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Samenvatting
In dit onderzoek ben ik op zoek gegaan naar een manier om leerlingen uit het cluster
4 onderwijs bewust te betrekken bij het opstellen van en werken aan pedagogische
doelen. Het doel hierbij is de leerlingen bij hun eigen leerproces te betrekken. Dit
zorgt voor een bewustwording bij de leerling, zodat ze hun eigen gedrag kunnen
beïnvloeden. Dit zal leiden tot intrinsieke motivatie bij de leerling wanneer een
pedagogisch doel wordt gehaald. Daarom is de volgende onderzoeksvraag
opgesteld:
Hoe kan ik door middel van het inzetten van een plan van aanpak de leerling meer
betrekken bij het opstellen van en werken aan pedagogische doelen, zodat de
leerling bewust werkt aan het beïnvloeden van het eigen gedrag?
Door middel van literatuurstudie, gesprekken met leerkrachten, het afnemen van
interviews, het uitvoeren van een daaruit voortkomend plan van aanpak met een
voor- en nameting is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.
Uit de literatuurstudie is gebleken dat pedagogische doelen samen met de leerling
kunnen worden opgesteld door rekening te houden met de hiërarchie van Maslow
(1970). Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van het reflectiemodel van
Korthagen (1993) en oplossingsgericht bejegenen met als middel de stappendans
van Cauffman en Van Dijk (2009) om te komen tot een gestructureerd plan van
aanpak. Door reflectie en feedback leert de leerling kijken naar zichzelf en wordt zich
zo bewust van zijn eigen handelen. Door leerlingen oplossingsgericht te bejegenen
zullen zij eerder vanuit een intrinsieke motivatie handelen.
In het plan van aanpak worden afspraken gemaakt waar zowel leerkracht als leerling
zich aan houden. Tussentijds en aan het eind van de periode vinden er
reflectiegesprekken plaats. Uit de nameting is gebleken dat de leerlingen vinden dat
ze meer betrokken zijn bij het opstellen van en werken aan hun pedagogische doelen
en dat de rol van de leerkracht daarbij is vergroot. Ze zijn meer gemotiveerd voor het
werken aan hun doelen en werken bewust aan het eigen gedrag.
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Introductie
Sinds november 2005 ben ik werkzaam als leerkracht binnen Stichting Driespan. Ik
heb vier jaar gewerkt op de SO (speciaal onderwijs) afdeling van het
Warandecollege, voorheen School Lievenshove. In die tijd heb ik mijn Post-HBO
bewegingsonderwijs gehaald. Daarna ben ik overgestapt naar het SO De
Koperakker in Rijsbergen. Vervolgens heb ik als leraar lichamelijke opvoeding
gewerkt op het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) Het Berkenhofcollege. Sinds
2009 werk ik als leerkracht op het Warandecollege, een VSO Cluster 41 school, te
Oosterhout. Het Warandecollege is ketenpartner met internaat Juzt Lievenshove 2.
Lievenshove is een internaat met open en besloten groepen, waar jongeren zitten
met verschillende gedragsproblemen en –stoornissen, in een leeftijd van 12 tot 18
jaar.
Op het Warandecollege wordt gewerkt met twee clusters, cluster 1 en 2. Cluster 1
bestaat uit drie klassen met leerlingen uit de besloten groepen3 van het internaat.
Cluster 2 bestaat uit vier klassen met leerlingen die komen uit de open groepen 4 van
het internaat en leerlingen uit de besloten groepen die op basis van een vooruitgang
in hun leer- en werkhouding zijn doorgestroomd vanuit cluster 1.
Op het Warandecollege wordt in beide clusters klasoverstijgend gewerkt. Mijn
onderzoek wordt uitgevoerd op het Warandecollege binnen cluster 1.
Tijdens het doen van onderzoek heb ik meerdere malen contact met de teamleiders
van de school en de Commissie van Begeleiding 5 over de manier van werken aan de
pedagogische doelen van de leerling en wat daarin verbeterd kan worden. Ook de
leerkrachten hebben een aandeel in dit onderzoek. Aan hen wordt gevraagd naar
hun ervaringen en meningen en hoe zij hun rol zien als er samen met de leerling
doelen worden opgesteld.

1

Cluster 4: Het speciaal onderwijs is in Nederland opgedeeld in 4 Clusters; elk cluster biedt onderwijs aan
kinderen met een bepaalde beperking. Cluster 4 is voor kinderen met psychiatrische en/of gedragproblemen of
stoornissen.
2
Internaat Juzt Lievenshove: een internaat voor kinderen vanaf 12 jaar t/m 18 jaar. De kinderen kunnen vrijwillig
of civiel rechtelijk worden geplaatst. Op dit moment zijn er 3 open groepen en 6 besloten groepen.
3
Besloten groep:een groep op het internaat waar kinderen zitten met een civiel- of strafrechtelijke residentiële
plaatsing.
4
Open groep: een groep op het internaat waar kinderen zitten met een vrijwillige plaatsing.
5
De commissie van begeleiding bestaat uit de teamleiders van de cluster 1 en 2, twee intern begeleiders en één
psycholoog en is verantwoordelijk voor de zorg rond een leerling.
Janneke Visser
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H1 Van aanleiding naar onderzoeksvraag
1.1 Aanleiding
Op het Warandecollege wordt gewerkt volgens handelingsgerichte diagnostiek
(HGD) en handelingsgericht werken (HGW). De leerkrachten stellen voor elke
leerling na 4 weken een handelingsplan op. Daarin staan 2 pedagogische en 2
didactische doelen.
Als de pedagogische doelen opgesteld zijn, worden deze bekeken door de
Commissie van Begeleiding (CvB). Na goedkeuring worden de pedagogische doelen
door de leerkracht met ouder(s) en leerling besproken. De pedagogische doelen
kennen een looptijd van een half jaar. In dit half jaar zou er in de dagelijkse praktijk
aandacht besteed moeten worden aan de gestelde pedagogische doelen. Dit is niet
de werkelijkheid. De leerkracht kent de doelen maar heeft in de dagelijkse
onderwijspraktijk geen specifieke gerichtheid op het werken aan deze doelen.
Hierdoor werken ook de leerlingen niet bewust aan hun pedagogische doelen. Er ligt
echter wel een wens vanuit de leerkrachten en de CvB om bewuster te werken aan
de pedagogische doelen van de leerlingen.
Vanuit bovenstaande verlegenheid wil ik op zoek gaan naar een manier waarop het
werken aan pedagogische doelen een plaats krijgt binnen de dagelijkse
onderwijspraktijk. Dit zodat de leerlingen in de dagelijkse onderwijspraktijk bewust
werken aan hun doelen vanuit een intrinsieke motivatie 6 en ervaren dat ze hun eigen
gedrag kunnen beïnvloeden. Hierbij heeft de leerkracht een begeleidende rol.
Er zijn aanwijzingen dat er voordelen zijn te behalen uit het opstellen van en werken
aan pedagogische doelen. Dit wil ik vanuit de theorie onderbouwen en verder in de
praktijk onderzoeken.

1.2 Huidige situatie
1.2.1 Wat voor leerlingen zitten er op het Warandecollege?
De leerlingen op het Warandecollege zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en wonen in
een groep op het terrein van Juzt Lievenshove. Alle kinderen in die leeftijd zitten in
de puberteit. Dat is voor elk kind een periode van veel nieuwe invloeden en
veranderingen. Voor leerlingen op het Warandecollege is het extra hectisch vanwege

6

Intrinsieke motivatie: Motivatie die mensen vanuit zichzelf hebben. Hun ambitie, hun interesse of de voldoening
die ze beleven aan het leveren van een prestatie.
Janneke Visser
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de gedragsproblemen en/of –stoornissen die er bij de leerling spelen. Bij leerlingen
op het Warandecollege is er meestal sprake van comorbiditeit 7.
De leerlingen zijn door hun verleden en gedragsproblemen en/of –stoornissen
sociaal-emotioneel kwetsbaar. Een van de kenmerken daarvan is dat de leerlingen
het gevoel hebben dat alles hen wordt opgelegd en dat ze zelf niets mogen bepalen.
Ook de pedagogische doelen worden voor de leerlingen opgesteld. De leerlingen
ervaren hierdoor weer dat er voor hen wordt bepaald en zij zelf geen inspraak
hebben.

1.2.2 Hoe verloopt de handelingsplanning van de pedagogische doelen op het
Warandecollege?
In de eerste 4 weken dat de leerling op school is zit hij in de observatiefase 8. Na
deze 4 weken wordt een observatielijst ingevuld (zie bijlage 1) door de leerkracht.
Vanuit de uitkomst van de observatielijst en de door de CvB geformuleerde
behoeften van de leerling worden door de leerkracht de pedagogische doelen
opgesteld. Deze doelen kennen een looptijd van 6 maanden. Wanneer de doelen in
het handelingsplan staan worden deze met de leerling besproken. De leerling
ondertekent het handelingsplan. Uit gesprekken met de leerlingen over hun
pedagogische doelen komt naar voren dat ze hun doel vaak niet kennen. Als de
leerlingen de doelen wel kennen hebben ze niet het gevoel dat ze er bewust aan
werken. Ook zijn zij niet betrokken bij het formuleren van de doelen en bij het
bepalen van de wijze waarop aan de doelen gewerkt wordt. Uit de gesprekken met
de leerkrachten komt naar voren dat de leerkrachten dit ook zo ervaren.
De leerkrachten zien het opstellen van pedagogische doelen als een verplichting die
hoort bij het invullen van het handelingsplan. Het opstellen van de pedagogische
doelen zou, volgens de principes van HGW, echter een middel moeten zijn om een
leerling na te laten denken over zijn eigen handelen waardoor een startpunt voor
gedragsverandering ontstaat.

7

Comorbiditeit is het tegelijk hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen bij één persoon.
Observatiefase, zijn de eerste 4 weken dat een leerling op het Warandecollege zit. Aan het eind van deze fase
wordt door de mentor van de leerling een observatielijst ingevuld.
8
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1.3 Ideale situatie
In de gewenste situatie stelt de leerkracht samen met de leerling en mentor van de
internaatgroep doelen op. Dit zijn pedagogische doelen die behaald worden binnen 1
maand in plaats van 6 maanden. De doelen zijn korter dan en daardoor
overzichtelijker voor de leerling. De leerling heeft een succeservaring na 1 maand, dit
komt de intrinsieke motivatie ten goede. Aan de doelen wordt gewerkt vanuit een
intrinsieke motivatie van de leerling en onder begeleiding van de leerkracht en
mentor van de groep. De leerling werkt aan zijn pedagogische doelen volgens het
plan van aanpak dat er aan ten grondslag ligt. Op school en het internaat wordt met
hetzelfde plan van aanpak met betrekking tot pedagogische doelen gewerkt. Dit
gebeurt aan de hand van oplossinggericht bejegenen, het dialoogmodel 9 (Maurer &
Westermann, 2007), de methodes die ze ook op het internaat gebruiken, het
handelingsgericht werken en “één kind één plan”. Hierbij fungeert de leerkracht op
school als stimulator en moedigt de leerling aan.
De pedagogische doelen uit het plan van aanpak zijn gekoppeld aan de hoofddoelen
die gesteld worden aan het begin van elke halfjaarlijkse periode. Ook deze
hoofddoelen worden samen met de mentor van de groep en de leerling opgesteld.
De leerkracht vult na 4 weken observatiefase de observatielijst in waaruit kan worden
opgemaakt aan welke pedagogische vaardigheden de leerling nog kan werken. Deze
worden afgezet tegen de behoeften van de leerling genoemd in het kerndocument.
Leerkracht en leerling stellen samen een doel op voor de leerling.
Er wordt op vaste tijden met de leerling gereflecteerd aan de hand van
reflectievragen die ook in het plan van aanpak staan vermeld. Hieruit volgt een nieuw
doel. Bij het behalen van het doel wordt de leerling op gepaste wijze beloond.

1.4 Haalbare situatie binnen dit onderzoek
Binnen dit onderzoek wil ik een plan van aanpak ontwikkelen waarbij de leerlingen
worden betrokken bij het opstellen van pedagogische doelen, zodat de leerkracht en
leerling in samenspraak tot een pedagogisch doel kunnen komen. Zowel de
leerkracht als de leerling gaat bewust aan het werk met deze doelen, allebei in hun
eigen rol. Ik wil een plan van aanpak ontwikkelen om de halfjaarlijkse doelen in
kleinere en daardoor kortere doelen op te splitsen. Wanneer uit dit onderzoek blijkt
9

Dialoogmodel: Hulpverleners brengen in dialoog samen met hulpvragers via kernwoorden de professionele
inzichten en adviezen en de ideeën, behoeften en verwachtingen van de hulpvragers in beeld.
Janneke Visser
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dat het plan van aanpak werkt kan het worden geïntegreerd binnen de school en
zullen ook de andere leerkrachten er mee gaan werken, waardoor het onderzoek van
individueel klassenniveau naar een breed gedragen klassenniveau stijgt.

1.5 Onderzoeksvraag en deelvragen

Hoe kan ik, door middel van het inzetten van een plan van aanpak, de leerling
meer betrekken bij het opstellen van en werken aan pedagogische doelen,
zodat de leerling bewust werkt aan het beïnvloeden van het eigen gedrag?
Het onderzoek is uitgevoerd op een cluster 4 school met leerlingen van 12-18 jaar.

Onderliggende deelvragen:
1. Wat is er bekend over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de doelgroep?
2. Waar zitten de hiaten bij het werken aan de pedagogische doelen op het
Warandecollege?
3. Hoe helpt de theorie bij het kiezen van een bruikbare manier van werken aan
de pedagogische doelen zodat de motivatie van de leerling vergroot en de
leerling zich meer bewust wordt van zijn eigen handelen en gedrag?
4. Hoe helpt de theorie bij mijn onderzoek, met betrekking tot het samenwerken
van leerkracht en leerling aan pedagogische doelen?
5. Hoe kan ik deze andere manier van werken aan pedagogische doelen op een
haalbare manier inzetten binnen school en uitproberen of daarmee effectiever
en bewuster gewerkt kan worden?

Janneke Visser
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H2 Theoretische onderbouwing
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het onderwerp van onderzoek in de theorie. Er
wordt gekeken naar wat er bekend is over de sociaal emotionele ontwikkeling van de
doelgroep. Tevens wordt gezocht naar een bruikbare manier van werken aan de
pedagogische doelen, die de intrinsieke motivatie van de leerling vergroot. Ook wordt
gekeken naar de rol van de leerkracht en zijn interventies.

2.1 Motivatiehiërarchie van Maslow gekoppeld aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de doelgroep.
Maslow (1908-1970) gaat uit van de behoefte van de mens en de mate waarin deze
noodzakelijk zijn, zie figuur 1.
Volgens Maslow (1970) kan een
behoefte die hoger in de piramide
staat pas aan bod komen als de
vorige is vervuld. Als een mens
weinig tot geen sociaal contact
heeft, zal hij moeite hebben met
het opbrengen van respect of het

Figuur 1

waarderen van iemand.
De onderste vier basisbehoeften zijn de meest belangrijke voorwaarden om tot
zelfontplooiing te komen.
De doelgroep is sociaal-emotioneel kwetsbaar en zit laag in de hiërarchie. Leerlingen
van de doelgroep die te maken hebben met hechtingsproblematiek 10, zijn maar in
geringe mate of geheel niet gewend aan veiligheid (van Lieshout, 2009). Hierdoor
reageren ze primair, zonder nadenken. Voor leerlingen met een gedragsstoornis als
ODD11 geldt dat ze opstandig, verbaal agressief en afwerend kunnen reageren en
daardoor weinig sociale contacten hebben. Ook respect voor volwassenen en
waardering ontbreekt (van Lieshout, 2009). Hieruit blijkt dat niet alle basisbehoeften
uit de hiërarchie van Maslow aanwezig zijn bij de leerlingen van het Warandecollege.
Dit betekent dat hier op het Warandecollege rekening mee gehouden dient te
worden. Aan problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gewerkt

10

Hechtingsproblematiek: heeft te maken met een breuk tussen opvoeders en kind meestal ontstaan in de eerste
jaren van het leven.
11
ODD: oppositionele gedragsstoornis.
Janneke Visser
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door doelen te stellen op pedagogisch gebied. Als de doelen worden behaald groeit
de leerling in zijn ontwikkeling en stijgt hij in de hiërarchie van Maslow (1970).

