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TOETS POP
Naam student:

Michelle Westerman

Studentnummer (7 cijfers):
Lesplaats:

2304465

Bergen op Zoom

Studiebegeleider:

Piet Koppejan en Annemieke Weterings- Helmons

Conform de OER en het handboek Toetsing verklaar ik dat:
a. mijn toets POP én de CEN-verwerkingsopdracht (inclusief reflectie)
authentiek, eigen werk zijn.
b. mijn opdrachten naar waarheid zijn uitgevoerd in de praktijk.
Invuldatum:

19 -10- 2013.

Aantal woorden eigen tekst:

4794 woorden

De verwerkingsopdracht met minimaal twee centrale thema’s (twee verplicht)*:
1. Master SEN-professional
 2. Systeemgericht denken
 3. Denken in mogelijkheden
 4. Inclusie en passend onderwijs
Indien gewenst(facultatief) In deze toets verwerkte module mét
verwerkingsopdracht: afkorting module noteren
Verwerkte competenties (allemaal)
1. Interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen
2. Orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen
3. Orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen
4. Organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere direct
betrokkenen
5. Competent in samenwerking met collega’s
6. Competent in samenwerking met de omgeving van de school
7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Verwerkte basisdimensies (kruis aan: minimaal twee)
 A1 Visie op inclusie en waarderen van diversiteit
 A2 Normatieve
professionaliteit
A3 Authentiek functioneren
 B1 Kritisch toepassen van kennis
B2 Hanteren cyclus professioneel werken
 B2.1 Gerichtheid op ontwikkelingsmogelijkheden
B2.2 Samenwerkend
leren
 B2.3 Onderzoekend handelen
Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte basisdimensies (schrijf nummer)
A1
A3
B2.2
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TOETS CASUS
Naam student: Michelle Westerman
Studentnummer (7 cijfers): 2304465
Lesplaats: Bergen op Zoom Studiebegeleider: P. Koppejan en A. WeteringsHelmons
Aantal woorden eigen tekst:
4915 woorden
Conform de OER en het handboek Toetsing verklaar ik dat:
a. mijn toets Casus én verwerkingsopdrachten (inclusief reflectie) authentiek,
eigen werk zijn.
b. mijn opdrachten naar waarheid zijn uitgevoerd in de praktijk.
Invuldatum: 03-04-2014
In deze toets verwerkte modulen (minimaal 2, maximaal 3) mét
verwerkingsopdracht: afkorting module noteren
1. SEO2
2. BOP3
Letterlijke feedback vanuit vorige toets (indien herkansing dan feedback vorige
poging)
Gefeliciteerd Michelle. Je bent aan het werk gegaan met de
feed forward. De casus is nu “rond”. Een aantal zaken zijn
verbeterd waardoor samenhang is ontstaan en een logisch en
navolgbaar verhaal. De triade is herkenbaar. Vanuit de theorie
Positieve punten
onderzoek je de praktijk en komt tot verbetermogelijkheden.
Je neemt daarbij je rol en opvattingen als professional mee.
De wijze waarop je de reflectie hebt verbonden met de
basisdimensies en competenties laat zien dat je bewust aan
het werk bent met je professionele ontwikkeling. Hou deze lijn
vast!
Zal het je in een volgende toets lukken om de relatie met de
Aandachtspunten
CEN thema’s te onderzoeken en verwoorden? Daarmee
verdiep je de triade.
Verwerkte competenties (kruis aan, 1 en 7 verplicht)
 1. Interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen
 2. Orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen
 3. Orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen
 4. Organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere direct
betrokkenen
 5. Competent in samenwerking met collega’s
 6. Competent in samenwerking met de omgeving van de school
 7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Verwerkte basisdimensies (kruis aan, minimaal twee)
 A1 Visie op inclusie en waarderen van diversiteit
 A2 Normatieve
professionaliteit
 A3 Authentiek functioneren
B1 Kritisch toepassen van kennis
B2 Hanteren cyclus professioneel werken
 B2.1 Gerichtheid op ontwikkelingsmogelijkheden B2.2 Samenwerkend leren
 B2.3 Onderzoekend handelen
Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte modulen, minimaal 9 verschillende
(schrijf modulecode)
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SEO2 BOP3
Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte basisdimensies (schrijf nummer)
A1
A3
B2.2
B1
B2.3
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TOETS Onderzoeksvoorstel
Naam student: Michelle Westerman
Studentnummer (7 cijfers):
Lesplaats: Bergen op Zoom
Studiebegeleider: P. Koppejan en A. Weterings- Helmons
Aantal woorden eigen tekst:

2304465

4829 Woorden

Conform de OER en het handboek Toetsing verklaar ik dat mijn toets
Onderzoeksvoorstel én verwerkingsopdrachten (inclusief reflectie) authentiek,
eigen werk zijn.
Invuldatum: 9 januari 2015
Onderwerp: Accepteren en implementeren van HGW
Titel: Van handelingsverlegenheid naar handelingsgerichtheid: samenwerken met de
mentor.
In deze toets verwerkte modulen (minimaal 2, maximaal 3) mét
verwerkingsopdracht: afkorting module noteren
1. BOP4
2. HGW1
Letterlijke feedback vanuit vorige toets (indien herkansing dan feedback vorige
poging)
Gefeliciteerd Michelle. Je bent aan het werk gegaan met de
feed forward. De casus is nu “rond”. Een aantal zaken zijn
verbeterd waardoor samenhang is ontstaan en een logisch
en
navolgbaar verhaal. De triade is herkenbaar. Vanuit de
Positieve punten
theorie onderzoek je de praktijk en komt tot
verbetermogelijkheden. Je neemt daarbij je rol en
opvattingen als professional mee.
De wijze waarop je de reflectie hebt verbonden met de
basisdimensies en competenties laat zien dat je bewust aan
het werk bent met je professionele ontwikkeling. Hou deze
lijn vast!
Zal het je in een volgende toets lukken om de relatie met de
Aandachtspunten
CEN thema’s te onderzoeken en verwoorden? Daarmee
verdiep je de triade.
Verwerkte competenties (kruis aan, 1 en 7 verplicht)
1. Interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen
 2. Orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen
 3. Orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen
 4. Organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere direct
betrokkenen
 5. Competent in samenwerking met collega’s
 6. Competent in samenwerking met de omgeving van de school
 7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Verwerkte basisdimensies (kruis aan, minimaal twee)
 A1 Visie op inclusie en waarderen van diversiteit
 A2 Normatieve
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professionaliteit
 A3 Authentiek functioneren
B1 Kritisch toepassen van kennis
B2 Hanteren cyclus professioneel werken
B2.1 Gerichtheid op ontwikkelingsmogelijkheden B2.2 Samenwerkend leren
 B2.3 Onderzoekend handelen
Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte modulen, minimaal 9 verschillende
(schrijf modulecode)
SEO2 BOP3 SEO3 COM1 BOP4 HGW1
Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte basisdimensies (schrijf nummer)
A1
A3
B2.2
B1
B2.3
B2.1
A2
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Toets SEN-these
Naam student: Michelle Westerman
Studentnummer (7 cijfers): 2304465
Lesplaats: Bergen op Zoom
Studiebegeleider: P. Koppejan en A. Weterings- Helmons
Aantal woorden: eigen tekst
Paper 2134 woorden
Reflectie 1628 woorden
Conform de OER en het handboek Toetsing verklaar ik dat:
a. mijn toets én verwerkingsopdrachten authentiek, eigen werk zijn.
b. mijn opdrachten naar waarheid zijn uitgevoerd in de praktijk.
Invuldatum: 10-06- 2015
In deze toets verwerkte modulen (minimaal 2, maximaal 3) mét
verwerkingsopdracht: afkorting module noteren
1. BOP2
2. BOMG1
Letterlijke feedback vanuit vorige toets (indien herkansing dan feedback vorige
poging)
Positieve punten
Beste Michelle, Je Toets Onderzoeksvoorstel is een helder
document wat betreft lay-out. Prima dat je in de inleiding kort
je rol als professional en de werkplek beschrijft. De context is
voor de lezer duidelijk. Als zorgcoördinator is het jouw taak
om de mentoren te ondersteunen in de begeleiding van
leerlingen. De samenhang tussen de onderzoeksvraag en de
deelvragen is helder. Ik neem aan dat je afstudeert binnen
het Domein Begeleiden. Prima dat je in de tweede deelvraag
jouw begeleidingsvaardigheden als ‘onderzoeksobject’
meeneemt. In hoofdstuk 2 van je onderzoeksvoorstel geef je
weer welke bronnen je gaat hanteren en toon je aan dat je in
staat bent om verschillende bronnen rond
verandermanagement met elkaar in verband kunt brengen.
Je theoretisch kader sluit op die manier aan bij de
deelvragen. In je reflectieverslag beschrijf je de niveaus van
reflectie geïntegreerd. Je bent in staat een koppeling te
kunnen maken tussen de theorie, jouw rol als professional en
je werkcontext. Hiermee toon je aan dat je de triade toe kunt
passen. Michelle, de basis voor je onderzoek is gelegd en je
onderzoeksvoorstel vormt een eerste goede stap op weg
naar je daadwerkelijke onderzoek. De verwerkingsopdrachten
zijn voldoende. Helder is welke inzichten en methoden jij
concreet in je werkcontext toepast. Ook de reacties van
critical friends zijn aanwezig.
Aandachtspunten
Je kunt de probleemstelling aanvullen door vanuit
theoretische inzichten het belang van je onderzoek duidelijk
te maken.
In de paragraaf rond de probleemstelling is niet duidelijk welk
Vlaams onderzoek je bedoelt. De bronvermelding ontbreekt.
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Wat in je deelvragen ontbreekt zijn de aspecten ‘passend
onderwijs’ en de begeleidingsvisie in de schoolgids’. Ik vraag
me af of je deze termen in je onderzoeksvraag moet noemen.
Het is goed om hierover met je onderzoeksbegeleider vanuit
Fontys OSO in gesprek te blijven. In hoofdstuk 3 heb je de
het onderzoeksparadigma en de onderzoeksstrategie. Het
kenmerk van actieonderzoek is het cyclische karakter. Dit
kenmerk ontbreekt in jouw beschrijving. De beschrijving van
de respondenten is helder. In de beschrijving van jouw
competentievaardigheden is niet duidelijk welk instrument
gaat inzetten. Een verwijzing naar de bijlagen ontbreekt. Ook
de kijkwijzer ‘cyclisch handelen’ ontbreekt. Wat betreft de
ethische aspecten is het goed om niet alleen vanuit het
perspectief van het management van de school maar ook
vanuit de mentoren en de leerlingen te beschrijven wat
deelname aan het onderzoek kan betekenen. Dat geldt ook
voor jouw rol as onderzoeker en tegelijk collega.

Verwerkte competenties (kruis aan, 1 en 7 verplicht)
 1. Interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen
 2. Orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen
 3. Orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen
 4. Organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere direct
betrokkenen
 5. Competent in samenwerking met collega’s
 6. Competent in samenwerking met de omgeving van de school
 7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Verwerkte basisdimensies (alle verplicht)
 A1 Visie op inclusie en waarderen van diversiteit
 A2 Normatieve
professionaliteit
 A3 Authentiek functioneren
 B1 Kritisch toepassen van kennis
 B2 Hanteren cyclus professioneel werken
 B2.1 Gerichtheid op ontwikkelingsmogelijkheden
 B2.2 Samenwerkend
leren
 B2.3 Onderzoekend handelen
Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte modulen, minimaal 9 verschillende
(schrijf modulecode)
SEO2 BOP3 SEO3 COM1 BOP4 HGW1 BOP2 BOMG1
Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte basisdimensies (schrijf nummer)
A1
A2
A3
B1
B2
B2.1
B2.2 B2.3
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TOETS ARTIKEL
Naam student: Michelle Westerman
Studentnummer (7 cijfers): 2304465
Lesplaats: Bergen op Zoom
Studiebegeleider: : P. Koppejan en A. Weterings- Helmons
Aantal woorden: eigen tekst

4074

Conform de OER en het handboek Toetsing verklaar ik dat:
a. mijn toets én verwerkingsopdrachten authentiek, eigen werk zijn.
b. mijn opdrachten naar waarheid zijn uitgevoerd in de praktijk.
Invuldatum: 15-05-2014
In deze toets verwerkte modulen (minimaal 2, maximaal 3) mét verwerkingsopdracht:
afkorting module noteren
1.SEO3
2.COM1

Letterlijke feedback vanuit vorige toets (indien herkansing dan feedback vorige
poging)
Positieve punten

Modules SEO3 en COM1 zijn voldoende. Ik heb de triade
theorie, praktijk en persoon verwerkt en gereflecteerd.
Artikel: Gebruik van verschillende bronnen, oppakken van
internationaal perspectief.

Aandachtspunten

Reflectie: de triade komt meer tot zijn recht.
Structuur-eenheid in artikel. Geen hoofdstukken en paragrafen
gebruiken.
Het is niet duidelijk welke bedoeling je met je artikel hebt.
Werk exacte beschrijving van theorieën uit.
Uitwerken van de triade.
Maak geen denkfouten in een tabel.
Haal geen termen door elkaar heen.
Voorbeelden worden niet geïntegreerd in de tekst.

Handelingsgericht werken op het VO

Veelvuldig gebruik van Van de Brand, de uitspraken kloppen
niet met de bron.
Taalgebruik is warrig en niet juist.
Advies om contact op te nemen met studiebegeleider.
Geen consistentie in artikel.
Je mist de rust en het gehele overzicht om alle aspecten die
spelen op de juiste plaats in hun hiërarchische context in te
schatten, aan te spreken en mogelijk in te zetten.
Verwerkte competenties (kruis aan, 1 en 7 verplicht)

 1. Interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen
2. Orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen
3. Orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen
4. Organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere direct betrokkenen
 5. Competent in samenwerking met collega’s
6. Competent in samenwerking met de omgeving van de school
 7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Verwerkte basisdimensies (kruis aan, minimaal twee verplicht)


A1 Visie op inclusie en waarderen van diversiteit
A2 Normatieve professionaliteit

A3 Authentiek functioneren

B1 Kritisch toepassen van kennis
B2 Hanteren cyclus professioneel werken

B2.1 Gerichtheid op ontwikkelingsmogelijkheden

B2.2 Samenwerkend leren

B2.3 Onderzoekend handelen
Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte modulen, minimaal 9 verschillende
(schrijf modulecode)


SEO2

BOP3

COM1

SEO3

BOP4

HGW1

BOP2

BOMG1

Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte basisdimensies (schrijf nummer)
A1

A3

B2.2
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B1

B2.3

B2.1

A2

B2

Toets PGO
Naam student: Michelle Westerman
Studentnummer (7 cijfers): 2304465
Lesplaats: Bergen op Zoom
Studiebegeleider: P. Koppejan en A. Weterings- Helmons
Conform de OER en het handboek Toetsing verklaar ik dat:
mijn praktijkgerichte onderzoek authentiek (inclusief reflectie), eigen werk is.
Invuldatum: 16-06-2016
Indien gewenst (facultatief): deze toets verwerkte modulen (0- maximaal 2) mét
verwerkingsopdracht: afkorting module noteren
1. BOGC1
Aantal
woorden:
eigen tekst

10772 woorden

Titel onderzoek
Handelingsgericht werken op het voortgezet onderwijs. Een handreiking voor de
zorgcoördinator
Onderwerp onderzoek
Begeleiden van HGW
Samenwerking: nee.
Indien ja: met (student en studentnummer)
Letterlijke feedback vanuit vorige toets (indien herkansing dan feedback vorige
poging)
Positieve
punten

Dag Michele,
Het is goed dat je getracht hebt een andere insteek voor je artikel te
kiezen. Het is nu een leesbaar verhaal met één centraal thema:
begeleiden van docenten in het uitvoeren van handelingsplannen.
je maakt duidelijk dat afstemmen op de docent daarin heel belangrijk is.
De tips/aanraders die je formuleert en kadert zijn passend. Passend bij jou
als persoon en passend bij jou als bewaker van de HP’s van leerlingen. En
dus passend voor de lezer. Ook de triade komt voldoende toe uiting. We
kunnen zien hoe je als professional groeit in de rol van begeleider.
Qua schrijfstijl is er veel verbeterd; er is een duidelijke betooglijn. Ja artikel
kan ik nu met een voldoende beoordelen.
Succes met het afronden van je M SEN opleiding!

