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Iedereen heeft het nodig om gezien te worden…



effectiviteit

Wat is effectief?

“Een handelwijze is effectief (of doeltreffend) als de 

betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen 

aan de realisatie van het beoogde doel.”

Wat is het doel?

1. Het gaat goed met de leerling, de groep en met jou als docent/mentor.

2. De leerling kan de onderwijstijd goed benutten.

3. De leerling ontwikkelt zich goed.
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In de praktijk van je school…
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Tim uit klas-2, 14 jaar

Nederlands

Engels 4,8

Duits

Frans 4,1

Biologie

Natuurkunde 6,3

Wiskunde 5,9

LO

Muziek 6,0

Scheikunde 6,2

Aardrijkskunde 5,1

Geschiedenis 5,6

Doet erg weinig voor school.

Hij heeft zijn spullen vaak niet op orde.

Wordt er regelmatig uitgestuurd, is storend voor de rest van de klas.

Ouders zijn 4 jaar geleden gescheiden, (Tim woont bij moeder), lijken weinig betrokken.

Havo advies vanuit basisschool.
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1.  Hoe verliep de bespreking?

4.  Wat aan de teamleider?

3. Wat is je bevallen aan de mentor?

2. Waar wringt het?

6.  Wat vond zijn moeder?

5.  Hoe vond Tim de bespreking over hem?



Kenmerken Leerlingbespreking

1. Regelmatig:
Hoe vaak en wanneer vergaderen we?

2. Systematisch
Volgens welk patroon vergaderen we?

3. Betrokkenheid
Wie zijn aanwezig bij de bespreking?

4. Actualiteit
Welke actuele ontwikkelingen van de leerling volgen we?

5. Perspectief
Hoe kunnen we het functioneren van de leerling verbeteren?



vergaderonderdelen

1. Voorbereiding

2. Bespreking

3. Afspraken



voorbereiding

Agenda (onderdeel leerlingen):
Vaststellen welke leerlingen bespreek je?
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Bespreking

Leerling met een probleem 

(wat maakt dat hij zich zo gedraagt?)
Wat zit er achter?
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O.G.W.

Oplossingsgericht 
Denken & Werken
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Probleemgericht

“Waarom heb jij dit probleem?”

“Welke kwaliteiten/vaardigheden
mis je waardoor je dit probleem 
hebt?”

“Wat houdt jou tegen om dit 
probleem op te lossen?”

Hoe stel jij je vragen?

Oplossingsgericht

“Wat wil je i.p.v. deze
situatie?”

“Welke vaardigheden 
bezit je al die je kunnen
helpen?”

“Wat kan een kleine stap
zijn in de goede richting?”



afspraken 

Zijn er afspraken gemaakt (smart)?
Wel of geen afspraken – informatie bekend – wordt hij gezien?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9Zrx5PLXAhUIbRQKHQHNAPQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tegelspreuken.nl%2Fingezonden%2Fgoede-afspraak.html&psig=AOvVaw3E6W4UM-XqRUXG9VdlvYEn&ust=1512560412265834
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim9Zrx5PLXAhUIbRQKHQHNAPQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tegelspreuken.nl%2Fingezonden%2Fgoede-afspraak.html&psig=AOvVaw3E6W4UM-XqRUXG9VdlvYEn&ust=1512560412265834


Hulpvraag / leerdoel

Hulpvraag: Foutief omschreven leerdoel: Juist omschreven leerdoel:

Hoe kan ik de aangeboden 

leesteksten beter begrijpen?

M. moet over 3 maanden de 

teksten beter begrijpen.

Hoe kan ik mijn werkhouding 

tijdens de lessen verbeteren?

M. laat zich minder afleiden 

door zijn klasgenoten.



Hulpvraag / leerdoel

Hulpvraag: Foutief omschreven leerdoel: Juist omschreven leerdoel:

Hoe kan ik de aangeboden 

leesteksten beter begrijpen?

M. moet over 3 maanden de 

teksten beter begrijpen.

M. haalt over 3 maanden bij 

Ne, Gs en Ak bij teksten van 1 A-

4tje de hoofdzaken eruit.

Hoe kan ik mijn werkhouding 

tijdens de lessen verbeteren?

M. laat zich minder afleiden 

door zijn klasgenoten.

M. werkt over 10 weken tijdens 

de lessen 15 minuten 

zelfstandig aan een taak.



Zijn er afspraken gemaakt? 

SMART 

I = Inspiratie 



Doelen / afspraken

De Rode bril of de Groene bril: 

Door welke bril kijken wij naar onze leerlingen?

Formuleer een leerdoel met afspraken/acties voor jouw leerling(en) 
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Wat vraagt dit van ons team?
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