
 
 
 

Pedagogisch coachen 

Stappenplan            

1. Beginsituatie: 

Om een gesprek goed te laten verlopen is het belangrijk dat je voldoet aan een aantal 

voorwaarden. Er zijn twee manieren waardoor een leerling op gesprek kan komen: 

1. De leerling ondervindt zelf een probleem op het gebied van zijn werkhouding 

(bijvoorbeeld: cijfers, stress, leerproblemen etc.). 

2. Wij, als docententeam, zien dat er zich een probleem voordoet op het gebied van de 

werkhouding bij de leerling en zien de noodzaak om hieraan te werken.  

Bij punt 1 is het belangrijk om in het eerste gesprek te vragen naar de reden waarom de 

leerling op gesprek wil komen. Wat ervaart hij, wat merkt hij en hoe uit zich dit?  

Bij punt 2 kun je de leerling laten nadenken over het feit dat hij op gesprek moet komen: 

waarom denk je dat je een coachingsgesprek krijgt? Wat denk je dat je in dit gesprek 

gaat doen? Is er iets dat je wilt verbeteren?  

 

2. Invullen sjabloon ‘Mijn Schoolwerk’: 

Nadat je navraag gedaan hebt over de aanleiding van het gesprek, ga je met het 

voorgedrukte sjabloon aan de slag. Je geeft de leerling stiften/potloden/… in drie kleuren  

Rood > Dit gaat niet goed 

Oranje > Dit gaat matig 

Groen > Dit gaat goed 

Je begint rechts bovenaan bij school en laat de leerling de hiermee verbonden lijntjes 

inkleuren, dit laat je de leerling zelfstandig doen en je probeert hier zo weinig mogelijk 

invloed op te hebben. Eventueel leg je uit wat de begrippen betekenen. Wanneer de 

leerling dit gedaan heeft vraag je de leerling de lijntjes in te kleuren die bij het 

onderwerp thuishoren, links bovenaan.  

Als de leerling de lijntjes heeft ingevuld laat je symbolisch aan de hand van de tekening 

zien dat de factoren thuis en op school allebei invloed hebben op het grote kopje ‘mijn 

schoolwerk’.  

Nu de lijntjes zijn ingekleurd gaan we verder met de vakken die goed, matig of minder 

goed gaan. De leerling schrijft hier de vakken om de vormpjes heen en categoriseert ze. 

Vervolgens vult de leerling bij doel in wat hij als doel voor ogen heeft (bijvoorbeeld havo 

halen, dokter worden, in de gezellige klas blijven, mezelf trots maken). Bij hobby’s vult de 

leerling de activiteiten die hij buiten school heeft in.  

 



 
 
 

3. Kritisch bekijken sjabloon 

Wanneer de leerling het sjabloon volgens bovenstaande richtlijnen heeft ingevuld kun je 

het met de leerling doornemen en bespreken. Wat heeft de leerling ingevuld, vraag waar 

nodig om een toelichting. Uiteindelijk is het belangrijk dat de leerling gaat bepalen waar 

hij het liefst aan wil werken > hier zet hij een grote rode pijl naartoe. Ook hierna vraag je 

om een toelichting van zijn keuze. Om het sjabloon compleet te maken, kleurt de leerling 

de motivatie in en de eigenschappen die een rol spelen bij het schoolwerk (rood, oranje, 

groen).  

Nu je weet waar de leerling het liefst aan wil gaan werken en wat zijn gedachte 

daarachter is, kun je hier verder op ingaan en een actieformulier opstellen (zie bijlage 2). 

4. Het actieformulier 

Het actieformulier is er voor bedoeld om leerlingen te laten nadenken over 

daadwerkelijke acties. Daarnaast maak je het proces inzichtelijk en probeer je helder te 

krijgen waarom een leerling aan deze actie wil gaan werken.  

 

    Schrijf hier wanneer de leerling begint met zijn stappenplan. 

 

            In het midden schrijf je de actie van de leerling. 

Wanneer de leerling het actieformulier volledig heeft ingevuld eindig je het gesprek met de 

eerste actie en geeft de leerling de taak om zich hier voor een week, een paar dagen of een 

dag op te focussen. In vervolggesprekken vraag je naar het verloop van de actie, wat goed 

ging en wat minder en of de leerling al vooruitgang (zie schaal) heeft geboekt. Daarna kun je 

de actie bijstellen of juist een actie toevoegen. Wanneer de leerling zijn doel heeft bereikt 

kun je het onderzoek afronden en eventueel aan de slag gaan met een nieuw onderzoek. 

  

Hierbij vraag je aan de leerling waar hij vindt dat hij 

staat op een schaal van 0 tot 10. Zet hierbij een streep 

met het getal en de datum.  

Vervolgens vraag je wat het doel is van de leerling. In 

de loop van de gesprekken werk je naar dit doel toe en 

kun je eventueel tussentijdse stappen met cijfers 

aangeven. 

Vraag naar de vaardigheden en/of kwaliteiten 

die de leerling nodig heeft bij het volbrengen 

van zijn taak: zie hiervoor bijlage 3 

Laat de leerling nadenken van wie en in welke 

mate hij graag steun wil hebben van zijn 

omgeving: ouders, docenten, mentor, 

klasgenoten, vrienden etc. 

Wanneer de leerling de voordelen van zijn plan 

inziet, zal hij gemotiveerder zijn het doel te 

behalen. Hij ziet daadwerkelijk wat het oplevert. 

Help de leerling hier waar nodig bij: betere 

cijfers, concentratie, geen gemopper, een leuke 

klas, beter in je vel zitten. 

Laat de leerlingen over hun gevoelens nadenken 

wanneer de actie zou lukken. Wat betekent dat 

voor hen, hun zelfvertrouwen, zijn ze tevreden, 

wat hebben ze geleerd en gedaan?  

Bij doel: schrijf je het doel van de actie. 

Daaronder in stapjes hoe je tot dit doel wilt 

komen. Bij het uitvoeren van de acties is het 

belangrijk dat je niet te veel tegelijk vraagt van 

de leerling en dan je eerst kijkt wat het effect is 

geweest op de actie. 



 
 
 

5. Aandachtspunten  

 

Voor een goed verloop van het gesprek is het belangrijk om met onderstaande punten 

rekening te houden: 

- De leerling moet serieus en welwillend aan de slag gaan tijdens het gesprek. 

Wanneer blijkt dat de leerling niet meer wil werken aan zijn actie, dan is hij vrij om 

de gesprekken los te laten en het op te geven. Het is van belang dat je de leerling niet 

verplicht de gesprekken te voeren.  

- Heb als begeleider een open, niet oordelende houding. Probeer je eigen mening zo 

veel mogelijk achterwegen te laten om zo vertrouwen op te bouwen. Je probeert de 

leerlingen te helpen en niet de problemen nogmaals te bespreken. 

- Laat de leerling vooral zelf nadenken en ga niet voor hem invullen wat hij denkt of 

vindt. Stiltes zijn hierdoor ook niet erg, geef de leerling tijd om na te denken.  

- Geef de leerling de leiding over het gesprek, stuur waar mogelijk bij maar laat de 

leerling het woord doen. 

- Wanneer een leerling vastloopt kun je hem helpen door enkele voorbeelden te 

noemen en ideeën te bespreken.  
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Bijlage 1: Sjabloon schoolwerk         



 
 
 

Bijlage 2: Actieformulier          



 
 
 

Bijlage 3: Kwaliteiten en vaardigheden        

 

 



 
 
 

 

 