2.2 Intrinsieke motivatie
Motivatie komt van het Latijnse woord ‘movere’ wat letterlijk betekent, in beweging
brengen. Intrinsiek betekent vanuit jezelf. Als je deze woorden koppelt betekent
intrinsieke motivatie dus letterlijk ‘vanuit jezelf in beweging komen’.
Volgens Pintrich & Schunk (2002) zijn er twee vormen van motivatie.
De extrinsieke motivatie, waarbij een doel behaald wordt voor een beloning.
De intrinsieke motivatie, waarbij het doel behalen op zich de motivatie geeft.
Wanneer leerlingen werken aan een doel vanuit hun eigen beweging om het doel te
behalen, doen ze dit vanuit een intrinsieke motivatie. Zij zullen zich ervan bewust
worden dat ze invloed hebben op het eigen gedrag (Pintrich & Schunk, 2002).
Mensen hebben het nodig om het gevoel te hebben zelf invloed uit te kunnen
oefenen op hun gedrag. Motivatie lijdt er regelmatig onder wanneer mensen het
gevoel hebben dat alles hun opgelegd wordt (Pintrich & Schunk, 2002). Het is van
belang dat de leerling op het Warandecollege betrokken wordt bij het opstellen van
hun pedagogische doel. Zo heeft de leerling invloed en vergroot het de intrinsieke
motivatie.

2.3 Doelen, motivatie en reflecteren
Door doelen te stellen en daar aan te werken wordt de leerling zich bewust van zijn
eigen gedrag en handelen. Reflecteren kan dan helpen bij het werken aan zijn
doelen. Zonder te reflecteren op eigen ervaringen, activiteiten of houding krijgt
iemand geen inzicht in zijn kennen en kunnen, of van zijn bekwaamheden (Haacke &
v/d Ploeg, 2004).
Om te beoordelen of de gestelde doelen zijn gehaald wordt op het Warandecollege
geëvalueerd. Reflecteren is niet hetzelfde als evalueren. Het verschil tussen
reflecteren en evalueren kun je volgens Nijgh (2006) als volgt omschrijven:
Bij evalueren:


Beoordeel je de resultaten van je acties.



Kijk je welke, eventuele storende, factoren een rol hebben gespeeld.



Trek je conclusies voor de werkwijze in soortgelijke situaties.

Janneke Visser
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Bij reflecteren:


Omschrijf je de situatie en omgeving.



Onderzoek je jouw gedrag.



Stel je vragen over je eigen vaardigheden.



Achterhaal je jouw motivatie of overtuigingen.



Sta je stil bij je identiteit.



Is er oog voor je dieperliggende drijfveren.

Op het Warandecollege is behoefte aan reflectie en feedback ten aanzien van de
pedagogische doelen. Dit is nodig om bewustwording van het eigen gedrag bij de
leerling te creëren.
Dit betekent voor de situatie op het Warandecollege dat er moet worden
gereflecteerd door de leerling op de pedagogische doelen om te komen tot
gedragverandering vanuit de intrinsieke motivatie van de leerling.
Reflectie kan zowel voor, tijdens als na een periode van het werken aan een
pedagogisch doel plaatsvinden (Nijgh, 2006).
Vooraf wordt nagedacht over wat het te bereiken pedagogische doel is en hoe er aan
het pedagogische doel gewerkt wordt. De leerkracht heeft hier een belangrijke
sturende rol om met de leerling tot een pedagogisch doel te komen.
Tijdens de periode dat er aan het pedagogisch doel gewerkt wordt kunnen er
gesprekjes plaats vinden tussen leerling en leerkracht over wat er goed gaat en wat
nog aandacht nodig heeft.
Na de gestelde periode
komt de evaluatie, welke
omgezet kan worden in
reflectie, wanneer
bewustwording ontstaat van
eigen handelen en nieuwe
doelen kunnen worden
gesteld (Nijgh, 2006).

Figuur 2

Voor de leerlingen op het
Warandecollege is een duidelijke gestructureerde manier van handelen noodzakelijk.
Korthagen (1993) biedt een gestructureerd reflectiemodel om te reflecteren (figuur 2).

Janneke Visser
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Fase 1: Deze periode bestaat uit het handelen, ofwel het opstellen van het
pedagogische doel en het werken eraan.
Fase 2: Hier wordt teruggekeken op het eigen handelen. Dit gebeurt door middel van
vragen stellen die zijn gericht op wat de leerling wilde, voelde, dacht en deed.
Fase 3: In deze fase wordt nagedacht over wat iemand wil veranderen. Er vindt een
bewustwording plaats van het gedrag.
Fase 4: Na de bewustwording worden gedragsveranderingen ontwikkeld. Hier
ontstaan voornemens waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden.
Fase 5: De gekozen voornemens worden in deze fase uitgeprobeerd. Vragen hierbij
zijn: Wat wil ik bereiken? Waar wil ik op letten? Wat wil ik uitproberen? Dit is fase 1
van de nieuwe cyclus.
Het reflectiemodel biedt houvast voor de leerling wanneer hij doelen stelt. De leerling
staat stil bij wie hij is, wat zijn motivatie is en wat zijn doelen zijn. Door het
reflectiemodel te gebruiken in het te ontwikkelen plan van aanpak wordt er op een
voor de leerling gestructureerde manier gereflecteerd.

2.4 Oplossingsgericht bejegenen en het vergroten van de motivatie van de
leerling
Naast reflectie en motivatie ben ik op zoek gegaan naar een communicatieve factor
om de motivatie van de leerling te vergroten. Op het internaat waar de leerlingen zijn
gehuisvest wordt gebruik gemaakt van oplossingsgericht bejegenen (OGB). Dit
betekent dat de leerlingen hier dagelijks mee te maken hebben op de groep. Het
accent ligt bij oplossingsgericht bejegenen op:


De bekwaamheden van de leerling



Welke doelen zijn voor de leerling belangrijk



Wat is de gewenste toekomst, toekomstperspectief



Wat doet de leerling al om tot de gewenste toekomst te komen



Welke stappen moeten nog gezet worden



Is de stap haalbaar!
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Figuur 3 (Visser & Schlundt, 2008)

Volgens Visser en Schlundt (2008) zijn er drie verschillende interacties mogelijk
binnen oplossingsgericht bejegenen, zie figuur 3. De interacties met de leerlingen
van het Warandecollege zijn te benoemen als bezoekertypische of klaagtypische
interacties. Ze zien geen probleem ten aanzien van hun gedrag en hebben daardoor
ook geen hulpvraag. Als ze wel inzien dat ze een probleem hebben leggen ze de
oorzaak buiten zichzelf, ze ‘klagen’.
Bij een bezoekertypische interactie moet er erkenning worden gegeven via
complimenten. Is er sprake van een klaagtypische interactie dan zullen de klachten
vertaald moeten worden in wensen, er zal gezocht moeten worden naar
uitzonderingen om tot een klanttypische interactie te komen. Een klanttypische
interactie is nodig om samen met de leerling een pedagogisch doel op te kunnen
stellen.
Wanneer het gaat om het samen opstellen van pedagogische doelen met een
klaagtypische of bezoekertypische leerling is de Yes-setting volgens Beumer-Peeters
(2011) een handig instrument om de medewerking van de leerling te krijgen. De Yessetting is het stellen van een reeks vragen waar alleen ‘ja’ op geantwoord kan
worden.
‘Je heet Karin is het niet?’

‘Ja’

‘En je bent dertien jaar?’

‘Ja’

‘Je zit hier nu in de tweede klas van de havo?’

‘Ja’

‘Je mentor is de heer Pieters, klopt dat?’

‘Ja’

‘En je bent altijd op tijd in de les, is het niet?’

‘Ja’

Door de reeks af te sluiten met een vraag over positieve prestaties of eigenschappen
is direct de weg geopend voor het geven van een compliment. ‘Wat goed Karin, dat
je altijd op tijd in de les bent.’ 12 Hierdoor kan de leerling zich openstellen voor een
gesprek en kan een ombuiging gemaakt worden naar een klanttypische interactie.
Bij een klanttypische interactie is het oplossingsgericht bejegenen gericht op:

12

De gewenste toekomst in kaart brengen

Beumer-Peeters, C. (2011) ‘Mission Possible, kids’Skills voor jongeren’. Amsterdam: boom/nelissen.
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Doelen van de leerling verhelderen



Hulpbronnen identificeren



Kleine haalbare stappen bepalen met de leerling

Hierbij kan gebruik gemaakt

Contact
leggen

worden van de 7 stappendans

Context
Reflectie

volgens Cauffman en Van Dijk

verhelderen

(2009), figuur 4.Een vorm om
oplossingsgericht bejegenen

Complimenten
geven
Toekomst
gericht

inhoud te geven.

Doelen
stellen

Aan de stappendans is
reflectie toegevoegd als 8e
stap.

Differentiatie
Schaalvraag

Figuur 4

Hulpbronnen
Beschermen
de factoren

Hier vindt een koppeling met
het reflectiemodel van Korthagen (1993) plaats. het reflectiemodel gaat uit van 4
fases. Deze fases zijn gekoppeld aan de oplossingsgerichte stappendans van
Cauffman en Van Dijk (2009), zie figuur 5.
• schaalvraag
• nieuwe context
verheldering
• toekomst

• plaatsen in de
context
• complimenten
• hulpbronnen
• uitzonderingen

fase 4:
ontwikkeling
alternatieven
ontwikkeling
gedragsverandering

fase 1/5:
handelen
het opstellen
van een doel

fase 3:
bewustwording
wat wil je
veranderen

fase 2 :
terugblik
willen, voelen
denken, doen

• contact leggen
• waar nodig 'yes
setting'
• context
verhelderen
• toekomst
• doelen stellen
• hulpbronnen
• schaalvraag

• complimenten
• hulpbronnen
• uitzonderingen

Figuur 5

Fase 1 is het opstellen van een doel. Als de leerkracht samen met een leerling een
pedagogisch doel opstelt biedt oplossingsgericht bejegenen een communicatieve
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kapstok. Via contact leggen en het verhelderen van de context komen leerkracht en
leerling tot een doel. Hierbij kan de leerkracht een koppeling maken richting de
toekomst van de leerling. De schaalvraag geeft een indicatie van waar de leerling al
staat en biedt een mogelijkheid om het doel meetbaar te maken. De hulpbronnen en
beschermende factoren van de leerling bieden handvatten om te komen tot het doel.
In deze fase is het van belang dat de leerkracht van de leerling weet waar de leerling
staat in de hiërarchie van Maslow (1970), zodat doelen niet te groot gesteld worden.
Het doel moet aansluiten bij ontwikkeling van de leerling en haalbaar zijn.
In fase 2 tijdens een tussentijdse reflectie kan gekeken worden naar de momenten
dat het goed ging, complimenten. Wat gebeurde er, wat deed je, wat dacht je, wat
voelde je.
In fase 3 vindt de bewustwording plaats, wat kan ik anders doen? Ook is het van
belang om naar de leerkracht te kijken, wat kan iemand anders doen?
In fase 4 kan er teruggepakt worden naar de schaalvraag, waar staat de leerling nu?
Er vindt een gedragsverandering plaats. Er ontstaat een doorkoppeling naar fase 5
van het reflectiemodel, nieuwe voornemens worden genomen en er vindt een nieuwe
contextverheldering plaats. Hieruit worden nieuwe doelen gesteld. Fase 5 is Fase 1
in de nieuwe cyclus.
Door de reflectie kan een viering plaats vinden bij het behalen van het doel, de
leerling krijgt een gepaste beloning. Vanuit de reflectie volgt een bewustwording van
het beïnvloeden van het eigen gedrag en een vorm van intrinsieke motivatie om
verder te gaan en te komen tot een nieuw doel.
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H3 Methodologie
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke onderzoeksvorm wordt gebruikt en waarom.
De onderzoeksgroep wordt toegelicht. Ook worden de onderzoeksinstrumenten die
worden gebruikt om data te verzamelen omschreven. Verder zal er ingegaan worden
op de validiteit, triangulatie, betrouwbaarheid en ethiek van het onderzoek.

3.1 Onderzoeksvorm
Dit onderzoek is een kwalitatief cyclisch actieonderzoek. Het onderzoek is gericht op
de praktijk en specifiek gericht op de klassensituatie (Harinck, 2011, p. 65).
Actieonderzoek is bij uitstek geschikt voor professionals die in de praktijk werken en
aspecten van hun eigen werk willen verbeteren. In dit onderzoek kijk ik naar mijn
eigen handelen.
Het plan van actie bestaat uit het ontwikkelen en uitproberen van een plan van
aanpak waar leerkracht en leerling aan werken. Uiteindelijk zal blijken of het plan van
aanpak het gewenste effect heeft opgeleverd.
Het doel van het plan van aanpak ligt op twee fronten. Voor de leerling het verhogen
van de intrinsieke motivatie voor het werken aan zijn pedagogische doelen, om zo te
komen tot een bewustwording dat hij zijn eigen gedrag kan beïnvloeden. Voor de
leerkracht is het plan van aanpak een leidraad om bewust samen met de leerling
doelen te stellen en daar bewust aan te werken.
Dit onderzoek is kwalitatief omdat de verandering van de beleving van de leerling
wordt onderzocht naar aanleiding van het veranderen van de manier waarop de
pedagogische doelen worden gesteld. Zowel de leerling als de leerkracht staan in dit
onderzoek en daarmee ook in het op te stellen plan van aanpak centraal. De
uitkomst van het onderzoek is niet gebaseerd op cijfermatige gegevens.
Het is een cyclisch onderzoek omdat er steeds een terugkoppeling plaatsvindt. Elk
afzonderlijk middel wordt teruggezet in het cyclisch proces van het onderzoek.
Verheldering wordt gecreëerd door de verschillende aspecten steeds in samenhang
met elkaar in verschillende fases terug te laten komen (Ponte 2010, p. 86).

3.2 Onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep bestaat uit twee klassen van cluster 1. Hierin zitten op het
moment van onderzoek 13 leerlingen. Uit deze 13 leerlingen zijn 2 mannelijke en 2
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vrouwelijke leerlingen gekozen die deel nemen aan het plan van aanpak. De
populatie op school bestaat op dit moment voor ongeveer 50% uit jongens en 50%
uit meisjes. Het grootste gedeelte is rond de 15, 16 jaar. Een kleine groep is wat
jonger en een kleine groep is wat ouder. De onderzoeksgroep is representatief aan
de huidige populatie.
Leerling R

18 jaar en 6 maanden, jongen

Leerling B

15 jaar en 8 maanden, meisje

Leerling O

15 jaar en 2 maanden, meisje

Leerling N

12 jaar en 10 maanden, jongen

De onderzoeker is ook de uitvoerder van het plan van aanpak.
Andere betrokkenen bij het onderzoek zijn de leerkrachten, de schoolleiding en de
critical friends.

3.3 Onderzoeksinstrumenten
Vanuit de onderstaande instrumenten wordt gezocht naar de hiaten bij het werken
aan de pedagogische doelen op het Warandecollege. Ook wordt er gekeken hoe de
uit het onderzoek voortvloeiende andere manier van werken aan pedagogische
doelen op een haalbare manier ingezet kan worden binnen school. Er wordt
uitgeprobeerd of daarmee effectiever en bewuster gewerkt kan worden.

