
COACH
Complimenteer de leerling!
Stel vragen als: Hoe is het je 
gelukt? Wat kon beter? Wat 
heb je er van geleerd?

Help de leerling bij het 
maken van een keuze. 
Stuur bij waar nodig en 
vraag om commitment voor 
het gesprek: “Zullen we het 
daar samen over hebben?”

Herhaal wat de leerling heeft 
gezegd en check of het klopt.

Vraag aan de leerling om in eigen 
woorden uit te leggen wat de 
gekozen vaardigheid inhoudt. 
Snapt de leerling waar het om gaat?

Vraag de leerling het gekozen 
niveau toe te lichten. Geef de 
leerling de ruimte om na te 
denken.

Vraag aan de leerling aan te geven 
wat al wel gelukt is en wat heeft 
hem/haar daarbij geholpen. Kan de 
leerling dat nu ook weer gebruiken?

Help de leerling bij 
het formuleren 
wat hij nodig heeft 
en denk mee.

Check of het gestelde doel 
realistisch is. Wat kun jij doen 
om het mogelijk te maken, wat 
is de volgende kleine stap?

Herhaal de te zetten stappen 
en complimenteer de leerling.
Maak een vervolgafspraak.

In gesprek met je leerlingDeze placemat helpt je om in gesprek te gaan met je leerling aan de hand van rubrics. 
Er is gekozen voor een oplossingsgeriche gesprekstechniek (L. Cauffman).
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Vertel hoe het sinds het laatste 
gesprek is gegaan. Is het gelukt 
om je doel te bereiken?

Kies een nieuwe vaardigheid in de 
rubric waar jij aan wilt werken.

Vertel wat je al kan op het gebied 
van de vaardigheid die jij hebt 
uitgekozen.

Denk na over welk niveau je wilt 
bereiken.

Lees hardop voor wat je wilt 
bereiken en geef een voorbeeld 
hoe dat eruit zou kunnen zien.

Schrijf de stappen op die je gaat 
zetten om je doel te bereiken en 
schrijf deze in je logboek. Maak 
een nieuwe afspraak met je coach.

Wie zou jou kunnen helpen bij 
het bereiken van het gekozen 
niveau? Wie of wat heb je nodig?

Schrijf in je eigen woorden jouw 
doel op: Wat wil je bereiken en 
met hulp van wie? Wanneer en 
hoe weet je dat het je gelukt is?
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Bedenk in welke situatie je 
succesvol een verandering hebt 
doorgemaakt. Hoe deed je dat 
toen? Probeer dat eens toe te 
passen op jouw doel.

LEERLING

In gesprek met je coach Deze placemat helpt je om in gesprek te gaan met je coach. Hij zal je helpen om een concreet en 
goed geformuleerde keuze te maken. Gebruik het logboek om je antwoorden in op te schrijven.
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Vertel hoe het sinds het
laatste gesprek is gegaan. 
Is het gelukt om je doel te 
bereiken?

Kies een nieuwe vaardigheid 
in de rubric waar jij aan wilt 
werken.

Vertel wat je al kan op het 
gebied van de vaardigheid 
die jij hebt uitgekozen.

Denk na over welk niveau je 
wilt bereiken.

Lees hardop voor wat je wilt 
bereiken en geef een 
voorbeeld hoe dat eruit zou 
kunnen zien.

Schrijf de stappen op die je 
gaat zetten om je doel te 
bereiken en schrijf deze in je 
logboek. Maak een nieuwe 
afspraak met je coach.

Wie zou jou kunnen helpen 
bij het bereiken van het 
gekozen niveau? Wie of wat 
heb je nodig?

Schrijf in je eigen woorden 
jouw doel op: Wat wil je 
bereiken en met hulp van 
wie? Wanneer en hoe weet 
je dat het je gelukt is?
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Bedenk in welke situatie je 
succesvol een verandering 
hebt doorgemaakt. Hoe 
deed je dat toen? Probeer 
dat eens toe te passen op 
jouw doel.

https://leerling2020.nl/logboek/