Aandachts
punten

Graag had ik het OPG (Observatieformulier Positief Gedrag ) als bijlage
gezien.
De modellen van leiderschap worden genoemd, maar niet vertaald naar
de casus.
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Soms is het tijdsperspectief onjuist: p 11 de wet PO treed in werking ;
maar dit gebeurt in het verleden. Ook schrijf je een paar keer De Graaf &
Kunst vindt (het zijn 2 persoenen dus vinden).
Verwerkte competenties (kruis aan, 1 en 7 verplicht)
1. Interpersoonlijk competent in de omgang met leerlingen
 2. Orthopedagogisch competent in de omgang met leerlingen
 3. Orthodidactisch competent in de omgang met leerlingen
 4. Organisatorisch competent in de omgang met leerlingen en andere direct
betrokkenen
 5. Competent in samenwerking met collega’s
 6. Competent in samenwerking met de omgeving van de school
7. Competent in reflectie en ontwikkeling
Verwerkte basisdimensies (alle)
A1 Visie op inclusie en waarderen van diversiteit
A3 Authentiek functioneren

A2 Normatieve professionaliteit

B1 Kritisch toepassen van kennis
B2 Hanteren cyclus professioneel werken
B2.1 Gerichtheid op ontwikkelingsmogelijkheden
B2.3 Onderzoekend handelen

B2.2 Samenwerkend leren

Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte modulen, minimaal 9 verschillende
(schrijf modulecode)
SEO2

BOP3

COM1

SEO3

BOP4

HGW1

BOP2

BOMG1

BOGC1

Totaaloverzicht van alle in toetsen verwerkte basisdimensies (schrijf nummer)
A1

A2

A3

B1
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B2

B2.1

B2.2

B2.3
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Samenvatting
De schoolleiding heeft aan mij, in mijn rol als zorgcoördinator, gevraagd docenten van de
mavo te ondersteunen in het handelingsgericht werken (HGW) in de klas. Mijn taken zijn om
aan te sluiten bij de huidige werkwijze van het team, toe te werken naar kennisverbreding en
HGW toe te passen in de klas. In dit traject heb ik de rol van coach op me genomen, wat
inhoudt dat ik docenten individueel heb begeleid in een stijl die past bij de docent. Het doel
van mijn onderzoek, dat over dit takenpakket ging, is de ondersteuningsbehoeften van de
docenten in kaart te brengen, korte interventies te plannen, die uit te voeren en tot slot het
effect van mijn begeleiding te evalueren. Dit laatste doe ik omdat ik niet alleen HGW binnen
het team wil intensiveren, maar ook mijn eigen handelen wil leren afstemmen op de
hulpvraag van de docenten. Dit alles leidt tot de volgende onderzoeksvraag: “hoe kan ik als
zorgcoördinator het mavodocententeam het beste begeleiden in het accepteren en
implementeren van de zeven uitgangspunten van HGW in de klas?”
Deze vraag heb ik beantwoord door middel van het cycli analyseren van ervaringen van de
vier betrokken docenten, mijn critical friend en van mezelf gedurende twee maanden. De
data zijn verzameld met een vragenlijst, twee verschillende kijkwijzers en een logboek.
HGW is een werkwijze gericht op afstemming. Er wordt door de docenten vooral gekeken
naar wat de leerlingen nodig hebben, ook wel onderwijsbehoeften. Uit het onderzoek blijkt
dat kennis van HGW goed overdraagbaar is via coaching. Naast kennis is ook de attitude ten
aanzien van bepaalde uitgangspunten van HGW veranderd bij het team van de mavo. Daar
waar ze voorheen een uitgangspunt op de gebruikelijke wijze toepasten in de klas, zijn ze nu
van mening dat ze dit handelingsgerichter kunnen doen. Uit het onderzoek blijkt eveneens
dat mijn begeleiding effect heeft gehad op mijn competentieontwikkeling. Vooral mijn
gespreksvaardigheden hebben een groei doorgemaakt.
Mijn begeleiding heeft uiteindelijk niet geleid tot het handelingsgerichter werken van
docenten in de klas. Daarom beveel ik aan dat de school een stuurgroep vormt die de
zorgcoördinator ondersteunt HGW verder te ontwikkelen zodat de docent HGW toe leert
passen en de kennis die daar kort na dit onderzoek over aanwezig was actief blijft. Daarmee
houdt men de implementatie en de acceptatie van HGW flexibel en op maat voor iedere
docent.
Terugkijkend op het hele traject kan ik zeggen dat de uitkomsten van dit onderzoek bruikbaar
zijn voor andere scholen die HGW willen intensiveren binnen hun team. Tevens is het
mogelijk het onderzoek te gebruiken voor andere implementaties van onderwijsinnovaties
binnen het voortgezet onderwijs.
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Hoofdstuk 1: Aanleiding en probleemstelling
1.1 Aanleiding onderzoek
Er is op school een beleidsverandering gaande die het gevolg is van een bezoek van de
onderwijsinspectie in april 2015. De school scoort op mavoniveau een onvoldoende. De
schoolleiding heeft aan mij, in mijn rol als zorgcoördinator, gevraagd het mavodocententeam
te ondersteunen in het handelingsgericht werken (HGW) in de klas. Mijn taak is aan te
sluiten bij de huidige werkwijze van de docenten en toe te werken naar een meer
handelingsgerichte werkwijze in de klas. Ik neem de rol van coach op me, wat inhoudt dat ik
docenten individueel ga begeleiden in een stijl die past bij de docent.
1.2 Probleemstelling
1.2.1 Docententeam
De onderwijsinspectie heeft onvoldoende draagvlak aangetroffen waarmee de docent
tegemoet kan komen aan de grote diversiteit aan onderwijsbehoeften van risicoleerlingen
(Inspectie van het Onderwijs, 2015). Na vragen van mijn critical friend over de oorzaak van
dit probleem en over de ondersteuningsstructuur in het algemeen, heb ik volgende
geconstateerd dat de docenten vaak uitbesteden aan het begeleidingsteam op school. Het
begeleidingsteam heeft sinds het schooljaar 2015-2016 niet meer de mogelijkheid om iedere
leerling die ondersteuningsbehoeften heeft buiten de klas om te begeleiden. De schoolleiding
heeft namelijk voor een andere constructie gekozen. Leden van het ondersteuningsteam
begeleiden docenten in plaats van specifieke leerlingen. De docenten voelen zich op dit
moment handelingsverlegen. Ze zijn onzeker over hun eigen kwaliteiten in het uitvoeren van
de zeven uitgangspunten van HGW. Daarnaast bestaat er binnen het docententeam twijfel
over de vraag of het ondersteunen van leerlingen in de klas daadwerkelijk de leeropbrengst
zal vergroten in 2016, terwijl dit wel de insteek van de schoolleiding en de inspectie is.
1.2.2 Mijn rol als zorgcoördinator
Op verzoek van de schoolleiding heb ik aan het begin van het schooljaar voor de docenten
een lezing over HGW georganiseerd die gegeven is door Eric van Meersbergen. Vervolgens
heb ik hun twee praktijkgerichte workshops aangeboden. Dit heeft echter niet geleid tot
kennisverbreding over de uitgangspunten van HGW en het toepassen van HGW in de klas.
Dit heeft me verbaasd en heeft voor mij, in mijn rol als zorgcoördinator, voor frictie gezorgd.
Ik ben er te snel vanuit gegaan dat het geven van informatie hierover de docenten tot actie
zou laten overgaan. Uit feedback van hen blijkt echter slechts een enkeling de informatie
relevant te hebben gevonden. Mijn inschatting was dus niet realistisch.
Een critical friend heeft mij als tip gegeven eerst te onderzoeken wat de
ondersteuningsbehoeften in de zeven uitgangspunten van HGW bij de docenten zijn. Die
stap past goed bij de oplossingsgerichte methode die ik in gedachte heb. Ik wil
samenwerken met docenten om tot een pragmatische en realistische oplossing te komen die
aansluit bij hun behoeftes. Zij behouden daarbij de verantwoordelijkheid bij het realiseren
van de benodigde veranderingen. Het mentale model Situationeel Leiderschap van Hersey
ondersteunt mij in mijn rol als coach (Hersey, 2013). Dit model helpt mij niet alleen bij het
inschatten van de competentie van de teamleden aan de hand van wat zij hopen te bereiken,
maar ook bij het geven van de juiste sturing. Ik ben op zoek gegaan naar een verander
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model dat naast het mentaal model HGW binnen het docententeam kan vormgeven. Het
kleurdenken van De Caluwé en Vermaak (2006) geeft mij interventiemethoden om de
situatie te beïnvloeden. Door de twee modellen te combineren word ik me voortdurend
bewust van de verbanden tussen relatie en het taakgericht werken.
In mijn normatieve professionaliteit zoek ik vooral de balans tussen mijn interpersoonlijke
competentie, de competentie om samen te werken met collega’s, en mijn capaciteit om te
reflecteren op mijn ontwikkeling. Uit mijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan is naar voren
gekomen dat ik als beginnend coach moeite heb met het kiezen van een aanpak die past bij
de identiteitsontwikkeling van een docent. Naast het leren analyseren van de juiste
coachingstijl wil ik me verdiepen in het voeren van coachinggesprekken. Het thema van de
Centrale bijeenkomst geheten ‘De master SEN als professional’ heeft mij duidelijk gemaakt
dat het in mijn rol als coach gaat om de kwaliteit van mijn eigen houding, mijn kennis en mijn
handelen in de dagelijkse praktijk. Keuzes voor ‘goed’ handelen worden volgens Jacobs,
Meij, Tenwolde en Zomer (2008) medebepaald door het waarden- en normensysteem van
de coach. Ik stel me als coach open voor de betrokken docent. Ik wil niet meer alleen mijn
kennis delen, maar ook luisteren naar de specifieke behoeften van de docent en hem sturen
wanneer nodig. Het tweede CEN-thema, het systeemgericht denken, heeft een nauwe
samenhang met HGW. HGW vereist namelijk een planmatige en cyclische werkwijze
(Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2011).
1.3 Eerder onderzoek
In het buitenland heb ik alleen een Vlaams onderzoek over HGW gevonden. Uit onderzoek in
Vlaanderen blijkt volgens Struyf (2012) dat op microniveau, naast het stimuleren van de
dialoog, een coachende rol van de zorgcoördinator een gunstig effect heeft op HGW. Op
mesoniveau is het advies naar aanleiding van verschillende onderzoeken in het binnen- en
buitenland om draagvlak te creëren vanuit de schoolleiding (Boukens, 2011; Lijbaart, 2012;
Struyf 2012). Hun advies is eerst te beoordelen of een ontwikkeling past in het kader van het
strategisch beleidsplan van de organisatie. Op macroniveau adviseert Struyf (2012) het
ondersteuningsnetwerk op het niveau van het samenwerkingsverband te intensiveren.
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1.4 Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt als volgt:
Hoe kan ik als zorgcoördinator het mavodocententeam het beste begeleiden in het
accepteren en implementeren van alle zeven uitgangspunten van HGW in de klas?
De deelvragen zijn als volgt:
1) Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van het mavodocententeam voor het
implementeren van de zeven uitgangspunten van HGW in de klas en wat is het effect
van mijn begeleiding?
2) Met welke ‘kleuren’ in termen van De Caluwé en Vermaak (2006) heb ik binnen het
mavodocententeam te maken om HGW te accepteren en wat vraagt dat van mij als
zorgcoördinator?
3) Wat is het effect van het praktijkgerichte model Situationeel Leiderschap en de
Kleurentheorie op mijn competenties als zorgcoördinator?

Handelingsgericht werken op het VO

6

Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
2.1 Centrale begrippen
Per paragraaf behandel ik een van de centrale begrippen uit de deelvragen.
2.1.1 Implementeren van HGW
Verschillende onderzoeken (Huijgens & Van de Wiel, 2008; Onderwijsraad, 2006; Pameijer,
Van Beukering & De Lange, 2011) tonen aan dat handelingsgericht werken (HGW) een
planmatige en cyclische werkwijze is die de docent kan benutten om individuele
onderwijsbehoeften van leerlingen tijdig te ontdekken en vervolgens hierin te voorzien. HGW
beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor leerlingen daadwerkelijk te
verbeteren. Van Meersbergen en De Vries (2014) constateren dat onderzoek naar de
effecten van HGW nauwelijks voorhanden is. Om meer inzicht te krijgen in de
wetenschappelijke waarde van HGW moet men zich volgens hen gaan verdiepen in de
uitgangspunten ervan. Van Meersbergen en De Vries (2014) streven niettemin naar
onderwijskwaliteit en concrete opbrengsten, waarbij docenten de hoofdrol vervullen. Ze
bevelen voor het implementeren van passend onderwijs HGW aan. Ik vind de laatste twee
beweringen tegenstrijdig. Om zeker te zijn van de juiste keuze van model in het onderzoek,
heb ik de mening van de onderwijsinspectie meegenomen. De onderwijsinspectie acht HGW
voldoende ‘evidence based’ (Onderwijsraad, 2006). Ik wil niet uit het oog verliezen dat het
doel van de school, naast leerlingen naar een diploma te begeleiden, een voldoende
beoordeling van de onderwijsinspectie is. Deze onderzoeken geven mij, als denker, het
vertrouwen dat mijn voorstel om HGW te versterken binnen het team gunstig uit zal pakken.
Alle onderzoeken geven namelijk aan dat er concrete opbrengsten mogelijk zijn, waarbij
docenten de hoofdrol vervullen.
Volgens Van Meersbergen en De Vries (2014) levert aandacht voor de uitgangspunten van
HGW een omslag in denken op. De manier van denken maakt adaptief onderwijs en
doeltreffende leerlingenbegeleiding mogelijk, waardoor een docent effectief om kan gaan
met verschillen tussen leerlingen in de klas. Met deze omslag van denken wil ik een
verandering bij de docenten teweegbrengen. Maar hoe pak ik dit in de praktijk aan? HGW
kan volgens Pameijer et al. (2011) pas voor kwaliteitsverbetering zorgen indien het
docententeam redeneert in termen van een overgang van wenselijkheid naar haalbaarheid.
De docenten vergelijken hun eigen werkwijze met die van HGW. Ze spiegelen zich eraan
door zich af te vragen:
 Wat doe ik al handelingsgericht?
 Wat wil ik nog handelingsgerichter gaan doen?
 Waar heb ik ondersteuning bij nodig?
Deze vragen komen overeen met de opdrachten die ik van de schoolleiding heb gekregen:
bewaar wat goed werkt, stimuleer de handelingsgerichte uitgangspunten en ondersteun de
docenten waar nodig om de uitgangspunten compleet te laten naleven. Ik heb daarom de
keuze gemaakt HGW toe te passen in het traject.
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2.1.2 Kleuren van De Caluwé en Vermaak
De Caluwé en Vermaak (2006) hebben vijf manieren van kleurdenken met betrekking tot
veranderingsprocessen ontwikkeld. De kleuren geven inzicht in de manier waarop mensen
over veranderingen denken en ze bieden handvatten om meningen van mensen inzichtelijk
te maken en daarover met ze in dialoog te gaan. Iedere kleur staat tegelijkertijd voor een
ideaal en een valkuil. Geeldenkers zijn mensen – in dit geval docenten – die bereid zijn te
veranderen als je rekening houdt met hun belangen. Een passende aanpak in de praktijk is
om ze het gevoel te geven dat ze onafhankelijk zijn, waarbij de coach zich indien nodig richt
op haalbare oplossingen. Blauwdrukdenkende docenten, vervolgens, zullen veranderen als
je van tevoren een duidelijk plan presenteert met een gegarandeerd eindresultaat. De
bestuurbaarheid van deze docenten is groot. Zij houden van regelmatig overleggen en van
voortgangsmetingen aan de hand van een vastgestelde planning. Binnen het
rooddrukdenken vinden de docenten gemeenschappelijkheid belangrijk. Zij zijn gevoelig voor
verbale interactie. Voor hen is het belangrijk een instrument te kiezen dat bij de situatie past.
Groendenkers vinden zelfreflectie erg belangrijk. Het is van belang dat een coach zich richt
op het steunen van docenten die oplossingen willen bereiken. Witdenkers, tot slot, vinden
verandering normaal en houden van vernieuwing. Deze docenten hebben ruimte nodig om
zichzelf te ontwikkelen. Een coach zal hun innerlijke zekerheid aanspreken (Van
Meersbergen & De Vries, 2014)
2.1.3 Keuze in leiderschapsmodel
In Figuur 1 is te zien dat het model Situationeel Leiderschap van Hersey (2013) twee
dimensies onderscheidt: taakgericht en relatiegericht gedrag. Bij taakgericht gedrag ligt het
accent op het einddoel. Bij het relatiegerichte gedrag ligt het accent op de verhoudingen
tussen mensen. Door de twee dimensies ontstaan er vier combinatiestijlen van leidinggeven,
genaamd delegeren, overleggen, overtuigen en instrueren (Hersey, 2013). Toegepast op het
huidige onderzoek, geef ik bij het delegeren weinig sturing en richt ik me op het resultaat. De
docenten hebben veel verantwoordelijkheid en bevoegdheid om de begeleiding aan een
leerling zelf uit te voeren. Bij het overleggen ondersteun ik de docenten bij de uitvoering van
de begeleiding. De docenten krijgen weinig sturing en besluiten worden gezamenlijk
genomen. Bij het overtuigen hanteer ik zowel relatie- als taakgericht gedrag. Naast sturing
wordt er veel aandacht besteed aan de ondersteuning bij de uitvoering ervan. Bij de laatste
stijl, het instrueren, geef ik duidelijk aan welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden
en op welke manier. Ik ben aanwezig bij de uitvoering. Met een passende keuze van een
aanpak wil ik gewenst gedrag ontlokken. Ik houd in mijn begeleiding rekening met de
principes van oplossingsgericht werken. De relatie met de docent is het belangrijkst, de
docent is zijn eigen expert en kan zelf goed inschatten waar hij begeleiding in nodig heeft. Ik
wil me tijdens het traject focussen op wat hij wel kan en niet op wat hij niet kan.
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Figuur 1. Model Situationeel Leiderschap: aangepast overgenomen uit Situationeel
leidinggeven (p. kaft) uit Hersey (2013).
In het GROW-coachingmodel (Landsberg, 2003) wordt gekeken naar waar iemand naartoe
wil (Goal), wat op dat moment zijn positie is (Reality), welke opties er zijn om de gewenste
bestemming te bereiken (Options) en welke weg bewandeld gaat worden (Way forward)
(Figuur 2). Het model is net als het Situationeel Leiderschap gericht op het aanbrengen van
structuur in een coachingtraject. De kracht van het GROW-coachingmodel is dat het in vier
stappen leidt tot een helder eindresultaat. Doordat het teamlid zelf actief is in het verhelderen
van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter (Landsberg, 2003).
Het model komt goed overeen met de oplossingsgerichte gedachtegang die ik wil bereiken
binnen het team. Het verschil met het model Situationeel Leiderschap zit hem in de rol van
de coach. Het GROW-coachingmodel gaat ervan uit dat een coach geen expert is in de
situatie van een docent. De coach fungeert als objectieve facilitator die ondersteuning biedt
bij het selecteren van de beste optie, zonder advies aan te duiden (Landsberg, 2003). Ik
vind, gezien de ernst van de praktijksituatie (de onvoldoende van de onderwijsinspectie, die
in mei 2016 opnieuw bekeken wordt) en de hulpvraag van de teamleden, het af te raden om
een coach neer te zetten die niet bekend is met de docenten noch met HGW in de klas.
Daarnaast wil ik mijn eigen handelen in het begeleiden van collega’s versterken. Ik mis in het
GROW-coachingmodel tevens de verdieping in het relatiegerichte aspect, een belangrijk
onderdeel vanuit de principes van het oplossingsgericht werken. Om die reden kies ik in het
traject niet voor het GROW-coachingmodel.

