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Vlieg wijs! 
Een studiebegeleidingstraject voor de eerste graad … 

Dit artikel werd geschreven ter afronding van het tweede jaar 
schoolontwikkelaar in de BaNaBa-opleiding aan de Hogeschool-Universiteit 
Brussel, Odysee. In het kader van deze opleiding voerde ik, Naïma Van den 
Broeck, een actieonderzoek uit op mijn school, het Regina Pacisinstituut te 

Laken. Dit onderzoek werd verricht in het schooljaar 2014-2015 onder 
begeleiding van Katrien Van Hauwermeiren. 

Een studiecontract …  
Menig keer hebben wij er onze tanden op stukgebeten. Geef  toe, het 
woord alleen al doet veel leerlingen huiveren. Als je als leerling 
geconfronteerd wordt met een eis (dit contract wordt je immers 
opgelegd), dan heb je in feite twee mogelijkheden: je kan jezelf  
hieraan onderwerpen of  je kan gaan rebelleren. Aangezien wij in de 
eerste graad van het secundair onderwijs een publiek hebben dat 
volop in de puberteit komt, is dat laatste helaas de meest gekozen 
optie. 
Met deze aanzet startte ik dit schooljaar dan ook een praktijk-
onderzoek hierrond. 
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In de wandelgangen en in de leraarskamer hoor je tijdens het schooljaar maar al 
te vaak bevindingen zoals ‘ze zijn niet meer gemotiveerd’; ‘hij laat het helemaal 
afweten’; ‘zij doet er echt niets meer voor’; … Je voelt dan de machteloosheid en 
de frustraties bij leerkrachten en titularissen opborrelen.  
Is motivatie nu mijn eerste vlag die ik moet planten op mijn onderzoeksveld? 
Bij het afnemen van een prestatiemotivatietest bij alle leerlingen van de eerste 
graad A en B blijkt echter dat er slechts één leerling op een totaal van 87 
leerlingen niet echt gemotiveerd is. 

123test.nl/prestatiemotivatie 

Een leerling die extrinsiek gemotiveerd is, vindt het belangrijk wat hij met zijn 
studie kan bereiken. Hij doet zijn best op school omdat hij goede punten wil 
hebben en een goed rapport wil, omdat hij later veel geld wil verdienen, omdat 
hij maatschappelijke status wil hebben en erkenning wil krijgen van de mensen 
waar hij van houdt (bv. zijn ouders). 
Een leerling die intrinsiek gemotiveerd is vindt het ook best leuk om te studeren. 
Hij heeft er plezier aan om beter en wijzer te worden. Hij toont interesse en de 
kans dat hij iets opsteekt van de les is hier dan ook groot. 
Deze enquête geeft dus eigenlijk een verrassend beeld, zeker als je de 
bevindingen van de collega’s aanschouwt. 
Ook in de literatuur geven twee Canadese onderzoekers, Richard Ryan & 
Edward Deci, die al meer dan vier decennia onderzoek doen op dit vlak aan dat 
iedere mens een natuurlijke, aangeboren neiging heeft om bezig te zijn met 

