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Leeswijzer Handboek 

Mentoring Urban Talent

Onderzoek Mentoring Urban Talent
Mentoring Urban Talent (MUT) is een interventieonderzoek waarbij mentoring als methode wordt ingezet om 
afstroom van vwo 3 leerlingen in het voorgezet onderwijs tegen te gaan. Het behoud van stedelijk talent staat 
hoog op de ‘kansengelijkheid agenda’ van grote steden als Rotterdam en Amsterdam. Niet alleen in grote 
steden stromen leerlingen binnen het voortgezet onderwijs, ondanks hun initiële schooladvies, in het vierde 
leerjaar vaak af naar lagere niveaus. Deze tendens roept vragen op: 

• Is afstroom problematisch?
• Wat is het aantal afstromers?
• Wat is het profiel van leerlingen die afstromen?
• Wat zijn oorzaken van afstroom?
• Hoe kunnen we afstroom tegengaan?
• Werkt mentoring als interventiemethode?
• Hoe ziet mentoring die op school wordt ingezet er uit?
• Is een dergelijke ‘school-based mentoring’ effectief?
• Wat vertellen mentees en mentoren nadat zij aan een mentoringproject hebben deelgenomen over hun 

ervaringen?

Deze vragen werden gesteld en beantwoord in het Mentoring Urban Talent onderzoek, dat mede mogelijk 
werd gemaakt door het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). De onderzoeksrapportages 
geven antwoord op bovenstaande vragen. De rapporten1 zijn als volgt ingedeeld:

1. Rapport één: Inventarisatie Gymnasium/VWO afstroom: Amsterdam, Rotterdam en landelijk,  
kwantitatief en kwalitatief in beeld (deel I: Van Wensveen & Wolff, 2019, deel I & II: Van Wensveen et al.,  
in voorbereiding). 

2. Rapport twee: Mentee uitkomsten van het Mentoring Urban Talent programma (Schenk et al.,  
in voorbereiding).

3. Rapport drie: Mentor uitkomsten van het Mentoring Urban Talent programma (Schenk et al.,  
in voorbereiding).

Handboek Mentoring Urban Talent
In dit handboek worden de theoretische uitgangpunten en concrete aanpak van het Mentoring Urban Talent- 
(MUT-)project beschreven. We richten ons met dit handboek op geïnteresseerden in een ‘school-based-
peer-to-peer mentoring’ als interventiemethode in het voortgezet onderwijs. Zowel schoolleiders, docenten 
(klassenmentoren), coördinatoren als mentoren kunnen met behulp van dit handboek een mentorprogramma 
ontwerpen en uitvoeren. De MUT methode richt zich op het tegengaan van afstroom, maar de methode kan 

1. Zie voor de volledige rapporten: https://www.nro.nl/en/onderzoeksprojecten.

https://www.nro.nl/en/onderzoeksprojecten


7

ook breder worden ingezet binnen het studieloopbaan programma (LOB) in mentorlessen in het voortgezet 
onderwijs. De hoofdstukken behandelen de MUT Methodebeschrijving, de Mentor Handleiding, de Toolkit 
met opdrachten voor mentees en de Checklist van het MUT project. Deze hoofdstukken geven inzicht in de 
aanleiding en (theoretische) aanpak van de mentoring en de toegepaste instructie voor coördinatoren en 
werkvormen voor mentoren en opdrachten voor mentees. Daarnaast is er een checklist met benodigdheden 
en randvoorwaarden waarmee rekening kan worden gehouden wanneer u als school of organisatie 
overweegt om een mentorprogramma te starten. Bij de totstandkoming van de methodebeschrijving, de 
mentor handleiding en de toolkit is gebruikgemaakt van de inzichten van het PACT Pilot onderzoek (De Meijer 
& Severiens, 2020) , de expertise van Mentoren Op Zuid en de ondersteuning vanuit Stichting de Verre Bergen.

De hoofstukken zijn als volgt opgebouwd:

1. Methodebeschrijving MUT
 Dit hoofdstuk is bedoeld voor geïnteresseerden in de MUT methode. In het bijzonder wordt aandacht 

geschonken aan de reden om voor mentoring te kiezen als interventie om afstroom tegen te gaan, 
de theoretische uitgangspunten waar MUT mentoring op gebaseerd is en de ingrediënten van de 
daadwerkelijke MUT methode die in het mentor project is gehanteerd. 

2. Handleiding Mentoren MUT
 Dit hoofdstuk is bedoeld voor trainers/coördinatoren en mentoren die een mentorprogramma 

uitvoeren. Het document is een afspiegeling van de trainingen die mentoren hebben gekregen, en het 
omvat eveneens de aanleiding en aanpak voor een mentorprogramma op school. Het verschil met de 
methodebeschrijving is dat de uitgangspunten expliciet gericht zijn op de praktijk en de uitvoer van 
mentor bijeenkomsten. Daarmee is het een handleiding voor trainers/coördinatoren en mentoren.

3. Toolkit MUT
 Dit hoofdstuk bevat de feitelijke opdrachten en werkvormen die mentoren gebruiken in bijeenkomsten 

met hun mentees. Het hoofdstuk volgt de indeling die wordt toegelicht in zowel de methodebeschrijving 
als de mentor handleiding. De toolkit is ingedeeld in vijf dimensies ‘leerinhouden’ en de mentor kan, 
afhankelijk van de beginsituatie van de mentee en een didactische analyse, bepalen welke oefening het 
best gebruikt kan worden. Coördinatoren begeleiden mentoren binnen dit proces van het aanbieden van 
passende werkvormen en opdrachten.

4. Checklist MUT
 Dit hoofdstuk bevat een noodzakelijke en een wenselijke lijst van randvoorwaarden, faciliteiten en 

afspraken die nodig zijn om een mentorprogramma op een school te starten. 



METHODEBESCHRIJVING
MENTORING 

URBAN TALENT

Hoofdstuk 1
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Hoofdstuk 1. 
Methodebeschrijving  
Mentoring Urban Talent

Leeswijzer 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de methode van het Mentoring Urban Talent project (MUT). Het verschaft 
meer achtergrondinformatie over de theoretische uitgangspunten waar de mentoring methode 
op gebaseerd is en geeft meer inzicht in de bouwstenen van de gehanteerde MUT methode. De 
instructies voor mentoren staan beschreven in hoofdstuk 2, ‘Handleiding Mentoren MUT’, en omvatten 
de gedetailleerde handleiding voor de mentoren. Hoofdstuk 3, ‘Toolkit MUT’ bevat de feitelijke 
opdrachten die mentoren kunnen gebruiken met hun mentees. De MUT aanpak volgt een systematisch 
stappenplan, waarin expliciet verwachtingsmanagement, het inventariseren van een beginsituatie van 
de mentee en een adequate didactische analyse de uitgangspunten vormen voor het ontwerpen van 
een mentoringmethode gericht op het vergroten van het inzicht en vertrouwen in eigen kunnen, een 
gevoel van (school)verbondenheid en een autonome en assertieve houding van hulp vragen. In dit 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan:

•  De aanleiding tot het MUT project
•  De theoretische uitgangspunten waar de MUT methode op is gebaseerd
•  De bouwstenen van de MUT methode: verwachtingsmanagement, beginsituatie en didactische 

analyse en uitvoer

Dit hoofdstuk biedt geïnteresseerden in mentoring (schoolleiders, mentoren, coördinatoren) meer 
informatie over zowel theoretische als pragmatische uitgangspunten die van belang zijn tijdens het 
ontwerp en de uitvoer van een mentoring project. 

 

Achtergrond MUT Methode

Inleiding
De aanleiding voor het MUT programma is het gegeven dat ondervertegenwoordigde leerlingen vaker 
onvrijwillig afstromen in het onderwijs (Dittrich, 2013). In het bijzonder zijn sociaaleconomische status, 
opleidingsniveau van de ouders en het al dan niet hebben van een migratieachtergrond van invloed op het 
doorstroomprofiel. De redenen van afstroom zijn niet alleen toe te schrijven aan de prestaties van leerlingen zelf. 
Ook andere factoren spelen een rol, zoals de rol van ouders, docenten, schoolcultuur en belangrijke anderen 
(peers), evenals inzicht in het eigen kunnen, weten hoe te navigeren binnen de school en vaardigheden om de 
juiste ondersteuning te kunnen vragen. Met het MUT project is een interventie ontwikkeld die vwo 3 leerlingen 
stimuleert om succesvol door te stromen door ondersteuning van student-mentoren. 
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Mentoring is ingezet als een interventie om afstroom tegen te gaan. In het MUT project wordt mentoring 
opgevat als een mogelijkheid om in de omgeving van leerlingen hun geloof in eigen kunnen, en uiteindelijk 
hun schoolprestaties, positief te beïnvloeden door de inzet van een mentor. Een mentorprogramma kan 
leerlingen positieve ervaringen in leren geven. Daarnaast biedt het leerlingen de mogelijkheid om ondersteund 
te worden in het leerproces en te profiteren van de aanwezigheid van positieve rolmodellen. MUT wil in het 
bijzonder afstroom tegengaan door in te zetten op versterken van sociaal kapitaal, inzicht in eigen kunnen 
en studievaardigheden, en het toepassen van instructie op maat en informatieverschaffing (tutoring). De 
rolmodellen die zijn ingezet doen dit vrijwillig of tegen een kleine vergoeding, ze spreken regelmatig af met 
de mentees en de behoefte van de leerlingen staat centraal. 

Theoretische Uitgangspunten 
De specifieke aanpak in de MUT methode is beïnvloed door een aantal theoretische concepten en aannames 
zoals beschreven in rapport twee. De MUT aanpak operationaliseert deze theoretische uitgangspunten, door 
te werken met een stappenplan voor mentoren, zodat de verschillende dimensies van leerinhouden in de 
mentoring aan bod kunnen komen. Deze dimensies zijn theoretisch verankerd, en staan in de onderstaande 
tekst dik gedrukt. In paragraaf ‘de MUT methode’ in dit hoofdstuk worden deze dimensies nader toegelicht. In 
de Toolkit (hoofdstuk 3) zijn deze dimensies gevuld met opdrachten voor mentees. 

De belangrijkste theoretische concepten die een duidelijke doorwerking hebben in de MUT methode en die 
eveneens zijn verwerkt in de dimensies en Toolkit, zijn: 

• Contextuele factoren, zoals de discrepantie tussen school-, thuis- en straatcultuur (El Hadioui, 2010). 
Leerlingen ervaren grote verschillen tussen school, thuis en straat als leefwerelden, waarin steeds andere 
vaardigheden en eigenschappen verwacht worden. Dit levert spanning en stress op en ook het in mindere 
mate afgestemd zijn op de specifieke leefwereld. Met andere woorden, een leerling die een rijk sociaal 
leven heeft binnen de straatcultuur, kan zich in vergrote mate vervreemd voelen van de academische 
leefwereld in de schoolcontext. Ook de verschillen tussen thuis en school, en dan in het bijzonder de 
bekendheid met het schoolsysteem, kunnen leiden tot afstemmingsproblemen. De leerling staat ertussen, 
maar kan of wil niet altijd de schakel zijn. Aanvullende culturele verschillen (opvattingen over opleiding, vrije 
tijd en ambities), maken dat leerlingen van ondervertegenwoordigde groepen zich niet alleen onbekend 
voelen met de dagelijkse schoolse context, maar ook vervreemd raken van hun thuiscultuur. Dit is in feite 
een dubbele belasting. Het schakelen tussen leefwerelden, culturele en traditionele repertoires en het 
continu aanpassen, vragen veel van het weerstandsvermogen en incasseringsvermogen (weerbaarheid, 
resistance capital en resilience, Solórzano & Yosso, 2002; Yosso, 2005). Een mentor kan een belangrijke spil 
zijn tussen deze leefwerelden, op het moment dat hij zich op eenzelfde manier identificeert met deze 
problematiek van vervreemding en aanpassing. El Hadioui (2008; 2010) schrijft over een ‘pedagogische 
mismatch’ tussen de leefwerelden: in het onderwijs en de opvoeding lijken de stijlen, systemen en 
repertoires niet compatibel. In de huidige mentoring wordt een methode van uitwisseling (empatische 
getuigenis) en herkenning (deep similarity approach, Toolkit Social Networking) gebruikt om tussen de 
mentor en mentee een band op te bouwen vanuit begrip voor de ervaringen van de ander. De manier 
waarop we dit in de mentoring willen doen, is als volgt: 

• Individuele factoren, zoals motivatie, meta-cognitieve vaardigheden zoals organiseren en omgaan met 
hindernissen, zoals faalangst (Dittrich, 2014), spelen voor alle leerlingen een rol in de voorspelling van hun 
studiesucces. Echter, bij leerlingen uit ondervertegenwoordigde groepen op het vwo, kunnen deze factoren 
groter effect hebben op hun presteren, op het moment dat de inzet van sociaal kapitaal en de adequate 
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inzet van zelfinzicht onvoldoende aanwezig of verkend zijn. Hulp van anderen (ouders/leeftijdsgenoten) 
en hun kennis en zelfinzicht in leren en presteren, geven leerlingen instrumenten om hun studie met de 
juiste ondersteuning te doorlopen. Ook toegepaste en afgestemde instructie en informatieverschaffing 
ondersteunen leerlingen in het verbeteren van hun leerprestaties (Toolkit Tutoring). 

•  In het bijzonder zijn het geloof in eigen kunnen (self-efficacy Bandura, 1986) en het samenspel tussen 
het individuele en contextuele factoren die een rol spelen in een studieloopbaan, van invloed op een 
meer integrale mentoring methode. Zelfinzicht, weet hebben van wie je bent en waar je leerpunten zitten, 
bepaalt je interesses (Toolkit SWOT/GOLD), het stellen van je doelen (Toolkit Goal Setting), het selecteren 
van je activiteiten (Toolkit Study Skills) en de schoolprestaties van leerlingen. In het concept self-efficacy 
gaat het ook om de praktische implicaties van het geloof in eigen kunnen. De zelf-evaluatie van de eigen 
vaardigheden om zaken zodanig te organiseren en uit te voeren dat ze daadwerkelijk het doel dienen 
dat de leerling wil. Dit inzicht is dus duidelijk gericht op een handelingsperspectief voor de leerling, dat 
we met mentoring willen stimuleren. Met andere woorden, mentoring ondersteunt het creëren van (zelf)
vertrouwen dat leerlingen in staat stelt het gevoel te hebben van ‘regie’ in hun eigen leerproces (Lord & 
Hutchison, 1993). Juist mentoring kan bijdragen in het ondersteunen van dit soort processen, aangezien 
mentoren meelopen met hun mentees en ze handreikingen doen die gericht zijn op reflectie, inzicht en 
handelingsperspectieven.

Het versterkende effect van het inzicht in eigen kunnen, de eigen leefwereld, de inzet van sociaal kapitaal en 
andere kapitaalvormen en het verbeteren van studievaardigheden, zouden moeten leiden tot het tegengaan 
van afstroom. De mentoren in het MUT project zijn daarom getraind om uit 5 verschillende dimensies 
leerinhouden (zie paragraaf ‘de MUT methode’) opdrachten uit een Toolkit (zie hoofdstuk 3) te kunnen 
gebruiken in hun mentoring aanpak, die zowel vraaggestuurd als voorgeschreven is. Essentieel voor de MUT 
aanpak is dat leerlingen wel hun uitgangsvragen goed kunnen adresseren (vraaggestuurd), terwijl tegelijkertijd 
de mentor de adequate didactische aanpak kiest om deze uitgangsvraag te behandelen (voorgeschreven). 
Doel van het mentorprogramma is dat leerlingen hun vaardigheden kunnen verfijnen, hun geloof in eigen 
kunnen versterken, en realistische verwachtingen kunnen creëren over de resultaten van hun prestaties met 
behulp van een gids, een mentor aan hun zijde. 

Onderwerp van de Mentoring 
Een mentor helpt een mentee zichzelf te onderzoeken en ontdekken, met een focus op exploratie van ‘weet 
van eigen krachten en kunnen’ en ‘manieren om verschillende kapitaalvormen in te kunnen zetten tijdens hun 
studieloopbaan traject (academisch kapitaal, sociaal kapitaal, identiteitskapitaal, zie paragraaf ‘kapitaalvormen 
van mentoring). Rhodes beschrijft dit ‘geloof in eigen kunnen’ dat middels mentoring kan verbeteren, evenals 
de sociaal-emotionele, cognitieve en identiteitsontwikkeling van leerlingen (Rhodes, 2005). De MUT Toolkit 
biedt, met de vijf onderscheiden dimensies leerinhouden met bijbehorende oefeningen, een pragmatische 
insteek op het adresseren van deze persoonlijke exploratie en groei. De mentor heeft zelf een vergelijkbare 
ontwikkeling doorlopen en de groei succesvol tot stand gebracht en kan dus een rolmodel zijn. Naast de meest 
voor de hand liggende vaardigheid van de mentor als ‘rolmodel’ - ‘hij die verder is op het pad waar de mentee 
wenst te komen’ - heeft de mentor andere rollen te vervullen. Het model van Hagler (2018), dat specifiek 
gericht is op mentoring en schoolsucces, werkt vanuit de sociaal kapitaal theorie van Bourdieu (1984; 1994). 
In de mentoring van MUT is deze theorie aangevuld en verrijkt met een differentiatie van kapitaalvormen, die 
geëxploreerd dienen te worden om leerlingen te ondersteunen in een succesvolle doorstroom (zie paragraaf 
‘kapitaalvormen en mentoring’).
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In navolging van Hagler (2018) wordt het sociale (en identiteits-) kapitaal vergroot binnen drie ontwikkelings-
domeinen:

1. De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen door middel van mentoring 
 De mentor herkent zich in incidenten die een mentee heeft meegemaakt, waar gevoelens van vervreemding, 

uitsluiting en ‘niet begrepen voelen’ een rol kunnen hebben gespeeld. Een zogenaamde ‘deep similarity 
approach,’ wordt in de mentoring ingezet om vanuit herkenning en gelijkenis een ontmoeting te 
creëren tussen mentor en mentee (Byrne, 1971; Ensher & Murphy, 1997; Blake-Beard, 2009; Mitchel et al., 
2015). Deze herkenning en gelijkenis in achtergrond, profiel en eventueel levensverhaal, maken dat het 
gemakkelijker is een verbinding aan te gaan tussen mentor en mentee. Je herkennen in een ander vergroot 
de bereidheid je open te stellen, wat effect heeft op de kwaliteit van de relatie gedurende de mentoring. 
Vaak spelen principes van een narratieve pedagogiek (Goodson & Gill, 2011; 2014; Tavecchio, 2020), waarin 
levensverhalen worden gedeeld, een rol in dit soort uitwisselingen. Deze verhalen geven inzicht in het 
eigen perspectief en de relatie met de levensloop. Omdat bij narratieve identiteitsontwikkeling vaak wordt 
gewerkt met kijken naar het heden, door te reflecteren op het verleden en vanuit daar te anticiperen op de 
toekomst, ondersteunt het leerlingen tijdens hun identiteitsontwikkeling vanuit studieloopbaanbegeleiding 
activiteiten zoals mentoring. Bij activerende didactieken die horen bij een narratieve pedagogiek, zoals 
Storytelling en Counter Storytelling (Nasir et al., 2012; Solórzano & Yosso, 2002; Yosso, 2005) worden 
verhalen gedeeld die vaak tot dan toe moeilijk uitgewisseld konden worden, omdat het onderdrukte of 
stilgemaakte verhalen betreft, die in een context van dominante en traditionele verhalen minder onderdeel 
zijn van het ‘grote verhaal’ en vaak dominante verhaal (Master Narrative). Juist door in de mentoring 
aandacht te geven aan de eigen verhalen en tegenverhalen, is er ruimte om elkaar beter te leren kennen 
en creëert het ook ruimte voor een diepere ontmoeting waarin gewerkt wordt met een 1e stem, jezelf, een 
tweede stem de gesprekspartner, en een 3e stem, van ontmoeting en begrip voor je eigen verhaal door 
de confrontatie met het verhaal van de ander (Tavecchio, 2020). Storytelling en Counter Storytelling en het 
werken met empathische getuigenissen (empathic witnessing) (McLeod, 1999; Freire, 1996; Goodson & Gill, 
2011) zijn didactische werkvormen die worden ingezet binnen de MUT methode (Toolkit SWOT/GOLD). 

2. De cognitieve ontwikkeling van leerlingen door mentoring 
 Zoals aangegeven, ondersteunen toegepaste en afgestemde instructie en informatieverschaffing 

leerlingen in het verbeteren van hun leerprestaties (Toolkit Tutoring, GoalSetting en StudySkills). Het gaat 
echter niet alleen om de specifieke instructie die leidt tot een hoger cijfer of verhoogd begrip van de stof, 
het gaat vooral om het expliciteren van de hulpvraag en specifieke leervraag. Soms is de vraag stellen, hem 
beantwoorden. Vaak zal een mentor niet het precieze antwoord weten (ontbreken van parate kennis en 
didactische skills), terwijl de mentee toch een ingang heeft gevonden om zijn leervraag helder te krijgen. 
De mentor is eerder onderdeel van het duiden van de eigenlijke leervraag (diagnostiek van de leervraag) 
en loopt als gids mee, maar kan de blaren niet voorkomen. In de onderdelen Tutoring, GoalSetting en 
StudySkills van de Toolkit wordt de cognitieve ontwikkeling van de leerling ondersteund.

3. De sociale identiteitsontwikkeling van leerlingen door mentoring 
 De integratie van verschillende identiteiten, onder andere een identiteit als mogelijke universiteitsstudent, 

kan leerlingen ondersteunen in het gebruiken van kenmerken uit hun eigen identiteit, ook wel bekend als 
begrip van het ‘identiteitskapitaal’ (Coté, 1996; 2006). Het navigeren tussen de verschillende leefwerelden 
(thuis, school, straat) en verschillende kapitaalvormen, bereidt leerlingen voor op een succesvolle 
doorstroom (en dus behoud van stedelijk talent). In de onderdelen SWOT/Gold en Social Networking van 
de Toolkit wordt de sociale identiteitsontwikkeling van de leerling ondersteund.
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Mentoring Fases en Stadia 
Het onderwerp van het mentorprogramma moet goed afgestemd zijn op de leervraag van de mentee, 
en mentoren moeten binnen de gegeven tijd (duur project, duur mentoring sessie) weten wanneer ze wat 
behandelen met hun mentees. Er zijn globaal gezien vier fases van mentoring (Crul, 2003), die ook in het 
MUT project worden doorlopen: de introductiefase, de intensieve begeleidingsfase, de verdiepingsfase en de 
afsluitende fase. In het ontwerp van de MUT Toolkit is rekening gehouden met het feit dat er eerst een band 
moet zijn tussen mentor en mentee en dat de mentoring vraaggestuurd is (d.w.z. dat tijdens de mentoring 
ingegaan wordt op de specifieke leervraag en behoefte van de mentee) (Rhodes, 2007). Echter, het formuleren 
en expliciteren van een leervraag is een exercitie op zichzelf. Daarom is de MUT methode ook gebaseerd 
op een duale aanpak van zowel vraaggestuurde (tailored) en voorgeschreven (scripted) oefeningen. Deze 
duale aanpak ondersteunt mentoren om de specifieke leervraag met de mentee in een tijdsbestek van ca. 50 
minuten te expliciteren. Zo is er tijdens de kennismaking direct aandacht voor de behoeftes die in- en expliciet 
leven. De meer vraaggestuurde benadering (tailored) geeft de mentee de regie in het bepalen van het doel 
van de mentoring. Op basis van deze inventarisatie kan een handelingsplan worden opgesteld, dat tot uitvoer 
kan komen tijdens de intensieve begeleidingsfase. Dit handelingsplan kan continu worden bijgesteld, zodat 
de leerling het idee behoudt dat het ingaat op de individuele en incidentele behoeftes, terwijl er tegelijkertijd 
achter de schermen een leerlijn is binnen het traject (scripted). Het plan uitvoeren kan dan nadere uitwerking 
krijgen in de verdiepingsfase, een fase die vaak wordt gehinderd door logistieke belemmeringen, uitval van 
mentoren, uitval van lessen en zelfs, zoals in Covid tijden, een fysiek mentorprogramma. Hoe het traject ook 
verloopt, afsluiting markeert het einde en is onderdeel van een mentoringstraject. De fases van de mentoring 
worden ondersteund door specifieke kennismakingsopdrachten, verdiepende opdrachten en afsluitende 
opdrachten die onder de vijf dimensies vallen die in de Toolkit staan. De begeleidingsfase wordt ondervangen 
door de methodiek van de mentoring zelf, die bestaat uit vier stappen die worden toegelicht in de paragraaf 
‘de MUT methode.’ 

Kapitaalvormen en Mentoring
De sociaal-kapitaal theorie van Bourdieu is een veelgebruikt concept in onderwijs- sociologische theorieën 
en dient vaak als uitgangspunt in een mentoring aanpak om leerlingen en studenten te equiperen tijdens een 
succesvolle in- en doorstroom in het onderwijs. Zonder nu een uitgebreide uiteenzetting te geven van de 
principes van de sociaal kapitaal theorie, hebben deze veel invloed gehad op de MUT Mentoring methode, 
met name wat betreft het differentiëren van meerdere kapitaalvormen en het verkennen en inzetten van 
kapitaalvormen. Niet alleen het sociale en culturele kapitaal spelen een rol in de training van codes, regels en 
gebruiken die buiten het formele leren liggen (zogenaamde habitus training (Bourdieu, 1984). Kennis en vooral 
praktisch begrip hebben van je eigen bronnen en krachten, die je tot dan toe niet ingezet en verkend hebt, 
vormen een spil in de MUT Methode. Leerlingen verkennen niet alleen kapitaalvormen die belangrijk zijn om 
‘te vergaren,’ maar leren ook juist gebruik te maken van wat al aanwezig is, dit doen zij met behulp van de 
opdrachten in de toolkit. De verschillende en aanvullende kapitaalvormen zijn onder andere identiteitskapitaal, 
aspiratiekapitaal, linguïstisch kapitaal, familiekapitaal en navigatiekapitaal (Bourdieu & Passeron, 1977, Evans, 1996; 
King, 2000; Solórzano & Yosso, 2002). De meer klassieke definitie van sociaal kapitaal als bronnen (resources) en 
leefregels (guiding rules of life) (De Graaf, 1996) richt zich ook op het gebruik ervan, in het bijzonder de toegang 
tot het sociale kapitaal. Het ontbreken ervan, of er geen toegang toe hebben maakt onder andere dat kansen 
op sociale stijging ongelijk verdeeld zijn. Het agency concept, (Bourdieu, 1994) speelt in de kapitaal-theorie 
een belangrijke rol: de individuele mogelijkheid om een onderhandeling aan te gaan en een verandering in te 
zetten ten aanzien van bestaande sociaal-culturele en mentale situatie waar de leerling mee te maken krijgt. 
Dit zelfbeschikkingsrecht kan geëxploreerd en beoefend worden. Wie is er aan zet? ‘Heb je invloed in het 
verkennen en verkrijgen van andere, soms onbekende en aanvullende kapitaalvormen die nodig zijn om succes 
te hebben gedurende de studieloopbaan?’ In het zogenaamde breken van de keten van ‘sociale reproductie,’ 
kunnen leerlingen zich verloren voelen en vervreemding ervaren. ‘Waar hoor ik thuis?’ Ze kunnen het gevoel 
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hebben een buitenstaander te zijn, of erger, een bedrieger. Dit veroorzaakt dikwijls identiteitsverwarring 
(Matthys, 2010). Het vinden, beoefenen en verkennen van agency kan een antwoord bieden op deze vormen 
van onzekerheid en onwetendheid over eigen kunnen en posities in een schoolcontext. Met andere woorden, 
door het beoefenen en bewust te worden van agency, kan een leerling de onderhandeling aangaan met zijn 
eigen positionering binnen de sociale condities van zijn eigen biografie. Het is niet altijd direct aan te passen, 
gezien de relaties die vaak gepaard gaan met positie en macht, maar het bewust worden van deze posities 
geeft een leerling perspectief op zijn traject. Om dit onderhandelingsproces persoonlijk en individueel aan te 
gaan, heeft Coté het sociaal-kapitaal concept uitgebreid met het identiteitskapitaal concept (Coté, 1996; 2006). 
Het gaat in het bijzonder om de psychologische aanvulling op het sociale en culturele kapitaal, dat leerlingen 
kunnen exploreren en dat ingezet kan worden om zich beter bewust te zijn van hun identiteit, vaardigheden 
om het gebrek aan sociaal en cultureel kapitaal te overbruggen. 

Alle kapitaalvormen kunnen in een mentoring programma worden verkend en ingezet als materiaal van het 
exploratieproces van de gelaagde identiteit (Tavecchio, 2020). Het leren kennen van je eigen kwaliteiten en 
skills, tekortkomingen, leemtes en uitdagingen ondersteunt leerlingen om, met behulp van hun wegwijzers 
(mentoren), een beeld te krijgen van hun identiteit. Juist de training van de bekrachtiging (empowerment) 
is een kernconcept binnen de begeleiding van mentoren in de mentoring voor ondervertegenwoordigde 
leerlingen en studenten. Figuur 1 illustreert wat er, naast het ontbrekende sociale en academische kapitaal, 
aanvullend nodig is in dit exploratieproces. Het oefenen in niet alleen het verkennen van verschillende 
kapitaalvormen, maar ook oefening in het verkrijgen van kapitaalvormen, is onderdeel van het proces dat in 
een mentorprogramma in gang wordt gezet. De effecten kunnen daarom (soms) ook pas na een tijd zichtbaar 
worden. De één op één relatie tussen het uitbreiden en aangaan van nieuwe sociale relaties en ontmoetingen 
en kapitaalvormen, leidt niet direct tot inzicht in de regels en codes van een schoolcontext en, later, de 
academische wereld. Hetzelfde geldt voor het verkennen van navigatiekapitaal - d.w.z. hoe je eigenlijk in je 
studiekeuze proces staat bijvoorbeeld en wat een strategische en logisch keuze voor jou zou zijn – ook dit 
wordt niet direct aangepast gedurende een mentoringtraject. 

De bedoeling van het mentoringprogramma is dan ook om leerlingen een instrumentarium aan te reiken dat 
zich kan ontwikkelen gedurende hun langer lopende studieloopbaantraject. De mentoren wandelen mee op 
een etappe binnen de lange reis, ze zijn gids en hebben een wandelkaart en GPS codes paraat. Maar op het 
volgende knooppunt verlaten ze de route en wandelen de mentees door, zelfstandig of met andere gidsen, 
terwijl ze weet hebben van de route die ze hebben afgelegd en het gebied steeds beter leren kennen.
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Figuur 1. Identity Assets & Skills Set (Tavecchio, 2020, p.79)

Figuur 1. illustreert in het centrum de kwaliteiten die leerlingen nodig hebben om hun studieloopbaan 
succesvol te doorlopen De gele blokken adresseren het meer bekende sociale en academische kapitaal dat 
benodigd is om het studieloopbaan traject te kunnen doorlopen. De donkerblauwe blokken breiden deze 
theorie uit met, zoals in bovenstaande paragraaf beschreven, andere kapitaalvormen die van belang zijn 
in het exploratieproces van leerlingen. Aan de linkerzijde het culturele kapitaal en aan de rechterzijde het 
identiteitskapitaal. De vier kapitaalvormen tezamen rusten leerlingen toe om beter beslagen ten ijs te komen, 
hun studieloopbaan te doorlopen en gemakkelijker in- en door te stromen in het onderwijs. 

In het MUT project geldt de veronderstelling dat: 

‘mentoring bij kan dragen aan het vergroten van de kansenstructuur van leerlingen, en 
daarmee afstroom kan worden voorkomen. Door het uitbreiden van verschillende kapitaal 
vormen, zoals sociaal kapitaal, cultureel kapitaal, identiteitskapitaal, academisch kapitaal en 
navigatiekapitaal kunnen jongeren in de grootstedelijke context op super diverse scholen hun 
individuele competenties, zelfvertrouwen en zelfinzicht vergroten en daarmee hun positie in 
het onderwijs versterken.’ 

De bovenstaande theoretische concepten zijn verwerkt in het stappenplan van de MUT Mentoring Methode, 
die bestaat uit I. Verwachtingsmanagement, II. een inventarisatie van de Beginsituatie (tailored), III. een 
Didactische Analyse (scripted), IV. de Uitvoer, met gebruikmaking van de Toolkit met haar 5 dimensies 
leerinhouden. Deze stappen worden toegelicht in de volgende paragraaf ‘De MUT Methode’.

Academic capital

Identity Assets &  
Skills Set

Social Capital

Cultural/  
Community Capital

Aspirational
Linguistic
Familial

Navigational
Resistance

Identity Capital

Ego strength
Personal empowerment 

Agency
Self-efficacy
Resilience
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De MUT Methode

De MUT Methode volgt een stappenplan waarin de theoretische uitgangspunten verwerkt zijn, zoals 
beschreven in Rapport 2 en bovenstaande tekst. De uitgebreide beschrijving van de aanwijzingen op 
opdrachten voor de mentoren zijn terug te vinden in hoofdstuk 2, ‘Handboek MUT Mentoren’ en hoofdstuk 3, 
‘Toolkit MUT’. De MUT Methode geeft in meer abstracte zin weer welke stappen er gezet zijn en hoe die zich 
verhouden tot de theorie (zie figuur 2, De MUT Methode). De MUT methode werkt vanuit het stellen van een 
helder verwachtingsmanagement, zowel naar de mentoren als naar de mentees. Vervolgens stellen mentoren 
de beginsituatie van de mentees vast: wat hebben ze nodig? Een vraaggestuurde benadering vormt daarin 
het uitgangspunt (tailored). Daarna is een didactische analyse nodig om na te gaan hoe, met behulp van de 
opdracht in de Toolkit, dit leerdoel of de hulpvraag, beantwoord kan worden (scripted). Tenslotte is het de 
praktijk van de mentoring zelf, de uitvoer, die wekelijks leidt tot aanpassingen, verfijningen en wijzigingen 
binnen de feitelijke aanpak. De in vijf dimensies ingedeelde opdrachten worden beschreven in de Toolkit, 
en mentoren kunnen wekelijks de opdrachten kiezen waarin aandacht wordt besteed aan de doelstellingen 
binnen de mentoring: 

I. Verwachtingsmanagement
Een van de belangrijkste uitgangpunten in het werken met mentoren én hoe zij werken met hun mentees, 
is het vaststellen en het bijstellen van verwachtingen (Hudson, 2013; Young & Perrewé, 2004). Er leven veel 
opvattingen over mentoring en tutoring. Voor zowel mentoren als mentees kan kwaliteit van de mentoring 
in hoge mate beïnvloed worden wanneer de verwachtingen niet adequaat worden bijgestuurd. Mentoren 
krijgen een uitgebreide trainingsmodule over de rol van mentor, waarin helder wordt toegelicht wat zij kunnen 
verwachten, wat wij als MUT organisatie van ze verwachten en wat mentees kunnen verwachten. Twee 
concepten spelen een belangrijke rol in dit verwachtingsmanagement, een deficiëntie- en potentiebenadering:

a. Deficiëntiebenadering: benadering die uitgaan van het tekort van de groepen die benaderd worden 
in mentoring of het onderwijs. Indien er tekorten zijn, moet er ook iets gerepareerd worden, en zullen 
aanpakken hierop gericht zijn: bijspijkeren, bijles, remedial teaching etc. Vanuit een meer kritische 
pedagogiek (Freire, 1970) is verzet ontstaan tegen deze manier van denken. Ondanks het feit dat er bij 
leerlingen in hun studieloopbaan feitelijke tekortkomingen, achterstanden en tekorten zijn, is het de vraag 
aan welke vorm van ‘reproductie’ ze beantwoorden. Welk ideaalbeeld dienen ze? Bijvoorbeeld, een leerling 
met gemiddelde tot lage scores op de Engelse taal wordt gezien als deficiënt in een meerderheidscontext 
waarin Engels een tweede taal is. Echter, naar de tweede en tevens moedertaal van de leerling wordt 
niet gevraagd. Dit kritisch heroverwegen van deficiëntie en potentie geeft een andere blik op talent en 
op degenen die bepalen wat potentie en talent is. In de mentoring methode van MUT gaat het er in ieder 
geval om dat leerlingen niet worden benaderd als potentieel deficiënt, tekortschietend in het een of ander. 
We zijn uitdrukkelijk, met erkenning van zwaktes en belemmeringen, gericht op hetgeen ze wél met zich 
meedragen (Freire, 1970; Ladson-Billings, 2000; Tavecchio, 2020; Yosso, 2005).

b. Potentiebenaderingen: benaderingen die uitgaan van de kracht, de gelaagde identiteit, de niet 
geëxploreerde kapitaal vormen en een benadering die het ‘kunnen’ als uitgangspunt centraal stelt. Vaak 
zijn ze onderdeel van meer transformatieve pedagogieken van ‘hoop’, die een omdraaiing van kijken 
naar talent en potentie herbergen. Het zijn inclusieve benaderingen, die meer holistisch kijken naar talent, 
succes en kwaliteiten en zich richten op de positieve ontwikkeling en potentie van de leerling/student 
(Freire, 1995; Gidley et al., 2010; Giroux, 2003; Tavecchio, 2020).
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Studenten krijgen in hun training heldere instructie over het doel van de mentoring en de meerwaarde voor de 
mentor zelf. Het proces van de mentoring in termen van stadia en fases van mentoring wordt toegelicht en ook 
krijgen ze een duidelijke afbakening van hun rol, als wegwijzer en gids voor leerlingen. Ze worden voorbereid 
en uitgenodigd om in interacties met leerlingen een narratieve werkwijze te hanteren. Hiermee wordt 
bedoeld dat mentoren hun eigen verhalen delen, meedoen met de oefeningen (deze van tevoren maken), 
zodat de principes van een deep similarity approach, empathetic witnessing en counter storytelling binnen 
de context van de schoolmentoring ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden. Verwachtingsmanagement kent 
in feite drie perspectieven:

• Op macro niveau: het MUT project, de doelstelling om met mentoring afstroom tegen te gaan,
• Op meso niveau: gedurende de 20 weken mentoring een programma uit te rollen dat is afgestemd 

op de leerling, en rekening houdt met het doel (sociaal-emotionele identiteitsontwikkeling, cognitieve 
ontwikkeling en identiteitsontwikkeling),

• Op micro niveau: per mentorsessie nagaan wat de beste aanpak is gezien de context, de behoefte en de 
groepsdynamica (in geval van groepsmentoring). 

II. Beginsituatie 
Bij het ontwerpen van een mentorsessie, net als een klassieke les, is het principe van het inventariseren van 
een beginsituatie (van Gelder, 1971; Westhoff, 1981) bepalend voor het verdere ontwerp. De verwachtingen 
en aannames die er zijn, worden direct uitgedaagd door de realiteit. ‘Wat is er eigenlijk nodig, wat wordt 
er gevraagd, wat wordt er verteld?’ In de MUT methode werken we enerzijds vanuit een vraaggestuurde 
benadering (tailored approach, Rhodes, 2007), die de mentees in staat stelt hun behoeftes en leervragen 
centraal te stellen. Het op maat maken van de inhoud van de mentoring voorziet direct in de individuele 
behoefte van een mentee. Op het moment dat de mentoring voorziet in deze behoeftes, is de kans groter 
dat deze positief geëvalueerd wordt en dus ook een positief effect sorteert. Het is echter niet gemakkelijk 
de behoeftes altijd helder te krijgen, aangezien er een (probleem)analyse nodig is om vast te stellen wat 
er speelt. Feitelijk biedt de mentoring juist een startpunt om dit exploratieproces van inzicht in het eigen 
studieloopbaantraject te onderzoeken. Ondanks dat het niet altijd van meet af aan helder is wat de mentee in 
feite precies nodig heeft, worden de wensen en opmerkingen van de mentees als uitgangspunt genomen in 
het verdere ontwerp van de mentoringaanpak, zodat ze zich gehoord en erkend voelen in hun behoeftes, wat 
de motivatie verhoogt om te willen participeren. 

III. Didactische analyse
Anderzijds is er ook een meer voorgeschreven (scripted) benadering, gebaseerd op de principes van een 
‘didactische analyse’, uitgangspunt in de MUT mentoring methode. Bij een didactische analyse, zoals o.a. van 
Gelder heeft ontworpen (1971) wordt gewerkt vanuit het gegeven dat er een beginsituatie geïnventariseerd 
moet worden, voordat het verdere ontwerp kan volgen. De beginsituatie bepaalt het vervolg , gecombineerd 
met de doelstellingen voor de leersituatie. In het geval van de MUT mentoring betreft dit het aspireren van 
leerlingen om succesvol door te stromen en het tegengaan van afstroom. Wat is er vervolgens nodig in de 
ontmoeting met de mentor, de zogenaamde ‘leersituatie?’ Welke stof moet worden behandeld (cognitieve, 
sociaal-emotionele of identiteitsontwikkeling), welke didactische werkvormen zijn voor die stof en de 
betreffende leerling het meest geschikt, wat voor activiteiten kunnen worden uitgevoerd (gezien de tijd, 
de ruimte en ook de kwaliteiten van de mentor) en zijn er hulpmiddelen nodig? Indien dat geheel helder 
is, kan worden overgegaan tot de uitvoer, die uiteraard geëvalueerd dient te worden, opdat de volgende 
bijeenkomst op deze (leer)lijn verder kan. Deze evaluatie vindt idealiter plaats per mentoringsessie (direct 
erna) onder begeleiding van de coördinator. In de training van de mentoren besteden we aandacht aan deze 
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didactische analyse en stappen, en vooral ook aan het verkennen van de eigen kwaliteiten hierin. Het uitvoeren 
van opdrachten uit de Toolkit vraagt om oefening. Nadat de mentor zelf de opdrachten heeft doorlopen, is 
het overbrengen ervan een volgende vaardigheid. Niet alle mentoren hebben dezelfde natuurlijke mentoring 
skills, waarin ook didactische kwaliteiten tot uiting komen. Daarom is de begeleiding na het mentoring uur 
zelf, door de student-coördinator en tijdens de mentoring weken, door de intervisor belangrijk. De intervisor 
is de persoon die de coördinatoren adviseert en de mentoren traint. Ondanks dat verwachtingsmanagement 
helder besproken wordt blijft het, in de concrete ervaringen met de mentee en de specifieke leervragen, vaak 
een uitdaging om leerstof adequaat over te brengen en leerdoelen helder te prioriteren. Een begeleiding door 
student-coördinatoren en intervisoren blijft daarom van belang, wil een gelaagde mentoring, met duidelijke 
meervoudige leerdoelen, kunnen slagen. 

Dimensies Leerinhouden 
Met behulp van de Toolkit MUT kunnen de mentoren na de inventarisatie van de beginsituatie met hun mentee 
een didactische analyse maken. Vanuit de MUT coördinatie worden de mentoren begeleid in het maken van 
het daadwerkelijke lesplan, en krijgen ze ook suggesties om per week bepaalde oefeningen te maken. Zo 
zijn er oefeningen in de Toolkit die zich duidelijk beter lenen voor een introductie, kennismaking of icebreaker 
game, en oefeningen die geschikter zijn voor de verdiepingsfase. Deze MUT aanpak vraagt van de mentoren 
dat zij zichzelf bekwamen in het hanteren van de werkvormen. Hiervoor zijn verschillende trainingen gepland, 
zodat de mentoren eerst zelf met de werkvormen oefenen. Tijdens de wekelijkse begeleiding op school, door 
de student-coördinator, worden de knelpunten besproken en adviezen uitgewisseld. Tijdens de intervisie 
momenten gedurende de mentoring, worden cases geïnventariseerd om mentoren beter op weg te helpen 
in het adequaat begeleiden van hun mentees. 

De dimensies leerinhouden zijn:

1.  Goal Setting
In het kader van de cognitieve ontwikkeling die met mentoring wordt gestimuleerd, en het geloof in eigen 
kunnen dat wordt onderzocht (self-efficacy), zijn de oefeningen in de dimensie Goal Setting gericht op deze 
verkenning. Wat is het doel van je studie, je leertraject/loopbaan, je eigen aanpak? Hoe kun je er invloed 
op hebben (de ‘regie’ krijgen), en welke informatie heb je nodig? Zowel kennis over het onderwijssysteem, 
de route en de schoolcultuur, als welke formele en academische kennis nodig is om jouw (academische ) 
doel te bereiken komen aan bod. 
Deze opdrachten geven mentees inzicht in studieloopbaan begeleiding, met name gericht op profielkeuze 
en studiekeuze. Naast de voorgestelde exploratieve opdrachten, zullen mentoren inventief moeten zijn. Ze 
kunnen refereren aan het eigen traject, in de omgeving nagaan hoe leeftijdsgenoten dit hebben aangepakt. 
Belangrijk is dat mentoren eerlijk zijn en transparant, door eigen ervaringen te delen. Het proactief blijven 
zoeken naar adequate informatie is afgestemd met de mentee en geeft een duidelijke invulling aan de 
vraaggestuurde benadering. Ook kunnen mentoren ervoor kiezen hun mentees door te verwijzen naar 
andere mentoren en/of mensen uit hun netwerk. 

2.  Social Networking 
In het kader van de identiteitsontwikkeling die met de mentoring wordt gestimuleerd, en het ervaren en/
of oplossen van de pedagogische mismatch tussen de straat-, school- en thuiscultuur, zijn de oefeningen 
in de dimensie Social Networking erop gericht de verschillende leefwerelden te onderzoeken en de 
kapitaalvormen die daarin aanwezig zijn, te herkennen en te gebruiken. 
Deze opdrachten geven mentees inzicht in hun sociale kapitaal. De sociale kaart van hun leefwereld, hun 
resources, het gebruik/ de aanwezigheid van vrienden, familie, bekenden, peers, docenten etc. Op micro-, 
meso- en macroniveau kan deze kaart worden ‘gemapt’ met de mentees. Het zal verrassend zijn wat een 
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mentee wel/ niet gebruikt. Vanuit de sociaal-kapitaal theorie weten we hoe belangrijk sociale netwerken 
kunnen zijn. Als een mentee het niet weet/ benoemt/ herkent, juist dan kan deze gewezen worden op de 
mogelijkheden van het aangaan van nieuwe relaties/ aanleggen van sociaal kapitaal.

3.  SWOT and GOLD
In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling, en zeker ook identiteitsontwikkeling die met 
de mentoring wordt gestimuleerd, zijn de oefeningen in de dimensie SWOT and Gold gericht op het 
verkennen van de eigen identiteit, de verschillende kapitaalvormen die ingezet kunnen worden die 
leerlingen al bezitten en de krachten die ze tot nu toe in hun studieloopbaan hebben ingezet. SWOT is 
een analyse van de strengths, weaknesses, opportunities en threats (sterkes, zwaktes, kansen en gevaren); 
de Gold oefeningen richten zich op het goud, het talent, het authentieke dat een leerling bezit. Vanuit de 
principes van deep similarity, empathetic witnessing en counter storytelling, worden mentoren en mentees 
uitgenodigd om op een veilige manier dappere verhalen te delen. Deze verhalen zullen een nieuw licht 
werpen op geloof en inzicht in het eigen kunnen. 
Deze opdrachten geven mentees inzicht in hun eigen krachten en hun eigen uitdagingen. Vragen die aan 
mentees worden gesteld zijn: ‘wat draag je bij je, wat maakt jou jou, wie ben je eigenlijk door de tijd heen (in 
relatie tot je studieloopbaan tot op heden) en wat vertellen deze verhalen je over je huidige studiegedrag 
en/of te maken keuzes (ten aanzien van time-management, studievaardigheden, profielkeuze, netwerk 
etc.)?’ Onder deze dimensie wordt veel gewerkt met narratieve werkmethodieken, het uitwisselen van 
levensverhalen en/of belangrijke momenten waarop de mentee iets heeft ingezet, gedaan, gehandeld 
waardoor deze vooruit is gekomen. Voor de mentor is het cruciaal om het voortouw te nemen in het delen 
van dit soort voorbeelden. De vraag aan mentoren is het continu inductief te maken, persoonlijk binnen 
de setting. 

4.  Study skills
In het kader van de cognitieve ontwikkeling die met mentoring wordt gestimuleerd, en in het bijzonder 
kennis en kunde van het eigen kunnen (wat doe ik, hoe leer ik, wat is mijn leervraag, wat is mijn hulpvraag 
etc.), zijn de oefeningen en tips & trics die mentoren zullen geven in deze dimensie gericht op deze 
studievaardigheden. De toegepaste en afgestemde instructie en informatieverschaffing helpen mentees 
om deze vaardigheden beter te beheersen. 
Deze opdrachten geven mentees inzicht in hun eigen vaardigheden. Zelfregulerend leervermogen, self-
efficacy, motivatie, inzet, time-management, leren leren, aantekeningen maken, etc. Deze opdrachten 
in de Toolkit zijn toegepast en geven de mentees inzicht in hun eigen handelen, en ze beogen het 
handelingsperspectief te vergroten. Het is namelijk mogelijk om te leren leren, leren plannen, leren van 
eigen krachten en van valkuilen en van daaruit te navigeren: wat heeft een mentee nodig? De opdrachten 
in de Toolkit zijn suggesties; indien mentoren zelf nog een goede oefening weten, wordt gevraagd die 
vooral te delen. Vaak is daarbij een stelregel: wat voor de mentor zelf goed heeft gewerkt, kan heel goed 
ook werken voor anderen. 

5.  Tutoring
In het kader van de cognitieve ontwikkeling die met mentoring wordt gestimuleerd, vanuit toegepaste en 
afgestemde instructie en informatie verschaffing, zijn de oefeningen in de dimensie Tutoring gericht op 
adequaat instructie geven en doceren. Mentoren zijn echter geen docenten, dus verwachtingsmanagement 
en begrip van potentie- en deficiëntie benaderingen maken dat een mentor veilig blijft binnen de grenzen 
van zijn rol. 
Voor sommige mentees zal dit het onderwerp zijn waar ze van hadden verwacht dat het de gehele 
mentoring zou omvatten. De mentoren kunnen en mogen de mentees ondersteunen in deze behoeftes 
(met huiswerk, opdrachten, leren voor een toets etc.), maar: aan mentoren wordt ook gevraagd dat ze 
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zich herinneren dat de mentoring een groter doel heeft dan het ‘wegwerken van deficiënties.’ We willen 
sturen op zelfredzaamheid, op agency, op leren navigeren, om de weg weten te vinden naar een goede 
begeleider, tutor, docent. De mentor geeft de mentee zeker een duwtje in de rug, maar probeert vooral 
ook te richten op: hoe kan de mentee dit in de toekomst zonder een mentor effectief aangaan? De mentor 
helpt de mentee dus zelf te navigeren. 

IV. Uitvoer 
Dan blijft alleen het doen nog over. De mentoren krijgen de instructie zowel tailored als scripted te werken. 
In een mentoring van 50 minuten is maximaal 20 minuten tijd voor tutoring. Op basis van de bevindingen van 
eerder onderzoek en de PACT Pilot, weten we dat mentees ook graag tutoring ontvangen. Aangezien de 
mentoring drie doelstellingen heeft, waarvan informatievoorziening er slechts één is, wordt de tijd van de 
mentoring gekaderd. De rest moet worden besteed aan de andere dimensies (gericht op sociaal-emotionele- 
en identiteitsontwikkeling van de mentees). Er is een groot verschil tussen hoe een methode is bedoeld en 
hoe het precies in de praktijk zal uitwerken. In het document ‘implementatie proces MUT’ reflecteren we op de 
werking van de MUT methode, de feedback die mentoren hebben gegeven tijdens intervisiesessies en een 
focusgroep, en nemen we de uitkomsten mee van de kwalitatieve interviews die zijn gehouden met zowel 
mentoren als mentees van het MUT project. 

Bijlage I. Instructie voor mentoren 

Indeling en opzet van de mentoring: het stappenplan!

1. Vaststellen leerdoel/interesse: probeer deze van tevoren te inventariseren 
2. Ruimte voor huiswerkbegeleiding/tutoring (max 20 min): werk samen met andere mentoren, waar ligt 

je kracht? Geef tutoring vanuit je kracht en spreek af of dit in carrousel/werktafel vorm kan (dus tafel 
wiskunde, tafel Engels etc.). Niet langer dan 20 min. Je helpt ze op weg!

3. Maken van de weekopdracht (individueel, duo of per groep, ca. 20 min), alle opdrachten kunnen zowel 
individueel als per groep worden uitgevoerd. Nota bene: in je mentorgroepje kun je dus werken aan 
meerdere opdrachten tegelijk (elke mentee eigen specifieke opdracht, aansluitend op de leervraag, 
beginsituatie en de didactische analyse).