3.3.1 Literatuurstudie
Ik heb me verdiept in de literatuur volgens Verhoeven (2011, p 1510-154) om dit
onderzoek met voldoende kennis over de achterliggende theorie uit te kunnen
voeren. De literatuurstudie is terug te vinden in H2. In dit hoofdstuk wordt gekeken
naar wat er bekend is over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de doelgroep.
Ook wordt er aan de hand van theorie gezocht naar een bruikbare manier van
werken aan pedagogische doelen, gericht op het vergroten van de motivatie van de
leerling. De vraag die daarbij onderzocht wordt is: brengt die motivatie een
bewustwording van het eigen handelen en gedrag met zich mee? Ook wordt
gekeken wat de leerkracht hierin kan betekenen.

3.3.2 Verkenning
o Groepsgesprek met de groepen van de onderzoeksgroepleerlingen
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Dit groepsgesprek is bedoeld om de meningen van de leerlingen te peilen
(Verhoeven, 2011, p. 151). Het groepsgesprek is gevoerd om meer inzicht te krijgen
in hoe de leerlingen op het Warandecollege denken over hun pedagogische doelen.
Het doel van het gesprek is het in kaart brengen van de beleving en de mening van
de leerlingen zoals we nu op school werken aan de pedagogische doelen. Het
groepsgesprek is semigestructureerd (Verhoeven 2011, p. 150). Vooraf heb ik
nagedacht over wat ik van de kinderen wil weten. Aan de hand daarvan heb ik
vragen opgesteld die ik tijdens het groepsgesprek kan stellen.
o Groepsgesprek met leerkrachten
Dit groepsgesprek is bedoeld om de meningen van de leerkrachten te peilen
(Verhoeven, 2011, p. 151). Om meer inzicht te krijgen in hoe de leerkrachten op het
Warandecollege denken over de pedagogische doelen die ze opstellen voor de
leerlingen en hoe de beleving is zoals zij er op school mee werken heb ik tijdens de
afdelingsvergadering vragen gesteld. Vooraf heb ik nagedacht over wat ik van mijn
collega’s wilde weten. Aan de hand daarvan zijn vragen opgesteld die ik tijdens de
algemene vergadering kan stellen, hierdoor is het groepsgesprek semigestructureerd
(Verhoeven 2011, p.150).

3.3.3 Interviews met leerkracht, CvB-lid en teamleider
Omdat dit een intensief onderzoek is, de onderzoeksvraag wordt van ‘binnenuit’
beantwoord (Verhoeven 2011, p.163), is gekozen voor een open interview. De
beleving van de respondent is van belang (Verhoeven 2011, p. 148) en daarom zijn
de interviews met elke respondent apart afgenomen. De interviews zijn
semigestructureerd. Vooraf zijn er vragen opgesteld die ik als leidraad gebruik. Ik laat
ruimte voor de geïnterviewde voor eigen inbreng. Als onderzoeker stel ik me flexibel
op en waar nodig speel ik in op de situatie door middel van doorvragen (Verhoeven
2011, p. 150).
Door meerdere ‘lagen’ van de school te interviewen wordt er gekeken vanuit
meerdere invalshoeken en vindt er triangulatie plaats.
De leerkracht bekijkt het vanuit de persoon die werkt met de leerlingen en is de
persoon die de doelen opstelt. Gekozen is voor een interview met de psychologe van
de CvB, omdat zij het meest betrokken is bij de pedagogische doelen die de
leerkrachten opstellen. Zij waarborgt de kwaliteit van de doelen. Voor de teamleider
is gekozen omdat hij het werken aan de pedagogische doelen bekijkt vanuit een
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directiekader. De doelen moeten voldoen aan de eisen die van bovenaf worden
gesteld.

3.3.4 Stellingenlijst, voormeting plan van aanpak
Om erachter te komen hoe de leerlingen zichzelf inschalen wat betreft hun motivatie
om te werken aan hun gedrag voordat er gewerkt wordt met het plan van aanpak, is
er gebruik gemaakt van een voormeting (Verhoeven 2011, p.129). Ook wordt
gemeten hoe de leerling de rol van de leerkracht ziet bij het werken aan de
pedagogische doelen en zijn eigen aandeel bij opstellen en evalueren van deze
doelen. Er is gebruik gemaakt van stellingen omdat deze doelgroep vragen als een
aanval kan zien of ze verkeerd interpreteert. Stellingen staan vast en de leerling kijkt
in welke mate hij die bij zichzelf vindt passen.
Volgens Måhlberg en Sjöblom (2008) is het werken met schalen een uitstekend
middel om informatie te verkrijgen op een simpele en rechtstreekse manier en om
motivatie en zelfvertrouwen te meten. De mate waarin iemand het eens is met een
stelling kun je meten op een glijdende schaal. Bij deze meting is gekozen voor een
schaal van 5 antwoordmogelijkheden (Verhoeven 2011, p. 172), oplopend van
‘helemaal niet’ tot ‘helemaal wel’, uitgedrukt in minnen en plussen.
De stellingenlijst is opgesteld voor leerlingen in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar. Er
wordt begonnen met een uitleg over het doel en de inhoud. Middels een illustratie
wordt de lijst voor de leerling aantrekkelijk gemaakt.

3.3.5 Diagnosticerende gesprekken met de onderzoeksgroep
Volgens Kool & Van Rijswijk (1996) zijn diagnosticerende gesprekken geschikt om te
gebruiken wanneer er activiteiten moeten worden vastgelegd en deze een cyclisch
verloop hebben. Het stellen van doelen en het maken van afspraken hierover is geen
eenmalige gebeurtenis, maar herhaalt zich, in deze situatie, elke 4 weken.
Voor het diagnosticerende gesprek met alle deelnemers van de onderzoeksgroep is
gebruik gemaakt van een zelf opgestelde startvragenlijst middels de theorie van
oplossinggericht bejegenen en de informatie die is verkregen vanuit de module uit de
opleiding MSEN, Fontys OSO, oplossingsgerichte communicatie. Zie bijlage 2 voor
de startvragenlijst. Bij elke vraag staat omschreven waarom de vraag zo gesteld is en
waar nodig wat de rol van de leerkracht zou kunnen zijn.
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De leerlingen hebben samen met de leerkracht de startvragenlijst ingevuld. Aan de
hand daarvan kunnen de leerlingen samen met de leerkracht een plan van aanpak
maken. Doordat er al een gesprek heeft plaats gevonden kunnen de leerlingen met
behulp van de vragenlijst makkelijker tot hun plan van aanpak komen.

3.3.6 Plan van actie, het plan van aanpak
Voor het plan van actie heb ik informatie verkregen vanuit de opleiding MSEN
middels de module HGW en de theorie vanuit de literatuurstudie verwerkt tot een
eigen ontwikkeld product, het plan van aanpak.
Het plan van aanpak wordt samen met de leerling ingevuld. De leerling mag zelf de
kaftafbeelding kiezen en het lettertype waarmee de antwoorden worden ingetypt, zo
is het plan van aanpak gelijk iets van de leerling zelf.
Om te meten of de motivatie verbetert tijdens het werken aan het plan van aanpak
zijn er tussentijdse reflecties gepland. Het doel hiervan is dat de leerling zelf
vooruitgang ziet en succeservaringen op kan doen.

3.3.7 Stellingenlijst, eindmeting
Om erachter de komen hoe de leerlingen zichzelf inschalen wat betreft hun motivatie
om te werken aan hun gedrag aan het eind van het plan van aanpak, is er gebruik
gemaakt van een nameting (Verhoeven 2011, p.129). Ook wordt gemeten hoe de
leerling de rol van de leerkracht ziet en zijn eigen aandeel bij opstellen en evalueren
van de pedagogische doelen. Er is gebruik gemaakt van dezelfde stellingenlijst als
de voormeting, zodat deze kunnen worden vergeleken.

3.4 Kwaliteitsaspecten
3.4.1 Betrouwbaarheid, Validiteit en Triangulatie
Praktijkonderzoekers komen vaak niet toe aan het berekenen van betrouwbaarheid
en validiteit. Wat ze wel doen is de principes van betrouwbaarheid en validiteit
gebruiken bij het kritisch nadenken over hun instrument en bij het verbeteren ervan
(Harinck 2011, p.74). De moeilijkheid zit hem in dit onderzoek in het kwaliteitsaspect
betrouwbaarheid. Dit is een actieonderzoek waarbij iets wordt uitgeprobeerd, wat
betekent dat de situatie meteen al verandert. Het onderzoek zal nooit meer in exact
dezelfde omstandigheden plaats kunnen vinden. Wel kan het onderzoek met 4
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andere leerlingen uit dezelfde leeftijdscategorie, die nog niet met het plan van
aanpak hebben gewerkt worden uitgevoerd.
Het aantal onderzoeksinstrumenten, paragraaf 3.3, dat gebruikt wordt in dit
onderzoek zorgt voor meerdere informatiebronnen. Hierdoor vindt triangulatie plaats
(Harinck 2011, p. 78). Dit verhoogt de validiteit van het onderzoek.
Het gaat in dit onderzoek om betekenisgeving, om waarnemingen van verschillende
belanghebbenden. De leraar kan heel anders denken over de invulling van de
pedagogische doelen dan de leerling. Dit hoeft niet te betekenen dat één standpunt
niet klopt. Dit onderzoek is er juist op gericht om beide meningen op tafel krijgen
(Harinck, 2011, p. 77). Bij de verkenning vinden er gesprekken plaats met zowel de
leerlingen als de leerkrachten. Bij de interviews worden de invalshoeken van de
leerkracht, een lid van de commissie van begeleiding en een teamleider bekeken.
Tijdens de uitvoering van het plan van aanpak is er voor vier semiwillekeurige
leerlingen gekozen. Er is wel rekening gehouden met de populatie op het
Warandecollege. Het zijn leerlingen van wisselende leeftijden en uit beide seksen.
Hierdoor vindt triangulatie plaats, door gebruik te maken van verschillende typen
informanten.

3.4.2 Ethisch aspect
De Master SEN, Fontys OSO Tilburg, omvat een set principes in het kader van
ethische reflectie op praktijkonderzoek. Hieronder heb ik deze principes gekoppeld
aan mijn onderzoek.
Alle gegevens die gebruikt zijn in dit onderzoek, die komen uit andere onderzoeken
of boeken hebben een bronvermelding of staan vermeld in de literatuurlijst. Mijn
onderzoeksgroep heb ik vooraf ingelicht over het doel van het onderzoek. Ik heb
geen methodes gebruikt waarbij de waardigheid van de betrokkenen in het gedrang
komt. Mijn onderzoek bespreek ik met mijn critical friends, collega’s, enkele
betrokkenen bij het onderzoek, docent en medestudenten. Er is dus geen sprake van
disvertrouwen, bedrog of zelfbedrog.
Ik heb voorafgaand aan het onderzoek toestemming gevraagd aan de teamleiders
van het Warandecollege. Aan de betrokkenen is het nut van het onderzoek uitgelegd.
De gegevens van dit onderzoek worden uitsluitend voor het maken van een plan
voor het opstellen van en werken met pedagogische doelen gebruikt. Er wordt geen
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gebruik gemaakt van identificeerbare persoonsgegevens. Hiermee is het ethische
aspect zorgvuldigheid gewaarborgd.
Het is van belang dat alle data vernoemd worden om een valide uitslag van de
gegevens te krijgen. Er vindt dus geen selectie plaats, dit zou de zaken anders
voorstellen dan ze zijn.
Ik ervaar veel loyaliteit van mijn collega’s en medestudenten. Ondanks dat de
werkdruk vaak hoog is, is iedereen zich bewust van de wederzijdse afhankelijkheid
die er in de studiegroep is. Zowel mijn collega’s als medestudenten hebben mij
geholpen bij het realiseren van mijn ambities, het maken van het plan van aanpak,
zodat ik antwoord kan geven op mijn onderzoeksvraag.
Als het onderzoek is afgerond wordt het beschikbaar gesteld door het op internet te
publiceren, waardoor kennis verder ontwikkeld kan worden. Dit in het kader van
collegialiteit, openbaarheid en wetenschap.
De vraagstelling van dit praktijkonderzoek is door de onderzoeker zelf bepaald,
daardoor blijf ik eigenaar van mijn onderzoek.
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H4 Dataverzameling
In dit hoofdstuk staat de dataverzameling. Deze wordt per onderzoeksinstrument
weergegeven.

4.1 Literatuurstudie
Aan problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gewerkt door
doelen te stellen op pedagogisch gebied. Als de doelen worden behaald groeit de
leerling in zijn ontwikkeling. Door reflectie en feedback leert de leerling kijken naar
zichzelf en wordt zich zo bewust van zijn eigen handelen. De hiërarchie van Maslow
geeft aan dat de doelgroep laag in de hiërarchie staat. Hier dient bij het opstellen van
doelen rekening mee gehouden te worden. Bij deze doelgroep is behoefte aan
reflectie en feedback ten aanzien van de pedagogische doelen. Dit is nodig om
bewustwording van het eigen gedrag bij de leerling te creëren. Het is van belang dat
de leerling betrokken wordt bij het opstellen van zijn pedagogische doel. Zo heeft de
leerling invloed en vergroot het de intrinsieke motivatie. Met het reflectiemodel van
Korthagen (1993) wordt op een voor de leerling gestructureerde manier
gereflecteerd. Hij kijkt naar zijn eigen handelen en wat daarin verbeterd kan worden
om tot het doel te komen. Wanneer het doel behaald is kan tot nieuwe doelen
worden gekomen. De leerling staat stil bij wie hij is, wat zijn motivatie is en wat zijn
doelen zijn.
Wanneer de leerkracht oplossingsgericht bejegen als een communicatieve factor
gebruikt, middels de stappendans van Cauffman en Van Dijk (2009), zal de leerling
eerder vanuit een intrinsieke motivatie handelen. Hierbij is het handelen het werken
aan hun pedagogisch doel.

4.2 Gesprek met de groepen
Er zijn twee groepsgesprekken gevoerd. Voor de vragen die ik als leidraad voor het
gesprek heb gebruikt zie bijlage 3. Hieruit zijn de onderstaande data gekomen:


43% van de leerlingen weet niet wat hun doelen zijn.



100% heeft niet ervaren dat ze inbreng hebben bij het opstellen van de
doelen.



Met 57% zijn de doelen besproken aan het begin van de periode.

Bij de vraag “weet je wanneer er aan de doelen wordt gewerkt?” zegt:
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57% niet te weten wanneer er aan de doelen wordt gewerkt.



14% werkt altijd aan de doelen



14% de laatste paar weken



14% als de situatie zich voor doet.

Bij de vraag “wat wordt er gedaan bij het behalen van een doel?” zegt:


14% een compliment te krijgen als het doel is gehaald



14% denkt dat er verder wordt gegaan met een nieuw doel



72% heeft geen idee wat er gebeurt als het doel is behaald.

Bij de vraag “wat is jullie mening over de doelen zoals ze nu worden gemaakt?” zegt:


43% dat het goed is zoals het nu gaat met doelen stellen,



57% heeft geen mening.

Antwoorden bij de vraag “hoe wil je aan je doel werken?” zijn:


stap voor stap, met hulp, door netjes op tijd aan te geven dat er iets is, zelf
doelen opstellen, ik wil er goed aan werken.

Het meest uitgebreide antwoord was:


‘Ik zou doelen willen waar ik ook echt iets aan heb, zodat ik later denk: het
was toch beter dat ik het heb afgemaakt.’

Opmerkingen over de rol van de leerkracht:


‘waarschuwen als het fout gaat’, ‘aangeven’, ‘complimenten geven en begrip
tonen’, ‘helpen met opstellen en tips geven’,

Opmerkingen over de rol van de leerling:


‘luisteren’, ‘het doel bereiken’, ‘nadenken hoe ik er het beste aan kan werken’,
‘even rust voor mijzelf nemen en als het wat beter gaat ga ik weer aan de
slag’.