Figuur 2. Het GROW coaching model: overgenomen uit Toa of Coaching: Boost Your
Effectiveness at Work by Inspiring and Developing Those Around You (p. 27-31)
(Landsberg, 2003).
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De Platinaregel van Alessandra en O’Conner (2001) komt het meest overeen met het model
Situationeel Leiderschap. De Platinaregel luidt: “treed anderen tegemoet zoals zij benaderd
willen worden” (Van den Brand, 2010, p. 409). Kort gezegd gaat het net als bij het
Situationeel Leiderschap over afstemmen. Het is bij de Platinaregel van groter belang dan bij
het GROW-coachingmodel en het model Situationeel Leiderschap, dat je je eigen
interpersoonlijke stijl goed kent. Je interpersoonlijke stijl kan je indelen langs twee dimensies:
open tegenover gesloten gedrag en direct tegenover indirect gedrag. De twee dimensies
creëren vier interpersoonlijke stijlen: die van de regisseur, de motivator, de analyticus en de
zorgdrager. De vier stijlen komen overeen met het Situationeel Leiderschap. Het gaat bij de
Platinaregel echter niet om het plakken van een etiket op mensen. Deze regel houdt
daarentegen mensen een spiegel voor waardoor ze zichzelf vragen stellen zoals: “zou dat
ook voor mij gelden?” en “doe ik dat inderdaad zo?”. Ik heb me afgevraagd of ik in mijn
onderzoek de tijd heb om eerst mijn interpersoonlijke stijl te ontleden en vervolgens ook nog
het docententeam te coachen. Ik wil in slechts twee maanden een verandering plaats laten
vinden. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik die tijd niet heb. Daarnaast vind ik het als
blauwdrukdenker (Bijlage B) prettig me goed voor te bereiden op een coachtraject met de
docenten. Ik denk dat ik er niet aan ontkom, door mijn geringe ervaring als coach, mijn
voorkeur in kleur, mijzelf en de docenten vooraf in een hokje te stoppen zodat ik mijn
begeleiding kan afstemmen. In mijn achterhoofd blijft niettemin hangen dat ik altijd moet
blijven luisteren naar een docent. Ik zal de Platinaregel niet toepassen in het traject.
Alles bij elkaar opgeteld vind ik Situationeel Leiderschap van Hersey (2013) als hoofdmodel
het meest compleet voor mijn onderzoek, omdat de coach leert zijn leiderschapsstijl aan te
passen aan de situatie van de docent. Daarnaast biedt het model de docent de mogelijkheid
mee te groeien in de ontwikkeling van de taakvolwassenheid. Beide kenmerken komen terug
in de doelstelling van mijn onderzoek. Hersey (2013) geeft wel de kanttekening dat het
noodzakelijk is dat de leider haar gedrag en dat van de teamleden, in relatie tot de situatie,
begrijpt, zodat hierop geanticipeerd kan worden. Vandaar dat ik ervoor kies om te starten
met de kleurentheorie van De Caluwé en Vermaak (2006) zodat ik mijn begeleiding direct
passend kan aanbieden en zo weinig mogelijk weerstand kan verwachten van de docenten.
Het kleurdenken gebruik ik als opmaat voor het hoofdmodel Situationeel Leiderschap.
2.1.4 Competenties zorgcoördinator voor het accepteren van HGW
Om mezelf te versterken tijdens de coachgesprekken kies ik voor de oplossingsgerichte
benadering van Furman (2012). Deze visuele benadering van “De Hand” is voor mij
makkelijk te onthouden, omdat ik door mijn dagelijks werk als docent Lichamelijke
Opvoeding visueel ben ingesteld. Ik kan De Hand toepassen tijdens het begeleiden van het
team. De methode werkt als volgt. De duim staat voor het maken van contact, waarbij je
zorgt dat je de aandacht van de ander krijgt. De wijsvinger vraagt van je duidelijk te zijn wat
je van de ander verwacht. Bij de middelvinger leg je de ander uit waarom je dit vraagt zodat
de ander het verzoek begrijpt. De ringvinger staat voor het aanmoedigen van de ander zodat
hij zich uitgedaagd voelt. De pink vraagt tot slot om een afspraak over de aanpak. Deze
benadering kan me helpen om de ander te laten luisteren zonder dat ik de relatie forceer.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie
3.1 Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek wil ik in twee maanden de ondersteuningsbehoeften van de docenten in
de zeven uitgangspunten van HGW verkleinen door hen met behulp van veranderkleuren en
hun competentieniveau te coachen. Eveneens wil ik mijn coachingvaardigheden, in mijn rol
als zorgcoördinator, versterken. Tot slot hoop ik door coaching van de docenten HGW van
de docenten in de klas te verbeteren.
3.2 Onderzoeksparadigma
In een praktijkgericht onderzoek kan volgens De Lange, Schuman en Montesano Montessori
(2001) een gecombineerde aanpak uit verschillende paradigma’s van nut zijn. Ik heb
gekozen voor een combinatie van het pragmatisme- en kritisch-emancipatorische
paradigma. Het pragmatismeparadigma (Lincoln & Guba, 2000) concentreert zich op het
verbinden van de praktijk met de theorie. Ik word in het onderzoek als coach in het centrum
gezet en mijn handelen en denken staan daarbij in dienst staan van het oplossen van
praktische problemen op school. Mijn rol in het onderzoek is die van verbeteraar en
interventionist. Naast het oplossen van praktische problemen in de praktijk wil ik mijn eigen
competenties versterken. Het kritisch-emancipatorische paradigma vraagt erom het eigen
handelen kritisch te bekijken. In mijn onderzoek vraag ik daarom feedback aan de docenten
en critical friends zodat ik kan reflecteren op mijn handelen.
3.3 Onderzoeksstrategie
Een actieonderzoek past het beste bij de probleemstelling van dit onderzoek, omdat het mij
in staat stelt met ‘hoe’-vragen te werken en omdat de uitvoerder van het onderzoek
betrokken is bij de actie. Meerdere bronnen vinden zowel verandering als HGW passen
binnen een actieonderzoek (Pameijer & Van Beukering, 2008; Pameijer, Van Beukering &
De Lange, 2011; Van Meersbergen & De Vries, 2014). De sterke punten van een
actieonderzoek zijn verder de nadruk op veranderen, het inzicht dat er tijd moet worden
besteed aan verkennen, volgen en beoordelen en het betrekken van medewerkers bij het
HGW traject (Saunders, Lewis & Thornhil, 2005). Een aantal kenmerken komt overeen met
het pragmatisme- en kritisch-emancipatorische paradigma. De methode van mijn onderzoek
is die van onderzoek in actie in plaats van die van onderzoek over de actie (Coghlan &
Brannick, 2005). Ik wil namelijk oplossingsgericht werken met de docenten. Het resultaat van
het actieonderzoek bestaat uit de bevindingen van alle betrokkenen die voor die personen
daadwerkelijk van belang zijn. Schein (2010) benadrukt het belang van het betrekken van de
docenten, omdat medewerkers eerder geneigd zijn veranderingen door te voeren waarover
ze hebben meegedacht.
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Het Action Research-model past bij een actieonderzoek. Het is een onderzoeksmethode
waarbij de onderzoeker ingrijpt in en tijdens het onderzoek. Dat dient twee doelen: enerzijds
een middel om te komen tot positieve verandering en anderzijds worden hierdoor kennis en
theorie gegenereerd. Het is daarbij belangrijk dat de onderzoeker zichzelf opstelt als een
‘sociaal verander-expert’ die docenten helpt en stimuleert om hun gedrag te veranderen
(Coenen, 2001). Het Action Research-model (Figuur 3) begint binnen een specifieke context
en met een duidelijk geformeerd doel. Het analyseren van de feiten maakt de planning van
de actie mogelijk. De acties worden ondernomen en beoordeeld. De daaropvolgende cyclus
start met het bepalen van het nieuwe doel. Vanwege tijdsdruk heb ik in mijn onderzoek
bewust gekozen voor twee cycli, het Action Research-model, in plaats van drie cycli, het
model van de Spiraal.

Figuur 3. Het Action Research-model: aangepast overgenomen uit Handelingsonderzoek –
De verhouding tussen onderzoeker en onderzochte (Coenen, 2001, p.65)

3.4 Respondenten, triangulatie, betrouwbaarheid en validiteit
3.4.1 Respondenten
De pragmatisme- en kritisch-emancipatorische paradigma’s zijn gericht op een kleinschalig
onderzoek. Het mavodocententeam bestaat uit negen docenten. Vier daarvan hebben zich
vrijwillig opgegeven voor het onderzoek. Ze hebben in het voorgesprek aan mij te kennen
gegeven behoefte te hebben aan ondersteuning in kennis en/of borging over de zeven
uitgangspunten van HGW in de klas. Twee docenten ken ik al geruime tijd. Met de andere
twee werk ik nog maar kort samen. Ik kan nog moeilijk inschatten welke begeleiding ze nodig
hebben. Ik zal de uitkomsten uit de vragenlijst en de kleurenscan afwachten voordat ik de
begeleiding kan gaan voorbereiden.
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3.4.2 Triangulatie
Voor de triangulatie heb ik informatie gebruikt van de betrokken docenten, een critical friend
en vanuit eigen ervaring, op basis van een gesloten vragenlijst, kijkwijzers, kleurenscan en
een logboek. De zeven uitgangspunten van HGW (Pameijer, Van Beukering & De Lange,
2011), het model Situationeel Leiderschap (Hersey, 2013) en het kleurdenken (De Caluwé &
Vermaak, 2006) hebben daarbij als leidraad gediend.

3.4.3 Betrouwbaarheid
In sociale beroepscontexten waarin je met mensen te maken hebt, is het bijna niet mogelijk
een onderzoek op identieke wijze te herhalen (Van der Donk & Van Lanen, 2013). Het is de
vraag of het onderzoek kan leiden tot betrouwbare resultaten. Een critical friend heeft me
gevraagd hoe ik de betrouwbaarheid van mijn onderzoek ga verzekeren. Ik heb een aantal
adviezen, die ik heb gevonden in Saunders, Lewis en Thornhill (2005), toegepast binnen het
onderzoek.
1) Om de metingen zo betrouwbaar mogelijk te maken, heb ik de vragen uit de
vragenlijst over HGW, de kleurenscan en de kijkwijzers over mijn functioneren
overgenomen uit verschillende boeken die volgens de bronnen gebaseerd zijn op
eerder onderzoek.
2) De vragenlijst, de kleurenscan en de kijkwijzers zijn gedigitaliseerd in Google Forms
zodat iedere docent ze op een zelfgekozen moment in kan vullen.
3) De kijkwijzer over mijn competentievaardigheden is anoniem zodat antwoorden niet
herleid kunnen worden tot een docent.
4) Mijn competentievaardigheden worden zowel door docenten, als door een critical
friend en mijzelf beoordeeld.
3.4.4 Validiteit
Een aantal factoren beperkt de validiteit van mijn onderzoek. De onderzoeksresultaten,
conclusies en theorie kunnen niet gegeneraliseerd worden omdat ze gericht zijn op de
situatie van het huidige onderzoek. Het kan zijn dat één respondent toch nog afhaakt
vanwege de werkdruk op school of door ziekte. Eén collega heeft zich aangeboden om
reserve te staan indien dit probleem zich voordoet. Daarnaast heb ik bewust voor het aantal
van vier respondenten gekozen omdat de opleiding minimaal drie respondenten vereist.
3.5 Ethische aspecten en dilemma’s
3.5.1 Ethische aspecten
 Voorafgaand aan dit onderzoek heb ik de docenten door middel van een korte
presentatie geïnformeerd over het doel. Ik heb hun de ruimte gegeven voor het stellen
van vragen.
 Met de docenten die zich na de presentatie hebben opgegeven voor deelname aan het
onderzoek, heb ik afspraken gemaakt over de organisatie van mijn begeleiding. Ik zorg
ervoor dat de afspraken worden nagekomen. Dit past bij mijn persoonlijke waarden en
normen. Ik wil geen fouten maken en zal me iedere keer afvragen of ik wel voldoe aan de
afspraken. Ik kan in mijn agenda de gemaakte afspraken controleren.
 Ik onderzoek aan welk begeleidersgedrag de docenten behoeften hebben en welk
competentieniveau ze beheersen. Ik wil doordacht met het team aan de slag gaan om te
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voorkomen dat er weerstand ontstaat.
Het onderzoek wordt doorlopend en op kritische wijze gevolgd door de docenten en
critical friends, zodat ik desnoods tijdig gecorrigeerd kan worden. Ik moet bewust worden
van de reikwijdte van de uitspraken die ik doe.
De docenten blijven anoniem binnen mijn onderzoek en hun identiteit kan door een
buitenstaander niet herleid worden.
Ik vraag vooraf toestemming aan de schoolleiding voor alle stappen die ik onderneem
binnen mijn onderzoek.