4. Terugkoppeling op het Canvas: dit is onderdeel van de closure van je sessie. ‘bring it home’, wat neem je 
ervan mee. Schrijf het op (teken/knip/plak).

5. Werkbladen in werkmap archiveren: je wilt dat mentees hun eigen portfolio samenstellen tav de 
mentoring.

6. Vaststellen vervolgvraag voor volgende bijeenkomst (verwachtingsmanagement). 
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Bijlage II. De MUT Methode 

 

Beweeg de muis over 
de vlakken voor meer 

informatie

Figuur 2. De MUT Methode 
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Hoofdstuk 2.  
Handleiding Mentoren 
Mentoring Urban Talent

Leeswijzer 
In dit hoofdstuk, Handleiding Mentoren, staan de instructies voor mentoren en de opdrachten voor 
mentees van het Mentoring Urban Talent project. Het document is bestemd voor coördinatoren die 
een mentortraining willen geven en dient als mentor reader. Aan de hand van de vijf dimensies met 
leerinhouden, hebben mentoren mentees begeleid in 3 Vwo. De mentoring methode gaat uit van een 
‘vraaggestuurde benadering’, waarbij de mentor de beginsituatie van de leerling in kaart brengt, wat 
leidt tot een uitgangsvraag voor de mentoring. De didactische analyse geeft mentoren, met behulp 
van de Toolkit, opdrachten per mentorsessie. De student-coördinatoren en intervisoren begeleiden 
de mentoren tijdens de bijeenkomsten. Hoofdstuk 3 bevat de opdrachten van de MUT Toolkit, die 
mentoren kunnen gebruiken tijdens hun mentor sessie. 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende mentor trainingsmodules aan de orde: 

• Module I. Kennismaking; context, rollen van een mentor, fasen van mentoring, jouw rol als mentor, 
gesprekstechnieken

• Module II. Leringen uit het vooronderzoek; meer uitgebreide context, ambities onderzoek
• Module III. Curriculumontwerp; verwachtingsmanagement en de beginsituatie, de thema’s van de 

toolkit en een eerste (netwerk) oefening
• Module IV. Oefenen met de toolkit en vormgeven van het MUT Canvas

Geïnteresseerden in het uitvoeren van een mentorprogramma, kunnen dit trainingsmateriaal als leidraad 
nemen bij het implementeren van een mentortraject. De modules zijn bestemd voor de mentoren, en 
de oefeningen die worden beschreven weerspiegelen een interactieve trainingsopzet. 

 

Toelichting training modules mentoren 
De training van de mentoren bestaat uit vier modules, waarin het stappenplan van de MUT Mentoring Methode 
wordt toegelicht. Het stappenplan bestaat uit: 

I. Verwachtingsmanagement, II. een inventarisatie van de Beginsituatie (tailored), III. een Didactische Analyse 
(scripted), IV. de Uitvoer, met gebruikmaking van opdrachten uit de Toolkit met de vijf ‘leerinhouden’ 
dimensies. Deze stappen zijn ook toegelicht in hoofdstuk 1. ‘Methodebeschrijving MUT.’ In onderstaande tekst 
staat de letterlijke weergave van de MUT mentortraining en deze tekst vormt daarmee een handleiding voor 
de mentoren. Behalve dat het stappenplan wordt toegelicht, is er tijdens de mentortraining aandacht voor de 
achtergrond van mentoring in een stedelijke context die super divers is, aandacht voor de achtergrond van 
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leerlingen die eerder afstromen, aandacht voor de essentie van mentoring (fases en rolopvatting), en instructie 
voor het gebruik van de Toolkit (met opdrachten). Naast het voorbereiden van de mentoren, is tijdens een 
mentortraject doorlopende begeleiding nodig van (student)coördinatoren, die per mentorbijeenkomst 
aanwezig zijn en de mentoren ondersteunen. Ook vinden er gedurende een mentortraject één tot twee 
intervisiebijeenkomsten plaats, gebaseerd op casuïstiek die voortkomt uit de mentorbijeenkomsten.

Opbouw van de trainingsmodules

• MODULE I
 Kennismaking; context, rollen van een mentor, fasen van mentoring, jouw rol als mentor, gesprekstechnieken
• MODULE II
 Leringen uit het vooronderzoek; meer uitgebreide context, ambities onderzoek
• MODULE III

Curriculumontwerp; verwachtingsmanagement en de beginsituatie, de thema’s van de toolkit en een 
eerste (netwerk) oefening

• MODULE IV
 Oefenen met de toolkit en vormgeven van het Canvas 
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Module I. Kennismaking 

De volgende tekst is de letterlijke handleiding voor trainers van mentoren. De tekst richt zich tot de mentor. 
Stukken tekst met informatie over het onderzoek en over mentoring worden interactief afgewisseld met 
opdrachten voor de mentoren (activerende didactiek). Deze opdrachten staan in de gele tekstvakken.

Kennismaking en leerdoelen 
In de MUT mentormethode hanteren we een ‘vraaggestuurde benadering.’ Hiermee wordt bedoeld dat er 
een leervraag moet zijn die de sessie mede vormgeeft en expliciet rekening houdt met de behoeftes van de 
mentee. Het is dus belangrijk dat de mentee een leervraag heeft of ontdekt. Dit principe passen we ook toe in 
de trainingsopzet van de mentoren. 

Kennismakingsopdracht leervraag mentoren
Pak een stift en schrijf op wat je graag behandeld wilt hebben vandaag, 
wat je zelf komt brengen en wat je hoopt op te halen.

Verwerking leervraag mentoren met behulp van flipover
Trainer inventariseert de leervragen en geeft aan wanneer en op welke manier dit aan de orde 
komt binnen de training.

Flipoveropdracht: wat gaan we doen?
[voorbeelden van antwoorden gegeven in de MUT training]

• Ik wil graag meer kennis over het project
• Weten wat mentoring in 3 vwo inhoudt
• Informatie over afstromen
• Skills (tips en trics) hoe mijn mentee te benaderen
• Weten hoe ik goed een huiswerkbegeleiding kan inrichten (vanuit inzicht dat ik niet alles kan 

uitleggen)
•  Logistiek en administratie

Daarnaast kun je alle opdrachten en games die we gebruiken in de trainingen ook gebruiken 
tijdens je (groeps)mentoringsessies. Let dus goed op, en onthoud wat je leuk vindt. 

Openingsgame Two Truths One Lie 
Vertel 3 dingen over jezelf waarvan er 1 niet waar is…
Laat het publiek raden wat wel/niet klopt

Toelichting openingsgame 
Deze oefening gaat over attributie: het toekennen van bepaalde kenmerken en eigenschappen aan een 
persoon (of groep). Het is erg lastig dit eerste beeld (de eerste indruk) los te laten. Toch spelen we hiermee 
met deze oefening, en word je gedwongen persoonlijke details te onthouden van de presentator. Vaak zul je, 
na het onthullen van de waarheid, direct je beeld willen of moeten bijstellen. Dit komt ook terug bij mentoring 
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relaties: je hebt een indruk van je mentee (en vice versa). Dit kan de mentoring beïnvloeden en dynamieken 
kunnen vastlopen als je het lastig vindt flexibel om te gaan met je eerste attributie en waardering van de ander. 
In een stimulerende leeromgeving en goede mentorrelatie is er ruimte om, naarmate de mentoring vordert, 
verwachtingen en beeldvorming bij te stellen. Zo kun je blijvend inspelen op de behoefte van de mentee op 
dat moment. Dit soort icebraker oefeningen kun je goed inzetten aan het begin van de mentorbijeenkomst, om 
het ijs te breken. Tegelijkertijd bieden icebrakers vaak de mogelijkheid alvast het thema dat je wil bespreken 
op een informele manier aan te kaarten. 

Toelichting van het onderzoek naar afstroom2 
Afstromen in het Nederlandse onderwijs is een bekend fenomeen. Leerlingen krijgen een bepaald advies 
en gedurende hun schoolloopbaan kunnen ze succesvol doorstromen, opstromen (tóch naar havo/vwo 
na een brugklas) of afstromen naar een lager niveau dan het oorspronkelijke advies. Van decanen in het 
voortgezet onderwijs kwam de vraag naar voren wat te doen aan dit afstroomfenomeen. In het bijzonder 
werd geconstateerd dat het vooral gaat om leerlingen met een migratieachtergrond of een lagere 
sociaaleconomische positie. Ook eerste-generatie leerlingen, van wie de ouders niet hebben gestudeerd 
in het hoger onderwijs (of van wie de ouders niet aan Nederlands hoger onderwijs hebben deelgenomen), 
lijken meer belemmeringen te ondervinden in hun schoolloopbaan, wat effect heeft op hun doorstroom. Deze 
vermoedens vormen de aanleiding tot het Mentoring Urban Talent onderzoek. 

Een aantal vragen die gesteld worden zijn: 

1. Kloppen de aannames over welke leerlingen vaker afstromen en wat zijn de oorzaken? 
2. Wat kunnen we doen aan dit afstroomfenomeen? Op welke manier is mentoring een geschikte 

interventie om afstroom tegen te gaan? Met andere woorden: hoe kan mentoring preventief worden 
ingezet, zodat leerlingen succesvol doorstromen van drie naar vier vwo? 

3. De hoofdvraag van de mentoring is: kunnen we diversiteit in het grootstedelijk talent behouden op het 
vwo door mentoring in te zetten?3 

Doel voor studenten
Mentoring doe je nooit helemaal voor jezelf. Er zit een bepaalde behoefte achter, misschien wil je anderen 
helpen, misschien wil je bepaalde vaardigheden opdoen, misschien heb je zelf uitdagingen gekend in je 
studieloopbaantraject en wil je anderen bijstaan. Iedereen heeft een eigen motivatie om naast de studie en 
overige werkzaamheden mentor te zijn. In dit project is ook een aantal mogelijke doelen geformuleerd voor 
jou als mentor:

I. Ervaring opdoen als coach/mentor: welke vaardigheden heb je hier eigenlijk voor nodig? Wat leert deze 
rol jou over een ander? En wat leer je tijdens dit proces over jezelf?

II. (Inter)Culturele Competenties: in de ontmoeting en omgang met een ander, leer je indirect vaak ook 
veel over andere culturen en achtergronden. Mentoring is op die manier een gelijkwaardige leerervaring, 
aangezien jij in dat opzicht net zozeer leerling van de mentee kunt zijn. Je kunt geconfronteerd worden 
met bepaalde aannames, je kunt gewezen worden op een bepaalde sensitiviteit in de omgang met 
de (diverse) ander en je kunt je in versterkte mate bewust worden van je eigen opvattingen. Juist door 

2. In hoofdstuk 1, ‘Methodebeschrijving MUT’ staat een nadere toelichting op het MUT onderzoek.  
3. Er zijn in dit mentorproject vijf scholen aangesloten en het is een voortzetting van een pilot (PACT) die heeft gedraaid in 2018-2019 op 

het Marnix Gymnasium Rotterdam.
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het contact met iemand die heel anders is of juist hetzelfde lijkt, gebeuren er bijzondere dingen in de 
ontmoeting. Probeer je in jouw mentorrelatie bewust te zijn van de beelden en aannames die je had en 
die je verder ontwikkelt; juist daarin zit een stukje groei voor jou als persoon. 

III. Eigen leervraag: Het is voor jouw leerervaring ook belangrijk dat je nadenkt over iets dat je graag van dit 
mentorproject zou willen opsteken. Let op: gebruik de intervisie momenten om hierop te reflecteren en 
zo mogelijk bij te sturen.

Oefening ontwerp je leerproces 
Pak je stift en schrijf tenminste drie dingen op die je graag zou willen leren. Jij bent nu de 
ontwerper van je eigen leerproces.

Verwerking leerproces mentoren met behulp van flipover
[Trainer inventariseert de antwoorden en geeft feedback op leerbehoeftes vanuit verwachtings -
management mentor traject. Bijvoorbeeld, als de mentor vakdidactische vaardigheden 
wil verbeteren, is mentoring wel een manier om te oefenen, maar niet direct geschikt om 
vakdidactiek te verbeteren].

Rollen en taken van de mentor
Een belangrijk element in een mentorrelatie is de opvatting van jouw rol en de begrenzing van deze rol. Welke 
taken horen er bij de rol van de mentor en wat laat je buiten beschouwing? 

Oefening rollen en taken van de mentor
• Schrijf op meerdere post-its op wat valt binnen jouw rol en taak als mentor?
• Plak jouw antwoorden op de flappen in de ruimte. 
• Rubriceer samen met de andere mentoren de verschillende thema’s die je terug leest.

Toelichting oefening rollen en taken van de mentor
Een mentor is iets anders dan een coach of hulpverlener. In een mentorrelatie zit een wederkerig element, 
waarbij beide partijen van elkaar kunnen leren, terwijl de mentor naast de mentee staat/loopt. Je (bege)leidt 
een mentee door een proces en, op basis van de vraag van de mentee, geef je adviezen of reik je ideeën aan. 
Deze bevatten altijd een element van de eigen ervaring. Je eigen ervaringen, waarmee je probeert je vanuit 
herkenning te verhouden tot de mentee, kunnen leiden tot een betere relatie met de mentee. Er zijn ook 
momenten waarbij jij je als mentor bewust kunt worden van de grenzen van je rol en taken. Dat is het moment 
om door te verwijzen, bijvoorbeeld naar de student-coördinator, de mentor van de klas en/of de intervisor 
van het MUT project. 
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Binnen het MUT project zijn de volgende rollen opgenomen die mentoren kunnen vervullen: 

• Rolmodel: je bent een voorbeeld, iemand die nog dichtbij de mentee staat qua leeftijd en soms ook qua 
leefwereld. Je bent een persoon die een aantal stappen verder is en op een plek is waar de mentee ook 
wil aankomen (in dit geval universiteit of juiste studie/loopbaan). 

• Vertrouweling: je bent beschikbaar als gesprekspartner, signaleert wanneer de mentee iets wil delen en/
of ondersteunt een mentee in het delen van een verhaal. Dit doe je vanuit de veiligheid van het gesprek 
en met inachtneming van de kernregel: ‘wat wordt gedeeld tussen mentor en mentee, wordt niet 
gedeeld met anderen.’

• Tutor: je bent een begeleider van de inhoud van schoolwerk, naar eigen inzicht en kunnen. Afhankelijk 
van jouw kwaliteiten, ondersteun je de mentee met huiswerk. Didactische vaardigheden die behoren 
tot een bijles worden niet van je verwacht. Dit betekent dat als je vastloopt met de instructie, je 
ondersteuning kunt vragen aan collega-mentoren. 

• Coach: ondanks dat een mentor geen hulpverlener is, hebben sommige mentees existentiële of 
levensvragen die ze graag voorleggen bij een peer, zoals jij dat nu voor ze bent. Je kunt, naar eigen 
inzicht en vanuit de gezonde begrenzing van deze rol, je mentee adviezen en tips geven die gebaseerd 
zijn op je eigen ervaringen en/of je kennis/inzicht over de precieze casus. Let op, zodra je het gevoel 
hebt dat een mentee in een (zeer) uitdagende situatie zit, kun je de student-coördinator, intervisor of 
klassenmentor bij de casus betrekken. Doe dit wel altijd in overleg met je mentee. 

• Talentontwikkelaar: dit project gaat over het behouden van grootstedelijk talent. Vanuit een ‘potentie 
benadering’ werk je als mentor met je mentee en ga je er van uit dat hun talenten tot bloei zouden 
moeten kunnen komen in de klas waar ze zitten. Het gaat om het (h)erkennen van hun eigen krachten 
en talenten. Dit vraagt soms wel om extra aandacht, ondersteuning en begeleiding. Juist over deze 
onderwerpen ga je ook met je mentee in gesprek: wat wil je mentee eigenlijk bereiken, wie is zij/hij/hen 
eigenlijk, wat is hun potentie, weet je mentee al hoe zij/hij/hen het beste kunnen leren en wat er nodig is 
om datgene te bereiken waar zij/hij/hen van droomt? 

  
•  Verantwoordelijkheid: als mentor ben je verantwoordelijk voor de procesbewaking, zodat de 

ontmoetingen hun doel bereiken. Dit punt hangt sterk samen met verwachtingsmanagement. In de 
tweede training besteden we hier meer aandacht aan. Onthoud dat het expliciet inventariseren en 
benoemen van verwachtingen de effectiviteit en de tevredenheid over het mentoring proces beïnvloedt. 

Tijdens je werkzaamheden als studentmentor zal je merken dat rollen vaak door elkaar heen lopen. Tijdens één 
mentorbijeenkomst kun je verschillende rollen aannemen. In elke bijeenkomst is het belangrijk dat je het doel 
van de bijeenkomst voor ogen houdt en dat je voldoet aan de basisverwachtingen van de leerling, namelijk: 

•  Het bieden van ondersteuning 
•  Het hebben van geduld 
•  Het uitdagen van de leerling 
•  Enthousiasme tonen 
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Door op deze manier samen met de leerling te werken aan de door jullie gezamenlijk opgestelde doelen, 
kan een relatie ontstaan waarin je samen met de leerling toewerkt naar nieuwe prestatieniveaus. In essentie 
verstaan we binnen het MUT project onder mentoring: 

‘Mentoring is een begeleidende activiteit waarbij een meer ervaren persoon een minder ervaren 
persoon begeleidt door het uitwisselen van ervaringen en het geven van regelmatige feedback’

Oefening jouw ideale mentor/coach/hulpbron
Bedenk welke mensen in jouw leven een ondersteunende rol hebben gespeeld of als een 
mentor voor je zijn (geweest). Dit kunnen ouders, docenten, familie, vrienden, coaches, etc. 
zijn. Kies één of twee van deze mensen en denk aan de relatie en interactie met deze persoon.
• Hoe lieten/ laten zij jou voelen?
• Wat heb je van deze mensen geleerd?
• Welke kwaliteiten zie je bij deze personen?

Aanvullende vragen ‘jouw ideale mentor’
Jij als mentor:
• Wat heb je geleerd dat je door zou willen geven?
• Wat heb je geleerd dat je niet door zou willen geven?

Aanvullende vragen: ideale houding van de mentor
[trainer inventariseert m.b.v. flipover ideale houding] 
•  Ruimte geven aan mentee
•  Inleven (empathie)
•  Iets van jezelf laten zien
•  Afstand nemen
•  Er zijn/klaar staan als het nodig is
•  Geduld hebben
•  Volhouden 

Aanvullende vragen: omgaan met weerstand bij de mentee 
[trainer inventariseert m.b.v. flipover omgang bij weerstand] 
•  Vertrouwen winnen 
•  Interesse tonen
•  Veiligheid bieden
•  Eigen verwachtingen relativeren
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Gesprekstechnieken
Bij mentoring is het belangrijk dat je een aantal gesprekstechnieken kent, zodat je gemakkelijker een prettige 
relatie kunt opbouwen en behouden. Aangezien je geen coach of hulpverlener bent, geven we je vier bekende 
laagdrempelige gesprekstechnieken mee die jouw mentorproces kunnen verrijken. 

LSD
Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
Bij een mentoring- of coachingsgesprek werken we vaak vanuit het LSD principe: Luisteren, Samenvatten, 
Doorvragen. Je geeft erkenning door interesse te tonen, je in te leven in het perspectief van de ander. Door op 
de juiste wijze te parafraseren en samen te vatten, en dan gericht door te vragen. Daarbij is het belangrijk dat 
je de beleving van de ander probeert te verwoorden. 

Nivea
Niet Invullen voor een Ander
Er is een verschil tussen LSD en invullen. Het luisteren en samenvatten geeft richting aan het vervolg. Er schuilt 
een gevaar in dit samenvatten, omdat degene die samenvat tegelijkertijd interpreteert. Dit is inherent aan 
communiceren. Toch willen we graag dat je ervoor waakt dat je invult voor de ander. Je kunt dit dan beter 
formuleren door een vraag te stellen. Gebruik open vragen. 

Wees een OEN
• Sta OPEN voor de ander
• EERLIJK, geef de ander de kans iets uit te leggen
• Wees oprecht NIEUWSGIERIG

Laat OMA thuis
Oordeel, Mening en Advies, laat die maar thuis
In een mentoring relatie kan het zijn dat de mentee duidelijk vraagt naar jouw visie. Probeer eerlijk te zijn en 
transparant dat het om jouw mening gaat en dat jouw mening deels voortkomt uit een bepaalde context. Het 
is daarom belangrijk om je af te vragen of je voldoende informatie hebt om een volledig beeld te vormen van 
de situatie? Je werkt met adolescenten, die ook (nog) beïnvloedbaar zijn. Wees je bewust van de kracht van 
een oordeel en stel liever vragen om helder te krijgen waar de mentee mee worstelt.

Vragen, bevragen en afvragen 
Eigenlijk ben je als mentor een soort Sherlock Holmes. Een slimme detective, die niet direct op de prooi afgaat, 
maar eerst inventariseert wat er speelt, wat het plot is. Je bent daarom voorbereid door een arsenaal aan 
vragen, die je alleen inzet als het gepast is of nodig is. Want soms gaat het helemaal vanzelf…

• Heb je nog vragen?
• Welke vragen heb je?
• Wat heb je geleerd?
• Hoe was het op school?
• Wat was het leukste op school?
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Fasen van mentoring
De start van de mentorbijeenkomsten en daarmee de mentorrelatie kan voor zowel de studentmentor als de 
leerling een spannende gebeurtenis zijn. Als studentmentor moet je je daarom realiseren dat je eerst kennis 
zal moeten maken en een vertrouwensband met de leerling zal moeten opbouwen. Pas als je een echte 
vertrouwensband hebt opgebouwd, kom je eventueel tot de kern van de vragen van de leerling. 

Het mentoringprogramma doorloopt een aantal fasen, gebaseerd op het vier fasen model student-mentoring 
van Crul (2003). In het algemeen zijn er vier fasen (Crul, 2003) of zes methodische stappen (Metz, 2013) te 
onderscheiden tussen de start en het einde van een mentorrelatie. In het MUT project doorlopen we ook 
deze fasen en stappen en hebben we per stap in de Toolkit (hoofdstuk 3) een aantal oefeningen die het meest 
geschikt zijn om deze stap te faciliteren. De zes stappen op een rij:

1. Contact leggen en kennis maken; de kennismaking 
 Belangrijk voor de relatieopbouw tussen studentmentor en leerling: 

• De studentmentor en de leerling hebben zicht op hun eigen krachten en leerpunten en 
communiceren hierover met elkaar.

•  Er is sprake van duidelijke wederzijdse verwachtingen. 
• De studentmentor geeft veel opbouwende feedback. 
• De studentmentor verbindt de leerling met relevante contactpersonen in de samenleving. 
• De studentmentor en de leerling ondernemen samen informele (dus leuke, gezellige) activiteiten. 
• De studentmentor is zich bewust van de functie als rolmodel ten opzichte van de leerling en gedraagt 

zich daarom op een manier die hij/zij/hen ook wenst te zien van de leerling. 
• De studentmentor laat ook iets van zichzelf zien.

Dit is de start van het opbouwen van de vertrouwensband. Deze fase duurt minimaal twee bijeenkomsten. 
Het is mogelijk dat de leerling tijdens deze bijeenkomst aankomt met schoolwerk waar hij/zij/hen hulp bij 
wil hebben, terwijl jij iets anders hebt voorbereid. Ga op dat moment in op de vraag van de leerling, maar 
gebruik de tijd niet alleen voor het schoolwerk. Probeer ook meer te weten te komen over de leerling door 
tussen het werk door af en toe wat vragen te stellen, soms iets van jezelf te vertellen, enz. Voor een leerling 
kan het werken aan het schoolvak veilig voelen en dat is in deze mentoring fase belangrijk. Tevens laat je 
zo zien dat de leerling zelf inbreng heeft en dat je luistert naar de behoefte van de leerling. Voor mogelijke 
activiteiten die zich richten op kennismaken kun je inspiratie opdoen in de Toolkit (zie hoofdstuk 3.).  

2. Behoefte peilen; de kennismaking 
Onderzoeken en bepalen waar de leerling met de studentmentor aan wil werken kost ook minimaal één tot 
twee bijeenkomsten. Probeer in deze periode de vraag achter de vraag te vinden. Schoolwerk is natuurlijk 
een heel makkelijke vraag, maar waar zit de echte vraag? Is het bijvoorbeeld werkelijk het vak Engels of 
gaat het meer om leesvaardigheid of planning? Is het tijdgebrek of totaal niet kunnen concentreren, omdat 
andere zaken misschien ook aandacht vragen? Het is in deze fase belangrijk dat je niet tegen je leerling, 
maar met je leerling praat. Dit betekent dat je met je leerling in dialoog moet. Voor activiteiten die een 
dialoog ondersteunen kun je gebruik maken van de opdrachten in de Toolkit (zie hoofdstuk 3.). 

3. Doel bepalen; de intensieve begeleiding 
De concrete doelen waar de leerling samen met jou aan gaat werken, worden in deze fase bepaald. Je kent 
de leerling nu een beetje en kan nu gaan praten over jullie verwachtingen, hoe jullie gaan samenwerken 
en waar jullie aan willen gaan werken. Zorg dat je aan doelen werkt waar de leerling achter staat; het liefst 
doelen die door de leerling zelf zijn bedacht. Hoe meer het doelen van de leerling zijn, hoe gemotiveerder 
de leerling is om er echt aan te werken. In deze fase wordt er meer geluisterd en gedeeld en is er 
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meer vertrouwen in elkaar. Waarden en normen worden vergeleken en persoonlijke zorgen worden 
uitgesproken. In het begin wordt er meestal vooral aan school/studievaardigheden gewerkt. Dit is voor 
de leerling veilig. De vertrouwensband (of –relatie) waarin de leerling kwetsbaar en/of persoonlijk wordt, 
moet worden opgebouwd. Vanaf deze fase is daar ruimte voor. De intensieve begeleidingsfase kan wel 
tot bijeenkomst tien duren.

4. Plan maken (handelingsplan); de intensieve begeleiding 
De vertrouwensrelatie met de leerling wordt steviger, waardoor jullie in deze fase ook gaan werken aan 
de doelen die jullie samen opstellen. Zorg voor een plan van aanpak waar zowel de leerling als jij achter 
kunnen staan en waarin persoonlijke, sociale en educatieve doelen zijn verwerkt. Let op dat het de doelen 
van de leerling zijn en niet jouw doelen.

5. Plan uitvoeren; de verdieping 
Tijdens de uitvoering van het plan, kun je dieper op bepaalde zaken ingaan. De band met de leerling wordt 
steeds hechter en de leerling gaat ook iets van zichzelf geven. Soms merk je in deze fase dat je doelen 
aan moet passen of dat andere zaken even meer prioriteit hebben. Geleidelijk aan worden behoeften 
vervuld en doelen bereikt. Dit is de fase van acceptatie, maar ook de fase van verandering. Zorg daarom 
dat je om de paar bijeenkomsten samen kijkt hoe het gaat. Wat gaat goed, waar kan het nog beter? Je kijkt 
dan ook naar de doelen waar de mentee aan werkt. Zijn dit nog steeds de juiste doelen? In hoeverre zijn 
jullie daadwerkelijk aan de doelen aan het werken en hoever staan jullie nu? Moeten er misschien doelen 
aangepast worden? Blijf alert en bewust in deze fase. 

6. Afsluiten; de afsluiting 
In deze fase wordt de begeleiding afgerond. Het afsluiten van een mentorrelatie is net zo belangrijk als het 
opbouwen ervan. Neem voor deze fase dan ook minimaal 2 bijeenkomsten de tijd. Bereid de leerling voor 
op het naderende einde van de mentoring. Beloof geen dingen die je niet waar kunt maken (bijvoorbeeld 
we houden contact, ik ga je bellen e.d.). Het is de bedoeling dat jullie het proces goed afsluiten en geen 
open eindjes houden. 

Beoogde doelstellingen mentoring op een rijtje
In de volgende trainingsmodules geven we je meer achtergrondinformatie over wie we willen bereiken 
met deze mentoring, wat we weten over afstromen en hoe je de mentoring het beste kunt inrichten (de 
bijeenkomst). Voor nu geven we alvast een kort overzicht, voor de mentor én de mentee, waar we ons in het 
Mentoring Urban Talent project op richten.

Doelstellingen mentor:
• De mentor krijgt handvatten om de context waarin zijn/ haar toekomstige mentee leeft in kaart te brengen. 

De mentor kan deze inzichten vertalen naar een handelingsplan om met de mentee aan de slag te gaan. 
• De mentor kan uitleggen wat het belang van mentoring is, kan analyseren wat een goede mentor is en 

waar die aan moet voldoen.
• De mentor maakt samen met de mentee (en school) een handelingsplan voor het begeleiden van de 

mentee. De mentee stelt daarbij, in afstemming met de mentor, de doelen en de mentor maakt daarbij 
gebruik van inzicht in persoonlijke kennis en vaardigheden. 

• De mentor kan diverse gesprekstechnieken hanteren om het mentorproces goed te laten verlopen. Zo 
kan de mentor actief luisteren, feedback geven, samenvatten en doorvragen.
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• De mentor leert door middel van intervisie hoe hij/zij/hen persoonlijk effectiever kan zijn in begeleiden; 
hij/zij/hen ontdekt wat de sterke punten en valkuilen zijn en weet te benoemen waar nog ondersteuning 
nodig is. 

• De mentor kan intervisiegesprekken voeren en daarmee collega-mentoren ondersteunen.
• De mentor heeft zelfvertrouwen ontwikkeld bij het coachen. De mentor heeft inzicht gekregen in de 

sterke en zwakke punten van zichzelf en de mentee. Dit inzicht kan de mentor eventueel vertalen naar 
een schriftelijk verslag dat de mentee, ouder(s) en school in de toekomst kunnen gebruiken.

(Mogelijke) doelstellingen mentee: 
In de volgende trainingsmodules besteden we aandacht aan de onderstaande lijst doelstellingen die in het 
MUT project zijn opgesteld. Niet alles hoeft in dezelfde mate aan bod te komen voor elke leerling. 

•  De leerling heeft meer vertrouwen in de eigen bekwaamheden (self-efficacy).
•  De leerling heeft zich georiënteerd op zijn/ haar loopbaan en studiekeuze.
•  De leerling kan gemotiveerd/ onderbouwd een profielkeuze maken. 
•  De leerling kan eigen talenten benoemen.
•  De leerling heeft (nieuwe) studievaardigheden/inzicht in studiegedrag.
•  De schoolprestaties van de leerling nemen toe.
•  De leerling is sociaal-emotioneel ondersteund (of heeft zich sociaal-emotioneel gesteund gevoeld.)
•  Het gevoel van een sense of school belonging/ school connectedness van de leerling is vergroot. 
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MODULE II. Leringen uit het vooronderzoek; uitgebreide context, ambities onderzoek

Deze module richt zich op de achtergrond van het MUT project en geeft de kaders van het MUT project 
aan: waar richten we ons in het bijzonder op? Het geeft trainers en mentoren de benodigde context een 
dergelijk mentorproject in te bedden. 

Het MUT project had een looptijd van december 2018 tot december 2021.4 In die periode werd een mentoring 
traject opgezet en uitgevoerd op vijf scholen. In drie vwo of Gymnasium werd mentoring ingezet als 
interventie (preventief middel) om mogelijke afstroom tegen te gaan en als aspiratieprogramma, gericht op 
het formuleren van ambities en dromen die passen bij de eigen identiteit. Het doel is het stimuleren van 
grootstedelijk talent. Het middel is een mentoring gebaseerd op student-leerlingen mentoring in de klas. Het 
onderzoek stelt een aantal vragen:

• Hoe groot is de feitelijke afstroom?
• Wat zijn achterliggende oorzaken van afstromen?
• Wat zijn de effecten van een dergelijk mentortraject, dat specifiek voor deze doelgroep is ingericht ?

Het project is een voortzetting van een Pilot Onderzoek (PACT), dat in het schooljaar 2018-2019 plaatsvond in 
het Marnix Gymnasium Rotterdam. De opbrengsten van het project moeten leiden tot:

• Een mentoring methodiek (beschreven in afzonderlijke ‘methodiekbeschrijving MUT’)
• Een online toolbox voor mentoren
• Een video/social media uiting over het project
• Onderzoeksrapportages
• Big Final Event, december 2021

Theoretische principes PACT en MUT
Op basis van de sociaalkapitaal theorie van Bourdieu & Passeron (1977) en het concept van de Transformatieve 
School (El Hadioui, 2008), wordt mentoring ingezet om leefwerelden en kapitaalvormen te overbruggen en 
aan te vullen. Vanuit de observatie dat er drie leefwerelden zijn waarin leerlingen zich bevinden - thuis, school 
en de straat - en niet alle leerlingen gelijke toegang hebben tot kapitaalvormen die van belang zijn voor het 
succesvol in- en doorstromen in het onderwijs (sociaal kapitaal, academisch kapitaal), wordt door El Hadioui 
beargumenteerd dat de regels en codes van de straat en thuis niet overeen zouden komen met de regels en 
codes van school; met name in diverse grootstedelijke omgevingen zoals die van Rotterdam en Amsterdam. 
In het MUT project richten we ons in het bijzonder op leerlingen met een migratieachtergrond en met een 
lagere sociaal economische status. Het schakelen tussen verschillende leefwerelden is lastig voor sommige 
leerlingen, omdat ze zich continu moeten aanpassen. Dit kan leiden tot verwarring (‘waar behoor ik toe? Wat 
wordt er van mij verlangd?’) en probleemgedrag. Belangrijke stimulerende kapitaalvormen zoals academisch-, 
sociaal-, identiteit- en navigatiekapitaal worden niet door alle leerlingen in dezelfde mate gebruikt, en dat kan 
ertoe leiden dat leerlingen minder gemakkelijk doorstromen en meer belemmeringen ervaren gedurende hun 
studieloopbaan. Een pedagogische mismatch zou kunnen verklaren waarom juist deze leerlingen, behorend 
tot ondervertegenwoordigde groepen, vaker afstromen naar lagere niveaus. Dit leidt tot een verlies aan 
grootstedelijk talent aangezien niet alle leerlingen succesvol doorstromen gedurende hun studieloopbaan. 
Met name de genoemde groepen (migratieachtergrond en lage SES) stromen minder goed door, en als ze 
doorstromen stromen ze vaker af.  

4. Het project wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en is een samenwerking tussen 5 scholen, 

twee universiteiten, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, Mentoren Op Zuid en Stichting de Verre Bergen.
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Mentoring als oplossing
In het MUT project wordt mentoring ingezet als interventie om afstroom tegen te gaan, het is dus een 
preventieve interventie. Met mentoring wordt talent ontwikkeld, aspiratie getraind, potentie bevorderd/
gestimuleerd en worden eventuele deficiënties aangepakt. Mentoring kan in een gunstig geval leiden tot 
betere schoolprestaties, meer kans op een diploma en schooluitval doen terugdringen. Met andere woorden: 
mentoring is bedoeld om de pedagogische mismatch te verkleinen door een specifieke student-leerling 
mentoring methode die de kloof tussen school, straat en thuis helpt te overbruggen. Daarnaast kan deze 
student-leerling mentoring het ontbrekende sociale en culturele (academische, navigatie etc.) kapitaal 
versterken, door deze kapitaalvormen actief te verkennen in oefeningen die worden gemaakt gedurende het 
mentortraject. 

De uitgangspunten van PACT en MUT 
Het MUT project heeft een aantal uitgangspunten die zijn gebaseerd theoretische concepten die nader zijn 
toegelicht in hoofdstuk 1. De volgende vier punten hebben een duidelijke rol gespeeld in de vorm van de 
mentoring: 

• Student-leerling mentoring, idealiter individuele koppels tussen een leerling en een student van de EUR/VU.
• School-based: hele klassen nemen deel (3 vwo/gymnasium).
• Face-to-face op wekelijke basis.
• De behoefte van de leerlingen staat centraal: deze wordt geïnventariseerd en op basis van deze 

behoeftes wordt de mentoring verder ingericht. Deze benadering noemen we vraaggestuurd (tailored). 
 

Week Mentoringfase Kenmerk van fase

1 Training  van mentoren Engagement; Opbouwen van vertrouwensband

2~6 Introductiefase Elkaar leren kennen; Doelen van mentoring stellen

6~12 Intensieve begeleidingsfase Werken aan voorgestelde doelen

12~18 Verdiepende fase Sociaal-emotionele begeleiding; Mentor is vertrouwenspersoon 
en rolmodel

18-20 Afsluiting van mentorrelatie Evaluatie en formele afsluiting

Figuur 1. Mentoring in fases en weken (Crul, 2003)

Het ontwerp van het onderzoek hanteert een Mixed Method, waarbij niet alleen de methodeontwikkeling van 
een dergelijke mentoring centraal staat, maar ook de effectiviteit gemeten wordt. In het bijzonder wordt wat 
betreft de effectiviteit gekeken naar hoe mentees oordelen over:

• Self-efficacy, studie-motivatie                                   
• School belonging                                                   
• Sociale steun                                                      
• Spijbelen, prestaties en afstroom
• Kwaliteit van mentor-mentee-relatie
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Een aantal lessen uit de PACT Pilot 
De voorstudie van MUT heeft een aantal belangrijke inzichten gegeven die we met het MUT project proberen 
te verbeteren en die van belang zijn voor een optimale uitvoer:

• Kwalitatieve interviews geven een gemengd beeld van de aanpak gezien de excellente populatie, terwijl 
de mentoring was gericht op potentiële afstromers (en niet als aspiratie/ verrijkingsmodule). Hoe kun je 
alle leerlingen goed bedienen met een mentortraject? Wat is er nodig in een mentor training? 

• Mentees geven aan dat mentoren onvoldoende voorbereid waren. Ze vinden het prettig als er een 
duidelijk thema binnen het mentor uur.

• Mentees geven aan dat mentoren afspraken niet nakwamen. Dit heeft een nadelig effect op de 
vertrouwensrelatie tussen mentor en mentee.

• Mentees geven aan dat mentoren niet bekwaam waren in ondersteuning tutoring/ studieloopbaan 
(profielkeuze) begeleiding. 

• Deze ervaringen geven druk in de relatie, verwachtingen aan weerszijdes bleken niet compatibel 
• Mogelijke verbetering: helder verwachtingsmanagement, wat doet en kan een mentor wel/niet 

bieden in een mentoruur?  

Opzet MUT onderzoek
Afstromen is een reëel probleem, in 3 en 4 Vwo stromen leerlingen vaker af, met name leerlingen met een 
lagere sociaaleconomische positie en/of leerlingen met een migratieachtergrond. Om dit fenomeen beter te 
duiden, is een data-analyse uitgevoerd over interviews die zijn afgenomen onder Havo-4 leerlingen die zijn 
afgestroomd. Om duidelijk in beeld te krijgen hoe mentoring een adequate interventie kan zijn, werd een 
literatuurstudie over mentoring uitgevoerd en aanvullend werd deze literatuurstudie empirisch geïllustreerd 
met interviews die werden afgenomen en geanalyseerd met mentoren en mentees. 

Hoofdvragen Afstromen
• Percentages vwo leerlingen die afstromen: verschillen in sociaaleconomische en etnische achtergrond?
• Ervaringen afgestroomde leerlingen?

Hoofdvragen Mentoring
• Effecten van mentoring op self-efficacy, welzijn, “thuis” gevoel, verbintenis met school, en daardoor 

schoolsucces?
• Hoe kunnen deze concepten adequaat vorm krijgen in het curriculum ontwerp van de Mentoring Toolkit? 

Wat voor oefeningen kun je doen met je mentor om beter inzicht te krijgen in je eigen kunnen? 
• Hoe kan een curriculumontwerp eruit zien voor een doelgroep die excellent is? Wat te doen met het 

element ‘verrijking’ en aspiratieontwikkeling? Een klas is niet homogeen wat betreft leerbehoeftes van 
potentiële afstromers en excellente leerlingen. 

• Hoe wordt de match tot stand gebracht en welke elementen maken dat de match succesvol is?
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Een aantal5 lessen uit het onderzoek onder afstromers
Uit de 14 interviews die er gehouden zijn met afstromers komt een bepaald beeld naar voren dat er drie type 
afstromers zijn. De ‘traditionele’ afstromers, de ‘strategische’ afstromers en de ‘onnodige’ afstromers:

1. De ‘traditionele’ afstromer: de meest voor de hand liggende reden om af te stromen van 3 vwo naar 
4 havo is dat leerlingen teveel onvoldoendes hadden aan het eind van het schooljaar, of een te diepe 
onvoldoende stonden voor één of meer van de kernvakken.

2. De “strategische” afstromer: Afstromen vanwege profielkeuze: de wens om een bepaald profiel te 
kiezen kwam bij de geïnterviewde afstromers voort uit de wens een bepaalde studie te kunnen volgen 
in het hoger onderwijs. Doorgaans was de profielkeuze een heikel punt wanneer de geïnterviewden 
de medische richting of een technische richting op wilden. Zij hadden hiervoor bepaalde cijfers voor 
de exacte vakken nodig, waaraan ze niet voldeden. Bij afstroom van 3 vwo naar 4 havo kregen ze een 
vol punt erbij voor elk vak, waardoor leerlingen de benodigde 7 stonden op havo-niveau en daarom 
besloten tot afstroom.

3. De “onnodige” afstromer: Afstromen ondanks bevordering naar 4 vwo: het beeld dat we hebben van 
afstromers wordt nog complexer wanneer we in ogenschouw nemen dat twee van de Amsterdamse 
afstromers wel degelijk bleken te zijn bevorderd van 3 vwo naar 4 vwo, maar er zelf voor kozen om af 
te stromen naar 4 havo. Deze keuze werd niet ingegeven door een specifieke profielkeuze, zoals bij 
de afstromers in de bovenstaande categorie, maar kwam bij beide leerlingen voort uit een angst voor 
blijven zitten in 4 vwo, omdat meerdere docenten –vanuit een idee van motivatie-  leerlingen op het hart 
hadden gedrukt hard te werken omdat het in 4 vwo alleen maar nog moeilijker zou worden. 

Afstromers geven onder andere aan dat:
• Ze foutief geïnformeerd zijn over profielkeuze; met een ander profiel konden ze op het vwo blijven.
• Ze een extrinsiek gemotiveerde profielkeuze maken die niet matcht met de eigen kwaliteiten/

competenties.
• Ze ervaren ‘self-regulatory learning difficulties’, bijvoorbeeld op het gebied van leerstrategieën, 

studievaardigheden en de relatie tussen motivatie en inzet.
• Ze geven aan teleurgesteld te zijn in zichzelf, in de steun vanuit school en hebben nog altijd de intrinsieke 

ambitie Vwo te doen. 

Ambities MUT
• Beter begrip oorzaken afstromen
• Beter begrip voorkomen afstromen
• Behoud van stedelijk talent

Aanbevolen Literatuur 
Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in education, culture and society. Sage Publications.
El Hadioui, I. (2008). Hoe de straat de school binnendringt. Utrecht: APS. 
Crul, M. (2003). Student mentoring onder allochtone jongeren. Een methodiek in ontwikkeling. Pedagogiek, 

23(1), 21-39. 

5. Over het profiel van de afstromers is een onderzoeksrapportage geschreven die een volledig beeld geeft van de redenen van 

afstroom. Zie Rapport één, deel II. 
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MODULE III. Curriculumontwerp; verwachtingsmanagement en de beginsituatie,  
de thema’s van de Toolkit en een eerste (netwerk) oefening

De aanleiding tot deze training zijn de leringen uit het PACT onderzoek en voortschrijdende inzichten vanuit 
het MUT vooronderzoek naar afstromers.  De module richt zich op de daadwerkelijke MUT methode, hoe gaan 
we als mentoren te werk? Het stappenplan bestaat uit I. Verwachtingsmanagement, II.  een inventarisatie van 
de Beginsituatie (vraaggestuurd), III. een Didactische Analyse (voorgeschreven), IV. de Uitvoer, met gebruik-
making van opdrachten uit de Toolkit met de vijf dimensies leerinhouden.  Daarom besteden we aandacht aan 
de volgende punten: 

• Nog meer achtergrond: profiel ondervertegenwoordigde studenten, achtergrond inclusieve 
pedagogiek, achtergrond narratieve werkmethodiek.

• Verwachtingsmanagement: deficiëntie versus potentie toegelicht. 
• Inventarisatie beginsituatie mentee, om de leervraag op te helderen bij de mentee.
• Didactische analyse (wat is een vraaggestuurde benadering en wat is een en wat is een voorgeschreven 

benadering).

Achtergrondkenmerken van de doelgroep

Students at risk: leerlingen uit de ondervertegenwoordigde groepen 
In het MUT project richten we ons op de leerlingen een migratieachtergrond hebben en leerlingen met een 
lage sociaal economische status. In de klassieke literatuur over leerlingen die meer belemmeringen ervaren in 
het onderwijs (doorstroom en succes), hebben we het vaak over ‘students at risk’: 

• Eerste-generatie leerlingen
• Leerlingen met een (niet westerse) migratieachtergrond
• Leerlingen met een lage sociaaleconomische status
• Leerlingen met een vluchtelingenachtergrond
• Overig: zijn leerproblemen/ gedragsproblemen 

Nota Bene: de potentiële afstromers in 3 vwo zijn leerlingen die al een heel aantal hobbels hebben 
overwonnen en hordes hebben genomen in het Nederlandse early selection systeem. Het thema 
kansenongelijkheid en social justice is dan ook een reden om een preventief mentortraject in te zetten 
om verdere uitdunning van deze groep leerlingen in 3 vwo leerlingen te voorkomen. 

Wat we weten over deze doelgroep
Er zijn allemaal redenen aan te wijzen waarom leerlingen die we zien als potentiële afstromers, meer hinder 
ondervinden tijdens hun studieloopbaan. Een aantal van deze redenen zijn: 

• Doorverwijzing primair onderwijs bepalend voor leerloopbaan: ondanks dat je kunt stapelen 
(opstromen), is het moment van de je schooladvies richtinggevend, en niet altijd correct. 

• Langere route (vaak via vmbo); overleveraars van het systeem (stapelaars), doordat leerlingen uit de onder -
vertegenwoordigde groepen vaker een lager schooladvies krijgen dan dat ze zelf wensten (en toe in staat zijn). 

• Meer uitval en afstroom; op het moment dat ze wel doorstromen, vallen ze tot op heden vaker uit en/of 
stromen ze af.
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• Internationaal perspectief. Late start en vroege selectie wordt gezien als  talentvernietiging
• Sociale en academische integratie in (universitaire) leergemeenschappen blijkt een belangrijke 

voorspeller van studiesucces, daarom gaan mentortrajecten over dit soort vaardigheden oefenen.
• Onder leerlingen met een migratieachtergrond bestaat veel onbenut talent, terwijl sociale en 

academische integratie zouden kunnen bijdragen aan het faciliteren van talent en het transparant maken 
van wegen tot talentontwikkeling

• Tijdens overgangsmomenten vallen de meeste studenten uit (en dus ook 2e naar 3e klas en met name 3e 
naar 4e klas op het vwo)

• Belemmerende studentkenmerken: migratieachtergrond, thuissituatie, taal, netwerkvaardigheden, 
sociaal/cultureel kapitaal. Dit alles is tevens onderdeel van de kracht van deze leerlingen, en daarom 
wordt in mentoring een plek geboden om hier stil bij te staan. In plaats van je tweetaligheid te zien als 
belemmering, omdat je thuis meer je moedertaal spreekt, wordt het gezien als rijkdom. Wat kun je met 
deze vaardigheden? Het is een omdraaiing van de deficiëntie (eventuele spellingsproblemen met de 
Nederlandse taal). 

• Gewenste onderwijskenmerken: kleinschaligheid – veel ruimte voor interactie, inclusiviteit, duidelijke 
doelstellingen & verwachtingen, ondersteuning (academische) studievaardigheden en zelfmanagement: 
zelf-regulatief leren, inzicht leerstrategieën, in- en extrinsieke motivatie en ruimte voor het levensverhaal.

Er zijn nog meer onderzoeken die gaan over ontbreken van sociaal kapitaal of andere vormen van kapitaal, 
en aanvullende belemmeringen die deze groepen verhinderen om succesvol door te stromen. Zie hoofdstuk 
1. voor meer theoretische achtergrondinformatie. Een aantal theoretische concepten die een rol hebben 
gespeeld bij het ontwerp van de mentoring methode:

• Lack of adequate support system (Bourdieu, 1977)
• Lack of identity capital (Coté, 1996)
• Self-regulatory learning issues (Zimmerman & Schunk, 2011)
• Motivation and effort discrepancy (Bandura, 1986)
• Feeling of belonging versus feeling alienation (Lewis et al., 2019)
• Extrinsic study choice motivations (Isen, 2000)
• Micro aggressions and stereotype threat theory (Solorzano et al., 2000)

Waarom dan mentoring?
Er zijn allerlei definities van mentoring, bij het MUT project vonden we de beschrijving die Olzewski-Kubilius & 
Clarenbach (2012) geven voor mentoring er een die goed aansluit bij wat we graag willen bereiken: 

‘Helping students to negotiate the different worlds of home, community, school and larger 
society: build a psychological identity that enables them to integrate multiple values and 
expectations with high academic achievements; and live happily and successfully in all these 
spheres is critical to their talent development.’ 
(Olzewski-Kubilius & Clarenbach, 2012, p.18)

Mentoring die inclusief en kritisch is
Een inclusieve en kritische pedagogiek biedt studenten de gelegenheid hun identiteit te ‘herschrijven’ op een 
positieve en productieve manier, terwijl het hen tegelijkertijd in staat stelt zich te engageren met de (nieuwe) 
leeromgeving (Nasir et al., 2012).  Inclusief heeft betrekking op het gevoel erbij te horen, onderdeel te zijn van 
het geheel, de gemeenschap. Het gaat uiteraard niet alleen om er zijn en meedoen, maar ook om het goed in- 
en doorstromen, als we kijken binnen het onderwijs. Uiteindelijk streven we naar participatie in de samenleving, 
de doorstroom naar de arbeidsmarkt is daarom ook onderdeel van een inclusieve onderwijscontext die 
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leerlingen voorbereid op hun toekomst van ‘meedoen en erbij horen.’  Inclusieve pedagogiek richt zich ook 
op het ondersteuningsprogramma (support) van leerlingen, zodat ze daadwerkelijk goed mee kunnen doen, 
gevoelens hebben van zich thuis voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Florian & Spratt (2013) schrijven 
veel over inclusieve pedagogiek, en geven aan dat: 

‘A teacher committed to an inclusive pedagogical approach must accept primary responsibility 
for the learning of all children in class (…) furthermore, the inclusive pedagogical approach 
rejects ability labeling.’
(Florian & Spratt, 2013, p.121).

Binnen dit domein van de kritische en inclusieve pedagogiek, krijgen leerlingen nadrukkelijk zelf ook een stem 
in het vorm geven van een ideale en inclusieve onderwijscontext. Mentorprogramma’s kunnen geïnterpreteerd 
worden als een kritische manier om studenten een stem te geven, een nadrukkelijke rol, in het transformeren 
van het voortgezet onderwijs.  Helemaal als binnen de mentoring aandacht is voor de behoefte (leervraag) 
van de mentee. Een inclusieve pedagogiek vraagt verder aandacht voor:

• Het gegeven dat een voorspellend potentieel schadelijke effecten heeft op leerlingen en studenten 
waaronder de reproductie van sociale ongelijkheid (Gidley et al., 2010). In de Nederlandse 
onderwijscontext het effect van het schooladvies (kinderen met een lagere sociaal economische status 
krijgen vaker een lager advies, evenals kinderen met een migratieachtergrond). 

• Het gegeven dan het ondermijnen van het gevoel van eigenwaarde een schadelijk effect heeft op de 
identiteitsontwikkeling (Florian & Spratt, 2013). 

• Het gegeven dat voorspellingen vaak  een plafond plaatsen aan wat docenten denken dat leerlingen en 
studenten kunnen bereiken (Nieto, 2004). 

De MUT Methode 

1. Verwachtingsmanagement 
Bij het zijn van een mentor, komen vaak een aantal impliciete associaties naar voren, die veel mentoren 
onbewust meenemen in hun mentoring aanpak. Dit heeft te maken met de verwachtingen en beelden die 
de mentor heeft over zijn mentee. Het is daarom erg belangrijk dat een mentor en mentee een vertrekpunt 
kiezen waarbij hierover is uitgewisseld. Wat verwacht jij van je mentee? Wat betreft het profiel, de leervraag 
en de aanpak? En wat verwacht de mentee van zijn mentor? Kan de mentor aan die verwachtingen 
voldoen? Op een rijtje, jij als mentor:

• Je bent geen redder/ ‘savior complex’
• Je bent gelijkwaardig, jij gaat (ook) veel leren
• Je bent gedeeltelijk bekwaam en gedeeltelijk onbekwaam
• Je bent een wegwijzer/ je reist een stukje mee: wat het pad is van je mentee, weet je niet van tevoren 

(een stroll, een hike, een run), je hebt echter wel het kompas vast. 