4.3 Gesprek met leerkrachten
Tijdens een algemene vergadering heb ik vragen gesteld over het werken met de
doelen zoals we dat nu op school doen. Voor de vragen die ik als leidraad voor het
gesprek heb gebruikt zie bijlage 4. De informatie die nuttig is voor mijn onderzoek
staat hieronder omschreven. Het gaat vooral over het gedeelte wat de leerkrachten
veranderd willen zien. Bij veel vragen kwam in het antwoord van de leerkrachten
terug dat er bewuster aan de doelen gewerkt moet worden. De ideale situatie m.b.t.
het opstellen van sociaal emotionele doelen wordt door 7 van de 9 leerkrachten
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aangegeven als ‘samen met de leerling kortere doelen opstellen’. Daarbij wordt
meerdere keren benoemd dat de doelen SMART moeten zijn en dat collega’s en de
mentoren van de groep er meer bij betrokken moeten worden.
De rol van de leerkracht wordt aangegeven als;


sturen, bewaken, handelen naar eigen idealen, begeleiden, motiveren,
observeren, verkleinen, ondernemen, initiatief nemen.

De rol van de leerling wordt aangegeven als;


bewust naar eigen gedrag kijken, bewust zijn van doelen, eigen inbreng
hebben, zichzelf motiveren, willen veranderen, werkwijze bespreken, vieren
behaalde doel, meedenken, accepteren.

4.4 Interview met leerkracht, CvB-lid en teamleider
Voor de vragen en volledige antwoorden van het interview zie bijlage 5. Hieruit zijn
onderstaande data gekomen.
Binnen het Warandecollege leeft het opstellen van en werken aan pedagogische
doelen niet. De leerkracht geeft aan soms samen met de leerling pedagogische
doelen op te stellen, maar dat het niet bij elke leerling lukt.
Er wordt nu op het Warandecollege op deze manier gewerkt, omdat het een
verplichting is vanuit de inspectie. Daarbij zegt de teamleider dat deze manier van
werken een moment van reflectie is, zicht krijgen op je eigen handelen en
bewustwording. De psycholoog geeft als motief het volgen van de ontwikkeling van
de leerling en deze te evalueren. De leerkracht geeft aan wanneer de leerling het
doel zelf bedenkt dat hij dan gemotiveerder is. Er wordt meer betrokkenheid
gecreëerd.
Bij de vraag wat de ervaringen zijn bij het opstellen van de pedagogische doelen
geeft de teamleider aan dat het soms lastig is om bij leerlingen een doel te vinden in
een tijdsbestek van 4 weken, papieren informatie klopt niet altijd omdat leerlingen op
eerdere scholen ander gedrag kunnen laten zien. Het gedrag wat de leerling in de
eerste 4 weken laat zien kan de ware aard zijn, maar het kan ook sociaal wenselijk
zijn. De psychologe geeft aan hoe meer SMART een doel wordt hoe kleiner het doel
wordt. Een doel voor een half jaar is vaak niet SMART genoeg, hier zit een
spanningsveld. De leerkracht geeft aan dat wanneer je met de leerling zelf aan de
slag gaat je komt tot goede doelen. Sommige leerlingen zijn niet toe aan zo’n
gesprek.
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Alle drie de geïnterviewden geven aan dat het probleem van de leerling op het
Warandecollege ligt op pedagogische gebied. Het opstellen van de doelen geeft
richting aan zijn pedagogische ontwikkeling. Voor de leerlingen op het
Warandecollege wellicht het belangrijkste gedeelte van de ontwikkeling.
De leerkracht werkt volgens de respondenten niet bewust met de doelen. Het
didactische deel heeft de overhand. Daarbij is de school klein en kent elke leerkracht
de leerling. De leerkracht let op gedrag en regels in het algemeen, benoemt
ongewenst gedrag, biedt gedragsalternatieven aan en werkt met het
beloningssysteem, maar doet dit onbewust, niet gericht op een doel van de leerling.
Hierdoor geven alle drie de geïnterviewden ook aan dat ze twijfelen en/of zeker
weten dat de leerlingen niet bewust werken aan hun doelen en dat ze niet of
nauwelijks gemotiveerd zijn om aan hun doel te werken. Dit hangt nauw samen met
de rol van de leerkracht.
De teamleider geeft aan dat de leerkracht de doelen opstelt, ze met de leerlingen
bespreekt en ze evalueert. Volgens de psycholoog en leerkracht maakt de leerkracht
de leerling bewust een onderdeel van het leerproces. Hij heeft een sturende rol.
Zowel de teamleider, de psychologe als de leerkracht vinden het tijdsbestek van een
half jaar, waarover de doelen worden gesteld, te lang. Voor het kind is het niet
overzichtelijk, opdelen in een kortere tijd zou beter zijn. Ook vinden ze dat de doelen
niet terug komen binnen de dagelijkse onderwijspraktijk. De bewustwording van de
leerkracht kan beter en de leerling moet er meer bij betrokken worden. De evaluatie
is te beschrijvend. Meer overlap met het internaat en een betere koppeling naar de
toekomst zou wenselijk zijn. De leerkracht geeft aan samen met de leerling doelen op
te willen stellen.
De rol van de CvB is vooral sturend en adviserend vinden de respondenten. De CvB
is wettelijk verantwoordelijk.
Gekoppeld aan de huidige ontwikkelingen op landelijk niveau geven psycholoog en
leerkracht aan dat de pedagogische doelen in dienst staan van het
ontwikkelperspectief en de didactische doelen. Gezien de huidige ontwikkelingen
binnen school en het internaat willen de respondenten naar “één kind één plan” en
meer samenwerking met opstellen van perspectief en doelen. De teamleider geeft
aan dat hier waarschijnlijk volgend jaar mee gestart wordt. Dit zijn dan halfjaarlijkse
doelen. Hij geeft aan dat deze dan in de klas kleiner en meer SMART geformuleerd
kunnen worden. Daarbij geeft hij het nut van dit onderzoek aan.
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4.5 Uitwerking voormeting
In bijlage 6 staat de stellingenlijst die is gebruikt voor de voormeting. Hieronder de
gegevens verwerkt in een tabel.
5
4
3
2
1
0

leerling R
leerling B
leerling O
leerling N

4.6 Uitwerking diagnosticerende gesprekken aan de hand van de
startvragenlijst
In bijlage 7 staan de ingevulde vragenlijsten van de leerlingen.

4.7 Plan van aanpak
Zie bijlage 8 voor de plannen van aanpak van de leerlingen, dit zijn de complete
plannen van aanpak. Bij de start van het werken aan het doel bestaat het document
alleen uit het doel en de afspraken, daar worden de tussenreflecties en eindreflecties
aan toegevoegd.

4.8 Uitwerking nameting
In bijlage 6 staat de stellingenlijst die is gebruikt voor de nameting. Op de volgende
pagina staat de uitslag per leerling van de nameting naast die van de voormeting
verwerkt in een tabel. De lichte kleur geeft de voormeting weer, de donkere kleur de
nameting per leerling. 88,9% van de vragen is positiever of hetzelfde beantwoord. Bij
de andere 11,1% is er geen score onder de 3. Bij de rol van de leerkracht wordt op
100% van de stellingen hoger gescoord.
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5

4

3

leerling R voor
leerling R na
leerling B voor

2

leerling B na

leerling O voor
1

leerling O na
leerling N voor
leerling N na

0
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H5 Conclusie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk staan de conclusies die getrokken zijn na uitvoering van dit
onderzoek. Dit is gedaan aan de hand van het beantwoorden van de deelvragen en
tot slot de hoofdvraag. Daarna worden er aanbevelingen gedaan gericht op
vervolgonderzoek en de toekomst.

5.1 De deelvragen
5.1.1 Wat is er bekend over de sociaal emotionele ontwikkeling van de doelgroep?
Over de doelgroep is bekend dat zij zijn belast met één of meer gedragsproblemen
en/of –stoornissen, ze hebben een achterstand in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. Op school is dat te herkennen aan concentratieproblemen, problemen
in de leer- en werkhouding en angstig, druk of agressief gedrag. Ook zijn er
problemen met betrekking tot sociaal gedrag richting klasgenoten, onderwijzend en
ondersteunend personeel.
Niet alle basisbehoeften uit de hiërarchie van Maslow (1970) zijn aanwezig bij de
doelgroep. Aan problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden
gewerkt door doelen te stellen op pedagogisch gebied. Als de doelen worden
behaald groeit de leerling in zijn ontwikkeling en stijgt hij in de hiërarchie van Maslow
(1970).

5.1.2 Waar zitten de hiaten bij het werken aan de pedagogische doelen op het
Warandecollege?
Uit de groepsgesprekken blijkt dat de leerlingen niet ervaren dat ze inbreng hebben
bij het opstellen van hun pedagogische doelen. 57% weet niet wanneer er aan hun
doelen wordt gewerkt. Zij geven aan stap voor stap te willen werken aan hun doelen
met hulp van de leerkracht. Ze willen dat de leerkracht hen waarschuwt,
complimenten geeft als het goed gaat en begrip toont.
Uit het groepsgesprek met de leerkrachten blijkt dat de leerkrachten niet bewust aan
de doelen werken. De pedagogische doelen leven niet en zijn gesteld over een te
lange tijd. Uit de interviews blijkt dit ook. Soms wordt er samen met de leerling een
doel gesteld, maar hier is geen houvast voor of regelmaat in. Uit de interviews komt
ook naar voren dat de leerling niet bewust werkt aan zijn doelen. Ze zijn niet of
nauwelijks gemotiveerd. Dit hangt nauw samen met de rol van de leerkracht.
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De bewustwording van de leerkracht kan beter zodat de leerling meer betrokken
wordt bij het proces.

5.1.3 Hoe helpt de theorie bij het kiezen van een bruikbare manier van werken aan
de pedagogische doelen zodat de motivatie van de leerling vergroot en de leerling
zich meer bewust wordt van zijn eigen handelen en gedrag?
Wanneer leerlingen werken aan een doel vanuit hun eigen beweging om het doel te
behalen, doen ze dit vanuit een intrinsieke motivatie. Zij zullen zich ervan bewust
worden dat ze invloed hebben op het eigen gedrag (Pintrich & Schunk, 2002). Door
reflectie en feedback leert de leerling kijken naar zichzelf en wordt zich zo bewust
van zijn eigen handelen. Voor de leerlingen op het Warandecollege is een duidelijke
gestructureerde manier van reflecteren noodzakelijk. Het gestructureerde
reflectiemodel van Korthagen (1993) is voor deze doelgroep een goede manier om te
komen tot intrinsieke motivatie en de bewustwording dat ze hun eigen gedrag
kunnen beïnvloeden.

5.1.4 Hoe helpt de theorie bij mijn onderzoek, met betrekking tot het samenwerken
van leerkracht en leerling aan pedagogische doelen?
De doelgroep van het Warandecollege heeft het nodig om het gevoel te hebben zelf
invloed uit te kunnen oefenen op hun gedrag. Motivatie lijdt er regelmatig onder
wanneer mensen het gevoel hebben dat alles hun opgelegd wordt (Pintrich &
Schunk, 2002). Het is van belang dat de leerling op het Warandecollege betrokken
wordt bij het opstellen van hun pedagogische doel. Zo heeft de leerling invloed en
vergroot het de intrinsieke motivatie.
De interactie van de leerlingen van het Warandecollege is te benoemen als een
bezoekertypische of klaagtypische interactie. De Yes-setting een handig instrument
om de medewerking van de leerling te krijgen. Als een leerkracht samen met een
leerling een pedagogisch doel opstelt biedt oplossingsgericht bejegenen een
communicatieve kapstok. Door leerlingen oplossingsgericht te bejegenen middels de
stappendans van Cauffman en Van Dijk (2009) zullen zij eerder vanuit een intrinsieke
motivatie handelen. Hierbij is het handelen het werken aan hun pedagogisch doel.
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5.1.5 Hoe kan ik deze andere manier van werken aan pedagogische doelen op een
haalbare manier inzetten binnen de school en uitproberen of daarmee effectiever en
bewuster gewerkt kan worden?
Aan de hand van bovengenoemde theorieën is een plan van aanpak opgesteld dat is
uitgeprobeerd bij 4 leerlingen binnen 2 klassen van het Warandecollege. Uit de
vergelijking van de voor- en nameting kun je concluderen dat de invoering van het
plan van aanpak effectief is geweest. De leerlingen hebben samen op 32 van de 36
vragen hetzelfde of hoger geantwoord. Ze geven aan dat ze het eens zijn of
helemaal eens zijn met de stelling dat ze er zelf wat aan kunnen doen om hun
gedrag positief te veranderen, de intrinsieke motivatie is dus vergroot. Ze geven aan
dat hun rol bij het opstellen van de doelen nu groot is en dat de leerkracht ze helpt en
de doelen bespreekbaar maakt, de leerkracht werkt bewuster aan de doelen doordat
er een plan van aanpak aan ten grondslag ligt.
Het invullen van de observatielijst en het lezen van het kerndocument, gemaakt door
de CvB, blijft bestaan. Dit geeft de leerkracht inzicht in de behoeften van de leerling.
Daarnaast kan de leerkracht de startvragenlijst gaan gebruiken om middels een
gesprek met de leerling te komen tot haalbare kleinere doelen. Wanneer een leerling
in eerste instantie geen input geeft voor een doel kan gebruik gemaakt worden van
de ‘Yes-setting’.
Door te werken met het plan van aanpak werkt zowel de leerkracht als leerling
bewust met het plan. De gesprekken motiveren de leerkracht om bezig te zijn met de
doelen van de leerling en motiveren de leerling om te werken aan zijn doelen. Het
overkoepelende doel is dat de leerling in fase 4 beseft dat hij invloed heeft op zijn
eigen gedrag.

5.2 Hoofdvraag
Hoe kan ik, door middel van het inzetten van een plan van aanpak, de leerling meer
betrekken bij het opstellen van en werken aan pedagogische doelen, zodat de
leerling bewust werkt aan het beïnvloeden van het eigen gedrag?
De leerling kan meer betrokken worden bij het opstellen van pedagogische doelen
door te werken met een startvragenlijst. Deze wordt ingevuld middels een gesprek
tussen leerling en leerkracht. De leerling kan meer betrokken worden bij het werken
aan de pedagogische doelen doordat de leerkracht en de leerling samen het plan
van aanpak invullen waarin afspraken worden gemaakt waar zowel leerkracht als
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leerling zich aan houden. Beiden werken bewust aan dit plan. Tussentijds en aan het
eind van de periode vinden er reflectiegesprekken plaats. Deze reflectiegesprekken
maken de leerling ervan bewust dat hij zijn eigen gedrag kan beïnvloeden.
De doelgroep van het onderzoek heeft structuur en duidelijkheid nodig. De
startvragenlijst en het plan van aanpak zijn gericht op oplossingsgericht bejegenen.
Bij het werken aan de doelen wordt gebruik gemaakt van de reflectiemethode van
Korthagen (1993) en onderdelen uit de stappendans van Cauffman en Van Dijk
(2009). De leerling werkt op een gestructureerde manier aan zijn doel middels
tussentijdse reflecties en een eindreflectie en de leerkracht benadert de leerling
middels oplossingsgericht bejegenen.
Vanuit de teamleiders van school en internaat is besloten om vanaf volgend jaar de
halfjaarlijkse pedagogische doelen in samenspraak op te stellen. Nadat de
halfjaarlijkse doelen zijn opgesteld stelt de leerkracht samen met de leerling kortere
doelen die behaald worden binnen 1 maand in plaats van 6 maanden. De doelen zijn
korter en overzichtelijker voor de leerling. De leerling heeft een succeservaring na 1
maand, dit komt de intrinsieke motivatie te goede.

5.3 Aanbevelingen


Elke leerkracht op het Warandecollege gaat met ingang van het volgend
schooljaar gebruik maken van het plan van aanpak om samen met de leerling
te komen tot pedagogische doelen.