Een critical friend heeft gevraagd of de vijf docenten van het mavoteam die niet meewerken
met het onderzoek na afloop de onderzoeksresultaten gepresenteerd krijgen om hier hun
voordeel mee te doen. Na afloop presenteer ik die in een voordracht aan het gehele team.
De schoolleiding vraagt mij om volgend schooljaar in kleine groepjes de begeleiding verder
uit te breiden.
3.5.2 Dilemma’s van de zorgcoördinator
Ik betwijfel of ik ertoe in staat ben docenten van alle types kleurdenken te begeleiden.
Volgens De Caluwé en Vermaak (2006) is dit niet onmogelijk, maar is het wel een grote
opgave. Ieder heeft volgens hen affiniteit met precies twee stijlen, in mijn geval is dit blauwen rooddrukdenken (Bijlage B). Het verwijst naar datgene waar ik sterk in ben, namelijk
plannen en de voortgang bewaken, en waar ik in geloof, namelijk leren door informatie te
delen.
Eveneens heb ik me afgevraagd hoeveel verschillende kleuren ik aankan. In bronnen over
kleurdenken (De Caluwé, 2001; De Caluwé & Vermaak, 2006; Van Meersbergen & De Vries,
2014) heb ik geen antwoord gevonden op deze vraag. Ik zal het zelf ondervinden.
Vervolgens vraag ik mij af of mijn onderzoek ethisch verantwoord is. Ik ben van mening van
wel, want De Caluwé (2001) geeft aan dat een blauwdrukaanpak een leerzame
(start)ervaring is. Het blauwdrukdenken is mijn sterkste kant. Ik kan hier altijd op terugvallen.
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3.6 Dataverzameling en werkplan
In mijn onderzoeksvoorstel heb ik de feedback gekregen dat ik te summier de
onderzoeksmethode per deelvraag heb uitgewerkt. Tevens ontbreekt de relatie naar het
cyclisch handelen. Hieronder heb ik gevraagde informatie verwerkt.
3.6.1 Deelvraag 1
In Tabel 1 is te zien dat ik het onderzoek start met het indiceren van de huidige situatie door
middel van een vragenlijst met gesloten vragen. Ik wil in de vragenlijst de kennis over HGW
peilen en de hulpvraag van de docenten in kaart brengen. Tot slot meet ik het effect van mijn
begeleiding op de docenten door opnieuw de vragenlijst af te nemen.
Tabel 1. Deelvraag 1. Overgenomen uit hoofdstuk 1, paragraaf 4 (p. 3), 2016.
Deelvraag 1: Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van het mavodocententeam voor het
implementeren van de zeven uitgangspunten van HGW in de klas en wat is het effect van de
inzet van mijn begeleiding?
Onderzoeksmiddel
Gesloten vragenlijst
Moment van afname
Start onderzoek, februari 2016
Na de 1e cyclus, maart 2016
Na afloop van de 2e cyclus, april 2016
Soort data
Resultaten van de driepuntsschaal
Analysemethode
Dataverwerking in Google Forms en Excel
Daarnaast
per
collega
de
ondersteuningsbehoefte
beschrijven
Respondenten
Vier docenten

3.6.2 Deelvraag 2
Voor het beantwoorden van deelvraag 2 (zie Tabel 2) neem ik aan de start van het
onderzoek digitaal de kleurenscan van De Caluwé en Vermaak (2006) af. De kleurentheorie
is bruikbaar bij het kiezen van een kansrijke veranderaanpak. Het maakt het voor mij
makkelijker met de docenten in gesprek te gaan.
Tabel 2. Deelvraag 2. Overgenomen uit hoofdstuk 1, paragraaf 4 (p. 3), 2016.
Deelvraag 2: Met welke ‘kleuren’ in termen van De Caluwé en Vermaak (2006) heb ik binnen
het mavodocententeam te maken om HGW te accepteren en wat vraagt dat van mij als
zorgcoördinator?
Onderzoeksmiddel
Gesloten kleurentest
Moment van afname
Start onderzoek, februari 2016
Soort data
Digitale kleurenscan: twee stellingen
Analysemethode
Resultaten in een spinnenweb
Daarnaast
per
collega
de
ondersteuningsbehoefte
beschrijven
Respondenten
Vier docenten
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3.6.3 Deelvraag 3
Om deelvraag 3 te beantwoorden heb ik de kijkwijzer ‘competenties zorgcoördinator’, de
kijkwijzer ‘dialoog’ en het logboek ontwikkeld (zie Tabel 3). In de kijkwijzers wordt mijn groei
in competentie zichtbaar gemaakt door de tabellen horizontaal met elkaar te vergelijken. Per
ontwikkelpunt uit beide kijkwijzers maak ik een plan in het logboek. Ik observeer en reflecteer
op de actie en maak een nieuw plan voor de tweede cyclus.
Tabel 3. Deelvraag 3. Overgenomen uit hoofdstuk 1, paragraaf 4 (p. 3), 2016.
Deelvraag 3: Wat is het effect van de inzet van het praktijkgerichte model Situationeel
Leiderschap en de Kleurentheorie op mijn competenties als zorgcoördinator?
Onderzoeksmiddel
1. Beoordelingskader competentieprofiel zorgcoördinator
2. Kijkwijzer dialoog
3. Logboek
Moment van afname
Alle drie worden ze afgenomen bij de start van het
onderzoek, na de eerste cyclus en na afloop van de tweede
cyclus.
Soort data
1. Gesloten vragenlijst, driepuntsschaal
2. Gesloten vragenlijst, vierpuntsschaal
3. Vierpuntschaal
Analysemethode
Dataverwerking in Excel
Daarnaast uitkomsten per onderdeel beschrijven
Respondenten
1. Vier docenten
2. Critical friend en de onderzoeker
3. De onderzoeker
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Hoofdstuk 4: Data-analyse en resultaten
Ik geef bespreek in dit hoofdstuk de resultaten en de analyse per deelvraag.
4.1 Resultaten deelvraag 1
Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van het mavodocententeam voor het implementeren
van de zeven uitgangspunten van HGW in de klas en wat is het effect van de inzet van mijn
begeleiding?
4.1.1 Afstemmen coaching traject per docent
Voor het afstemmen van het coachingtraject op de ondersteuningsbehoeften van de docent
breng ik per docent de ondersteuningsbehoeften in kaart. Ik ben uitgegaan van de zeven
uitgangspunten van HGW, te weten:
 uitgangspunt 1, de onderwijsbehoeften van leerlingen;
 uitgangspunt 2, afstemming en wisselwerking;
 uitgangspunt 3, de leerkracht doet er toe;
 uitgangspunt 4, positieve kenmerken;
 uitgangspunt 5, constructief samenwerken;
 uitgangspunt 6, doelgericht handelen;
 uitgangspunt 7, systematisch en transparante werkwijze.
Om het competentieniveau van de docent in te schalen heb ik gebruikgemaakt van het
model Situationeel Leiderschap (Hersey, 2013. P.72, Bijlage D). Er zijn vier
competentieniveaus mogelijk, namelijk: laag, middelmatig hoog, middelmatig en hoog.
Figuur 4 laat zien dat Docent 1 tijdens de nulmeting in drie van de zeven HGWuitgangspunten ondersteuningsbehoeften heeft. Ik heb de docent ingeschaald op een
middelmatig competentieniveau. Dit betekent dat zij een matige mate van sturing nodig
heeft. Dit vraagt van mij uitleg te geven over de drie uitgangspunten van HGW en docent de
gelegenheid te geven tot het stellen van vragen. Concreet heeft de docent op dit niveau
ondersteuning nodig in het reflecteren van haar eigen rol. Ik bied tijdens de begeleiding
verschillende werkvormen aan: wat werkt goed bij deze leerling en wat past bij jou? Ook leer
ik de docent hulpvragen te formuleren. Verder wenst de docent begeleiding te krijgen in het
voeren van constructieve oudergesprekken. Ik geef haar voorafgaand aan het gesprek
handvatten, volgens “De Hand” om constructief met de ouders te communiceren (Furman,
2012). Ik ben tijdens gesprekken aanwezig, ondersteun haar wanneer nodig, en geef haar
feedback na afloop van het gesprek. De docent heeft ook ondersteuning nodig in het
herkennen van positieve eigenschappen van leerlingen. Met elkaar gaan we op zoek naar de
sterke kanten en interesses van de betrokken leerlingen. Gezamenlijk observeren we tijdens
een les de leerlingen en bespreken we met elkaar wat er wel en niet goed met hen gaat.
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Ondersteuningsbehoeften docent 1
7
6

Uitgangspunt 7

5
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uitgangspunten

Uitgangspunt 6

4

Uitgangspunt 5

3

Uitgangspunt 4
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2

Uitgangspunt 2

1

Uitgangspunt 1

0
Nulmeting

Na 1e cyclus

Eindmeting

Figuur 4. Ondersteuningsbehoeften docent 1: aangepast overgenomen uit de resultaten van
de vragenlijst HGW Hartverwarmend onderwijs voor iedereen (Bijlage C).
Docent 2 (Figuur 5) heeft met de nulmeting in alle uitgangspunten van HGW
ondersteuningsbehoeften. Ik heb de docent ingeschaald op een laag competentieniveau.
Daarom geef ik specifieke instructie en zie ik nauwlettend toe op de prestaties. Bij ieder
begeleidingsmoment vertel ik wat er gedaan kan worden, wanneer en hoe en door wie en
met wie. Op dit niveau neem ik met de docent één leerling in gedachte. Per uitgangspunt
loop ik na wat de docent volgens zichzelf al kan (met recente voorbeelden), wat er nog
gedaan kan worden en welke ondersteuning daarbij nodig is. Vervolgens maak ik een plan
van aanpak waarin kaders (wat, wanneer, hoe, wie) duidelijk omschreven zijn. Wekelijks plan
ik een contactmoment in om met elkaar te reflecteren.

Ondersteuningsbehoeften docent 2
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Figuur 5. Ondersteuningsbehoefte docent 2: aangepast overgenomen uit de resultaten van
de vragenlijst HGW Hartverwarmend onderwijs voor iedereen (Bijlage C).
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De derde deelnemer van het onderzoek, Docent 3, heeft bij de nulmeting voor twee HGWuitgangspunten ondersteuningsbehoeften (Figuur 6). De docent heeft een middelmatig hoog
competentieniveau. Mijn belangrijkste taak bestaat uit het aanmoedigen van de inbreng en
de betrokkenheid van de docent. Op dit niveau overleg ik met de docent over het afstemmen
van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Ik richt me op het
teweegbrengen van een omslag in het denken bij de docent in termen van wat de leerling
nodig heeft, in plaats van in termen van wat de leerling aan belemmeringen heeft. Daarnaast
ondersteun ik de docent in het maken van een systematische planning.

Ondersteuningsbehoeften docent 3
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6
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Figuur 6. Ondersteuningsbehoefte deelnemer 3. Aangepast overgenomen uit de resultaten
van de vragenlijst HGW Hartverwarmend onderwijs voor iedereen (Bijlage C).
Docent 4 heeft voorafgaand aan het onderzoek geen ondersteuningsvragen voor de
zorgcoördinator (Figuur 7). De docent past in een hoog competentieniveau. Ik deel zijn
suggestie om hem zijn gang te laten gaan. Van tijd tot tijd neem ik poolshoogte om te
controleren of de docent op het juiste spoor blijft. Daarnaast geef ik de docent
tweewekelijkse feedback over zijn werk zodat duidelijk is dat dat wordt gewaardeerd.
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Figuur 7. Ondersteuningsbehoefte docent 4: aangepast overgenomen uit de resultaten van
de vragenlijst HGW Hartverwarmend onderwijs voor iedereen (Bijlage C)
4.1.2 Effectmeting
Docenten 1, 3 en 4 hebben na afloop van het praktijkonderzoek geen hulpvraag meer voor
de zorgcoördinator om de zeven uitgangspunten van HGW toe te kunnen passen in de klas.
Docent 2 heeft in zes van de zeven uitgangspunten nog hulpvragen (Figuren 4, 5, 6, 7).
Opvallend aan de eindmeting is dat alle vier de docenten vinden dat ze na afloop van het
onderzoek niet handelingsgerichter zijn gaan werken in de klas. Eveneens is er een stijging
in het aantal zelfevaluaties die geformuleerd zijn als ‘dit zou ik handelingsgerichter willen
doen, maar daar heb ik geen ondersteuning in nodig’ (Tabel 4). Net als bij de nulmeting is er
bij de eindmeting weinig overeenkomst tussen de docenten. De docenten zijn echter
unaniem in hun bevinding dat ze in de klas de positieve aspecten van de betrokken leerling
kunnen benoemen en inzetten (Bijlage C).
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Tabel 4. Effectmeting van het implementeren van HGW in het mavodocententeam:
aangepast overgenomen uit de resultaten van de vragenlijst HGW Hartverwarmend
onderwijs voor iedereen (Bijlage C).
Docenten

Nulmeting

Eindmeting

(in procenten)

(in procenten)

Docent 1

39%

48%

33%

67%

Docent 2

48%

5%

39%

10%

Docent 3

76%

14%

71%

29%

Docent 4

57%

43%

48%

52%

De docent werkt reeds voldoende handelsgericht

%

De docent zou de zeven uitgangspunten handelingsgerichter willen toepassen
in de klas maar heeft geen ondersteuningsbehoeften benoemd voor de
zorgcoördinator
Het percentage geeft weer in hoeverre de in totaal zeven uitgangspunten
(100%) van HGW aanwezig zijn per docent

4.1.3 Conclusie
Het competentieniveau van de docenten is divers. Daarnaast komen de
ondersteuningsbehoeften per HGW-uitgangspunt amper tussen docenten overeen. Dit
vereist een plan van aanpak op individueel niveau .
Op basis van de resultaten van de eindmeting zijn drie docenten van mening dat mijn
begeleiding effect heeft gehad op zijn of haar hulpvraag. Eén docent heeft in het gehele
traject geen hulpvraag gehad.
Ik kan eveneens concluderen dat ik bij drie van de vier docenten geen ondersteuning meer
hoef te bieden. Eén docent zal ik nog verder gaan begeleiden. Dit is de docent die bij de start
van het onderzoek de meeste hulpvragen had.
Tot slot is het voor mij duidelijk geworden dat mijn begeleiding geen positief effect heeft
gehad op het uitvoeren van HGW in de klas. De docenten hebben ingezien dat ze meer
tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften van de risicoleerlingen.
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4.2 Resultaten deelvraag 2
Deelvraag 2:
Met welke ‘kleuren’ in termen van De Caluwé en Vermaak (2006) heb ik binnen het
mavodocententeam te maken om HGW te accepteren en wat vraagt dat van mij als
zorgcoördinator?
4.2.1 Dominante kleur per docent en mijn rol als zorgcoördinator
Docent 1 is vooral een blauwdrukdenker (Figuur 8). De toepassing van mijn begeleiding
vereist dat ik van tevoren een duidelijk doel formuleer, de te doorlopen stappen goed monitor
en op basis daarvan het traject bijstuur. Ik houd het proces zoveel mogelijk stabiel en ik
reduceer de complexiteit.

Figuur 8. Spinnenweb Kleurentheorie Docent 1: aangepast overgenomen uit de resultaten
van de verandertest op basis van kleuren.
Docent 2 heeft als dominante kleur het groendrukdenken (Figuur 9). De gepaste behandeling
binnen het traject is de docent te motiveren en vooral om feedback te faciliteren. Het
leerresultaat kan ik vooraf schetsen, maar wordt niet gegarandeerd.
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Figuur 9. Spinnenweb Kleurentheorie Docent 2: aangepast overgenomen uit de resultaten
van de verandertest op basis van kleuren.
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Docenten 3 en 4 zijn vooral rooddrukdenkers (Figuren 10 en 11). Het vraagt van mij in hun
geval een hoge mate van zorgvuldigheid om gevoeligheden te ontwijken.

Figuur 10. Spinnenweb Kleurentheorie Docent 3: aangepast overgenomen uit de resultaten
van de verandertest op basis van kleuren.

Figuur 11. Spinnenweb Kleurentheorie Docent 4: aangepast overgenomen uit de resultaten
van de verandertest op basis van kleuren.
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4.2.2 Inschalen docenten verandertraject
Het model Situationeel Leiderschap, de uitslag van de vragenlijst en de uitslag van de
kleurentest stellen mij in staat een stijl van coaching te kiezen die past bij de docent en die
het meeste kans op biedt op succes (Tabel 5). Ik heb de verschillende stijlen gevonden in
het boek Situationeel Leiderschap (Hersey, 2013, p.72; Bijlage D).
Tabel 5. Inschaling van de docenten in het coachingtraject: aangepast overgenomen uit de
resultaten van de verandertest op basis van kleuren, de competentieinschaling en Bijlage D.
Kleur

Competentieniveau

Stijl van leidinggeven

Docent 1

Blauw

Middelmatig competentieniveau

Stijl 2, overtuigen

Docent 2

Groen

Laag competentieniveau

Stijl 2, overtuigen

Docent 3

Rood

Middelmatig hoog competentieniveau

Stijl 3, overleggen

Docent 4

Rood

Hoog competentieniveau

Stijl 4, delegeren

Een critical friend heeft mij gevraagd hoe het komt dat Docent 2 ingeschaald is in stijl 2.
Volgens Hersey (2013) zou het competentieniveau van de deelnemer ingeschaald kunnen
worden in stijl 1, het instrueren. Gezien de kleur, het groendrukdenken, heb ik voor een
andere stijl (stijl 2) gekozen. Volgens De Caluwé en Vermaak (2006) is een voorwaarde voor
succes bij een groendrukdenker dat er veiligheid, ruimte voor de eigen ontwikkeling en
creativiteit en openheid worden geboden. In het geval van stijl 1 bepaalt de coach wat de
docent gaat doen, alsook waar, wanneer en hoe. Om passiviteit van de docent in het
actieonderzoek te voorkomen heb ik het coachingtraject ingezet in stijl 2 met het risico dat de
sturing nog niet voldoende is voor de docent.
4.2.3 Conclusie
Het coachen van de docenten doe ik volgens drie verschillende stijlen. Het kleurdenken van
een docent heeft de doorslag omdat ik in mijn begeleiding rekening wil houden met de
principes van het oplossingsgericht werken. Ik vind het belangrijk dat ik mijn begeleiding op
de oplossing aanstuur in plaats van de docent een bepaalde kant op te dwingen die op dat
moment niet bij hem past. Ik wil tegelijkertijd weerstand en passiviteit voorkomen.
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4.3 Uitwerking deelvraag 3
Deelvraag 3:
Wat is het effect van de inzet van het praktijkgerichte model Situationeel Leiderschap en de
Kleurentheorie op mijn competenties als zorgcoördinator?
4.3.1 Resultaten van de instrumenten
In alle vijf de competenties, waarop ik met docenten, critical friends en voor mezelf
gereflecteerd heb, ben ik aan het einde van het onderzoek gegroeid (Figuur 12).

