leren.“ 
 

 Maak geen overmatig gebruik van de vraag "Waarom?" Wanneer een 
coach een leerling "Waarom" vraagt kan het confronterend lijken. Het is 
vaak beter om te zeggen: “Vertel eens meer over…".  
 

 Peilende vragen voor de volgende stap van de leerling: 
 “Dat geleerd hebbende, wat is je volgende stap?“  
 "Nu je dat geleerd hebt, wat moeten we nu doen?” 
 "Wat leidt je tot die stap?“  
 “Wat doen de gegevens & je observaties je geloven?"  

 
 Peilende vragen voor wat de leerling verwacht:  

 "Vertel me meer over wat je van de volgende stap verwacht."  
 "Hoe moeten we dat meten?” 

COACHING ZINNEN 
VOOR VRAAG 4 

(Het Volgende Experiment) 
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P 
C  D 
A 

VOORBEREIDEN OP VOLGENDE 
COACHING CYCLUS 

      Vraag 5 
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1) Wat is de Doeltoestand? 

2) Wat is nu de Actuele Toestand? 

---- Draai de kaart om en reflecteer op de laatste stap ---- 

3) Welke Obstakels denk je dat je verhinderen 
om de Doeltoestand te bereiken?                              
Met welke éne ben je nu bezig? 

4) Wat is je Volgende Stap? (volgende  
PDCA / experiment) Wat verwacht je? 

5) Wanneer kunnen we gaan kijken wat we 
hebben geleerd van het nemen van 
deze stap? 



KEY POINTS VOOR VRAAG 5 
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  Vraag 5 kan tricky zijn. Nieuwe coaches denken vaak incorrect dat 
zij vragen, "Wanneer zul je het gedaan hebben?" Maar vraag 5 gaat 
meer over het plannen van de volgende coaching cyclus om te zien, 
"Wat leren we?"  

 Let op! Zelfs wanneer de coach vraag 5 met de juiste bedoeling 
stelt, kan de leerling nog steeds denken dat hij/zij wordt gevraagd, " 
Wanneer zul je het gedaan hebben?“  

 Ideeën behandelen als hypothesen die worden getest helpt teams 
over ego te stappen. 

 Experimenten dient zo goedkoop en zo snel mogelijk te gebeuren. 
De coach moet vragen, "Kunnen we deze stap nu meteen nemen?"  

 Aangezien je eigenlijk niet weet wat het resultaat van de volgende 
stap zal zijn, moeten zowel de coach als de leerling gaan kijken 
(checken) in de volgende coaching cyclus 



Instructies voor de 2e Coach 
Coaching de Coach 
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DE BELANGRIJKE ROL VAN 
DE TWEEDE COACH 
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De schijnbare eenvoud van de Vijf Vragen maakt dat 
coaching makkelijker te leren lijkt dan het is. Wij 
onderschatten wat er bij coaching komt kijken en wat er 
nodig is om het te leren. Het vergt aanzienlijke oefening en 
regelmatige reflectie om de bedoeling en het patroon van de 
Coaching Kata meester te worden. 
 

Voor de coach zijn coaching cycli niet alleen een middel 
om de Verbeter Kata te onderwijzen, maar ook een 
PDCA cyclus waarbij de coach controleert en reflecteert 
op het resultaat van zijn/haar laatste coaching. Als de 
leerling de Verbeter Kata niet leert of een team de 
Doeltoestand niet bereikt ligt het probleem meestal in 
de coaching. 
 

Met andere woorden, de coach oefent de Coaching Kata 
en heeft hiervoor iemand nodig met coaching ervaring om 
periodiek de uitvoering van coaching cycli te observeren 
en feedback te geven (om de coach te coachen). Dat is de 
rol van de 2e coach. 
 

De periodieke aanwezigheid van een ervaren tweede 
coach is van essentieel belang als je managers wilt 
ontwikkelen met effectieve coaching vaardigheden. 
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2e Coach 
 

Participeert 
periodiek 

(bv. wekelijks) 
 

Let vooral op de 
coach 

(coacht de coach) 
Proces 

Leerling Coach 
(Manager) 

 

Coach is verantwoordelijk 
voor het onderwijzen van 
de Verbeter Kata en voor 

de resultaten. 

Leerling & Team zijn 
eigenaar van de 

Doeltoestand en werken om 
deze te halen. 

Team 

DE 2e COACH 

Het is de rol van de 2e Coachʼs om er voor te zorgen dat het 
middenmanagemers de Verbeter Kata correct onderwijzen/coachen. 
 

De 2e Coach doet dit vooral door een coaching cyclus van de 
manager te observeren. 
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Storyboard 
Leerling 
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Taak van de 2e Coach 
(A) OBSERERVEREN COACHING CYCLI 

De 2de Coach helpt de Coach 
effectieve Verbeter-Kata coaching 
vaardigheden te oefenen en te leren.  
Een manier waarop dit gebeurt is 
door coaching cycli in actie te 
observeren en directe feedback te 
geven aan de coach.  
De 2e coach hoeft niet elke coaching 
cyclus van de coach te bekijken. 
Bepaal de frequentie op basis van 
het huidige vermogen en de behoefte 
van de coach. 

Het Coaching Cyclus Observatie Formulier kan voor dit 
doel gebruikt worden door de 2e Coach. (Zie appendix 
voor het formulier.) 
 
Om te helpen de coaching cycli te evalueren observeert 
hij/zij moet de 2e Coach verwijzen naar de afzonderlijke 
punten in de coaching-cyclus instructies in dit hoofdstuk. 