Een gedegen implementatie is gewenst, met steun van de teamleiders en
middels het aanstellen van een coördinator.



Het maken van een compacte handelingswijzer ten aanzien van de
startvragenlijst en het plan van aanpak is gewenst. Een handelingswijzer met
duidelijke stappen hoe te werken met de startvragenlijst en het plan van
aanpak biedt de leerkracht houvast. Hierin kan ook kort wat
achtergrondtheorie worden opgenomen.



Uit dit onderzoek is gebleken dat er leerkrachten zijn die moeite hebben om
met de leerling tot een doel te komen of die moeite hebben met het
aanspreken van de leerlingen op hun doel. Intervisie tijdens algemene
vergaderingen door het jaar heen is gewenst.
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5.4 Externe validiteit
Externe validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn
naar andere situaties dan die in het onderzoek. Alle scholen binnen het cluster 4 die
werken met pedagogische doelen kunnen baat hebben bij dit onderzoek. In het kader
van passend onderwijs is dit onderzoek ook relevant voor scholen in het regulier
onderwijs die middels een samenwerkingsverband leerlingen vanuit Cluster 4
opnemen binnen hun onderwijssetting.

5.5 Vervolgonderzoek
De positieve resultaten van dit onderzoek zijn een aanleiding om het plan van
aanpak te implementeren op het Warandecollege. In vervolgonderzoek is het goed
om te kijken of dezelfde aanpak ook bij verschillende mentoren werkt.
Daarnaast kan ook vervolgonderzoek worden gedaan of het plan van aanpak bij kan
dragen aan de samenwerking tussen school en internaat. De voorgestelde methoden
in dit onderzoek kunnen bijdragen aan de eenduidigheid in het vaststellen van doelen
binnen school en internaat. Dit verhoogt de helderheid in de communicatie met de
leerling evenals de communicatie tussen de instellingen. Zo is het voor de leerling
duidelijk waar hij aan werkt. Dit geeft de leerling rust en regelmaat.
Er kan vervolgonderzoek gedaan worden of het dialoogmodel (Maurer &
Westermann 2007), waar het internaat sinds dit jaar mee werkt, te koppelen is aan
de methoden uit dit onderzoek. Dit vanuit de gedachte: “één kind één plan.”
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H6 Persoonlijke ontwikkeling
6.1 Persoonlijke ervaring
Het doen van onderzoek heb ik als zeer leerzaam ervaren. Bij de afsluiting van het
eerste jaar van de opleiding werden we gewaarschuwd voor de druk en de nodige
frustraties die het doen van onderzoek met zich meebrengt. Ik dacht: “ik start met dat
onderzoek en mij overkomt dat niet”. Eerlijkheid gebiedt te bekennen dat het niet
zonder slag of stoot is gegaan. Dat het goed kwam wist ik wel, in mijn hoofd had ik al
een duidelijk beeld.
Vanuit het team waarin ik werk heb ik veel medewerking gekregen. Alle leerkrachten
staan achter de verlegenheid die ik omschreven heb en dat geeft een goed gevoel bij
de start van je onderzoek. Het onderzoek vond plaats op school en de hulp van mijn
collega’s was op sommige vlakken van het onderzoek essentieel. Ondanks het feit
dat de werkdruk dit jaar op het Warandecollege behoorlijk hoog lag door langdurig
zieke collega’s heeft iedereen die ik om hulp heb gevraagd de tijd genomen om mij te
helpen om tot een gedegen onderzoek te komen.
Het meest heb ik genoten van het uitvoeren van het plan van aanpak. De leerlingen
stonden er voor open om deel te nemen aan het onderzoek en hebben zich serieus
ingezet. Ze hebben hard gewerkt aan hun doel. Ik zag hun motivatie en trots groeien.
Een leerling vroeg bij het eindgesprek of hij zijn plan van aanpak mee naar huis
mocht nemen. ‘Natuurlijk ,het is jouw plan.’ Hij was zo trots als een pauw!
Aan mijn medestudenten heb ik veel gehad. Door elkaar te helpen sta je sterker in je
onderzoek en voel je jezelf gesteund. Ook zij hebben het druk met hun werk, privé en
de opleiding. Dit gaf mij de mogelijkheid om te relativeren en te beseffen dat ik niet
de enige ben die het druk heeft. Zo kreeg ik steeds weer motivatie om verder te gaan
en door te zetten met mijn onderzoek. Mijn critical friend op de werkvloer gaf mij,
door kleine bemoedigende opmerkingen, steeds weer positieve energie om met
goede moed verder te gaan.

6.2

Onderzoeksverloop

Voorafgaand aan mijn onderzoek leefde bij mij het gevoel dat ik de leerlingen op
pedagogisch gebied te kort deed in de klas. Dit gevoel kreeg ik doordat er bij ons op
school pedagogische doelen werden gesteld zonder daarbij te kijken naar wat er bij
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de leerlingen speelde. De leerkracht bedacht een doel voor de leerling. Hierdoor
gaan we als school voorbij aan het positieve effect van het samen opstellen en
werken aan pedagogische doelen.
Omdat mijn interesses hierover ver rijken, vond ik het moeilijk om mijn
onderzoeksvraag te kanaliseren, waardoor ik moeite had met het opstellen van mijn
onderzoeksvraag. Dit had als gevolg dat ik mijn verkenningsplan in eerste instantie in
veel te grove lijnen had uitgezet.
Toen ik mijn onderzoeksvraag opgesteld had kon ik mij focussen op het doel waar ik
mij juist op wilde richten. Hoe kunnen leerkracht en leerling samen doelen opstellen
en daar samen aan werken? Hierbij niet uit het oog verliezend wat ik daadwerkelijk
wil behalen: een vergrote motivatie van de leerling en daaruit voortvloeiend een
bewustwording van het eigen gedrag.
Ik ben op zoek gegaan in de literatuur en kwam daarbij tot de conclusie dat het
onderwerp dermate veel stof omvatte dat het niet te doen was binnen het gestelde
aantal woorden voor het onderdeel literatuur. Dit omdat de doelgroep zo specifiek is
dat één methode niet afdoende bleek, maar integratie van meerdere methodes
noodzakelijk was. Daarom heb ik de bewuste keuze gemaakt meer woorden te
gebruiken bij het onderdeel literatuur dan voorgeschreven is.
Ik heb me grotendeels gehouden aan de planning die voor het onderzoek stond.
Tijdens de laatste maanden had ik wat achterstand omdat het werken aan het plan
van aanpak met de leerlingen nog niet was afgerond. Dit had ik qua tijd wat naar
achteren geplaatst, omdat ik in een rustig schoolklimaat met het plan van aanpak
wilde starten. Daarvoor moest ik wachten tot mijn twee naaste collega’s weer beter
waren en de situatie weer stabiel was. Dit zorgde ervoor dat mijn data nog niet af
waren en de conclusie dus op zich liet wachten. Dit had ik ingecalculeerd en
daardoor heb ik geen moment gedacht dat ik de deadline voor het onderzoek niet
zou halen. Dit betekende niet dat ik, streber als ik ben, toch wat gefrustreerd was
over het feit dat mijn medestudenten al verder waren.
Naarmate het onderzoek vorderde werd ik steeds trotser op mijn onderzoek. Het
meest trots ben ik op het geïntegreerde model van Korthagen (1993) en de 7
stappendans van Cauffman en Van Dijk (2009) gericht op oplossingsgericht
bejegenen. Deze koppeling heb ik vervolgens gebruikt in het plan van aanpak,
waardoor het een plan van aanpak is geworden waarmee op een gestructureerde
oplossingsgerichte manier kan worden gereflecteerd en het zowel de leerling als de
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leerkracht houvast geeft. Een plan van aanpak waar leerlingen met verschillende
gedragsproblemen en/of –stoornissen mee uit de voeten kunnen en waar weerstand
plaats kan maken voor besef en motivatie richting gedragsverandering.

6.3

Professionele ontwikkeling

Het doen van dit onderzoek en het volgen van de opleiding in het algemeen heeft mij
doen inzien dat er steeds verbeteringen mogelijk zijn binnen het speciaal onderwijs.
Door te blijven kijken naar jezelf en naar de vernieuwingen die er zijn en aan zitten te
komen en daar de ogen niet voor te sluiten zijn er grote sprongen te maken. Hierbij is
het van wezenlijk belang dat de leerling voorop staat.
Voor mijzelf in de praktijk betekent dit dat ik doelen klein moet houden, dat ik
compact moet formuleren. Dit heb ik tijdens het doen van dit onderzoek geleerd. Ik
heb ervaren dat het als leerkracht belangrijk is om bewust bezig te zijn met je eigen
handelen. Zeker als je een steentje wil bijdragen aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerling. Opstellen van doelen is geen papieren rompslomp,
maar draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. De leerkracht is zich ook meer
bewust van zijn eigen handelen. Hij heeft de rol als coach wanneer er op deze
manier gewerkt wordt in plaats van het benoemen van regels en afspraken richting
de leerling en het uitspellen hoe hij wil dat de leerling zich gedraagt. Ik wil me graag
blijven ontwikkelen in mijn eigen handelen. Wanneer ik dat blijf doen ontwikkelt de
leerling met mij mee, daar ben ik van overtuigd. Dit geeft mij het gevoel dat ik de
leerling kan helpen, hoe recalcitrant of ongemotiveerd hij ook kan zijn.

6.4 Ontwikkeling als onderzoeker
De moeilijkheid voor mij zat hem in het starten en eindigen met dit onderzoek. Ik
moet er voor waken dat ik niet te lang van stof ben. Zeker omdat je begint met niets
en zelf tot iets dient te komen. Dit maakt dat je van groot naar klein moet werken.
Belangrijk voor mij was dat ik de tijd nam die het onderzoek ook vroeg. Het liefst
maak ik gelijk iets af. Met onderzoek doen gaat dat niet, het is een proces dat je
moet doorlopen. Doordat het eerste half jaar van het onderzoek ook nog bestond uit
modules volgen zat ik niet genoeg in mijn onderzoek. Het onderzoek is na het
stoppen van de modules bij mij meer gaan leven. Vanaf dat moment vond ik het
moeilijk om het los te laten. Steeds dacht ik: ‘als het maar af is’. Ook wanneer ik er
niet fysiek mee bezig was speelde het onderzoek op de achtergrond steeds een rol.
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Wat dat betreft ben ik er ook echt een jaar mee bezig geweest. Het traject dat ik heb
doorlopen heeft ervoor gezorgd dat ik ontzettend trots ben op mijn onderzoek dat ik
het ook aan iedereen om me heen wil vertellen en uit wil leggen. Het belangrijkste
wat ik heb geleerd is dat een goede leerkracht een leerkracht in ontwikkeling is. En
dat onderzoek doen niet makkelijk is, maar uiteindelijk wel loont!
Ik wil graag afsluiten met de volgende spreuk die omschrijft wat dit onderzoek
inhoudt én wat het onderzoek doen voor mij heeft betekend.
‘Let als je naar je doel reist goed op de weg. Want de weg verrijkt ons terwijl we hem
bewandelen.’
(Coelho, 1947. Braziliaanse schrijver)

6.5

Reflectie op opbrengsten

Ik heb een duidelijk antwoord op mijn onderzoeksvraag kunnen geven, mede doordat
ik mijn deelvragen goed heb kunnen beantwoorden. De koppeling die ik heb gemaakt
tussen de verschillende theorieën, met daaraan gekoppeld de informatie die ik heb
gekregen uit mijn data, heeft ervoor gezorgd dat er een bruikbare startvragenlijst en
een bruikbaar plan van aanpak ligt om samen met leerlingen pedagogische doelen
op te stellen en hieraan te werken. Doordat het een overzichtelijk document is en
makkelijk te gebruiken zal dit het opstellen van en werken aan de pedagogische
doelen ten goede komen. Wanneer alle leerkrachten op het Warandecollege met het
plan gaan werken zal het een dankbaar document zijn, wanneer het rendement door
zowel leerling als leerkracht wordt ervaren.
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Nawoord
Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van dit onderzoek.
In de eerste plaats wil ik bedanken Stichting het Driespan, omdat zij het mogelijk
hebben gemaakt dat ik kon starten met de Fontys OSO opleiding MSEN specialist
Cluster 4.
Mijn collega’s van het Warandecollege wil ik bedanken voor hun medewerking aan
dit onderzoek. Tevens wil ik mijn collega’s/medestudenten van deze opleiding
bedanken voor hun steun en feedback.
Mijn critical friends wil ik bedanken voor hun feedback en betrokkenheid bij het
onderzoek. Door de juiste opmerkingen werd ik steeds weer aangemoedigd om door
te gaan.
Ook wil ik de begeleiders van Fontys bedanken voor de begeleiding van de
afgelopen twee jaren, de heldere planning die bij de start al houvast gaf en de
opbouwende kritiek wat de kwaliteit van mijn onderzoek ten goede kwam.
Als laatste wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun interesse en
onvoorwaardelijke steun en begrip.
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Bijlage 1: observatielijst

Inventarisatie vaardigheden en gedragingen
n.a.v. observatiefase
Naam :

Datum verslaglegging:

Het is de bedoeling dat elk item gescoord wordt volgens de volgende kwalificatie:
++ zeer positief, + overwegend positief, - overwegend negatief, -- zeer negatief
Let op: negatieve zaken zoals b.v. verbaal dreigend geweld worden + of ++ gescoord als de leerling
zich m.b.t. dit item positief gedraagt en met - of - - als de leerling zich negatief opstelt

A: Terrein en tijd
--

-

+ ++ opmerkingen

--

-

+

Op tijd op school
Op tijd in de klas
Accepteren en uitvoeren pauzeregels
Op tijd starten en stoppen met opdrachten
Op tijd naar buiten aan het eind van de les
Accepteren en uitvoeren van regels in gang en klas
Het zich volgens de regels verplaatsen op het schoolterrein

B: Uitvoeren opdrachten en deelname aan lessen
++ opmerkingen

Inzet
Tempo
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Motivatie
Zelfstandigheid
Concentratie
Verzorging
Spanningsboog

C: Omgang met medeleerlingen
--

-

+ ++ opmerkingen

--

-

+

Aanspreken van medeleerlingen
Omgang met leerlingen uit andere cultuur
De leerling maakt gemakkelijk vrienden in de groep
Acceptatie door de groep
Handtastelijk
Omgang andere sexe
Verbaal bedreigend gedrag
Fysiek bedreigend gedrag
Corrigeerbaar
Taalgebruik
Beïnvloedbaarheid/ meeloopgedrag
Uitlokgedrag
Acceptatie van kritiek
Vluchtgedrag
Stiekem gedrag
Vermijdingsgedrag

D: Omgang personeel
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Aanspreken volwassenen
Accepteren van kritiek
Taalgebruik
Omgang andere sexe
Corrigeerbaar
Verbaal dreigend geweld
Fysiek dreigend geweld
Hulpvaardig
Vluchtgedrag
Vermijdingsgedrag

E: Persoonlijke verzorging en omgang materiaal
--

-

+

++ Opmerkingen

Schoolmateriaal
Eigen spullen
Puntenboekje
Gymspullen
Humeur
Uiterlijke verzorging
Gebruik medicatie
Drugsproblematiek
Fysieke gesteldheid
Psychische gesteldheid
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Extra ruimte voor opmerkingen

Behandeldoel(en ) eerste fase
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Bijlage 2: startvragenlijst
Vragen om te komen tot een doel over je gedrag
Bij een bezoekertypische of klaagtypische klant wordt er eerst gebruik gemaakt
van de yes’setting om het gesprek een positieve wending te geven. Daarna
pakt de leerkracht het vragenformulier erbij om te komen tot een doel over het
gedrag van de leerling.
De leerkracht geeft eerst een korte uitleg over de vragenlijst. Hij maakt contact met
de leerling.