 Hij/Zij/Hen de mentee: Hij/Zij/Hen is aan zet (Agency)
• Wat zijn de impliciete verwachtingen… (leuk gesprek tijdens kennismaking, maak het interactief!)
• Kun je daaraan voldoen? Wat heb je wel/niet te bieden… wees eerlijk!
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2. Exploratie van de uitgangsvraag en beginsituatie 
Waar hebben jij en je mentee het over? Waar ga je je op richten? Houd rekening met zowel de doelstellingen 
van het MUT project als de individuele leervraag van de mentee. 

1. Vanuit de theorie en doelstellingen van de  mentoring ga je gedurende de kennismakingsfase dit 
samen met je mentee exploreren.

2. In de Toolkit in hoofdstuk 3. staan suggesties om dit op het spoor te komen onder de leerdimensie 
Agency/SWOT, waarin vanuit een narratieve methode mentees uitgenodigd worden te reflecteren 
op hun schoolloopbaan tot op heden. Een narratieve methode gebruikt het levensverhaal en de 
levensloop als onderwerp van de gespreksvoering. 

3. Zonder het formuleren van een uitgangsvraag/ zoeklicht, is de kans groot dat de mentee impliciet 
verwachtingen koestert die niet geadresseerd worden.

4. Het exploreren/ formuleren van de eigenlijke mentoring vraag kan onderdeel zijn van de mentoring 
( nota bene, hoe formuleer je een leerdoel als een leerling aangeeft dat alles goed gaat, dat hij/
zij/hen de profielkeuze op orde heeft, dat hij/zij/hen weet wat hij/zij/hen wilt doen, dat er geen 
leerproblemen zijn? Met andere woorden, een uitgangsvraag formuleren die is afgestemd, is 
essentieel om een traject met elkaar aan te gaan.)

5. De beginsituatie is een vertrekpunt en beweegt mee gedurende de 20 bijeenkomsten. Blijf toetsen 
waar jullie zitten en pas je mentoring indien nodig aan

Wat volgt is een didactische analyse
Vanuit het weten wat de beginsituatie is, waar de mentee staat met de leervraag, kun je als mentor een 
ontwerp maken voor je mentoring sessies. Gebruik hiervoor de Toolkit.

1. Vanuit exploratie van de beginsituatie in de kennismaking maak je een opzet van de indeling van de 
werkvormen voor de 20 bijeenkomsten. Deze opzet  bespreek je met je intervisor.

2. Per bijeenkomst stem je de door jou gekozen aanpak en werkvormen af met je mentee (bijvoorbeeld 
keuze geven binnen voorgeselecteerde dimensies).

3. Per bijeenkomst besteed je maximaal 20 minuten aan tutoring, met andere woorden, de andere 
dimensies van de mentoring komen altijd aan bod naast tutoring (bijles, huiswerk, uitleg, instructie, etc.).

4. Jij monitort de voortgang van jouw aanbod, maar wijst de mentee erop dat zij aan zet moeten komen, 
zij moet haar schip gaan bouwen. Jij geeft de materialen aan (en bestuurt het schip niet).

5. Nota bene: alle werkvormen worden verwerkt op ‘Het MUT Canvas’, met behulp van antwoordvellen 
die verzameld worden. Aan het einde van de mentoring hebben alle leerlingen dus ca. 18 vellen met 
opdrachten: een roadmap to the self. deze vellen vormen de basis om Het MUT Canvas in te vullen. 
Het canvas dient vervolgens als uitgangspunt om de eindpresentaties mee vorm te geven. Zowel 
mentees als mentoren kunnen een korte overzicht geven van het pad dat is bewandeld gedurende 
de mentoring. Zie bijlage II. voor een leeg canvas en de Toolkit voor verdere instructies. Omdat er 5 
dimensies van leerinhouden zijn, die worden geadresseerd in de mentoring, is Het MUT Canvas een 
manier voor de mentee om inzicht te krijgen in oefeningen die er gemaakt zijn, velden die verkend 
zijn en eventueel ook nog onontgonnen terrein. 
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Afbeelding 1. Voorbeeld Identiteit Canvas 

De Toolkit met vijf thema’s met opdrachten

1.  Goal Setting: deze opdrachten geven mentees inzicht in studieloopbaan, met name gericht op profielkeuze 
en studiekeuze. Naast de voorgestelde exploratieve opdrachten, is het belangrijk dat je als mentor inventief 
blijft, en denkt aan je eigen traject. Je kunt in je omgeving vragen hoe peers dit hebben aangepakt: wees 
eerlijk, transparant en pro-actief in het zoeken naar adequate informatie. 

2.  Social Networking: deze opdrachten geven mentees inzicht in hun sociale kapitaal. De sociale kaart van 
hun leefwereld, hun resources, het gebruik/ de aanwezigheid van vrienden, familie, bekenden, peers, 
docenten etc. Op micro-, meso- en macroniveau kun je deze kaart ‘mappen’ met je mentee. Je kunt de 
kaart met op het nievau van de leerling maken, maar ook de leefwereld van de leerling en/of de school 
meenemen. Het zal verrassend zijn wat een mentee wel/ niet gebruikt. Vanuit de sociaal-kapitaal theorie 
weten we hoe belangrijk sociale netwerken kunnen zijn. Als een mentee het niet weet/ benoemt/ herkent, 
kun je hem/haar/hen wijzen op de mogelijkheden van het aangaan van nieuwe relaties/ aanleggen van 
sociaal kapitaal.

3.  SWOT and GOLD: deze opdrachten geven mentees inzicht in hun eigen krachten en hun eigen uitdagingen. 
Een SWOT analyse beslaat verkenning van de sterke en zwakke eigenschappen, de uitdagingen en kansen. 
Een GOLD analyse zoomt verder in op de eigen kracht, het unieke talent. Wat draagt de mentee bij zich, 
wat maakt de mentee tot wie zij/hij/hen is, wie is de mentee eigenlijk door de tijd heen (in relatie tot de 
studieloopbaan tot op heden) en wat vertellen deze verhalen de mentee over het huidige studiegedrag 
en/of te maken keuzes (ten aanzien van time-management, studievaardigheden, profielkeuze, netwerk 
etc). Onder deze dimensie wordt veel gewerkt met narratieve werkmethodieken, het uitwisselen van 
levensverhalen en/of belangrijke momenten waarop de mentee iets heeft ingezet, gedaan, gehandeld 
waardoor er vooruitgang is geboekt. Als mentor is het cruciaal dat je het voortouw neemt in het delen van 
dit soort voorbeelden. Maak het inductief, werk met voorbeelden uit de praktijk en maak het persoonlijk 
binnen de setting.
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4.  Study skills: deze opdrachten geven mentees inzicht in hun eigen vaardigheden. Zelfregulerend leer-
vermogen, self-efficacy, motivatie, inzet, time-management, leren leren, aantekeningen maken, etc. Deze 
opdrachten in de Toolkit zijn toegepast en geven de mentee inzicht in hun eigen handelen, en proberen 
het handelingsperspectief te vergroten. Je kunt namelijk leren leren, leren plannen, leren van je krachten en 
van je valkuilen en van daaruit gaan navigeren: wat heeft de mentee nodig? De opdrachten in de Toolkit 
zijn suggesties, heb je zelf als mentor nog een topoefening, deel hem met ons, met andere mentoren en 
schroom niet deze in te zetten. Wat voor jou heeft gewerkt, kan ook voor anderen werken.

5.  Tutoring: voor sommige mentees zal dit het onderwerp zijn waar ze van hadden verwacht dat het de 
gehele mentoring zou omvatten. Ja en nee. Ja, je kan/mag je mentee ondersteunen en graag zelfs! (met 
huiswerk, opdrachten, leren voor een toets etc.), maar: herinner je dat de mentoring een groter doel 
heeft dan het ‘wegwerken van deficiënties.’ We willen sturen op zelfredzaamheid, op agency, op leren 
navigeren, om de weg weten te vinden naar een goede begeleider, tutor, docent. Je geeft je mentee 
zeker een duwtje in de rug, maar probeer vooral ook te richten op: hoe kan mijn mentee dit in de 
toekomst zonder mij effectief aangaan? Help hem/haar zelf te navigeren.

Oefening sociale kaart 

Doel
Netwerk in kaart brengen om inzicht te krijgen in helpende en belemmerende factoren in 
eigen  (sociale) systemen.

Uitgangspunt
Alles is deel van een groter geheel. Ieder individu is onderdeel van meerdere systemen. 
Bijvoorbeeld van het gezin, de klas, het team, de familie, het geloof, een cultuur, een 
organisatie, nationale identiteit, etc.

1. Maak tweetallen
Iedere deelnemer brengt zijn/haar netwerk in kaart door een post-it te plakken voor zichzelf 
en degenen die tot het systeem horen en vertelt over de plek van en verhouding tot 
diegene; gezin, familie, vrienden, overig/ zelf in te vullen.

2. De deelnemer beantwoordt de volgende vragen: 
a.  Door welke personen in jouw netwerk voel je je gesteund? 
b.  Door wie voel je je belemmerd? 
c.  Wat houdt je tegen? Hier is het voor de ander van belang gewaar te zijn van de 

verhoudingen van de post-its die zichtbaar zijn op papier en hier vragen over te stellen.
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MODULE IV. Oefenen met de Toolkit en het vormgeven van het canvas

Ontwerpen van een (groeps)mentoring
Nu we alle informatie hebben besproken, is het tijd om aan de slag te gaan. In deze laatste training gaan we 
oefenen (met het maken van een lesopzet voor een bijeenkomst), en nemen we de belangrijkste punten nog 
een keer door. Het voorbereiden van je bijeenkomst en het goed bijhouden van wat je hebt behandeld door 
de weken heen is belangrijk voor de relatiekwaliteit tussen jou en je mentee. Helemaal in de groepsmentoring 
is dit belangrijk, aangezien je verschillende mentees tegelijk ondersteunt. 

De MUT training en aanpak
• Reminders golden rules voor mentoring
• Verwachtingsmanagement: deficiëntie versus potentie benadering
• Inventarisatie beginsituatie mentee: per week verschillend (dus macro, meso-microbenadering)
• Didactische analyse (wat is een tailored en wat is een scripted approach): per week verschillend (macro, 

meso, micro)  

Verwachtingsmanagement
zonder voorbereiding, zonder raamwerk, zonder doel van je sessie…
• Ondanks dat je de mentoring zoveel mogelijk individueel en vraaggestuurd wil ontwerpen, is er regie 

nodig. Jij bent daarom per bijeenkomst, per leerling verantwoordelijk voor de leerlijn van het geheel en 
het proces per bijeenkomst. 

• Maak een logboek aan van je mentee, en houd gedurende de weken bij welke mentee waaraan heeft 
gewerkt, gekoppeld aan de beginsituatie en je didactische analyse. 

• Je hoeft dit niet helemaal alleen te doen: leg je uitdagingen voor  aan de student coördinator die tijdens 
alle bijeenkomsten aanwezig is en wacht niet met advies inwinnen.

Beginsituatie van je mentorgroepje
• Macro: op macroniveau ga je de eerste periode (eerste ca. 2 bijeenkomsten) op zoek naar de 

ingrediënten die de beginsituatie schetsen van je mentee. Je doet kennismakingsoefeningen en 
oefeningen die vallen onder het cluster SWOT/GOLD/ Study Skills, Goalsetting. Uit welke dimensie heeft 
jouw mentee vooral ‘vragen/uitdagingen’, vanuit je eerste indruk?

• Meso: gedurende de tweede fase, na de kennismaking, ga je aan de slag met opdrachten uit alle 
dimensies (dus vul aan ten opzichte van de ‘macro uitgangsvraag’), er kan namelijk nog van alles 
tevoorschijn komen gedurende de mentoring. 

• Micro: dit is maatwerk. Je neemt de tijd voor de specifieke vragen van je mentee, je neemt een opdracht 
individueel door, je geeft terugkoppeling over iets wat je hebt uitgezocht (informatie over opleiding/
tutorvraag). In het geval je meerdere mentees onder je hoede hebt, geef deze mentee een aantal keer 
extra aandacht, en geef je andere mentees vrijheid, vanuit het vertrouwen dat ze de opdrachten aan het 
einde van de les terugkoppelen. 
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Didactische analyse
Ook deze analyse kent een verloop van macro/meso/micro:
•  Macro: wat is er aan de hand, waar ligt de vraag?
• Meso: wat zijn de te gebruiken werkvormen, welke zijn toepasbaar? Raadpleeg je student-coördinator/

intervisor als je er niet uit komt
•  Micro: hoe ziet de opdracht er precies uit, hoe gaat de instructie? Neem hem altijd van tevoren door en:

Deel je eigen ervaring! Je eigen leerstrategie, je hobbels, valkuilen, successen.
Kleed je voorbeelden anekdotisch aan, bed ze in door ook te verwijzen naar je eigen verhaal of dat van 
een bekende die dichtbij je staat maak het transparant, eerlijk en open .

Voor de duidelijkheid
• Wat is een tailored approach: op maat, vanuit een micro benadering, gericht op jouw mentee.
• Wat is een scripted approach: vanuit de methode van mentoring, voorbereid, duidelijk werken aan 

een vaardigheid aan de hand van een oefening.

Indeling en opzet van de mentoring: het stappenplan!
1. Vaststellen leerdoel/interesse: probeer deze van tevoren te inventariseren 
2. Ruimte voor huiswerkbegeleiding/tutoring  (max 20 min): werk samen met andere mentoren, waar 

ligt je kracht? Geef tutoring vanuit je kracht en spreek af of dit in carrousel/werktafel vorm kan (dus tafel 
wiskunde, tafel Engels etc.). Niet langer dan 20 min. Je helpt ze op weg!

3. Maken van de weekopdracht (individueel, duo of per groep, ca. 20 min), alle opdrachten kunnen zowel 
individueel als per groep worden uitgevoerd. Nota bene: in je mentorgroepje kun je dus werken aan 
meerdere opdrachten tegelijk (elke mentee eigen specifieke opdracht, aansluitend op de leervraag, 
beginsituatie en de didactische analyse)

4. Terugkoppeling op het Canvas: dit is onderdeel van de closure van je sessie. ‘bring it home’, wat neem je 
ervan mee. Schrijf het op (teken/knip/plak).

5. Werkbladen in werkmap archiveren: je wilt dat mentees hun eigen portfolio samenstellen t.a.v. de 
mentoring

6. Vaststellen vervolgvraag voor volgende bijeenkomst (verwachtingsmanagement) 

Voorbereiden
‘Geloof ons maar dat een goede voorbereiding het halve werk is. Het is belangrijk dat jij naast de mentee 
loopt (wandelt), je kent echter de wandeling al… Je weet welke schoenen nodig zijn, je kent de wandel-
kaart, je weet dat je een fles water bij je moet hebben en je weet dat er blaren kunnen komen. Afhankelijk 
van de precieze route en moeilijkheidsgraad, de temperatuur en de conditie van je mentee, pas jij jouw 
ondersteuning (gidsen) aan… 
Je wandelt dus mee…!’

It’s all yours
• Maak je wegwijs in de Toolkit
• Raak goed bekend met de opdrachten
• Doe alleen die dingen waar je feeling mee hebt (blijf authentiek)
• Sta open voor gekkigheid (ice-breakers)
• Doe alles wat je doet met een verwijzing en soms een knipoog naar je eigen ervaringen en je eigen verhaal
• Maar: doseer het ‘ik-ik-ik’ gehalte
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Last minute Tips&Tricks
• De opdrachten staan gesorteerd per dimensie
• Afhankelijk van de beginsituatie en de didactische analyse bepaal jij per groep, per mentee wat je per 

sessie doet
• Leg het voor bij twijfel: wil je sparren bel/mail/app met je begeleider op het project (de coördinatoren 

op de scholen of de intervisor)
• Blijf afstemmen/ peilen hoe het gaat in je groepje (monitoren)
• Bij elke terugkoppeling aan einde van het uur, op het canvas: maak ook een ranking… b.v. G/V/O (zelf-

evaluatie door de mentees)
• Geef inzicht in de dimensies, mentees kunnen zelf hun leervraag sturen en daarmee de didactische 

analyse beïnvloeden;-) dat mag (tailored)
• Denk aan je eigen time-management: 20 min tutoring is genoeg, je moet echt minimaal 20 min 

overhouden voor een opdracht (liever iets langer)
• Werk ook met opdrachten voor thuis, deze staan geformuleerd in de Toolkit
• Wees inventief: de werkvormen zijn suggesties, wil jij het aanvullen… Doe dat! 
• De school coördinatoren kunnen van tevoren en ter plekke opdrachten voor je uitprinten. Let op: the 

sooner the better…

Oefenen met de toolkit
•  Kies een werkvorm van uit de Toolkit
•  Zoek collega mentoren die dezelfde werkvorm willen uitproberen
•  Nabespreken plenair
•  En dat doen we nog een keer… 

Instructie Toolkit
Vanuit deze achtergrondgegevens en aanpak, kun je per bijeenkomst de opdrachten kiezen voor je 
bijeenkomst. De volgende figuur geeft de stappen van het proces dat je kunt doorlopen nog een keer weer. 
Onthoud dat je te allen tijde de student-coördinator en/of intervisor kunt benaderen voor ondersteuning bij 
het ontwerp van je bijeenkomst.  

Heel veel succes en plezier!
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De MUT Methode 

Figuur 2. MUT Methode, Dimensies en Opdrachten Toolkit 
 

Beweeg de muis over 
de vlakken voor meer 

informatie



51

Bijlage I. Instructieblad  Mentees

Kerndoel
Gedurende het MUT programma ga jij met je mentor samen werken aan jouw eigen studieloopbaan 
begeleiding. Jij bepaalt wat je interesses zijn, waar je eventueel vastloopt en waar je meer van wilt weten. Je 
geeft helder en expliciet aan wat je verwachtingen zijn en je communiceert wekelijks over de voortgang. Op 
basis van deze informatie kan de mentor de opdrachten uitkiezen die voor hem/haar klaarstaan op de MUT 
Drive. Het kerndoel is dat jij en je mentor een traject doorlopen waarin vragen worden beantwoord die in de 
gehele mentoring en per bijeenkomst worden vastgesteld. 

Aanpak
Omdat het best breed is, werken we binnen dit project in het bijzonder aan 5 thema’s die de loopbaanbegeleiding 
en mentoring vormgeven:

1. Goal setting
2. Social networking
3. SWOT and Gold
4. Study skills
5. Tutoring

De mentoren hebben toegang tot een toolkit met allemaal opdrachten die zijn ondergebracht onder deze thema’s 
en afhankelijk van jouw vragen, voorkeuren, interesses, behoeftes en nieuwsgierigheid, maken zij individueel of 
in groepsverband per bijeenkomst een opdracht. Al deze opdrachten samen maken ‘jouw persoonlijke profiel’, 
dat wij het Canvas noemen. Het Canvas is het grote witte A3 vel, waar per bijeenkomst, per (groeps)opdracht 
een uitkomst op wordt geschreven. Aan het einde van de mentoring, staat jouw Canvas vol met persoonlijke 
anekdotes, leringen en heb jij een ‘roadmap’ gemaakt over jouw eigen onderzoek naar jouw talenten, jouw 
valkuilen, jouw interesses, jouw profielkeuze, jouw studievaardigheden, jouw omgevingsfactoren, kortom: jouw 
persoonlijke verhaal. Het Canvas helpt jou om je keuzes ten aanzien van studiekeuze, studiebegeleiding en 
studievoortgang beter te kunnen ‘managen.’ Jij bent namelijk je eigen regisseur…

Voorbereiding en uitvoer
Het leuke van dit project is dat jij eigenlijk alleen helder hoeft te maken wat je graag wilt; over het geheel 
genomen (de 20 weken), en per sessie (eventuele tutor/ huiswerkbegeleidings-vragen). De mentor gaat dan 
op zoek naar gepaste opdrachten bij deze uitgangsvragen. 
Je hebt per bijeenkomst altijd een vaste indeling:

1. Vaststellen leerdoel/ interesse (deze geef je het liefste van tevoren aan)
2. Ruimte voor huiswerkbegeleiding (max 20 min)
3. Maken van de weekopdracht (individueel, duo of per groep, ca. 20 min)
4. Terugkoppeling op het Canvas
5. Werkbladen in werkmap archiveren
6. Vaststellen vervolgvraag voor volgende bijeenkomst

Wees je ervan bewust dat de kans op een succesvolle mentoring ervaring samenhangt met wat jij aangeeft. 
Wees open, eerlijk en opbouwend. De student-mentor neemt de tijd om het uur voor te bereiden en naar je 
school te komen om te werken aan jouw eigen leervraag… hoe bijzonder is dat! 
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Nota Bene: Als je vastloopt met je leervraag, je plotseling andere interesses hebt gekregen of acuut 
toch echt wilt leren voor een toets, bespreek je dat met je mentor en de MUT coördinator in de klas, 
zodat we samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing. 

Toelichting thema’s
De mentor kiest op basis van jouw verhaal, jouw voorkeur, de kennismaking, de analyse van je leervraag 
en de skills van de mentor een strategie om jou gedurende de mentor bijeenkomsten zo goed mogelijk te 
begeleiden. De volgende thema’s worden behandeld: 

1.  Goal setting
Met deze opdrachten krijg je inzicht in studieloopbaanbegeleiding; met name gericht op profielkeuze en 
studiekeuze. Naast de voorgestelde exploratieve opdrachten, proberen de mentoren inventief te zijn 
en ervaringen te delen uit hun eigen traject. Je mentor heeft een groot netwerk van studiebekenden en 
vrienden, dus als hij/zij het antwoord op een specifieke vraag niet weet, kan deze nagevraagd worden… wees 
nieuwsgierig en een tikkeltje brutaal, vragen mag!

2. Social networking
Deze opdrachten geven je inzicht in je sociale kapitaal. De sociale kaart van je leefwereld, je (hulp)bronnen: 
hoe ervaar jij steun/ support van vrienden, familie, bekenden, peers, docenten etc. Op micro-, meso- en 
macroniveau kun je deze kaart ‘mappen’ met je mentor. Het zal verrassend zijn wat en wie we als mensen, 
leerlingen en studenten allemaal wel/ niet gebruiken. Bij dit thema hoort ook een veldwerk onderzoek, 
waarvoor je in gesprek gaat met iemand die in je netwerk zit en belangrijk voor je is… 

3.  SWOT and GOLD
Deze opdrachten geven je inzicht in je eigen krachten en uitdagingen. Wat draag je bij je, wat maakt jou jou, wie 
ben je eigenlijk door de tijd heen (in relatie tot je studieloopbaan tot op heden) en wat vertellen deze verhalen je 
over je huidige studiegedrag en/ of te maken keuzes (ten aanzien van time-management, studievaardigheden, 
profielkeuze, netwerk etc). Onder deze dimensie wordt veel gewerkt met narratieve werkmethodieken, het 
uitwisselen van levensverhalen en/ of belangrijke momenten waarop je iets hebt ingezet, gedaan, gehandeld 
waardoor je vooruit bent gekomen. Je mentor deelt ook zijn ervaringen en zijn profiel, zodat je als mentee goed 
begrijpt hoe talent, eigen kunnen, motivatie en inzet allemaal maken dat je wel/ niet succesvol bent op school.  

4.  Study skills
Deze opdrachten geven je inzicht in je eigen vaardigheden op het gebied van zelfregulerend leervermogen, 
self-efficacy, motivatie, inzet, time-management, leren leren en aantekeningen maken. Deze opdrachten in 
de toolkit zijn toegepast en geven je inzicht in het eigen handelen en proberen het handelingsperspectief te 
vergroten… Je kunt namelijk leren leren, leren plannen, leren van je krachten en van je valkuilen en vanuit daar 
gaan navigeren: wat heb jij nodig? Nogmaals, wat heb jij nodig? Als je geen hindernissen ervaart, wat heb je 
nodig zodat je onderwijsomgeving verrijkend kan zijn?

5.  Tutoring
Voor sommigen van jullie zal dit het onderwerp zijn waar je van had verwacht dat het de volledige mentoring 
zou omvatten. Ja en nee. Ja; je kan/ mag ondersteund worden door tutoring, en graag zelfs! (Met huiswerk, 
opdrachten, leren voor een toets, etc.) Maar, herinner je dat de mentoring een groter doel heeft dan het 
‘wegwerken van deficiënties/achterstanden’ We willen er aan werken dat jij het zelf kunt gaan doen. Dat je 
leert wat je nodigt hebt om beter je huiswerk te maken, je toets te leren, je tijd te managen en de juiste docent/ 
ondersteuning te vinden die past bij de vragen die je hebt.  
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BIJLAGE II. Het MUT Canvas
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Bijlage III. Intervisie werkbladen

Intervisie MUT
Intervisie is een systematische aanpak in het bespreken van werkproblemen, door een groep gelijken, gericht 
op concrete problemen. Het gaat hierbij om collegiale ondersteuning; het leren van elkaar en het benutten 
van de verschillen in een groep.
De gezamenlijk vastgestelde structuur zorgt ervoor dat zoveel mogelijk verschillende visies en ideeën 
verzameld kunnen worden en het denk- en bewustwordingsproces niet te vroeg gestopt wordt door het 
noemen van een oplossing. Om zoveel mogelijk uit de intervisie te halen is het belangrijk dat iedere deelnemer 
zich open stelt, luistert en deelt wat hem opvalt of invalt. 

Voorbereiding
Bedenk een situatie of gebeurtenis (in je werksituatie), waarin je niet tevreden was over je eigen handelen; of 
waarvan je je afvraagt hoe je anders had kunnen handelen.

1. Beschrijf in concrete termen de gebeurtenis: wat werd er gezegd, door wie, hoe werd er gereageerd, 
wie deed wat? Beschrijf dit zoveel mogelijk zonder interpretaties.

2. Beschrijf wie bij de gebeurtenis betrokken waren: personen/ partijen
3. Beschrijf in het kort de context (historisch en organisatorisch) van deze gebeurtenis.

Formuleer je leervraag met behulp van de volgende zin: Hoe kan ik…..? (HKI) 

Intervisie - leren door verschillen

Incidentmethode 
1. Inventariseren vraagstukken

Op flap, daarna kiezen

2. Formuleren vraag
De inbrenger licht het vraagstuk toe. Een vraagstuk is van jezelf, (leer)werk(plek)gerelateerd, speelt in het 
nu of in de nabije toekomst. De uiteindelijke vraag wordt geformuleerd als HKI: Hoe kan ik….
Nadat de vraag is geformuleerd nemen de intervisiedeelnemers een paar minuten om na te denken over 
vragen die zij willen stellen. 

3. Rondjes vragen
De vragen zijn open, waardoor de inbrenger vertelt en niet kan volstaan met ‘ja’ of ‘nee’. Open vragen 
beginnen met wie, wat, hoe, welke, wanneer…
De vragen zijn waarde- en adviesprijs. Let erop dat er in je vraag geen oordeel zit en ook geen verkapt 
advies.
Iedereen stelt om de beurt een vraag. De inbrenger geeft meteen antwoord, daarna stelt de volgende 
deelnemer een vraag. Heb je een vervolgvraag, dan wacht je tot je weer aan de beurt bent. Heb je geen 
vraag meer, dan pas je. Komt er geen nieuwe informatie meer op tafel, wordt de vragenronde gestopt.

4. Rondje roddelen
De inbrenger gaat uit de binnenkring (met de rug naar de rest, o.i.d.). De overige deelnemers praten over 
wat in de vragenrondjes is opgevallen. Welke patronen en rode draden tekenen zich af? Welke vragen 
vond de inbrenger moeilijk? Waar bleef het even stil? Wat hoorde je tussen de woorden door? Welke 
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impliciete boodschappen bleven onuitgesproken? Wat viel je op aan de lichaamstaal? Et cetera. Als de 
groep is uit ‘geroddeld’ gaat de inbrenger weer in de kring zitten (draait zich weer om, o.i.d.) en geeft 
een korte reflectie op wat hij/zij heeft gehoord.

5. Eventueel herformuleren van de HKI
Soms ziet de inbrenger door de vragen, de antwoorden en het ‘roddelen’ aanleiding om het vraagstuk 
en de HKI te herformuleren: het zit toch anders dan aanvankelijk gedacht. Daarna volgt stap 6. Is er geen 
aanleiding het vraagstuk te herformuleren, door naar stap 7.

6. Nieuwe rondjes met vragen
Als de inbrenger haar vraag geherformuleerd heeft kan dat aanleiding zijn voor de andere deelnemers 
om daar nog wat vragen over te stellen. Daarbij gelden dezelfde spelregels als in stap 3.

7. Aanreiken van adviezen
Nadat de deelnemers daar een paar minuten over hebben nagedacht, geven zij om de beurt hun advies 
aan de inbrenger. Dat begint met: ‘Als ik in jouw schoenen stond, dan…’ Noteer eventueel op een flap. 
Onderlinge discussie over de adviezen is niet relevant en daarom ook buiten de orde. 

8. Reactie inbrenger
De inbrenger geeft een korte reflectie op de adviezen. Wat gaat hij/zij/hen de eerst volgende keer 
meteen toepassen en waarover wordt nog een nagedacht?

9. Afsluiting
Tot slot blikt de groep terug: Wat nemen de deelnemers mee uit de casus voor hun eigen (leer)werkplek? 
Hoe verliep de intervisie gesprekstechnisch gezien?

Spelregels
• Een eenmaal begonnen casus maak je af 
• Je garandeert elkaar vertrouwelijkheid
• Je draagt er aan bij dat iedereen zich veilig voelt
• De grenzen die een ander aangeeft worden altijd gerespecteerd
• Er is altijd een begeleider die de spelregels en procedures bewaakt en de tijd in de gaten houdt

Bronnen
E. de Haan (2001). Leren met collega’s. Praktijkboek intercollegiale consultatie. Assen: Van Gorcum. 
L. Verheijen (2004). Appreciative inquiry: een methodiek voor positieve organisatieverandering.  

Gent: Kessels & Smit. 
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Intervisie 5 stappen 

5 stappen 
Nodig: pen en papier

Stap 1. Introductie
De deelnemers vertellen wat hun inbreng is en kiezen welke inbreng aan de orde komt. 

Stap 2. Probleemverkenning
De inbrenger vertelt kort over zijn inbreng. De deelnemers stellen vragen, eerst verhelderende 
vragen en dan verdiepende. 

Stap 3. Probleemdefinitie
De deelnemers en de inbrenger formuleren tenminste één probleemdefinitie passend bij de 
inbreng. Zij doen dat in de ik-vorm. (Stel jij bent de inbrenger, hoe zou jij dan jouw probleem 
definiëren?). Ze lezen de probleemdefinitie om de beurt voor. De inbrenger kiest één van de 
formuleringen.

Stap 4. Advisering
De deelnemers formuleren tenminste één advies, passend bij de gekozen probleemdefinitie 
van de inbrenger. Daarna reageert de inbrenger op de adviezen. Hij vertelt wat hem 
aanspreekt en wat niet? Hij vertelt ook welk advies hij gaat toepassen. 

Stap 5. Evaluatie
De inbrenger vertelt hoe hij het proces van inbreng tot advies heeft ervaren. Hij vertelt welk 
effect de reacties van de groepsleden en de geboden oplossingen op hem hebben. Ten slotte 
vertellen de deelnemers hoe ze het werken met dit model hebben ervaren. 

Bron: Peta Twijnstra Coaching 
https://www.petatwijnstra-coaching.nl/pdf/intervisiemodellen/5%20stappen%20methode.pdf

https://www.petatwijnstra-coaching.nl/pdf/intervisiemodellen/5%20stappen%20methode.pdf
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Hoofdstuk 3.  
Toolkit Mentoring Urban Talent

Leeswijzer 
In dit hoofdstuk staan alle opdrachten voor de mentees. Op basis van de MUT Methode kunnen 
coördinatoren en mentoren deze toolkit gebruiken bij het vormgeven van de bijeenkomsten. 
Hoofdstuk 1. geeft een inhoudelijke toelichting op de MUT methode, Hoofdstuk 2. geeft een praktische 
handleiding voor de mentoren en coördinatoren voor het gebruik van de toolkit met de vijf dimensies 
met opdrachten. Ter aanvulling is er ook een dimensie met kennismakingsoefeningen icebrakers games 
in de toolkit die mentoren bij de start van de mentoring kunnen raadplegen. Ook is er een dimensie 
over het MUT Canvas.
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Toolkit Mentoring Urban Talent 

Klik op de knoppen en  
ga naar de bijbehorende 

opdrachten



Toolkit opdrachten

De Eerste Kennismaking

Je huidige situatie en je toekomst tekenen

Kennismakingswoordzoeker

M & M’s

Kennismakingsmemorie

Mijn ABC

Small group mentoring

Werkboekje Vertel!

< Terug naar MUT-figuur 

KENNISMAKING/ 
ICEBRAKER



De	Eerste	Kennismaking	
Tekst:	Winnie	Roseval,	onder	begeleiding	van	MOZ	

	

Vanaf	het	allereerste	moment	dat	je	elkaar	ziet,	ga	je	aan	de	slag	om	elkaar	te	leren	kennen.	Je	

gaat	op	zoek	naar	(of	deelt)	gezamenlijke	interesses,	normen	en	waarden,	toekomstdromen	en	

doelen	en	verwachtingen.	Als	je	hier	tijd	en	aandacht	aan	geeft,	heeft	dit	positieve	invloed	op	de	

relatie.	

	

Welk	gedrag	kun	je	van	je	leerling	verwachten?	De	leerling	kent	jou	nog	helemaal	niet	en	ziet	je	

(ondanks	het	misschien	maar	kleine	verschil	 in	 leeftijd)	 toch	als	een	vreemde	volwassene.	Het	

kan	daarom	gebeuren	dat:	

	

 de	leerling	weinig	tot	niets	zegt	

 je	moeilijk	kan	communiceren	met	de	leerling	

 de	leerling	nog	onwillig	is	om	de	studentmentor	zomaar	ineens	te	vertrouwen.	

	

Deze	periode	duurt	soms	maar	1	week,	maar	het	kan	ook	tot	wel	6	weken	duren	voor	 je	door	

deze	fase	heen	bent.	Kijk	uit	voor	eigen	vooroordelen	over	wie	je	denkt	dat	de	leerling	is	en	hoe	

je	verwacht	dat	hij	zich	zal	gedragen.	

	

Belangrijke	aspecten	van	de	kennismaking:	

	

1) Introduceer	jezelf	bij	je	leerling.	

2) Leer	 hoe	 je	 de	 naam	 van	 je	 leerling	 uitspreekt.	 Schrijf	 de	 naam	 op	 zoals	 het	 hoort	 én	

schrijf	hem	zoals	je	hem	uitspreekt	(fonetisch).	

3) Geef	 je	 leerling	 de	 zekerheid	 dat	 je	 te	 vertrouwen	 bent	 en	 dat	 je	 iedere	 week/	

regelmatigaanwezig	zal	zijn.	

	

 Bespreek	bijvoorbeeld	 samen	met	behulp	van	de	agenda	van	de	 leerling	of	 een	

planningsschema	 op	 welke	 data	 je	 aanwezig	 bent	 en	 wanneer	 je	 er	 (i.v.m.	

bijvoorbeeld	toetsen)	eventueel	een	keer	niet	zal	zijn.	De	docent	van	de	klas	zal	

dit	ook	nog	eens	met	de	leerling	bespreken,	maar	dit	geeft	alleen	maar	meer	aan	

dat	je	de	waarheid	spreekt.	
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 Maak	afspraken	met	je	leerling	voor	het	geval	jij	onverhoopt	een	keer	ziek	bent.	

Bij	welke	andere	leerling	zou	jouw	leerling	in	zo’n	geval	willen	aansluiten?	Schrijf	

de	naam	van	deze	leerling	op	en	maak	even	samen	met	jouw	leerling	kennis	met	

deze	leerling	en	zijn	studentmentor.	

	

4) Laat	je	leerling	je	een	rondleiding	door	de	school	geven.	

5) Gebruik	een	‘icebreaker’	(zie	de	toolkit),	vertel	iets	over	jezelf	en	zorg	dat	je	leerling	ook	

iets	over	zichzelf	kan	vertellen.	

6) Accepteer	 je	 leerling	zoals	hij	 is.	Oordeel	niet	en	blijf	kalm	als	de	 leerling	zich	 ‘vreemd’	

gedraagt.	Het	kan	zijn	dat	de	leerling	bezig	is	met	het	zoeken	naar	jouw	grenzen	en	dus	

aan	 het	 uitproberen	 is	 hoever	 hij	 kan	 gaan.	 Dit	 laatste	 zie	 je	 vaak	 bij	 de	 2e	 of	 3e	

bijeenkomst	ontstaan,	net	als	jij	denkt	dat	het	ijs	gebroken	is	en	de	relatie	met	de	leerling	

vorm	gaat	krijgen.	Zorg	dat	je	op	dit	moment	bent	voorbereid	en	geef	je	leerling	duidelijk	

aan	 hoever	 hij	 kan	 gaan	 en	waar	 jouw	 grenzen	 liggen.	 De	 leerling	 zal	 dit	 alleen	maar	

waarderen.	

7) Geef	de	leerling	positief	commentaar:	

	

 Bij	de	rondleiding	door	de	school:	‘Je	bent	een	super	gids.	Ik	voel	me	hier	echt	welkom’.	

 Het	was	heel	leuk	om	je	te	leren	kennen	door	middel	van	deze	oefening.	

 Ik	kijk	nu	al	uit	naar	volgende	week.	Leuk	om	je	dan	weer	te	zien.	

	

8) Zorg	dat	de	leerling	je	geen	negatieve	dingen	laat	zeggen	over	medeleerlingen,	docenten,	

administratie	enz.	

9) Zorg	voor	open	vragen,	die	niet	beantwoord	kunnen	worden	met	‘ja’	of	‘nee’.	

10) Begin	 de	 tweede	 bijeenkomst	 met	 een	 terugblik	 op	 de	 activiteiten	 van	 de	 afgelopen	

week.	 Wat	 heeft	 je	 leerling	 zoal	 gedaan	 binnen	 en	 buiten	 school?	 Probeer	 je	 leerling	

meer	te	leren	kennen.	

11) Geef	 aan	 je	 leerling	 aan	 dat	 het	 belangrijk	 is	 om	 dingen	 te	 plannen	 en	 te	werken	 aan	

doelen.	 Leg	 uit	 waarom	 dit	 belangrijk	 is.	 Vraag	 daarna	 aan	 de	 leerling	 om	 voor	 de	

volgende	 keer	 na	 te	 denken	 over	 de	 doelen	 waaraan	 hij	 zou	 willen	 werken.	 In	 de	

introductieles	op	school,	die	door	de	klassendocent	gegeven	wordt	voorafgaand	aan	het	

mentoringtraject,	wordt	ook	aandacht	besteed	aan	de	vraag	die	de	 leerling	heeft	en	de	

doelen	waaraan	hij	wil	werken.	

12) 	Eindig	 elke	 bijeenkomst	 positief.	 Zorg	 voor	 een	 leuke	 afsluiter,	 die	 de	 leerling	 bijblijft	

waardoor	de	leerling	uitkijkt	naar	de	volgende	bijeenkomst.	
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Activiteit 
Je huidige situatie en je toekomst tekenen 
 
Doel 
Elkaar (mentee en studentmentor) beter leren kennen. Deze activiteit kun je het 
beste tijdens de eerste of tweede bijeenkomst uitvoeren. 
 
Tijd 
20 a 30 minuten 
 
Aantal personen 
2 personen 
 
Benodigde materialen 
1 a3 papier, twee potloden en kleurpotloden 
 
Werkwijze 
Het is de bedoeling dat de mentee en de studentmentor in kaart brengt wat zijn 
huidige situatie is, wat zijn persoonlijke kenmerken/karaktertrekjes zijn, wat zijn 
toekomstplannen zijn, wat hij leuk vindt en dingen die typisch bij hem horen. Dit doen 
ze d.m.v. te tekenen en steekwoorden op te schrijven. 
Eerst mag de mentee een minuut aan de slag, daarna de studentmentor. Ze 
wisselen dit telkens om, totdat ze allebei 5 keer een minuut zijn geweest. Ze maken 
de tekening op 1 A3. Zodra de ander iets tekent wat ook bij jou past, kan je het 
aanvallen. 
Wanneer de mentee en de studentmentor allebei 5 keer aan de beurt zijn geweest, 
ga je vertellen over wat je hebt getekend en hebt geschreven. Als ze alle twee aan 
de beurt zijn geweest, kun je praten over jullie overeenkomsten en verschillen.  
Door de tekening te bespreken, leer je elkaar kennen. Door overeenkomsten te 
zoeken, kun je samen ook activiteiten verzinnen die jullie samen leuk vinden voor de 
volgende bijeenkomsten.  
Na afloop bespreek je wie de tekening mee neemt of wat er mee gedaan gaat 
worden. Het is belangrijk om de privacy van jullie beiden in acht te nemen. 
 
Bronnen en onderbouwing 
Het idee is gebaseerd op een opdracht voor het vak sociale vaardigheden vanuit mijn 
opleiding de PABO.  
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Activiteit 3 
 

Categorie 

Kennismaking/ vertrouwensband opbouwen 

 

Naam activiteit 

Kennismakingswoordzoeker 

 

Doel 

Het doel van de opdracht is elkaar, 

studentmentor en mentee, beter leren 

kennen. De activiteit is geschikt voor de eerste of tweede 

bijeenkomst.  

 

Tijd 

Je hebt ongeveer 45 minuten nodig. 

 

Aantal personen 

Twee personen 

 

Benodigd materiaal 

+ 2 keer format woordzoeker (zie bijlage) 

+ 2 pennen of potloden 

+ 2 gekleurde stiften  

 

Werkwijze 

Je begint als studentmentor met 

het uitleggen van de opdracht. 

Studentmentor en mentee nemen 

beiden het format van de 

woordzoeker en een pen of 

potlood. Je gaat nu voor elkaar 

een woordzoeker maken met 

woorden die met jou te maken hebben. Bijvoorbeeld je voornaam, 

leeftijd, een naam van je beste vriend(in), hobby’s enz. Je schrijft 

het woord dat opgezocht moet worden op in het lijstje en daarna 

vul je de letters in het raster in. De woorden mogen horizontaal, 

verticaal en diagonaal worden ingevuld. Er moeten minimaal 10 

woorden worden ingevuld en maximaal 20. Als alle woorden 

ingevuld zijn, vul je het format verder in met letters zodat alle 

vakjes gevuld zijn.  

Wanneer je allebei de woordzoeker af hebt, wissel je deze uit en 

ga je de woordzoeker van de ander maken. Het is de bedoeling 

dat je tijdens het puzzelen in gesprek gaat over de opgeschreven 

woorden. Stel dat er een naam op staat die jij niet kent, kun je 

vragen wie die persoon is of je kunt het gaan hebben over de 
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hobby die je mentee heeft. Zorg dat het geen vraag- en 

antwoordspel wordt, maar vraag door (bijvoorbeeld: hoe lang doe 

je die sport al, hoe vaak ga je trainen). De gekleurde stiften kun je 

gebruiken om de woorden door te strepen in de woordzoeker als 

je het woord gevonden hebt.  

Nadat je de woordzoeker hebt gemaakt heb je waarschijnlijk een 

duidelijker beeld van je mentee (en hij of zij van jou), het is een 

mooie en speelse start van een gesprek.  

Let op dat als jij als studentmentor de woordzoekers mee naar huis 

neemt, je deze op de juiste wijze bewaart, waarbij privacy van de 

mentee in acht wordt genomen.  

 

Bronnen en onderbouwing 

Het idee voor dit spel is gebaseerd op het maken van 

woordzoekers. Doordat zowel de studentmentor als de mentee zelf 

bepalen welke woorden zij invullen, hebben ze grote invloed op 

welke onderwerpen er besproken worden en blijft de situatie voor 

beiden veilig. Door het spelen van dit spel maken studentmentor 

en mentee op een ontspannen manier contact met elkaar en leren 

zij elkaar beter kennen. Op die manier wordt een goede start 

gemaakt voor hun verdere contacten met elkaar.  

 

Tips 

Deze opdracht is ook leuk om samen met je buddy, de persoon 

die jouw mentee opvangt als je ziek bent, te doen. Speel het spel 

dan in duo’s, jij samen met je mentee en de andere studentmentor 

en mentee samen. Verzin beide vijf eigenschappen of dingen die 

bij jou horen en verwerk deze in één woordzoeker. Laat daarna de 

woordzoeker door het andere duo maken waardoor je de andere 

mentee en studentmentor al een beetje kent voor als je hem of 

haar opvangt.

Bijlage: format kennismakingswoordzoeker  
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Woorden: 
 

+           + 
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+           + 

+           + 
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+           + 

+           + 

+           + 
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Mentoractiviteit  | Mijke Star | 0882228 

 

M & M's 

 

 
  

Categorie: 
Ontmoeten, kennismaken en vertrouwensband opbouwen 

  

Doel:    
Het doel van de opdracht is om elkaar (de leerling/mentee en de studentmentor) beter te 

leren kennen, zo krijgen ze van elkaar wat meer achtergrond informatie en kan er makkelijk 

een gesprekje worden aangeknoopt over bijvoorbeeld hobby’s e.d. 

  

Tijd:    
15 tot 30 minuten 

    
Aantal personen:  
2 of meer personen 

  

Benodigde materialen:  
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Mentoractiviteit  | Mijke Star | 0882228 

 

Zakje M & M's en de uitgeschreven spelregels. 

  

Werkwijze:   
De mentee en studentmentor zoeken een rustige plek en gaan aan een tafel zitten. Om de 

beurt nemen de mentee en studentmentor een M & M uit het zakje. Aan iedere kleur M & 

M is een regel gekoppeld.  

 

 

 

    

Vertel: 

Rood:  Iets over gisteren 

Oranje: Iets dat je goed kan 

Geel:   Iets over toen je jong was 

Blauw:  Iets dat je vorige week geleerd hebt 

Bruin:   Iets waar je niet zonder kan leven 

Groen:  Iets waar je graag naar kijkt of luistert. 

 

Pak je bijvoorbeeld een blauwe M & M uit het zakje dan vertel je iets wat je vorige week 

geleerd hebt enz. 

    

Aan de hand van deze activiteit kan je op een laagdrempelige manier gesprekjes aangaan 

over wat we leuk vinden of juist niet.  

 
Bronnen en onderbouwing:  
 

Het is niet afgeleid van een bestaand spel, maar ik ben een keer zoiets tegen gekomen en 

kwam daardoor op het idee om het met M&M's uit te voeren. 

Dit is een erg leuke opdracht om uit te voeren tijdens de allereerste ontmoeting.  
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Nicklee Hoogervorst| 0877454 

 

 

 

 

 

 

Activiteit 1 
 

Categorie 

Kennismaking/ vertrouwensband 

opbouwen 

 

Naam activiteit 

Kennismakingsmemorie 

 

Doel 

Het doel van de opdracht is elkaar, studentmentor en mentee, 

beter leren kennen. De activiteit is geschikt voor de eerste of 

tweede bijeenkomst.  

 

Tijd 

Je hebt ongeveer 30 minuten nodig. Dit hangt af van de 

hoeveelheid tijd je neemt om op de kaartjes te schrijven en hoe 

vaak je het spel gaat spelen.  

 

Aantal personen 

Twee personen 

 

Benodigd materiaal 

+ 2 pennen  

+ 20 vierkante kaartjes  

(zorg dat het dik genoeg papier is, zodat je de tekst er straks 

niet doorheen ziet staan) 

+ 10 kennismakingsvragen  

 

Werkwijze 

Je begint als studentmentor met het uitleggen van de opdracht.  

Studentmentor en mentee nemen beiden een pen en de helft van 

de memoriekaartjes. Als studentmentor heb je 10 vragen 

voorbereid die je een voor een voorlegt. Vragen die je kunt 
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Nicklee Hoogervorst| 0877454 

gebruiken zijn:  

+ Wat is jouw naam? 

+ Hoe oud ben je? 

+ Hoeveel broertjes en zusjes heb je? 

+ Wat zijn jouw hobby’s? 

+ Welk vak vind je het leukste op school?  

Zowel de studentmentor als mentee beantwoorden de vragen door 

het antwoord op het memoriekaartje te schrijven. Bespreek tijdens 

het invullen van de kaartjes waarom de mentee dat opschrijft. Zorg 

dat het niet een vraag en antwoord intro wordt. Het maken van 

de kaartjes duurt ongeveer 15 minuten.  

 

Als alle memoriekaartjes zijn ingevuld loop je ze samen nog een 

keer na. Dit is belangrijk, want je zoekt niet twee dezelfde kaartjes, 

maar je maakt straks een combinatie met de antwoorden op 

dezelfde vraag. Je zoekt bijvoorbeeld twee keer de voornaam of 

twee keer het leukste vak op school. Daarna hussel je alle kaartjes 

door elkaar en leg je ze op de kop naast elkaar neer, net zoals bij 

een memoriespel. Je kunt het spel daarna gaan spelen.  

 

Hoe vaker je het spel speelt, hoe beter je elkaar leert kennen.  

 

Let op dat als jij als 

studentmentor de 

memoriekaartjes mee naar huis 

neemt, je deze op de juiste wijze 

bewaart, waarbij privacy van de 

mentee in acht wordt genomen.  

 

Bronnen en onderbouwing 

Het idee voor dit spel is gebaseerd op het spel memorie. Door het 

spelen van dit spel maken studentmentor en mentee op een 

ontspannen manier contact met elkaar en leren zij elkaar beter 

kennen. Op die manier wordt een goede start gemaakt voor hun 

verdere contacten met elkaar.  

 

Tips 

Bedenk van te voren goed voor jezelf wat je wel en niet over jezelf 

wilt vertellen zodat als je het spel gaat maken je niet voor 

verassingen komt te staan. Zorg ook van te voren dat je de kaartjes 

hebt gemaakt zodat je direct aan de slag kunt. 
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Categorie: Kennismaking/ Vertrouwensband opbouwen 
 
Naam activiteit: MIJN ABC 
 
Doel: Elkaar (mentee en studentmentor) beter leren kennen. De activiteit is vooral geschikt 
voor de eerste of tweede bijeenkomst. 
 
Tijd: 20 – 30 minuten (afhankelijk van hoeveel letters je neemt en de tijd die je neemt om de 
woorden bij de letters te bespreken.  
 
Aantal personen: 2 
 
Benodigde materialen: 2 pennen en 2 bladen met daarop van boven naar beneden het A, 
B, C 
 
Werkwijze: 
Mentee en studentmentor nemen beiden een pen en een blad papier. Nu spreken ze af dat 
ze bijvoorbeeld bij 16 van de 26 letters van het Alfabet een eigenschap of typering van 
henzelf zetten (bij B kan dus staan ‘beleefd’, maar ook ‘broers’). Zowel de studentmentor als 
de mentee vullen het papier in. 
Het invullen van de lijst duurt ongeveer 5 minuten. 
 
Daarna gaan de studentmentor en de mentee de lijsten bespreken en vergelijken. Waar 
vullen ze elkaar aan? Waar zijn ze tegenpolen? Natuurlijk kunnen in deze ronde ook 
woorden verduidelijkt worden. De bedoeling is dat er nu een echt gesprek ontstaat waarbij 
de ingevulde woorden als leidraad en aanzet fungeren. 
 
Let op dat de mentee het blad na afloop zelf meeneemt. Indien de studentmentor het blad 
meeneemt, moet deze zorgen dat het blad op de juiste wijze bewaard wordt, waarbij privacy 
van de mentee in acht genomen wordt. 
 
Literatuur: -- 
 
 
Literatuursuggesties: --- 
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BUURMAN VOORSTELLEN 
MET EEN COMPLIMENT
Voor small group mentoring 

 
WAT IS HET?
Het voorstellen van je buurman aan de hand van een compliment is een 
andere manier van een kennismakingsrondje. Als opwarmer wanneer de 
groep elkaar al kent om de juiste toon te zetten.

HOE WERKT HET?
In een groep stelt een persoon degene naast hem voor. Simpel: wat 
weet je van diegene, en wat waardeer je. Stel de ander voor aan de 
hand van een compliment.