Beoordelingskader competentieprofiel
zorgcoördinator
Mijn onderwijsgebonden
competenties tijdens het begeleiden
van een collega

compenties

Mijn persoonsgebonden
competenties tijdens het begeleiden
van een collega
Mijn sturingsgebonden competenties
tijdens het begeleiden van een
collega

Eindmeting (%)
Nulmeting (%)

Mijn competentiecoaching en
advisering tijdens het begeleiden van
een collega
Mijn cognitieve vaardigheden, kennis
en ervaringscompetenties tijdens het
begeleiden van een collega
0

20
40
60
80
100
Percentage scores van 6 respondenten

Figuur 12. Algemeen beoordelingskader competentieprofiel zorgcoördinator door de
docenten: aangepast overgenomen uit de resultaten van de kijkwijzer (Bijlage E)
De meeste vooruitgang heb ik geboekt in mijn competentiecoaching en advisering tijdens het
begeleiden van een collega. Onder de competentie vallen de onderdelen toegankelijkheid,
inlevingsvermogen, coachingsvaardigheden, communicatievaardigheden en het hanteren
van gespreksvaardigheden (Bijlage E). De deelcompetenties coaching en het hanteren van
gespreksvaardigheden, hebben volgens de respondenten de sterkste groei doorgemaakt.
Van de veertien gespreksvaardigheden die ik heb getoetst ben ik in één vaardigheid bij de
eindmeting zelfs als expert aangemerkt (Figuur 13).
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Respondenten

Competentie: de onderzoeker weet wat ze wil bereiken in een
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Critical friend
Eindmeting
Nulmeting

Coach

0%

20%

40%
60%
80%
100%
Beoordeling in percentages

120%

Figuur 13. Resultaten kijkwijzer dialoog: aangepast overgenomen uit de resultaten van de
kijkwijzer (Bijlage F)
Mijn critical friend heeft opgemerkt dat Figuren 12 en 13 niet laten zien welk oordeel voor
welke respondent per meting geldt. De reden hiervoor is dat ik bewust de kijkwijzer
'Competentieprofiel’ anoniem in heb laten vullen om de betrouwbaarheid van het onderzoek
te waarborgen. Het gevolg hiervan is dat ik weliswaar door de inzet van het praktijkgerichte
model Situationeel Leiderschap en de Kleurentheorie gegroeid ben in mijn
competentieontwikkeling, maar dat ik nu niet kan beoordelen bij welke docent mijn
coachingstrategie past. Ik overweeg om in het volgende traject de kijkwijzer
‘Competentieprofiel’ net als de kijkwijzer ‘Dialoog’ niet anoniem in te laten vullen zodat ik mijn
begeleiding aan kan passen aan de specifieke wensen van de docent.
De uitkomsten uit de nulmetingen van de kijkwijzer ‘Competentieprofiel’ en de kijkwijzer
‘Dialoog’ heb ik in mijn logboek omgezet in een plan van aanpak. Ik ben gestart met elf
deelcompetenties (Bijlage G) en na de eerste cyclus ben ik in de tweede cyclus gestart met
vijf deelcompetenties. Vier daarvan zijn aan het einde van het onderzoek door de
respondenten van ‘beginner’ tot ‘gevorderd’ opgewaardeerd. Mijn processturing wordt aan
het einde van het onderzoek nog altijd als ‘beginner’ beoordeeld (Figuur 14).
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Resultaten competentieontwikkeling logboek na de 2e cyclus
Na 2e cyclus

Na 1e cyclus
75%

Wekelijks kort reflectiemoment,
aanpassen handelen in de praktijk

50%

Proces monitoren door het inplannen van
een wekelijks kort gesprek met docenten

50%
50%

Coachingstijl aanpassen aan de behoefte
van de docent

50%

75%

Concrete voorbeelden gebruiken in
gesprekken om abstracte informatie te
concretiseren

75%
50%
75%

Gesprekken benaderen vanuit drie
invalshoeken

50%
Percentage beoordeling respondenten

Legenda: de beoordeling is omgezet in percentages:
 Beoordeling ‘nog zoekend’, 1 punt = 25%
 Beoordeling ‘beginner’, 2 punten = 50%
 Beoordeling ‘gevorderde’, 3 punten = 75%
 Beoordeling ‘expert’, 4 punten = 100%
Figuur 14. Resultaten logboek: aangepast overgenomen uit de resultaten van de
kijkwijzer (Bijlage G)
4.3.2 Conclusie
Het inzetten van het model Situationeel Leiderschap en de Kleurentheorie heeft als effect
gehad dat ik volgens de respondenten in mijn competenties als zorgcoördinator ben
gegroeid. Er is na het doorlopen van de twee cycli maar één deelcompetentie als ‘beginner’
beoordeeld, namelijk de processturing.
Ik ben over twee dingen in dit deel van het onderzoek niet tevreden. Ten eerste had ik de
kijkwijzer ‘Competentieprofiel’ achteraf niet willen anonimiseren. Ten tweede wil ik in
toekomst de antwoordschalen van de verschillende instrumenten op elkaar afstemmen zodat
ik ze makkelijker met elkaar kan vergelijken.
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Hoofdstuk 5: Beantwoording deelvragen
Van elke deelvraag bespreek de verhouding tot de theorie,
professionalisering, alsook de aanbevelingen die eruit voortvloeien.

praktijk

en

mijn

5.1 Beantwoording deelvragen
5.1.1 Beantwoording deelvraag 1
Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van het mavodocententeam voor het implementeren
van de zeven uitgangspunten van HGW in de klas en wat is het effect van de inzet van mijn
begeleiding?
Met de diversiteit aan ondersteuningsbehoeften van de docenten voorafgaand aan het traject
heb ik rekening gehouden door middel van de toepassing van individuele coachingtrajecten.
Dit is in overeenstemming met Hersey (2013), die stelt dat er geen stijl van leidinggeven is
die voor elke persoon in elke situatie geschikt is. Docent 1 heeft aan het begin van het traject
in de volgende uitgangspunten ondersteuningsbehoefte:
 uitgangspunt 3, de leerkracht doet ertoe;
 uitgangspunt 4, positieve kenmerken;
 uitgangspunt 5, constructief samenwerken.
Ik heb mijn coaching ingeschaald in stijl 2, het overtuigen van de docent, en heb mijn
coaching specifiek afgestemd op de drie uitgangspunten waarin de docent
ondersteuningsbehoefte heeft. Docent 2 is eveneens ingeschaald in stijl 2. De docent heeft
aan de start van het traject in alle zeven uitgangspunten van HGW ondersteuningsbehoefte.
Ik heb de docent in de uitgangspunten ondersteund door sturing te geven en richtlijnen per
uitgangspunt te verstrekken. Docent 3 heeft bij de nulmeting voor twee HGWuitgangspunten ondersteuningsbehoefte:
 uitgangspunt 1, de onderwijsbehoeften van leerlingen;
 uitgangspunt 7, systematisch en transparante werkwijze.
Ik heb de coaching ingeschaald in stijl 3. De docent is aangemoedigd voor het opzoeken van
relevante informatie. Bij de laatste docent, Docent 4, heb ik mijn coaching ingeschaald in stijl
4 omdat de docent geen hulpvraag heeft gehad. Ik heb de docent verantwoordelijkheid
gegeven voor het nemen van besluiten en uitvoeren van begeleiding in de HGW cyclus.
Ik heb met iedere docent concreet afgesproken wie wat gaat doen, alsook hoe, wanneer en
waarom. Implementatieplannen waarbij het traject duidelijk is omschreven, hebben namelijk
volgens verschillende bronnen (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2011; Van
Meersbergen & De Vries, 2014) de meeste kans van slagen. Ik heb dit in de loop van het
traject toegepast omdat onduidelijke plannen irritatie bij mij veroorzaakten. Daarnaast ben ik
er door de docenten in het traject wel eens op gewezen dat hun eigen visie even zo
belangrijk is. Ik heb op mijn gedrag gereflecteerd en bedacht dat mijn handelen te maken
heeft met mijn ‘Kleur van denken’, namelijk het blauwdrukdenken. Mijn valkuilen zijn volgens
De Caluwé en Vermaak (2006) mijn ongeduld en mijn haast. Ik heb inderdaad moeite andere
personen de tijd te gunnen om na te denken, omdat ik al overtuigd ben van een bepaalde
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visie. Op deze manier neem ik soms een beslissing voor een ander. De docenten hebben
aangegeven meer tijd te willen hebben om tot een eigen visie te komen. Ik kan me hierin
vinden. Zij gaan tenslotte de leerlingen daadwerkelijk begeleiden. Ik heb in de praktijk meer
ruimte ingericht om met mensen in dialoog te gaan, door de informatie die ik van docenten
krijg te benutten en om te zetten in nieuwe (eigen) doelstellingen passend bij de docent.
Het effect van mijn begeleiden is dat drie van de vier docenten na afloop van het traject de
zeven uitgangspunten van HGW kennen en de implicaties ervan. Docent 2 heeft een lichte
vooruitgang geboekt. Kennis van HGW blijkt volgens verschillende bronnen (Pameijer, Van
Beukering & De Lange, 2011; Van Meersbergen & De Vries, 2014) goed overdraagbaar via
coaching. De attitude ten aanzien van bepaalde uitgangspunten is bij de docenten
veranderd. Waar ze voorheen van plan waren een bepaald uitgangspunt in de klas toe te
passen, zijn ze nu van mening dat ze dit handelingsgerichter voor de leerling kunnen doen.
Docent 1 formuleert dit als volgt: “Als je weet wat een leerling nodig heeft, dan zegt het ook
iets over jezelf als docent: ‘wil ik dat, kan ik dat?’” Dit heeft zijn ogen geopend en hij
beschouwt het als een verbeterpunt. Het is de docenten niet gelukt de verworven
vaardigheden toe te passen. Volgens Pameijer, Van Beukering en De Lange (2011) vraagt
de samenwerking met leerlingen, ouders en het ondersteuningsteam oefening en het
openstaan voor suggesties over je aanpak. Het uitvoeren van een effectief handelingsplan
kan volgens hen een proces van jaren zijn. Ik kan daarom niet verwachten dat de docenten
dit binnen twee maanden kunnen uitvoeren. Die doelstelling is niet reëel gebleken.
5.1.2 Beantwoording deelvraag 2
Met welke ‘kleuren’ in termen van De Caluwé en Vermaak (2006) heb ik binnen het
mavodocententeam te maken om HGW te accepteren en wat vraagt dat van mij als
zorgcoördinator?
Binnen het docententeam heb ik met drie kleuren te maken, te weten rood- blauw- en
groendrukdenken. Twee kleuren vallen onder mijn voorkeuren (rood- en blauwdrukdenken).
De Docenten 1,3,4 vallen onder mijn voorkeuren in kleurdenken en hebben na afloop van het
onderzoek geen ondersteuningsvragen meer. In het begeleidingstraject is niets opvallends
voorgevallen. De samenwerking heb ik als prettig ervaren. De docent die na afloop van het
traject nog steeds ondersteuningsbehoeften heeft van de zorgcoördinator is de
groendrukdenker. Dit kan te maken hebben met mijn inschatting in stijl van begeleiden maar
ook met mijn aansluiting bij zijn behoeften.
Tijdens het traject heb ik op basis van De Caluwé en Vermaak (2001) als coach de keuze
gemaakt voor de kleurdominantie in plaats van Docent 2 in te schalen in het juiste
competentieniveau. Volgens hen is het van essentieel belang de achterliggende concepten
en denkbeelden van de docent te herkennen om een veranderingstraject te kunnen laten
slagen. Mijn valkuil als blauwdrukdenker kan zijn geweest dat ik tijdens de begeleiding
onvoldoende rekening heb gehouden met irrationele aspecten en ik daardoor bij de docent
meer weerstand dan toewijding heb gecreëerd. Daarnaast kan het volgens De Caluwé en
Vermaak (2006) zo zijn dat groendrukdenkers in sommige situaties niet willen veranderen
(door conflict of een machtsstrijd) of zich niet kunnen aanpassen (er ontbreken
competenties).
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Ik heb in het traject geen weerstand bij de docent ervaren, maar eerder onzekerheid.
Daarnaast hebben we een goed contact met elkaar. Naar mijn idee hebben de kleuren geen
negatief resultaat op het traject gehad. Volgens Hersey (2013) is een essentiële factor voor
het slagen van de relatie tussen de coach en volgeling het vermogen van de coach om de
competentie van zijn volgeling juist in te schatten. Dit zou belangrijker kunnen zijn dan de
begeleiding af te stemmen op de kleur van de docent. Ik verbind er uit gebrek aan ervaring
met het starten van het traject op basis van het model van Hersey (2013) geen
waardeoordeel aan. Ik ben van plan in een volgend traject, het begeleiden van de overige
mavodocenten, eerst het model van Hersey (2013) te implementeren om in de toekomst de
juiste beslissingen te kunnen maken.
5.1.3 Beantwoording deelvraag 3
Wat is het effect van de inzet van het praktijkgerichte model Situationeel Leiderschap en de
Kleurentheorie op mijn competenties als zorgcoördinator?
Van alle competenties die het Samenwerkingsverband verwacht van een zorgcoördinator
ben ik volgens de docenten door het inzetten van het praktijkgerichte model Situationeel
Leiderschap en de Kleurentheorie het sterkst gegroeid in het coachen en het adviseren van
collega’s. Dit is in overeenstemming met Hersey (2013), die stelt dat een situationele coach
zowel mensen als resultaten belangrijk vindt en in hun voordeel handelt. Daarnaast is de
boodschap van het kleurdenken dat het organiseren van het eigen leren de belangrijkste
garantie is voor professionaliteit en groei (De Caluwé & Vermaak, 2006). In de literatuur vind
ik bevestiging van mijn ontwikkeling.
Mijn processturing is het zwakst beoordeeld. Dit komt volgens mij doordat er in de
schoolorganisatie nog geen structurele verandering is waargenomen door de docenten. De
docenten zijn door mijn begeleiden (nog) niet handelingsgerichter gaan werken in de klas.
Het traject is voor mij geen eenmalige actie, maar vraagt om herinrichting in de praktijk
waarbij het leren en het verbeteren op basis van ervaringen zal worden bijgesteld. De
verbetering in de praktijk is volgens Pameijer en Van Beukering (2008) een langdurig traject.
Het gaat meer tijd kosten voordat ik het resultaat in de praktijk waar kan maken. Ondanks
het niet bereiken van een van mijn doelstellingen, bevalt het resultaat mij. Ik vind dat mijn
interpersoonlijke competentie naast de competentiesamenwerking met collega’s versterkt is.
Dit geeft mij de zekerheid die ik nodig heb om beide modellen weer in te zetten in een
volgend traject op de werkvloer. Een neveneffect is dat ik ervaren heb een (kleine) bijdrage
te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
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5.2 Beantwoording hoofdvraag