Fase 1 Korthagen met stappendans Cauffman en Van Dijk geïntegreerd

Wat wil je worden over 5 jaar?
Het is belangrijk dat leerlingen inzien dat ze aan een doel werken voor hun toekomst.
Om over 5 jaar ergens te zijn, zullen ze aan zichzelf moeten werken om daar te
komen. Deze vraag is voor de leerkracht contextverhelderend. De leerkracht kan hier
verder op doorvragen en zo contact leggen met de leerling en meegaan in de
gedachtegang en belevingswereld van de leerling. In het oplossingsgericht
bejegenen is de toekomst belangrijker dan het verleden.

Wat wil je hier op school halen?
Om te beginnen zal de leerling moeten beseffen dat hij zijn school nodig heeft voor
zijn toekomst. Het is ook een contextverhelderende vraag.

Wat is je eerste (kleine, haalbare) stap vooruit om dat te halen? Wat wil je nog leren?
Denk aan: leren op school, leren in de klas, omgang met andere leerlingen, omgang
met leerkracht of medewerker, gedrag in vrije situaties, gedrag in de maatschappij,
groep, thuis.
Wat is de eerste voorwaarde om verder te komen op school. Hoe is dat te
omschrijven in een kleine haalbare stap. Hier wordt de context verhelderd en de
eerste stap gezet om tot een doel te komen.

Wat zou je daarin anders kunnen doen?
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Deze vraag wordt gesteld om inzicht te krijgen in wat de leerling anders wil doen om
deze stap te zetten. de veranderbehoefte wordt in kaart gebracht.

Wat voor een doel kunnen we daar voor opstellen?
De leerkracht en leerling vormen de antwoorden van bovenstaande vragen om tot
een SMART geformuleerd doel. Hierbij begeleidt de leerkracht de leerling om tot een
klein haalbaar doel te komen.

Beschrijf wat je precies wil met je doel?
Zo kom je tot de intrinsieke motivatie van de leerling waarom hij aan dit doel wil
werken.

Wat kan je al heel goed, als het gaat om je gedrag en houding op school?
Door deze vraag te stellen kom je tot de sterke punten van de leerling

Kan iets daarvan je helpen bij je doel?
De leerling kan zijn sterke punten inzetten als hulpbronnen om tot zijn doel te komen.

Zijn er mensen om je heen die je kunnen helpen bij je doel?
Uit deze vraag blijkt welke mensen in de omgeving van de leerling ook als hulpbron
kunnen fungeren.

Hoe zie je jezelf m.b.t. dat doel op de schaal van 0 tot 10?
0-----------------------------------------5-------------------------------------------10
Hier wordt de differentiatie aangebracht met behulp van de schaalvraag. Het is hierbij
belangrijk dat de leerkracht complimenteert en aandacht heeft voor wat er al goed
gaat. Oké, prima je staat al op een 3. Het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de
leerling wordt vergroot. Zo ontstaat er een coöperatieve werkrelatie tussen leerkracht
en leerling. Hierbij is het belangrijk dat de leerkracht meent wat hij zegt, de
complimenten moeten relevant zijn en het is belangrijk niet te overdrijven.

Hoe komt het dat je daar al staat?
Dit zijn de uitzonderingen, op verschillende momenten gaat het al goed.
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Waar wil je komen te staan op de schaal?
Het is belangrijk om te weten wat een leerling denkt te kunnen halen. Een 10 is
volmaakt en niet nodig om een doel te behalen. Door hoger op de schaal te komen
heeft de leerling al een stap voorwaarts gemaakt.

In welk tijdsbestek denk je dat je het doel kan behalen, dus hoger kan komen te
staan op de schaal?
Door het doel tijdgebonden te maken is het voor de leerling duidelijk en overzichtelijk
hoe lang hij aan dit doel werkt. De leerlingen van het Warandecollege hebben dit
nodig.

Wat kunnen we afspreken als het niet goed gaat?
Zo komt de leerkracht te weten wat hij kan doen als het even niet lekker gaat met de
leerling. Hierdoor kan escalatie worden voorkomen. Doordat de leerkracht inzicht
heeft in wat helpt voor de leerling kan de stap voorwaarts sneller worden hervat.

Hoe gaan we het vieren als je jouw doel haalt? Hoe kunnen we laten zien tijdens het
vieren dat jij je doel hebt gehaald?
De leerling geeft zelf aan wat hij leuk vindt om te doen. Door het vieren te koppelen
aan het behaalde doel blijf je dicht bij de intrinsieke motivatie en loop je niet het
gevaar dat de leerling gaat werken vanuit een extrinsieke motivatie omdat hij alleen
het doel wil vieren.

Vul nu je plan van aanpak in samen met de leerkracht.
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Bijlage 3: vragen voor de groepsgesprekken met de leerlingen
Wat zijn de twee doelen die gaan over jullie gedrag, waar je nu in de klas aan
werkt?
Wat was jullie inbreng bij het maken van deze doelen?
Worden de doelen met je besproken?
Wanneer in de klas, tijdens de lessen, werk je aan die doelen?
Zijn dat vaste momenten?
Vertelt de leerkracht wel eens tegen je wat je doelen zijn?
Wat wordt er gedaan als jullie je doel hebben gehaald?
Wat is jullie mening over de doelen zoals ze nu worden gemaakt?
En zoals er nu mee wordt gewerkt?
Hoe zouden jullie willen werken aan je doelen?
Wat is de rol van de leerkracht daarbij?
En de rol van jezelf?
Heeft iemand nog iets toe te voegen aan dit gesprek, of wil je nog iets kwijt?
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Bijlage 4: vragen voor het groepsgesprek tijdens de
afdelingsvergadering
Hoe stellen jullie de twee pedagogische doelen, die we in elk handelingsplan van de
leerlingen stellen, op?
Betrekken jullie de leerlingen bij het opstellen van die doelen? Zo ja, op welke
manier?
Bespreken jullie de doelen met de leerlingen? Zo ja, wanneer?
Kunnen jullie van alle leerlingen uit je klas vertellen wat hun doelen zijn?
Op welke momenten in de klas werken jullie aan de pedagogische doelen?
Zijn dat vaste momenten in de week?
Zijn de leerlingen dan op de hoogte van het feit dat ze aan hun doelen werken?
Hoe vaak per week schat je dat je concreet een van de twee doelen van de
leerlingen benoemt richting de leerling?
Wat doe je wanneer een leerling zijn doel heeft behaald?
Hoe wordt dat naar de leerling gecommuniceerd, als hij/zij een doel heeft behaald?
Wat zouden jullie anders willen zien op het warandecollege m.b.t. het opstellen van
pedagogische doelen voor het handelingsplan?
Wat vinden jullie de ideale situatie m.b.t. het opstellen van de pedagogische doelen
van de leerlingen?
Wat is daarin dan jullie rol?
Wat is daarin de rol van de leerling?
Heeft er iemand nog aanvullende vragen en /of opmerkingen?
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Bijlage 5: interviews met collega’s van het Warandecollege
Schuin gedrukt staan de nieuw geformuleerde vragen die naar voren kwamen tijdens
het interview.
De geïnterviewden en hun functies
Teamleider, één dag voor de klas. (T)
Psychologe (P)
Leerkracht (L)

1. Wat is je beleving bij het opstellen van sociaal emotionele doelen
binnen de school, door de leerkrachten, zoals het nu gaat?
T: Voor de meeste leerkrachten is het een papieren tijger. Ze moeten de doelen
opstellen en maken zich er makkelijk vanaf, niet negatief bedoeld, het leeft niet. De
doelen komen niet bewust terug in de dagelijkse praktijk.
P: De leerkracht kopieert en plakt eerder gebruikte doelen. De doelen die worden
opgesteld zijn weinig leerling-gericht. Ze zijn niet toegespitst op de leerling en
weinig concreet. In korte tijd is er wel vooruitgang, de doelen zijn meer concreet
gesteld.
L: Ik zie het als een uitdaging om in gesprek te gaan met leerlingen om te komen tot
1 of 2 doelen. Bij sommige leerlingen is dat haalbaar, bij andere niet.
Doordat het niet leeft binnen de school, kom je vaak niet verder dan binnen je eigen
klas bezig te zijn met de doelen. Is dus maar 4 uur per week, dat je de leerlingen
ziet buiten de opstart en afsluiting van de dag.

2. Wat zijn de motieven om op deze manier te werken?
T: Verplichting, voorschrift. Zicht krijgen op je handelen, er bewust mee bezig zijn.
Moment van reflectie.
P: Lastig, ik werk nog niet lang op het Warandecollege. De implementatie van het
handelingsplan en kerndocument is verkeerd geweest. Daardoor zien de
leerkrachten de meerwaarde niet altijd. De ontwikkeling van de leerling is breed, het
is lastig om daar één concreet doel uit te pakken.
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Een van de belangrijkste motieven is denk ik om de ontwikkeling van een leerling te
volgen en te evalueren. En om aan de inspectie te verantwoorden wat we doen.
L: Als de leerling het doel zelf bedenkt is hij gemotiveerder om er mee te werken. Je
creëert meer betrokkenheid, zo maak je duidelijk dat ze hier zitten voor zichzelf en
niet voor ons.

3. Wat zijn jouw ervaringen bij het opstellen van pedagogische doelen?
T: Bij sommige leerlingen is het moeilijk om een doel te vinden (binnen het
tijdsbestek van 4 weken, je kent ze dan nog niet goed)
Dan moet je ze halen uit papieren informatie die niet altijd klopt  hoe de leerlingen
zich sociaal emotioneel manifesteren is afhankelijk van de situatie, de leerlingen
kunnen ander gedrag laten zien dan op hun eerdere school of scholen.
Er is nog geen duidelijk zicht op de sociaal wenselijkheid en ware aard, moeilijk.
P: Lastig om advies te geven. Het SMART formuleren van een doel moet, maar dat
is lastig voor een doel over een half jaar. Als je echt SMART formuleert en een
concreet doel wilt dan wordt een doel automatisch kleiner, stel je een doel dat geldt
voor een half jaar is het vaak weer niet SMART genoeg. Hier zit een spanningsveld.
L: Positief: zie 2. Aan de slag met de leerling en je komt tot goede doelen.
Negatief: sommige leerlingen zijn niet toe aan zo’’n gesprek. Vaak schiet het werken
aan de pedagogische doelen erbij in doordat het werken aan de didactische doelen
de overhand heeft.

4. Wat is de betekenis van de pedagogische doelen die we als leerkracht
stellen?
T: Het is een belangrijk deel van de ontwikkeling voor de populatie op het
Warandecollege , misschien wel het belangrijkste.
P: Het geeft richting aan de manier hoe we met leerlingen omgaan in de klas en hun
sociaal emotionele ontwikkeling. Daar zit ook vaak het “probleem” van de leerling.
L: Je moet naar de leerling als geheel kijken zowel op didactisch gebied als sociaal
emotioneel. Er is een meerwaarde voor de samenwerking met het internaat als de
doelen die je stelt gelijk zijn aan die van het internaat.
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5. Wordt er door de leerkrachten bewust aan gewerkt, uitleg?
T: In de meeste gevallen niet bewust (niet negatief). Dat is wel de bedoeling.
Waarom niet bewust? Vanwege het feit dat we zo dicht op de leerlingen zitten.
Daardoor meer onbewust, het is een kleine school, iedereen kent iedereen.
Leerkrachten weten veel van de leerlingen en letten op alles. Alle leerlingen komen
ook bij alle leerkrachten. (nb de leerlingen kunnen geen stap zetten of de leerkracht
is er)
P: De leerkracht werkt wel volgens de aanpak die vermeld staat bij het gestelde
doel. Maar niet alles wat de leerkracht doet staat ook echt vermeld. De leerkracht
stelt ook niet altijd pedagogische doelen waar hij/zij in de klas juist wel aan werkt.
L: Nee, didactisch neemt vaak de overhand. Ik geef zelf geen les sociale
vaardigheid, die er een keer per week is  daar kan je op sociaal emotioneel
gebied gericht bezig zijn met de doelen. Onbewust werk je er wel aan omdat je de
leerling op een bepaalde manier benadert door gedrag , gevolg en alternatieven te
benoemen. Dit zit onbewust in je leerkrachtgedrag.

6. Wordt er door de leerlingen bewust aan gewerkt?
T: Weinig tot niet, niet specifiek op doel gericht. Wel werken ze aan hun
functioneren in de klas (een groot aantal van de leerlingen tenminste).
P: Dat vraag ik me af. Denk je dat ze hun doelen kennen? Sommige wel, sommige
niet.
L: Als de doelen opgesteld zijn met de leerling door sommige van die leerlingen wel.
De leerkracht speelt een grote rol bij de bewustwording van de leerling.

7. Werkt de leerling gemotiveerd aan zijn doelen?
T: Niet bekend, zie 6
P: Hangt af van 6
L: Hier is weer de rol van de leerkracht van belang. Het verschilt ook per leerling.

8. Wat is het aandeel van de leerkracht bij het werken aan die doelen?
T: Hij stelt ze op, bespreekt ze met de leerling en evalueert ze na ½ jaar
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P: De leerkracht kan de leerling bewust maken, een onderdeel maken van het
leerproces. De rol van de leerkracht zou hierin sturend moeten zijn, niet bepalend.
Nu is de ene leerkracht sturend en de andere stelt alleen het doel op en betrekt de
leerling er niet bij, dat is jammer.
L: Leerling bewust maken van gedrag en aangeven hoe het anders kan, sturende
rol. Korte gesprekjes mentor en leerling.

8a Wat vind je van die tijd? Van een half jaar?
T: Is afhankelijk hoe groot je die doelen stelt. Ze zijn vaak zo groot gesteld dat je er
een langere tijd voor nodig hebt.
P: Te lang
L: Veel te lang, doelen zijn te groot

8b Is het voor de kinderen overzichtelijk?
T: Nee veel te lang
P: Nee, te lang. Voor sommige leerlingen zou het misschien kunnen.
L: Nee

8c Zou het wat zijn om ze op te delen?
T: Ja, zou zeker een oplossing zijn, kortere periode, kleiner doel
P: Goed plan
L: Ja

9. Wat vind je van de manier zoals we nu werken met het handelingsplan
en specifiek daarin de pedagogische doelen van de leerling?
T: Het leeft niet, papieren tijger, doelen te groot, te lange periode waarover ze
worden gesteld.
P: Er gebeuren goede dingen, maar de bewustwording bij de leerkracht kan beter.
Door gerichter de leerling erbij te betrekken en de periode overzichtelijker te maken.
De evaluaties zoals ze nu zijn, zijn teveel gericht op de leerling en te weinig op de
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leerkracht. Er kan meer gereflecteerd worden op het leerkrachtgedrag. Nu is het
teveel beschrijvend.
L: Niet handig, de doelen zijn niet klein genoeg.

10. Wat kan er beter, anders in jouw ogen?
T: Kleinere doelen, kortere periode leerling erbij betrekken, zorgt voor veel grotere
kans van slagen.
P: Zie vraag 9, kleinere doelen over kortere periode, met evaluatie gericht op
handelen leerling en handelen leerkracht.
L: Kleinere doelen, kortere tijd, haalbaar voor de leerling. Gericht op de toekomst
van de leerling. Meer overlap met internaat. Alle leerkrachten stellen samen met de
leerling doelen op. Intervisie met collega’s over doelen en aanpak bij een leerling
e.d.