VEEL VOORKOMENDE FOUTEN IN COACHING VRAGEN 
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 1.  Gesloten Vraag 
 
2.  Solution-Oriented  
 Vraag  

 
3.  Zoekt de Ene Echte 

Vraag  
 

4.  Ratelende Vragen 

5.  Interpreterende Vraag 

6.  Retorische Vraag  
 

7.  Leidende Vraag  
 

8.  Niet onderbreken 

9.  Onderbreken 

10. Confronterende 
 “Waarom" Vraag  
 

Kan met Ja of Nee beantwoord worden 

Advies vermomt als vraag.  

Proberen de perfecte vraag te stellen 
. 

Dezelfde vraag op verschillende 
manieren stellen. 

Te veel interpretatie van wat de 
leerling zei 

De mening van de coach in de vorm 
van een vraag. 

De leerling wijzen naar een oplossing 
die de coach in gedachten heeft. 

Te verlegen zijn om te onderbreken 
en focus aan te brengen 

Commentaar geven terwijl de leerling 
praat. 

De motieven en acties van de leerling 
in twijfel trekken. 

Start vraag met“wat" of "hoe."  

Verbreed de vraag.  

Je hoeft de leerling alleen maar naar 
de volgende stap (PDCA) te helpen 

Wees een moment stil  om je vraag te 
formuleren. 

Incorporate the learnerʼs words  
in your vraag.  
 
Verander je gezichtspunt. 

Voeg opties toe.  
 
Werp een vraag op om weer focus 
aan te brengen in de coaching cyclus. 

Tel tot 2 nadat de leerling is gestopt 
met praten. 

Vervang “waarom“ door “wat."  
 

Samenvatting uit Coaching Questions: A Coach's Guide to Powerful Asking Skills, by Tony Stoltzfus, Pegasus Creative Arts, 2008 

Vraagfout  Omschrijving Tegenmaatregel 



(B) BIJHOUDEN VOORTGANG VAN COACH 
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Taak van de 2e coach 

Naast het observeren van coaching cycli 
verzamelt de 2de Coach ook gegevens en 
grafieken om na verloop van tijd variabelen te 
ontdekken waar de coach aan moet werken. 
De 2de Coach is op zoek naar oorzaak-en-
gevolg tussen de acties van de Coach en de 
groei van de vaardigheid van de leerling in het 
toepassen van het Verbeter Kata patroon.  
Bijvoorbeeld, de 2de coach zal verwijzen naar 
de registratie van van coaching cycli. 
 Items die de 2de Coach kan meten en bijhouden zijn: 

  

  

  

  

 

Voortgang richting uitdaging.  Zijn de individuele proces Doeltoestanden 
gerealteerd aan een uitdaging op hoger niveau (doorlooptijd, productiviteit, enz.), 
en wordt er vooruitgang geboekt? 

Voortgang riching Doeltoestanden.  Relevante metingen kunnen direct genomen 
worden van de Doeltoestanden van ieder team. 

Vaardigheidontwikkeling van de leerlingt.  Hoe goed doen de coaches het bij het 
ontwikkelen van Verbeter Kata vaardigheid bij hun leerlingen?  Gebruik de Dreyfus 
Niveaus om vaardiheidniveau te beoordelen.  
 
  
 
Frequentie en duur van coaching cycles.  Houd voor iedere coach de start 
and stop tijden bij van hun coaching cycli.  
 



Taak van de 2e coach 
(C) LEIDEN VAN LAATSTE REFLECTIE 

Kort na de datum van de Doeltoestand moet de 2e 
coach in een laatste reflectie leiden waarin wat er 
gepland was wordt vergeleken met wat er onderweg 
werkelijk gebeurde. Dit helpt de coach en leerling 
hun aanpak de volgende keer te verbeteren. 
 
Vervolgens begint de cyclus opnieuw, met de 
volgende Doeltoestand op de weg naar de uitdaging. 
De volgende Doeltoestand zal gebaseerd zijn op de 
Huidige Toestand op dit moment 
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De 5 
Vragen

Go 
and
See

ACT       PLAN

CHECK        DO

H T

DT

Begrijp de 
Richting

Begrijpen
Huidige 

Toestand

Vastleggen 
Volgende 

Doeltoestand
PDCA Richting
Doel -Toestand

Doel
Toestand
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--- Conclusie --- 
MET DE JUISTE HOUDING KUN 
JE EEN GOEDE COACH ZIJN 

Om een effectieve Verbeter Kata coach te worden 
vereist beetje meer dan het internaliseren van de 
Verbeter Kata en Coaching Kata routines.  
Het is gemakkelijk voor een coach om zich belangrijk te 
voelen, of zelfs superieur, omwille van zijn/haar 
ervaring en kennis.  
Controleer als een coach: hoe voel je je wanneer je 
coaching cycli uitvoert met je leerlingen? Voel je dat je 
in een bijzondere positie verkeert van eer en invloed --
boven of over anderen qua belang of kundigheid-- of 
voel je je onderdeel van een groter team, 
samenwerkend met met hen om een uitdaging te 
halen? 
Idealiter coach je met het besef dat je ook aan het leren 
bent. Je staat nergens boven, maar bent op pad net als 
iedereen.  
En het is een geweldig pad om te volgen! 
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BLIJF JE COACHING EN ONDERWIJS 
VAARDIGHEDEN  OEFENEN EN GEBRUIKEN! 

Elke manager is een onderwijzer, die de volgende generatie ontwikkelt.  Door 
het oefenen van het patroon van de Coaching Kata ontwikkel je management 
routines en een management mentaliteit voor een sterke toekomst. 
Terwijl je door je organisatie beweegt, omhoog binnen de organisatie of naar 
een andere organisatie, neem de Verbeter Kata en Coaching Kata met je mee. 
Zodra je deze patronen hebt geleerd en de gewoonte hebt verworven kun je ze 
op elk niveau toepassen. 
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