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Doel van deze presentatie is …

DOL

• Oplossingsgericht ?
• Sjoemelen ?
• Evaluatie van de praktische oefening.
• Verbetersuggesties qua
oplossingsgerichtheid
(niet met betrekking tot de inhoud van de
gebruikte materialen)
• Wat vinden jullie er van?
•…
DOL

DOL
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2005 …

2007 …

Uit wetenschappelijk onderzoek naar het
functioneren van ons brein blijkt dat de hersenen
nog uitrijpen tot in de volwassenheid. Bij
jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar zijn
bepaalde delen van de hersenen nog helemaal
niet af. Dat zijn vooral de hersendelen die
verantwoordelijk zijn voor vaardigheden als
zelfstandig werken, plannen, organiseren en
structuur aanbrengen en de evaluatie van het
eigen gedrag en de mening van anderen, …
Jelle Jolles (neuroloog)

DOL

Ons aangepaste Ideaal:

Echter, kiezen op een hoger niveau betekent rekening
houden met je eigen capaciteiten, met de consequenties
voor de lange termijn en met de wensen of emoties van
anderen. Een kind van tien kan lange termijn doelen niet
overzien en kiest alleen voor de korte termijn; een jongere
van 14 begint dat te leren. Het is de omgeving, dus de
ouder, de leerkracht, die het kind een leeromgeving kan
aanbieden die dit ontwikkelingsproces optimaliseert.
Dit betekent dat de onderwijsgevende (en de ouder) nodig
zijn om de verschillende consequenties van het handelen
aan het lerende kind voor te leggen, om voorbeelden te
geven van 'wat gebeurt er als...', om lange termijn
consequenties te beschrijven in concrete taal.
…

DOL

De som van de inspanningen van
docent en leerling is
constant!

Zoveel mogelijk leerlingen van
het JacP nemen
- zoveel als mogelijk –
zelf de verantwoordelijkheid voor
hun eigen leren.
DOL

Zodra de leerling minder stuurt,
dan gaat de leraar meer sturen,
dus gaat de leerling minder sturen,
zodat de leraar meer ‘moet’ sturen
waardoor de leerling …
enz.
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Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit?
Het wonder …

De Essentie:
•Kunnen ze het aan  vrijheid
•Kunnen ze het nog niet  dwang en aanwezigheidsplicht enzo.
•Bewijsmap! (Portfolio met competenties)
•Ook aantrekkelijk voor de docenten
•Oplossingsgerichte gesprekken ter begeleiding/coaching/lering

Hoe bepaal je of ze al voldoende
zelf verantwoordelijkheid nemen?
•
•
•
•
•
•

Rubrics
Lijn van 0 tot 100
Docent-leerling gesprekken
Mentor-leerling gesprekken
Ouder-leerling-mentor gesprekken
Bewijsmap

DOL

Hoe leer je ze om zelf verantwoordelijkheid te nemen?

DOL

(Sub)Categoriën van …(2)

Vooraf …
1.Leerlingen krijgen in de mentorles
instructie over ‘plannen’ (of elke andere
gewenste vaardigheid)
2.Ze oefenen in de mentorles.
3.Rubric is hulp voor leraar en kind!
4.Lijn van 0 tot 100 leidt tot reflectie op
competentie.
5.Mentorgesprek n.a.v. die lijn leidt tot
actieplan en check op haalbaarheid.

Gesprekken …
• Waar sta je nu?
• Wanneer ben jíj tevreden?
• Wat kún je allemaal doen om een klein
stukje op te schuiven?
• Wat gá jij de komende tijd doen om
een klein stukje op te schuiven?
• Is er nog iets extra’s nodig om het écht
te gaan doen?

DOL

3

29-3-2008

Vaardigheden en Ontwikkelingslijnen …

Wat ze opschrijven (2)
Een ander schrijft:
“Ik denk dat ik op veel onderdelen redelijk ben. Natuurlijk vallen
er altijd dingen aan jezelf te verbeteren. Ik denk dat dit bij mij
vooral het geval is bij het onderdeel ‘plannen’. Het lukt mij vaak
wel om een redelijke planning te maken maar het probleem bij
mij is om me dan ook aan die planning te houden. Op dit gebied
is er bij mij nog heel veel te verbeteren.”
En een derde voorbeeld:
“Ik moet gewoon voorkomen dat ik afgeleid kan worden. Ook
moet ik van tevoren goed plannen. Ik ben sowieso al een echte
planner. Je er alleen aan houden, tja dat is een ander verhaal.”