Extra informatie van de teamleider over CvB:
De CvB heeft een dominante rol op school, is wettelijk verantwoordelijk. Niet de
individuele leerkracht. Maar een CvB lid staat niet voor de klas. De CvB heeft op
andere scholen een andere taak. In verband met de koppeling van onze school aan
het internaat is er altijd al hulp geweest. De CvB is de spil.
Regulier krijgt de CvB een hulpvraag en gaat daar mee aan de aan slag, bij ons is er
altijd al een hulpvraag en is er vanuit internaat al zorg op de leerling gezet.
Ik: CvB heeft een iets andere taak op onze school, meer dossieranalyse en bekijken
van behoefte en doelen. Vraag aan CvB-lid erbij voegen:
11. Wat is de taak van de CvB bij het opstellen van de pedagogische
doelen?
P: Verantwoordelijk waar aan gewerkt wordt. CvB heeft een controle- en adviestaak.
Liggen de pedagogische doelen in de lijn met het ontwikkelperspectief en/of de
problematiek.
L: Hoe zie jij dat het liefst? Zelf erbij zitten als doelen gesteld zijn om
handelingsplan te bespreken. Controle en advies van de CvB.
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12. Hoe zie je het werken met pedagogische doelen in de huidige
ontwikkelingen? (landelijk/school,terrein)
T: Landelijk: geen verschil.
School/Juzt: 1 kind 1 plan, CvB komt samen met de Zoco, samen worden er
pedagogische doelen opgesteld. Deze zijn dan gelijk aan de groep. Volgend
schooljaar is voorstel om daar mee te starten. Dit zijn dan grote ½ jaar doelen. Deze
zouden in de klas kunnen worden opgesplitst. Wat dat betreft is dit onderzoek zeer
nuttig voor de school.
P: Landelijk: meer gericht op het ontwikkelingsperspectief. Het sociaal emotionele
onderdeel staat in dienst van het didactische onderdeel en het
ontwikkelingsperspectief. Er moet meer didactisch worden gekeken dan sociaal
emotioneel doordat de inspectie en de wet verlangen dat je een ambitieus
ontwikkelingsperspectief stelt. Alles daaromheen staat in de lijn om dat te behalen.
School/Juzt: meer samenwerking bij het opstellen van het perspectief. Vanuit daar
volgen doelen. Bij eenzelfde perspectief zit je beide in hetzelfde vaarwater.
L: Landelijk: Goed bezig, staan niet stil, gaan mee in de huidige ontwikkeling richting
ontwikkelingsperspectief leerling.
School/Juzt: nu moeizaam door stroeve communicatie, hierdoor ontneem je kansen
om samen tot 1 kind 1 plan te komen met dezelfde pedagogische doelen.
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Bijlage 6: Stellingen voor de leerlingen van de onderzoeksgroep
Voor- en nameting
Op het Warandecollege wordt elk half jaar voor
alle leerlingen een plan gemaakt door de
leerkracht. In dat plan staan doelen die gaan
over jouw leren en jouw gedrag. Deze stellingen
gaan over de doelen die gaan over jouw gedrag.
Ik heb een idee om deze doelen voortaan
samen met de leerlingen te bedenken. Omdat ik
samen met jou dat idee ga uitproberen heb ik
wat extra informatie nodig. Daarom zou ik het
fijn vinden als je bij de stellingen hieronder wil
aangeven in welke mate ze bij jou passen.

--

= helemaal niet

-

= niet

±

= een beetje

+

= wel

++

= helemaal wel
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Deze stellingen gaan over jouw motivatie om te werken aan de doelen die gaan
over jouw gedrag

1. Ik weet aan welke doelen ik op school werk, die gaan over mijn gedrag
--

-

±

+

++

2. Ik ben gemotiveerd om aan die doelen te werken
--

-

±

+

++

3. Ik vind het belangrijk om mijn gedrag positief te veranderen
--

-

±

+

++

4. Ik kan er zelf wat aan doen om mijn gedrag positief te veranderen
--

-

±

+

++

Deze stellingen gaan over de rol van de leerkracht bij het werken aan de
doelen die gaan over jouw gedrag

5. De leerkracht bespreekt met mij de doelen die gaan over mijn gedrag
--

-

±

+

++

6. De leerkracht helpt me om aan mijn doelen te werken
--
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Deze stellingen gaan over jouw rol bij het opstellen en evalueren van de
doelen die gaan over jouw gedrag

7. Ik mag zelf meebeslissen aan welk onderdeel van mijn gedrag we gaan
werken
--

-

±

+

++

8. Tijdens de periode dat ik aan mijn doelen werk zijn er gesprekjes met mij over
hoe het gaat
--

-

±

+

++

9. De doelen worden na afloop van een periode met mij besproken.
--

-

±

+

++

Hieronder kun je nog een opmerking kwijt:

Heel erg bedankt voor het invullen!!
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Bijlage 7: Startvragenlijst van de leerlingen
Naam: R. 18 jaar
Wat wil je worden over 5 jaar?
groepsleiding

Wat wil je hier op school halen?
Diploma staatsexamen TL sector zorg en welzijn

Wat is je eerste (kleine, haalbare) stap om dat te halen? Wat wil je nog leren?
Denk aan: leren op school, leren in de klas, omgang met andere leerlingen, omgang
met leerkracht of medewerker, gedrag in vrije situaties, gedrag in de maatschappij,
groep, thuis.
Aan de regels houden bij binnenkomst school.

Wat zou je daarin anders kunnen doen?
Wel aan de regels houden bij binnenkomst school

Wat voor een doel kunnen we daar voor opstellen?
Bij binnenkomst school heb ik geen muziek aan, pet op, broek laag en loop rustig
mijn eigen klas in.

Beschrijf wat je precies wil met je doel?
Om een diploma te halen

Wat kan je al heel goed, als het gaat om je gedrag en houding op school?
Niet agressief, gemotiveerd, vrolijk

Kan iets daarvan je helpen bij je doel?
Jazeker, mijn motivatie
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Zijn er mensen om je heen die je kunnen helpen bij je doel?
Jazeker, de juffrouw, de andere juffrouw en H.

Hoe zie je jezelf m.b.t. dat doel op de schaal van 0 tot 10?
0----------------------------------------------------5--------------------------------------------------10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Hoe komt het dat je daar al staat?
Soms heb ik mijn pet niet bij, mijn muziek heb ik niet altijd aan.

Waar wil je komen te staan op de schaal?
8

Hoe lang zou je doel moeten duren? Wanneer denk je dat je het doel kan
behalen, dus hoger kan komen te staan op de schaal?
Tot en met de meivakantie.

Wat kunnen we afspreken als het niet goed gaat?
1 aanspreken op mijn fout. 2 punten niet verdienen voor algemene regels. Vooraf:
juffrouw spreekt mij aan op doel bij binnenkomst.

Hoe gaan we het vieren als je jouw doel haalt? Hoe kunnen we laten zien
tijdens het vieren dat jij je doel hebt gehaald?
Een week lang niets doen tijdens het eerste half uur
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Naam: B. 15 jaar
Wat wil je worden over 5 jaar?
Iets met kinderen, SPW

Wat wil je hier op school halen?
Certificaten KSE

Wat is je eerste (kleine, haalbare) stap om dat te halen? Wat wil je nog leren?
Denk aan: leren op school, leren in de klas, omgang met andere leerlingen, omgang
met leerkracht of medewerker, gedrag in vrije situaties, gedrag in de maatschappij,
groep, thuis.
Het beter uiten van mijn mening, bij de sovales. Ik weet het wel, maar zeg het niet,
wat ik écht vind.

Wat zou je daarin anders kunnen doen?
Meer vertellen wat IK vind

Wat voor een doel kunnen we daar voor opstellen?
Ik kan mijn mening geven tijdens de sociale vaardigheidles over een onderwerp wat
niet zo dicht bij mijn verleden ligt.

Beschrijf wat je precies wil met je doel?
Beter leren uiten van mijn mening/gevoel

Wat kan je al heel goed, als het gaat om je gedrag en houding op school?
Ik werk en kom fatsoenlijk naar school. De leerkracht voegt toe: B. kan heel goed
aangeven wanneer ze iets niet wil. B: alleen doe ik het soms dan wel.

Kan iets daarvan je helpen bij je doel?
Ja, als iets nog te dicht bij komt kan ik aangeven dat ik er niet over wil praten.
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Zijn er mensen om je heen die je kunnen helpen bij je doel?
De juf, vragen wat mijn mening is. Mentor groep, praat met mij over hoe het op
school ging.

Hoe zie je jezelf m.b.t. dat doel op de schaal van 0 tot 10?
0----------------------------------------------------5--------------------------------------------------10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Hoe komt het dat je daar al staat?
Ik kan mijn mening geven als het niet betrekking heeft op mijzelf.

Waar wil je komen te staan op de schaal?
Uiteindelijk een 8, maar met kleine stapjes een 6.

Hoe lang zou je doel moeten duren? Wanneer denk je dat je het doel kan
behalen, dus hoger kan komen te staan op de schaal?
Tot de meivakantie, 22 april.

Wat kunnen we afspreken als het niet goed gaat?
Aangeven dat ik niet lekker in mijn vel zit, zodat anderen daar rekening mee kunnen
houden.

Hoe gaan we het vieren als je jouw doel haalt? Hoe kunnen we laten zien
tijdens het vieren dat jij je doel hebt gehaald?
Ik (B.) mag bepalen welk onderwerp we behandelen bij sova. (En ik krijg een
snoepje)
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Naam: O. 15 jaar
Wat wil je worden over 5 jaar?
Schoonheidsspecialist

Wat wil je hier op school halen?
Mijn KSE’s, dat het goed gaat zodat ik naar een andere school kan.

Wat is je eerste (kleine, haalbare) stap om dat te halen? Wat wil je nog leren?
Denk aan: leren op school, leren in de klas, omgang met andere leerlingen, omgang
met leerkracht of medewerker, gedrag in vrije situaties, gedrag in de maatschappij,
groep, thuis.
Beleefd reageren op de leerkracht

Wat zou je daarin anders kunnen doen?
Niet zo krachtig reageren.

Wat voor een doel kunnen we daar voor opstellen?
Ik kan beleefd reageren tegen de leerkracht, mr. H. tijdens het vak Engels.

Beschrijf wat je precies wil met je doel?
Anders kan ik niet naar een ‘buitenschool’

Wat kan je al heel goed, als het gaat om je gedrag en houding op school?
Ben niet zo agressief meer. bij J. gaat het wel goed, beleefd.

Kan iets daarvan je helpen bij je doel?
Ja, want bij J. gaat het al goed, dus kan het ook bij andere leerkrachten.

Zijn er mensen om je heen die je kunnen helpen bij je doel?
J. en H.

Janneke Visser

65

GOAL!! Samen naar het doel
7 juni 2012

Hoe zie je jezelf m.b.t. dat doel op de schaal van 0 tot 10?
0----------------------------------------------------5--------------------------------------------------10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Hoe komt het dat je daar al staat?
Ik zit hier al langer, het gaat al veel beter in het begin was het heel, heel erg.

Waar wil je komen te staan op de schaal?
Op een 6.

Hoe lang zou je doel moeten duren? Wanneer denk je dat je het doel kan
behalen, dus hoger kan komen te staan op de schaal?
Één maandje, tot de meivakantie.

Wat kunnen we afspreken als het niet goed gaat?
Vragen of ik even naar de time-out mag om niet boos of onbeleefd te worden.

Hoe gaan we het vieren als je jouw doel haalt? Hoe kunnen we laten zien
tijdens het vieren dat jij je doel hebt gehaald?
Bij Hein tijdens Engels een keer GTST kijken.
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Naam: N. 12 jaar
Wat wil je worden over 5 jaar?
Metaalleraar

Wat wil je hier op school halen?
Goed punt halen voor biologie kse, techniek leren.

Wat is je eerste (kleine, haalbare) stap om dat te halen? Wat wil je nog leren?
Denk aan: leren op school, leren in de klas, omgang met andere leerlingen, omgang
met leerkracht of medewerker, gedrag in vrije situaties, gedrag in de maatschappij,
groep, thuis.
Tijdens metaal en hout lang met iets bezig zijn, de hele les.

Wat zou je daarin anders kunnen doen?
Meer motivatie van te voren, denken dat ik het ga doen, in het technieklokaal blijven.

Wat voor een doel kunnen we daar voor opstellen?
Ik kan een hele les aan een opdracht werken, hout of metaal.

Beschrijf wat je precies wil met je doel?
Halen. Metaalleraar worden en gaan werken.

Wat kan je al heel goed, als het gaat om je gedrag en houding op school?
Beleefd zijn

Kan iets daarvan je helpen bij je doel?
Nee

Zijn er mensen om je heen die je kunnen helpen bij je doel?
J. en C.
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Hoe zie je jezelf m.b.t. dat doel op de schaal van 0 tot 10?
0----------------------------------------------------5--------------------------------------------------10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Hoe komt het dat je daar al staat?
Omdat ik er goed in ben, maar niet in een opdracht achter elkaar.

Waar wil je komen te staan op de schaal?
Op een 10, nee 9.

Hoe lang zou je doel moeten duren? Wanneer denk je dat je het doel kan
behalen, dus hoger kan komen te staan op de schaal?
4 weken tot meivakantie.

Wat kunnen we afspreken als het niet goed gaat?
Volgende keer goed doen, met C. praten

Hoe gaan we het vieren als je jouw doel haalt? Hoe kunnen we laten zien
tijdens het vieren dat jij je doel hebt gehaald?
Extra metaalles.
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Bijlage 8: Plan van aanpak

Foto vriendin

Plan van aanpak van: R.
Periode: 21 maart t/m 22 april
Schooljaar 2011/2012
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Plan van aanpak
Dit is mijn doel:
Bij binnenkomst school heb ik geen muziek aan, pet op en broek laag en
loop rustig mijn eigen klas in.
Waar sta je en waar wil je komen op de schaal:
Van een 6 naar een 8
Op deze tijden ga ik aan mijn doel werken:
Elke dag Bij binnenkomst school om 8.55, 11.35 en 13.00
Dit zijn de mensen die er iets mee te maken hebben:
J., j., w., H. en r.
Dit is wat deze mensen kunnen doen om mij te helpen:
Aanspreken vooraf bij binnenkomst. Herinneren aan doel.
Wanneer Het fout gaat aanspreken
Bij een 2e fout op een dag punten niet verdienen voor algemene regels.
Dit is wat ik kan doen om mijn doel te halen:
Wil school halen, dus gemotiveerd starten van de dag.
Geen muziek aan , geen pet op en broek normaal aan.
Rustig naar mijn eigen klas lopen, nergens blijven hangen.
Als het niet goed gaat doen we dit:
Aanspreken van de leerkrachten. Anders heb ik mijn punten niet
verdiend.
We werken aan dit doel van …. Tot…..
21 maar t/m 22 april
De leerkracht en leerling hebben elke week een reflectiegesprek op deze tijd:
Dinsdag om 9.30
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Hoe gaat het?
Fase 1
Wat wil ik, wat is mijn doel?
Bij binnenkomst school heb ik geen muziek aan, pet op en broek laag en
loop rustig mijn eigen klas in.

Fase 2
Wat gebeurde er?
Af en toe had ik mijn broek laag. Ik heb geen pet op gehad. Muziek was
af en toe aan.
Wat deed ik toen het goed ging?
Niks
Wat deed ik toen het fout ging?
Herstellen
Wat dacht ik, wat vind ik daarvan?
Niks
Wat voel ik, hoe gaat het?
Goed
Fase 3
Wat kan ik anders doen als het fout gaat?
Herstellen, vooraf voorkomen. Bij binnenkomst er aan denken.
Wat kan iemand anders doen als het fout gaat?
Mij erop wijzen. Herinneren, voor dat ik de school binnenkom.
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Hoe gaat het?
Fase 1
Wat wil ik, wat is mijn doel?
Bij binnenkomst school heb ik geen muziek aan, pet op en broek laag en
loop rustig mijn eigen klas in.