WAT LEVERT HET OP?
Er ontstaat een positieve sfeer. Het is een vorm van waarderende 
feedback.
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Oefening 1 

 

In deze les ga je oefenen met 
de ander te interviewen. De 

informatie die je uit de 
gesprekken opdoet, zal als 

basis dienen voor het te maken 
portret van de ander. Vergeet 

niet de informatie tijdens of na 
het interview vast te leggen! 

1 
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OPDRACHT ! 
WIE BEN JE? 

1.  Ga in afgesproken tweetallen zitten 

2.  Beslis wie persoon A is en wie B 

3.  Persoon A stelt onderstaande vragen en luistert, maar reageert niet. Als 
persoon B is uitgesproken mag je doorvragen om nog meer te weten te 
komen, waarna je de ander weer uit laat spreken. 

4.  Daarna draai je de rollen om 

 

Vragen: 

 

q  Wat ben je voor een iemand? (vertel iets over jezelf als persoon) 

q  Als mensen jou goed zouden kennen, wat zouden ze dan van je weten? Wat 
maakt jou jou? (informeer hier ook naar wat niet direct zichtbaar is) 

Leerdoel:  

Contact maken met de ander op zo’n wijze, dat de ander ‘op 
verhaal komt’ en zich uitgenodigd voelt om uit zichzelf en open te 
spreken. 

2 
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3 

AANTEKENINGEN 
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1.  Blijf tegenover elkaar zitten 

2.  A: stelt de vragen 

  B: vertelt, A luistert met aandacht. 

4.  Rollen omdraaien 

 

Vragen: 

 

q  Vertel eens iets over je vader als persoon? 

q  Vertel eens iets over je moeder als persoon? 

 

Leerdoel:  

Iemand wordt voor een groot deel bepaald door zijn of haar 
achtergrond. Dit is bijvoorbeeld de familie waar hij of zij uitkomt 
en de gemeenschap waarin je opgroeit. Deze oefening geeft je de 
gelegenheid om de ander beter te leren kennen in relatie tot deze 
achtergrond. 

4 

OPDRACHT 2 
WAAR KOM JE VANDAAN? 
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AANTEKENINGEN 
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1.  Blijf tegenover elkaar zitten 

2.  A: stelt de vragen 

   B: vertelt, A luistert met aandacht.  

4.  Rollen omdraaien 

 

Vragen: 

 

q  Wie is belangrijk voor je, ziet jou staan en gelooft in je? 

q  Op welke manier is deze persoon een steun voor je? (hoe steunt deze persoon je?) 

q  Waar gelooft deze persoon in, wat ziet deze persoon in jou? 

 

Leerdoel:  

Vaak is er in ons leven iemand die speciaal voor je is, iemand die 
jou ziet staan, die jou steunt en gelooft in jou. Zo’n persoon kan 
heel veelbetekenend voor je zijn in je toekomstige keuzes omdat ze 
je bevestigen in wie je bent en wat je kunt. 

6 

OPDRACHT 3 
WIE STEUNT JOU? 
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AANTEKENINGEN 
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1.  Blijf tegenover elkaar zitten 

2.  Denk na over wat je wilt bereiken in de toekomst of wat je droom is 

3.  A: stelt de vragen 

   B: vertelt, A luistert met aandacht.  

4.  Rollen omdraaien 

 

Vragen: 

 

q  Wat zou jij willen doen met jouw talent? 

q  Wat zou jouw absolute droom zijn als je echt eerlijk bent? 

 

Leerdoel:  

We hebben met elkaar gesproken over onze achtergrond. Maar we 
hebben ook nog een toekomst voor ons, waarin we onze talenten 
en vermogens kunnen inzetten. Ontdek wat jouw ambities zijn en 
waar je van droomt. 

8 

OPDRACHT 4 
WAAR GA JE HEEN? 

< Terug naar overzicht
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AANTEKENINGEN 

< Terug naar overzicht



 

1.  Blijf tegenover elkaar zitten 

2.  Denk na over iemand die jou raakt, die je bewondert, een idool of groot 
voorbeeld in jouw omgeving. 

3.  A: stelt de vragen 

   B: vertelt, A luistert met aandacht.  

4.  Rollen omdraaien 

 

Vragen: 

 

q  Wat bewonder je in deze persoon? 

q  Waarin inspireert hij of zij je? 

 

Leerdoel:  

Om je droom te verwezenlijken, is het van belang dat je je laat 
inspireren door mensen die je hierin zijn voorgegaan en die hun 
droom hebben waargemaakt. Zij zijn de voorbeelden waar je van 
kunt leren. 

10 

OPDRACHT 5 
JOUW VOORBEELD 

< Terug naar overzicht
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AANTEKENINGEN 
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Toolkit opdrachten

2x2 vragen

Brief uit de toekomst

Coachcenter Bateson

Het Career Story Interview

Loopbaanvragen Tumult

StoryTelling SWOT mindmapping

StoryTelling kennismaking

Werkvorm profielkeuze goalsetting

< Terug naar MUT-figuur 

GOALSETTING



Uit: Talenten Toolbox

 
2 X 2 VRAGEN

WAT IS HET?
Vaak bestaan persoonlijke doelen uit een vage richting of een abstract 
idee. Globale ambities en concrete activiteiten zijn niet altijd makkelijk 
aan elkaar te verbinden. Toch zijn zowel ambities als activiteiten als 
resultaten belangrijk in het werk.
De 2×2 vragenmethodiek kan helpen bij het verhelderen van resultaten 
en activiteiten naar aanleiding van ambities. Het is een tool om 
inhoudelijk richting te bepalen. Voor een team, of juist als individu.

HOE WERKT HET?
De vragen:
1.       Waarom is wat je wilt belangrijk?
2.       Wat zie je als resultaat?
3.       Wat heb je nodig en moet je kunnen om dat te bereiken?
4.       Wat wordt nu je eerste stap?
 
Vraag 1 is van belang om te focussen. Het gaat om de redenen waaróm 
je iets wilt. Het is belangrijk voor ogen te hebben waarom je iets doet en 
welke overtuigingen daaraan ten grondslag liggen, omdat dat de 
drijfveer vormt voor het doorzetten en volhouden, vooral als het 
moeilijker verloopt dan verwacht.
Bij vraag 2 gaat het om het resultaat dat je eigenlijk wilt bereiken. En 
wat je werkelijk te doen staat. Het resultaat is niet wat je moet, het is wat 
je wilt bereiken. En wat je dan ziet gebeuren, als echt lukt wat je wilt. 
Hier loont het om die eindsituatie te ontwerpen, bijvoorbeeld aan de 
hand van één of meer kritische voorbeeldsituaties. Dan kun je 
vaststellen waar het echt op aankomt.
Vraag 3 stel je wanneer je wilt weten wie de volgende juiste persoon in 
de driehoek is. Bedenk het als een project dat je, samen met anderen, 
gaat ondernemen. Voor jezelf stel je dan de vraag: ‘Wat heb ik nodig, als 
ik echt goed wil zijn? Wat heb ik dan nodig aan vaardigheden en 

< Terug naar overzicht



competenties?’. En voor het denken in driehoeken vooral: ’Wie heeft dat 
in huis?’ Of ‘Wie kan mij daarbij ondersteunen? Als je die voor jezelf 
hebt beantwoord (ook hier kun je al ondersteuning vragen!), dan is het 
van belang om samen te kijken hoe je de belangrijkste personen kunt 
betrekken.
Bij vraag 4 gaat het erom ook echt iets te doen met wat je hebt bedacht 
en besproken. Wat is nu je eerste stap? Afspraken maken dus!

DE VRAGEN VERDER UITGEWERKT
1. Wat is er nu voor jou belangrĳk en waarom? 
–      Wat maakt het urgent wat je wilt?
–      Hoe belangrijk is het voor jou?
–      Wat vind jij hier zo interessant aan?
–      Waar word jij nou enthousiast van?
–      Voor wie is wat je wilt nog meer van belang?
2. Wanneer ben je tevreden over het resultaat? 
–      Wat wil je praktisch bereiken?
–      Welke effect wil je bereiken?
–      Wat is er dan veranderd?
–      Wanneer ben je tevreden?
–      Wie moet er nog meer tevreden zijn?
3. Wie heb je nodig om het samen mee te doen? 
–      Wie is daar goed in?
–      Wie kan er helpen?
–      Wie gaat wat doen?
–      Met wie samen kunnen we nog meer effect sorteren?
4.  Wat is dan nu je eerste stap? 
–      Wat spreken we concreet af?
–      Wie benadert wie?
–      Wat wordt de uiterste datum, waarop het klaar moet zijn?
–      Wat dóe jij dan? Wat zie jij jezelf doen?
–      Hoe checken we of we het goed doen?
–      Wie begint er met het maken van een opzet, een plan?

< Terug naar overzicht



Uit: Talenten Toolbox

EEN BRIEF UIT DE TOEKOMST

WAT IS HET?
Een oefening uit de methode oplossingsgericht werken waarbij je door 
jezelf een brief uit de toekomst te laten schrijven onbewust je eigen 
oplossingen aanspreekt.
We hebben allemaal momenten in ons leven dat we vast lopen. Het lukt 
ons niet bepaalde onzekerheden te overwinnen, we lopen telkens tegen 
dezelfde dingen aan.
Vaak kom je hier zelf of met behulp van je omgeving uit. Soms lukt het 
echter niet. Dan lijkt het alsof je zelf de oplossingen niet in huis hebt. In 
veel gevallen zijn deze oplossingen echter wel aanwezig, alleen lukt het 
ons niet ze te vinden.

HOE WERKT HET?
Het is de bedoeling dat je een brief schrijft vanuit de toekomst aan je 
huidige zelf. Wanneer in de toekomst mag je zelf bepalen, dit kan één, 
vijf of tien jaar verder zijn.
Je vertelt aan jezelf dat het goed met je gaat, waar je op dat moment 
bent en wat je doet. Vervolgens vertel je aan jezelf wat de belangrijkste 
dingen zijn die je hebt gedaan om zover te komen (en hoe je obstakels 
hebt overwonnen). Dit kun je verder uitwerken door jezelf af te vragen 
wat je bevalt aan de manier waarop je de obstakels hebt overwonnen en 
wat je liever meer of anders had gedaan. Je sluit de brief met een lief en 
wijs advies aan jezelf.
Als je hem klaar hebt lees je de brief voor jezelf nog eens hardop voor.
Kijk eens wat je hierin opvalt en hoe het voor je is om dit te schrijven en 
te lezen.
Bekijk de toekomst die je voor jezelf geschetst hebt en geef op een 
schaal van 0 – 10 in hoeverre je deze toekomst al voor jezelf 
gerealiseerd hebt. Wat zou het kleinste stapje kunnen zijn om een stukje 
dichter bij deze ideale toekomst te komen?

< Terug naar overzicht



BATESON

< Terug naar overzicht
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Inleiding

Als mens luisteren we niet alleen op verschillende niveaus, we denken ook op verschillende ni-
veaus. Door goed te luisteren naar het verhaal dat je coachee vertelt kun je herkennen op welk 
niveau de coachee aan het denken is. Wanneer de coachee vast blijft zitten in een bepaald den-
kniveau is het lastig voor de coachee om in beweging te komen, het vraagstuk lijkt dan onoplos-
baar. Als coach kun je door de juiste vragen te stellen het denkniveau van de coachee verhogen 
waardoor er weer nieuwe mogelijkheden ontstaan. Bateson gaat er vanuit dat mensen gedrag la-
ten zien dat past in de omgeving waarin ze zich bevinden en dat je kunt veranderen door te leren. 
Hoe meer een coachee experimenteert en zichzelf uitdaagt, des te gemakkelijker hij tot de kern 
komt en hoe sterker de ontwikkeling is. 

Het model

De niveaus uit het model van Bateson kunnen worden opgevat als factoren die van invloed zijn op 
het functioneren van de coachee. Het effect van elk niveau is dat het de informatie van het onder-
liggende niveau organiseert en richting geeft. Wanneer we iets veranderen op een hoger niveau, 
zal dit ook invloed hebben op de lager liggende niveaus. Iets veranderen op een lager niveau 
heeft meestal ook invloed op de hoger liggende niveaus. Het model laat zien dat voor gedragsver-
anderingen meer nodig kan zijn dan alleen het aanleren van nieuwe vaardigheden.

< Terug naar overzicht
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De verschillende lagen

Omgeving

De nadruk ligt op het vertellen van wat er gebeurde. Omgeving 
is net als gedrag zichtbaar en lijkt voor de coachee gemakke-
lijker om te veranderen door bijvoorbeeld een bepaalde om-
geving te vermijden. Er wordt veel aandacht besteed aan het 
verklaren hoe iets heeft kunnen ontstaan. De coachee legt de 
oorzaken tijdens het vertellen buiten zichzelf (externe attributie). 
Een coachee zegt dan bijvoorbeeld: “Ik kon mij de hele dag niet 
concentreren, omdat het zo koud binnen is. Daarom heb ik de 
opdracht niet succesvol afgerond”.

Vragen die je aan je coachee kunt stellen:
• Wat gebeurde er? Met wie? Wanneer?
• Waar reageer je op?
• Welke invloed heeft de omgeving op jouw gedrag?

Gedrag

Hier gaat het erom wat de coachee zelf heeft gedaan (gedrag) 
en welke invloed de coachee zelf heeft uitgeoefend op de situa-
tie. Ook vallen de gedachten over het vermogen om invloed uit te 
oefenen op de situatie onder gedrag. Gedrag is zintuiglijk waar-
neembaar. Het kan bewust gestuurd worden, maar de hogere 
niveaus spelen hier ook onbewust mee. 

Vragen die je aan jouw coachee kunt stellen:
• Wat deed je? Met welk effect? Wat had je kunnen doen?
• Is jouw gedrag effectief gezien m.b.t. jouw rol?
• Wat doe je verbaal en non-verbaal?

Vaardigheden

Vaardigheden zijn de vermogens, kwaliteiten, talenten, inzich-
ten, denkstrategieën en tactieken van een persoon. Vaardighe-
den en de niveaus erboven zijn in de persoon gelegen. Het lijkt 
daarom voor een coachee lastiger om op deze niveaus verande-
ring aan te brengen. Vaardigheden kunnen positieve veranderin-
gen teweeg brengen, maar moet wel ondersteund worden door 
de overtuiging dat het de moeite waard is. 

Vragen die je aan je coachee kunt stellen:
• Welke vaardigheden kunnen je helpen de situatie anders 

aan te pakken?
• Op welke manier zet jij je vaardigheden in op jouw werk 

of privé?
• Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
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Overtuigingen

Overtuigingen zijn de oordelen over onszelf, anderen en de we-
reld om ons heen. Deze overtuigingen zijn voor jou waar, maar 
het zijn geen feiten. Overtuigingen geven betekenis aan gebeur-
tenissen en ze kunnen ons actief, maar ook passief maken. Onze 
overtuigingen en waarden (identiteit) zorgen voor de motivatie 
om gedrag te vertonen of juist niet te vertonen. Een coachee 
zegt dan bijvoorbeeld: “Ik kom nu eenmaal altijd te laat in de 
ochtend, omdat dit vastgeroest zit in mijn systeem” of “Omdat ik 
langzaam dingen oppak, zal ik nooit bereiken wat ik wil”.

Vragen die je aan jouw coachee kunt stellen:
• Wat geloof je? Wat vind je belangrijk? Wat is het effect 

hiervan op je handelen?
• Wat wil je zeker vermijden? Waarom?

Identiteit

Identiteit is hoe denk je over jezelf als persoon. Op identiteit-
sniveau worden waarden en drijfveren benoemd. Bij coaching 
wordt o.a. aandacht besteedt aan de interne kracht (passie en 
flow) van de coachee. Overtuigingen en waarden zijn daarnaast 
nauw met elkaar verbonden. Zo is de overtuiging “stelen is ver-
keerd” verbonden aan de waarde eerlijkheid.

Vragen die je aan je coachee kunt stellen:
• Waar word jij enthousiast van? 
• Wat is voor jou belangrijk?
• Wat daagt jou uit? Waar wil je voor gaan?

Zingeving

Op het niveau van zingeving houd je je in feite bezig met waar 
het voor jou in het leven om gaat. Wanneer heeft het leven voor 
jou zin. Ook het verband van jouw leven met het grotere geheel 
valt onder zingeving. De zin van het bestaan, verantwoordelijk-
heid voor de wereld en komende generaties, diepgevoelde re-
ligieuze of spirituele visies maar ook simpelweg de vraag ‘waar 
sta jij voor’ zijn hier aan de orde. 

Vragen die je aan je coachee kunt stellen:
• Waar draait het voor jou om?
• Wat is jouw levensmissie? Waarom ben je “hier”?
• Wat is het grotere geheel volgens jou? Wat is jouw meer-

waarde hierin?

< Terug naar overzicht



Het	Career	Story	Interview	(CSI)	

	

Verschillende	kleine	verhalen,	vormen	samen	een	groot	verhaal;	het	levensportret.	Savickas	spreekt	van	
zelfdefiniërende	verhalen	die	inzicht	geven	in	het	levensthema	dat	bepalend	is	in	hoe	een	individu	kijkt	
naar	ervaringen	en	keuzes	die	gemaakt	(moeten)	worden.	Het	CSI	bestaat	uit	vijf	componenten:	
	

1. Jeugdhelden:	een	zelfconcept	verwoorden	door	het	benoemen	van	personen	die	je	bewondert.	

De	startvraag:	‘wie	bewonderde	jij	toen	je	zes	jaar	oud	was?’		
Wie	waren	voor	jou	vroeger	grote	voorbeelden	of	rolmodellen?	
In	welk	opzicht	ben	je	gelijk	aan	deze	persoon	en	in	welk	opzicht	anders?		
De	vraag	geeft	informatie	over	het	ideaal	dat	dat	iemand	nastreeft.	Het	gaat	hier	daarom	meer	om	
het	krijgen	van	inzicht	in	WAT	een	individu	bewondert,	dan	WIE	het	individu	bewondert.		
	

2. Tijdschriften:	het	zoeken	naar	favoriete	tijdschriften,	tv-programma’s	of	websites	vormt	een	
ingang	voor	interesses	en	(beroeps)omgevingen	die	aanspreken.	

De	startvraag:	‘wat	zijn	jouw	favoriete	tijdschriften,	tv-programma’s,	series	of	websites?	Wat	vind	je	
hier	leuk	aan?’	
Door	deze	vraag	krijg	je	inzicht	in	welke	omgevingen	bij	je	passen	en	kunnen	zicht	geven	op	welke	
voorkeuren	iemand	heeft.		
	

3. Favoriete	verhaal:	er	wordt	van	je	gevraagd	je	favoriete	verhaal	of	film	te	vertellen	en	in	eigen	
woorden	toe	te	lichten.	

De	startvraag:	‘wat	is	jouw	favoriete	boek	of	film?	Kun	je	kort	het	verhaal	vertellen	dat	hierin	
centraal	staat?’	
Savickas	legt	een	psychologische	link	tussen	het	verhaal	en	het	loopbaanthema.	Het	geeft	een	
voorbeeld	van	iemand	die	hetzelfde	probleem	heeft	als	het	individu,	en	geven	soms	ook	inzicht	in	de	
richting	van	een	oplossing.	
	

4. Motto’s:	welk	advies,	in	de	vorm	van	een	motto,	zou	jij	aan	jezelf	geven?	

De	startvraag:	‘wat	is	jouw	lijfspreuk?’	
Het	gaat	om	de	spreuk	die,	of	het	gezegde	dat	iets	weerspiegelt	van	wat	nodig	is	om	verder	te	
bewegen.	Het	geeft	een	‘titel’	aan	het	levensverhaal.	
	

5. Vroege	herinneringen:	van	drie	vroege	herinneringen	moeten	de	componenten	setting,	actie	en	
resultaten	worden	benoemd.		

De	startvraag:	‘wat	zijn	jouw	drie	vroegste	herinneringen?’	
De	herinneringen	worden	verder	toegelicht.	Ze	geven	inzicht	in	wat	het	individu	bezighoudt	en	zijn	
daarmee	richtinggevend	voor	persoonlijke	ambities.		

< Terug naar overzicht



Op weg met vijf loopbaanvragen (Tumult lesbrief) 

 

Wat wil jij later worden? Die vraag hoor je vast 
vaker... Weet jij het antwoord al of nog niet? Het 
kan best een uitdaging zijn om erachter te komen 
wat je wilt. Het is daarom makkelijker om de vraag 
wat kleiner te maken, bijvoorbeeld: wat kan ik of 
wie kan mij helpen? Misschien kun je die kleine 
vragen al wel goed beantwoorden. Dat is handig 
want deze kleine vragen geven je aanwijzingen en 
helpen je om uiteindelijk antwoord te kunnen geven 
op die grote vraag “Wat wil jij later worden?”!   

Beantwoord de stellingen

 
De stellingen hieronder horen bij vijf (loopbaan)vragen. Je beantwoordt de stellingen met 

één tot vier sterren. Eén ster betekent oneens. Vier sterren betekent helemaal mee eens. 

Wie ben ik en wat kan ik? Score: _______________ 


Ik kan de zin ‘ik ben heel goed in ...’ heel snel afmaken. 



Ik kan mezelf makkelijk in vijf woorden omschrijven. 



Als iets niet zo goed lukt kan ik makkelijk bedenken hoe dat komt.  

Wat wil ik? Score: _______________ 


Ik weet wat mijn droombaan is. 
 


Ik heb altijd een duidelijke mening over van alles. Van hoe de  
zaken op school geregeld zijn tot welke kleren ik aan wil.  


Ik kan zo vijf dingen noemen waar ik heel gelukkig van word.  

< Terug naar overzicht



Wat voor werk past bij mij? Score: _______________ 


Ik weet welke opleidingen ik na mijn middelbare school zou  
kunnen kiezen. 


Ik heb al wel eens wat informatie opgezocht over een interessante  
opleiding of een leuk beroep. 


Ik weet tegen welke problemen ik zou kunnen aanlopen in een  
beroep (bijvoorbeeld vroeg moeten opstaan, werkkleding dragen). 


Wie kan mij helpen?         Score:_______________ 


Ik weet van minstens 5 mensen in mijn omgeving wat hun  
beroep is. 


Ik heb weleens gevraagd aan iemand om wat meer te vertellen  
over zijn/haar beroep of opleiding, omdat ik dat interessant vond. 


Mensen om mij heen weten goed waar ik mee bezig ben, welke  
vakken ik leuk vind en welke ideeën ik heb over opleidingen.  


Hoe bereik ik wat ik wil? Score: _______________ 


Ik weet hoe alles werkt na de middelbare school. Ik weet dus wat  
ik moet doen om mijn droomtoekomst te bereiken. 


Als ik een keuze moet maken bedenk ik eerst wat de voordelen en  
de nadelen zijn. 


Als ik een vraag heb over bijvoorbeeld een opleiding of open dag,  
dan weet ik waar ik het antwoord kan vinden. 


Bekijk je score. 
Tel per vraag het aantal sterren dat je ingekleurd hebt en zet dit naast de vraag. 

Bij welke loopbaanvraag heb je de hoogste score?  

_______________________________________________________________________ 


Klopt het dat je deze vraag het makkelijkst kon beantwoorden? JA / NEE  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Op weg met vijf loopbaanvragen (Tumult lesbrief) 

 

Wat wil jij later worden? Die vraag hoor je vast 
vaker... Weet jij het antwoord al of nog niet? Het 
kan best een uitdaging zijn om erachter te komen 
wat je wilt. Het is daarom makkelijker om de vraag 
wat kleiner te maken, bijvoorbeeld: wat kan ik of 
wie kan mij helpen? Misschien kun je die kleine 
vragen al wel goed beantwoorden. Dat is handig 
want deze kleine vragen geven je aanwijzingen en 
helpen je om uiteindelijk antwoord te kunnen geven 
op die grote vraag “Wat wil jij later worden?”!   

Beantwoord de stellingen

 
De stellingen hieronder horen bij vijf (loopbaan)vragen. Je beantwoordt de stellingen met 

één tot vier sterren. Eén ster betekent oneens. Vier sterren betekent helemaal mee eens. 

Wie ben ik en wat kan ik? Score: _______________ 


Ik kan de zin ‘ik ben heel goed in ...’ heel snel afmaken. 



Ik kan mezelf makkelijk in vijf woorden omschrijven. 



Als iets niet zo goed lukt kan ik makkelijk bedenken hoe dat komt.  

Wat wil ik? Score: _______________ 


Ik weet wat mijn droombaan is. 
 


Ik heb altijd een duidelijke mening over van alles. Van hoe de  
zaken op school geregeld zijn tot welke kleren ik aan wil.  


Ik kan zo vijf dingen noemen waar ik heel gelukkig van word.  

< Terug naar overzicht



Vrije Universiteit Amsterdam 

STORYTELLING EN MINDMAPPING 

 

1 

MUT 
 
 
VU  
University 
Amsterdam 
 
Erasmus  
Universiteit 
Rotterdam  

LEVENSLIJNEN… 
 
 
 

< Terug naar overzicht



Vrije Universiteit Amsterdam 

MINDMAPPING AAN DE HAND VAN BIOGRAFISCH WERKEN 

Wat is biografisch werken?  
Biografisch werken is een persoonlijk onderzoek om het eigen bestaan in kaart te brengen, iemands 
unieke persoonlijke manier van betekenis geven aan gebeurtenissen te ontdekken en bewustwording 
op gang te brengen van iemands aspiraties en talenten. (Prinsenberg, 2005) 
 
Biografisch reflecteren draagt bij aan: 

ü  Bewustzijn & persoonlijke ontwikkeling: dit ben ik? 
ü  Versteviging van de identiteit 
ü  Gevoel van zingeving 
ü  Acceptatie van de levensloop 
ü  Bewustwording competenties, aspiraties & talent (zo doe ik de dingen!) 
ü  Grotere zelfsturing (stimulering wil) en helderheid over nieuw te nemen stappen (bijv. nieuwe 

leerdoelen) 

De verworven bewustwording gaat sturend werken de toekomst in. (Bohlmeijer, Mies en Westerhof, 
2007) Binnen het biografisch onderzoek is de biografische dialoog een belangrijk element. Hierin 
bevragen we iemand door de tijd heen. De drie tijdsdimensies ‘verleden, heden en toekomst’ vormen 
derhalve een belangrijk onderdeel in de dialoog (De Waard - van Maanen, 2008). Reflecteer op het 
verleden, actualiseer in het heden en ontsluit hiermee de toekomst.  

 
 

2 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

LEVENSLIJNEN EN KAPITAALVORMEN 

§  Een mens heeft een uiterlijk, zichtbaar leven/identiteit (uitgedrukt in 
materie, afkomst, opleiding, werk, gezin, gezondheid) en een 
innerlijk leven, onzichtbare identiteit (uitgedrukt in gevoelens, 
drijfveren, passies, dromen, oorspronkelijkheid, zelfbewustzijn, 
geestkracht, zingeving) 

§  Leerlingen met meer/andere uitdagingen maken gebruik van 
verschillende vormen van identiteitskapitaal om te navigeren in hun 
leven, op school en op het werk. Bijvoorbeeld linguïstisch kapitaal, 
familiekapitaal, doorzettingskapitaal, navigatiekapitaal (Coté, 2006; 
Solórzano & Yosso, 2001; 2009) 
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Hoogte -en dieptepunten (+ en -) in relatie tot: 

a.  De biologische lijn (fysieke gezondheid) 

b.  De scholingslijn 

c.  De emotionele lijn (gevoelens)     
  

           
 

  
 

   
 

 

   
 

+	

-	 7	 14	 21 

Ordening/verbanden/samenhang  
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Vrije Universiteit Amsterdam 

BIOGRAFISCHE REFLECTIE-OEFENING  
Leerdoel 
Inventariseren momenten in het eigen leven waarop je aan het ontdekken was en het in de tijd zetten van deze 
momenten. Overzicht krijgen en samenhang ontdekken en het gebruik van verschillende kapitaalvormen (krachten) 

  

Opdracht 1a 

Zoek een plekje waar je ongestoord kunt werken. Teken een levenslijn op papier (horizontaal) en deel deze in in 
vierjaarsfasen. Boven de lijn is de + pool, onder de lijn de – pool. U tekent op deze lijn met drie verschillende kleuren de 
volgende lijnen: 

-  De ontwikkeling van uw fysieke gezondheid gedurende de jaren 

-  De ontwikkelingslijn m.b.t school en clubjes 

-  De emotionele lijn (de gevoelens) 

 

Opdracht 1b 

Plaats op deze levenslijn de belangrijkste momenten waarop je aan het ontdekken was. Geef het bijvoorbeeld aan met 
een kruis. 

 

Opdracht 1c 
Kijk nu naar je levenslijn en kijk of er zaken opvallen.  

ü  Zijn er bijvoorbeeld knooppunten waar lijnen bij elkaar komen en/of elkaar versterken/verzwakken?  

ü  Is er ergens samenhang te zien tussen lijnen en jouw momenten waarop je iets hebt ontdekt…?  

ü  Zie je zaken die meerdere keren terugkomen?  

ü  Ziet je overeenkomsten? Opvallende uitschieters? 

ü Schrijf je waarnemingen eventueel op voor jezelf. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

MINDMAPPING  

Pak een schoon vel en maak van alle ontdekkingsmomenten een 
woordweb 
 
•  Geef aan hoe je in deze momenten je kracht hebt gebruikt 
•  Geef aan wat voor ‘handelingsperspectief’ je hebt gebruik 
•  Geef aan wat het je heeft opgeleverd, gevoelsmatig 
 
Vul het mindmap aan (schoon vel) met ontdekkingsmomenten waarin je 
voelde dat er iets ontbrak, een kracht, een competentie, een kwaliteit 
 
•  Geef aan hoe dit moment je deed voelen 
•  Geef aan hoe je handelde  
•  Geef aan wat je ervan hebt geleerd 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

NOTE TO SELF 

 
 
q Op de momenten waarin ik aan het ontdekken ben/mijn 

eigen koers vaar gebruik ik… 
q Dat levert me op dat ik… 
q  Ik weet dat ik rekening moet houden met… 
q Maar toch dat ik altijd… 
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Profielkeuze-stresss 

 

MUT 
Toolkit 

Studieloopbaan begeleiding  

< Terug naar overzicht



§  Profielkeuze stress 
 

Er volgen nu 5min waarin je alles mag vragen aan je mentor over 
zijn/haar profielkeuze.  

Het maakt niet uit dat hij/zij iets totaal anders heeft gedaan dan jij 
van plan bent eventueel 

Denk over vervolg vragen na 
Vraag naar het moment van keuze 
Vraag hoe je mentor erop terugkijkt 

Vraag of je mentor succesverhalen over anderen kan delen en 
natuurlijk ook een aantal doemscenario’s… 

 
  
 

< Terug naar overzicht



§  Profielkeuze stress 
 

Er volgen nu 5min waarin jouw mentor alles mag vragen aan je 
over jouw profielkeuze: 

Het maakt niet uit dat hij/zij iets totaal anders heeft gedaan dan jij 
van plan bent eventueel 

Je mentor probeer vragen te stellen die je motivatie bloot legt 
vragen die jouw aannames verhelderen 

Vragen of je echt kennis hebt van de andere profielen 
Vragen over je beeld wat je kunt met je profiel 
Vragen of je het profiel denkt aan te kunnen 

Vragen of je het profiel zélf ook het leukste vindt… 
  
 

< Terug naar overzicht



§  Profielkeuze stress: vraag en antwoord 
 

jullie hebben nu beide een beeld 
wat de mentee denkt te willen 
wat de mentor heeft gedaan 

 
Welke inzichten geeft deze speedy Q&A  

Heb je nog iets uit te zoeken/op te helderen 
Mentor: wat zou jou tip zijn aan je mentee? 

  
 

< Terug naar overzicht



Toolkit opdrachten

Netwerkopdracht

Werkboekje Vertel!

< Terug naar MUT-figuur 

SOCIAL NETWORKING



Netwerkopdracht 
 

Benodigdheden 
Pennen, stiften, papier, (pijl)post-its of poppetjes, 
stenen etc.  

Doel  
Netwerk in kaart brengen om inzicht te krijgen in 
helpende en belemmerende factoren in eigen 
systemen.


Uitgangspunt 

Alles is deel van een groter geheel. Ieder individu is onderdeel van meerdere systemen. 
Bijvoorbeeld van het gezin, de klas, het team, de familie, het geloof, een cultuur, een 
organisatie, nationale identiteit, etc. 


Gebaseerd op de 3 pijlers van het systemisch werk:

1. Iedereen heeft recht op een plaats

2. Er is een natuurlijke ordening in systemen; de hiërarchie 

3. De beweging tussen geven en nemen


Opdracht (in tweetallen) 

1. Iedere deelnemer brengt zijn/haar netwerk in kaart door een post-it te plakken voor 
zichzelf en degene die tot het systeem horen en vertelt over de plek van en 
verhouding tot diegene; gezin, familie, vrienden, overig/ zelf in te vullen.


2. De deelnemer beantwoordt de volgende vragen; 1. Door welke personen in jouw 
netwerk voel je je gesteund? 2. Door wie voel je je belemmerd? 3. Wat houd je tegen? 
Hier is het voor de ander van belang gewaar te zijn van de verhoudingen van de post-
its die zichtbaar zijn op papier. 


Winnie Roseval, 2018 

< Terug naar overzicht



Oefening 1 

 

In deze les ga je oefenen met 
de ander te interviewen. De 

informatie die je uit de 
gesprekken opdoet, zal als 

basis dienen voor het te maken 
portret van de ander. Vergeet 

niet de informatie tijdens of na 
het interview vast te leggen! 

1 
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OPDRACHT ! 
WIE BEN JE? 

1.  Ga in afgesproken tweetallen zitten 

2.  Beslis wie persoon A is en wie B 

3.  Persoon A stelt onderstaande vragen en luistert, maar reageert niet. Als 
persoon B is uitgesproken mag je doorvragen om nog meer te weten te 
komen, waarna je de ander weer uit laat spreken. 

4.  Daarna draai je de rollen om 

 

Vragen: 

 

q  Wat ben je voor een iemand? (vertel iets over jezelf als persoon) 

q  Als mensen jou goed zouden kennen, wat zouden ze dan van je weten? Wat 
maakt jou jou? (informeer hier ook naar wat niet direct zichtbaar is) 

Leerdoel:  

Contact maken met de ander op zo’n wijze, dat de ander ‘op 
verhaal komt’ en zich uitgenodigd voelt om uit zichzelf en open te 
spreken. 
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AANTEKENINGEN 

< Terug naar overzicht



 

1.  Blijf tegenover elkaar zitten 

2.  A: stelt de vragen 

  B: vertelt, A luistert met aandacht. 

4.  Rollen omdraaien 

 

Vragen: 

 

q  Vertel eens iets over je vader als persoon? 

q  Vertel eens iets over je moeder als persoon? 

 

Leerdoel:  

Iemand wordt voor een groot deel bepaald door zijn of haar 
achtergrond. Dit is bijvoorbeeld de familie waar hij of zij uitkomt 
en de gemeenschap waarin je opgroeit. Deze oefening geeft je de 
gelegenheid om de ander beter te leren kennen in relatie tot deze 
achtergrond. 
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OPDRACHT 2 
WAAR KOM JE VANDAAN? 

< Terug naar overzicht
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AANTEKENINGEN 

< Terug naar overzicht



 

1.  Blijf tegenover elkaar zitten 

2.  A: stelt de vragen 

   B: vertelt, A luistert met aandacht.  

4.  Rollen omdraaien 

 

Vragen: 

 

q  Wie is belangrijk voor je, ziet jou staan en gelooft in je? 

q  Op welke manier is deze persoon een steun voor je? (hoe steunt deze persoon je?) 

q  Waar gelooft deze persoon in, wat ziet deze persoon in jou? 

 

Leerdoel:  

Vaak is er in ons leven iemand die speciaal voor je is, iemand die 
jou ziet staan, die jou steunt en gelooft in jou. Zo’n persoon kan 
heel veelbetekenend voor je zijn in je toekomstige keuzes omdat ze 
je bevestigen in wie je bent en wat je kunt. 
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OPDRACHT 3 
WIE STEUNT JOU? 

< Terug naar overzicht
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AANTEKENINGEN 

< Terug naar overzicht



 

1.  Blijf tegenover elkaar zitten 

2.  Denk na over wat je wilt bereiken in de toekomst of wat je droom is 

3.  A: stelt de vragen 

   B: vertelt, A luistert met aandacht.  

4.  Rollen omdraaien 

 

Vragen: 

 

q  Wat zou jij willen doen met jouw talent? 

q  Wat zou jouw absolute droom zijn als je echt eerlijk bent? 

 

Leerdoel:  

We hebben met elkaar gesproken over onze achtergrond. Maar we 
hebben ook nog een toekomst voor ons, waarin we onze talenten 
en vermogens kunnen inzetten. Ontdek wat jouw ambities zijn en 
waar je van droomt. 
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OPDRACHT 4 
WAAR GA JE HEEN? 

< Terug naar overzicht
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AANTEKENINGEN 

< Terug naar overzicht



 

1.  Blijf tegenover elkaar zitten 

2.  Denk na over iemand die jou raakt, die je bewondert, een idool of groot 
voorbeeld in jouw omgeving. 

3.  A: stelt de vragen 

   B: vertelt, A luistert met aandacht.  

4.  Rollen omdraaien 

 

Vragen: 

 

q  Wat bewonder je in deze persoon? 

q  Waarin inspireert hij of zij je? 

 

Leerdoel:  

Om je droom te verwezenlijken, is het van belang dat je je laat 
inspireren door mensen die je hierin zijn voorgegaan en die hun 
droom hebben waargemaakt. Zij zijn de voorbeelden waar je van 
kunt leren. 
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OPDRACHT 5 
JOUW VOORBEELD 

< Terug naar overzicht
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AANTEKENINGEN 

< Terug naar overzicht



Toolkit opdrachten

Feedback kwaliteiten
Flow writing

Geluk
Hoe kan je je mentee helpen…

Inspiratiebronnen
Wie ben ik en wat kan ik?

Slim jezelf zijn
Sneeuwballen-kwaliteitenspel

Sprankelmomentje
Stappen in het voeren van een dialoog

Storytelling en mindmapping
Groepsopdracht Socratisch gesprek

TA-DA lijst
Talent zichtbaar maken

Talenten ontdekken
Talentenmuur

Mindful in de klas!
Vraaggesprek werkt empowerend

< Terug naar MUT-figuur 

SWOT/GOLD



Spelvorm: Feedback kwaliteiten 
Peter Gerrickens 

Doelen 

1. Meer bewust worden van je eigen kwaliteiten

2. Feedback geven en ontvangen; vergelijking van het zelfbeeld met het beeld dat anderen van 

jou hebben


 
Randvoorwaarden


1. De spelers kennen elkaar

2. Aantal spelers: 2 - 6

3. Nodig: de kaarten ‘kwaliteiten’

4. Speelduur 30 - 45 minuten


 
Werkwijze 


1. Elke deelnemer ontvangt willekeurig 5 kaarten met kwaliteiten erop. De rest van de kaarten 
worden blind op een stapeltje gelegd.  

2. Als je aan de beurt bent, neem dan een extra kaart van het stapeltje. Van de 6 kaarten die je 
nu hebt, dien je er één weg te leggen, namelijk de kaart met die kwaliteit erop waarvan je vindt 
dat die het minst bij je past. Je kunt met deze kaart twee dingen doen: 
 
a. De kaart open voor die speler neerleggen, die volgens jou deze kwaliteit bezit. Geef ook 
kort de reden waarom je dat vindt. De andere speler laat deze kaart open voor zich op tafel 
liggen.  
 
b. Je legt de kaart op een apart stapeltje als je de kwaliteit niet kwijt kunt bij een van de 
andere spelers. Doe dit niet te snel. Optie a heeft de voorkeur! 

3. Op deze wijze gaat het spel verder totdat het stapeltje kaarten op is. Gaandeweg passen de 5 
kwaliteiten die je in je handen hebt steeds meer bij jou. 

4. Leg de kaarten die je in jouw handen hebt open op tafel en vergelijk ze met de kaarten die 
voor je liggen (vergelijking van het zelfbeeld met het beeld dat anderen van je hebben). 
Bespreek met elkaar de dingen die opvallen. Welke kaart vond je het leukst om te ontvangen? 

5. Maak op basis van de kwaliteiten die je zelf gekozen hebt, de kwaliteiten die je ontvangen 
hebt en de overige kwaliteiten in het spel, een lijst van de 8 meest karakteristieke kwaliteiten 
die jij hebt.  
 

Opmerking 

Bij deze spelvorm is het van belang erop te letten dat het aantal kaarten dat ieder ontvangt niet 
teveel uiteen loopt. 


< Terug naar overzicht



1. AVONTUURLIJK 15. GENIETER 29. OPTIMISTISCH

2. BEHULPZAAM 16. GESTRUCTUREERD 30. OVERTUIGEND 

3. BELANGSTELLEND 17. GEVOELIG 31. RESPECTVOL 

4. BESCHEIDEN 18. GUL 32. RUSTIG 

5. BETROUWBAAR 19. HANDIG 33. SERIEUS

6. DIRECT 20. HUMORISTISCH 34. TEVREDEN 

7. DOORZETTER 21. IJVERIG 35. VEELZIJDIG

8. DUIDELIJK 22. INSPIREREND 36. VOOR JEZELF 
OPKOMEN 

< Terug naar overzicht



9. EERLIJK 23. INTELLIGENT 37. VRIENDELIJK

10. ENTHOUSIAST 24. KRACHTIG 38. ZELFSTANDIG

11. ER VERZORGD 
UITZIEN 

25. MAKKELIJKE 
PRATER 39. ZELFVERZEKERD

12. EVENWICHTIG 26. NUCHTER 40. ZORGVULDIG

13. GEDISCIPLINEERD 27. ONTSPANNEN 

14. GEDULDIG 28. OPEN

< Terug naar overzicht



Uit: Talenten Toolbox

FLOW WRITING
WAT IS HET?
Een manier om onbewuste zelfkennis te ontdekken als starter voor een 
gesprek over talenten. 

HOE WERKT HET?
De deelnemers krijgen de opdracht om 5 minuten lang te schrijven over 
alles wat ze kunnen en weten zonder op te houden. Hierna praat je met 
elkaar over wat je hebt ontdekt en wat dit oplevert. 

WAT LEVERT HET OP?
Verbazing over hoe veel je wel niet kunt en weet. Een overzicht van 
dingen die je kunt, successen van jezelf.

< Terug naar overzicht



Uit: Talenten Toolbox 

GELUK

WAT IS HET?
Een mind-map oefening rond geluk.
 
WANNEER GEBRUIK JE DEZE WERKVORM?
Deze werkvorm kan je inzetten als je met je mentee een stuk van het 
persoonlijke verhaal in kaart wilt brengen. Het is een creatieve, 
associatieve oefening die inzicht geeft in waar je mentee blij van wordt 
(SWOT & GOLD). 
 
HOE WERKT HET?
Vraag mensen om hun ogen dicht te doen. Stel een aantal vragen die te 
maken hebben met geluk. Bijvoorbeeld: 

• Wanneer voel jij je op je best?

• Hoe richt je graag je vrije tijd in?

• Wie maakt je echt blij en waarom? 

Na de vragen mogen de mentees hun ogen weer opendoen. Vraag ze 
een mind-map te maken met de kern van wat er in hun hoofd opkwam 
tijdens de vragen (kan in woorden en beelden). Deel de mind-map met 
elkaar. Als mentor kan je deze oefening meedoen, zodat je er met elkaar 
over in gesprek kunt. 

< Terug naar overzicht



 
Hoe kan je je mentee helpen om geloof in eigen kunnen te ontwikkelen?1 
 
Dat doe je op de volgende manieren: 
a. Vertrouwen wekken 
De studentmentor moet het vertrouwen kunnen winnen van de mentee die hij begeleidt. 
Kinderen en pubers voelen zich veilig bij iemand die stabieler is dan dat zij zijn. Iemand die 
steeds herkenbaar dezelfde is, krijgt van hen sneller vertrouwen dan iemand met wisselende 
stemmingen en een onberekenbare gemoedstoestand. Vertrouwen ontstaat ook door een 
consistentie in (non verbaal) gedrag en opvattingen. Je moet eerlijk zijn en de emoties die je 
toont dienen overeen te komen met wat je zegt. 
 
b. Ruimte geven 
Een studentmentor geeft de mentee de ruimte om – hoe gebrekkig ook – zijn gevoelens, 
twijfels en onzekerheden te uiten. Jij schort jouw oordeel zo veel mogelijk op. Jij confronteert 
niet, maar helpt je mentee om gevoelens, twijfels en onzekerheden te formuleren. Je mentee 
voelt zich hierdoor erkend en gerespecteerd. 
 
c. Inleven 
De sociaal economische omstandigheden van je mentee en mogelijk ook zijn cultuur en 
godsdienst kunnen afwijken van die van jou. Daarom moet je in staat zijn om je in te leven. 
Je moet mogelijk zelfs via literatuur of op andere manieren proberen een goed beeld te 
krijgen van de omstandigheden van je mentee. 
 
d. Iets van jezelf laten zien 
Het is de bedoeling dat er een zekere gelijkwaardigheid tussen studentmentor en mentee 
ontstaat. Dat kan alleen als jij ook jouw gevoelens, twijfels en onzekerheden ter sprake 
brengt. Alleen, jij doet dat naar aanleiding van wat je mentee zegt en om te demonstreren 
dat jij ook afwegingen en keuzes moet maken. Jij doet dat niet om steun van je mentee te 
krijgen. 
 
e. Afstand nemen 
De studentmentor probeert samen met de mentee eventuele problemen van diverse kanten 
te bekijken. Jij leert je mentee om perspectief te nemen, dus om de standpunten en 
houdingen van anderen te onderzoeken. 
 
f. Geduld hebben 
Het kan soms lang duren voor de studentmentor beweging krijgt in de gedachten van de 
mentee en hem tot enig inzicht kan brengen. Vertrouwen, wederzijds begrip en duidelijkheid 
ontstaan niet van het ene op het andere moment. Jij moet vooral in het begin veel tijd nemen 
en veel geduld hebben. 
 
g. Volhouden 
Ook al heeft de mentee het al een paar keer laten afweten, probeer toch door te gaan. 
Misschien zijn er omstandigheden waardoor je mentee niet is gekomen. Misschien maakt je 
mentee die omstandigheden in het begin niet duidelijk, bijvoorbeeld door schaamte. 
Heeft je mentee voor de zoveelste keer zijn huiswerk niet gemaakt, dan geldt hetzelfde. Jij 
moet volhouden, want misschien is er een reden voor die je mentee (nog) niet vertelt. Later 
is je mentee jou dankbaar dat jij vol gehouden hebt. 

                                                           
1 Bron: Luigies, E. J. (2014) Studentmentor Mentoren op Zuid, Hogeschool Rotterdam 
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Uit: Talenten Toolbox

INSPIRATIEBRONNEN

WAT IS HET?
We hebben allemaal inspiratiebronnen. Mensen die voor ons een 
voorbeeld zijn. Mensen waarvan je denkt: “Zo zou ik ook willen zijn”. 
Mensen die je bewondert. Met deze werkvorm sta je hier bij stil en kijk je 
hoe dit je kan inspireren in je eigen proces. Je kan deze oefening doen 
voor jezelf, maar hij is ook heel leuk om te doen in groepen als 
kennismakingsoefening of bij een groep die elkaar al langer kent om 
juist eens wat anders van elkaar te laten zien.

HOE WERKT HET?
Haal eens iemand voor de geest waar je groot respect voor hebt of had. 
Dit kan iemand zijn uit je eigen leven, die je van dichtbij hebt 
meegemaakt. Een leraar, een trainer, een oma. Vroeger op (de 
basis)school, bij het sporten, in je vrije tijd of op je bijbaan. Maar het kan 
ook een bekend persoon of personage zijn. Beschrijf die persoon eens. 
Noem drie woorden die het meest kenmerkend zijn voor die persoon.
Kijk eens naar deze woorden.
Dit zijn eigenschappen die jij aantrekkelijk vindt. En jij hebt ze in je! 
Daarom vallen ze je bij een ander op. Je herkent ze omdat je ze van 
jezelf kent. Misschien onbewust, maar nu niet meer. Je kunt ermee aan 
de slag. Je kan ze ontwikkelen. Je kan anderen ervan laten 
meegenieten. Met anderen omgaan zoals jij het ooit fijn vond dat 
iemand met jou omging. Of als je zit met een lastig vraagstuk, dan kan 
je jezelf de vraag stellen. Wat zou “….” doen in deze situatie. Probeer 
het. Je wordt er nooit slechter van.

 
WAT LEVERT HET OP?
Zelfinzicht, vertrouwen in de groep en energie om samen aan de slag te 
gaan.

< Terug naar overzicht



Thuisopdracht
Jouw ouders/opvoeders maken je dagelijks mee. 
Grote kans dat zij talenten of kwaliteiten bij jou 
zien waar je zelf nog niet aan hebt gedacht.

Ga met je ouders/opvoeders in gesprek over 
jouw kwaliteiten. 

elkaar.

Beantwoord na afloop de volgende vragen.

a

b

opvoeders?

andere mening?

  

18

 

 

 

 

Wat kun jij goed?

Wat kan je kind goed?

 

 
 

 

 
goed in is.

Wat is je mening over deze  
stelling?

“Je kunt alles leren.  
Ook dingen waar je niet  

zo goed in bent.”

Wat is je mening over deze  
stelling?

“Met hard werken  
kom je verder dan  

met talent.”

Wat is je mening over deze  
stelling?

“Iedereen is wel ergens  
goed in.”

WIE BEN IK EN WAT KAN IK? +

Jouw talenten zijn de dingen die je goed kunt, zoals piano spelen of voetballen.
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Uit: Slim jezelf zijn. Experimenteren met leren - Remind 

Kernwoorden 
Het kiezen van ‘kernwoorden’ die bij jou passen zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in wat belangrijk 
voor jou is en waar je goed in bent. Deze oefening zal je helpen om te ontdekken welke unieke 
eigenschappen bij jou horen


STAP 1: Waar ben jij trots op? 
Om erachter te komen wat jouw unieke eigenschappen zijn, werkt het goed om persoonlijke 
successituaties in kaart te brengen. Dit zijn dingen die je hebt gedaan waar je best wel trots op 
bent. Het hoeven geen super grote prestaties te zijn, maar wel dingen waarvan jij durft te zeggen: 
“Dat heb ik best goed gedaan!” Denk bijvoorbeeld aan het halen van een voldoende voor een 
moeilijke toets waar je hard voor geleerd had, het scoren van een doelpunt tijdens een belangrijke 
wedstrijd of het overwinnen van iets wat je heel eng vond.


Bedenk twee successituaties en schrijf ze hieronder in één zin op. 

1.

2. 

STAP 2: Kernwoorden selecteren 
Kijk nu naar de lijst met kernwoorden en onderstreep alle woorden aan die je voor jouw 
successituaties nodig hebt gehad. Welke passen het beste bij de situaties waar jij trots op bent?


Onafhankelijkheid	 	 	 Wilskracht	 	 	 	 Vrijheid


Betrokkenheid		 	 	 Aanpassingsvermogen	 	 Avontuur


Creativiteit	 	 	 	 Durf	 	 	 	 	 Zelfstandigheid


Prioriteiten stellen	 	 	 Luisteren	 	 	 	 Analyseren


Humor		 	 	 	 Inlevingsvermogen	 	 	 Samenwerken


Muzikaliteit	 	 	 	 Openheid	 	 	 	 Liefde


Overtuigingskracht	 	 	 Stressbestendigheid	 	 	 Enthousiasme


Geduld		 	 	 	 Hulpvaardigheid	 	 	 Eigenwijsheid


Plannen	 	 	 	 Uitdaging aangaan	 	 	 Doorzettingsvermogen


Doelgerichtheid	 	 	 Flexibiliteit	 	 	 	 Eerlijkheid


Verantwoordelijkheid	 	 	 Optimisme	 	 	 	 Vertrouwen


Leergierigheid		 	 	 Moed	 	 	 	 	 Bescheidenheid


Sportiviteit	 	 	 	 IJverigheid	 	 	 	 Spontaniteit


Zelfvertrouwen	 	 	 Standvastigheid	 	 	 Plezier
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Behulpzaamheid	 	 	 Sociaal	 	 	 	 Discipline


STAP 3: Kernwoorden kiezen 
Kies nu uit al deze geselecteerde eigenschappen die jij in huis hebt, vijf woorden waarvan jij vindt 
dat ze het allerbeste bij jou passen. Maak er een top 5 van en schrijf deze hieronder op.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

STAP 4: En nu verder.. 
Met jouw top 5 heb je iets meer inzicht gekregen in wat belangrijk voor jou is en waar jij goed in 
bent. Dit is handig omdat deze kennis over jezelf je kan helpen in het maken van keuzes op 
school en daarbuiten. Om nog iets dieper in te gaan op de kernwoorden, zijn hier nog drie vragen 
voor je.