1A1 1A2 1B1 1B2 2HA 2TW 2B1 TOT

Sterke mate intrinsiek & 
sterke mate extrinsiek

3 0 1 1 0 0 2 7

Sterke mate intrinsiek & 
redelijk extrinsiek

1 0 0 0 0 0 0 1

Redelijk intrinsiek & 
sterke mate extrinsiek

7 4 2 4 8 2 8 35

Redelijk intrinsiek & 
redelijk extrinsiek

1 7 7 4 5 8 3 35

Redelijk intrinsiek & 
weinig extrinsiek

0 1 0 2 1 2 0 6

Weinig intrinsiek & 
redelijk extrinsiek

0 0 0 1 1 0 0 2

Weinig intrinsiek & 
weinig extrinsiek

0 0 0 1 0 0 0 1
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interessante zaken, om hun capaciteiten uit te breiden en te oefenen, om te 
onderzoeken en te leren. Mensen zijn van nature nieuwsgierig en verlangen 
ernaar om ergens succesvol in te zijn. Er zijn hierbij wel drie randvoorwaarden: 
mensen willen zich competent voelen, autonoom en verbonden met anderen. 
	 De kern van hun theorie, de zelfdeterminatietheorie genaamd, is dat  
	 mensen proberen te sturen door ze te controleren, te straffen en  
	 consequenties te verbinden aan ongewenst gedrag negatief  doorwerkt op  
	 hun motivatie op de lange termijn. Veel belangrijker is het te kijken hoe 
	 motivatie autonoom, vanuit mensen zelf  ontstaat en hoe dit valt te 
	 stimuleren. (Nelis & van Sark, 2015, p.52) 
Dit verklaart natuurlijk wel waarom onze studiecontracten doorgaans geen 
effect hebben op de studiehouding van de betrokken leerlingen. 
Kortom, het overgrote deel van onze leerlingen in de eerste graad is matig tot 
sterk gemotiveerd, intrinsiek of  extrinsiek. Onze leerlingen willen goede cijfers, 
een mooi rapport en tevreden ouders. Toch kampen wij maar al te vaak met 
negatieve schoolprestaties, vooral in het tweede jaar (bijlage 1). Werken naar 
positieve resultaten vergt immers een inspanning en doorzettingsvermogen. Als 
je geen idee hebt hoe je dat moet aanpakken is het natuurlijk gemakkelijk om je 
te verschuilen achter een gedemotiveerde houding. 
Het is dus niet de motivatie die volledig ontbreekt, maar de route naar succes 
die geblokkeerd is. Vandaar mijn onderzoeksvraag: 
Op welke manier kunnen wij, leerkrachten, titularissen en 
begeleiders, leerlingen begeleiden en ondersteunen bij het nemen van 
hindernissen op de weg naar positieve leerresultaten om zo ook hun 
zelfverantwoordelijkheidszin, hun zelfvertrouwen en het welbevinden 
in hun studie te verhogen? 

Volgens onderzoek, gevoerd door enkele onderwijsmedewerkers in Nederland in 
2011, naar het verhogen van de leerprestaties van de leerlingen in het 
basisonderwijs vormen professionalisering en persoonlijke aandacht de sleutel 
tot succes. Meer persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen 
zou het vaakst doeltreffend zijn (78%), gevolgd door het professionaliseren van 
leerkrachten en onderwijsmedewerkers (onderwijsspecialisten 77%, leerkrachten 
75% en schoolleiders 70%). Op de vijfde plaats staat dan het meer betrekken 
van ouders bij de school (54%).  
Ook in het Regina Pacisinstituut wilde ik peilen naar de mening van mijn 
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collega’s over de doeltreffendheid van volgende maatregelen:  
- het vergroten van de aandacht voor de individuele leerling;  
- meer werken met coöperatieve leerstrategieën in de klas;  
- bij- en nascholing voor de titularis, de leerlingbegeleider en de 
  graadcoördinator rond de diagnostiek in de leerlingbegeleiding;  
- ouders, naast de gesprekken en oudercontacten, nog meer betrekken bij de 
  school;  
- vastleggen van en werken met referentieniveau’s; 
- een toetsing van de leerlingen voor de hoofdvakken voor intern diagnostisch  
  gebruik;  
- gespreide en permanente evaluatie voor alle vakken zonder examens. 
Alle leerkrachten van de eerste graad in Regina Pacis geven aan dat meer 
aandacht voor de individuele leerling de motivatie en de leerprestaties zal 
verhogen, en dat werken met coöperatieve leerstrategieën ook een positieve 
invloed zal hebben op de motivatie en de leerprestaties.  
76,92% zet de aandacht voor de individuele leerling op de eerste of  tweede 
plaats. 38,46% zet het werken met coöperatieve leerstrategieën op de eerste of  
tweede plaats.Geen enkel ander item krijgt zoveel prioriteit! (bijlage 2) 
Het is dus duidelijk dat mijn praktijkonderzoek vooral moet gericht zijn op meer 
aandacht voor de individuele leerling. Later kan ik dit nog uitbreiden met het 
werken met coöperatieve leerstrategieën. 