Fase 2
Wat gebeurde er?
Broek was hoog genoeg, pet niet meer opgedaan. Muziek af en toe aan
gehad.
Wat deed ik toen het goed ging?
Mijn muziek uit voordat ik binnen kwam.
Wat deed ik toen het fout ging?
Muziek uitzetten.
Wat dacht ik, wat vind ik daarvan?
Heb mijn pet niet meer meegenomen, hoef ik er ook niet op te letten.
Wat voel ik, hoe gaat het?
Goed, ik vind het fijn dat de leerkrachten nu dus minder zeuren.
Fase 3
Wat kan ik anders doen als het fout gaat?
Herstellen, muziek niet aanzetten als ik mijn sigaret uit maak.
Wat kan iemand anders doen als het fout gaat?
Mij erop wijzen. Herinneren, voor dat ik de school binnenkom.
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Hoe is het gegaan?
Fase 4
Waar sta ik nu op de schaal van 0 tot 10 als het gaat om het doel waar ik aan hebt gewerkt?
Is stond op een 6 nu een 8!
Heb ik mijn doel behaald?
Ja
Hoe komt dat?
Omdat het goed is gegaan, ik heb 1 x een fout gemaakt, want is moest
mijn muts inleveren bij de juf. Verder is het alle ochtenden goed
gegaan.

Wil ik of moet ik dingen anders doen of anders gaan zien?
Ja, ik moet me houden aan de regels en de afspraken, want dan heb ik
als ik binnenkom niet gelijk gezeur en is het voor mijzelf prettiger.
Welke voornemens voor de volgende keer kan ik op basis daarvan formuleren?
Houden aan de regels en afspraken, ook tussen de lessen door en na
pauzes en bij verlaten van de school. nog steeds letten op mijn ,
broek, pet en muziek.
Hoe en wanneer ga ik die voornemens uitproberen?
Bij elke moment dat ik op de gang ben. Bij een waarschuwing luister ik
gelijk, want ik kan het wel eens vergeten.
Waar ga ik speciaal op letten?
Muziek, want daar krijg ik het meeste commentaar op, die staat vaak
nog aan als ik de klas uit loop.
Vanaf hier kan weer gewerkt worden met de eerste vragenlijst om zo tot een nieuw doel te
komen, een nieuw plan van aanpak kan worden ingevuld.
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Plan van aanpak van: B
Periode: 21 maart t/m 22 april
Schooljaar 2011/2012
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Plan van aanpak
Dit is mijn doel:
Ik kan mijn mening geven tijdens de sova-les over een onderwerp wat
niet dicht bij mijn verleden ligt.
Waar sta je en waar wil je komen op de schaal:
Van een 5 naar een 6 (uiteindelijk een 8)
Op deze tijden ga ik aan mijn doel werken:
Tijdens de sova-les op woensdag en tijdens het 1e half uur.
Dit zijn de mensen die er iets mee te maken hebben:
B., J., C.
Dit is wat deze mensen kunnen doen om mij te helpen:
J. vraagt naar mijn mening.
C. praat met mij over hoe het op school gaat.
B. geeft aan als ze niet lekker in haar vel zit, J. houdt daar dan
rekening mee.
Dit is wat ik kan doen om mijn doel te halen:
Mijn mening geven als de J. het vraagt, aangeven als het moeilijk is,
gesprekken voeren met J. over hoe het ging.
Als het niet goed gaat doen we dit:
Aangeven als ik niet lekker in mijn vel zit zodat anderen en de
leerkrachten daar rekening mee kunnen houden.
We werken aan dit doel van …. Tot…..
22 maart t/m 22 april
De leerkracht en leerling hebben elke week een reflectiegesprek op deze tijd:
Op woensdag middag 12.30 - 12.45
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Hoe gaat het?
Fase 1
Wat wil ik, wat is mijn doel?
Ik kan mijn mening geven tijdens de sova-les over een onderwerp wat
niet dicht bij mijn verleden ligt.

Fase 2
Wat gebeurde er?
Ik gaf mijn mening tijdens een gesprek met N. en J.
Wat deed ik toen het goed ging?
Nadenken over mijn mening geven. Hoe ik dat het beste kan doen.
Wat deed ik toen het fout ging?
Ik ben meerdere sova-lessen niet in de klas geweest, dus moet zorgen
dat ik de komende tijd aanwezig ben.
Wat dacht ik, wat vind ik daarvan?
Ik vind het fijn om mijn mening op een goede manier te verwoorden
i.p.v. niets te zeggen.
Wat voel ik, hoe gaat het?
Het gaat goed, dus dat is fijn, maar door fysio en therapie was ik niet
vaak in de les tijdens gesprekken. Dus heb ik niet veel kunnen oefenen
Fase 3
Wat kan ik anders doen als het fout gaat?
In gesprek gaan met J. wat er fout ging.
Wat kan iemand anders doen als het fout gaat?
Naar mij luisteren, proberen om door te vragen naar mijn mening.

Janneke Visser

76

GOAL!! Samen naar het doel
7 juni 2012

Hoe is het gegaan?
Fase 1
Wat wil ik, wat is mijn doel?
Ik kan mijn mening geven tijdens de sova-les over een onderwerp wat
niet dicht bij mijn verleden ligt.

Fase 2
Wat gebeurde er?
Ik ben de afgelopen week door omstandigheden niet op school geweest,
dus heb ik het niet kunnen toepassen.
(fase 2 en 3 komen daardoor nu te vervallen)
Fase 4
Waar sta ik nu op de schaal van 0 tot 10 als het gaat om het doel waar ik aan hebt gewerkt?
Eerst was het een 5. Ik vind dat ik nu wel op een 7 sta, want ik heb er
op de groep heel veel aan gewerkt samen met groepsleiding. Ik kan nu
veel beter zeggen hoe ik over iets denk, zonder bang te zijn dat mensen
rare dingen denken.
Heb ik mijn doel behaald?
Ja, met behulp van groepsleiding en mijn ouders, daar ben ik door
omstandigheden de hele week geweest.
Hoe komt dat?
Ik heb ervaren dat het fijn is om je eigen mening te geven zodat
andere mensen weten wat er in je omgaat.
Wil ik of moet ik dingen anders doen of anders gaan zien?
Eerst dacht ik alleen dat ik niets moet zeggen,. Nu denk ik ieders
mening is belangrijk, ook die van mij.
Welke voornemens voor de volgende keer kan ik op basis daarvan formuleren?
Ook als het dicht bij mijzelf komt toch proberen om mijn mening te
uiten.
Hoe en wanneer ga ik die voornemens uitproberen?
Op de groep, thuis tijdens verlof en op school tijdens gesprekken met de
juf.
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Waar ga ik speciaal op letten?
Dat ik ook alles zeg wat ik op dat moment wil zeggen.
Vanaf hier kan weer gewerkt worden met de eerste vragenlijst om zo tot een nieuw doel te
komen, een nieuw plan van aanpak kan worden ingevuld.
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Plan van aanpak van: O
Periode: 21 maart t/m 22 april
Schooljaar 2011/2012
Janneke Visser
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Plan van aanpak
Dit is mijn doel:

Ik kan beleefd reageren tegen de leerkracht, meneer H., tijdens het vak Engels en het eerste half uur van
de dag.
Waar sta je en waar wil je komen op de schaal:

Van een 5 naar een 6
Op deze tijden ga ik aan mijn doel werken:

Tijdens de lessen Engels en het eerste half uur van de dag.
Dit zijn de mensen die er iets mee te maken hebben:

H., J., O.
Dit is wat deze mensen kunnen doen om mij te helpen:

H. helpt mij herinneren aan mijn doel aan het begin van de les en de dag.
J., bespreekt met mij hoe het gaat.
O., denkt aan de afspraken en doet haar best.
Dit is wat ik kan doen om mijn doel te halen:

Beleefd zijn, goed mijn best doen, niet krachtig reageren.
Als het niet goed gaat doen we dit:

Vragen of ik naar de time-out mag aan H., als ik voel dat het niet goed gaat.
We werken aan dit doel van …. Tot…..

22 maart tot en met 22 april.
De leerkracht en leerling hebben elke week een reflectiegesprek op deze tijd:

J. en O op woensdag van 11.35 -11.50
H. en O. bespreken aan het eind van elke Engelse les hoe het is gegaan.
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Hoe gaat het?
Fase 1
Wat wil ik, wat is mijn doel?

Ik kan beleefd reageren tegen de leerkracht, meneer H., tijdens het vak Engels en het eerste half uur van
de dag.
Fase 2
Wat gebeurde er?

Het ging goed
Wat deed ik toen het goed ging?

Niets, zat rustig aan mijn tafel. Ik deed wat de opdracht was. Meneer H. luisterde ook naar mij.
Wat deed ik toen het fout ging?

Het ging niet fout deze week.
Wat dacht ik, wat vind ik daarvan?

Ik ben blij dat het goed ging.
Wat voel ik, hoe gaat het?

Ik voel me veel fijner. Ik heb ook meer rust in mezelf.

Fase 3
Wat kan ik anders doen als het fout gaat?

Rust nemen rustig houden.
Wat kan iemand anders doen als het fout gaat?

Mijn met rust laten, voor even.
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Hoe gaat het?
Fase 1
Wat wil ik, wat is mijn doel?

Ik kan beleefd reageren tegen de leerkracht, meneer H., tijdens het vak Engels en het eerste half uur van
de dag.
Fase 2
Wat gebeurde er?

Ik heb gewerkt aan Engels en het ging goed.
Wat deed ik toen het goed ging?

Werken aan mijn opdrachten. Luisteren naar Meneer H..
Wat deed ik toen het fout ging?

Het ging niet fout deze week.
Wat dacht ik, wat vind ik daarvan?

Het gaat goed.
Wat voel ik, hoe gaat het?

Ik voel me veel fijner. Ik heb ook meer rust in mezelf.

Fase 3
Wat kan ik anders doen als het fout gaat?

Rust nemen rustig houden.
Wat kan iemand anders doen als het fout gaat?

Mijn met rust laten, voor even. Of ik ga zelf naar de time-out(eerst vragen of dat mag).
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Hoe is het gegaan?
Fase 1,2 en 3 zijn onveranderd.
Fase 4
Waar sta ik nu op de schaal van 0 tot 10 als het gaat om het doel waar ik aan hebt gewerkt?

Een 10 want ik voel me hoog. En ik had een 6 als doel!!!
Heb ik mijn doel behaald?

Ja, ik heb alles gedaan wat ik moest doen en het is geen een keer fout gegaan.
Hoe komt dat?

Ik heb aan mijn doel gedacht en mijn best gedaan.
Wil ik of moet ik dingen anders doen of anders gaan zien?

Mijn best doen en rustig blijven.
Welke voornemens voor de volgende keer kan ik op basis daarvan formuleren?

Bij juffrouw W. gaat het nog niet goed genoeg. Daar kan ik nu proberen om wanneer ik boos ben
beleefd te blijven.
Hoe en wanneer ga ik die voornemens uitproberen?

Tijdens Nederlands en wiskunde bij W.. Ik ben er eigenlijk al mee bezig. Ik zit ook al in het Blauwe
punten boekje.
Waar ga ik speciaal op letten?

Als ik boos word op W. ga ik tegen haar flippen. Dan stuurt ze mij eruit en haal ik mijn uren niet in.
Dat ga ik anders doen. Ik ga mijn best doen en proberen rustig te blijven. Lukt dit niet dat vraag ik of ik
in de Time-out mag werken.
Vanaf hier kan weer gewerkt worden met de eerste vragenlijst om zo tot een nieuw doel te
komen, een nieuw plan van aanpak kan worden ingevuld.
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Plan van aanpak van: N
Periode: 21 maart t/m 22 april
Schooljaar 2011/2012
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Plan van aanpak
Dit is mijn doel:
Ik kan een hele techniekles aan een opdracht werken bij hout of
metaal.
Waar sta je en waar wil je komen op de schaal:
Van een 7 naar een 9.
Op deze tijden ga ik aan mijn doel werken:
Tijdens de technieklessen hout en metaal. Hout om maandag en op
donderdag metaal.
Dit zijn de mensen die er iets mee te maken hebben:
C., J., N.
Dit is wat deze mensen kunnen doen om mij te helpen:
C., stimuleert mij om door te werken.
J., helpen met het doel door het te bespreken met mij.
Ik probeer gemotiveerd te blijven.
Dit is wat ik kan doen om mijn doel te halen:
Met C. praten wanneer ik het moeilijk vind om door te gaan.
Leuke opdracht kiezen waar ik aan kan werken.
Als het niet goed gaat doen we dit:
Volgende keer goed doen en met C. praten.
We werken aan dit doel van …. Tot…..
Van 22 maart tot 22 april.
De leerkracht en leerling hebben elke week een reflectiegesprek op deze tijd:
J. en N. om 15.00 – 15.15 op vrijdag.
C. en N. kletsen kort aan het einde van de les.
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Hoe gaat het?
Fase 1
Wat wil ik, wat is mijn doel?
Ik kan een hele techniekles aan een opdracht werken bij hout of
metaal.

Fase 2
Wat gebeurde er?
Ik heb de hele les aan één opdracht gewerkt. C. heeft mij herinnerd
aan mijn leerdoel.
Wat deed ik toen het goed ging?
Aan mijn fiets werken. Ik was geconcentreerd op mijn werk.
Wat deed ik toen het fout ging?
Het is niet fout gegaan, omdat ik aan mijn doel dacht.
Wat dacht ik, wat vind ik daarvan?
Ik vond dat ik het goed deed. Dat vind ik goed van mijzelf.
Wat voel ik, hoe gaat het?
Ik voel me aan het einde van de les blij dat ik het vol heb gehouden.
Fase 3
Wat kan ik anders doen als het fout gaat?
Concentreren op de les.
Wat kan iemand anders doen als het fout gaat?
Mij helpen herinneren, dat hielp ook toen C. dat deed.
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Hoe gaat het?
Fase 1
Wat wil ik, wat is mijn doel?
Ik kan een hele techniekles aan een opdracht werken bij hout of
metaal.

Fase 2
Wat gebeurde er?
Het ging goed. Werk nog steeds aan mijn fiets.
Wat deed ik toen het goed ging?
Aan mijn fiets werken. Ik was geconcentreerd op mijn werk.
Wat deed ik toen het fout ging?
Ik heb even gebrand, omdat ik dat leuk vond. Het ging niet echt fout,
maar heb wel een andere opdracht gedaan.
Wat dacht ik, wat vind ik daarvan?
Ik vind dat het nog steeds goed gaat.
Wat voel ik, hoe gaat het?
Ik voel me aan het einde van de les blij dat ik het vol heb gehouden.
Fase 3
Wat kan ik anders doen als het fout gaat?
Gesprekje voeren met C. eventueel aan het einde van de les even
branden.
Wat kan iemand anders doen als het fout gaat?
Mij helpen herinneren aan mijn doel.

Janneke Visser

87

GOAL!! Samen naar het doel
7 juni 2012

Hoe is het gegaan?
Fase 4
Waar sta ik nu op de schaal van 0 tot 10 als het gaat om het doel waar ik aan hebt gewerkt?
Ik stond op een 7, nu een 8. Ik wilde een 9 halen.
Heb ik mijn doel behaald?
Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik ben niet helemaal
tevreden.
Hoe komt dat?
Ik heb een keer wat anders gedaan bij metaal. Ik wilde mijn fiets wel
afmaken, maar ik wilde liever branden. Toen heb ik gewisseld van
taak.
Wil ik of moet ik dingen anders doen of anders gaan zien?
Nee, ik heb het goed gedaan.
Welke voornemens voor de volgende keer kan ik op basis daarvan formuleren?
Toch nog meer gemotiveerd zijn om iets af te maken en niet te laten
liggen.
Hoe en wanneer ga ik die voornemens uitproberen?
Tijdens de metaallessen, kan al vandaag dus.
Waar ga ik speciaal op letten?
Dat ik motivatie heb om aan mijn fiets te werken. ik wil van een 8
naar een 9, kan er nog even aan blijven werken.
Vanaf hier kan weer gewerkt worden met de eerste vragenlijst om zo tot een nieuw doel te
komen, een nieuw plan van aanpak kan worden ingevuld.
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