Van alle vaardigheden horen o.i. de volgende specifiek bij het
domein van de ontwikkeling (want hebben rechtstreeks te maken
met meer zelf verantwoordelijkheid nemen en dragen)

• Plannen
• Samenwerken / Relaties met
• Medeleerlingen
• Docenten
• Feedback (geven en ontvangen)
• Proactief zijn (i.t.t. passief gedrag)
• Reflecteren
(op élke vaardigheid én op proefwerken e.d. én op reflecteren)

DOL

Valkuilen …
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit zijn de voordelen die wij bedachten

Mentor of docent gaan in debat met leerling over zijn/haar inschatting.
Mentor of docent gaan leerling vertellen wat ie móét doen.
Mentor of docent vergeten te vragen wanneer leerling er tevreden mee is.
Mentor of docent gaan duwen of trekken terwijl de leerling allang tevreden
is.
Elk jaar gaat elk team dezelfde competenties proberen aan te leren.
Leerling moet voor elk wissewasje een reflectie schrijven.
Mentoren vragen om veel te uitgebreide reflecties.
Bovenbouw team gaat alles herhalen wat in onderbouw al is aangebracht.
Als leerlingen een competentie al (denken te) beheersen moeten ze toch
hoe dan ook met de klas meedoen in het instructie en oefenprogramma.

DOL

Voor de leerling
•
•
•
•
•
•
•

Meer vrijheid
Thuis werken op eigen tijdstip
Creatief roosteren
Alleen bij de vakken zitten die je echt nodig hebt
Betere voorbereiding op het leven na de school
…
Enz.

DOL
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Dit zijn de voordelen die wij bedachten
Voor de docent
• De leerlingen die het al weten hoef je niet meer bij
de les te houden
• Dus heb je af en toe hele kleine groepen met
alleen de leerlingen die echt jouw hulp nodig
hebben en willen hebben.
• De leerling doet het zelf, Jij kunt je inspanning
richten op nuttiger zaken
• …
• Enz.

DOL

Samengevat
• Zonder Doel (Wonder) geen richting.
• Overkoepelend doel/ideaal/wonder:
= de zelf verantwoordelijke leerling!
• Álle vaardigheden vragen om reflectie
= ontwikkeling naar zelf verantwoordelijkheid nemen.
• Daarbij zijn gesprekken nodig van volwassenen
• Er zijn vijf typische ontwikkel-vaardigheden:
•
•
•
•
•

Plannen
Samenwerken / Relaties
Feedback
Proactiviteit
Reflecteren (incl. reflecteren op reflecteren)

Teams maken (gecoördineerd en alleen voor zover gewenst):
•
•
•
•
•

Vaardighedenlijnen
Ontwikkellijnen?
Bijbehorende rubrics
Voegen daar meerdere lijnen van 0 tot 100 aan toe
Scholen mentoren en docenten in coachingsvaardigheden

DOL

Doel van deze presentatie is …
• In hoeverre ben ik ‘echt’ oplossingsgericht bezig?
• In hoeverre sjoemel ik met het oplossingsgerichte om
het idee in het onderwijs te laten passen?
• Hoe werkte het voor jullie?: Evaluatie van de
praktische oefening.
• Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet
met betrekking tot de inhoud van de gebruikte
materialen)
• Wat vinden jullie er van, denkend vanuit een
oplossingsgerichte houding??
• …

DOL
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Naam:...............................................................klas:..........datum:...........

Ontwikkellijn plannen
Gedragcriteria

Beginner

Geoefend

Ervaren

Expert

Stappenplan maken

Ik ga gewoon aan het
werk en zie wel waar
ik uitkom.

Ik heb intensieve
hulp nodig bij het
begrijpen van de
opdracht en bij het
indelen van mijn
(huis) werk.