Als iets mij na een doorgedreven literatuurstudie is duidelijk geworden, dan is 
het dat motivatie alles te maken heeft met het leren maken van eigen keuzes. 
Dat is een groeiproces, ook bij onze leerlingen. En in dat groeiproces spelen wij 
als volwassenen een heel belangrijke rol. Niet alwetend, wel ondersteunend. Niet 
sturend, wel coachend.  
Het succesverhaal van de pubers (nl. het neerzetten van positieve 
schoolprestaties) is dan het uiteindelijk resultaat van een zeer complex 
interactieproces tussen de puber en zijn (leer)omgeving. Dit interactieproces is 
zeer complex doordat zowel de puber als zijn (leer)omgeving voortdurend 
veranderen en wordt nog ingewikkelder door de vele factoren die enorm 
hinderend en storend kunnen werken (Hermans 1991). 
Voorbeelden van factoren die een sterke positieve of  negatieve invloed kunnen 
hebben zijn: intelligentie, sociale afkomst, thuiscultuur, faalangst, 
zelfverantwoordelijkheidsgevoel, zelfvertrouwen, zelfbeeld, klasdynamiek, 
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studiekeuze, peergroep en vriendengroep, effectiviteit van het onderwijs, 
volharding, doorzettingsvermogen, discipline, aansporing, welbevinden, enz. 
(Heacox, 2010; Hermans, 1991; Maes, 1995). 
Er zijn heel veel van die factoren waar wij als ouder, leerkracht, begeleider geen 
vat op hebben. Helaas … 
Maar er is wel één hindernis waar ál onze pubers uit de eerste graad mee 
geconfronteerd worden én waar wij als school wel een begeleidende en 
ondersteunende rol kunnen spelen, nl. de puberteit! Al onze leerlingen, vroege 
adolescenten tussen 10 en 14 jaar, ondergaan een veelvoud van fysieke, 
cognitieve en sociaal-emotionele veranderingen. En deze veranderingen hebben 
meestal ook een impact op het zelfverantwoordelijkheidsgevoel, het 
zelfvertrouwen en zelfbeeld, het doorzettingsvermogen en discipline. 

Via het internet kom ik in contact met Ankie Remijn in Nederland. Zij heeft 
vijftien jaar lesgegeven op een middelbare school voor havo en vwo in 
Rotterdam. Ook zij merkte op dat te veel leerlingen wel goed kunnen en willen 
presteren, maar toch niet scoren overeenkomstig hun capaciteiten en ambities. 
Het antwoord op dit vraagstuk vond zij in de neuropsychologie, meer bepaald in 
de studie van het puberbrein. Nu is zij huiswerkcoach en gezinscoach én 
gespecialiseerd in pubergedrag. Zij heeft namelijk de inzichten over het 
puberbrein vertaald in een coachingstraject om pubers effectiever te laten leren. 
Het contact met haar leidt dan ook snel tot een tweedaagse studiereis naar Delft, 
samen met vier nieuwsgierige en enthousiaste collega’s.  
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Zij brengt ons de grondslag bij van haar project ‘investeren in leren’, neemt ons 
mee naar haar huiswerkklas, dompelt ons onder in breinfeiten en legt samen 
met ons de basis voor het opstarten van onze eigen huiswerkklas op school. 
S.L.I.M.-zijn, daar draait het volgens Ankie om: geef  als begeleider steun en 
leiding, inspireer en motiveer hen! 
Wij hebben als begeleider de taak om …  
- een steun en toeverlaat te zijn, om écht te luisteren en empathie te tonen; 
- de leiding te nemen waar nodig, d.w.z. concreet zijn, van commentaar  
  voorzien, consequent zijn en zo snel mogelijk complimenteren als het goed  
  gaat (= CCCC);  
- inspirerend samen te werken, samen met hen de wereld te verkennen; 
- factoren die de motivatie wegnemen te analyseren en ambitie te bepalen. 
Door zo’n duidelijke opzet biedt je veiligheid en win je vertrouwen. 
Duidelijkheid, veiligheid en vertrouwen zijn voorwaarden om leerlingen open te 
laten staan voor gerichte (studie)handvaten. Als zij dan deze handvaten 
praktiseren, gaan leerlingen gemotiveerder studeren en beter presteren. Op zo’n 
moment maken zij immers dopamine aan, een chemische stof  in je hersenen die 
ervoor zorgt dat informatie beter wordt doorgegeven. 
Men heeft na wetenschappelijk onderzoek ook ontdekt dat als jongeren meer 
weten over het functioneren van het puberbrein tijdens het leren, dit de 
leermotivatie verhoogt en daardoor ook de leerresultaten. Het is dus ook van 
groot belang dat wij hen tevens kennis bijbrengen over hun brein, want 
breinkennis motiveert! 
Bovendien raken leerlingen die begeleid worden bij het ontwikkelen van 
leervaardigheden steeds gemotiveerder en verwerven dan sneller en beter 
nieuwe kennis en vaardigheden. Zo krijgen ze beter grip op hun manier van 
studeren en steeds meer zelfvertrouwen in hun mogelijkheden. 