Hoe kan ik als zorgcoördinator het mavoteam begeleiden in het accepteren en
implementeren van de volledige cyclus van HGW in de klas?
De uitgangspunten van HGW, het model Situationele leiderschap en het kleurdenken
hebben mij systematisch en doelgericht professioneel handelen aangeleerd. Na het traject
blijf ik de docenten de kans geven de vaardigheden toe te passen in de praktijk, omdat het
samenwerken en het benutten van suggesties in de eigen aanpak oefening vragen om
docenten de uitgangspunten te laten toepassen in de klas. Ik neem het advies van Hersey
(2013) mee in het nieuwe traject. Het is volgens hem van belang naarmate de taakspecifieke
competentie van docenten toeneemt de ondersteuning daarop aan te passen. Daarnaast zal
ik me in een volgend traject meer laten leiden door het competentieniveau dan door het
inschalen op kleur van de docent.
5.3 Aanbevelingen acceptatie en implementatie van de zeven uitgangspunten van HGW
De aandacht voor de kwaliteit van de begeleiding is voor de docenten van groot belang. De
centrale scholingsbijeenkomst over HGW eerder in het schooljaar is niet als zinvol
beoordeeld. Een voortzetting in begeleiding in een klein team of op individueel niveau wordt
verkozen boven een scholing over de breedte van de hele school.
Als er op school besloten wordt de ontwikkeling in HGW breder in te zetten is mijn eerste
aanbeveling om bij aanvang van het traject een nulmeting uit te voeren die zicht geeft op het
competentieniveau van kennis en handelen van docenten. Vervolgens kan de begeleiding
van de zorgcoördinator individueel op docenten worden afgestemd.
Om de ontwikkeling binnen de volledige organisatie (mavo-/havo-/vwo-team) toe te passen is
het instellen van een stuurgroep aan te bevelen. De zorgcoördinator heeft niet de
mogelijkheid om 65 docenten individueel te begeleiden. Daarnaast is het volgens Pameijer,
Van Beukering en De Lange (2011) verstandig om verantwoordelijkheden te delen.
Tot slot is het aan te bevelen in het coachingtraject ruimte te bieden aan de stuurgroep om
met docenten in dialoog te gaan. Zij willen graag inspraak hebben in hun handelen in de
klas. De Hand (Furman, 2012) is voor een coach een nuttig middel om een gesprek te
kunnen leiden.
5.4 Maatschappelijke relevantie onderzoek
De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn bruikbaar voor andere scholen die HGW willen
versterken binnen hun team. Tevens is het mogelijk het onderzoek te gebruiken voor andere
implementaties van onderwijsinnovaties zoals het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs
binnen het voortgezet onderwijs. Tot slot kan het onderzoek de onderwijsinspectie inzicht
geven in de leervorderingen op school.
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Hoofdstuk 6: Reflectie en persoonlijke beleving
6.1 Reflectie
6.1.1 Omgeving
Het verzoek van docenten aan de zorgcoördinator om leerlingen buiten de klas te
begeleiden, wordt tegenwoordig zorgwekkend vaak geuit. Ik neem de ondersteuning van
leerlingen op me, terwijl dit niet bij mijn jaartaak hoort. Het gevolg is dat ik in mijn vrije tijd
aan het werk ben en daar moe van word. In het actieonderzoek heb ik de docenten in laten
zien dat ze veel uitgangspunten van HGW beheersen en ze die in kunnen gaan zetten in de
klas. Het resultaat van het onderzoek heeft me nu al rust gegeven, omdat zij er zelf ook in
geloven. Ik durf de ondersteuning van de leerlingen over te dragen aan de docenten en zij
vinden het fijn dit vertrouwen van mij te krijgen.
6.1.2 Gedrag
Tijdens een eerdere poging de volledige cyclus van HGW te implementeren en te accepteren
heb ik geen aandacht gehad voor de competentievaardigheden en de irrationele aspecten
van de docenten. Ik heb een algemene bijeenkomst georganiseerd om collega’s te
overtuigen dat HGW werkt, maar dit heeft geen effect gehad. In het individuele
coachingtraject heb ik de docenten over hun mogelijkheden laten nadenken. Daarbij heb ik
ervaren wat reële verwachtingen zijn, durf ik verwachtingen tegenover de docent uit te
spreken en vraag ik wat zij op hun beurt van mij verwachten. Ik leg op advies van Van den
Brand (2010) in een kader vast wat we afgesproken hebben. Hierdoor vinden de docenten
dat hun competenties zijn gegroeid en ben ik blij dat mijn veranderd handelen effect heeft
gehad.
6.1.3 Bekwaamheden
Voorafgaand aan het traject zijn competentiecoaching en advisering (Bijlage E) zwak
beoordeeld door de docenten. Volgens Hersey (2013) is het voor een beginnende coach wel
eens moeilijk de sturing af te stemmen op specifieke situaties. In het traject heb ik mijn
begeleiding leren aanpassen aan de behoeften van de docent. Concreet kan ik nu een
diagnose stellen, de kern van het vraagstuk benoemen, de gewenste veranderstrategie
doorvoeren, een interventieplan maken en de interventies uitvoeren. De docenten hebben de
competentie aan het einde van het onderzoek als sterkste beoordeeld. Dit beschouw ik als
een mooi resultaat.
6.1.4 Overtuiging
Leerlingen ontwikkelen zich in bepaalde systemen: thuis, op school, in de vrije tijd,
sportclubs. Elk systeem heeft zijn eigen invloed op het kind (Van Meersbergen & De Vries,
2014). Ik streef altijd naar onderwijssituaties die bij leerlingen passen. Ik zie op school weinig
resultaat wanneer een leerling begeleiding krijgt in een geïsoleerde situatie. Wanneer er
sprake is van afstemming in de onderwijssituatie zie ik daarentegen leerlingen goed
reageren en taakgericht aan de slag gaan. Mijn overtuiging is dus dat leerlingen zich goed
ontwikkelen in een passende leeromgeving waarin ik kan ondersteunen.
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6.1.5 Identiteit
Het gedicht Henk Herstel grijpt me aan (Bijlage H). Ik heb gevonden wat ik wil worden en zie
in de spiegel wie ik wil zijn. De rol van coach heeft me naast het versterken van
competenties ook plezier in mijn werk opgeleverd. Ik ben geïnteresseerd in hetgeen ik nog
niet ken en heb geleerd met een open blik naar de situatie te kijken, waardoor ik in staat ben
essentiële oplossingsgerichte vragen te stellen in een dialoog. Als ik in de spiegel kijk, zie ik
een vrouw die keuzes maakt en trouw durft te zijn aan haar eigenheid. Ik ben overtuigd van
mijn kwaliteiten als coach en voel me minder onzeker. Ik ben trots op het resultaat
6.1.6 Betrokkenheid
Ik heb de kans om zorgcoördinator te worden met beide handen aangegrepen. Ik heb in het
gezin van mijn man gezien dat niet ieder kind uit een veilige omgeving komt. De strijdlust van
de kinderen heeft diepe indruk op mij gemaakt. Mijn man heeft op latere leeftijd hard moeten
knokken voor een plekje in de maatschappij. Ik heb gemerkt dat een school van invloed kan
zijn op de latere carrière van een kind. Het betekent voor mij veel om een bijdrage te kunnen
leveren aan de identiteit van een kind dat het op wat voor vlak dan ook moeilijk heeft. Het
bereiken van deze doelstelling voedt mijn zelfwaardering.
6.2 Mijn persoonlijke beleving van het onderzoek
Ik heb regelmatig feedback gevraagd aan de betrokken docenten, critical friends en
studiebegeleiders. Ik weet waar ik aan wil werken. Ik heb er lang genoeg over nagedacht
voordat ik eraan begon, maar ik heb de bevestiging nodig dat het heeft gewerkt. Daarom
werk ik feedback stap voor stap uit en vraag ik mijn critical friends na de uitwerking nogmaals
of het werkt. Ik voel me prettig bij deze werkwijze. Soms lijkt het of ik onzeker ben in het
leren, maar dat is volgens mij niet het geval. Ik zie het namelijk als een kwestie van
perfectionisme. In de toekomst blijf ik om feedback van mijn omgeving vragen om op basis
daarvan op mijn gedrag te reflecteren. In een nieuw plan van aanpak heb ik geleerd dat mijn
omgeving mij kan ondersteunen in mijn werk, omdat het accepteren van gedeelde
verantwoordelijkheid en het vertrouwen in anderen mijn werkdruk reduceren .
6.3 Methodologische adviezen



Ik zou in een volgend onderzoek meer tijd uittrekken om tot een gedragsverandering
van de docent in de praktijk te komen.
In een volgend onderzoek wil ik alle activiteiten in een logboek noteren die ik heb
uitgevoerd in plaats van alleen de aandachtspunten uit de kijkwijzers over te nemen.
Nu zal ik alle activiteiten uit verschillende bronnen weer op moeten opzoeken om aan
de slag te kunnen gaan.
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Bijlage A: Verwerkingsopdracht BOGC1
Inleiding
In de klas waar ik mentor van ben zitten zeven leerlingen van dezelfde basisschool. In alle
zeven van hun overdrachtsdossiers geven ouders en de leerkracht van groep acht aan dat
de leerlingen te maken hebben gehad met een klas waarin veel gepest is. Tijdens de
intakegesprekken met ouders en de leerlingen is de ernst van de situatie voor mij duidelijk
geworden. Vijf leerlingen hebben vorig schooljaar ondersteuning gehad van een psycholoog.
De angst voor herhaling in de nieuwe klas is bij de leerlingen erg groot. Met deze voorkennis
heb ik een preventief plan gemaakt voor afspraken over de omgang tussen leerlingen in de
groep.
Theoretisch inzicht
Ik ben in de module BOGC1 tot het inzicht gekomen dat bij oplossingsgerichte begeleiding
het accent niet ligt op de problemen, maar op de doelen. De begeleiding richt zich op wat de
leerlingen in dit geval willen bereiken en hoe ze dat kunnen bewerkstelligen (Furman, 2012).
De eerste taak van een (onderwijs)professional is om erachter te komen wat in de ogen van
de leerlingen een goed resultaat is. De leerling wil bijvoorbeeld zelf op een groepje leerlingen
af durven stappen met de vraag of hij mee mag doen met een activiteit. Als dat lukt, dan is hij
tevreden. Als er een helder beeld is vastgesteld, maakt de professional zich er sterk voor
om de leerling het doel te laten bereiken door de focus te leggen op de veerkracht van de
leerling. Kuiper en Bannink (2012, p. 134) geven de volgende definitie over veerkracht: ‘het
vermogen te overleven, te herstellen, te volharden of zelfs te groeien na een confrontatie met
schokkende gebeurtenissen’. Een leerling met veerkracht lijkt volgens hen beter in staat
problemen en negatieve ervaringen te verwerken. Om de veerkracht te versterken, moet de
focus worden verplaatst van negatieve naar positieve gedachten en ervaringen. Een focus
op veerkracht kan leerlingen, maar ook (onderwijs)professionals helpen de sterke kanten van
zichzelf en hun leerlingen te ontdekken en aan te moedigen.
In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen dient een (onderwijs)professional een
bescheidener houding aan te nemen en de leerling begeleiden zelf zijn weg te vinden. Om
de (onderwijs)professional hierin te ondersteunen, bestaan er enkele uitgangspunten voor
het voeren van oplossingsgerichte gesprekken (Bannink, 2013). Ten eerste is het beter een
leerling te benaderen vanuit een samenwerkingspositie dan vanuit een positie van
weerstand, macht en controle. Ten tweede verbetert de prestatie als gepraat wordt over
successen in verleden, het heden en de toekomst. Ten derde kan een begeleider in zijn
achterhoofd houden dat slechts een kleine verandering nodig is. De leerling beschikt zelf
vaak al over de middelen om de verandering te realiseren. Problemen worden in het gesprek
gezien als niet-succesvolle pogingen om een obstakel het hoofd te bieden. Tot slot is het
voor een onderwijsprofessional niet van belang veel over het probleem te weten om het op te
lossen. Het verband tussen veerkracht en de oplossingsgerichte gesprekken is dat beide
zich richten op positieve gedachten van een leerling en mentor. Daarnaast helpen beide
begrippen de sterke kanten van zowel van de leerling als de mentor te ontdekken.
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Toepassen van de theorie door middel van een methode en een verantwoording van de
keuze van een methode
Ik ben me er bewust van geworden dat kennis over problemen niet genoeg is om leerlingen
te kunnen helpen. Om tegemoet te komen aan de hulpvraag van de leerlingen en om mijn
begeleidingscompetenties te verbeteren, heb ik gekozen voor de methode Mission Possible
(Beumer-Peeters, 2010). Andere voordelen van deze methode zijn dat de doelgroep
passend is voor deze procedure, dat het betrokken CJG er ervaring mee heeft, en de
uitgangspunten ervan overeenkomen met de aanbevelingen uit de literatuur. In de methode
Mission Possible worden de oplossingsgerichte principes omgezet naar het werken met
leerlingen en hun ouders. Een heel belangrijk uitgangspunt is dat er in de methode niet
gefocust wordt op het oplossen van problemen, maar op het aanleren van vaardigheden die
nodig zijn om het probleem op te lossen. Een ander wezenlijk onderdeel is de concrete
betrokkenheid van de ouders of andere belangrijke kennissen alsook, ter ondersteuning van
de mentor, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij zijn nodig als ondersteuning bij het
kiezen en aanleren van de vaardigheden, maar ook als ondersteuning tijdens het leren.
Effect
Ik heb er vertrouwen in gekregen om zelfstandig het stappenplan van Mission Possible in te
zetten in de klas. Uit reacties van leerlingen en ouders kan ik opmaken dat de inzet van de
methode een positief effect heeft gehad op de relatie tussen de leerlingen, die tussen
leerlingen en mentoren, maar ook de driehoeksrelatie tussen leerlingen, ouders en
mentoren. In het eerste meetmoment is uit een sociogram naar voren gekomen dat de zeven
gepeste leerlingen een geslote groep vormden in de klas. Bij de eindmeting hebben de
leerlingen zich tussen de andere leerlingen gevoegd. Geen enkele leerling voelt zich
vervelend in de klas. Ik kan concluderen dat Mission Possible een positief effect gehad op de
relaties tussen leerlingen en vertrouwen in de klas.
Gedurende het uitvoeren van het stappenplan beschouwde ik de situatie op de basisschool
als problematisch. Ik heb de angst bij de leerlingen als vraag om hulp geïnterpreteerd en ik
was geneigd te hulp te schieten. Dit betekent dat ik het gedrag van de zeven leerlingen in
stand gehouden heb, wat juist niet de bedoeling van de methode is. De betrokken
medewerker van het CJG heeft mij op tijd gewaarschuwd en heeft mij ondersteund in het
voorbereiden van de gesprekken. Als onderwijsprofessional is het namelijk mijn taak om
tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de leerling, erop te vertrouwen dat de situatie
goed gaat komen, en om de problematiek niet terug te halen. De grootste winst voor mij
persoonlijk is dat (probleem)gedrag op een creatieve manier kan worden aangepakt in
samenwerking met zowel de leerlingen als de ouders. Ik heb de kinderen het geloof in een
wonder gegeven, wat zowel voor mij als voor hen motiverend werkt. Ik kan concluderen dat
ik tevreden ben over mijn eigen ontwikkeling.
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Feedback van een ondersteuningscollega
Ik heb gezien dat de leerlingen tijdens het doorlopen van het stappenplan van Mission
Possible zich steeds verantwoordelijker voelen voor hun vaardigheid en die van anderen.
Daarnaast heeft het afstemmen van de basisbehoeften van de leerlingen een positieve
invloed gehad op het contact tussen de leerlingen, de ouders en de mentor. Verder ben ik
van mening dat het zich prettig voelen in de klas heeft geleid tot (tot nu toe) goede
leerresultaten.
Ik vraag me af of je het stappenplan moet willen uitvoeren zonder ondersteuning van het
CJG. Ben je er al klaar voor? Wil je er voor klaar zijn? Het lijkt mij namelijk handig de
samenwerking met andere hulpverleners te behouden. Ten eerste wordt de stap minder
groot wanneer een leerling toch meer hulpverlening nodig blijkt te hebben dan de school kan
bieden. Ten tweede heeft het CJG veel kennis in huis om jongeren te begeleiden.
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Bannink, F.P. (2013). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte
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Bijlage B: Kleurdenken, voorkeur van de coach

Blauwdruk omschrijving: Een hoge "blauwe" score geeft aan dat je een verandering wilt
doorvoeren volgens een rationeel proces. Voor je iets aanpakt, wil je hier eerste het fijne van
weten zodat je een plan van aanpak kan opstellen. Vervolgens vindt je het belangrijk dat je
grip houdt op het veranderproces.
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Bijlage C: Resultaten HGW
Vragenlijst: ‘HGW Hartverwarmend onderwijs voor iedereen’
Link naar de digitale vragenlijst: http://goo.gl/forms/WCY8JrdPJcWX4k3m1
De vragen uit de digitale vragenlijst
Uitgangspunt 1: Onderwijsbehoefte
1.1
Blauw
Rood
1.2
Blauw
Rood
1.3
Blauw
Rood
Uitgangspunt 2: Afstemming en wisselwerking
2.1
Blauw
Rood
2.2
Blauw
Rood
2.3
Blauw
Rood
Uitgangspunt 3: De leerkracht doet ertoe
3.1
Blauw
Rood
3.2
Blauw
Rood
3.3
Blauw
Rood
Uitgangspunt 4: Positieve kenmerken
4.1
Blauw
Rood
4.2
Blauw
Rood
4.3
Blauw
Rood
Uitgangspunt 5: Samenwerken
5.1
Blauw
Rood
5.2
Blauw
Rood
5.3
Blauw
Rood
Uitgangspunt 6: Doelgericht werken
6.1
Blauw
Rood
6.2
Blauw
Rood
6.3
Blauw
Rood
Uitgangspunt 7: Systematisch en transparant
7.1
Blauw
Rood
7.2
Blauw
Rood
7.3
Blauw
Rood
Legenda:
Blauw = Hier heb ik ondersteuningsbehoeften in
Rood = Dit doe ik al handelingsgericht
Groen = Dit zou ik handelingsgerichter willen doen, maar heb ik geen
ondersteuningsbehoeften in van de zorgcoördinator
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Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen

V

Nulmeting vragenlijst: ‘HGW Hartverwarmend onderwijs voor iedereen’
Vragen/

Docent 1

Docent 2

Docent 3

Docent 4

Docenten
Uitgangspunt 1: Onderwijsbehoefte
1.1

Rood

Blauw

Rood

Rood

1.2

Rood

Blauw

Blauw

Groen

1.3

Groen

Blauw

Groen

Rood

Uitgangspunt

2: Afstemming en wisselwerking

2.1

Rood

Blauw

Rood

Groen

2.2

Groen

Blauw

Rood

Groen

2.3

Rood

Rood

Rood

Rood

Uitgangspunt 3: De leerkracht doet ertoe
3.1

Groen

Rood

Rood

Groen

3.2

Blauw

Blauw

Rood

Groen

3.3

Groen

Rood

Rood

Groen

Uitgangspunt 4: Positieve kenmerken
4.1

Groen

Rood

Rood

Rood

4.2

Blauw

Blauw

Rood

Rood

4.3

Rood

Rood

Rood

Rood

Uitgangspunt 5: Samenwerken
5.1

Groen

Blauw

Groen

Rood

5.2

Blauw

Blauw

Rood

Rood

5.3

Rood

Rood

Rood

Rood

Uitgangspunt 6: Doelgericht werken
6.1

Rood

Groen

Rood

Groen

6.2

Groen

Blauw

Groen

Rood

6.3

Groen

Rood

Rood

Rood

Uitgangspunt 7: Systematisch en transparant
7.1

Groen

Blauw

Blauw

Groen

7.2

Groen

Rood

Rood

Groen

7.3

Rood

Rood

Rood

Rood

Legenda:
Blauw = Hier heb ik ondersteuningsbehoeften in
Rood = Dit doe ik al handelingsgericht
Groen = Dit zou ik handelingsgerichter willen doen, maar heb ik geen
ondersteuningsbehoeften in van de zorgcoördinator
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Meting na de 1e cyclus vragenlijst: ‘HGW Hartverwarmend onderwijs voor iedereen’
Vragen/

Docent 1

Docent 2

Docent 3

Docent 4

Docenten
Uitgangspunt 1: Onderwijsbehoefte
1.1

Groen

Blauw

Rood

Groen

1.2

Rood

Blauw

Groen

Groen

1.3

Groen

Rood

Rood

Rood

Uitgangspunt

2: Afstemming en wisselwerking

2.1

Groen

Blauw

Rood

Rood

2.2

Groen

Groen

Rood

Rood

2.3

Rood

Blauw

Rood

Rood

Uitgangspunt 3: De leerkracht doet ertoe
3.1

Groen

Rood

Groen

Rood

3.2

Blauw

Groen

Rood

Rood

3.3

Groen

Rood

Groen

Groen

Uitgangspunt 4: Positieve kenmerken
4.1

Groen

Blauw

Rood

Groen

4.2

Blauw

Rood

Rood

Rood

4.3

Rood

Rood

Rood

Rood

Uitgangspunt 5: Samenwerken
5.1

Rood

Blauw

Rood

Rood

5.2

Groen

Blauw

Rood

Groen

5.3

Rood

Rood

Groen

Rood

Uitgangspunt 6: Doelgericht werken
6.1

Groen

Rood

Groen

Groen

6.2

Rood

Blauw

Rood

Groen

6.3

Rood

Blauw

Rood

Groen

Uitgangspunt 7: Systematisch en transparant
7.1

Groen

Rood

Rood

Groen

7.2

Groen

Blauw

Rood

Groen

7.3
Groen
Rood
Blauw
Legenda:
Blauw = Hier heb ik ondersteuningsbehoeften in
Rood = Dit doe ik al handelingsgericht
Groen = Dit zou ik handelingsgerichter willen doen, maar heb ik geen
ondersteuningsbehoeften in van de zorgcoördinator
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VII

Eindmeting vragenlijst: ‘HGW Hartverwarmend onderwijs voor iedereen’
Vragen/

Docent 1

Docent 2

Docent 3

Docent 4

Docenten
Uitgangspunt 1: Onderwijsbehoefte
1.1

Groen

Blauw

Rood

Groen

1.2

Rood

Groen

Groen

Groen

1.3

Groen

Rood

Rood

Rood

Uitgangspunt

2: Afstemming en wisselwerking

2.1

Groen

Blauw

Rood

Rood

2.2

Groen

Groen

Rood

Rood

2.3

Rood

Blauw

Rood

Rood

Uitgangspunt 3: De leerkracht doet ertoe
3.1

Groen

Rood

Groen

Rood

3.2

Groen

Rood

Rood

Rood

3.3

Groen

Rood

Groen

Groen

Uitgangspunt 4: Positieve kenmerken
4.1

Groen

Blauw

Rood

Groen

4.2

Groen

Rood

Rood

Rood

4.3

Rood

Rood

Rood

Rood

Uitgangspunt 5: Samenwerken
5.1

Rood

Blauw

Rood

Rood

5.2

Groen

Blauw

Rood

Groen

5.3

Rood

Rood

Groen

Rood

Uitgangspunt 6: Doelgericht werken
6.1

Groen

Rood

Groen

Groen

6.2

Rood

Blauw

Rood

Groen

6.3

Rood

Blauw

Rood

Groen

Uitgangspunt 7: Systematisch en transparant
7.1

Groen

Rood

Rood

Groen

7.2

Groen

Blauw

Rood

Groen

7.3

Groen

Rood

Groen

Groen

Legenda:
Blauw = Hier heb ik ondersteuningsbehoeften in
Rood = Dit doe ik al handelingsgericht
Groen = Dit zou ik handelingsgerichter willen doen, maar heb ik geen
ondersteuningsbehoeften in van de zorgcoördinator
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Bijlage D: Illustratie Gedrag van de leider
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Bijlage E: Resultaten kijkwijzer competentieprofiel
Vragenlijst: ‘Beoordelingskader competentieprofiel zorgcoördinator’
Link naar de digitale vragenlijst: http://goo.gl/forms/ScLzZtsBgT
De vragen uit de digitale vragenlijst
Thema 1: Mijn cognitieve, kennis en ervaringscompetenties tijdens het begeleiden van een
docent:
1.1 Probleemoplossend vermogen

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

1.2 Diagnostische kennis

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

1.3 Kennis zorgbreedte

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

Thema

2: Mijn competentie coachen, adviseren tijdens het begeleiden van een docent:

2.1 Toegankelijkheid

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

2.2 Inlevingsvermogen

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

2.3 Coachingsvaardigheden

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

2.4 Communicatieve vaardigheden

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

2.5 Hanteren gesprekstechnieken

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

Thema 3: Mijn sturingsgebonden competenties tijdens het begeleiden van een docent
3.1 Voortgangscontrole

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

3.4 Organisatievermogen

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

3.5 Flexibiliteit

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

3.2 Proces sturing
3.3 Resultaatgerichte sturing
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Thema 4: Mijn persoonsgebonden competenties tijdens het begeleiden van een docent
4.1 Contact vaardigheden

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

4.2 Samenwerken

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

4.3 Conflictoplossend gedrag

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

4.4 Reflectief vermogen

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

4.5 Feedback geven en ontvangen

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

4.6 Leer- en
ontwikkelingsgerichtheid
4.7 Integriteit

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

4.8 Loyaliteit

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

Thema 5: Mijn onderwijsgebonden competenties
5.1 Visie

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

5.2 Initiatief

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

5.3 Helikopterblik

Onvoldoende

Voldoende

Sterk
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Resultaten vragenlijst ‘Beoordelingskader competentieprofiel’
Nulmeting
Vragen

Resultaat van 4 docenten

1.1

Sterk

Voldoende

Voldoende

Voldoende

1.2

Sterk

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende

1.3

Sterk

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende

2.1

Sterk

Voldoende

Sterk

Voldoende

2.2

Voldoende

Voldoende

Sterk

Onvoldoende

2.3

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende

2.4

Sterk

Voldoende

Voldoende

Sterk

2.5

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

3.1

Onvoldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

3.2

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende

3.3

Sterk

Voldoende

Voldoende

Sterk

3.4

Sterk

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende

3.5

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

4.1

Onvoldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

4.2

Voldoende

Voldoende

Sterk

Sterk

4.3

Sterk

Voldoende

Voldoende

Sterk

4.4

Onvoldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

4.5

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Sterk

4.6

Sterk

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende

4.7

Voldoende

Sterk

Sterk

Voldoende

4.8

Voldoende

Sterk

Voldoende

Sterk

5.1

Sterk

Voldoende

Voldoende

Voldoende

5.2

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Sterk

5.3

Sterk

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende
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Na 1e cyclus
Vragen

Resultaat van 4 docenten

1.1

Sterk

Voldoende

Voldoende

Voldoende

1.2

Sterk

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende

1.3

Sterk

Voldoende

Sterk

Voldoende

2.1

Sterk

Voldoende

Sterk

Sterk

2.2

Sterk

Voldoende

Sterk

Voldoende

2.3

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Onvoldoende

2.4

Sterk

Sterk

Sterk

Sterk

2.5

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Sterk

3.1

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

Voldoende

3.2

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

Voldoende

3.3

Sterk

Onvoldoende

Voldoende

Sterk

3.4

Sterk

Voldoende

Voldoende

Voldoende

3.5

Sterk

Voldoende

Voldoende

Voldoende

4.1

Onvoldoende

Sterk

Sterk

Voldoende

4.2

Voldoende

Voldoende

Sterk

Sterk

4.3

Sterk

Voldoende

Voldoende

Sterk

4.4

Onvoldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

4.5

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Sterk

4.6

Sterk

Voldoende

Voldoende

Voldoende

4.7

Voldoende

Sterk

Sterk

Voldoende

4.8

Voldoende

Sterk

Voldoende

Sterk

5.1

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

5.2

Voldoende

Sterk

Voldoende

Sterk

5.3

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende
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Eindmeting
Vragen

Resultaat van 4 docenten

1.1

Voldoende

Voldoende

Sterk

Sterk

1.2

Voldoende

Voldoende

Sterk

Voldoende

1.3

Voldoende

Sterk

Sterk

Sterk

2.1

Sterk

Voldoende

Sterk

Sterk

2.2

Sterk

Voldoende

Voldoende

Voldoende

2.3

Sterk

Voldoende

Sterk

Voldoende

2.4

Sterk

Sterk

Sterk

Sterk

2.5

Sterk

Voldoende

Sterk

Sterk

3.1

Voldoende

Onvoldoende

Sterk

Voldoende

3.2

Voldoende

Onvoldoende

Voldoende

Voldoende

3.3

Voldoende

Onvoldoende

Sterk

Voldoende

3.4

Sterk

Sterk

Sterk

Sterk

3.5

Sterk

Voldoende

Sterk

Sterk

4.1

Sterk

Sterk

Sterk

Sterk

4.2

Sterk

Voldoende

Sterk

Sterk

4.3

Voldoende

Voldoende

Sterk

Voldoende

4.4

Voldoende

Voldoende

Sterk

Voldoende

4.5

Voldoende

Voldoende

Sterk

Sterk

4.6

Voldoende

Voldoende

Sterk

Voldoende

4.7

Sterk

Voldoende

Sterk

Sterk

4.8

Sterk

Voldoende

Sterk

Sterk

5.1

Voldoende

Voldoende

Sterk

Voldoende

5.2

Voldoende

Sterk

Sterk

Sterk

5.3

Voldoende

Voldoende

Sterk

Voldoende
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Effect meting vragenlijst ‘Beoordelingskader competentieprofiel’
Vragen

Nulmeting

1e cyclus

Eindmeting Verschil 0-Meting en eindmeting

1.1

9

9

10

+1

1.2

8

8

9

+1

1.3

8

10

11

+3

2.1

10

11

11

+1

2.2

8

10

9

+1

2.3

7

7

10

+3

2.4

10

12

12

+2

2.5

8

9

11

+3

3.1

7

8

8

+1

3.2

7

7

7

0

3.3

10

10

8

-2

3.4

8

9

12

+4

3.5

8

9

11

+3

4.1

7

9

12

+5 (meeste groei)

4.2

10

10

9

-1

4.3

10

10

9

-1

4.4

7

7

9

+2

4.5

9

9

10

+1

4.6

8

9

9

+1

4.7

10

10

11

+1

4.8

9

10

11

+2

5.1

9

8

9

0

5.2

9

10

11

+2

5.3

8

8

9

+1

Legenda:
4
4-7
8-11
12

punten totaal = nog zoekend
punten totaal = beginner
punten totaal = gevorderd
punten totaal = expert
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Bijlage F: Resultaten kijkwijzer dialoog
Coach gespreksvaardigheden. Gevonden in Van den Brand, 2010.
Datum: 16 februari, ingevuld door de coach
Kijkwijzer coachgesprekken
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

Score:

De onderzoeker kan in een gesprek onderscheid maken tussen
objectieve feiten en subjectieve beleving
De onderzoeker kan een gesprek vanuit drie invalshoeken
benaderen: vanuit haarzelf, haarzelf verplaatsen in de ander en
vanuit een neutrale positie
De onderzoeker is bewust van haar eigen kernwaarden en hoe
ze die uit in haar gesprekscommunicatie
De onderzoeker weet wat ze wil bereiken in een gesprek en
formuleert de doelstelling voor een gesprek
De onderzoeker kan eenvoudige kaders aangeven in
gesprekken zoals een tijdskader, doelkader, gesprekskader en
een rolkader
De onderzoeker kan positieve kanten benoemen van
problemen, valkuilen, en andere elementen met een negatieve
lading waardoor de zij of de ander meer ruimte ervaart
De onderzoeker kan een krachtige stemming bij zichzelf
oproepen
De onderzoeker herkent en erkent emoties en begrijpt wat de
boodschap achter de emotie is
De onderzoeker neemt zonder oordeel en invulling patronen in
lichaamstaal, stemtaal en taalgebruik bij de ander waar
De onderzoeker kan feedback geven die kwaliteit bevat en een
groeipunt en die voortkomt uit echtheid en goede bedoelingen
De onderzoeker is in staat om met behulp van vragen
onderliggende ervaringen te bevragen waardoor ze kan
doordringen tot de kern
De onderzoeker kan een optimaal contact creëren met de ander
door op verschillende niveaus af te stemmen, zoals diens
lichaamstaal, waarden, energie, interesses
De onderzoeker kan verschillende gespreksinterventies
hanteren die gericht zijn op bewust volgen of leiden
De onderzoeker kan gemakkelijk veranderen van
abstractiegraad: ze kan iets wat abstract is concretiseren met
voorbeelden en kan voorbeelden vertalen in een visie

1*

2*

3*

4*

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

Totaal: 33 punten
* 1= nog zoekend, 2= beginner, 3= gevorderd, 4= expert
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Coach gespreksvaardigheden. Gevonden in Van den Brand, 2010.
Datum: 16 februari, ingevuld door critical friend
Kijkwijzer coachgesprekken
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

Score:

De onderzoeker kan in een gesprek onderscheid maken tussen
objectieve feiten en subjectieve beleving
De onderzoeker kan een gesprek vanuit drie invalshoeken
benaderen: vanuit haarzelf, haarzelf verplaatsen in de ander en
vanuit een neutrale positie
De onderzoeker is bewust van haar eigen kernwaarden en hoe
ze die uit in haar gesprekscommunicatie
De onderzoeker weet wat ze wil bereiken in een gesprek en
formuleert de doelstelling voor een gesprek
De onderzoeker kan eenvoudige kaders aangeven in
gesprekken zoals een tijdskader, doelkader, gesprekskader en
een rolkader
De onderzoeker kan positieve kanten benoemen van
problemen, valkuilen, en andere elementen met een negatieve
lading waardoor de zij of de ander meer ruimte ervaart
De onderzoeker kan een krachtige stemming bij zichzelf
oproepen
De onderzoeker herkent en erkent emoties en begrijpt wat de
boodschap achter de emotie is
De onderzoeker neemt zonder oordeel en invulling patronen in
lichaamstaal, stemtaal en taalgebruik bij de ander waar
De onderzoeker kan feedback geven die kwaliteit bevat en een
groeipunt en die voortkomt uit echtheid en goede bedoelingen
De onderzoeker is in staat om met behulp van vragen
onderliggende ervaringen te bevragen waardoor ze kan
doordringen tot de kern
De onderzoeker kan een optimaal contact creëren met de ander
door op verschillende niveaus af te stemmen, zoals diens
lichaamstaal, waarden, energie, interesses
De onderzoeker kan verschillende gespreksinterventies
hanteren die gericht zijn op bewust volgen of leiden
De onderzoeker kan gemakkelijk veranderen van
abstractiegraad: ze kan iets wat abstract is concretiseren met
voorbeelden en kan voorbeelden vertalen in een visie