1. Hoe komen deze kernwoorden op dit moment terug in jouw leven?


2. Aan welke van de vijf zou jij graag meer aandacht willen schenken? Waarom?


3. Hoe zou je dit kunnen doen?
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Sneeuwballen-kwaliteitenspel 

Voorbereiding 

Zorg voor voldoende papier (A4) en eventueel pennen. Maak een kring 
van stoelen. Als ondersteuning kan je kwaliteiten op een smartbord 
aanzetten. 

Doel 

Zicht krijgen in je eigen kwaliteiten, hoe anderen naar jou kijken. 
Een leuk spel waardoor de leerlingen elkaar nog beter leren kennen en 
wellicht even een 'feel good' moment hebben als ze een compliment 
krijgen. 

Werking 

Elke leerling schrijft twee beroepen op verschillende blaadjes. Dit mag een 
willekeurig beroep zijn, of een beroep dat zij leuk vinden. Van de papieren 
maken zij een prop (sneeuwbal). Deze sneeuwballen worden vervolgens 
op een hoop in het midden van de kring op de grond gegooid. De 
leerlingen mogen om de beurt een sneeuwbal pakken en het beroep dat 
erop staat koppelen aan een klasgenoot. Bij zo'n beroep horen de nodige 
kwaliteiten en vakken die handig kunnen zijn; welke zijn dit? Over welke 
kwaliteiten beschikt jouw klasgenoot of mentor dat je het beroep aan hem/
haar koppelt?’ Kwaliteiten op het bord zorgen ervoor dat de leerlingen 
kunnen spieken. 
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Uit: Talenten Toolbox

SPRANKELMOMENTJE

WAT IS HET?
Deze oefening is bedoeld voor het werken in grote of kleine groepen. 
Het is een leuke manier om een goede sfeer te creëren door te praten 
over een moment wanneer jij sprankelde.
Words create worlds….Woorden hebben een ongelooflijke kracht. Met 
de woorden die we gebruiken definiëren we onszelf en de wereld om 
ons heen. Zij vormen onze werkelijkheid. Als ik je vraag wat het 
vervelendste was wat je deze week hebt meegemaakt hebben we een 
heel ander gesprek dan als ik je vraag wanneer je deze week 
sprankelde. Door een bijeenkomst te starten met een sprankelmomentje 
van de afgelopen week creëer je direct een goede sfeer, worden er 
positieve emoties met elkaar gedeeld.
Uit de onderzoeksbevindingen van Barbara Fredrickson bleek dat 
positieve emoties veel meer voordelen met zich meedragen dan de 
meesten van ons vermoeden. Die voordelen komen op twee manieren 
terug in haar ‘Broaden-and-Build’ theorie. Ten eerste: wanneer we een 
positieve emotie ervaren, verbreden we letterlijk ons beeld. Hierdoor 
maken we creatieve verbindingen, zien we onze verbondenheid met 
anderen, en zien we onze problemen met een heldere blik onder ogen 
(het zogeheten ‘Broaden-effect’). Ten tweede: als we er een gewoonte 
van maken om die geluksgemoedstoestanden op te zoeken, veranderen 
en groeien we, worden we betere versies van onszelf, en ontwikkelen 
we die instrumenten die we nodig hebben om het beste uit ons leven te 
halen(het ‘Build-effect’). Verrassend is dat deze tweeledige voordelen 
van positieve emoties een omslagpunt kennen: wanneer er tenminste 
driemaal zoveel positieve emoties als negatieve emoties zijn, dan 
ontstaan deze voordelen, wanneer dit niet het geval is, dan gebeurt dit 
niet. 

HOE WERKT HET?

< Terug naar overzicht



Je mentee(s) en jij wisselen even kort in een ‘buzz’ een 
sprankelmomentje uit. Hierbij kun je het thema open laten, door een 
moment uit de afgelopen week te kiezen. Maar je kunt het ook richten 
op een thema, bijv: wanneer sprankel jij in de klas?
Het moment dat gepakt is, hoe groot of hoe klein ook, zegt vaak veel 
over die persoon. Dit kan dan ook prima een start zijn om in gesprek te 
raken over talent/passie.

Uit: Talenten Toolbox

SPRANKELMOMENTJE

WAT IS HET?
Deze oefening is bedoeld voor het werken in grote of kleine groepen. 
Het is een leuke manier om een goede sfeer te creëren door te praten 
over een moment wanneer jij sprankelde.
Words create worlds….Woorden hebben een ongelooflijke kracht. Met 
de woorden die we gebruiken definiëren we onszelf en de wereld om 
ons heen. Zij vormen onze werkelijkheid. Als ik je vraag wat het 
vervelendste was wat je deze week hebt meegemaakt hebben we een 
heel ander gesprek dan als ik je vraag wanneer je deze week 
sprankelde. Door een bijeenkomst te starten met een sprankelmomentje 
van de afgelopen week creëer je direct een goede sfeer, worden er 
positieve emoties met elkaar gedeeld.
Uit de onderzoeksbevindingen van Barbara Fredrickson bleek dat 
positieve emoties veel meer voordelen met zich meedragen dan de 
meesten van ons vermoeden. Die voordelen komen op twee manieren 
terug in haar ‘Broaden-and-Build’ theorie. Ten eerste: wanneer we een 
positieve emotie ervaren, verbreden we letterlijk ons beeld. Hierdoor 
maken we creatieve verbindingen, zien we onze verbondenheid met 
anderen, en zien we onze problemen met een heldere blik onder ogen 
(het zogeheten ‘Broaden-effect’). Ten tweede: als we er een gewoonte 
van maken om die geluksgemoedstoestanden op te zoeken, veranderen 
en groeien we, worden we betere versies van onszelf, en ontwikkelen 
we die instrumenten die we nodig hebben om het beste uit ons leven te 
halen(het ‘Build-effect’). Verrassend is dat deze tweeledige voordelen 
van positieve emoties een omslagpunt kennen: wanneer er tenminste 
driemaal zoveel positieve emoties als negatieve emoties zijn, dan 
ontstaan deze voordelen, wanneer dit niet het geval is, dan gebeurt dit 
niet. 

HOE WERKT HET?
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Stappen in het voeren van een dialoog 

 

Hartger Wassink 

Pieter Mostert 

 

Gebaseerd op een dialoog, gevoerd onder leiding van Pieter Mostert aan de conferentie Dialogica van CPS, op 

4 februari 2010 

 

Vooraf 

Een dialoog is een gespreksvorm, waarin niet het vinden van een bepaalde oplossing centraal staat, laat staan 

het ‘winnen’ van een bepaald standpunt, maar waarin het doel is dat iedere deelnemer een beter begrip krijgt 

van het eigen standpunt én dat van anderen. Dit is vooral van belang waar het gaat om netelige onderwerpen, 

waarbij er diepgevoelde waarden van betrokkenen op het spel staan. Hierdoor is het gevaar op ‘ontsporen’ van 

een gesprek groot. Om dat te voorkomen kan de hier gepresenteerde structuur houvast geven. 

De dialoog is zo oud als de mensheid en kan op allerlei manieren en momenten en in allerlei vormen gevoerd 

worden. Deze beschrijving pretendeert daarom niet de enige, of de beste manier te zijn waarop een dialoog 

gevoerd kan worden. We willen slechts een aantal essenties bieden, waarmee een dialoog volgens ons een 

grotere kans van slagen heeft, dan wanneer er ‘zomaar’ getracht wordt een gesprek te voeren. 

De hier besproken ‘regels’ bieden evenmin garantie op succes. Ieder gesprek, ook een dialoog, kan mislukken. 

Voor het voeren van een goede dialoog is oefening nodig. Het ‘succes’ van een dialoog is voor een groot deel 

afhankelijk van de intentie van de deelnemers: ieders inzet om er een goed gesprek van te maken is van 

belang. Ten slotte leert de ervaring dat de leiding van een onafhankelijke gespreksleider de kwaliteit van het 

gesprek sterk kan verbeteren. 

 

Stap 1: Neem de tijd 

Er is geen vastgestelde duur voor een dialoog. Er zijn korte en lange dialogen mogelijk, van een kwartier tot 

enkele dagen, afhankelijk van het onderwerp, het aantal deelnemers en hun intentie. De ervaring leert dat 

voor een goed gesprek over een belangrijke, lastige kwestie al gauw enkele uren nodig zijn. Het is daarom 

verstandig om er een dagdeel voor te reserveren, omdat je soms langer doorgaat dan je gepland had. 

Een dialoog heeft namelijk altijd een of meer momenten van ‘ongemak’, waarin het gesprek lijkt vast te lopen 

en het even zoeken is naar de juiste vragen om verder te komen. Dat heeft ermee te maken dat er zaken naar 

boven komen die doorgaans onbesproken blijven en waarvoor het soms moeilijk is de juiste woorden te vinden. 

Het duurt even voor je kunt zeggen wat je bijna nooit zegt, of wat je nog nooit gezegd hebt. Het is belangrijk 

om dan niet een te grote tijdsdruk te voelen waarbinnen het gesprek afgerond moet zijn. 

 

Tot slot: een dialoog kan niet ‘zomaar’ beginnen. Om even ‘warm te lopen’ kan het nuttig zijn wat ‘rek- en 

strekoefeningen’ voor de geest te doen, de zogenaamde progymnasmata. Deze opwarming kan heel goed 

gebruikt worden om het onderwerp nader te verkennen en zorgvuldig af te bakenen. 

 

Stap 2: Formuleer een kernvraag 

Hoewel een dialoog meestal wel een bepaald thema heeft, is dat niet genoeg om te beginnen. Een dialoog kan 

beter gevoerd worden op basis van een kernvraag. Zo’n vraag moet spanning oproepen en een zekere innerlijke 

tegenstrijdigheid kennen. 

Die spanning kan bereikt worden in de wijze van formuleren van de vraag. Het blijkt goed te werken om een 

zelfstandig naamwoord te laten contrasteren met een werkwoord. Bijvoorbeeld: 

- ‘Moeten we de identiteit van onze school benoemen?’ 

- ‘Waar eindigt de verantwoordelijkheid van de leider?’ 

- ‘Wanneer ben je jezelf op je werk?’ 
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In deze vragen staan telkens twee woorden op een onverwachte, en op het eerste gezicht onlogische, manier 

naast elkaar. Zo’n onverwacht contrast van twee kernachtige woorden, die tegelijk veel betekenis in zich 

dragen, geven de juiste aanzet. 

Een vraag moet niet langer zijn dan zeven of acht woorden. Vaak zijn vragen te lang, omdat er al mogelijke 

antwoorden in verstopt zitten. De vraag moet bovendien over de deelnemers aan de dialoog zelf gaan. Een 

vraag die betrekking heeft op anderen, buiten de groep van degenen die aanwezig zijn in het gesprek, werkt 

niet. Dat heeft te maken met de rol van een goed voorbeeld in de dialoog. 

 

Stap 3: Zoek een passend voorbeeld 

Naast de vraag is het voorbeeld de tweede pijler van de dialoog. Beide zijn een onmisbaar onderdeel van het 

gesprek, en beide moeten passend zijn. Het voorbeeld moet daarom, net als de vraag, zorgvuldig gekozen 

worden. Hierbij is van belang dat het voorbeeld: 

- goed aansluit bij de vraag; 

- herkenbaar is voor alle deelnemers; 

- en heel concreet beschreven kan worden. 

Het kan geen kwaad om deelnemers verschillende voorbeelden te laten noemen, voordat er een keuze wordt 

gemaakt met welk voorbeeld verder gegaan wordt. Er kan dan een voorbeeld gezocht worden dat inderdaad 

een goed voorbeeld is van de kwestie die in de kernvraag van de dialoog aan de orde gesteld is. Noodzakelijk is 

dat een van de deelnemers een waar gebeurd voorbeeld uit de eigen praktijk gebruikt, anders werkt het niet. 

Het voorbeeld is dan niet scherp genoeg te krijgen, omdat het niet iets is waar iemand zelf, uit eigen ervaring, 

over kan vertellen, inclusief alle overwegingen en emoties die zich voordeden. 

 

Van belang is vervolgens dat het voorbeeld concreet benoemd kan worden, als één ogenblik, waarop een 

keuzemoment zich voordeed. Dat ene ogenblik zorgt ervoor dat de andere deelnemers heel concreet de 

situatie voor ogen kunnen krijgen. 

Een voorbeeld als: ‘In de lerarenkamer bij ons wordt vreselijk veel geklaagd over de leiding’, is weliswaar 

herkenbaar, maar niet specifiek genoeg. Dit zou aangescherpt kunnen worden, door een bepaald moment te 

zoeken. Bijvoorbeeld: ‘Vorige week in de lerarenkamer waren een aantal collega’s aan het klagen over de 

leiding. Plotseling vroegen ze mij hoe ik er eigenlijk over dacht.’ 

In die tweede formulering zit een keuzemoment: je wordt rechtstreeks aangesproken, en er wordt een 

antwoord van je verwacht. Zo’n concreet moment maakt dat voor de andere deelnemers het dilemma voelbaar 

wordt. Je kunt óf dit, óf dat doen. Wat doe je? 

 

Stap 4: Laat deelnemers zich verplaatsen in de situatie 

De verplaatsing is een cruciale stap, die zorgvuldig gezet moet worden. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het 

geven van tips aan degene die het voorbeeld inbracht: ‘Als ik jou was, zou ik…’ De situatie, het concrete 

voorbeeld met het keuzemoment moet als gegeven worden beschouwd. Vervolgens gaat het om de vraag: “Wat 

zou jij doen in die situatie?” 

Je verplaatst je in de situatie, je neemt 'm zoals hij is, als een scène in een toneelstuk waarin je vanuit de 

coulissen op het toneel stapt. Wat zou jij in deze situatie doen? Wat zou je denken? En wat zou je voelen? De 

beantwoording van deze vraag leidt tot een 'innerlijke dialoog'. Iedere deelnemer onderzoekt bij zichzelf welke 

overwegingen een rol spelen en komt tot een bepaald antwoord. Het formuleren van het antwoord geeft zicht 

op de waarden, principes en/of overtuigingen die ieder hanteert.  

 

Stap 5: Rond af met individuele en groepsreflectie 

De waarden, principes, overtuigingen en andere soorten overwegingen die de deelnemers bij zichzelf hebben 

‘ontdekt’ kunnen nu vastgelegd worden. Het verdient daarom aanbeveling om na de verplaatsing tijd te geven 

waarin iedereen in stilte voor zichzelf kan vastleggen, schriftelijk of anderszins, wat voor hem of haar het 

belangrijkste nieuwe inzicht is geweest. 
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Deze inzichten kunnen tot slot met elkaar gedeeld worden. De ervaring leert dat er (nog steeds) een diversiteit 

aan meningen en inzichten bestaat, maar dat er meer begrip is voor de onderlinge verschillen en er op een 

ander, dieper gelegen niveau meer verbondenheid is ontstaan. Dat is tegelijk de belangrijkste opbrengst van de 

dialoog. 

Er is niet direct een concrete oplossing voor het probleem voorhanden, maar er is wel veel meer zicht op wat 

de onderliggende overwegingen, waarden en principes zijn. Het kan daarmee heel goed de aanzet geven tot 

een volgende dialoog, waarin de nieuw naar voren gekomen waarden centraal worden gesteld. 

< Terug naar overzicht
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Vrije Universiteit Amsterdam 

MINDMAPPING AAN DE HAND VAN BIOGRAFISCH WERKEN 

Wat is biografisch werken?  
Biografisch werken is een persoonlijk onderzoek om het eigen bestaan in kaart te brengen, iemands 
unieke persoonlijke manier van betekenis geven aan gebeurtenissen te ontdekken en bewustwording 
op gang te brengen van iemands aspiraties en talenten. (Prinsenberg, 2005) 
 
Biografisch reflecteren draagt bij aan: 

ü  Bewustzijn & persoonlijke ontwikkeling: dit ben ik? 
ü  Versteviging van de identiteit 
ü  Gevoel van zingeving 
ü  Acceptatie van de levensloop 
ü  Bewustwording competenties, aspiraties & talent (zo doe ik de dingen!) 
ü  Grotere zelfsturing (stimulering wil) en helderheid over nieuw te nemen stappen (bijv. nieuwe 

leerdoelen) 

De verworven bewustwording gaat sturend werken de toekomst in. (Bohlmeijer, Mies en Westerhof, 
2007) Binnen het biografisch onderzoek is de biografische dialoog een belangrijk element. Hierin 
bevragen we iemand door de tijd heen. De drie tijdsdimensies ‘verleden, heden en toekomst’ vormen 
derhalve een belangrijk onderdeel in de dialoog (De Waard - van Maanen, 2008). Reflecteer op het 
verleden, actualiseer in het heden en ontsluit hiermee de toekomst.  
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Vrije Universiteit Amsterdam 

LEVENSLIJNEN EN KAPITAALVORMEN 

§  Een mens heeft een uiterlijk, zichtbaar leven/identiteit (uitgedrukt in 
materie, afkomst, opleiding, werk, gezin, gezondheid) en een 
innerlijk leven, onzichtbare identiteit (uitgedrukt in gevoelens, 
drijfveren, passies, dromen, oorspronkelijkheid, zelfbewustzijn, 
geestkracht, zingeving) 

§  Leerlingen met meer/andere uitdagingen maken gebruik van 
verschillende vormen van identiteitskapitaal om te navigeren in hun 
leven, op school en op het werk. Bijvoorbeeld linguïstisch kapitaal, 
familiekapitaal, doorzettingskapitaal, navigatiekapitaal (Coté, 2006; 
Solórzano & Yosso, 2001; 2009) 
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Hoogte -en dieptepunten (+ en -) in relatie tot: 

a.  De biologische lijn (fysieke gezondheid) 

b.  De scholingslijn 

c.  De emotionele lijn (gevoelens)     
  

           
 

  
 

   
 

 

   
 

+	

-	 7	 14	 21 

Ordening/verbanden/samenhang  
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Vrije Universiteit Amsterdam 

BIOGRAFISCHE REFLECTIE-OEFENING  
Leerdoel 
Inventariseren momenten in het eigen leven waarop je aan het ontdekken was en het in de tijd zetten van deze 
momenten. Overzicht krijgen en samenhang ontdekken en het gebruik van verschillende kapitaalvormen (krachten) 

  

Opdracht 1a 

Zoek een plekje waar je ongestoord kunt werken. Teken een levenslijn op papier (horizontaal) en deel deze in in 
vierjaarsfasen. Boven de lijn is de + pool, onder de lijn de – pool. U tekent op deze lijn met drie verschillende kleuren de 
volgende lijnen: 

-  De ontwikkeling van uw fysieke gezondheid gedurende de jaren 

-  De ontwikkelingslijn m.b.t school en clubjes 

-  De emotionele lijn (de gevoelens) 

 

Opdracht 1b 

Plaats op deze levenslijn de belangrijkste momenten waarop je aan het ontdekken was. Geef het bijvoorbeeld aan met 
een kruis. 

 

Opdracht 1c 
Kijk nu naar je levenslijn en kijk of er zaken opvallen.  

ü  Zijn er bijvoorbeeld knooppunten waar lijnen bij elkaar komen en/of elkaar versterken/verzwakken?  

ü  Is er ergens samenhang te zien tussen lijnen en jouw momenten waarop je iets hebt ontdekt…?  

ü  Zie je zaken die meerdere keren terugkomen?  

ü  Ziet je overeenkomsten? Opvallende uitschieters? 

ü Schrijf je waarnemingen eventueel op voor jezelf. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

MINDMAPPING  

Pak een schoon vel en maak van alle ontdekkingsmomenten een 
woordweb 
 
•  Geef aan hoe je in deze momenten je kracht hebt gebruikt 
•  Geef aan wat voor ‘handelingsperspectief’ je hebt gebruik 
•  Geef aan wat het je heeft opgeleverd, gevoelsmatig 
 
Vul het mindmap aan (schoon vel) met ontdekkingsmomenten waarin je 
voelde dat er iets ontbrak, een kracht, een competentie, een kwaliteit 
 
•  Geef aan hoe dit moment je deed voelen 
•  Geef aan hoe je handelde  
•  Geef aan wat je ervan hebt geleerd 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

NOTE TO SELF 

 
 
q Op de momenten waarin ik aan het ontdekken ben/mijn 

eigen koers vaar gebruik ik… 
q Dat levert me op dat ik… 
q  Ik weet dat ik rekening moet houden met… 
q Maar toch dat ik altijd… 
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GROEPSOPDRACHT SOCRATISCH GESPREK 
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JE EIGEN KOERS VAREN 
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SOCRATISCH GESPREK: IN SMALL GROUP OF HELE 
KLAS! 

q Perfecte oefening voor opening/begin van de 
mentoring 

q Wat is je eigen koers varen? 
q Geeft inzicht in wie je bent, en hoe je dit kunt 

gebruiken in bijvoorbeeld je profielkeuze… 

2 
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SOCRATISCH GESPREK 

Wat is je eigen koers varen? 
 
Wat is 'je eigen koers varen'? Hoe vaak denk je na het 
nemen van een beslissing: was dit wel mijn eigen keuze? 
Heb je het gevoel dat je zelf je leven vormgeeft? Hoe kom je 
erachter hoe je je eigen koers kan (blijven) varen?  
 
In deze workshop werken jullie samen aan het vinden van je 

eigen kompas.  
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Vrije Universiteit Amsterdam 

ACHTERGROND SOCRATISCH GESPREK 
Hoe werkt het socratisch gesprek? 

In het socratisch gesprek wordt de uitgangsvraag beantwoord door uit te gaan van een concreet, persoonlijk voorbeeld. 
Dit voorbeeld wordt vervolgens ‘geabstraheerd’ tot een uitspraak van algemene aard (een definitie), via een zoektocht 
naar de algemene kenmerken die in de voorbeelden naar voren komen. Dit proces verloopt via de volgende stappen: 

1.  Formuleren van de algemene uitgangsvraag.  

In dit geval: Wat is je eigen koers varen? 
2.  Bespreken van alle voorbeelden. 

Iedereen wordt verwacht zelf met een voorbeeld te komen van een situatie waarin hij of zij zelf zijn of haar eigen koers 
gevaren heeft. Denk van te voren goed na over welke ervaring je wilt vertellen. 

 3.     Selecteren van een voorbeeld uit de ervaring van de gespreksdeelnemers.  

Nadat alle voorbeelden aan de orde gekomen zijn, wordt er democratisch voor één voorbeeld gekozen.  

 4.     Analyse van het gekozen voorbeeld. 

Gezamenlijk wordt het gekozen voorbeeld onderzocht op elementen die van belang zijn voor de uiteindelijke definitie. 
Daarbij wordt het gekozen voorbeeld ook getoetst aan de andere voorbeelden. 

 5.     Definiëren van ’je eigen koers varen' 

Uiteindelijk formuleren we gezamenlijk een conclusie/antwoord op de uitgangsvraag.  

 Het voorbeeld dat je kiest moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
ü  De beschreven ervaring moet afgesloten zijn 

ü  De voorbeeldgever moet zich de bedoelde situatie nog nauwkeurig kunnen  herinneren. 

ü  De voorbeeldgever moet het voorbeeld helemaal kunnen en willen vertellen. 

ü  Er moet een sterk vermoeden zijn dat de uitgangsvraag met behulp van het voorbeeld benaderd kan worden. 

ü  Het voorbeeld moet voortkomen uit de eigen ervaring.  
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Vrije Universiteit Amsterdam 

ACHTERGROND SOCRATISCH GESPREK  

Gespreksregels 
I.   Spreek vanuit de eigen ervaring, beroep je niet op autoriteiten. 

II.  Spreek niet hypothetisch: gebruik geen ‘als’ - of ‘stel’-zinnen. 
III.  Streef naar consensus 
IV.  Spreek je twijfels uit (maar vermijd hypothetische twijfel). 
V.  Probeer met je gespreksgenoten mee te denken 

>  a)  controleer of je de ander begrijpt 
>  b)  schort je eigen oordelen (aanvankelijk) op. 

VI.  Wees duidelijk en “to the point” in je bewoordingen. 
  
Deugden 
In het socratisch gesprek is het belangrijk dat je een goede gesprekshouding aanneemt. 
Daarbij spelen deugden als de volgende een bepalende rol: doorzettingsvermogen, 
geduld, inlevingsvermogen, luistervaardigheid, durven uitspreken van intuïties, durven 
vertrouwen op de eigen twijfels, het kunnen wachten met je eigen oordeel en de bereidheid 
je eigen mening te herzien. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

BEELDEND SCHRIJVEN OEFENING  
 
Leerdoel 
Belangrijk binnen het narratieve werkveld is het wakker maken van de herinnering door in te zoemen op 
een belangrijk pioniersmoment, deze nauwgezet waar te nemen en vervolgens beeldend te beschrijven. 
Hierin onderscheid u feitelijkheden van de in de loop van de tijd ontstane emoties, opvattingen en 
oordelen. Het kan leiden tot een nieuw perspectief waarin thema’s kunnen oplichten en ervaringen een 
andere betekenis kunnen krijgen. 
 
Opdracht 1a 
Pak een schoon vel papier. Kies een betekenisvol moment uit waarin jij ‘je eigen koers hebt gevaren en 
vat dit moment samen in een steekwoord dat u op het midden van het vel schrijft. Maak een mindmap 
over het moment. Schrijf alles op wat bij u opkomt omtrent de situatie, ook wat misschien niet zo logisch 
lijkt. Saboteer je gedachten niet, sta open voor wat opkomt. Denk ook aan wie erbij betrokken waren, 
waar je je bevond, wat het weer wat etc. Schrijf zoveel mogelijk in de mindmap. 

 

6 

< Terug naar overzicht



Vrije Universiteit Amsterdam 

BEELDEND SCHRIJVEN OEFENING  

Opdracht 1b 
De situatie waarvan je zojuist een mindmap heeft gemaakt, gaat je nu  beeldend beschrijven. Dat wil 
zeggen dat je dat op de volgende wijze doet: 
 
- Beschrijf de situatie zo precies mogelijk, alsof je naar een film kijkt van uw eigen leven 
- Beschrijf de situatie in de tegenwoordige tijd  
- Schrijf het in de ik-vorm 
- Geef geen verklaringen, opvattingen of oordelen, houdt je het bij de feitelijkheden en je gevoelens van 
dat moment 
- Betrek jezintuigen erbij, dus wat rook je, wat zag je, wat voelde je, wat hoorde je etc. 
 
Begin je verhaal met de volgende openingszin: 
Als ik in mijn herinnering terug ga naar het moment dat ik ….., zie ik mij……  
 
Opdracht 1c 
Als je klaar bent, leest je jouw verhaal en geef je het verhaal een passende titel. 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

TERUG NAAR STAP 2  

q Deel de voorbeelden 
q Volg het stappenplan van het socratische gesprek 
q Anderen maken aantekeningen 
q Selecteer een voorbeeld 
q Diep het uit 
q Analyseer en vul aan aan de hand van de andere 

verhalen 
q Formuleer een definitie 

Let op: gebruik de taal van de groep! 
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Vrije Universiteit Amsterdam 

VOORBEELD JE EIGEN KOERS VAREN I  

Het moment dat je besluit dat dit de beste keuze is voor jou. 
Je voelt je opgelucht en kunt luisteren naar je gevoel. Dit 
geeft voldoening en je hebt het idee dat je jezelf hebt leren 
kennen. Ook al gaat dit moment gepaard met zenuwen en 
twijfel, vragen of het toch anders kan en vindt er een 
worsteling plaats met jezelf; toch weet je dat het ‘anders 
moet.’ Een ander kan belangrijk zijn in het maken van deze 
keuze en je beïnvloeden, dan wel door hulp dan wel doordat 
ze er anders erover denken. Deze botsingen met anderen 
laat je achterwege en je bent in staat om door te zetten en 
niet op te geven. Met dit besluit kom je voor jezelf op. Het is 
een keuze voor jezelf en je voelt je trots. Al moet je de 
discussie aangaan of veranderen van richting: ‘jij wilt dít 
doen.’ 
 9 
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Uit: Talenten Toolbox

TA-DA LIJST
WAT IS HET:
Een Ta Da lijst is het tegenovergestelde van een To do lijst en het idee is 
dat je alles wat je bereikt hebt, groot of klein, opschrijft.

Hoe werkt het: 
Schrijf op je Ta-Da lijst alle dingen die je de afgelopen tijd voor elkaar 
hebt gekregen. Van een opdracht die je goed hebt gedaan, leuke 
gesprekken die je hebt gevoerd, moeilijkheden die je hebt overwonnen.
Je zult zien dat een Ta-Da lijst altijd langer is dan je van tevoren had 
gedacht. Daarom is hij ook zo leuk om in te vullen.

Hulpvragen: 
– Wat was het mooiste compliment dat je hebt gekregen?
– Wat heb je bereikt waar je trots op bent?
– Wat was het meest liefdevolle dat je gedaan hebt?
– Wat heb je overwonnen?
– Wat heb je voor positiefs ontdekt over jezelf of anderen?
– Wat heeft jezelf verbaasd?
– Wat blijf je het meeste bij?
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Uit: Talenten Toolbox 

TALENT ZICHTBAAR MAKEN

WAT IS HET?
Je weet wat je talenten zijn, maar deze worden nog niet altijd optimaal 
benut. Door middel van deze oefening sta je bewust stil bij de inzet van 
je talent.
Uit een studie van Govindij en Linley (2007) bleek dat kennis van 
talenten weinig toegevoegde waarde heeft. Inzet van talent daarentegen 
heeft een voorspellende waarde voor het psychologisch welbevinden. 
Met andere woorden: juist bij het inzetten en ontwikkelen van je talent 
ligt de winst.
Er zijn altijd contexten of situaties waarin je jouw talent niet zo (bewust) 
gebruikt. Zolang een ander niet weet wat jouw talenten zijn, kan hij of zij 
hier ook geen rekening mee houden. Door deze werkvorm sta je stil bij 
de vraag wat er voor nodig is om jouw talent zichtbaarder te maken en 
meer in te zetten.
Deze oefening kan je individueel doen als reflectieopdracht, maar is ook 
geschikt om in groepen uit te wisselen (bijv. in tweetallen) of in 
gesprekken met een coach of leidinggevende als inspiratie te gebruiken.

HOE WERKT HET?
Praat met elkaar over welk talent jij graag meer zichtbaar zou maken. 
Onderzoek dit talent grondig. Onderstaande vragen kunnen hierbij 
helpen. 

• Wanneer zet je dit talent al in?

• Onderzoek eens een recente situatie dat jij dit talent inzette. Wat 

maakte dat het hier tot zijn recht kwam? (waar was het, wie waren er 
bij, hoe voelde je je etc.)


• Welke omgevingsfactoren helpen jou om dit talent in te zetten?

• Zet jij dit talent vaker in in de aanwezigheid van bepaalde personen? Of 

juist niet?

• Op welke momenten zou je dit talent nog meer kunnen benutten?
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• Weten mensen in jouw omgeving dat dit iets is wat jij goed kan en 
graag doet? Zo niet, hoe komt dit?


• Hoe zou je jouw talent meer de ruimte kunnen geven? 

Help elkaar met bedenken waar dit toegepast zou kunnen worden, wie 
je erbij nodig hebt en wat een eerste stapje kan zijn om jouw talent 
zichtbaar te maken.
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Dolfijnentrainer 
Wat is het? 
Een actieve oefening om te ervaren wat aandacht voor wat goed gaat doet met je. 

Wanneer gebruik je deze vorm? 

Als deelnemers aandacht verliezen of onrustig worden en zin hebben om te bewegen. 

Hoe werkt het? 

Maak groepjes van 3 en stuur 1 persoon (de dolfijn) naar de gang. Laat de andere 2 personen uit de groep een 

houding bedenken waar de dolfijn in moet komen te staan en geef hen een klikker waarmee ze de dolfijn feedback 

geven over zijn of haar bewegingen. Er wordt tijdens deze oefening niet gesproken, het enige waar de dolfijn op af 

kan gaan is het klik geluid. In de eerste ronde geven de trainers een klik bij elke beweging die in de buurt komt 

van de houding, of wat er op lijkt. Je zal zien dat de dolfijnen ontzettend gaan bewegen en uitproberen om de 

juiste houding te achterhalen. In de twee ronde is een ander uit het groepje de dolfijn, dit keer wordt bij elke 

beweging die fout is of niets te maken heeft met de uiteindelijke houding een klik gegeven. De dolfijn komt 

uiteindelijk stil te staan. 

Wat levert het op? 

Ervaren wat ruimte om te onderzoeken en positiviteit met je gevoel doen. 

Inbrengers: Eefje Teeuwisse, Nina Timmermans Bron: Sven Lanser 
 
Zelfportret 
 

Wat is het? 
Een zelfportret. 

 
Wanneer gebruik je deze werkvorm? 
Als zelfonderzoek en middel om anderen te laten zien hoe jij jezelf ziet. 

Hoe werkt het? 

Ieder gaat aan de slag met een grote flap papier en schrijft hier zijn sterke punten (algemeen of gericht op een 

thema) op. Vervolgens worden alle flappen op de grond gelegd of aan de muur gehangen zodat iedereen bij elkaar 

sterke punten en talenten kan aanvullen en bijschrijven. Het zelfportret wordt op deze manier aangevuld. Er is 

gelegenheid voor het geven van toelichting en stellen van vragen. 

Wat levert het op? 
Twijfel: wat moet ik maken. Trots: ben ik dat? Inzicht in eigen talenten. 

Bron: Monique Borst 
Aanvulling 
Eerst persoon zichzelf op het papier laten tekenen en in die pop sterke punten laten zetten 
 
 
Wat is het? 
Een kenmerk van talent is dat je zelf vaak helemaal niet door hebt waar je goed in bent. Voor jou is het heel 

gewoon! In deze werkvorm krijg je feedback van anderen op je verborgen talenten. 

Wanneer gebruik je deze werkvorm? 
Om feedback te vragen en geven aan de ander, gericht op talenten. 

Hoe werkt het? 
De deelnemers lopen door elkaar in de ruimte met een flip-over op de rug geplakt. Bij elkaar schrijven ze 

kwaliteiten, talenten en sterke punten op de flap. Aan het eind mag de deelnemer kijken wat er op de flap is 

geschreven. 

Wat levert het op? 
Inzicht in wat anderen zien als jouw kwaliteiten en/of talenten. 
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Kwaliteitenbingo 
Een actieve werkvorm gericht op het ontdekken van verschillende kwaliteiten in de groep. 

 

Wanneer gebruik je deze werkvorm? 
In een situatie waar de deelnemers met elkaar samenwerken. 

Hoe werkt het? 
Ieder heeft een A4-tje met vakjes waar kwaliteiten in staan (gebruik bijvoorbeeld de kwaliteiten uit het 

kwaliteitenspel (Evers e.a., 2007). De deelnemers lopen rond en vragen aan anderen of ze deze kwaliteit hebben. 

Zo ja, opschrijven. Wie het eerst de kaart vol heeft wint. Kies van tevoren in elk geval 1 kwaliteit die bij je past. 

Wat levert het op? 
Energie! Een positieve sfeer. 

Inbrenger: Els Pronk Bron: Mirjam Schaap 
 
Talentenmarkt 
Wat is het? 
Een manier om de talenten zichtbaar te maken naar elkaar. 

Wanneer gebruik je deze werkvorm? 
Om bewust te worden van de verscheidenheid aan talenten in een team. 

Hoe werkt het? 
Je ‘verkoopt’ je eigen sterke eigenschap. Stel je voor wat voor een product je zou willen zijn. Waar ben je te koop? 

Hoe word je gepresenteerd? Wat kost je? Wie zijn je kopers? Wat beteken je voor mensen? 

Wat levert het op? 
Het levert op dat de ‘verkoper’ benoemt en omschrijft wat een goede eigenschap is. 

Ieder weet wat er te koop is (aan talenten) in het team. 

Inbrenger: Sandra Verbruggen Bron: CPS 
 
moodboard 
Wat is het? 
Een manier om je eigen talenten/successen te verbeelden en met anderen te delen. 

Wanneer gebruik je deze werkvorm? 
Als je de successen wilt vieren van een persoon of van een groep. 

Hoe werkt het? 
Deelnemers krijgen een flap waarop zij met allerlei materialen (tijdschriften, touw, krijt, kleurtjes, plakband, 

foto’s, post‐its etc.) een collage kunnen maken van hun talenten, successen en passies. Aan het eind alle flappen 

ophangen en in 1 minuut aan de groep vertellen over je moodboard. 

Wat levert het op? 
Vieren, trots, inzicht, aanleiding voor goed gesprek. 

Zichtbaar maken en delen van talenten en passie. 

Bron: Irene Terlouw 
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TALENTENMUUR
WAT IS HET?
Een werkvorm die een fysieke visuele plek geeft aan talenten van je 
mentee(s). Deze gebruik je een langere periode en hij groeit en 
verandert gaandeweg het proces. Je kan deze oefening dus 
bijvoorbeeld gebruiken voor het Canvas.

HOE WERKT HET?
Ieder maakt een A4 (of gebruikt het A3-canvas) met talent(en) van 
zichzelf. Jij kan als mentor een compliment erbij schrijven als je ziet dat 
het talent gebruikt wordt. Als je meerdere mentees hebt, kun je ook 
vragen of zij op deze talenten willen letten gedurende de week. Tijdens 
de bijeenkomst kan je dit laten opschrijven. Dit kan je ook doen door er 
post‐its bij te plakken.

WAT LEVERT HET OP?
Positief op elkaar letten, aandacht voor talenten. Leren complimenten 
geven gericht op inspanning.
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Lesbrief 

Mindful in de klas! 

  
 
 
 

 
 
Het is best een hype: mindfulness. Het 
betekent één en al aandacht hebben voor wat 
er nu is. Dus niet piekeren over gisteren of 
stressen voor de toets van morgen, maar 
kijken hoe het nú met je gaat. Dat maakt je 
een stuk rustiger en relaxter. In deze lesbrief 
probeer je een paar mindfulnessoefeningen in 
de klas. Je doet dit een paar weken lang. Zo 
ontdek je of mindfulness iets voor jou is!  
 
 
à Schrijf op waar je allemaal aan denkt in één minuut.  
 
De docent geeft aan wanneer de minuut start. Probeer in die minuut goed naar je eigen 
gedachten te luisteren: aan welke dingen denk jij allemaal? Schrijf alle onderwerpen 
hieronder op. Lees daarna de tekst hieronder en bespreek dit in de klas. 
 

- Toets van morgen. - Cadeautje kopen voor Sophie.

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 

 
Je gedachten gaan maar door. Je hebt het vaak niet eens door! Pas als je erop let, merk 
je hoe veel gedachten er langskomen. Dat zijn er namelijk wel 50.000 tot 70.000 per 
dag! Dat is niet erg, maar het kan wel veel zijn in je hoofd. Als je er niet goed mee 
omgaat, kan het voor onrust en stress zorgen. In de komende vier weken doe je in de 
klas een paar mindfulnessoefeningen. Dat zijn oefeningen die je een beetje tot rust 
brengen doordat ze je even ‘pauze’ geven van alle onrust. Deze oefeningen helpen je om 
je aandacht (na de oefening) echt bij je werk te houden.  
 
 
à Beantwoord na deze vier weken deze vragen en bespreek jullie antwoorden klassikaal.  
 
Gingen de oefeningen door de weken heen steeds makkelijker? Leg je antwoord uit. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Merkte je verschil bij jezelf na de oefeningen? Leg je antwoord uit.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Wat vond je van de oefeningen? Wil je hier zelf mee doorgaan? Leg je antwoord uit. 
 
___________________________________________________________________________ 
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Lesbrief 

Mindful in de klas! 

 
 
 
 

 

Week 1. De bodyscan 
Tijdens deze oefening loop je in acht minuten in gedachten je hele lijf af. Je kunt de 
oefening zittend doen. De docent laat hiervoor een ingesproken tekst horen, zoals: 
http://www.gerschurink.nl/Resources/Bodyscan,%20vrouwenstem%20(8%20min).mp3 
 
à Vink na afloop jouw antwoorden hieronder aan. 
 
Ik kon me…   0 goed concentreren  0 slecht concentreren 
Ik had…    0 veel gedachten  0 weinig gedachten 
Ik had…    0 veel emoties  0 weinig emoties 
Ik heb nu…    0 veel energie   0 weinig energie 
Ik voel me nu…   0 rustig    0 onrustig 
Mijn aandacht is…   0 bij dit moment  0 niet bij dit moment 
Ik vond dit…   0 een fijne oefening   0 geen fijne oefening 
 
Opmerkingen: __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
à Doe de bodyscan thuis elke dag één keer. Zorg dat je niet gestoord kunt worden. 
 
 
 
 
 
Week 2. Pauze 
Leg je hoofd op je armen op tafel. Dit doe je vijf minuten. De docent geeft aan wanneer 
de vijf minuten om zijn. Variatie: de docent kan je in deze vijf minuten een verhaal 
vertellen (bijvoorbeeld over een een tropisch eiland en hoe het er daar uitziet).  
 
à Vink na afloop jouw antwoorden hieronder aan. 
 
Ik kon me…   0 goed concentreren  0 slecht concentreren 
Ik had…    0 veel gedachten  0 weinig gedachten 
Ik had…    0 veel emoties  0 weinig emoties 
Ik heb nu…    0 veel energie   0 weinig energie 
Ik voel me nu…   0 rustig    0 onrustig 
Mijn aandacht is…   0 bij dit moment  0 niet bij dit moment 
Ik vond dit…   0 een fijne oefening   0 geen fijne oefening 
 
Opmerkingen: __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
   

à Doe de pauze thuis elke dag als je van school komt.  

Ben je onrustig en gestrest? 

Vervelend, maar het is niet erg! Bij 

mindfulness leer je juist om serieus te 

kijken naar je gedachten en gevoel. 

Dat betekent niet dat je voortaan 

alleen nog maar blij en vrolijk bent, 

maar juist dat je het bij jezelf ziet als 

je onrustig of verdrietig bent. Want dat 

is mindfulness: weten hoe je je voelt, 

of dat nu positief of negatief is.  
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Lesbrief 

Mindful in de klas! 

 
 
 
 

 
 
 
Week 3. Balans 
Ga staan en neem een punt voor je op de muur. Blijf kijken naar dat punt. Zet 
ondertussen één voet tegen de kuit van je andere been. De docent zegt na 2 á 3  
minuten stop. 
 
à Vink na afloop jouw antwoorden hieronder aan. 
 
Ik kon me…   0 goed concentreren  0 slecht concentreren 
Ik had…    0 veel gedachten  0 weinig gedachten 
Ik had…    0 veel emoties  0 weinig emoties 
Ik heb nu…    0 veel energie   0 weinig energie 
Ik voel me nu…   0 rustig    0 onrustig 
Mijn aandacht is…   0 bij dit moment  0 niet bij dit moment 
Ik vond dit…   0 een fijne oefening   0 geen fijne oefening 
 
Opmerkingen: __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
à Doe de balansoefening thuis elke dag.  
 
 
 
 
Week 4. Zien, horen, voelen.  
Deze oefening kun je zittend doen en duurt drie minuten. De docent geeft steeds aan 
wanneer er één minuut om is. Per minuut doe je een oefening:  
• Minuut 1: kijk om je heen en bedenk zo veel mogelijk dingen die je om je heen ziet. 
• Minuut 2: luister goed naar wat je hoort en probeer zo veel mogelijk verschillende 

geluiden te onderscheiden. 
• Minuut 3: let goed op je lichaam en probeer zo veel mogelijk dingen te voelen. 

Bijvoorbeeld je horloge dat knelt, de stoel onder je, je haar dat in je gezicht hangt, 
hoe je kleding zit etc. 

 
à Vink na afloop jouw antwoorden hieronder aan. 
 
Ik kon me…   0 goed concentreren  0 slecht concentreren 
Ik had…    0 veel gedachten  0 weinig gedachten 
Ik had…    0 veel emoties  0 weinig emoties 
Ik heb nu…    0 veel energie   0 weinig energie 
Ik voel me nu…   0 rustig    0 onrustig 
Mijn aandacht is…   0 bij dit moment  0 niet bij dit moment 
Ik vond dit…   0 een fijne oefening   0 geen fijne oefening 
 
Opmerkingen: __________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
à Doe de oefening met zien, horen en voelen thuis elke dag. 
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Tijdens een socratisch gesprek 
leren mensen denken, analyse-
ren en helder formuleren. 
Daardoor komen ze op hun 
eigen manier tot betere inzich-
ten, en dat versterkt hun 
zelfvertrouwen. Ook bij kinde-
ren en jongeren werkt de 
methode empowerend. Krax+ 
sprak met expert Kristof Van 
Rossem.

Confrontatie en aansporing
Krax+ • Wie was Socrates eigenlijk, en 
wat is zijn methode?
Kristof Van Rossem • Er is niet zo heel 
veel geweten over deze Griekse 
filosoof. De meeste informatie over 
hem komt van Plato, een van zijn 
leerlingen. De methode van Socrates 
was overigens eerder een stijl, maar 
ook daarover weten we niet echt veel. 
Eén ding kunnen we wel met zekerheid 
stellen: hij werkte de mensen op hun 
zenuwen. En dat deed hij aan de hand 
van twee bewegingen. Bij de eerste 
beweging confronteerde hij mensen 
met de kennis die zijzelf dachten te 
hebben. Hij deed dat vooral bij 
militairen, studenten en dokters – 
mensen die analytisch denken en 
menen dat ze dingen het beste weten. 
Socrates pakte hen het hardste aan en 

confronteerde hen met de ondoor-
dachtheid van hun opvattingen. De 
tweede beweging is de meest kenmer-
kende. Nadat hij die mensen in 
verlegenheid had gebracht over hun 
onwetendheid, spoorde Socrates hen 
aan om het beter en geargumenteerd 
uit te leggen.

Krax+ • Met welk doel?
Kristof • De kern van zijn stijl is dat 
mensen nadenken over hun opvattin-
gen, meer bepaald over hun ervarin-
gen, zodanig dat ze deze helder 
kunnen formuleren en er ook argu-
menten voor hebben. Verder wordt ook 
het waarheidsgehalte bekeken. Veel 
mensen denken: ‘Wat ik vind over wat 
ik heb meegemaakt is altijd waar, want 
ik maakte het nu eenmaal mee.’ 
Socrates durfde dat in vraag te stellen, 
en net dat maakt zijn stijl indrukwek-
kend en ingrijpend.

Krax+ • De stijl van Socrates wordt 
intussen breed toegepast.
Kristof • Ja, zeker. Je kan filosoferen 
met kinderen, je hebt filo-cafés, er 
bestaat filosofisch advies aan bedrij-
ven, bij consultancy, in de hulpverle-
ning... De socratische gespreksvoering 
kent veel afgeleide vormen. 
Thema’s leren exploreren, de denk-
vaardigheden verbeteren van abstract 
naar concreet denken, leren scherp 
formuleren, samenvatten, goed 
luisteren en argumenteren. Dat zijn de 
zaken die zowel bij filosoferen met 
kinderen als bij het socratisch gesprek 
terug te vinden zijn. Toch is het 
socratisch gesprek veel meer analy-
tisch, want je onderzoekt een erva-
ringsoordeel van één groepslid. 

Luisteren zonder empathie

Krax+ • Werkt filosoferen bij kinderen?
Kristof • In filosofeersessies met 
kinderen leren ze wie de anderen zijn 
en wat die zeggen. Kinderen leren 
bijvoorbeeld om pestgedrag te 
bespreken, los van de aanvallen op 
elkaar. Je creëert daar bijgevolg een 
afstand. Als begeleider kan je hiervoor 
specifieke gesprekstechnieken 
aanleren. 

Krax+ • Wat is er zo typisch aan?
Kristof • Kinderen kunnen soms heel 
scherp en confronterend zijn. Ze geven 
doorgaans veel anekdotes en voorbeel-

den bij hun stellingen. Stel hen 
bijvoorbeeld de vraag: ‘Kunnen dieren 
iets beslissen?’, en dan krijg je massa’s 
voorbeelden. De bedoeling is om vanuit 
die voorbeelden naar een algemener 
idee te gaan, van het concrete naar het 
algemene. Volwassenen blijven meestal 
in algemene abstractie zitten, en dit 
moet men herleiden naar de ervaring. 

Krax+ • Welke kwaliteiten moet de 
begeleider hebben?
Kristof • Eerst en vooral moet hij of zij 
de juiste houding hebben. De coach 
moet vertrouwen in de redelijkheid van 
de ander. Kinderen kunnen heel 
rationeel zijn, maar hun stijl is wel 
kinderlijker. Verder moet er een soort 
van helderheid en alertheid aanwezig 
zijn waardoor je kan inspelen op 
hetgeen iemand zegt. Een socratisch 
gesprek vergt ook een soort van 
onbekommerdheid, een gebrek aan 
gêne en zelfs onvoorzichtigheid, 
evenwel zonder respectloos over te 
komen.
Maar het allerbelangrijkste is dat de 
begeleider goed kan luisteren. En 
daarmee bedoel ik: echt letterlijk 
luisteren. Je moet de bedoeling van het 
kind negeren en je inlevingsvermogen 
op nul zetten. Want wie empathisch 
luistert, gaat allerlei dingen invullen op 
basis van wat de andere zegt. Door 
vragen te stellen, getuig je van een soort 
respect dat bij invoelend luisteren 
ontbreekt. Velen onder ons luisteren 
voortdurend invoelend. 

Krax+ • Hoe verloopt dat bij kinderen die 
over pijnlijke ervaringen praten?
Kristof • Hier is het van belang om 
emotioneel wat te coachen. Maar dat 
sluit niet uit dat je ook bij zulke verhalen 
letterlijk kunt luisteren naar wat het 
kind zegt. Kinderen ervaren dat ook als 
een vorm van respect. 

Denkvaardigheden  
verbeteren
Kristof • Wat bij filosoferen met 
kinderen vaak voorkomt, is dat iedereen 
zowat zijn eigen opvattingen over een 
vraag weergeeft. Iedereen heeft zijn 
eigen redenen en daar blijft het vaak bij, 
terwijl het dan in feite pas begint. Die 
verschillende opvattingen met elkaar in 
verband kunnen brengen is niet zo 
eenvoudig, omdat je alles moet 
onthouden wat er gezegd werd.

“Geef jongeren 
tips, raadge-
vingen, maar 
veroordeel 
nooit.”
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Krax+ • Mag je als begeleider dan 
parafraseren of samenvatten?
Kristof • Nee, dat mag je nooit doen. 
Alle denkactiviteit is gericht op de 
ander. Als begeleider moet je niet 
voor de ander gaan denken en 
samenvatten. Parafraseren is een 
onderschatting van de redelijkheid 
van de ander. Bovendien maak je de 
ander daardoor lui. Mensen moeten 
net leren om te horen wat ze zelf 
zeggen. Doen ze dit niet, dan is het 
aan de begeleider om door te 
vragen. Parafraseren gaat ook over 
de eigen onzekerheid.

Krax+ • Zijn er verschillen tussen 
kinderen en jongeren?
Kristof • Het grote verschil is dat 
jongeren heel sterk de confrontatie 
willen aangaan. Hun hoofd slaat op 
hol en ze vinden het leuk om 
geconfronteerd te worden met 
hetgeen ze zeggen. Bij kinderen gaat 
het er iets zachtaardiger aan toe. 
Met jongeren zullen we meestal een 
socratisch gesprek voeren uitgaande 
van het ervaringsoordelen. Jongeren 
werken dan vooral met wat zij zelf 
meegemaakt hebben. Bij kinderen 
gaan de vragen verder dan de eigen 
ervaring, bijvoorbeeld: ‘Wat zit er 
achter de sterren?’ Zo’n sessie bevat 
dan veel fantasievragen waarmee ze 
de denkbewegingen kunnen 
oefenen. 

Krax+ • Wellicht komen er dan ook 
veel emoties naar boven?
Kristof • Die emoties zullen er altijd 
zijn, maar het exploreren ervan is 
geen doel op zich. Het gaat over de 
analyse van de ervaring. Het 
emotionele wordt niet uit de weg 
gaan. Het is niet therapeutisch 
omdat het niet de bedoeling is om 
mensen te helpen. De socratische 
gespreksvoering heeft soms wel dat 
effect. 