Ik begrijp de
opdracht en weet wat
het resultaat moet
zijn. Ik kan met hulp
van een ander mijn
(huis) werk indelen.

Ik begrijp de
opdracht en weet wat
het resultaat moet
zijn. Ik kan
zelfstandig mijn
(huis) werk indelen in
de vorm van een
stappenplan.

Initiatief tonen

Ik zie zelden wat er
moet gebeuren en
heb bijna altijd
aansturing nodig.

Ik zie vaak niet wat
er moet gebeuren en
ik heb veel aansturing
nodig.

Ik zie wat er moet
gebeuren, maar ik ga
niet altijd over tot
handelen. Ik heb wat
aansturing nodig

Ik toon duidelijk
initiatief. Zie werk
liggen en voer het uit
zonder opdracht van
een ander

Organiseren van het
werk

Ik ga maar gewoon
aan de gang, zonder
dat ik rekening houd
met de gemaakte
planning en grijp
daardoor vaak mis
(materialen,
informatie). Ik
gebruik zelden of
nooit mijn
studieplanner

Ik heb geen goed
zicht op wat ik moet
doen en kan alleen
met intensieve hulp
de informatie en
materialen tijdig
verzamelen. Ik
gebruik mijn
studieplanner als een
ander mij daarop
wijst.

Ik weet meestal wat
me te doen staat en
ik weet ook wel welke
informatie en
materialen ik nodig
heb, maar ik heb
moeite om deze tijdig
te verzamelen. Ik
gebruik daarbij
regelmatig mijn
studieplanner.

Ik weet wat met toen
doen staan en zorg
dat ik de benodigde
informatie en
materialen tijdig tot
mijn beschikking heb.
Ik gebruik daarbij
mijn studieplanner.

Stappenplan
bewaken en
bijstellen

Ik werk chaotisch en
houd geen rekening
met het stappenplan.

Ik heb veel hulp
nodig bij het
controleren van de
planning en bij het
vinden van
oplossingen voor een
planningsprobleem.

Ik controleer
regelmatig of ik op
schema lig en heb
moeite met het
vinden van een
oplossing voor een
planningsprobleem.

Ik controleer of ik
op schema lig en los
eventueel planningsproblemen op.

Hoe ver ben ik volgens mezelf vooraf?
0%

100%

Hoe ver ben ik volgens mezelf achteraf ............................
0%

100%

Hoe ver ben ik volgens mijn mentor .......................
0%

100%

Dit ga ik DOEN:

Naam:....................................................................................klas:................datum...................

Ontwikkellijn reflecteren
Gedragscriteria

beginner

geoefend

ervaren

expert

Handelen

Ik kan mijn eigen
gedrag goed
omschrijven. Ik
weet zelden waar ik
mee bezig ben en
waarom ik iets doe.

Ik weet soms waar
ik mee bezig ben en
waarom ik iets doe.

Ik weet regelmatig
waar ik mee bezig
ben en waarom ik
iets doe.

Ik weet altijd waar
ik mee bezig ben en
waarom ik iets doe.

Vaardigheden

Ik weet wat ik kan
en niet kan. Het
lukt me niet om mijn
doel te bereiken.

Ik weet wat ik kan
en niet kan. Soms
lukt het me niet om
mijn doel te
bereiken.

Ik weet wat ik kan
en niet kan. Zo nu en
dan lukt het me niet
om mijn doel te
bereiken.

Ik weet wat ik kan
en niet kan en hoe ik
mijn doel moet
bereiken

Motivatie

Ik weet zelden wat
ik wil en waarom ik
dat wil.

Ik weet soms wat ik
wil en waarom ik dat
wil.

Ik weet vaak wat ik
wil en waarom ik dat
wil.

Ik weet altijd wat ik
wil en waarom ik dat
wil.

Methode

Als iets bij een
proefwerk of
werkstuk niet goed
is gegaan, weet ik
soms waar het aan
ligt.

Als iets bij een
proefwerk of
werkstuk niet goed
is gegaan, weet ik
meestal waar het
aan ligt.

Als iets bij een
proefwerk of
werkstuk niet goed
is gegaan, weet ik
vaak waar het aan
ligt.