Op bezoek in de huiswerkklas merken we inderdaad dat deze basisfeiten 
voelbaar aanwezig zijn. Maar ervaren de leerlingen uit de huiswerkklas het als 
iets positief ? Heeft deze manier van werken hen al vooruit geholpen? 
Friso, een heel sterke leerling uit het VWO+, vertelt ons dat hij heel veel vrijheid 
krijgt maar dat er ook wel enkele vaste regels zijn. Zo geven zij ofwel hun GSM 
af  ofwel moet de GSM op vliegtuigstand staan. Ook zijn er vaste 
pauzemomenten, aangegeven door het rode pomodorowekkertje: 25 minuten 
werken, 5 minuten pauze. 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In tegenstelling tot zijn klasgenoten heeft Friso nooit last van stress: als er een 
grote toets wordt aangekondigd op school, dan gaat hij gewoon naar Ankie om 
samen met haar die toets in te plannen. Zelfredzaamheid is immers het 
allermoeilijkste voor pubers. Plannen, concentreren en doorzetten gebeurt 
allemaal in de prefrontale cortex van de hersenen en dit is juist het deel waar het 
bij pubers zo rommelt. 
Op zondag werkt Friso thuis, maar hij geeft toe dat dat veel moeizamer verloopt: 
hij is veel sneller afgeleid, neemt ‘onbewust’ langere pauzes omdat Ankie er niet 
is om hem tot de orde te roepen, en hoort ook zijn GSM voortdurend trillen. 
Dieter, ook een twaalfjarige jongen uit het eerste jaar VWO, had in het begin 
van het schooljaar geen goede resultaten. Toen is hij in de huiswerkklas terecht 
gekomen (via mond-aan-mondreclame), waar hij dan vooral goed leerde 
plannen. Hij houdt nu veel beter zijn klasagenda bij en hij vindt het zelfs fijn om 
naar de huiswerkklas te gaan. Het is er gezellig en hij voelt zich heel goed bij 
Ankie. Op de koop toe gaat het ook steeds beter met zijn resultaten. 
Ankie leert hem hoe hij de dingen best aanpakt en bijgevolg heeft hij thuis bijna 
nooit nog werk voor school. 
Een heel belangrijke stap in het begeleidingsproces is dat de leerlingen ook 
overhoord worden. Ook Dieter geeft aan dat dit hem vertrouwen geeft: 
“overhoren is scoren” wordt hier vaak gezegd! En als het eens te druk is voor 
Ankie, dan overhoren de leerlingen elkaar. 

Deze triangulatie (de literatuurstudie, wetenschappelijk onderzoek naar het 
puberbrein, de coaching van Ankie en de interviews met twee pubers uit haar 
huiswerkklas) geeft ons het vertrouwen dat het goed is om een gelijkaardig 
begeleidingstraject op te zetten in onze school.  