Flexibiliteit en  
vertrouwen
Krax+ • Heb je tips voor iemand die 
het socratisch coachen wil leren?
Kristof • De basisvaardigheden zijn: 
luisteren en vragen stellen. Je moet 
leren om de juiste vragen te stellen 
op het juiste moment en met de 
juiste woorden. Dit wil zeggen: 
flexibel zijn om in gelijk welke 
context de socratische bewegingen 
te kunnen inzetten en te werken met 
wat zich op het moment voordoet. 
Wat je zeker niet moet doen is met 
een vooraf gemaakt vragenlijstje 
naar een groep toestappen. Je moet 
echt kunnen loslaten! Loslaten heeft 
ook te maken met stijl van leider-
schap. Als coach en vraagsteller 
moet je vertrouwen hebben in de 
intellectuele capaciteiten en de 
creativiteit van de mensen met wie je 
werkt.

“Als coach moet je 
vertrouwen hebben in 
de intellectuele 
capaciteiten en de 
creativiteit van de 
mensen met wie je 
werkt.”
Kristof Van Rossem

Krax+ • De socratische stijl zou ook 
empowerend werken?
Kristof • De methode werkt altijd 
empowerend, wat ook de afkomst of 
achtergrond van iemand mag zijn. Het 
lukt zelfs bij gevangenen, of bij 
kinderen met een beperking… Er is 
geen norm waaraan iemand zou 
moeten voldoen. Het gaat er ook niet 
om dat mensen worden aangesproken 
op hun talenten of dat ze daarin 
aangemoedigd worden; dat is maar 
een bijeffect ervan. Het is gewoon door 
je vraagstelling en vragende houding 
dat je iemand in staat stelt om voor 
zichzelf dingen helder te krijgen. En 
daarin zit nu net dat empowerende. 
Mensen ervaren dat ze de kans krijgen 
om zelf zaken te bedenken en dit op 
hun eigen manier. Hun zelfwaardering-
gevoel krijgt daardoor een enorme 
boost. 

Kristof Van Rossem studeerde Godsdienst-
wetenschappen en Filosofie in Leuven 
(KUL), Amsterdam (UvA) en Uppsala (UU). 
Hij werkte als leerkracht in het secundair 
en het hoger onderwijs en als freelance 
vormingswerker voor verschillende (hoge)
scholen in Vlaanderen. 

Meer info?
www.socratischgesprek.be

×
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Toolkit opdrachten

6 strategieën om effectief te leren

Flow writing

Gamefulness

Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren

Leren leren: 3 cirkels, 1 vierkant

StoryTelling drieluik toen, nu, dan…

Top 20 principles

Tumult lesbrief Get Happy

Leren als een expert!

Lesbrief Plannen voor havo-vwo

Wat is Motiverende  
Gespreksvoering?

< Terug naar MUT-figuur 
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L E E R  S T U D E R E N  M E T…

Spaced Practice

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het: the APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

S P R E I D  J E  S T U D E E R M O M E N T E N  I N  D E  T I J D

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Benjamin, A. S., & Tullis, J. (2010). What makes distributed practice effective? Cognitive 
Psychology, 61, 228-247. 

Check deze bron om 
meer te leren over 
spaced practice als 
studiemethode.

Waak erover dat je bij het studeren een effectieve aanpak gebruikt, en 
niet bijvoorbeeld gewoon je notities herleest.

Dit alles kan moeilijk lijken en het kan dat je sommige leerinhouden zult 
vergeten tussendoor, maar dit is goed! Dit verplicht je om kennis uit je 
geheugen te halen. (zie ook de Retrieval Practice poster).

Bouw de herhaling op via kleine studeermomenten! 

1

2

3

Start je planning voor je toetsen 
vroeg genoeg en maak hiervoor 
dagelijks een beetje tijd vrij. 5 uren 
verspreid over 2 weken is beter dan 
5 uur aan een stuk.

Nadat je de leerinhoud van de meest 
recente les herhaalde, bekijk je ook 
de belangrijkste vorige leerinhoud-
en om deze fris in je geheugen te 
houden.

Herhaal de leerstof van elke les, 
maar niet onmiddellijk na de les.

SPACING

TESTEN TEKENEN

LES

LES LES LES

STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN

LES LES LES

PAUZE HERHALING

M Di W Do V Za Zo M Di W Do V Za Zo

1 DAG
GELEDEN

1 WEEK
GELEDEN

1 MAAND
GELEDEN

LEARNINGSCIENTISTS.ORG
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Retrieval Practice

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  M E T…

A C T I E F  O P H A L E N  V A N  I N F O R M A T I E

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Roediger, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their 
applications to educational practice. In J. Mestre & B. Ross (Eds.), Psychology of learning and 
motivation: Cognition in education, (pp. 1-36). Oxford: Elsevier.

Lees meer over 
retrieval practice 
als studiemethode

Actief ophalen van kennis werkt het best als je achteraf controleert in je 
studiemateriaal wat je juist en wat je fout had.

Dit is moeilijk. Als je merkt dat je sukkelt, controleer wat je over het 
hoofd zag in je studiemateriaal en bouw vandaar weer op.

Focus je niet enkel op woorden en definities. Probeer ook de 
basis-ideeën, de verbanden en voorbeelden in je geheugen te prenten.

1 2 3

Leg je studiemateriaal aan de kant, 
en noteer of teken alles wat je weet. 
Wees zo zorgvuldig mogelijk.
Vervolgens controleer je in je
studiemateriaal hoe correct en 
volledig je werk is.

Maak steekkaartjes over de leerstof. 
Zorg er wel voor dat je oefent op het 
herinneren van wat je noteerde en 
ga verder dan puur het herhalen 
van definities door ook verbanden te 
leggen.  

Probeer zoveel mogelijk oefenvra-
gen te verzamelen. Als er geen 
proefexamens of -toetsen zijn, 
bedenk er zelf en deel ze met een 
vriend die er ook maakte.

OR

DEEL

TESTVRAGEN

LEARNINGSCIENTISTS.ORG
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Verwerking

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  D O O R …

L E G  I D E E E N  U I T  E N  B E S C H R I J F  Z E  M E T  V E E L  D E T A I L S

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

McDaniel, M. A., & Donnelly, C. M. (1996). Learning with analogy and elaborative interrogation. 
Journal of Educational Psychology, 88, 508-519.

Wong, B. Y. L. (1985). Self-questioning instructional research: A review. Review of Educational 
Research, 55, 227-268.

Lees meer over 
verwerking als 
studiemethode.

Waak er over dat je eigen uitleg en omschrijving van een lesonderwerp 
of idee klopt. Overdrijf ook niet in hoever je hierin gaat en check steeds je 
studiemateriaal of bij je lesgever.

Probeer steeds beter de leerstof uit te leggen zonder dat je naar je 
studiemateriaal hoeft te kijken.

Stel jezelf vragen tijdens het studer-
en over hoe dingen in elkaar zitten 
en waarom ze zo werken. Zoek 
vervolgens de antwoorden op in je 
studiemateriaal en bespreek de 
antwoorden met je klasgenoten. 

Beschrijf hoe de leerstof
overeenkomt of verschilt met eigen 
ervaringen en herinneringen. 
Probeer in de loop van de dag zelf 
verbanden te leggen met wat 
je leert op school. 

Terwijl je het studiemateriaal 
verwerkt, leg je verbanden tussen 
verschillende ideeën om uit te 
leggen hoe ze verbonden zijn en op 
elkaar inwerken. Neem twee ideeën 
en onderzoek hoe ze verschillen en 
hoe ze op elkaar lijken. 

LEARNINGSCIENTISTS.ORG
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Interleaving

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  M E T…

W I S S E L  O N D E R W E R P E N  A F  T I J D E N S  H E T  S T U D E R E N

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Rohrer, D. (2012). Interleaving helps students distinguish among similar concepts. Educational 
Psychology Review, 24, 355-367.

Lees meer over 
interleaving als 
studiemethode.

Het is zeker goed om af te wisselen, maar verander niet te vaak van 
onderwerp. Te weinig tijd besteden aan een thema is ook niet goed. Zorg 
er voor dat je begrijpt wat je studeert. 

Interleaving zal moeilijker aanvoelen dan gewoon langer aan één stuk 
hetzelfde studeren. Maar maak je geen zorgen: dit helpt je leren!

Wissel verschillende onderwerpen 
af tijdens het studeren. Sta niet te 
lang stil bij 1 onderwerp.

Leg linken tussen de verschillende 
ideeën.

Verander de volgorde waarin je 
lesonderwerpen studeert om je 
begrip te versterken.

LEARNINGSCIENTISTS.ORG

ONDERWERP
A

ONDERWERP
A

ONDERWERP
B

ONDERWERP 
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ONDERWERPEN  
C  B  A 

ONDERWERPEN 
A  B  C 

STUDEERMOMENT 
1

STUDEERMOMENT 
2

STUDEERMOMENT 
3

ONDERWERPEN  
A  C  B 

ONDERWERP
C
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Concrete Voorbeelden

Inhoud:  Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  M E T…

G E B R U I K  S P E C I F I E K E  V O O R B E E L D E N  O M  A B S T R A C T E  I D E E E N  T E  B E G R I J P E N

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Rawson, K. A., Thomas, R. C., & Jacoby, L. L. (2014). The power of examples: Illustrative 
examples enhance conceptual learning of declarative concepts. Educational Psychology Review, 
27, 483-504.

Lees hier meer over 
het gebruik van 
concrete voorbeelden 
als studiemethode.

Niet alle voorbeelden die je online vindt zijn correct. Check zelfgevonden 
voorbeelden bij je lesgever.

Uiteindelijk bedenk je zelf concrete, relevante voorbeelden bij wat je 
studeert.

Verzamel de voorbeelden die je 
leerkracht gebruikte in de les, 
en zoek zoveel mogelijk concrete 
voorbeelden op in je 
studiemateriaal.

Deel voorbeelden met je 
medeleerlingen en -studenten en 
leg de voorbeelden uit aan anderen 
voor extra leervoordeel. 

Leg verbanden tussen het concept 
dat je bestudeert en elk voorbeeld 
zodat je begrijpt hoe het voorbeeld 
past bij wat je studeert.

LEARNINGSCIENTISTS.ORG

MIJN
MAP

< Terug naar overzicht



Dual Coding

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  M E T…

C O M B I N E E R  W O O R D  E N  B E E L D

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Mayer, R. E., & Anderson, R. B. (1992). The instructive animation: Helping students build 
connections between words and pictures in multimedia learning. Journal of Educational 
Psychology, 4, 444-452.

Lees meer over 
dual coding 
als studiemethode.

Probeer verschillende vormen te 
bedenken waarin je de informatie 
kan visualiseren, bijvoorbeeld in een 
schema, een tijdlijn, een strip, een 
infografiek,...

Probeer ook af en toe zelf te 
schetsen wat je je kan herinneren. 

Zoek in je studiemateriaal naar beeldmateriaal. Bekijk deze beelden 
en vergelijk ze met wat er geschreven staat.

Probeer de leerstof die je instudeert zelf visueel voor te stellen.

Bekijk de beelden en leg hun betekenis in eigen woorden uit.

LEARNINGSCIENTISTS.ORG
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Uit: Talenten Toolbox

FLOW WRITING
WAT IS HET?
Een manier om onbewuste zelfkennis te ontdekken als starter voor een 
gesprek over talenten. 

HOE WERKT HET?
De deelnemers krijgen de opdracht om 5 minuten lang te schrijven over 
alles wat ze kunnen en weten zonder op te houden. Hierna praat je met 
elkaar over wat je hebt ontdekt en wat dit oplevert. 

WAT LEVERT HET OP?
Verbazing over hoe veel je wel niet kunt en weet. Een overzicht van 
dingen die je kunt, successen van jezelf.

< Terug naar overzicht



Gamefulness 

Gamefull mindset 
Door een spelletje te spelen krijg je een gameful mindset, dit is een manier van denken die je 
motiveert om het maximale uit jezelf te halen. In games kan er eigenlijk niet echt iets fout gaan, 
daardoor helpen spelletjes om alles positiever te bekijken. Door een gameful mindset:

• Heb je weinig angst en negatieve gedachten.

• Concentreer jij je op uitdagingen en doelen in plaats van bedreigingen.

• Geloof je dat het altijd mogelijk is om te winnen, zelfs als je aan het verliezen bent!


Van je leven een spel maken 
Een gameful minste vergroot je motivatie en je wilskracht. Dit is handig om naar het volgende level 
te komen in een spelletje, maar ook om uitdagingen aan te gaan in het echte leven. Als je voor 
een grote uitdaging staat, maak er dan een spelletje van! Maak op basis van de tekening van de 
uitdaging die je net hebt bedacht een spelletje. Bedenk jouw eigen held, eindbaas, power-ups, 
bad-guys, quests en bondgenoten. Maak hiervan vervolgens een tekening in je schrift of neem het 
heldenprofiel over.


1.De held: bedenk wie jij als superheld zou zijn en hoe jij zou 
heten.

2.De eindbaas: de eindbaas is het doel dat jij wilt behalen. Dit 
kan over alles gaan: super fit worden, goed worden in 
mindmappen, of meer aandacht aan je vrienden besteden.

3.Power-ups: power-ups zijn bonussen die je meer kracht, 
energie of een extra leven geven. Welke dingen kun jij doen die 
je meer energie geven om door te gaan?


4. Bad-guys: alles wat je einddoel in de weg staat noemen we bad-guys. Voorbeelden zijn 
vermoeidheid, uitstelgedrag, of het idee dat het ‘toch niet gaat lukken’.


5. Quests: quests zijn simpele, dagelijkse acties die je helpen dichter bij je eindbaas te komen. 
Zorg dat het kleine dingen zijn die weinig wilskracht kosten. Bijvoorbeeld: vijf push-ups doen, 
tien minuten woordjes leren of iets gezonds eten. 


6. Bondgenoten: je staat er nooit alleen voor. Zoek vrienden of familie die je kunnen helpen, of 
laat ze meedoen! Zo kunnen jullie elkaar aanmoedigen, samen quests verzinnen, bedenken 
hoe je bad-guts kunt verslaan en samen feest vieren wanneer je de eindbaas verslagen hebt!1

 Uit: Slim jezelf zijn. Experimenteren met leren1

LEES DEZE ZES  

STAPPEN EN MAAK JE 
EIGEN HELDENPROFIEL 

< Terug naar overzicht
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Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren

C
aleidoscoop jg. 22 nr. 1

6 Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren

Hoe we kinderen 
en jongeren
kunnen motiveren
Toepassingen van de
zelfdeterminatietheorie

Caleidoscoop in gesprek met Maarten Vansteenkiste

Prof. dr. Maarten Vansteenkiste is docent bij de Vakgroep Ontwikkelings-,
Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. 

Elke dag doen mensen wel duizend dingen. Dingen die we leuk of boeiend vinden. Een 
kind gaat op in z’n spel. Een 16-jarige verdiept zich in een boek. Maar we doen ook 
zonder morren dingen die we op zich niet boeiend vinden. We sorteren afval. 
Leerlingen doen hun best voor vakken die ze niet zo leuk vinden. 

Waar halen mensen hun motivatie en energie vandaan voor al die taken? Hoe zouden 
we hun motivatie kunnen versterken? Die vragen legden we voor aan een specialist in 
de Zelfdeterminatietheorie (ZDT). 

Goesting als drijfveer

Caleidoscoop: Om te verklaren waarom 
mensen doen wat ze doen, gebruik jij de ZDT 
(zelfdeterminatietheorie). ZDT focust zeer 
sterk op autonomie en dat is vrij uniek in de 
psychologie. 

Maarten: Als leerkrachten inwerken op 
de behoeften aan autonomie, competen-
tie en relationele verbondenheid, dragen 
ze bij tot de autonome motivatie bij hun 
leerlingen.  

Autonomie ondersteunen doe je 
bijvoorbeeld wanneer je de leerlingen 
keuzes aanbiedt die bij hun leeftijd 
passen. Een leerkracht Nederlands die 
een opstel opgeeft, kan leerlingen laten 
kiezen uit 3 onderwerpen. Sommige 
leerlingen vinden het helemaal niet leuk 
om een opstel te schrijven, maar door 
het aanbieden van een keuze kunnen ze 
wel een onderwerp kiezen dat hen ligt. 
Zo kan door de keuze ook interesse en 
plezier groeien voor het schrijven zelf. 
Hoeveel opties je aanbiedt bij het 
verlenen van keuze, hangt waarschijnlijk af 
van de leeftijd. Aan een kind van 8 ga je 
geen 6 opstelonderwerpen aanbieden, 
dat is te veel. Maar bij leerlingen van 14 of 
15 kan je het aantal opties opdrijven. 

Op de competentiebehoefte kan je 
inspelen door structuur te bieden. Dat 
kan je doen door duidelijke verwachtin-
gen voorop te stellen, haalbare uitdagin-
gen te bieden en constructieve feedback 
te geven op wat leerlingen doen. Zo 
verhoogt hun gevoel van competentie. 

Maarten Vansteenkiste

< Terug naar overzicht
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De relationele verbondenheid kan je 
verhogen door betrokken te zijn, door 
warmte en zorg te bieden, interesse te 
tonen en je in te leven in het perspectief 
van de leerlingen. 

Caleidoscoop: Kunnen kinderen dat ook 
oppikken via modelleren? Als ouders 
bijvoorbeeld de kamer opruimen of sporten 
en tonen dat ze daar plezier in hebben, 
nemen kinderen dat dan over?

Maarten: Een model dat enthousiast 
toont hoe iets in elkaar steekt, werkt 
inderdaad motiverend. Enthousiasme 
werkt immers prikkelend. Leerkrachten 
die begeesterd zijn en enthousiast 
lesgeven - zo tonen studies aan -
hanteren meestal een meer autonomie 
ondersteunende stijl van lesgeven en dat 

hangt op zijn beurt dan weer samen met 
hogere autonome motivatie bij de 
leerlingen. Dus er is een soort overdracht 
van je eigen enthousiasme en passie voor 
het lesgeven naar een zekere passie die 
de leerlingen ervaren, via je stijl in 
lesgeven. 

Als iemand een positief voorbeeld geeft, 
dan pik je dingen natuurlijk ook sneller 
op. Een positief voorbeeld werkt 
competentiebevorderend: je kunt je 
eigen gedrag modelleren afhankelijk van 
wat je voor je ziet. Als een leerkracht LO 
een flikflak perfect voordoet, dan kan je 
je eigen gedrag afstemmen op dat 
voorbeeld. Als hij alleen theoretisch zou 
uitleggen wat een flikflak is, zonder het 
voor te doen, dan wordt dat een stuk 
moeilijker. 

Autonomie op school?

Caleidoscoop: Als we autonome motivatie 
aanmoedigen, streven we ernaar dat 
leerlingen met een zekere keuzevrijheid een 
gedrag opnemen, dat ze het gevoel hebben 
dat het ook hun keuze is. Maar tegelijkertijd 
leggen we hen op school veel regels op. We 
verwachten dat ze stil zijn in de klas, dat ze 
taken afwerken, dat ze de dingen precies zo 
doen en niet anders. Kan je dan wel van 
autonome motivatie spreken? 

Maarten: Autonome motivatie bevorde-
ren betekent niet dat je geen structuur 
kunt aanbrengen in een klas. Het is 
belangrijk dat een leerkracht structure-
rend tewerkgaat. Het is de bedoeling dat 
je grenzen aangeeft en zegt wat kan en 
niet kan. Misschien kan je leerlingen ook 
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ZDT
Er is niets zo praktisch als een goede motivatietheorie
Volgens de ZDT is zijn we van nature geneigd om te exploreren en nieuwe dingen te ontdekken. In ieder van ons zit vanaf de 
geboorte een zekere verwondering en dat is ook ons groeipotentieel. 
Opvoeden is die exploratiedrang zo veel mogelijk stimuleren, zodat mensen leren ontdekken wat ze interessant, boeiend en zinvol 
vinden in het leven, dat ze ontdekken achter welke waarden ze kunnen staan. Want daar zit de krachtigste motor van gedrag. Een 
leerling die iets kan studeren dat hij boeiend vindt, zal een grotere inspanning leveren.  We hebben daar een mooie Vlaamse 
uitdrukking voor: “iets doen uit volle goesting”. “Bezieling” of “verwondering”, dat zijn ook goede woorden. 
Verwondering is de basis voor plezier en voor intrinsieke motivatie. Als je mensen ertoe kunt brengen om die dingen te doen die ze 
eigenlijk uit goesting willen doen, dan heb je al een grote stap gezet. 

Intrinsieke en extrinsieke motivatie

Leerlingen vinden natuurlijk niet alles boeiend. Daarom maakt de ZDT een verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Als je 
intrinsiek gemotiveerd bent, doe je de activiteit omwille van de activiteit op zich. 

Mensen kunnen ook op een positieve manier extrinsiek gemotiveerd zijn. De activiteit op zich is dan misschien niet motiverend, 
maar je doet ze toch omdat je bijvoorbeeld inziet dat het een middel is voor een doel dat jij persoonlijk belangrijk vindt. Een leerling 
vindt een vak niet intrinsiek boeiend, maar vindt dat vak wel zinvol voor zijn persoonlijke ontwikkeling of voor zijn latere leven. Hij 
begrijpt waarom leerkrachten verlangen dat hij het vak beheerst. Ook die leerling is bereid om een grotere inspanning te leveren. 

  gecontroleerd autonoom

 motivatie extrinsiek extrinsiek extrinsiek intrinsiek

 regulatie extern geïntrojecteerd geïdentificeerd intrinsiek

 drijfveer verwachtingen, beloningen, straf schuld, schaamte, angst zelfwaarde  persoonlijke waarde, persoonlijk zinvol plezier, interesse

 gevoelens stress, druk stress, druk welwillendheid, vrijheid welwillendheid, vrijheid

Een leerling stimuleren vrijwillig te kiezen voor schoolwerk is heel wat anders dan hem onder druk zetten om inspanningen te 
leveren. Dat laatste is een vorm van extrinsieke motivatie waar negatieve effecten aan verbonden zijn. Daarom maken we in de ZDT 
ook een onderscheid tussen verschillende extrinsieke drijfveren, zoals je in de tabel kunt zien. 

< Terug naar overzicht
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mee laten beslissen over die grens en 
geef je hen inspraak. Ik denk dat leerlin-
gen zelf ook vaak goed weten wat er wel 
en niet kan in een klas. Dan kan de 
structuur van onderuit groeien. 

Maar inspraak geven is natuurlijk niet altijd 
mogelijk. Dan is het belangrijk dat je een 
zinvolle uitleg geeft, zodat leerlingen 
begrijpen waarom je die grens stelt, 
waarom je die structuur aanbrengt. Dan 
komen die regels niet over als een 
verplichting, maar willen leerlingen ze wel 
respecteren. Ook al is het leuker om de 
pennenzak van je achterbuur om te 
duwen of te babbelen, toch willen 
leerlingen zich houden aan gedragsregels: 
ze begrijpen dat rust en orde nodig zijn 
opdat de leerkracht goed zou kunnen 
lesgeven en opdat medeleerlingen 
kunnen opletten. Mensen kunnen 

structuren en regels sterk onderschrijven. 
Neem bijvoorbeeld de verkeersregels: 
die kun je volgen om verschillende 
motieven. Sommigen houden zich aan de 
regels om reden van de dreiging van 
boetes en omdat er flitspalen staan. Maar 
je hebt ook mensen die zeggen: “Als ik 
tachtig per uur rijd in de bebouwde kom, 
ga ik mijn medeweggebruiker in gevaar 
brengen.” Zij kiezen er autonoom voor 
om zich aan de regel te houden. 

Onderzoek van onder anderen Eline 
Sierens toont aan dat autonomieonder-
steuning en structuur echt hand in hand 
kunnen gaan. Autonomieondersteuning is 
niet hetzelfde als een laissez-faireklimaat, 
alsof de klas een zootje ongeregeld 
wordt waarin iedereen maar doet wat hij 
wenst te doen. Kinderen hebben 
structuren nodig. Als je die aanbrengt, 

vergroot je de kansen dat kinderen hun 
interesses gaan realiseren. 

Autonoom versus zelfstandig 
en afhankelijk 

Ik denk dat veel ouders en leerkrachten 
en ook veel wetenschappers autonomie 
definiëren als “zelfstandigheid”: je doet 
iets zonder de hulp van anderen, 
onafhankelijk. Ontwikkelingspsychologen 
beamen dat zelfstandigheid belangrijk is: 
naarmate pubers ouder worden, moeten 
ze inderdaad meer dingen onafhankelijk 
leren doen en zelf beslissingen leren 
nemen. Crossculturele psychologen zien 
autonomie en individualiteit dan weer als 
typisch Westerse waarden: in onze 
samenleving is het blijkbaar belangrijk dat 

Hoe meer je binnen de extrinsieke drijfveren opschuift naar rechts, hoe minder de leerling het gevoel heeft dat een taak wordt 
opgelegd, want hij heeft het belang van die taak laten samen sporen met persoonlijke waarden, hij vindt dat zinvol. Het verschil tussen 
intrinsieke motivatie en alle vormen van extrinsieke motivatie zit hem in het boeiende, bezielende karakter van de activiteit op zich in 
het geval van intrinsieke motivatie. Maar een oninteressante activiteit die jij zinvol vindt, die past binnen jouw waardensysteem, wordt 
net als een intrinsiek motiverende activiteit met een gevoel van vrijheid en keuze uitgevoerd. Daarom noemen we ze beide “auto-
nome” motivatie. 

Gecontroleerde motivatie daarentegen gaat om druk: ofwel van buitenaf, ofwel van de persoon zelf. Dan heb je veel minder het 
gevoel dat je de keuze hebt over wat je doet of niet doet, dat je autonoom handelt. 

Met dit kader kan je naar alle mogelijke menselijke gedragingen kijken. Want de vraag naar de drijfveer van mensen is natuurlijk van 
toepassing op ieder domein. Waarom doen mensen aan sport? Wat motiveert een werkzoekende om werk te vinden? 
Ook in sociale relaties zijn deze motieven relevant. 

Waarom belt een jongere bijvoorbeeld naar zijn oma? Omdat oma anders kwaad zou zijn? Opdat ze niet zou kunnen zeggen dat hij nooit belt? Dat is 
telefoneren onder druk en dan spreken we over externe regulatie. Belt hij omdat hij zich schuldig voelt als hij het niet zou doen? Misschien heeft oma 
zich op het kerstfeest laten ontvallen: “Ga je nu al weg?”. Die jongere vond dat het al goed geweest was, want hij was drie uur op dat feest geweest. 
Maar die uitspraak blijft in zijn hoofd spoken en lokt een schuldgevoel uit. Later die week zet die uitspraak hem onder druk om de telefoon te nemen of 
net naar excuses te zoeken om het  telefoneren uit te stellen. 

Bij een schuldgevoel hebben mensen een externe verwachting als het ware “naar binnen gegooid”, vandaar geïntrojecteerde regulatie, 
van “intra” en “jacere” in het Latijn. Externe en geïntrojecteerde regulatie zijn twee vormen van druk, de ene verwijst naar externe 
druk, de andere naar interne druk. Die druk kan mensen aanzetten om iets te doen, maar de kwaliteit van hun handelen kan er 
onder lijden. 

Als die jongere dan toch naar oma telefoneert, zie je waarschijnlijk ook dat de kwaliteit van het telefoongesprek navenant is. Misschien is hij 
ondertussen op zijn iPod bezig, omdat hij niet echt geïnteresseerd is. Als je belt uit intrinsieke motivatie, dan bel je omdat je geïnteresseerd bent 
in hoe het met je oma is en dan zal dat gesprek ook vlotter verlopen. Dan heb je een beter contact. 

Op school speelt dat continuüm van verschillende motieven evenzeer mee. Niet iedereen is geboeid of gefascineerd door aardrijks-
kunde, wat intrinsieke motivatie is. Maar als een leerkracht kan uitleggen wat de zin van die lessen aardrijkskunde is op praktisch of 

< Terug naar overzicht
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je iets anders doet dan anderen, dat je 
uniek bent in wat je doet. Ook de 
economie draait op differentiatie: het is 
maar door een nieuw product te 
presenteren dat je je in de markt kunt 
plaatsen. Op die manier wordt autono-
mie inderdaad “iets doen wat een ander 
niet doet”.

Maar dat is niet wat we in ZDT bedoelen 
met autonomie. Een leerkracht die vindt 
dat autonomie neerkomt op “Mijn 
leerlingen moeten eens leren om iets 
zelfstandig op te lossen, zonder mijn 
hulp, want ze zijn nu oud genoeg”, eist 
op een bijna schuldinducerende manier 
verantwoordelijkheid en zelfstandig 
functioneren op. Sommige leerlingen 
wensen niet zelfstandig te werken of 
beschikken niet over de vaardigheden 
om zelfstandig te werken. Op dat 

theoretisch vlak, dan zullen zelfs leerlingen die niet spontaan geboeid zijn door aardrijkskunde misschien een inspanning willen 
leveren. Ze begrijpen immers waarom die inspanning van hen wordt verlangd. Dat is de creativiteit van de leerkracht, die probeert 
om zijn lesmateriaal concreet te onderbouwen en te stofferen zodat die zinvolheid wordt ervaren. Een leerling die zegt:” Nu begrijp 
ik waarom dat vak in de opleiding zit”, zal een grotere bereidheid vertonen om het vak in te studeren. Willen studeren kan dus 
gebaseerd zijn op twee drijfveren: plezier in de stof op zich of het feit dat je zegt: “Het is zinvol, het is betekenisvol voor mij.” In beide 
gevallen zullen ze de stof beter verwerken en langer volhouden met studeren, zo blijkt uit onderzoek.

Hoe kunnen we die drijfveren versterken? 

In de ZDT vertrekken we van het idee dat elke mens drie fundamentele psychologische basisbehoeften heeft. Ze vormen de motor 
voor motivatie en het zijn: autonomie, competentie en relationele verbondenheid. 

Autonomie betekent dat je een gevoel van psychologische vrijheid en keuze ervaart bij de uitvoering van een activiteit. 
Competentie wil zeggen dat men zich bekwaam voelt om een gewenst resultaat neer te zetten.
Relationele verbondenheid verwijst naar het ervaren van warme, zelfs intieme relaties met anderen en het zich opgenomen voelen in 
een breder sociaal netwerk. 

Die behoeften zijn universeel, je vindt ze dus in alle culturen. Ze zijn net zo aangeboren als fysieke behoeften zoals honger en dorst. 
Als aan die behoeften is voldaan, hebben mensen de grootste kans om hun autonome motivatie te ontwikkelen, om dingen te doen 
‘uit volle goesting’. Mensen gaan meestal die dingen exploreren die ze boeiend of interessant vinden, dat is intrinsieke motivatie. Een 
veilige en warme omgeving (verbondenheid) moedigt exploratiegedrag aan. Na het exploreren kan men even bijtanken, zoals in de 
gehechtheidstheorieën wordt gesteld. 
Het is erg belangrijk dat men de vrije kans krijgt (autonomie) om die dingen te exploreren waartoe men zich aangetrokken voelt en 
ook dat voldoende structuur wordt geboden als de aangeboden opties te moeilijk zijn om allemaal te verkennen (competentie). 

Worden de behoeften niet naar behoren vervuld, dan gaan mensen hun motivatie kwijtraken of gecontroleerde motivatie vertonen, 
met alle gevolgen van dien. Tegelijk zal dat exploratiegedrag tegemoetkomen aan de behoeften aan competentie en autonomie; al 
doende zal men vaardigheden ontwikkelen of nieuwe dingen bijleren (competentie) en zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn. 
Competentie en verbondenheid kennen we ook uit andere theorieën, zoals de self-efficacytheorie en de attachmenttheorie, al 
hebben ze daar niet noodzakelijk het statuut van behoefte. 

leeftijdsgebonden keuzes

autonomie

INTRINSIEKE MOTIVATIE

relationele verbondenheidcompetentie

betrokken zijn

warmte en zorg bieden

interesse tonen

inleving

duidelijke verwachtingen

haalbare uitdagingen

constructieve feedback

positief voorbeeld
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moment zelfstandigheid opeisen is hen 
niet ondersteunen in de nood die ze 
hebben. Het omgekeerde van zelfstandig-
heid is afhankelijkheid, afhankelijk blijven 
van iemand anders voor advies of hulp. 
Maar zowel zelfstandigheid als afhankelijk-
heid kunnen autonome keuzes zijn of 
kunnen aanvoelen als een verplichting. 

Het is misschien interessant om hier het 
werk van Evie Kins en Wim Beyers te 
vermelden, die onderzoek doen over 
“emerging adults” of “opkomende 
volwassenen”, de leeftijdsgroep van 24-25 
tot 30 jaar. Dat is een groep die eigenlijk 
nog niet echt volwassen is. Na hun 
afstuderen zitten ze in een soort 
tussenfase. De vraag is: wat doen die 
mensen nadat ze hun studies beëindigd 
hebben? Sommigen gaan weer thuis 
inwonen en worden dus in zekere zin 
weer afhankelijk van de ouders. Anderen 
gaan zelfstandig wonen. Ze hebben 
zowel aan de jongeren die zelfstandig 
wonen als aan de jongeren die afhankelijk 
zijn van thuis gevraagd waarom ze zich in 
die woonsituatie bevinden. Hebben ze er 
zelf, autonoom voor gekozen, vinden ze 
het prettig om zelfstandig of thuis te 
wonen? Of verwachten de ouders dat ze 
het huis verlaten of weer komen 

inwonen? Wat je ziet is dat “zelfstandig” of 
“afhankelijk” wonen eigenlijk niet voor-
spelt wie tevreden is met zijn woonsitu-
atie, wanneer je rekening houdt met de 
redenen voor die woonsituatie. Of zij 
ervoor kiezen of eerder het gevoel 
hebben onder druk te staan om 
zelfstandig dan wel afhankelijk te wonen, 
dat voorspelt wel de tevredenheid met 
hun woonsituatie en welbevinden. 

In de ontwikkelingspsychologie wordt 
zelfstandigheid gezien als een ontwikke-
lingsproces, waarbij er zich bij het ouder 
worden een sterkere hang naar zelfstan-
digheid gaat manifesteren. Maar soms 
worden mensen onder druk gezet om 
zelfstandig te worden en laat je niet toe 
dat ze afhankelijk blijven, ook al zouden 
ze dat liever willen. En die vraag tot 
afhankelijkheid toelaten is belangrijk. In 
een leercontext zijn er leerlingen die 
ervoor kiezen om deels afhankelijk te 
blijven van de leerkracht: zij vragen om 
ondersteuning of structuur in hun 

leerproces en voelen zich nog niet klaar 
om de stap naar volledige zelfstandigheid 
te zetten. In het denken over zelfstandig-
afhankelijk en keuze-verplichting wordt 
duidelijk dat je autonomie niet zomaar 
kan gelijkschakelen met complete 
zelfstandigheid of een gebrek aan 
structuur. 

Het zit ‘m ook in kleine dingen: 
de leerkrachtstijl

Caleidoscoop: In jullie onderzoek hebben 
jullie veel aandacht besteed aan heel 
concrete aspecten van behoefteondersteu-
ning. Zo bestuderen jullie leerkrachtenstijlen 
tot op het niveau van de taal die leerkrach-
ten hanteren. Zit het hem echt in zo’n kleine 
dingen? 

Maarten: Blijkbaar wel. Het vereist 
natuurlijk wel een zekere waakzaamheid 
om je taal af te stemmen. De manier 
waarop je communiceert met leerlingen 
heeft een invloed op hun motivatie. Als jij 
woorden gebruikt zoals “moeten” of een 
uitdrukking als “Ik verwacht van jullie dat 
dit opstel tegen volgende week donder-
dag af is”, dan slaat de boodschap anders 
aan dan wanneer je zegt: “Ik vraag jullie 
om tegen het eind van volgende week dit 
opstel in te dienen.” De meer uitnodi-
gende toon maakt dat de tweede 
boodschap beter aanslaat. Dat tonen 
onze experimentele studies ook aan: als 
je de taal varieert, als leerlingen op een 
meer uitnodigende, autonomie onder-
steunende manier worden gevraagd om 
hun best te doen, dan gaan ze effectief 
ook meer hun best doen. Net omdat ze 
zelf het initiatief hebben genomen om 
hun best te doen.

Caleidoscoop: Dat is toch heel moeilijk, om 
voortdurend zo op je woorden te letten?

Maarten: Dat is inderdaad niet evident, 
maar je taalgebruik zal ook samenhangen 
met de verwachtingen die je koestert. 
Stel, een leerkracht komt de klas binnen 
en het is er zeer rumoerig. De leerkracht 
vindt dat vervelend, want hij zit eigenlijk 
een kwartier achterop in de planning van 
zijn lessen. Hij heeft tot doel om die 
achterstand in dit lesuur weg te werken. 
Hij wacht tot er stilte is en zegt dan: “Dit 
had ik van jullie niet verwacht. We 
hadden toch afgesproken dat je zou stil 

het prettig om zelfstandig of thuis te 
wonen? Of verwachten de ouders dat ze 
het huis verlaten of weer komen 
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zijn als ik de klas zou binnenkomen? Jullie 
zijn nu al 15 jaar, dat kan ik toch wel 
verwachten van jullie?” Wat doet hij? Hij 
handelt vanuit zijn eigen agenda, zijn 
wens om 15 minuten in te halen. Dus laat 
hij zijn gezag gelden en gebruikt schuldin-
ductie om de leerlingen aan te moedigen 
zich te houden aan de regels. Hij had ook 
kunnen binnenkomen en vragen: “Wat is 
er aan de hand?” Dan zouden leerlingen 
misschien antwoorden dat er consterna-
tie is over toetsen die werden uitgedeeld 
tijdens het vorige lesuur. Of dat ze net 
terugwaren van een les LO en daarom 
nog niet op hun plaats zaten. Op dat 
moment neem je als leerkracht het 
perspectief van de leerlingengroep in en 
werk je van daar uit. Dat gaat je evenveel 
tijd kosten. Maar de leerlingen voelen zich 
begrepen en dan is de aandacht ver-
hoogd. 

Die ene eenvoudige uitspraak “Ik had dat 
niet verwacht”, heeft drie zaken tot 
gevolg. Ze werkt competentieondermij-
nend, want je geeft negatieve feedback. 
Verbondenheid wordt gefrustreerd, het 
creëert onmiddellijk een zekere kilte 
tussen jou en de leerlingen. En de 
uitspraak is autonomieondermijnend, 
want jij stuurt, je geeft de agenda aan. De 
drie behoeften zijn in die ene uitspraak 
simultaan gefrustreerd. 

Caleidoscoop: Jullie onderzoeken die 
kenmerken van leerkrachtgedrag ook in de 
klas zelf ?

Maarten: Zeker, de studie over leerkrach-
tentaal heeft plaatsgevonden in de echte 

klassituatie. In een ander project bestu-
deert Leen Haerens, een onderzoekster 
uit de sport- en bewegingswetenschap-
pen, lessen LO. Ze heeft op school 
verschillende uren LO gefilmd. Het is 
interessant om te zien hoe een les start: 
daar zit variatie op. De ene begint met 
structuur te geven. De andere eist stilte 
op. We zijn al dat materiaal nu minutieus 
aan het analyseren: in welke mate treedt 
de leerkracht behoeftenondersteunend 
op in de klas? We willen dat beeldmateri-
aal ook hanteren om leerkrachten LO op 
te leiden en positieve voorbeelden te 
tonen van hoe je motiverend kan 
lesgeven. 

Met ZDT kijken naar
het systeem

Vanuit de drie basisbehoeften kan je niet 
alleen naar leerkrachtstijl kijken. Je kan 
ook kijken naar systemen en structuren 
en je ook daar de vraag stellen: in welke 
mate komt dit systeem of deze structuur 
tegemoet aan de basisbehoeften? Of je 
zou kunnen onderzoeken hoe de 
basisbehoeften van leerkrachten ingevuld 
worden. Dat is naar mijn weten minder 
onderzocht. Maar de huidige tendens 
waarbij bijvoorbeeld vakleerkrachten 
meer gaan samenwerken en feedback 
uitwisselen: dat kan de verbondenheid 
tussen de leerkrachten vergroten en 
competentieversterkend werken. Dus 
zou ik voorspellen dat dit een positief 
effect heeft op de motivatie van leer-
krachten. 

Drie behoeften in een klap?

Caleidoscoop: Autonomie, competentie en 
verbondenheid zijn dus drie behoeften die 
mensen willen vervuld zien in wat ze doen. Je 
zou zelfs kunnen zeggen: het een kan niet 
zonder het ander. Als leerlingen zich niet 
competent voelen, zullen ze het een hele klus 
vinden om zich in te spannen voor het leren, 
ook al vinden ze een les wel zinvol. Moeten 
leerkrachten en leerlingbegeleiders op de drie 
behoeften tegelijk inspelen? Of kan je één 
behoefte ondersteunen en verwachten dat 
de andere twee in het kielzog volgen? 

Maarten: Dat is een goede vraag. Daar 
zijn we zelf nog niet helemaal uit. Ik denk 
dat als je aan de bevrediging van een 
behoefte werkt, je meestal ook de 
andere twee meeneemt. Waarom? Alles 
start met empathie, met aanvoelen wat 
de noden en preferenties van de andere 
persoon zijn. Als je die goed aanvoelt kun 
je ook een structuur aanbieden die 
afgestemd is op wat de persoon nodig 
heeft om een activiteit goed uit te voeren. 
Voel je dat niet, dan bied je structuur aan, 
geef je bijvoorbeeld informatie die 
compleet overbodig is. Als je goed 
begrijpt wat er bij de andere persoon 
leeft, dan kan je autonomieondersteu-
nend werken door optimale keuzes aan 
te bieden. 

Dat betekent dat je alternatieven aanbiedt 
waarvan zeker één de andere persoon 
aanspreekt. Ben je niet empatisch, dan 
bied je opties aan die eigenlijk eerder 
triviaal zijn in de ogen van de betrokkene, 

< Terug naar overzicht
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precies omdat ze niet afgestemd zijn op 
zijn interessevelden of zijn wereld. We 
merken dat ook in onderzoek: leerlingen 
die hun leerkracht als autonomie-onder-
steunend percipiëren, zien hem meestal 
ook als competentie-ondersteunend. 
Alles begint dus met eerst aanvoelen 
welke groep je voor je hebt. Een keer dat 
empathische perspectief aangenomen, ga 
je haast automatisch een optimale 
structuur en goede keuzes aanbieden. 
Op die manier gebeurt de bevrediging 
van de drie behoeften vaak simultaan. 

Maar dat neemt niet weg dat er momen-
ten zijn waarop de bevrediging van een 
behoefte kan botsen met de bevrediging 
van een andere behoefte. Een goed 
voorbeeld hiervan is voorwaardelijke 
ouderliefde, wat betekent dat je als kind 
maar liefde krijgt op voorwaarde dat je je 
schikt naar de wensen van je ouders. Je 
moeten als het ware de liefde van je 
ouders verdienen, ze komt er niet 
zomaar, gratuit. Dit kan ervoor zorgen dat 
een kind zijn voorkeuren en interesses, 
en dus ook zijn autonomie, opgeeft om 
de aandacht en betrokkenheid van de 
ouders te kunnen verkrijgen. De 
bevrediging van de behoefte aan 
autonomie komt dus in het gedrang 
opdat de behoefte tot verbondenheid 
zou bevredigd geraken. Onderzoek van 
o.a. Bart Soenens toont aan dat  kinderen 
onder een dergelijke situatie lijden. 

Aandacht te koop

Eigenlijk is de ZDT ook een persoonlijk-
heidstheorie, want we bekijken hoe 
mensen in het algemeen functioneren. 

Een perfectionist, bijvoorbeeld, is iemand 
die functioneert op basis van “moeten” 
en plichtsbesef. Dat is iemand die voor 
zichzelf de lat zeer hoog legt en zichzelf 
voortdurend onder druk zet om die 
hoge standaarden te bereiken. Bij ouders 
die dat “moeten” zelf hoog in het vaandel 
dragen en perfectionistisch zijn, zien we 
vaak een meer controlerende opvoe-
dingsstijl. Ze zetten druk op hun kind om 
ook die hoge standaarden te behalen. 
Wat leert het kind hierbij? Dat je van 
ouders maar aandacht krijgt voor zover 
je beantwoordt aan die torenhoge 
normen. Ook leerkrachten kunnen die 
controlerende stijl hanteren en enkel 
aandacht schenken op voorwaarde dat 
leerlingen gehoorzamen. Kinderen leren 
zo dat de aandacht van ouders of 
leerkrachten te koop is, dat er voorwaar-
den zijn verbonden aan hun interesse. 
Die boodschap pikt een kind natuurlijk 
op en hij gaat ze toepassen op zijn eigen 
gedrag. Want wat is een perfectionist? Dat 
is iemand die zichzelf ook maar graag ziet 
als hij die hoge standaarden kan bereiken. 
Je koppelt nu ook voorwaarden aan 
eigenliefde. 

Wat met belonen en straffen?

Caleidoscoop: Jij hebt bedenkingen 
wanneer ouders of leerkrachten kinderen 
voorwaardelijk aandacht geven, namelijk als 
die kinderen doen wat volwassenen van hen 

verwachten. Maar in de leertheorie is dat nu 
net een stelregel: aandacht is een beloning 
voor wenselijk gedrag. Dat valt dan toch niet 
met elkaar te verzoenen? 

Maarten: Dat is waar. De ZDT is gegroeid 
als reactie op het operante behaviorisme, 
waar inderdaad gezegd wordt dat om 
een gedrag aan te leren, je systematisch 
moet bekrachtigen of bestraffen. En het is 
waar dat beloningen en straffen werken. 
Tenminste, zo lang je er mee doorgaat. 
De vraag is: wat gebeurt er als je die 
beloning of straf wegneemt? Gaat men 
dan ook nog interesse vertonen in het 
gewenste gedrag? Want het concept 
intrinsieke motivatie bestaat natuurlijk niet 
in een behavioristisch kader. Je wordt 
geboren als een leeg blad en onder 
invloed van externe bekrachtiging worden 
stimulus-responsassociaties voor nieuwe 
gedragingen opgebouwd. Zo raakt het 
lege blad gevuld. 

Toen Edward Deci, een van de grondleg-
gers van ZDT, in de jaren zestig zijn 
doctoraat schreef, moest hij opboksen 
tegen een zeer dominante behavioristi-
sche stroming. En wat toont hij aan in 
experimentele studies? Dat beloningen 
niet altijd een goed effect hebben. Laat 
kinderen een taak uitvoeren die ze 
intrinsiek boeiend vinden en maak dan 2 
groepen. Aan één groep bied je een 

< Terug naar overzicht
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beloning voor het uitvoeren van een 
boeiende taak, puzzels bijvoorbeeld, aan 
de andere groep niet. Als de kinderen 
een tijdje aan de puzzels gewerkt 
hebben, verlaat de proefleider het labo. 
De proefleider vertelt de kinderen dat ze 
mogen kiezen hoe ze zich verder 
bezighouden: ze mogen gewoon 
wachten, ze mogen een tijdschrift lezen, 
of ze mogen ook verder werken aan de 
puzzels. Wat de kinderen niet weten, is 
dat de proefleider hen observeert via een 
eenwegspiegel. Wie gaat terug naar die 
puzzels? De kinderen die beloond 
werden, waren minder geneigd om naar 
die puzzels terug te keren. Ze hadden 
hun plezier in die puzzels wat verloren, 
omdat men hen beloonde voor spontaan 
boeiend gedrag. Hoe verklaren we dat? 
Die beloning zet druk, werkt autonomie-
ondermijnend en dan sputtert de motor 
van intrinsieke motivatie. 

Ik beloon jou omdat...

Caleidoscoop: Dat is wel schrikken. 
Leerkrachten zijn echt goed beslagen in het 
werken met beloningssystemen en uit 
onderzoek blijkt dat die systemen ook 
werken. Nu zeg jij: “Beloon ze niet”? 

Maarten: Neen, je moet wat meer 
nuanceren en fijner gaan bekijken hoe je 
beloningen inzet. Ik denk dat beloningen 
heel vaak worden gebruikt om mensen 
te controleren: je krijgt een beloning als je 
activiteit X uitvoert of als je resultaat Y 
neerzet. Dan voelen mensen dat een 
beloning dient om hen in een bepaalde 
richting te sturen. Beloningen worden 
tegenwoordig bijvoorbeeld gebruikt bij 
de behandeling van drugverslaafden of 
obese personen. Mensen kunnen      
1200 euro verdienen als ze clean blijven 
tijdens de behandeling. Ik heb daar veel 
bedenkingen bij. Natuurlijk zullen die 
beloningen effect hebben zolang de 
behandeling duurt. De vraag is wat er 
gebeurt als de behandeling stopt en de 
beloning wegvalt. In de mate dat de 
ex-gebruikers of zwaarlijvige personen de 
beloning zien als een controlerende 
strategie, daalt volgens mij de kans dat ze 
spontaan het gewenste gedrag verder 
zetten.

Maar beloningen kunnen ook informe-
rende waarde hebben. Je kan ze 

gebruiken om mensen te informeren 
over hun competentieontwikkeling. Door 
jou opslag te geven op het werk, kan je 
baas jouw kunde in de verf zetten: “Je 
hebt dat goed gedaan en daarom verdien 
je die opslag”, is de boodschap die je 
meekrijgt. Zo werkt hij in op jouw 
behoefte aan competentie. Beloningen 
die bedoeld zijn als competentiefeedback 
ondermijnen het plezier en de intrinsieke 
motivatie niet. 

Een ander voorbeeld: beloningen kunnen 
een positief effect hebben als ze 
onverwacht worden gegeven. Ouders 
vinden dat je op je toets goed hebt 
gewerkt en zeggen: “Omdat je zo’n goeie 
cijfers had, gaan we samen naar Plopsa-
land.” Studies hebben aangetoond dat 
dergelijke beloningen het intrinsieke 
plezier niet ondermijnen. Waarom niet? 
Je wist natuurlijk niet dat je naar Plopsa-
land zou gaan toen je aan het studeren 
was, dus werd jouw gedrag niet door een 
externe bekrachtiger gestuurd. Natuurlijk, 
zodra je een keer een verrassende 
beloning hebt gegeven, is het nog maar 
de vraag of bij het kind geen verwachting 
groeit: “Misschien gaan we de volgende 
keer wel naar Bellewaerde?” Je loopt dus 
kans om zo in een motivatie ondermij-
nende cirkel terecht te komen. Dit geldt 
natuurlijk ook op de werkvloer. Met de 
financiële crisis konden werkgevers hun 
werknemers geen financiële bonus meer 
uitreiken. Ik kan mij inbeelden dat dit in 
sommige bedrijven een financiële 
catastrofe veroorzaakte. Werknemers 
waren doorheen de jaren immers gaan 
rekenen op die bonus. Ze hadden de 
verwachting beloond te worden en dan is 
het niet uitreiken van die beloning 
misschien nog meer demotiverend. 

Algemeen gesteld hoeven beloningen dus 
niet per se autonomie ondermijnend te 
zijn. Maar ik stel me wel vragen bij de 
manier waarop we leerlingen belonen. Op 
scholen gebruiken mensen stickers of zon-
netjes als beloningen. Misschien wordt 
zo’n systeem goed gebruikt en geeft dat 
positieve competentiefeedback. Maar 
sommige beloningen zijn slechts voor een 
beperkt aantal leerlingen. We hebben 
maar 1 gouden medaille uit te delen, geen 
10. Als je met die medaille competentie 
bevestigt, voor wie doe je dat dan? Voor 
de meest getalenteerde in de klas. De 
leerling die van nature al het grootste 
talent heeft voor rekenen met tafels, krijgt 

- omdat hij het best rekent - nog een 
medaille ook. Zijn competentie gaan we in 
de verf zetten, de competentie van andere 
kinderen niet. Daarenboven kan die 
beloning zorgen voor rivaliteit of jaloezie 
tussen de leerlingen. Voor iedere winnaar 
zijn er veel verliezers, en die verliezers 
hadden misschien ook hun best gedaan. 
Studies hebben aangetoond dat indien je 
een beloofde prestatiegebonden beloning 
niet krijgt, je interesse in de taak verliest. 
Want zowel je behoefte aan autonomie 
als die aan competentie zijn nu gefrus-
treerd. Zullen we dan maar aan iedereen 
een zonnetje geven? Dan is de competen-
tiewaarde van de beloning ook nihil. De 
vraag is of competentie niet anders in de 
verf moet worden gezet. Niet interper-
soonlijk, maar intrapersoonlijk, waarbij je 
de vooruitgang van de leerling gedurende 
het schooljaar beklemtoont. 