Als iets bij een
proefwerk of
werkstuk niet goed
is gegaan, weet ik
altijd waar het aan
ligt.

Hoe ver ben ik volgens mezelf?
0%

100%

Hoe ver ben ik volgens docent? ............................
0%

100%

Hoe ver ben ik volgens mijn mentor .......................
0%

100%

Dit ga ik DOEN:

Naam:........................................................klas:.........datum..........
Ontwikkellijn samenwerken
Gedragscriteria

Beginner

Geoefend

Ervaren

expert

Actief luisteren

Ik hoor zelden waar
de ander het over
heeft en kan dat niet
samenvatten.

Ik luister soms naar
de inbreng van
anderen (docent/
groepsgenoten) en
vat onvoldoende
samen wat gezegd is.

Ik luister vaak naar
de inbreng van de
ander (docent/
Groepsgenoten) en
vat samen wat gezegd
is.

Ik luister aandachtig
naar de inbreng van
aderen (docent/
Groepsgenoten) en
vat op een juiste
manier samen wat
gezegd is.

Afspraken nakomen

Ik noteer zelden een
afspraak en kom ze
zelden of nooit na.

Ik noteer de
gemaakte afspraken,
maar kom ze zelden
na.

Ik kom meestal de
gemaakte afspraken
na.

Ik kom alle gemaakte
afspraken na (op tijd
komen, taakverdeling,
e.d.)

Actief deelnemen
aan overleg

Ik wissel zelden of
nooit gevonden
informatie of
ervaringen uit en stel
zelden of nooit een
vraag.

Ik wissel meestal
maar een gedeelte
van de gevonden
informatie of
ervaringen uit. Ik
stel maar zelden een
vraag.

Ik wissel vaak de
gevonden informatie
of ervaringen uit. Ik
stel meestal vragen
als ik iets niet weet
of begrijp.

Ik wissel actief de
gevonden informatie
of ervaringen uit. Ik
stel vragen als ik iets
niet weet of begrijp.

Omgaan met kritiek

Ik pas zelden mijn
gedrag of werk aan
als kritiek hierop
terecht is. Ik word
boos of onverschillig.

Ik pas mijn gedrag of
werk soms aan als
kritiek hierop
terecht is. Ik voel me
vaak als persoon
aangevallen.

Ik pas regelmatig
mijn gedrag of werk
aan als kritiek hierop
terecht is. Ik voel me
zo nu en dan als
persoon aangevallen.

Ik pas mijn gedrag of
werk aan als kritiek
terecht is. Ik voel me
niet als persoon
aangevallen.

Voor jezelf opkomen

Ik laat me sterk
beïnvloeden door wat
anderen zeggen.

Ik kom soms op voor
mijn eigen mening,
maar pas me meestal
aan de groepsgenoten
aan.

Ik durf regelmatig te
zeggen wat ik vind.

Ik durf te zeggen
wat ik vind en laat
weten wat ik wil.

Inzetten voor de
groep

Ik vind groepswerk
lastig en kan moeilijk
meedoen in de groep.
Ik voel me zelden
verantwoordelijk voor
het resultaat van de
groep. Ik reageer
afwijzend als ik op mijn
verantwoordelijkheid
wordt aangesproken.

Ik heb lang niet
altijd plezier in het
werken met elkaar en
pas me met moeit aan
de sfeer in de groep.
Ik voel met pas
verantwoordelijk
voor het resultaat
van de groep als ik
daarop wordt
aangesproken.

Ik heb regelmatig
plezier in het werken
met elkaar en pas me
aan de sfeer aan in
de groep. Ik voel me
vaak
verantwoordelijk
voor het resultaat
van de groep.

Ik heb plezier in het
werken met elkaar en
bevorder dat er goed
wordt samengewerkt.
Ik voel me ook
verantwoordelijk
voor het resultaat
van de groep.

Hoe ver ben ik volgens mezelf?
0%

100%

Hoe ver ben ik volgens mijn medeleerling? ............................
0%

100%

Hoe ver ben ik volgens mijn docent? .......................
0%

100%

Dit ga ik DOEN :