We ronden tenslotte deze fantastische tweedaagse af  met de plechtige belofte dat 
Ankie volgend schooljaar naar Brussel komt om onze nieuwe huiswerkklas te 
bezoeken. Niet alleen keren we huiswaarts met héél veel bagage aan inzichten in 
het puberbrein, we hebben daarnaast nog iets moois te delen en te vieren: het 
teamgevoel en de enorme goesting om hier met zijn allen onze schouders onder 
te zetten! 
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Ik wilde trouwens van bij het begin van mijn actieonderzoek het 
leerkrachtenteam van de eerste graad zo veel mogelijk meenemen in het 
onderzoeksproces (cf. democratische validiteit). Zo houd ik hen op de hoogte 
door informatiebulletins via Smartschool, of  organiseer ik tijdens de kerst- en 
krokusvakantie een namiddag ‘creatief  denken’. We maken het dan heel gezellig 
bij mij thuis, er wordt lekker gekookt of  er worden pannenkoeken en wafels 
gebakken, en zelfs mijn puberdochter neemt spontaan deel aan het ‘out-of-the-
box’-denken. Ja, het puberbrein mag dan veel lasten met zich meebrengen, 
maar er zijn ook lusten zoals het ongelofelijk groot vermogen om creatief  uit de 
hoek te komen. 
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Onze visie op leren, groeien en begeleiden krijgt vorm. 
Eigenlijk geeft het logo van onze school al aan waar wij in onze begeleiding voor 
staan: “Vlieg je toekomst tegemoet!”  
Jij bent jij, met je eigen plannen, je eigen verwachtingen, en mogelijkheden voor 
de toekomst. En als je je die toekomst als eindbestemming al een beetje kunt 
inbeelden, ben je al halfweg. Wij zullen je inspireren en stimuleren om tijdens 
die reis het beste uit jezelf  te halen: soms zijn we de piloot, soms de stewardess, 
maar meestal meer een reisgenoot, samen met jou en je klasgenoten op weg 
naar succes. Wij hechten veel belang aan een aangenaam en leerrijk klimaat 
gebaseerd op de volgende kernwoorden: 
- persoonlijke aandacht;  
- veiligheid, duidelijkheid en vertrouwen; 
- hulp op maat, waar nodig;  
- eigen verantwoordelijkheid; 
- kennis van je brein. 
De vliegreis verloopt niet altijd even vlot: soms moeten wij een dreigend onweer 
trotseren of  een tussenlanding maken om een technisch probleem op te lossen. 
Maar samen kunnen wij deze hindernissen nemen om uiteindelijk veilig en wel 
aan te komen bij onze bestemming: jouw toekomst! 
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Waar leidt dit nu allemaal naartoe? (cf. resultaatvaliditeit) 
Eerst en vooral willen wij alle leerlingen van de eerste graad A en B een pakket 
studiehandvaten aanreiken om mee aan de slag te gaan: 
1. In elke klas van het eerste jaar staat een silhouet van een denkbeeldige 

klasgenoot geschilderd op de muur. Hierrond komt elke week een tekstballon 
met een handige leertip. Deze leertip krijgt in die week dan ook alle 
aandacht.  
Op het einde van het eerste trimester zullen er rond het hoofd van de 
denkbeeldige klasgenoot vele kleurrijke, uitdagende en speels uitziende 
ballonnetjes hangen, waar wij tijdens het verdere verloop van het schooljaar 
steeds naar kunnen teruggrijpen.  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2. Diezelfde leertips vinden wij dan ook wekelijks terug in onze nieuw 
ontworpen klasagenda. We schaffen de ouderwetse klasagenda af  en 
vervangen die door een gestructureerde agenda voor het bijhouden van alle 
taken en toetsen. Zo kunnen we zéér gericht werken naar een stevige 
weekplanning. In dit ontwerp hebben wij ook voldoende ruimte vrijgemaakt 
voor de communicatie met de ouders. Ook zij krijgen elke week een 
begeleidingstip mee.  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Taken in ’t groen: 
eerste bolletje: taak gemaakt! 
tweede bolletje: taak in boekentas! 

Toetsen in ’t rood: 
eerste bolletje: toets geleerd! 
tweede bolletje: les herhaald!

Niet vergeten! 
Dit staat apart, 
zodat het echt opvalt.

De weektip! 
Zie ook de denkbeeldige 
klasgenoot.

Een persoonlijke agenda 
voor de leerling: 
Wanneer ga ik sporten?  
…

Communicatie met 
ouders.

Een tip voor de ouders 
om hun kind zo goed 
mogelijk te begeleiden.
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3. Tot slot krijgt elke leerling van de eerste graad toegang tot een zelfgemaakte 
dynamische website in de vorm van een pretpark, waar zij op een speelse 
manier leermethodes kunnen ontdekken.  

Leerlingen die het toch moeilijk hebben om met al deze studiehandvaten aan de 
slag te gaan, kunnen terecht bij de begeleiders van de huiswerkklas om hen op 
deze manier nog een extra zetje in de goede richting te geven. Op maandag, 
dinsdag en donderdag stellen wij de huiswerkklas open van 15u30 tot 17u. Een 
belangrijke voorwaarde voor een positief  rendement is wel dat de leerling deze 
studietraining ziet zitten. Het is een aanbod waar hij op basis van vrijwilligheid 
aan deelneemt. Maar die deelname is echter niet vrijblijvend. Alleen als de 
leerling elke keer aanwezig is en meedoet heeft de training kans op succes. 
Omdat wij het wel belangrijk vinden dat alle betrokkenen hier goed van 
doordrongen zijn, sluiten wij voor aanvang een overeenkomst met de 
betrokkenen af  (leerling en ouders). 