Een copernicaanse revolutie

Toen de negatieve effecten van beloningen 
bekend werden in de jaren zeventig, was 
dat niet gewoon een studie die iets nieuws 
aantoonde. Het was een clash van 
mensvisies. Je kon niet én het behavioristi-
sche mensbeeld én het groeigeoriënteer-
de beeld van de humanistische psycholo-
gie aanhouden, zo bleek nu. De 
humanistische psychologie was namelijk 
ook ontstaan als een reactie op dat 
operante behaviorisme. Met dit verschil dat 
mensen als Maslow of Rogers als theoreti-
sche academici schreven, zonder hun 
stellingen sterk empirisch te ondersteunen. 
Termen als “zelfontplooiing” zijn mooi in 
theorie, maar hoe zet je dat om in items 
en hoe kan je dat stimuleren? 

In ZDT gingen onderzoekers zich wel 
bedienen van alle wetenschappelijke 
methodes om een aantal humanistische 
stellingen hard te maken. We zien iets 
parallels gebeuren in de positieve 
psychologie. Dat is een beweging die op 
gang kwam rond de eeuwwisseling, 
waarbij men zegt: “Je moet niet alleen 
aandacht schenken aan wat fout loopt bij 
mensen, je moet actief onderzoeken wat 
hen doet groeien.” Dat is net als ZDT 
empirisch onderbouwd humanisme. 

Caleidoscoop: Heeft ZDT nog meer 
“zekerheden” onderuit geschopt? Zijn er nog 
controverses?

< Terug naar overzicht
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Maarten: Absoluut. Veel motivatietheo-
rieën spreken enkel over kwantiteit van 
motivatie. Hoe meer iemand gemotiveerd 
is, hoe beter. Wat die persoon ambieert, 
dat doet er eigenlijk niet toe. En op welke 
manier hij gemotiveerd wordt, door druk 
of door keuze, dat doet er eigenlijk ook 
niet toe. Dat zijn voor mijn part ook 
theorieën die starten van de tabula rasa. 
Ze hebben geen theoretisch startpunt 
om een uitspraak te doen over waarden, 
want er is niks. Alles kan, als het de 
motivatie maar groter maakt. Je verzandt 
dan in een crosscultureel relativisme. Alles 
wordt vergoelijkt. Maar er zijn weten-
schappelijke argumenten om te zeggen 
dat bijvoorbeeld bepaalde bedrijfscultu-

ren minder goed zijn dan andere. In ZDT 
heb je wel een kader om over waarden 
te praten, omdat wij de vervulling van die 
psychologische basisbehoeften voorop 
stellen. 

In ZDT kun je op twee manieren naar de 
kwaliteit van motivatie kijken. Ten eerste: 
“Waarom doe je iets, uit verplichting of 
keuze?” Ten tweede: “Wat ambieer je in je 
leven, wat zijn je doelen?” En in dat 
opzicht is de theorie niet waardeneutraal. 
In ZDT spreken we over goede en 
slechte waarden. Als je bijvoorbeeld 
eerder materialistische ambities hebt, dan 
kan je waarschijnlijk de drie basisbehoef-
ten minder bevredigen dan wanneer je 

intrinsieke waarden ambieert. Om een 
voorbeeld te geven uit de academische 
context: wat is voor een onderzoeker 
belangrijk? Het zoeken naar kennis of je 
naam en faam als onderzoeker? Naam 
maken doe je door te publiceren en 
vooral door meer te publiceren dan je 
collega’s. Die mensen zijn “concullega’s”, 
ik moet rivaliseren met hen. Dus ga ik op 
Web of Science tellen hoeveel artikels zij 
al hebben gepubliceerd en hoe vaak ze 
worden geciteerd. Die sociale vergelijking 
werkt sociaal vervreemdend. Mijn 
behoefte aan verbondenheid wordt 
gefrustreerd, want mijn naasten zijn ook 
mijn concurrenten. 

Tegelijkertijd heb ik vaak het gevoel dat je 
bij het nastreven van extrinsieke doelen 
ook een opwaartse vergelijking maakt. 
Het gras is altijd groener aan de andere 
kant van de heuvel: die persoon is slanker 
dan ik, die persoon heeft meer centen en 
een groter huis dan ik. Dat werkt 
competentieondermijnend, want je voelt 
je minder waard dan die andere persoon. 
Het zet ook druk op je eigen functione-
ren. Je gaat een extra inspanning leveren 
om bijvoorbeeld langer na te blijven op 
het werk, om toch dat extra artikel te 
schrijven en zo de concurrentie te 
verslaan. Ondertussen geraakt je 
werk-familieverhouding uit balans, en dan 
neem je er dan maar bij... In zo’n  
dynamiek zie je hoe bepaalde waarden 
inderdaad de basisbehoeften kunnen 
bevredigen of frustreren. 

Caleidoscoop: Loop je met die boodschap 
niet het risico om als onderzoekers op de 
preekstoel te gaan staan?

Maarten: De waardegeladenheid hangt 
volgens mij niet af van wat de theorie 
zegt, maar van de wijze waarop de 
theorie gebracht wordt. Ik zeg niet tegen 
een bedrijfsleider: “Jij moet intrinsieke 
waarden promoten” en ik zeg ook niet 
tegen leerkrachten: “Jullie moeten je stijl 
veranderen”. Ik toon wel de wetenschap-
pelijke resultaten. Mensen kunnen er over 
nadenken, en dan beslissen wat ze er 
mee doen. Net omdat ik in de theorie 
geloof, vind ik dat mensen zelf moeten 
kunnen beslissen of ze hun levensstijl, 
hun lesstijl, wat dan ook, wensen te 
veranderen. Het is niet aan mij om dat 
voor te schrijven, maar ik wil hen wel 
begeleiden in het veranderen van hun stijl 
of het zoeken naar andere waarden. 

Hoe doe je dat, een leerling motiveren? 

4e Internationaal Congres over de Zelfdeterminatietheorie ZDT
13 tot 16 mei 2010 in Gent

“De leerlingen zijn onvoldoende gemotiveerd voor hun studies”, zeggen onderwijspractici wel eens. De 

taak van leerkrachten, leerlingenbegeleiders, opleidingshoofden... bestaat er in om leerlingen op te leiden 

en te “empoweren” zodat ze niet enkel op korte, maar vooral ook op lange termijn hun leerstof grondig 

verwerken. Maar hoe doe je dat, een leerling motiveren? Motivationele thema’s spelen meer dan ooit een 

belangrijke rol in de onderwijspraktijk. 

De volgende vragen zijn stuk voor stuk motivationele vraagstukken: 

- Hoe veranderen mensen hun gedrag? 

- Waarom haken sommige leerlingen in het onderwijs af? 

- Hoe ga ik om met leerlingen die niet willen studeren? 

- Wat doe ik met een rebelse klas?

Ben je geboeid door deze vragen? Zou je graag iets bijleren over de motivatie van mensen?

Dan is het 4e academische, internationale congres over de zelfdeterminatietheorie, een motivatie-

theorie, iets voor jou! Onderzoekers over de hele wereld komen er dan hun onderzoek toelichten. 

Een deel van de presentaties gaan over het onderwijs. 

Je schrijft je best in vóór 15 maart (verlaagde inschrijvingsprijs): € 70 in plaats van € 85. 

De praktijksessies gebeuren in het Engels.

Praktijkmensen kunnen zich aan “practioner’s fee” inschrijven voor de twee praktijkdagen

Wil je meer weten over het congres of over de theorie, surf dan naar

www.psych.rochester.edu/SDT/conference/2010. 

< Terug naar overzicht
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Wat een onderzoeker nog 
graag weten wil

Caleidoscoop: In mei organiseren jullie een 
congres over ZDT (zie kader). Wat zou jij 
als onderzoeker nog graag zien gebeuren 
rond ZDT?

Maarten: Wat we zeker moeten doen is 
de theorie verder afstemmen op 
specifieke situaties. Autonomie onder-
steunen, bijvoorbeeld, hoe doe je dat bij 
kinderen en hoe bij jongeren? Dat is de 
toekomst van de theorie. 

Ik wil ook de impact van structuren 
bestuderen, nagaan hoe ze inwerken op 
de motivatie van mensen. Zo heb ik het 
gevoel dat kinderen in de lagere school 
altijd cijfers krijgen tussen zeven en tien. 
Ik weet niet of dat effectief zo is, ik ga op 
mijn indrukken af. Iedereen haalt vlot 80 
procent of meer. In het secundair 
onderwijs hanteren leerkrachten echter 
het hele puntenbereik. Dan zie je 
leerlingen die 50 of 60 % halen. Motivatio-
neel gesproken is dat competentieonder-
mijnend; de punten van bijna alle 
kinderen gaan immers achteruit door-
heen de schooljaren. Het is dan mis-
schien ook logisch dat leerlingen voor 
een stuk het plezier in studeren verliezen. 
Misschien kan dit mee helpen verklaren 
waarom plezier doorheen het secundair 
onderwijs daalt, een trend die steeds 
wordt vastgesteld. Pas in het vijfde en 
zesde middelbaar zie je terug een stijging, 
als leerlingen iets kunnen kiezen dat 
aansluit bij hun interesseveld. Een 
puntensysteem en de differentiatie die je 
maakt tussen leerlingen, dat zijn dus 
fenomenen die ik wil bekijken uit een 
motivationeel perspectief. 

Wil ik het zelf wel?

Caleidoscoop: Voor onze laatste vraag 
willen we even terug naar de praktijk van 
vandaag. De meeste leerlingbegeleiders zijn 
vertrouwd met motivatie vanuit het 
veranderingsmodel van Prochaska en 
DiClemente. Hoe spoort dat met de ZDT? 

Maarten: Het model van Prochaska en 
DiClemente spreekt mensen erg aan 
omdat het zeer toegankelijk is en 
gegroeid uit de praktijk. Wetenschappers 

vinden het model problematisch: er 
wordt weliswaar gezegd dat er specifieke 
processen zouden zijn waarop men in 
elke fase zou moeten inspelen, maar daar 
bestaat eigenlijk niet zo veel evidentie 
voor. Prochaska heeft immers de grote 
therapeutische scholen in de jaren 
zeventig geëvalueerd en een transtheore-
tisch model gemaakt van al de processen 
die door die scholen naar voor werden 
geschoven. Zijn ambitie was naar mijn 
aanvoelen exhaustiviteit, hij wou geen 
enkel proces missen. Maar steeds vaker 
stellen mensen de vraag of alle puzzel-
stukken wel op mekaar afgestemd zijn. 
Naar mijn aanvoelen is er ook bitter 
weinig evolutie sinds de jaren tachtig. Men 
schrijft al dertig jaar over de balans tussen 
voor- en nadelen van verandering, de 
veranderingsprocessen, het belang van 
zelfeffectiviteit. Vanuit het ZDT-perspectief 
stel ik mij de vraag in welke mate men in 
elke fase inspeelt op de basisbehoeften 
van de persoon. Het is hierbij belangrijk 
op te merken dat behoefteondersteuning 
voor iemand in de precontemplatiefase 
waarschijnlijk een andere vorm aanneemt 
dan voor iemand die bijvoorbeeld in de 
preparatiefase zit. 

Daar komt nog bij dat het transtheore-
tisch model in wezen toch een kwantita-
tieve visie op motivatie heeft. Hoe verder 
je in de cirkel zit, hoe sterker de 
motivatie tot veranderen. Men vraagt zich 
in dit model in mindere mate af waar die 
bereidheid tot verandering vandaan komt. 
Wil je partner graag dat jij drie stukken 
fruit per dag gaat eten of is het jouw 
keuze om te veranderen hoe je eet? Net 
dat kwaliteitsverschil zou wel eens de 
verklaring kunnen bieden voor de 
beruchte intentie-actiekloof, of waarom 
mensen nieuw gedrag niet volhouden. 
Vanuit ZDT is het namelijk logisch dat een 
intentie die onder druk wordt geformu-
leerd een veel kleinere kans heeft om 
waar te worden of dat een actie die je 
stelt onder druk niet voldragen wordt 
over de tijd. Studies hebben bijvoorbeeld 
mooi aangetoond dat autonoom 
gemotiveerde nieuwjaarsintenties meer 
worden gerealiseerd dan nieuwjaarsinten-
ties die onder druk of door een schuld-
gevoel zijn gevoed. 

En zo stapte Caleidoscoop buiten met een 
hoofd vol frisse ideeën over motivatie en
een f link ingekrompen lijstje aan nieuwjaars-
intenties. 

Méér lezen

Wil je graag nederlandse bijdragen doornemen 
over de zelfdeterminatietheorie, surf dan naar    
http://www.VOPSpsy.ugent.be/Maarten Vansteen-
kiste - nederlands.htm

lezers die meer willen weten over het effect van 
bekrachtigingssystemen op intrinsieke motivatie, 
verwijzen we naar VANSTEENKISTE, M., 
VERSTuyf, J., SOENENS, B. & NEyRINCK, B. (in 
druk). Hoe (de)motiverend zijn beloningen in psychotherapie? 
Een analyse vanuit de zelfdeterminatietheorie. Psychopraxis.

Over het model van Prochaska en DiClemente vind 
je informatie in het artikel van BERNADETTE DE 
MuNTER, Motivationele gespreksvoering. Een eerste 
kennismaking. 1997, 9:5, 28. Je kunt het raadplegen 
op www.caleidoscoop.be

reFerentieS 

DECI, E. L., KOESTNER, R. & RyAN, R. M. (1999).   
A meta-analytic review of experiments examining the 
effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. 
Psychological Bulletin, 125, 627-668. 

DECI, E. L., KOESTNER, R. & RyAN, R. M. (1999). 
The undermining effect is a reality after all: Extrinsic 
rewards, task interest, and self-determination. 
Psychological Bulletin, 125, 692-700.

De tabel op p. 9 is een vereenvoudigde weergave 
van een schema in volgend artikel: VANSTEEN-
KISTE, M., SIERENS, E., SOENENS, B., LENS, W. 
(2007). Willen, moeten en structuur in de klas: over het 
stimuleren van een optimaal leerproces. Begeleid 
zelfstandig leren, 16, 37-58.
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Uit: Leren leren. En het maximale uit jezelf halen - Remind


3 cirkels, 
1 vierkant 
Hoe kom je erachter wanneer je in je 
element bent? Wat doe je dan? 

Met wie doe je dat? En waar? 

 

Jim Collins

Jim Collins heeft een model 
bedacht om zichzelf te 
helpen met het ontdekken 
van wanneer hij nou in zijn 
element is. Eén cirkel voor 
waar je goed in bent, één 
cirkel voor wat je leuk vindt 
en één cirkel voor waar je 
waardering voor krijgt. Het 
doel is om iets te vinden wat 
in alle drie de cirkels valt: 
iets wat je leuk vindt, waar 
je goed in bent en waar je 
ook nog waardering voor 
krijgt. Dit wordt ook wel de 
‘sweet-spot ’ genoemd. 
Activiteiten die voor jou in 
de sweet-spot vallen passen 
bij jou; daar ben jij helemaal 
in je element. Het vierkant 
eromheen is om na te 
denken welke omgeving jou 
stimuleert om in die sweet-
s p o t t e k o m e n . E e n  
voetballer kan een ster zijn 
in het ene team, maar niets 
bereiken in een ander team.

Vul 
de drie cirkels in 

voor jezelf! Vind je het 
lastig om ze in te vullen? 
Neem dan een specifieke 

situatie of omgeving en vul 
de cirkels daarvoor in. Denk 

bijvoorbeeld aan school, 
studie, familie, 

vrienden, hobbies 
of reizen

Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in?

Waar krijg ik 
waardering voor?

Waar ben ik op mijn best?

TIP!

Wat ook kan helpen bij het invullen van de cirkels is: 


- Elke week opschrijven wanneer je in je element was. Wat deed je 
toen? Met wie was je?


- Mensen die jou goed kennen vragen om het schema voor je in te 
vullen en die te vergelijken met die van jezelf 
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PRINCIPLE 1   Students’ beliefs or perceptions about 
intelligence and ability affect their cognitive 
functioning and learning.

PRINCIPLE 2  What students already know affects their 
learning.

PRINCIPLE 3  Students’ cognitive development and  
learning are not limited by general stages  
of development.

PRINCIPLE 4   Learning is based on context, so generalizing 
learning to new contexts is not spontaneous 
but instead needs to be facilitated.

PRINCIPLE 5  Acquiring long-term knowledge and skill is 
largely dependent on practice.

PRINCIPLE 6  Clear, explanatory, and timely feedback to 
students is important for learning.

PRINCIPLE 7  Students’ self-regulation assists learning, 
and self-regulatory skills can be taught.

PRINCIPLE 8  Student creativity can be fostered.

PRINCIPLE 9  Students tend to enjoy learning and perform 
better when they are more intrinsically than 
extrinsically motivated to achieve.

PRINCIPLE 10  Students persist in the face of challenging 
tasks and process information more deeply 
when they adopt mastery goals rather than 
performance goals.

PRINCIPLE 11  Teachers’ expectations about their  
students affect students’ opportunities  
to learn, their motivation, and their  
learning outcomes.

PRINCIPLE 12  Setting goals that are short term  
(proximal), specific, and moderately  
challenging enhances motivation more 
than establishing goals that are long term 
(distal), general, and overly challenging. 

PRINCIPLE 13  Learning is situated within multiple social 
contexts.

PRINCIPLE 14  Interpersonal relationships and commu-
nication are critical to both the teaching–
learning process and the social-emotional 
development of students.

PRINCIPLE 15  Emotional well-being influences  
educational performance, learning,  
and development.

PRINCIPLE 16  Expectations for classroom conduct and 
social interaction are learned and can be 
taught using proven principles of behavior 
and effective classroom instruction.

PRINCIPLE 17  Effective classroom management  
is based on (a) setting and communicating 
high expectations, (b) consistently nurtur-
ing positive relationships, and (c) providing 
a high level of student support.

PRINCIPLE 18  Formative and summative assessments 
are both important and useful but require 
different approaches and interpretations.

PRINCIPLE 19  Students’ skills, knowledge, and abilities 
are best measured with assessment  
processes grounded in psychological  
science with well-defined standards for 
quality and fairness. 

PRINCIPLE 20  Making sense of assessment data  
depends on clear, appropriate, and fair 
interpretation.

TOP 20 PRINCIPLES  
FROM PSYCHOLOGY FOR  
PREK–12 TEACHING AND LEARNING
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3

INTRODUCTION 

Psychological science has much to contribute to enhancing teaching and learn-
ing in the classroom. Teaching and learning are intricately linked to social and 
behavioral factors of human development, including cognition, motivation, 
social interaction, and communication. Psychological science can also provide 
key insights on effective instruction, classroom environments that promote 
learning, and appropriate use of assessment, including data, tests, and mea-
surement, as well as research methods that inform practice. We present here 
the most important principles from psychology—the “Top 20”—that would be 
of greatest use in the context of preK–12 classroom teaching and learning, as 
well as the implications of each as applied to classroom practice. Each principle 
is named and described, relevant supporting literature is provided, and its rele-
vance for the classroom is discussed.

This work of identifying and translating psycholog-
ical principles for use by preK–12 practitioners was 
conducted by a coalition of psychologists, known as 
the Coalition for Psychology in Schools and 
Education, that is supported by the American 
Psychological Association (APA). The coalition is 
an ideal group for translating psychological science 
for classroom use because its members collective-
ly represent a wide spectrum of subdisciplines in 
psychology, including evaluation, measurement, and 
statistics; developmental psychology; personality 
and social psychology; the psychology of aesthetics, 
creativity, and the arts; consulting psychology; edu-
cational psychology; school psychology; counseling 
psychology; community psychology; psychology of 
women; media psychology and technology; group 
psychology and group psychotherapy; psychological 
study of men and masculinity; and clinical child and 
adolescent psychology. 

Also involved in the coalition are psychologists rep-
resenting communities of educators and scientists, as 
well as specialists in ethnic minority affairs; testing 
and assessment; teachers of psychology in secondary 
schools; children, youth, and families; and psycholo-
gy honor societies. Coalition members are employed 

in K–12 schools and in colleges and universities in 
education, liberal arts, and science divisions. Some 
members are in independent practice. All hold exper-
tise in psychology’s application to early childhood, 
elementary, secondary, or special education. 

This coalition specifically, and APA gener-
ally, has been putting psychological science 
to work for preK–12 education for over a 
decade. There are many modules and white papers 
for teachers on the APA website (http://www.
apa.org/ed/schools/cpse). The Top 20 project 
was modeled after APA’s earlier effort of identifying 
Learner-Centered Psychological Principles (1997). 
This initiative updates and broadens those principles.

< Terug naar overzicht



4

METHODOLOGY

The method to derive the Top 20 principles was as follows. The coalition, 
operating in the mode of a National Institutes of Health consensus panel, 
engaged in a series of activities. First, each member was asked to 
identify two constructs, or “kernels” (Embry & Biglan, 2008), from 
psychology thought to be most essential for facilitating successful 
classroom teaching and learning. This process led to the identification 
of approximately 45 kernels/ principles. 

Next, steps were taken to categorize, validate, and 
consolidate these principles. The first step was to 
cluster the 45 principles according to key domains of 
classroom application (e.g., How do students think 
and learn?). This was conducted in an iterative process 
across several meetings of the coalition. 

Second, a validation procedure for the 45 principles 
was undertaken. Several national blueprint publi-
cations related to teaching were analyzed to assess 
whether each of these principles also had been identi-
fied by the broader community of educators as critical 
to teacher practice. Cross-checking analyses were con-
ducted on APA’s standards for high school curriculum 
in psychology; the PRAXIS Principles of Learning and 
Teaching examination from the Educational Testing 
Service; documents from the National Council for the 
Accreditation of Teacher Education; the InTASC (In-
terstate Teacher Assessment and Support Consortium) 
standards; a popular educational psychology textbook; 
and the National Association of School Psychologists’
Blueprint for Training and Practice. These documents 
were searched for evidence of what teachers were 
expected to know or be able to do and whether these 
expectations could be linked to the principles that 
the coalition had identified. There was support for all 
principles in one or more documents. Hence, all were 
retained for the next step in the validation process. 

To identify the most important of the 45 principles/
kernels, we used a modified Delphi process (modeled 
after the Institute of Medicine’s report Improving 
Medical Education: Enhancing the Behavioral and 
Social Science Content of Medical School Curricula). 
Using a scale system, four coalition members rated 
each of the principles and assigned each a high, medi-
um, or low priority score (1–3). Mean scores for each 
item were calculated. On the basis of the mean scores, 
low-priority principles were discarded, leaving 22 
principles. These were then analyzed for their relation 
to each other and were synthesized into the final 20 
presented here.1

These Top 20 were then placed into five areas of 
psychological functioning. The first eight principles 
relate to cognition and learning and address the 
question How do students think and learn? The 
next four (9–12) discuss the question What moti-
vates students? The following three (13–15) pertain 
to the social context and emotional dimensions that 
affect learning and focus on the question Why are 

1 We also wish to acknowledge the invaluable contributions of the
following authors to our conceptualization of the work: Henry 
Roediger I I I  (2013); John Dunlosky, Katherine Rawson, Elizabeth 
Marsh, Mitchell Nathan, and Daniel Willingham (2013); the Society 
for the Teaching of Psychology (Benassi, Overson, & Hakala, 2014); 
and Lucy Zinkiewicz, Nick Hammond, and Annie Trapp (2003) 
from the University of York.

< Terug naar overzicht



5METHODOLOGY

social context, interpersonal relationships, 
and emotional well-being important to student 
learning? The next two principles (16–17) relate to 
how context can affect learning and address the ques-
tion How can the classroom best be managed?
Finally, the last three principles (18–20) examine the 
question How can teachers can assess student 
progress?

REFERENCES
American Psychological Association, Learner-Centered Principles 

Work Group. (1997). Learner-centered psychological principles: 
A framework for school reform and design. Retrieved from 
http:/ / www.apa.org/ ed/ governance/ bea/ learner-centered.pdf

Benassi, V. A., Overson, C. E., & Hakala, C. M. (Eds.). (2014). Apply-
ing the science of learning in education: Infusing psychological 
science into the curriculum. Retrieved from the Society for the 
Teaching of Psychology website: http:/ / teachpsych.org
/ resources/ documents/ ebooks/ asle2014.pdf

Council of Chief State School Officers’ Interstate Teacher Assessment 
and Support Consortium (InTASC). (2011). Model core teaching 
standards: A resource for state dialogue. Retrieved from 
http:/ / www.ccsso.org/ Documents/ 2011/ InTASC_Model_Core
_Teaching_Standards_2011.pdf 

Cuff, P. A., & Vanselow, N. A. (Eds.). (2004). Enhancing the behav-
ioral and social sciences in medical school curricula. Washing-
ton DC: National Academies Press. 
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Roediger, H. L. (2013). Applying cognitive psychology to education: 
Translational education science. Psychological Science in the 
Public Interest, 14, 1–3. doi:10.1177/ 1529100612454415

Whitlock, K. H., Fineburg, A. C., Freeman, J. E., & Smith, M. T. 
(2005). National standards for high school psychology curricu-
la. Retrieved from the APA website: http:/ / www.apa.org/ about
/ policy/ high-school-standards.pdf 

Woolfolk, A. (2013). Educational psychology (12th ed.). Upper Sad-
dle River, NJ: Pearson. 

Ysseldyke, J., Burns, M., Dawson, P., Kelley, B., Morrison, D., Ortiz, 
S., . . . Telzrow, C. (2006). School psychology: A blueprint for 
training and practice III. Retrieved from the National Associa-
tion of School Psychologists’ website: http:/ / www.nasponline.
org/resources/blueprint/finalblueprintinteriors.pdf 

Zinkiewicz, L., Hammond, N., & Trapp, A. (2003). Applying psy-
chology disciplinary knowledge to psychology teaching and 
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of York.

< Terug naar overzicht



6

PRINCIPLE 1 Students’ beliefs 
or perceptions about intelligence 
and ability affect their cognitive 
functioning and learning.

EXPLANATION
Students who believe intelligence is malleable and not 
fixed are more likely to adhere to an “incremental” or 
“growth” mind-set about intelligence. Those who hold 
the opposite view, that intelligence is a fixed trait, tend 
to adhere to the “entity” theory of intelligence. Stu-
dents holding to the latter view focus on performance 
goals and believe they continually need to demon-
strate and prove their intelligence, making them more 
hesitant to take on highly challenging tasks and more 
vulnerable to negative feedback than students holding 
an incremental view. Students with an incremental 
mind-set generally focus on learning goals and are 
more willing to take on challenging tasks in an effort 
to test and expand (as opposed to defensively prove) 
their intelligence or ability. Hence, they rebound more 
easily from negative feedback and failure. Accordingly, 
students who believe that intelligence and ability can 
be enhanced tend to perform better on a variety of cog-
nitive tasks and in problem-solving situations. 

One evidence-based approach to fostering a growth 
mind-set is framed in terms of the attributions teach-
ers assign to student performance. When students 
experience failure, they are likely to ask “why?” The 
answer to that question is a causal attribution. Causal 
attributions, which relate to growth and entity mind-
sets, respectively, distinguish motivated from unmoti-
vated students. Attributions that tend to blame one’s 
ability (“I  failed because I ’m just not smart enough”) 
are associated with the view that intelligence is fixed. 
In contrast, attr ibutions that blame lack of effort (“I  
failed because I  didn’t try hard enough”) generally 
reflect an incremental or growth view of intelligence. 

Students are better able to cope when failure is at-
tributed to a lack of effort rather than to low ability 
because the former is unstable (effort fluctuates over 
time) and controllable (students can generally try 
harder if they want to).

RELEVANCE FOR TEACHERS
When teachers attribute a student’s poor performance 
to controllable and modifiable causes, such as lack of 
effort or poor choice of strategy, they afford students 
the expectation or hope that things can be different in 
the future. Teachers can foster student beliefs 
that their intelligence and ability can be de-
veloped through effort and experiences with 
applying different strategies:

• Teachers can convey to students that their failure
at any given task is not due to lack of ability but 
rather that their performance can be enhanced, 
particularly with added effort or through the use 
of different strategies. Attributing failure to low 
ability often leads students to give up when they 
encounter failure. Hence, when students believe 
their performance can be improved, they are fos-
tering a growth mind-set that can bring motivation 
and persistence to bear on challenging problems or 
material.

• Teachers should avoid generating ability-based
attributions when a task is moderately easy. For 
example, when teachers praise a student by saying 
“You’re so smart” after the student has finished a 
task or quickly figured out an answer to a relatively 
unchallenging problem, the teacher may inadver-
tently encourage that student to associate smart-
ness with speed and lack of effort. These associa-
tions become problematic when students are later 
presented with more challenging material or tasks 
that require more time, effort, and/or the use of 
different approaches. 

TOP 20 PRINCIPLES

How do students think 
and learn? 

< Terug naar overzicht



7How do students think and learn? 

• Teachers need to be judicious in their use of praise,
making sure the content of that praise is tied to 
effort or successful strategies and not ability. 
Indirect and subtle cues about low ability can 
be unintentionally communicated by teachers, 
especially when they are attempting to protect the 
self-esteem of failure-prone students. For example, 
offering praise for success on a relatively easy task 
may not be reassuring or reinforcing to the stu-
dent. In fact, such praise may undermine motiva-
tion because it suggests a student does not have 
the ability to succeed at a more difficult task (e.g., 
“Why is my teacher praising me for getting these 
easy problems right?). 2

• When presenting students with challenging ma-
terials and tasks, teachers may want to be aware 
of situations in which students expend minimal, 
modest, or incomplete effort. This self-handicap-
ping may reflect a student’s fear of embarrassment 
or failure (“I f I  don’t even try, people will not think 
I ’m dumb if I  fail”). 

• When teachers are consistent in their offer of 
help to all students and communicate mild and 
constructive criticism following failure, students 
are more likely to attribute their failure to lack of 
effort and to believe teachers’ expressions of high 
expectations that they will do better in the future. 
Unsolicited offers of help by a teacher, especially 
when other students do not receive help, and sym-
pathetic affect from a teacher following student 
failure can be interpreted by students as indirect 
and subtle cues about low ability. 

To be clear, we are not suggesting that teachers should 
never praise or help their students or that they should 
always express disappointment (rather than sympa-
thy) or offer constructive criticism (rather than com-
pliments). The appropriateness of any feedback will 
depend on many factors based on teacher judgment of 
the situation. The general message is that attribution 
principles, which are intricately linked to mind-set, 
help explain how some well-intentioned teacher behav-
iors may have unexpected, or even negative, effects on 
students’ beliefs about their own abilities.

REFERENCES
Aronson, J., Fried, C., & Good, C. (2002). Reducing the effects 

of stereotype threat on African American college students by 
shaping theories of intelligence. Journal of Experimental Social 
Psychology, 38, 113–125. doi:10.1006/ jesp.2001.1491

Aronson, J., & Juarez, L. (2012). Growth mindsets in the labora-
tory and the real world. In R. F. Subotnik, A. Robinson, C. M. 
Callahan, & E. J. Gubbins (Eds.), Malleable minds: Translating 
insights from psychology and neuroscience to gifted education 
(pp. 19–36). Storrs, CT: National Research Center on the Gifted 
and Talented.

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Im-
plicit theories of intelligence predict achievement across an 
adolescent transition: A longitudinal study and an interven-
tion. Child Development, 78(1), 246–263. doi:10.1111/ j.1467-
8624.2007.00995.x

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. 
New York, NY: Random House.

Good, C., Aronson, J., & Inzlicht, M. (2003). Improving 
adolescents’ standardized test performance: An intervention 
to reduce the effects of stereotype threat. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 24, 645–662. doi.org/ 10.1016
/ j.appdev.2003.09.002

PRINCIPLE 2 What students  
already know affects their learning. 

EXPLANATION
Students come to classrooms with knowledge based 
on their everyday experiences, social interactions, 
intuitions, and what they have been taught in other 
settings and in the past. This prior knowledge affects 
how they will incorporate new learning because what 
students already know interacts with the material 
being learned. Accordingly, learning consists of 
either adding to existing student knowledge, 
known as conceptual growth, or transform-
ing or revising student knowledge, known 
as conceptual change. Learning as conceptual 
growth occurs when student knowledge is consis-
tent with material to be learned. Conceptual change 
is required when student knowledge is inconsistent 
or erroneous with respect to correct information. In 
these cases, students’ knowledge consists of “miscon-
ceptions” or “alternative conceptions.” Many com-
mon misconceptions are held by both students and 
adults, particularly in subjects such as mathematics 

2 See APA module on praise: http:/ / www.apa.org/ education/ k12
/ using-praise.aspx.
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8 TOP 20 PRINCIPLES

and science.3 Teachers can gain an understanding of 
students’ current understanding of a specific subject 
area by administering an initial assessment of student 
knowledge prior to instruction on a topic. This type 
of assessment, called a formative assessment, can be 
used as a type of a pretest or as a baseline for student 
knowledge. 

When the baseline assessment shows students to 
be harboring misconceptions, learning will require 
conceptual change—that is, revision or transformation 
of student knowledge. Achieving conceptual change 
in students is far more challenging for teachers than 
inducing conceptual growth because misconceptions 
tend to be entrenched in reasoning and resistant to 
change. Students, like anyone, can be very reluctant to 
alter their thinking, since it is familiar to them. Also, 
students are generally unaware that their concepts are 
erroneous and hence believe them to be correct.

RELEVANCE FOR TEACHERS
Teachers can be instrumental in achieving both con-
ceptual growth and conceptual change in students:

• When the baseline assessment shows students’
current knowledge to be consistent with the curric-
ular concepts to be taught, teachers can facilitate 
conceptual growth by engaging students in mean-
ingful, thoughtful interaction with the information 
to be learned. This might include having students 
engage in activities such as reading, defining, 
summarizing, synthesizing, applying concepts, and 
participating in hands-on activities. 

• Simply telling students they need to think dif-
ferently or using teaching strategies for induc-
ing conceptual growth will generally not lead to 
substantial change in student thinking. Bringing 
about conceptual change requires teachers’ use 
of specific instructional strategies. Many of these 
entail methods that precipitate cognitive conflict 
or dissonance in the minds of students by helping 
make them aware of the discrepancy between their 

own thinking and correct curricular material or 
concepts. For example: 

• Teachers can have students play an active role 
in predicting solutions or processes and then 
show these predictions to be faulty. 

• Teachers can present students with credible
information or data that run counter to their 
misconceptions. 

REFERENCES 
Eryilmaz, A. (2002). Effects of conceptual assignments and con-

ceptual change discussions on students’ misconceptions and 
achievement regarding force and motion. Journal of Research in 
Science Teaching, 39(10), 1001–1015. doi.org/ 10.1002
/ tea.10054

Holding, M., Denton, R., Kulesza, A., & Ridgway, J. (2014). Con-
fronting scientific misconceptions by fostering a classroom of 
scientists in the introductory biology lab. American Biology 
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PRINCIPLE 3 Students’ cogni-
tive development and learning are 
not limited by general stages of 
development.

EXPLANATION
Student reasoning is not limited or determined by an 
underlying cognitive stage of development linked to an 
age or a grade level. Instead, newer research on cog-
nitive development has supplanted these stage theory 
accounts. Infants have been found to have early, possi-
bly native, competencies (biologically based) in certain 
domains. For example, children can show knowledge 
of principles related to the physical world (e.g., that 
stationary objects are displaced when they come into 
contact with moving objects or that inanimate objects 
need to be propelled into motion), biological causality 
(e.g., animate and inanimate entities differ), and num-
bers/ numeracy (e.g., an understanding of numerical 
values up to three items). Studies of cognitive devel-
opment and learning that emphasize the background 
knowledge or knowledge base of students reveal that 
they have many structures in place. For example, stu-
dents have a structure, known as schemas (i.e., mental 
representations), which guide their understanding 
when encountering text and events. 

Contextualist approaches to cognitive development 
and learning describe how context affects cognition. 
Supporters of cognitive approaches point out that cog-
nition can be interpersonally based, such that student 
reasoning can be facilitated to more advanced levels 
when students interact with more capable others and/
or with more advanced materials. This strategy is espe-
cially effective when materials are pitched not too near 
or too far from students’ current level of functioning.
This principle is captured in what is called the zone 
of proximal development. Contextualist approaches 
also support the idea that cognition can be “situated,” 
whereby knowledge accrues through the lived practice 
of people in a society. That is, learning is conceived 
as participation in communities, with students pro-
gressively acquiring situated actions (such as farming, 
learning a craft, or adapting to societal expectations). 
Formal schooling can be viewed as a practice. 

In sum, students are capable of higher level 
thinking and behavior when (a) there is some 
biological base (early competency) for knowl-
edge in the domain, (b) they already have some 
familiarity or expertise with a knowledge do-
main, (c) they interact with more capable oth-
ers or challenging materials, and (d) in socio-
cultural contexts with which they are familiar 
through experience. Conversely, when students are 
not familiar with a particular knowledge domain, are 
not challenged by the interpersonal context or learning 
materials, or find the context of learning to be unfamil-
iar, their reasoning may be less sophisticated.

RELEVANCE FOR TEACHERS
Teachers’ estimation of what material should be 
presented and the method of presentation are more 
effective when they can take into account the do-
main-relevant and contextual knowledge of their 
students. Baseline assesssments can be used to assess 
this knowledge, and the results can be very informa-
tive for instructional design. Students’ developmental 
levels can help teachers decide which instructional 
experiences might be appropriate and relevant, but age 
should not necessarily be viewed as the main or sole 
determinant of what a student is capable of knowing 
or reasoning.4 In designing instruction, teachers can 
facilitate student reasoning by the following:

• Encouraging  students’ reasoning in familiar 
areas—that is, in knowledge domains and contexts 
in which students already have substantial knowl-
edge. For example, students are able to compre-
hend reading material at a higher level and are 
able to write with greater sophistication when they 
have substantial knowledge relevant to the topic of 
the reading or writing assignment. 

• Presenting topics and domains pitched at a mod-
erate distance from students’ current level of 
functioning. Providing information that is not too 
elementary to be easily understood and not too 
complex to be out of range of understanding even 
with assistance represents the perfect level of entry 
for new material. I f a topic is unfamiliar, teach-
ers may want to link that topic to what students 

4 See http:/ / www.apa.org/ education/ k12/ brain-function.aspx.
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already know to foster more advanced levels of 
reasoning. 

• Using heterogeneous groupings, whereby students 
are placed in mixed-ability groups to allow for in-
teraction with higher level thinkers in learning and 
problem solving. 

• Helping students already at very high levels of
functioning achieve even higher levels by facilitat-
ing their interaction with still more advanced peers 
or with instructors and by using advanced learn-
ing materials (as noted in the third bulleted entry 
above). 

• Familiarizing students with the culture of class-
rooms and schooling practices. Although not all 
classroom work can be approached by relying on 
peer collaboration, when possible this approach 
can help students whose background experiences 
have not familiarized them with schooling and 
classroom practices in the United States.
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PRINCIPLE 4 Learning is based 
on context, so generalizing learning 
to new contexts is not spontaneous 
but instead needs to be facilitated. 

EXPLANATION
Learning occurs in context. Contexts can consist of 
subject-matter domains (e.g., science), specific tasks/
problems (e.g., a textbook problem to solve), social 
interactions (e.g., caretaking routines between a 
parent and child), and situational/ physical settings 

(e.g., home, classrooms, museums, labs). Hence, for 
learning to be more effective or powerful, it needs to 
generalize to new contexts and situations. Student 
transfer or generalization of their knowledge 
and skills is not spontaneous or automatic; it 
becomes progressively more difficult the more 
dissimilar the new context is from the original 
learning context. Notably, transfer or generalization 
of student knowledge can be facilitated and supported. 
Moreover, students’ ability to transfer learning is an 
important indicator of the quality of their learning—its 
depth, adaptability, and flexibility. 

RELEVANCE FOR TEACHERS
Teachers can support student transfer of knowledge 
and skills across contexts—from highly similar to 
highly dissimilar contexts. This is best done by the 
following: 

• Identifying and building on strengths that students
bring to a learning situation and thereby making 
connections between students’ current knowledge 
and the teachers’ learning goals.

• Teaching a topic or concept in multiple contexts.

• Helping students compare and contrast contexts
and noting contextual similarities that make trans-
fer appropriate. 

• Taking the time to focus on deep, underlying 
concepts in a domain and promoting learning 
by understanding rather than focusing on 
surface-level elements in a learning situation or 
by memorizing the specific elements. For example, 
in biology, the ability to remember the physical 
properties of veins and arteries (e.g., that arteries 
are thicker, more elastic, and carry blood from the 
heart) is not equivalent to understanding why 
they have these properties. Understanding is 
critical for transfer problems, such as, “Imagine 
trying to design an artery. Would it have to be 
elastic? Why or why not?” Organizing facts around 
general principles aligns with how experts organize 
knowledge. For example, while physics experts 
approach problem solving by way of major princi-
ples or laws that apply to the problem, beginners 
focus on the equations and plugging numbers into 
the formulas. 
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• Helping students see the application of their
knowledge to the real world (e.g., using multiplica-
tion and division to understand the cost of pur-
chases in a store) or assisting them in transferring 
real-world knowledge when trying to understand 
academic principles. Teachers can provide occa-
sions and multiple contexts in which students can 
use and practice their knowledge. For example, 
students may not spontaneously recognize the 
relevance of their learning about solving division 
problems unless it is applied to computing gas 
mileage in a real-world context. Teachers can help 
students generalize/ apply their knowledge by reg-
ularly providing real-life instances of the academic 
behaviors in which they are engaged. 

REFERENCES
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Saxe, G. B. (1991). Culture and cognitive development: Studies in 

mathematical understanding. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Sousa, D. A. (2011). How the brain learns (4th ed.). Thousand Oaks, 

CA: Corwin.

PRINCIPLE 5 Acquiring  
long-term knowledge and skill is 
largely dependent on practice. 

EXPLANATION
What people know (their knowledge base) is inscribed 
in long-term memory. Most information, particularly 
when related to academic content and highly skilled 
activities (e.g., sports; artistic endeavors such as play-
ing a musical instrument), must be processed in 
some way before being stored in long-term memory. 
At any given moment, students experience an enor-
mous amount of stimuli in the environment, but only 
a small portion is further processed in the form of 
attention and encoding, ultimately moving into 
a time-constrained and limited-capacity memory-
storage area known as short-term or  working mem-
ory. To be retained more permanently, information 

must be transferred into long-term memory, which by 
definition is of relatively long duration (e.g., decades), 
has very large capacity, and is highly organized (e.g., 
categorized). The transfer of information from short-
term to long-term memory is accomplished through 
different strategies, and practice is key to this transfer 
process.5

Studies comparing the performance of experts and 
novices have uncovered important distinctions be-
tween deliberate practice and other activities, such as 
play or “drill and kill” repetition. Rote repetition—sim-
ply repeating a task—will not by itself improve perfor-
mance or long-term retention of content. Instead, 
deliberate practice involves attention, rehears-
al, and repetition over time and leads to new 
knowledge or skills that can later be developed 
into more complex knowledge and skills. Al-
though other factors such as intelligence and motiva-
tion also affect performance, practice and rehearsal 
are necessary, if not sufficient, activities for acquiring 
expertise. 

Overall, learning is improved in at least five ways 
through rehearsal and deliberate practice. Evidence 
demonstrates that (a) the likelihood that learning will 
be long term and retrievable is increased, (b) student 
ability to apply elements of knowledge automatical-
ly and without reflection is enhanced, (c) skills that 
become automatic free up students’ cognitive resourc-
es for learning more challenging tasks, (d) transfer of 
practiced skills to new and more complex problems is 
increased, and (e) gains often bring about motivation 
for more learning.

RELEVANCE FOR TEACHERS
Student practice can be elicited and encouraged by 
teachers in a variety of ways. Because practice requires 
intense, focused effort, students may not find it inher-
ently enjoyable; therefore, teachers need to encourage 
students to practice by pointing out that expending 
effort leads to improved performance. 

Teachers can motivate students to engage in practice 
by expressing confidence in their ability to do well in 
solving practice problems and by designing activities 

5 See http:/ / www.apa.org/ education/ k12/ practice-acquisition.aspx.
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that maximize students’ opportunities to succeed. 
Unrealistic or poorly designed practice problems may 
lead to student frustration and less motivation to at-
tempt future practice problems. Tests (or quizzes) that 
are given immediately after a learning exercise give 
students opportunities to practice, and they tend to 
do well because the learning is recent. However, their 
success in this case does not ensure long-term reten-
tion. Effective methods of implementing practice in the 
classroom include: 

• Using reviews and tests (practice testing). The 
value of testing or any kind of practice exercise is 
enhanced by conducting them at spaced intervals 
(distributive practice) and giving them frequently. 
Brief tests with open-ended questions are partic-
ularly effective because they require that students 
not only recall information from long-term mem-
ory but also generate new information from that 
retrieval. 

• Providing students with a schedule of repeated op-
portunities (interleaved practice) to rehearse and 
transfer skills or content by practicing with tasks 
that are similar to the target task or using several 
methods to approach the same task.  

• Designing tasks with students’ existing knowledge
in mind (see Principle 2).
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PRINCIPLE 6 Clear, explanatory, 
and timely feedback to students is 
important for learning.

EXPLANATION
Student learning can be increased when stu-
dents receive regular, specific, explanatory, 
and timely feedback on their work. Feedback that 
is occasional and perfunctory (e.g., saying “good job”) 
is neither clear nor explanatory and does not increase 
student motivation or understanding. Clear learning 
goals help to increase the effectiveness of feedback to 
students because the comments can be directly tied to 
the goals, and regular feedback prevents students from 
getting off track in their learning.  

RELEVANCE FOR TEACHERS
The feedback teachers offer can be most effective when 
it provides students with specific information about 
their current state of knowledge and performance as 
related to learning goals. For example:

• Teachers can tell students what they are (or are
not) understanding and the strength of their 
performance by relating their progress to specific
learning goals. 

• Feedback can also incorporate information on
what students can do in the future to achieve those 
goals. For example, rather than general remarks, 
such as “good job” or “you do not appear to be 
getting this,” teachers can make more directed 
comments, such as “Your topic sentences provided 
a good summary of the main idea in each para-
graph. In the future, you also need to address the 
meaning of the text as a whole by generating and 
explaining a few points that take into account how 
all the main ideas interact with one another.” 

• Feedback on quizzes and practice tests is helpful
to students and appears to improve classroom 
performance in the future. Examples of such 
feedback include providing the correct response 
when students answer incorrectly or, alternatively, 
providing guidance that helps students discover 
the correct response themselves. 
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• Providing feedback in a timely way (e.g., as quick-
ly as possible after a quiz) assists learning and 
is usually more effective than providing delayed 
feedback. 

• The tone and targeting of feedback affect student 
motivation. Students tend to respond better if 
feedback minimizes negativity and addresses sig-
nificant aspects of their work and understanding, 
in contrast to feedback that is negative in tone and 
focused excessively on details of student perfor-
mance that are less relevant to the learning goals. 

• When students are learning a new task or strug-
gling with an existing one, frequent praise follow-
ing small degrees of improvement is very import-
ant, and when progress is evident, encouragement 
to persist can matter a great deal. Targeted feed-
back can also motivate students to continue to 
practice learning a new skill (see Principle 5).6
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PRINCIPLE 7 Students’  
self-regulation assists learning,  
and self-regulatory skills can be 
taught. 

EXPLANATION
Self-regulatory skills, which include attention, organi-
zation, self-control, planning, and memory strategies, 
can facilitate mastery of the material to be learned. 
Although these skills may increase over time, they are 
not subject only to maturation. These skills also can 
be taught or enhanced, specifically through di-
rect instruction, modeling, support, and class-
room organization and structure.

RELEVANCE FOR TEACHERS
Teachers can help students learn self-regulatory skills 
by introducing teaching strategies to enhance atten-
tion, organization, self-control, planning, and remem-
bering, all of which can greatly facilitate learning. 
Moreover, the classroom environment itself can be 
organized to enhance self-regulation. Organizational 
assistance can be provided in several ways:

• Teachers can present the goals of lessons and tasks
very clearly to students. 

• They can break down tasks into smaller, “bite-
size,” meaningful components and clearly spell out 
the criteria for successful task performance. 

• Teachers also can provide time and opportunities
for students to engage in practice. 

• Some processing time and activity (e.g., summa-
rizing, questioning, rehearsing, and practice) are 
necessary for long-term remembering. 

• Teachers can help students plan by helping them
identify and evaluate the short- and long-term 
consequences of their decisions. 

• Teachers can use cues to alert students that im-
portant information is to follow when introducing 
a new concept to increase student attention. 6 See Using Classroom Data to Give Systematic Feedback to 

Students to Improve Learning: http:/ / www.apa.org/ education
/ k12/ classroom-data.aspx.
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• Teachers can organize classroom time by incorpo-
rating periods of focused time, interactive peri-
ods, and so forth, so students are able to practice 
intense focusing followed by more socially interac-
tive methods of learning. 
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PRINCIPLE 8 Student creativity 
can be fostered.

EXPLANATION
Creativity—defined as the generation of ideas that are 
new and useful in a particular situation—is a critical 
skill for students in the information-driven economy 
of the 21st century. Being able to identify problems, 
generate potential solutions, evaluate the effectiveness 
of those strategies, and then communicate with others 
about the value of the solutions are all highly relevant 
to educational success, workforce effectiveness, and 
quality of life. Creative approaches to teaching can 
inspire enthusiasm and joy in the learning process 
by increasing student engagement and modeling of 
real-world application of knowledge across domains. 
Contrary to the conventional wisdom that creativity is 
a stable trait (you either have it or you don’t), creative 
thinking can be developed and nurtured in stu-
dents, making it an important outcome of the 
learning process for students and educators. 

RELEVANCE FOR TEACHERS
A variety of strategies are available for teachers to fos-
ter creative thinking in students: 

• Educators can allow for a wide range of student
approaches to completing tasks and solving prob-
lems, as the strategies being taught may not be the 
only ways to answer a specific question. 

• Teachers should emphasize the value of diverse
perspectives as fuel for discussion, reinforcing that 
such perspectives are clearly valued and not penal-
ized in the classroom. 

• Teachers should also avoid the tendency to see
highly creative students as disruptive; instead, 
student enthusiasm can be channeled into solving 
real-world problems or taking leadership roles on 
certain tasks.

The creative process is often misconstrued as being 
purely spontaneous or even frivolous, yet extensive re-
search provides evidence that creativity and innovation 
are the result of disciplined thinking. For this reason, 
other instructional strategies that can foster creativity 
include:

• Varying activities by including prompts in assign-
ments, such as create, invent, discover, imagine if,
and predict.

• Using methods that focus on questioning,
challenging prevailing beliefs, making unusual 
connections, envisioning radical alternatives, and 
critically exploring ideas and options. 

• Providing opportunities for students to solve prob-
lems in groups and communicate their creative 
ideas to a wide range of audiences (peers, teachers, 
community members).

• Modeling creativity. Teachers are powerful mod-
els, and as such they should share with students 
their own creativity—including the use of multiple 
strategies to solve problems across various as-
pects of their lives. This modeling can also involve 
examples of how creativity is not necessary in all 
situations, which may help students develop an 
improved sense of confidence in their judgment 
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as to when it is appropriate to focus on getting 
one right answer and when to pursue alternative 
approaches.
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PRINCIPLE 9 Students tend 
to enjoy learning and to do better 
when they are more intrinsically 
rather than extrinsically motivated 
to achieve. 

EXPLANATION
Intrinsic motivation refers to engaging in an activity 
for its own sake. To be intrinsically motivated means to 
feel both competent and autonomous (e.g., “I  can do it 
for myself”). Students who are intrinsically motivated 
work on tasks because they find them enjoyable. In 
other words, participation is its own reward and is not 
contingent on tangible rewards such as praise, grades, 
or other external factors. In contrast, students who 
are extrinsically motivated engage in learning tasks as 
a means to an end, such as to get a good grade, to get 
praise from their parents, or to avoid punishment. I t 
is not the case that intrinsic and extrinsic motivation 
are at opposite ends of a motivation continuum, such 
that having more of one means having less of the other. 
Instead, students engage in academic tasks for both 
intrinsic and extrinsic reasons (e.g., because they enjoy 
it and to get a good grade). Nonetheless, intrinsically 
motivated task engagement is not only more enjoy-
able, it is positively related to more enduring learning, 
achievement, and perceived competence and is nega-
tively related to anxiety. 