1*

2*

3*
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

Totaal: 36 punten

* 1= nog zoekend, 2= beginner, 3= gevorderd, 4= expert
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Coach gespreksvaardigheden. Gevonden in Van den Brand, 2010.
Datum: 15 maart, ingevuld door de coach
Kijkwijzer coachgesprekken
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

Score:

De onderzoeker kan in een gesprek onderscheid maken tussen
objectieve feiten en subjectieve beleving
De onderzoeker kan een gesprek vanuit drie invalshoeken
benaderen: vanuit haarzelf, haarzelf verplaatsen in de ander en
vanuit een neutrale positie
De onderzoeker is bewust van haar eigen kernwaarden en hoe
ze die uit in haar gesprekscommunicatie
De onderzoeker weet wat ze wil bereiken in een gesprek en
formuleert de doelstelling voor een gesprek
De onderzoeker kan eenvoudige kaders aangeven in
gesprekken zoals een tijdskader, doelkader, gesprekskader en
een rolkader
De onderzoeker kan positieve kanten benoemen van
problemen, valkuilen, en andere elementen met een negatieve
lading waardoor de zij of de ander meer ruimte ervaart
De onderzoeker kan een krachtige stemming bij zichzelf
oproepen
De onderzoeker herkent en erkent emoties en begrijpt wat de
boodschap achter de emotie is
De onderzoeker neemt zonder oordeel en invulling patronen in
lichaamstaal, stemtaal en taalgebruik bij de ander waar
De onderzoeker kan feedback geven die kwaliteit bevat en een
groeipunt en die voortkomt uit echtheid en goede bedoelingen
De onderzoeker is in staat om met behulp van vragen
onderliggende ervaringen te bevragen waardoor ze kan
doordringen tot de kern
De onderzoeker kan een optimaal contact creëren met de ander
door op verschillende niveaus af te stemmen, zoals diens
lichaamstaal, waarden, energie, interesses
De onderzoeker kan verschillende gespreksinterventies
hanteren die gericht zijn op bewust volgen of leiden
De onderzoeker kan gemakkelijk veranderen van
abstractiegraad: ze kan iets wat abstract is concretiseren met
voorbeelden en kan voorbeelden vertalen in een visie

1*

2*

3*
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

Totaal: 39 punten

* 1= nog zoekend, 2= beginner, 3= gevorderd, 4= expert
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Coach gespreksvaardigheden. Gevonden in Van den Brand, 2010.
Datum: 15 maart, ingevuld door critical friend
Kijkwijzer coachgesprekken
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

Score:

De onderzoeker kan in een gesprek onderscheid maken tussen
objectieve feiten en subjectieve beleving
De onderzoeker kan een gesprek vanuit drie invalshoeken
benaderen: vanuit haarzelf, haarzelf verplaatsen in de ander en
vanuit een neutrale positie
De onderzoeker is bewust van haar eigen kernwaarden en hoe
ze die uit in haar gesprekscommunicatie
De onderzoeker weet wat ze wil bereiken in een gesprek en
formuleert de doelstelling voor een gesprek
De onderzoeker kan eenvoudige kaders aangeven in
gesprekken zoals een tijdskader, doelkader, gesprekskader en
een rolkader
De onderzoeker kan positieve kanten benoemen van
problemen, valkuilen, en andere elementen met een negatieve
lading waardoor de zij of de ander meer ruimte ervaart
De onderzoeker kan een krachtige stemming bij zichzelf
oproepen
De onderzoeker herkent en erkent emoties en begrijpt wat de
boodschap achter de emotie is
De onderzoeker neemt zonder oordeel en invulling patronen in
lichaamstaal, stemtaal en taalgebruik bij de ander waar
De onderzoeker kan feedback geven die kwaliteit bevat en een
groeipunt en die voortkomt uit echtheid en goede bedoelingen
De onderzoeker is in staat om met behulp van vragen
onderliggende ervaringen te bevragen waardoor ze kan
doordringen tot de kern
De onderzoeker kan een optimaal contact creëren met de ander
door op verschillende niveaus af te stemmen, zoals diens
lichaamstaal, waarden, energie, interesses
De onderzoeker kan verschillende gespreksinterventies
hanteren die gericht zijn op bewust volgen of leiden
De onderzoeker kan gemakkelijk veranderen van
abstractiegraad: ze kan iets wat abstract is concretiseren met
voorbeelden en kan voorbeelden vertalen in een visie

1*

2*

3*

4*

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

Totaal: 40 punten

* 1= nog zoekend, 2= beginner, 3= gevorderd, 4= expert
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Coach gespreksvaardigheden. Gevonden in Van den Brand, 2010.
Datum: 19 april, ingevuld door de coach
Kijkwijzer coachgesprekken
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

Score:

De onderzoeker kan in een gesprek onderscheid maken tussen
objectieve feiten en subjectieve beleving
De onderzoeker kan een gesprek vanuit drie invalshoeken
benaderen: vanuit haarzelf, haarzelf verplaatsen in de ander en
vanuit een neutrale positie
De onderzoeker is bewust van haar eigen kernwaarden en hoe
ze die uit in haar gesprekscommunicatie
De onderzoeker weet wat ze wil bereiken in een gesprek en
formuleert de doelstelling voor een gesprek
De onderzoeker kan eenvoudige kaders aangeven in
gesprekken zoals een tijdskader, doelkader, gesprekskader en
een rolkader
De onderzoeker kan positieve kanten benoemen van
problemen, valkuilen, en andere elementen met een negatieve
lading waardoor de zij of de ander meer ruimte ervaart
De onderzoeker kan een krachtige stemming bij zichzelf
oproepen
De onderzoeker herkent en erkent emoties en begrijpt wat de
boodschap achter de emotie is
De onderzoeker neemt zonder oordeel en invulling patronen in
lichaamstaal, stemtaal en taalgebruik bij de ander waar
De onderzoeker kan feedback geven die kwaliteit bevat en een
groeipunt en die voortkomt uit echtheid en goede bedoelingen
De onderzoeker is in staat om met behulp van vragen
onderliggende ervaringen te bevragen waardoor ze kan
doordringen tot de kern
De onderzoeker kan een optimaal contact creëren met de ander
door op verschillende niveaus af te stemmen, zoals diens
lichaamstaal, waarden, energie, interesses
De onderzoeker kan verschillende gespreksinterventies
hanteren die gericht zijn op bewust volgen of leiden
De onderzoeker kan gemakkelijk veranderen van
abstractiegraad: ze kan iets wat abstract is concretiseren met
voorbeelden en kan voorbeelden vertalen in een visie

1*

2*

3*

4*

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

Totaal: 43 punten

* 1= nog zoekend, 2= beginner, 3= gevorderd, 4= expert
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Coach gespreksvaardigheden. Gevonden in Van den Brand, 2010.
Datum: 19 april, ingevuld door critical friend
Kijkwijzer coachgesprekken
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13
14

Score:

De onderzoeker kan in een gesprek onderscheid maken tussen
objectieve feiten en subjectieve beleving
De onderzoeker kan een gesprek vanuit drie invalshoeken
benaderen: vanuit haarzelf, haarzelf verplaatsen in de ander en
vanuit een neutrale positie
De onderzoeker is bewust van haar eigen kernwaarden en hoe
ze die uit in haar gesprekscommunicatie
De onderzoeker weet wat ze wil bereiken in een gesprek en
formuleert de doelstelling voor een gesprek
De onderzoeker kan eenvoudige kaders aangeven in
gesprekken zoals een tijdskader, doelkader, gesprekskader en
een rolkader
De onderzoeker kan positieve kanten benoemen van
problemen, valkuilen, en andere elementen met een negatieve
lading waardoor de zij of de ander meer ruimte ervaart
De onderzoeker kan een krachtige stemming bij zichzelf
oproepen
De onderzoeker herkent en erkent emoties en begrijpt wat de
boodschap achter de emotie is
De onderzoeker neemt zonder oordeel en invulling patronen in
lichaamstaal, stemtaal en taalgebruik bij de ander waar
De onderzoeker kan feedback geven die kwaliteit bevat en een
groeipunt en die voortkomt uit echtheid en goede bedoelingen
De onderzoeker is in staat om met behulp van vragen
onderliggende ervaringen te bevragen waardoor ze kan
doordringen tot de kern
De onderzoeker kan een optimaal contact creëren met de ander
door op verschillende niveaus af te stemmen, zoals diens
lichaamstaal, waarden, energie, interesses
De onderzoeker kan verschillende gespreksinterventies
hanteren die gericht zijn op bewust volgen of leiden
De onderzoeker kan gemakkelijk veranderen van
abstractiegraad: ze kan iets wat abstract is concretiseren met
voorbeelden en kan voorbeelden vertalen in een visie

1*

2*

3*

4*

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

Totaal: 43 punten

* 1= nog zoekend, 2= beginner, 3= gevorderd, 4= expert
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Bijlage G: Resultaten van logboek
Logboek. Gevonden in De Lange, Schuman en Montesano Montessori, 2011.
De activiteiten in het logboek zijn gebaseerd op aandachtspunten die komen uit de
uitkomsten van de vragenlijst ‘ Beoordelingskader competentieprofiel zorgcoördinator’ en de
kijkwijzer ‘ Coach gesprekken’.
Cyclus 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Activiteit
Ik ga kaders aangeven in de
begeleidingsgesprekken met de docenten:
tijdskader, doelkader, rolkader.
Ik ga bij mezelf een krachtige stemming op
roepen. Ik wil aan de docenten duidelijk maken
dat er meer ondersteuning voor leerling x nodig
is.
Ik ga me in de gesprekken met docenten
focussen op het stellen van vragen die gericht
zijn tot het doordringen van de kern van het
probleem.
Ik pas gespreksinterventies toe (de stijl van
leidinggeven) die gericht zijn op het bewust
volgen of leiden van een collega.

Resultaten
Van zoekend/ beginner
Naar beginner/ gevorderd

Ik wil me bewust zijn van mijn eigen
kernwaarden en zal deze uitspreken in de
begeleidingsmomenten naar de docenten.
Ik wil in de gesprekken theorie vertalen naar
voorbeelden in de praktijk en weer door vertalen
naar de visie van de school.
Ik pas mijn coaching aan op het de stijl van
behoefte van de docent.

Van beginner/ gevorderd
Naar gevorderd

Ik plan met alle docenten iedere week een
begeleidingsmoment om de docenten op hun
kleur en niveau te sturen in het proces.

Van beginner
Naar gevorderd

Ik plan met alle docenten iedere week een kort
gesprek in om de voortgang te blijven
monitoren.
In begeleiding wil ik ieder gespreksmoment een
kort moment pakken om de docent te leren
kennen, maar ook om mijzelf open te stellen
naar de docent.
Ik plan voor mezelf iedere week een kort
reflectie moment in en pas mijn handelen aan in
de praktijk.

Van beginner
Naar beginner
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Van zoekend/ beginner
Naar beginner/ gevorderd

Score *
Van 1/2
Naar 2/3
Van 1/2
Naar 2/3

Van zoekend
Naar beginner/ gevorderd

Van 1
Naar 2/3

Van zoekend/ beginner
Naar beginner/ gevorderd

Van 1/2
Naar 2/3

Van beginner
Naar beginner
Van beginner
Naar beginner

Van 2/3
Naar 3
Van 2
Naar 2
Van 2
Naar 2
Van 2
Naar 3

Van beginner
Naar gevorderd

Van 2
Naar 2
Van 2
Naar 3

Van beginner
Naar beginner

Van 2
Naar 2

XXII

Evaluatie
Van de elf aandachtspunten zijn er aan de start van de 2e cyclus nog vier over. Er is één
aandachtspunt bijgekomen. Ik zal in de komende gesprekken verschillende invalshoeken gaan
belichten, zowel vanuit mijzelf, mijzelf verplaatsen in de ander en vanuit een neutrale positie. Ik
heb de focus teveel op de ander en mezelf gelegd. Ik wil de ouder en het leerling niet gaan
vergeten.
Ik ben er van bewust dat ik in een korte tijd niet op alle aandachtspunten evenveel focus kan
leggen. Het valt me mee in hoeveel aandachtspunten ik gegroeid ben. De aanpak werkt. Gelukkig
zijn de hoeveelheid aandachtspunten voor de volgende periode haalbaar. De focus ligt nu nog op
maar vijf aandachtspunten.
Plan van aanpak:
Voortzetting van het stappenplan HGW (Van Meersbergen & De Vries, 2014, p.150) met focus op
de aandachtspunten na de resultaten analyse van de 1e cyclus.
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Cyclus 2:

1

2

3

Activiteit

Resultaten

Score*

Ik ga de gesprekken vanuit drie
invalshoeken benaderen. Vanuit
mijzelf, mijzelf verplaatsen in de
ander en vanuit een neutrale
positie

Van beginner
Naar gevorderd

Van 2

In de gesprekken ga ik nog meer
concrete voorbeelden gebruiken
om abstracte info te concretiseren.

Van beginner
Naar gevorderd

Ik pas mijn coaching aan op het de
stijl van behoefte van de docent.

Van beginner
Naar gevorderd

Naar 3

Van 2
Naar 3
Van 2
Naar 3

4

5

Ik plan met alle docenten iedere
week een kort gesprek in om het
proces te blijven monitoren.

Van beginner
Naar beginner

Ik plan voor mezelf iedere week
een kort reflectie moment in en pas
mijn handelen aan in de praktijk.

Van beginner
Naar gevorderd
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Van 2
Naar 2
Van 2
Naar 3
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Evaluatie
Als ik terug kijk begrijp ik het resultaat van het onderzoek beter. Ik ben zeer tevreden met
mijn competentie ontwikkeling. De gekozen modellen, theorieën, instrumenten zijn
ondersteunend geweest voor mijn interpersoonlijke competenties en de competentie
samenwerken met collega’s. Mijn processturing is het zwakst beoordeeld. Dit komt volgens
mij doordat er in de schoolorganisatie is nog geen structurele verandering is waargenomen.
De docenten zijn door mijn begeleiden nog niet handelingsgerichter gaan werken in de klas.
Het traject is geen eenmalige actie, maar vraagt om herinrichting in de praktijk waarbij het
leren en verbeteren op basis van ervaringen zal worden bijgesteld. De verbetering in de
daadwerkelijke praktijk is volgens Pameijer en Van Beukering (2008) een langdurig traject.
Het gaat meer tijd kosten voordat ik het resultaat in de praktijk waar kan maken.
Plan van aanpak:
Het is volgens Pameijer, Van Beukering en De Lange (2011) verstandig om
verantwoordelijkheden van het proces in de toekomst te delen. Het instellen van een
stuurgroep is aan te bevelen. De stuurgroep volgt tevens het stappenplan implementeren va
HGW (Van Meersbergen & De Vries, 2014, p.150). Voor de zorgcoördinator is prettig de
verantwoordelijkheden te delen. Zeker wanneer het traject schoolbreed ingevoerd gaat
worden. Daarnaast is het handig binnen het traject de vragenlijst en kijkwijzers opnieuw af te
nemen om de ontwikkeling van de stuurgroep in kaart te brengen en de begeleiding af te
stemmen met de betrokken docenten.
* score: 1= zoekend, 2= beginner, 3= gevorderd, 4= expert
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Bijlage H: Gedicht ‘ Wie wil je zijn?’
Wie wil je zijn?
Wat wil je hebben?
Wat wil je worden?
Wie wil je zijn?
Hebben is geld, een auto, een huis
Worden is studeren, een loopbaan
Zijn is geven en ontvangen.
Hebben is status
Worden is positie
Zijn is geluk.
Hebben betekent handige relaties
Worden betekent chefs, collega’s, medewerkers
Zijn betekent vrienden.
Wat je hebben kunt wordt voorgespiegeld
Wat je worden wilt wordt weerspiegeld
Wie je bent zie je in de spiegel.
Wat wil je hebben?
Wat wil je worden?
Wie wil je zijn?
Gebruik wat je gekregen hebt
Word wie je mag zijn.
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