Maar wat nu met de leerling die dan toch nog uit de boot valt? De leerling die 
om één of  andere reden even helemaal de weg kwijt is?  
Ik vind misschien wel een uitweg voor hem in volgend citaat: “Het voeren van 
functioneringsgesprekken waarin met en niet tegen de leerling wordt gesproken 
over sterke kanten, waarden en toekomstbeelden draagt bij aan een betere 
leermotivatie en meer passende keuzes.” (Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006) 
Opnieuw moeten warmte, respect en belangstelling de boventoon voeren in zo’n 
gesprek. Ook in het handboek ‘Diagnostiek in de leerlingbegeleiding’ geven 
Evelien Buyse, Helma Koomen en Karin Verschueren aan dat goede sociale 
relaties in de klas, met leerkrachten en begeleiders belangrijk zijn voor het 
functioneren op school en de verdere ontwikkeling. Zo kan de motivatie van de 
leerling geoptimaliseerd worden wanneer de leerkracht, de 
huiswerkklasbegeleider, de titularis en andere begeleiders aan drie 
psychologische basisbehoeften tegemoet komen: de behoeften aan gevoelens van 
verbondenheid, competentie en autonomie (zie ook de zelfdeterminatietheorie 
van Ryan en Deci). Hiertoe moet ieder van hen betrokkenheid tonen, structuur 

Naïma Van den Broeck BaNaBa Schoolontwikkelaar naimavdb@gmail.com          !13

mailto:naimavdb@gmail.com


bieden en zorgen voor autonomie-ondersteuning. Deze drie peilers zijn 
trouwens ook terug te vinden in het coachingstraject van Ankie Remijn.  
Dit alles in het achterhoofd houdend, ben ik beginnen brainstormen over een 
stappenplan, een kijkwijzer voor het voeren van een goed functioneringsgesprek 
en een persoonlijk begeleidingstraject op maat, waarin ik als graadcoördinator 
aan de drie genoemde basisbehoeften tegemoet kom:  
- betrokkenheid tonen door tijd en energie vrij te maken voor de leerling, en 
beschikbaar te zijn wanneer dat nodig is;  
- structuur bieden door verwachtingen omtrent het studiegedrag duidelijk te 
communiceren en hierbij streng, strikt en voorspelbaar te reageren én hulp en 
ondersteuning te bieden waar nodig;  
- enige vrijheid geven aan de leerling om zijn gedrag te bepalen, zijn gevoelens 
onderkennen en hem toch het belang van de schoolse activiteiten doen inzien. 
Het is dan de bedoeling om de betrokken leerling even persoonlijk bij de hand te 
nemen, hem door het stormweer te loodsen en samen hopen dat daarna de 
lucht weer opklaart. De volledige bundel heb ik opgenomen in bijlage 3.  

Naïma Van den Broeck BaNaBa Schoolontwikkelaar naimavdb@gmail.com          !14

Met … 
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Tot slot … 

Onderzoek toont aan dat deze verschillende vormen van ondersteuning een 
positief  effect hebben op de motivatie van leerlingen, maar ook op hun 
leerprestaties en/of  op hun sociaal-emotioneel functioneren (bv. Connell & 
Wellborn, 1991; Skinner & Belmont, 1993; La Paro, Pianta & Stuhlman, 2004). 
Zal dit alles ook in onze school een positief  effect hebben? 
Dit schooljaar heb ik naast het praktijkonderzoek alle voorbereidingen kunnen 
treffen. De eigenlijke start van gans het project is voorzien voor volgend 
schooljaar. En dus zal ik ten vroegste eind volgend schooljaar een outputmeting 
kunnen uitvoeren. Hoe ik uiteindelijk ga meten of  het studiebegeleidingstraject 
een positief  effect heeft in onze school, daar ben ik nog niet helemaal uit. 
Vandaar dat ik mijn onderzoek volgend schooljaar verderzet en mij dan zal 
concentreren op de outputmeting. Zo kan ik leerlingen bevragen over het effect 
van hun begeleiding, de leerprestaties van die leerlingen opvolgen, op 
verschillende momenten luisteren naar hun welbevinden in de huiswerkklas.  
Maar ik ben er mij wel heel erg van bewust dat wij niet elke leerling met succes 
zullen kunnen begeleiden, juist omdat er zoveel factoren meespelen waar we als 
leerkracht of  begeleider geen vat op hebben. Een leerling die de verkeerde 
studiekeuze maakt, een leerling met een zeer moeilijke thuissituatie, een puber 
onder invloed van slechte vrienden, een leerling met een fixed mindset die ervan 
overtuigd is dat hij nooit wiskunde zal begrijpen, … Het zijn maar een paar 
voorbeelden waar je op dat moment als begeleider soms machteloos moet 
toezien hoe je de strijd toch verliest. 
Toch hoop ik en ben ik er ook stilletjes van overtuigd, dat dit begeleidingstraject 
veel leerlingen een boost zal geven, waardoor het doorzettingsvermogen en het 
zelfvertrouwen zal groeien en de leerprestaties zullen verhogen.  
Zoals Ankie zei: goede cijfers = dopamine = motivatie = succes = flow. 
Wij voegen er dan aan toe: Vlieg je toekomst tegemoet! 
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Bijlage 1 

Deliberaties van het tweede jaar in de eerste graad (2013-2014): 

Resultaten van het tweede trimester dit schooljaar in de eerste graad: 

2013-2014 2° jaar Kantoor-verkoop/verzorging-voeding

A-attest 12 leerlingen

B-attest 2 leerlingen

C-attest 14 leerlingen

TOTAAL 28 leerlingen

2013-2014 2° jaar Handel

A-attest 20 leerlingen

B-attest 7 leerlingen

C-attest 3 leerlingen

TOTAAL 30 leerlingen

2013-2014 2° jaar Techniek-wetenschappen

A-attest 4 leerlingen

B-attest

C-attest

TOTAAL 4 leerlingen

KLAS aantal 
leerlingen 

0 
tekorten

1  
tekort

2 
tekorten

3 
tekorten

4 
tekorten

> 4 
tekorten 

1A1 12 lln 3 2 0 4 3 0

1A2 12 lln 2 3 3 3 0 1

1B1 13 lln 4 0 1 4 4 0

1B2 12 lln 5 2 1 1 1 2

2B1 13 lln 4 1 2 1 4 1

2HA 16 lln 2 1 2 3 1 7

2TW 12 lln 6 3 0 1 0 2

Naïma Van den Broeck BaNaBa Schoolontwikkelaar naimavdb@gmail.com          !17

mailto:naimavdb@gmail.com


Bijlage 2 

In hoeverre denk je dat invoering van volgende maatregelen de motivatie en 
leerprestaties van onze leerlingen zal verhogen? 

Het vergroten van de aandacht voor de individuele leerling: 

Meer werken met coöperatieve leerstrategieën: 

Bij- en nascholing voor de titularis, de leerlingbegeleider en de graadcoördinator 
rond de diagnostiek in de leerlingbegeleiding: 

Ouders, naast de gesprekken en de oudercontacten, nog meer betrekken bij de 
school: 

zeker wel 46,15%

waarschijnlijk wel 53,85%

waarschijnlijk niet 0,00%

zeker niet 0,00%

zeker wel 38,46%

waarschijnlijk wel 61,54%

waarschijnlijk niet 0,00%

zeker niet 0,00%

zeker wel 30,77%

waarschijnlijk wel 65,38%

waarschijnlijk niet 3,85%

zeker niet 0,00%

zeker wel 38,46%

waarschijnlijk wel 46,15%

waarschijnlijk niet 15,38%

zeker niet 0,00%
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Vastleggen van en werken met referentieniveau’s (vb. elementaire kennis, 
basiskennis en verdieping): 

Aan het begin van het schooljaar een toetsing van leerlingen voor de 
hoofdvakken voor intern diagnostisch gebruik: 

Gespreide en permanente evaluatie voor alle vakken zonder examens: 

zeker wel 19,23%

waarschijnlijk wel 42,31%

waarschijnlijk niet 34,62%

zeker niet 3,85%

zeker wel 30,77%

waarschijnlijk wel 26,92%

waarschijnlijk niet 34,62%

zeker niet 7,69%

zeker wel 23,08%

waarschijnlijk wel 38,46%

waarschijnlijk niet 19,23%

zeker niet 19,23%
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Hoeveel aandacht zou elk van deze gebieden volgens jou moeten krijgen om de 
motivatie en leerprestaties van onze leerlingen te verhogen? Maak een top 7 
waarbij je elk cijfer maar één keer toekent en waarbij 1 het belangrijkste is. 

26 correspondenten, waaronder de directeur, de adjunct-directeur, de 
leerlingbegeleider en leerkrachten. 

NR 1 NR 2 NR 3 NR 4 NR 5 NR 6 NR 7

vergroten aandacht 
individuele leerling

57,69% 19,23% 3,85% 11,54% 3,85% 3,85% 0,00%

meer werken met CLS 11,54% 26,92% 30,77% 15,38% 3,85% 3,85% 7,69%

bij- en nascholing voor 
tit, llnbegeleider, graco

3,85% 15,38% 26,92% 11,54% 19,23% 11,54% 11,54%

ouders meer betrekken 15,38% 11,54% 7,69% 26,92% 23,08% 11,54% 3;85%

toetsing hoofdvakken 
bij begin schooljaar

0,00% 19,23% 11,54% 15,38% 11,54% 19,23% 23,08%

werken met 
referentieniveau’s

7,69% 3,85% 11,54% 3,85% 19,23% 34,62% 19,23%

gespreide en 
permanente evaluatie

3,85% 3,85% 7,69% 15,38% 19,23% 15,38% 34,62%
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Bijlage 3 

Het OK-gevoel van … 
………………………………. 

 

Jouw coach 
Naïma Van den Broeck  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Het intakegesprek 
Verwachtingen … 

Waarom ben ik naar de coach gestapt? 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

Wat verwacht ik van een coach? 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

Wat maakt dat ik denk dat de coach mij kan helpen? 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

Wat mag de coach van mij verwachten? 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 
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Het intakegesprek 
Kennismaking … 

Wie is mijn grote voorbeeld? Naar wie kijk ik enorm op? 

———————————————————————————————— 

Waarom kijk ik zo op naar deze persoon? 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

Wat zijn belangrijke waarden voor mij? 

———————————————————————————————— 

————————————————————————————————

———————————————————————————————— 

Geef  op een schaal van 0 tot 10 aan waar ik mezelf  plaats ten opzichte van deze 

persoon:       0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

Wat doe ik al? Wat kan ik al? Leg eens uit. 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

Wat zijn dus mijn kwaliteiten? 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 
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Het intakegesprek 
Mijn ambities … 

Waar wil ik nu voor gaan?  

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

Wat moet er gebeuren om dit doel te bereiken? (= tussendoelen) 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 

———————————————————————————————— 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Het komt goed 

met geluk, vertrouwen 

en een klein beetje 

moed!
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Het intakegesprek 
Mijn klasprofiel … 

Wie ben ik in de klas? 

 

 

 

 

 

Wie wil ik (ook) worden in de klas? 
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Vak: ______________________________________

Vak: ______________________________________
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Mijn actieplan 
 

OK-gevoel Mijn actiepunten …                                                                              WEEK 1

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

!

!

!

!

!

!

!

!
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Start waar je bent, 
gebruik wat je hebt 
en doe wat je kunt.
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Mijn actieplan 
 

OK-gevoel Mijn actiepunten …                                                                              WEEK 2

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

!

!

!

!

!

!

!

!
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Denk groot, maar 
laat de kleine dingen 
je gelukkig maken.
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Mijn actieplan 
 

OK-gevoel Mijn actiepunten …                                                                              WEEK 3

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

!

!

!

!

!

!

!

!
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Zonder verandering 
geen groei …
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Mijn actieplan 
 

OK-gevoel Mijn actiepunten …                                                                              WEEK 4

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

!

!

!

!

!

!

!

!
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Zij die het opgeven 
weten nooit hoe dicht  
ze bij hun doel waren.
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Mijn actieplan 
 

OK-gevoel Mijn actiepunten …                                                                              WEEK 5

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————

!

!

!

!

!

!

!

!
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Je staat er niet alleen voor. Dus twijfel niet, houd moed. 
Blijf vechten, elke dag. En heb vertrouwen: ’t komt goed.
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Yesssss!!! 
Wat een goed gevoel … 

!  

!   

!  

!  
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Oooh NOoo!!! 
Dit lukte niet zo best … 

 

________________________________________________________________________________________ 

Wat zou ik de volgende keer anders doen? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Wat zou ik de volgende keer anders doen? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Wat zou ik de volgende keer anders doen? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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