These benefits occur because students who are intrin-
sically motivated are more likely to approach their 
tasks in ways that enhance learning, such as attending 
more closely to instruction, organizing new informa-
tion effectively, and relating it to what they already 
know. They also feel more self-efficacious and are not 
burdened by achievement anxiety. On the other hand, 

students who are more extrinsically motivated may be 
so focused on the reward (e.g., getting a high grade) 
that learning is superficial (e.g., the student may resort 
to shortcuts such as skimming the reading for specif-
ic terms rather than absorbing the entire lesson), or 
they may become discouraged if the pressures are too 
high. Furthermore, externally motivated students may 
disengage once the external rewards are no longer pro-
vided, whereas intrinsically motivated students show 
more long-lived mastery of learning goals.7

Notably, however, a substantial body of experimental 
research studies shows that extrinsic motivation, when 
properly used, is very important to producing posi-
tive educational outcomes. Research also shows that 
students develop academic competence when they do 
tasks repeatedly in carefully constructed ways so that 
the basic skills become automatic. As more basic skills 
become automatic, the tasks require less effort and are 
more enjoyable. Just as in sports, students improve 
their reading, writing, and mathematics skills when 
they do these activities repeatedly with teacher guid-
ance and feedback, gradually progressing from less 
complex tasks to more difficult ones. Students’ engage-
ment in these activities often requires teacher encour-
agement and praise for making progress. As students 
develop increasing competence, the knowledge 
and skills that have been developed provide a 
foundation to support the more complex tasks, 
which become less effortful and more enjoy-
able. When students have reached this point, 
learning often becomes its own intrinsic re-
ward.

RELEVANCE FOR TEACHERS
Promoting intrinsic motivation requires the incorpo-
ration of practices and activities that support students’ 
fundamental need to feel competent and autonomous: 

What motivates
students?

7 See also http:/ / www.apa.org/ education/ k12/ learners.aspx.
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• When using grades, teachers might want to high-
light their informational (feedback) rather than 
controlling (rewarding/ punishing) function. 

• A useful strategy when using any external con-
straints such as deadlines is to think about wheth-
er the constraints will be perceived by students as 
too controlling. Much of the perception of control 
can be managed by the way in which a task is 
communicated to students. Autonomy needs are 
more likely to be satisfied when students have 
choices. Allowing students to select from an array 
of achievement activities and to have a role in 
establishing rules and procedures helps foster 
perceptions of autonomy. This approach can also 
help students learn the value of choosing tasks that 
are of intermediate difficulty for them. Tasks are 
optimally challenging when they are neither too 
easy nor too hard. 

• Because intrinsic motivation involves enjoying
a task for its own sake, teachers might want to 
incorporate the ideas presented for Principle 8 on 
creativity so as to introduce novelty by providing 
some level of surprise or incongruity and allowing 
for creative problem solving. 

Supporting students’ intrinsic motivation to achieve 
does not mean that teachers should completely elimi-
nate the use of rewards. Certain tasks in the classroom 
and in life, like practicing new skills, are going to be 
inherently uninteresting to students. I t is important 
to teach students that some tasks, even tasks that are 
necessary to master, might be uninteresting at first yet 
require consistent, sometimes tedious, engagement for 
learning. Once learned, new skills may become their 
own reward. 
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PRINCIPLE 10 Students persist 
in the face of challenging tasks and 
process information more deep-
ly when they adopt mastery goals 
rather than performance goals. 

EXPLANATION
Goals are the rationale for why students engage in 
particular learning activities. Researchers have iden-
tified two broad types of goals: mastery goals and
performance goals. Mastery goals are oriented toward 
acquiring new skills or improving levels of compe-
tence. Students who hold mastery goals are motivated 
to learn new skills or achieve mastery in a content area 
or on a task. In contrast, students who adopt perfor-
mance goals are motivated to demonstrate that they 
have adequate ability or to avoid tasks in an effort to 
conceal a perception of having low ability. Accord-
ing to this analysis, individuals can engage in 
achievement activities for two very different 
reasons: They may strive to develop compe-
tence by learning as much as they can (mas-
tery goals), or they may strive to display their 
competence by trying to outperform others 
(performance goals). Performance goals can 
lead to students’ avoiding challenges if they are 
overly concerned about performing as well as 
other students. In typical classroom situations, 
when students encounter challenging materi-
als, mastery goals are generally more useful 
than performance goals. 
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RELEVANCE FOR TEACHERS
There are specific ways in which teachers can organize 
instruction to foster mastery goals:

• Try to emphasize individual effort, current prog-
ress over past performance, and improvement 
when evaluating student work rather than rely on 
normative standards and comparison with others. 

• In classroom settings, student evaluations are best 
delivered privately. 

• Praise like “perfect,” “brilliant,” and “amazing” 
that provides no specific information to the stu-
dent about what was done so well is best avoided 
because it does not promote guidance for replicat-
ing high-quality work. 

• I t is best to avoid social comparisons. Whereas 
high-achieving students often enjoy public rec-
ognition of their accomplishments and should be 
praised when their level of achievement exceeds 
previous personal levels, those who are struggling 
or who worry about appearing “dumb” can be dis-
couraged by social comparisons. Instead, teachers 
could consider the progress each student has made 
on his or her individual work in a manner that 
does not compare one student’s work to another. 

• Encourage students to see mistakes or wrong
answers as opportunities to learn rather than as 
sources of evaluation or evidence of ability. I f 
teachers focus too much attention (through praise) 
on perfect scores and make mistakes too visible 
(e.g., red marks on students’ papers), students can 
come to devalue mistakes and be reluctant to view 
them as a natural part of learning.  

• Individualize the pacing of instruction as much as
possible. Some students take longer to master the 
material than others and should be given that extra 
time. Allowing students a role in setting timelines 
for completing tasks and monitoring their own 
progress helps them focus on process (acquiring 
mastery) in addition to the outcome (perfor-
mance). 

It is important to consider the context of different en-
vironments when planning for learning and motivation 
in classroom settings: 

• Organizing instructional activities that allow stu-
dents to work cooperatively in small mixed-ability 
groups can downplay ability differences between 
students and encourage them to develop as a com-
munity of learners. Cooperation is one of the best 
ways to promote a mastery goal orientation. 

• Rather than using cooperation and competition
as incompatible learning tools in the classroom, 
teachers could sometimes use teams of mixed-
ability groups that compete with each other to 
reach a common goal. 

• There are times when performance goals can work
well in situations that are themselves a perfor-
mance. These situations may be more competitive, 
such as a science fair where students are organized 
into teams and given the task of designing a robot, 
machine, or other device that will then be entered 
into competition for reward or recognition. 
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PRINCIPLE 11 Teachers’ expec-
tations about their students affect 
students’ opportunities to learn, 
their motivation, and their learning 
outcomes.

EXPLANATION
Teachers often hold expectations about the abilities of 
their students. These beliefs shape the kinds of instruc-
tion delivered to students, the grouping practices that 
are used, anticipated learning outcomes, and meth-
ods of evaluation. Most teacher expectations about 
individual student ability are based on students’ past 
academic performance and, for the most part, may be 
an accurate representation. In some cases, however, 
teachers come to hold inaccurate beliefs, such as ex-
pecting less of the student than he or she can actually 
achieve. If faulty expectations are communicat-
ed to a student (whether verbally or nonverbal-
ly), that student may begin to perform in ways 
that confirm the teacher’s original expectation. 
An inaccurate teacher expectation that creates its own 
reality has been labeled a self-fulfilling prophecy.
When these inaccurate expectations do occur, they are 
more likely to be directed toward stigmatized groups 
(e.g., ethnic minority youth, economically disadvan-
taged youth), because negative beliefs or stereotypes 
about the intellectual abilities of these groups exist in 
our society. 

These faulty expectations are more likely to occur in 
the earlier grades, at the beginning of a school year, 
and at times of school transitions—in other words, 
when the contexts in which information about pri-
or achievement may be least available or reliable 
and when students may have grounds to question 
their abilities. Whether accurate or not, expectations 
influence how teachers treat students. For example, 
teachers appear to provide a more supportive emo-
tional climate, clearer feedback, more attention, more 
instructional time, and more learning opportunities 
overall for their high-expectancy versus low-expectan-
cy students. Such differential treatment may increase 
the actual differences in achievement between high- 
and low-performing students over time. 

RELEVANCE FOR TEACHERS
I t is best for teachers to communicate high expecta-
tions to all students and maintain appropriately high 
standards for everyone in order to avoid negative 
self-fulfilling prophecies: 

• Teachers can continually assess the reliability of
the information they are using to form their expec-
tations. A student’s weak academic history should 
not be perceived as the absolute last word about 
a student (i.e., there may be mitigating factors 
that may have impaired the student’s ability in the 
past but no longer apply) but rather as a working 
hypothesis about a student that the teacher has an 
opportunity to disprove. Also, race, gender, and 
social class are not solid bases on which to form 
expectations of student ability. 

• Because teachers can sometimes be unaware that
they are treating students differently on the basis 
of their expectations (high-expectancy students 
vs. low-expectancy students), it can be helpful for 
teachers to do a self-check. For example, teachers 
can ask themselves whether (a) only high-
expectancy students are seated in the front of 
the classroom, (b) everyone is getting a chance 
to participate in class discussions, and (c) written 
feedback on assignments is comparably detailed 
for high- and low-expectancy students. 

Probably the best antidote to negative expectancy 
effects is to never give up on a student.
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PRINCIPLE 12 Setting goals 
that are short term (proximal), spe-
cific, and moderately challenging 
enhances motivation more than 
establishing goals that are long 
term (distal), general, and overly 
challenging. 

EXPLANATION
Goal setting is the process by which a person estab-
lishes a standard of performance (e.g., “I  want to learn 
10 new words every day”; “I  want to graduate from 
high school in 4 years”). This process is important for 
motivation because students with a goal and adequate 
self-efficacy are likely to engage in the activities that 
lead to attainment of that goal. Self-efficacy is also 
increased as students monitor the progress they are 
making toward their goals, especially when they are 
acquiring new skills in the process. 

Three properties of goal setting are important for 
motivation. First, short-term, or proximal, goals 
are more motivating than long-term, or distal, goals 
because it is easier to judge progress toward proximal 
goals. Developmentally, at least until middle ado-
lescence, students tend to be less skilled at thinking 
concretely about the distant future. Second, specific 
goals (e.g. “I will finish 20 addition facts today with 
100% accuracy), are preferable to more general goals 
(e.g., “I  will try to do my best”) because they are easier 
to quantify and monitor. Third, moderately difficult 
goals rather than very hard or very easy goals are the 
most likely to motivate students because moderately 
difficult goals typically will be perceived as challenging 
but attainable. Research has documented the benefits 
of proximal, specific, and moderately challenging goals 
on achievement outcomes. 

RELEVANCE FOR TEACHERS
Students need to be provided with many opportunities 
to set short-term, specific, and moderately difficult 
goals in their classroom work:

• Keeping a written record of goal progress that
is regularly checked by both the student and the 
teacher is especially desirable. 

• As students become proficient at setting 
moderately challenging proximal goals, 
they will learn to become intermediate 
risk takers (not aspiring too low or too 
high), which is one of the most important 
characteristics of achievement-oriented 
individuals. 

• Teachers can also help students begin to think
about more distal goals by developing contracts 
with them that specify a series of subgoals leading 
to the larger, more distal goal. 
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PRINCIPLE 13 Learning is situ-
ated within multiple social contexts.

EXPLANATION
Learners are a part of families, peer groups, and 
classrooms that are situated in larger social contexts of 
schools, neighborhoods, communities, and society. All 
of these contexts are influenced by culture, including 
shared language, beliefs, values, and behavioral norms. 
Furthermore, these layers of context interact with each 
other (e.g., schools and families). Appreciating the 
potential influence of these contexts on learners can 
enhance the effectiveness of instruction and commu-
nication across contexts (e.g., between teachers and 
parents). 

RELEVANCE FOR TEACHERS
Teachers who are aware of the potential influence 
of the classroom’s social context on learners and the 
teaching–learning process can facilitate effective inter-
personal relationships and communication with and 
between students and thereby affect learning: 

• The more teachers know about the cultural
backgrounds of students and how differences in 
values, beliefs, language, and behavioral expec-
tations can influence student behavior, includ-
ing interpersonal dynamics, the better they will 
be able to facilitate effective teaching–learning 
interactions in their classrooms. For example, for 
students whose culture is more collectivist than 
individualistic, teachers can enhance learning 
experiences through more frequent use of coopera-
tive learning activities. 

• Teachers can relate the curriculum to students’
cultural backgrounds—for example, through incor-
porating local history into social studies lessons 
or gearing science toward local health problems. 

Given potential variations in cultural 
experiences, it is critical that the teacher 
facilitate a “classroom culture” that en-
sures shared meanings, values, beliefs, and 
behavioral expectations and provides a safe 
and secure environment for all students. 

• Establishing connections with families and local
communities can help enhance understanding of 
student cultural experiences and facilitate shared 
understandings about learning. Family involve-
ment facilitates student learning, so creating op-
portunities for family and community involvement 
in the work of the classroom is vital. 

• Seeking opportunities to participate in the local
community (e.g., attending local cultural events) 
can help connect the relevance of learning to 
students’ everyday lives and enhance teachers’ 
understanding of the cultural background and 
experiences of their students. 
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PRINCIPLE 14 Interpersonal re-
lationships and communication are 
critical to both the teaching–learning 
process and the social-emotional 
development of students. 

EXPLANATION
The teaching–learning process in preK–12 classrooms 
is inherently interpersonal, encompassing both 
teacher–student and peer connections. These relation-
ships are essential for facilitating healthy social-emo-
tional development of students. Given their social 
nature, classrooms provide a critical context 
for teaching social skills such as communica-
tion and respect for others. Developing successful 
relationships with peers and adults is highly dependent 
on one’s ability to communicate thoughts and feelings 
through verbal and nonverbal behavior.8

RELEVANCE FOR TEACHERS
Given the interpersonal nature of preK–12 teaching 
and learning, teachers should attend to the relational 
aspects of the classroom:

• A safe and secure environment, both physical and 
social, and shared classroom culture (e.g., ensuring 
that everyone in the classroom is clear about rel-
evant vocabulary, values, and norms) provide the 
foundation for healthy teacher–student and peer 
relationships. 

• Teachers can provide clear behavioral expectations
related to social interactions (e.g., respect for oth-
ers, use of clear communication, nonviolent con-
flict resolution) and opportunities for all students 
to experience successful social exchanges. 

• Not only can teachers establish cooperative and
supportive classroom norms but it is also critical 
that teachers set clear injunctions against bullying 
in any form. 

• Opportunities to learn effective social skills should 
include planned instruction and opportunities for 
practice and feedback. These social skills include 
cooperation/ collaboration, perspective taking and 
seeking, respect for others’ views, constructive 
feedback, interpersonal problem solving, and con-
flict resolution. 

• Teachers are responsible for ensuring that a posi-
tive social climate is maintained, promoting peace-
ful resolution of student conflicts, and intervening 
early should bullying occur. 

One of the foundational skills for the more complex 
interactions described above is the development of 
clear and thoughtful communication. Effective stu-
dent communication requires teaching and practice of 
component skills. Teachers may incorporate lessons in 
communication basics as part of the routine curricu-
lum. For example, they might incorporate specific skills 
into a lesson (such as how to ask relevant questions) 
and provide opportunities to apply those skills, such as 
during cooperative learning. In addition, teachers can:

• Prompt students to elaborate on their responses.

• Engage in give-and-take with other students
during discussions. 

• Seek clarification from others. 

• Listen carefully to others. 

• Read nonverbal cues. 

• Provide opportunities for students to practice com-
munication in both academic and social contexts.

• Provide feedback to enhance skill development.

• Model effective verbal and nonverbal communi-
cation by using active listening, matching facial 
expression with verbal messages, using questions 
effectively, providing elaboration in response 
to student questions, and seeking student 
perspectives.

8 See also http:/ / www.apa.org/ education/ k12/ relationships.aspx.
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PRINCIPLE 15 Emotional 
well-being influences educational 
performance, learning, and devel-
opment.

EXPLANATION
Emotional well-being is integral to successful, 
everyday functioning in the classroom and in-
fluences academic performance and learning. 
It is also important to interpersonal relation-
ships, social development, and overall mental 
health. The components of emotional well-being 
include sense of self (self-concept, self-esteem), a sense 
of control over oneself and one’s environment (self-ef-
ficacy, locus of control), general feelings of well-being 
(happiness, contentment, calm), and capacity for re-
sponding in healthy ways to everyday stresses (coping 
skills). Being emotionally healthy depends on under-
standing, expressing, and regulating or controlling 
one’s own emotions, as well as perceiving and under-
standing others’ emotions (empathy). Understand-
ing others’ emotions is influenced by how students 
perceive external expectations and acceptance on the 

part of significant others in their classroom, family, 
peer group, community, and societal environment (see 
Principles 13 and 14). 

RELEVANCE FOR TEACHERS
The emotional well-being of students can influence the 
quality of their participation in the teaching–learning 
process, their interpersonal relationships, the effec-
tiveness of their communication, and their responsive-
ness to classroom climate. Concurrently, the classroom 
climate can influence students’ sense of security and 
acceptance, perceptions of social support, sense of 
control, and overall emotional well-being. The teacher 
plays a key role in establishing a climate in which all 
students are accepted, valued, and respected; have op-
portunities for academic success and relevant support; 
and have opportunities for positive social relationships 
with adults and peers. Teachers can help facilitate 
emotional development by:

• Using emotional vocabulary—for example, facil-
itating student labeling of emotions (e.g., happy, 
sad, fearful, angry). 

• Modeling appropriate emotional expression and
reactions. 

• Teaching emotion regulation strategies, such as
“stop and think before acting” and deep breathing. 

• Promoting emotional understanding of others,
such as empathy and compassion. 

• Monitoring their expectations to ensure they are
equally encouraging to all students, regardless of 
past performance. 
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PRINCIPLE 16 Expectations 
for classroom conduct and social 
interaction are learned and can be 
taught using proven principles of 
behavior and effective classroom 
instruction.

EXPLANATION
Students’ ability to learn is as much affected by their 
interpersonal and intrapersonal behavior as it is by 
their academic skills. Student behavior that does not 
conform to classroom rules or teacher expectations 
cannot simply be regarded as a distraction to be 
eliminated before instruction can take place. Rather, 
behaviors conducive to learning and appro-
priate social interaction are best taught at the 
beginning of the academic year and reinforced 
throughout the year. These behaviors can be taught 
using proven behavioral principles. For students ex-
hibiting more serious or consistent problem behaviors, 
understanding the context and function of the behavior 
is a key element in teaching appropriate replacement 
behaviors.9

RELEVANCE FOR TEACHERS
A common assumption is that instruction is only in-
tended for those who are “ready to learn” and that the 
learning environment will be improved if those who 
disrupt or distract from it are removed. 

• Improved social and classroom behavior, like 
academic skill, can be shaped and taught. In the 
most effective classrooms, classroom rules and 

expectations represent a social curriculum that is 
taught and retaught throughout the academic year. 
The first 2 weeks of school are considered a crucial 
time for teachers to establish their rules and expec-
tations. 

• Proactive disciplinary strategies that avoid behav-
ior problems are always better than reactive strate-
gies that try to reduce problem behaviors after they 
are already present. Thereafter, student behavior 
that does not conform to classroom rules becomes 
an opportunity to bring student attention back to 
classroom expectations. 

• Classroom rules and expectations can be taught
and retaught using the same principles as those 
used in academic instruction, including clear pre-
sentation of a goal, task, or behavior; opportunities 
for practice, with timely and specific feedback; 
reinforcement of desired behavior; and behavioral 
correction as needed. 

• A range of behavioral principles, including praise 
of appropriate behavior, differential reinforcement 
(desired behaviors or responses are reinforced and 
inappropriate behaviors or responses are ignored), 
correction, and planned consequences, can be used 
to consistently teach and remind students of their 
expectations. 

• On the schoolwide level, these same principles can 
be used to clarify expectations and reward posi-
tive behavior through programs such as Positive 
Behavior Interventions and Supports (PBIS). 

• The problem-solving process known as functional
behavioral assessment (FBA) has enabled teachers 
and school psychologists to identify the antecedent 
events and functional relationships associated with 
inappropriate behavior. The information drawn 
from an FBA enables school personnel to identify 
appropriate replacement behaviors—that is, more 

How can the classroom 
best be managed?

9 See also http:/ / www.apa.org/ education/ k12/ classroom-mg-
mt.aspx and http:/ / www.apa.org/ ed/ schools/ cpse/ activities/
class-management.aspx).
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adaptive behaviors that allow students to reach the 
same behavioral goal in a more acceptable way.
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approach to behavior management (2nd ed.). San Francisco, 
CA: Jossey-Bass. 

Sugai, G., & Simonsen, B. (2015). Supporting general classroom 
management: Tier 2/ 3 practices and systems. In E. T. Emmer 
& E. J. Sabornie (Eds.), Handbook of classroom management
(2nd ed., pp. 60–75). New York, NY: Taylor & Francis.

PRINCIPLE 17 Effective class-
room management is based on (a) 
setting and communicating high 
expectations, (b) consistently nur-
turing positive relationships, and 
(c) providing a high level of student 
support.

EXPLANATION
At both the classroom and the school level, the devel-
opment of an effective learning climate is based on 
structure and support. In terms of structure, students 
need to have a clear understanding of the behavioral 
rules and expectations of the classroom, and these 
expectations must be communicated directly and 
frequently and consistently enforced. Yet we also know 
that support is essential. To be both effective and cul-
turally responsive, teachers can develop and maintain 
strong, positive relationships with their students by 
consistently communicating that they are firmly com-

mitted to supporting all of their students in meeting 
those high academic and behavioral expectations.

RELEVANCE FOR TEACHERS
Students profit from a predictable structure 
and high expectations for both academic 
achievement and classroom behavior. 
For example: 

• A safe and well-arranged physical environment,
a predictable schedule, and rules that are clearly 
explained and consistently enforced all contribute 
to a safe and orderly learning climate that reduc-
es distraction and keeps the focus on academic 
instruction. 

• High expectations, especially when communicated
in a punitive manner, are not sufficient to establish 
and maintain a positive and productive learning 
climate. The most effective teachers, schools, and 
programs also emphasize the development of sup-
portive and nurturing relationships with students. 

• Maintaining a high ratio of positive statements and
rewards to negative consequences, as well as ex-
pressing respect for all students and their heritage, 
builds trust in the classroom.  

At the school level: 

• Programs such as Restorative Practices10 enable 
students to gain an understanding of how to 
restore relationships damaged by disruption and 
violence through strategies such as collaborative 
decision making.

• Social-emotional learning strategies11 explicitly 
teach students interpersonal and intrapersonal 
skills (e.g., managing emotions, establishing pos-
itive relationships, and making responsible deci-
sions) needed to succeed in school and society. 

10   See http:/ / www.iirp.edu/ what-is-restorative-practices.php.
11  See, e.g., http:/ / www.casel.org/ social-and-emotional-learning.
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Balancing structure and support is central to culturally 
responsive classroom management and is associated 
with lower levels of suspension and bullying when 
applied at the school level.

REFERENCES 
Evertson, C. M., & Emmer, E. T. (2009). Classroom management 

for elementary teachers (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: 
Pearson.

Rothstein-Fisch, C., & Trumball, E. (2008). Managing diverse 
classrooms: How to build on students’ cultural strengths. 
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum 
Development.
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PRINCIPLE 18 Formative and 
summative assessments are both 
important and useful but require 
different approaches and interpre-
tations.

EXPLANATION
Formative assessments are used to guide and shape 
classroom instruction directly. Summative assess-
ments are used to produce an overall judgment of 
student learning progress or the effectiveness of 
educational programs. Formative assessments take 
place before or during instruction, can be “on the fly,” 
and have the explicit purpose of improving current 
learning. Summative assessments measure learning at 
a particular point, usually at the end of a unit of study, 
semester, or academic year, and by design provide 
limited opportunities to influence current learning 
activities.

The approach used to collect information is likely to 
differ between the two types of assessment as well, giv-
en their different purposes. Formative assessments, in 
the service of achieving learning goals, are more likely 
to incorporate learning progressions and include dis-
cussion, collaboration, self- and peer assessment, and 
descriptive feedback. Summative assessments, given 
their purpose of evaluating progress against a bench-
mark, are more likely to be high-stakes, standardized 
large-scale assessments that evaluate individual work 
to yield an overall score or performance-level designa-
tion.

Both formative and summative assessments can be 
developed by teachers or those outside of the class-
room—for example, by a testing company on behalf of 
a state agency. In general, however, formative assess-
ments are more likely to be developed by teachers, and 
large-scale, high-stakes assessments are more likely 

to be developed by an external organization. Overall, 
the goal of both types of assessments is fundamentally 
the same—to produce valid, fair, useful, and reliable 
sources of information. 

RELEVANCE FOR TEACHERS
Employing formative assessments can result in 
important increases in student learning when 
teachers: 

• Clearly communicate to students the purposes of
each lesson. 

• Use lessons and other classroom experiences to
collect evidence on student learning. 

• Use this evidence to help understand what stu-
dents know and promptly redirect students as 
needed. 

Teachers can improve the effectiveness of formative 
assessments when they: 

• Focus systematically on setting goals for their
students. 

• Determine whether students have met these goals. 

• Consider how to improve their instruction in the
future. 

• Keep the length of time between the formative as-
sessment and subsequent interventions relatively 
short; this is when effects on student learning will 
be strongest.

Teachers can make better use of both formative and 
summative assessments when they understand basic 
concepts related to educational measurement. Teach-
ers can also use assessment data to evaluate their own 
instruction to consider whether they adequately cov-
ered the material they intended to cover and wheth-

How to assess 
student progress?
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er they were effective in meeting their instructional 
goals. Teachers will also want to ensure that their 
assessments align with overall learning goals to elicit 
questions in different ways to assess students’ level of 
knowledge. 

Principle 19 provides a discussion of the importance 
of validity and fairness in assessments and how they 
affect the appropriateness of inferences that may be 
made from test results. Furthermore, it is important to 
consider the length of the test when making important 
or irrevocable decisions, since test length is one factor 
related to the reliability, or consistency, of test results. 
Principle 20 describes how the meaning of assessment 
outcomes depends on clear, appropriate, and fair in-
terpretation of test results.
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(Eds.), Educational measurement (4th ed., pp. 623–646). West-
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PRINCIPLE 19 Students’ skills, 
knowledge, and abilities are best 
measured with assessment pro-
cesses grounded in psychological 
science with well-defined standards 
for quality and fairness.

EXPLANATION
PreK–12 teachers and leaders are working in an era 
when assessments are a constant topic of discussion 
and debate. I t is important to remember, however, 
that there are clear standards for judging the quality of 
assessments of any type. This is true of both formative 
and summative assessment (see the Standards for 
Educational and Psychological Testing; AERA, APA, & 
NCME, 2014). Assessments that are both reliable 
and valid help test score users make appro-
priate inferences about students’ knowledge, 
skills, and abilities. 

The validity of an assessment can be thought of in rela-
tion to four essential questions: 

• How much of what you want to measure is actually
being measured? 

• How much of what you did not intend to measure
is actually being measured? 

• What are the intended and unintended conse-
quences of the assessment? 

• What evidence do you have to support your an-
swers to the first three questions?

The validity of an assessment tool is not simply a num-
ber. I t is a judgment, over time and across a variety 
of situations, about the inferences that can be drawn 
from test data, including the intended or unintended 
consequences of using the test. For example, test users 
need to be able to infer from a test score that it accu-
rately reflects student learning and not other factors. 
For this to be true, the test must be validated for the 
purpose and population for which it is being used. Fur-
ther, individual test takers must be motivated to show 
what they can actually do. Otherwise, school personnel 
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cannot tell if student learning is being measured or if 
what is being measured is the degree of effort put into 
taking the test.

Fairness is a component of validity. Valid assessment 
requires saying clearly what an assessment is and is 
not supposed to measure and requires evidence of 
this for all test takers. Tests showing real, relevant 
differences are fair; tests showing differences that are 
unrelated to the purpose of the test are not.

Reliability of an assessment is also a key factor. A 
reliable assessment is one whose results are consistent 
indicators of student knowledge, skills, and abilities. 
Scores should not be affected by chance factors associ-
ated with, for example, student motivation or interest 
as it relates to a given set of test questions, variations 
in testing conditions, or other things that are not part 
of what test givers intend to measure. In general, lon-
ger tests are more reliable than shorter tests.

RELEVANCE FOR TEACHERS
Whenever teachers give an assessment, it is best to 
consider its strengths and limitations with respect to 
what they hope it will tell them about their students’ 
learning. Teachers can apply strategies to improve the 
reliability of their assessments and be cognizant of why 
some assessments will be more reliable than others. 
Ways in which teachers can improve the quality of the 
assessments they use include: 

• Carefully aligning assessments with what is taught.

• Using a sufficient number of questions overall and 
variety of questions and types of questions on the 
same topic.

• Using item analysis to target questions that are too
hard or too easy and are not providing sufficient 
differentiation in knowledge (e.g., 100% of stu-
dents answered correctly).

• Being mindful that tests that are valid for one use
or setting may not be valid for another.

• Basing high-stakes decisions on multiple measures
instead of a single test.

• Monitoring outcomes to determine whether there

are consistent discrepancies across performance 
or outcomes of students from different cultural 
groups. For example, are some subgroups of stu-
dents routinely overrepresented in certain types of 
programming (e.g., special education)? 
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American Educational Research Association, American Psycho-
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13–25.

Smith, J. K. (2003). Reconsidering reliability in classroom assess-
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Wiliam, D. (2014). What do teachers need to know about the new 
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al Measurement: Issues and Practice, 33, 20–30. doi:10.1111
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PRINCIPLE 20 Making sense of 
assessment data depends on clear, 
appropriate, and fair interpretation.

EXPLANATION
The meaning of assessment outcomes depends on 
clear, appropriate, and fair interpretation. Scores 
from any assessment should generally be used 
only for the specific purposes for which they 
were designed. For example, tests intended to rank 
order students for a competition may be valid, fair, 
and useful for that purpose, but at the same time these 
tests would likely be misleading for determining the 
strengths and weaknesses of each individual student’s 
mastery of material in a particular subject-matter area. 
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RELEVANCE FOR TEACHERS
Effective teaching depends heavily on teachers being 
informed consumers of educational research, effec-
tive interpreters of data for classroom use, and good 
communicators with students and their families about 
assessment data and decisions that affect students. 
Teachers can weigh curriculum and assessment choic-
es to evaluate whether those resources are supported 
by research evidence and are suitable for use with 
diverse learners. 

To effectively interpret assessment data, teachers 
should address the following about any assessment 
they use: 

• What was the assessment intended to measure?

• What comparisons are the assessment data based
on? Are students being compared to one another? 
Or, instead, are students’ responses being directly 
compared to samples of acceptable and unaccept-
able responses that the teacher or others have 
provided?

• What are the criteria for cut-points or standards?
Are the students’ scores being classified using a 
standard or cut-point, such as a pass/ fail category, 
letter grades, or some other indicator of satisfacto-
ry/ unsatisfactory performance? 

Data gathered from any assessment are best interpret-
ed in light of their suitability for addressing specific 
questions about students or educational programs, 
their appropriateness for individuals from a variety of 
different backgrounds and educational circumstances, 
and the intended and unintended consequences that 
result from using the assessment. Because both higher- 
and lower-stakes tests can have significant impact on 
students, it is important to make careful interpreta-
tions of the results of either type of test. 

Awareness of the strengths and limitations of any 
assessment is critical. Such awareness also enables 
teachers to communicate caveats, such as the imper-
fect reliability of scores (see more on this in Principle 
19) and the importance of using multiple sources of 
evidence for high-stakes decisions. 

REFERENCES
American Educational Research Association, American Psycho-

logical Association, & National Council on Measurement in 
Education. (2014). Standards for educational and psycholog-
ical testing. Washington, DC: American Educational Research 
Association.

American Psychological Association. (n.d.). Appropriate use of high-
stakes testing in our nation’s schools. Retrieved from http:/ /
apa.org/ pubs/ info/ brochures/ testing.aspx

< Terug naar overzicht



AMERICAN
PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION

750 First Street, NE
Washington, DC 20002–4242 Printed in the United States of America

< Terug naar overzicht



Ik doe dit omdat…

  Het moet.

  Ik het leuk vind.

  Mijn ouders het belangrijk vinden.

  Ik graag een goed cijfer wil halen.

  I k graag een beter cijfer haal dan vrienden of 
klasgenoten.

  De docent aardig is.

  Anders, namelijk

Bedenk vijf dingen die je graag doet in je  
vrije tijd.

1

2

3

4

5

Lesbrief

1. Start

We vinden allemaal andere dingen leuk en minder 
leuk. En als je iets minder leuk vindt, is het lastiger 
om je ervoor te motiveren. 

Kijk naar de activiteiten hieronder. Kleur de 
smiley die voor jou het beste bij deze activiteit past. 
Bedenk zelf nog een activiteit.

 Opdrachten maken in de les. 

 De gymles.

 Een so maken waar je goed voor geleerd hebt.

 Een spreekbeurt of presentatie houden.

 Leren voor een toets.

2. Kern

Alles wat je op school doet, doe je met een reden. 
Soms is iets verplicht, maar een andere keer vind  
je het juist leuk of wil je graag een goed cijfer halen.  
Het doel kan helpen je te motiveren. 

Kies één activiteit uit de start van de les.  
Schrijf de activiteit op en geef aan waar jouw  
motivatie voor deze activiteit vandaan komt.

Wat heb je eraan?
In deze les  ontdek je hoe jij jezelf kunt motiveren 

voor taken die je niet zo leuk vindt. Dat is handig 
als je iets moet doen waar je geen zin in hebt!

Na deze les  kun je:

 

a

a

b
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Kies uit de start van de les de drie activiteiten die jij het minst leuk vindt en schrijf ze op. Bedenk voor  
de drie activiteiten een beloning. Kijk naar vraag b om inspiratie op te doen.

Sommige dingen vind je leuk om te doen. Mis-
schien houd jij erg van dansen of luister je graag 
naar muziek. Het is niet moeilijk om hiermee te 

vind je waarschijnlijk minder leuk en doe je liever 
niet. Maar helaas, sommige dingen moeten 
gewoon. Het is dan handig als je jezelf kunt moti-
veren om toch (goed) aan de slag te gaan. 

Motivatiebronnen zijn voor iedereen anders. 
Waardoor kun je gemotiveerd zijn?

en je die persoon graag trots wilt maken. Je 
ouders of de docent bijvoorbeeld.

cijfer, een diploma, iets lekkers of iets leuks.

straf of iets anders wat niet leuk is.

Jezelf motiveren met een beloning
Dingen die je minder leuk vindt, kun je wel 
leuk maken. Een makkelijke manier om dat 
te doen is jezelf belonen. Bedenk een leuke 
beloning voor als je iets gedaan hebt en maak 

Als ik 
alle sommen van wiskunde af heb, mag ik een 
half uur gamen. Lukt het niet om dit alleen te 

bedenk samen een beloning en teken allebei 
een contract.

Waar word jij blij van en hoe gebruik je dat om als 
een speer je huiswerk te maken?

Even iets doen wat je leuk vindt, iets 
lekkers eten, naar buiten: als het jou 
maar helpt om aan het werk te gaan!

Activiteit Beloning

c
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3. Afsluiting

Bedenk een schooltaak die jij echt vervelend 
vindt. Zet erbij waarom het je niet lukt jezelf hiervoor 
te motiveren.

Zoek drie klasgenoten die je kunnen helpen 
met jouw motivatieprobleem.

 
bij een klasgenoot.

 
hiermee om te gaan.

 
van de ander.

Voorbeelden:
“Als je meteen begint, ben je 

3

2

1

Tips bij motivatieproblemen

b

a
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LESBRIEF LEREN ALS EEN EXPERT!

Leren als een 
expert!

Beantwoord deze twee vragen. 
Voor welke vakken vind jij het makkelijk om te leren? 
Maak een top drie. 

Voor welke vakken vind jij het moeilijk om te leren? 
Maak een top drie. 

Ga staan bij het vak waarvoor jij het leren het makkelijkst vindt. Sta je 
alleen bij dat vak? Ga dan staan bij het vak dat bij jou op de tweede of derde plaats staat. Sta 
je met een paar anderen? Dan zijn jullie samen een groepje. 

Bedenk eerst hoe je het best kunt leren voor dit vak. Doe dat zo:
•	 Lees voor jezelf de vragen hieronder. 
•	 Schrijf jouw antwoorden per vraag op een aparte post-it. 

Vragen
Vraag 1: Wanneer begin jij met leren voor een toets van dit vak?
Vraag 2: Wat doe jij allemaal om voor dit vak te leren? 
(Bijvoorbeeld: drie keer doorlezen, mindmaps maken, laten overhoren, informatie opzoeken…)
Vraag 3: Welke gouden tip heb jij voor tijdens een toets van dit vak? 

Welk vak vind jij lastig? Wiskunde, of juist Frans? Ken je 
iemand die heel goed is in dat vak? En heb je wel eens aan 
diegene gevraagd hoe hij/zij voor dat vak leert? Als je dat 
weet, kun je dat zelf ook eens proberen. En dan wordt het 
leren misschien makkelijker! In deze lesbrief ontdek je welke 
leerstrategieën handig zijn bij de verschillende vakken. Hoe 
je daar achter komt? Door met de hele klas samen te werken: 
iedereen is expert in een ander vak!

Tip voor de docent:
Voor  deze les  zij n  post-it s en 
tape nod ig.  Ook is  het handig om 
de kaart j es met de vakken (zie 
wer kblad 2) op te hangen of  neer 
te leggen op tafe ls  in  het l okaa l. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Bespreek jullie antwoorden volgens deze stappen. 

Vraag 1 bespreken
•	 Plak allemaal tegelijk je post-it op tafel. 
•	 Bespreek: beginnen jullie allemaal even ver van tevoren met leren? 
•	 Bedenk een advies voor de rest van de klas: hoe lang van tevoren kun je het beste begin-

nen? Schrijf dat op een post-it en plak dit op het kaartje van het vak.

Vraag 2 bespreken
•	 Noem om de beurt wat jullie allemaal doen om voor dit vak te leren. 
•	 Maak samen op werkblad 1 van deze lesbrief een mindmap met al jullie leerstrategieën. 

Laat duidelijk zien welke strategieën het beste werken: omcirkel of markeer ze. 
•	 Plak de mindmap met tape bij het kaartje op de muur.

Vraag 3 bespreken
•	 Noem allemaal je gouden tip.
•	 Plak al jullie post-its bij het kaartje op de muur.

Verdeel jullie groepje in tweeën. Ontdek in twee rondes hoe je kunt leren voor het 
vak dat jij moeilijk vindt. 

Ronde 1: 
•	 De eerste helft van jullie groepje loopt naar het vak waarvoor ze leren het moeilijkst vinden.
•	 Staat daar niemand? Loop dan naar het vak dat je op de tweede of derde plek hebt staan.
•	 De tweede helft van het groepje blijft staan bij het vak waarvoor jullie leren makkelijk vinden. 

Zij zijn de experts.

Opdracht
De experts vragen aan de klasgenoten die bij hun vak staan hoelang van tevoren ze starten 
met leren en hoe ze leren voor dit vak. 
Daarna vertellen de experts:
1. hoe lang je het beste van tevoren kunt beginnen met leren volgens de experts;
2. welke leerstrategieën het beste werken volgens de experts;
3. wat een gouden tip voor de toets is. De rest van de tips kun je zelf teruglezen op de muur!

Ronde 2: 
Draai de rollen in jullie groepje om: de andere helft van jullie groepje loopt nu naar het vak 
waarvoor ze leren het moeilijkst vinden en de rest blijft bij het vak.

Op de volgende pagina kun 
je aantekeningen maken van 
alle tips die je krijgt van de 
experts!
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Vul in hoe jij het leren voor jouw ‘moeilijke‘ vak de volgende keer aan-
pakt. 

Als ik de volgende keer voor                                                                                               ga 

leren, begin ik                                                                                               van tevoren en pak ik 

het zo aan: 

Tijdens de toets doe ik:

Bekijk de volgende keer of het leren nu beter gaat. Probeer zoveel mogelijk leer-
strategieën voor dit vak uit, tot je de perfecte hebt gevonden!

Schrijf hier 
voor jezelf alle 
handige tips 
over leren voor 
dit vak op! 
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WERKBLAD 1 - MINDMAP
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WERKBLAD 2 - VAKKENKAARTJES

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Engels Frans

Duits Aardrijkskunde

Geschiedenis Maatschappijleer
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WERKBLAD 2 - VAKKENKAARTJES

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Wiskunde Economie

Biologie
CKV

Tekenen Muziek
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WERKBLAD 2 - VAKKENKAARTJES
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2 PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING?

Wat heb je eraan? 
In deze les leer je hoe je een huiswerkplanning 
maakt. Dat is handig, want zo ga je goed voorbe-
reid aan de slag en kun je sneller werken.

Na deze les kun je:

bedenken.

huiswerkplanning?
Hoe maak je een 

1. Start

Een planning is hartstikke handig. Zeker ’s ochtends! 
Want hoe beter jouw ochtendplanning, hoe langer je 
kunt blijven slapen.

Bedenk hoe je ochtend verliep. Hoe laat ben je 
opgestaan? Wat heb je gedaan voordat je op school 
aankwam? Hoeveel tijd had je overal voor nodig? 
Schrijf dat op in het schema.
      

a

Begint ijd Wat heb je gedaan? 
Hoeveel t ijd kostte 

dat?

7.00 Opstaan 
10 minuten

7.10  Douchen en aankle
den 30 minuten

7.40 Ontbijten 
20 minuten

8.00 Naar school fietsen
 20 minuten

8.20 Op school (fiets stal
len, 

 naar het lokaal lope
n) 

10 minuten

8.30 Les begint

voorbeeld

Begintijd  Wat heb je gedaan? Hoeveel tijd kostte dat?
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Beantwoord de vragen. 

Ja      Nee    

Ja      Nee    

Bekijk je schema en bedenk drie dingen die 
je kunt doen om ’s ochtends tijd te besparen. 
Hoe zorg je dat je iets langer in bed kunt blijven 
liggen zonder te laat te komen? En zonder dat je je 
hoeft te haasten? 

b

c

1 

2 

3 

a

b

2. Kern

Je weet nu hoe je je tijd ’s ochtends beter kunt plan-
nen. Maar hoe zit dat als je ’s middags uit school 
komt? Met een huiswerkplanning benut je de tijd 
voor je huiswerk ook beter.

Bespreek klassikaal de taken die belangrijk 
zijn om deze middag te doen. Welk huiswerk 
moet je maken? Welk huiswerk moet je leren? Staan 
er binnenkort nog overhoringen of toetsen op het 
programma? Maar er een takenlijst van in de tabel 
op de volgende pagina.

Stel prioriteiten. Sommige taken zijn nou eenmaal 
belangrijker dan andere. Daarom moet je prioriteiten 

1 = heel belangrijk
2 = iets minder belangrijk
3 = kan wachten

Die ene overhoring die eraan komt is misschien net 
iets belangrijker dan je maakwerk. Dan krijgt de 
overhoring een 1 en het maakwerk een 2.

Maak een planning voor een klasgenoot. 
Wissel van boekje met je klasgenoot, bespreek de 
vragen hieronder en vul het planformulier voor de 
ander in.

Bespreek eerst deze vragen:

hij/zij vanmiddag nog afspraken? Schrijf dit op in 
de planning.

moet houden? Vindt hij/zij het bijvoorbeeld lastig 
om woordjes te leren? Plan daar dan meer tijd 
voor in.

Vul dan de planning verder in:

ongeveer kost.
 

Noteer die in de kolom ‘Nodig’.

Voer de planning uit. Gebruik de planning die je 
klasgenoot voor jou heeft gemaakt deze middag 

hebt, mag je het afvinken!

c

d

In het informatieblok ‘Zes gouden 
regels voor het plannen van je 
huiswerk’ vind je tips over het 
maken van een planning.
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Takenlijst 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prioriteit 
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tijd Taak Nodig   Klaar?

planformulier voor een middag

Tijd Taak 
Nodig

15:30-15:55 AK § 2.3, opdrachte
n maken

16:00-16:25 ENG blz. 16, woordje
s leren 

voorbeeld
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Zes gouden regels voor het plannen 
van je huiswerk.

2 PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING?

i
Stel prioriteiten
Vraag jezelf af wat echt nu moet gebeuren en wat kan wachten tot 
later. Doe de belangrijkste taken als eerste.

Plan niet te veel taken

gevoel dat je nooit alles af kunt krijgen en dat werkt vervelend. 
Bedenk goed hoeveel tijd je hebt om aan je taken te werken en 
hoeveel taken je in deze tijd kunt doen.

Zorg voor afwisseling
Wissel leerwerk af met maakwerk, moeilijke taken met makkelijke 
taken en talen met andere soorten vakken. Afwisseling zorgt ervoor 
dat je concentratie niet verslapt.

Plan herhaling in 
Zeker bij leerwerk is het belangrijk om te herhalen. Hoe meer je 
herhaalt, hoe beter je onthoudt. Moet je 20 woordjes kennen? Plan 
dit dan niet in op één dag, maar verdeel het over meerdere dagen.

Neem regelmatig pauze
Pauzeren is belangrijk! Je geeft je hersenen dan even rust en 
daarna kun je weer beter presteren. Plan bijvoorbeeld na elk half uur 
werken vijf minuten pauze. Zo blijf je scherp. 

Houd rekening met al jouw activiteiten
Denk aan hobby’s, sport en andere afspraken. Ben je de hele 
middag kwijt aan een verjaardag? Dan moet je jouw huiswerktaken 
misschien al een dag ervoor maken!

1

2

3

4

5

6

Hoor of weet je meer goede tips? Schrijf ze hieronder op:

< Terug naar overzicht
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3. Afsluiting

(Deze opdracht maak je nadat je de planning 
uitgevoerd hebt).

Kijk samen met de klasgenoot die jouw 
planning maakte, terug op hoe het is gegaan. 
Markeer met een gekleurde stift alle taken die je 
volgens planning hebt gedaan. Bespreek vervolgens 
welke taken niet gelukt zijn volgens planning en 
waar dat aan lag.

Bedenk verbeterpunten voor de volgende 
keer. Bedenk minimaal drie dingen die je kunt 
verbeteren als je de volgende keer een planning 
maakt.

Ver beter punten  

b

a

De v o lgende keer  moet 
ik  er  b i j  het maken van 
een p l anni ng rekeni ng 
mee houden dat ik  wat 
meer  t i jd n od ig heb v o or 
w i skunde .

voorbeeld

Onderzoek  
wijst uit dat  

mensen de totale 
duur van een taak 

gemiddeld  
onderschatten  

met zo’n  
40 procent.

1

 

2

 

3

4

5
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Wat is Motiverende Gespreksvoering?
Motiverende Gespreksvoering is een veelgebruikte methode om mensen te helpen bij 
gedragsverandering. Met name in de verslavingszorg heeft deze methode haar effectiviteit bewezen. 

Sinds een aantal jaren wordt Motiverende Gespreksvoering steeds breder 
toegepast. De empathische en motiverende houding van Motiverende 
Gespreksvoering heeft namelijk in alle situaties waarin mensen begeleid worden 
bij gedragsverandering een positief effect. Motiverende Gespreksvoering is geen 
geprotocolleerd keurslijf, maar is een methode die goed gecombineerd kan 
worden met andere methodes en therapieën. Het is een manier van omgaan met 
veranderende mensen in combinatie met praktisch toepasbare 
communicatietechnieken om die verandering te stimuleren en te ondersteunen. 

Dit artikel beschrijft Motiverende Gespreksvoering in het kort. Maar daar kleeft ook een risico aan. 
Allereerst is er zoveel over deze methode geschreven, en is er zoveel onderzoek naar gedaan, dat 
een samenvatting van enkele A4-tjes de methode te kort doet. Daarnaast is ʻlezenʼ niet de beste 
manier om Motiverende Gespreksvoering te begrijpen. Ervaren en oefenen zijn daarvoor meer 
geschikt. Dit artikel is geschreven voor mensen die onbekend zijn met Motiverende Gespreksvoering. 
Het is wellicht een aanzet om meer te gaan leren over Motiverende Gespreksvoering.  

Deze informatie is met name gebaseerd op de derde editie van het boek Motiverende 
Gespreksvoering dat verschenen is in het voorjaar van 2014.1 Ik heb in dit artikel gekozen voor het 
woord ʻbegeleiderʼ. Dit kan een hulpverlener zijn, maar ook een docent, een leidinggevende, een 
coach of een ouder. 

In het kort 
Motiverende Gespreksvoering is een manier van gesprekken voeren waarin de begeleider op zoek 
gaat naar de veranderwens van de ander, en de ambivalentie (twijfels, tweeslachtigheid) die deze 
verandering belemmert. Vervolgens gebruikt de begeleider specifieke gesprekstechnieken om deze 
ambivalentie op te lossen en concrete stappen te zetten richting gedragsverandering. Motiverende 
Gespreksvoering vermindert weerstand, en versterkt de intrinsieke motivatie voor verandering. 
Motiverende Gespreksvoering is een ʻevidence basedʼ methode in de gezondheidszorg. Begeleiders 
die getraind zijn in Motiverende Gespreksvoering kunnen doelbewust gedragsverandering 
beïnvloeden door hun communicatie. Dat gebeurt niet in een stijl van stiekeme manipulatie, maar 
vanuit acceptatie, compassie en samenwerking. Het versterken van het zelfvertrouwen en het 
ontlokken van zelfmotiverende uitspraken is een belangrijke eigenschap van Motiverende 
Gespreksvoering. 

                                                      
1 Miller, William R. & Rollnick, Stephen. (2014). Motiverende Gespreksvoering, derde editie. Mensen 
helpen veranderen. Ouderkerk a/d IJssel, Uitgeverij Ekklesia. 
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De geschiedenis van Motiverende Gespreksvoering 
Dr. William Miller. 

Motiverende Gespreksvoering is ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
De grondleggers van deze methode zijn William Miller en Stephen Rollnick. Zij 
deden onderzoek in de verslavingszorg, publiceerden hierover en pasten hun 
methode toe. In 1991 werd de eerste editie van het boek Motiverende 

Gespreksvoering gepubliceerd.  
Dr. Stephen Rollnick.

Miller en Rollnick ontdekten hoeveel invloed taal heeft op verandering. Ze 
ontdekten dat weerstand tegen verandering geen persoonlijke eigenschap van 
een cliënt is, maar vooral iets wat zich afspeelt in de relatie tussen cliënt en 
hulpverlener. Ze ontdekten hoe het taalgebruik van een hulpverlener weerstand bij 
cliënten kon laten afnemen, het zelfvertrouwen van cliënten kon versterken en hoe 
de bereidheid tot verandering in een gesprek kon groeien. 

Inmiddels zijn er meer dan 25.000 artikelen over Motiverende Gespreksvoering geschreven, zijn er 
meer dan 200 gerandomiseerde klinische onderzoeken over Motiverende Gespreksvoering 
gepubliceerd, en is in 2014 de derde, geheel herziene editie van het boek verschenen. Motiverende 
Gespreksvoering is één van de meest gebruikte behandelmethodes binnen de verslavingszorg, maar 
wordt ook daarbuiten steeds meer toegepast. De derde editie van het boek is dan ook niet alleen 
gericht op het begeleiden van ʻpatiëntenʼ maar op het begeleiden van iedereen die voor een 
gedragsverandering staat. 

De definitie van Motiverende Gespreksvoering 
Miller en Rollnick geven in hun boek de volgende ʻlekendefinitieʼ van Motiverende Gespreksvoering: 
“Motiverende Gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen 
motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.”  

Uit deze definitie kunnen een aantal aspecten van Motiverende Gespreksvoering afgeleid worden. 
Allereerst laat de definitie het doel zien: het gaat over verandering. De methode daarvoor is 
ʻgespreksvoeringʼ. Er zijn meer methodes om gedragsverandering te stimuleren, maar Motiverende 
Gespreksvoering richt zich vooral op communicatie. De manier van begeleiding en communicatie kun 
je typeren met ʻsamenwerkingʼ. Verandering kan ook opgelegd en afgedwongen worden vanuit een 
bepaalde expertstatus, maar dat is niet de stijl van Motiverende Gespreksvoering. Motiverende 
Gespreksvoering gaat er van uit dat gedragsverandering pas succesvol is wanneer mensen zelf willen 
veranderen. De motieven voor verandering hebben mensen vaak al in zich. Zelfs als ze oppervlakkig 
gezien nog weerstand vertonen. Als begeleider kun je mensen helpen hun motieven voor verandering 
te ontdekken en te versterken. 
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Binnen Motiverende Gespreksvoering wordt de term ʻweerstandʼ overigens niet gebruikt. Men spreekt 
van ʻbehoudtaalʼ (argumenten tegen verandering) of van ʻwrijvingʼ (in de relatie met de begeleider). 

De basisstijl van Motiverende Gespreksvoering is ʻgidsenʼ. Gidsen houdt het midden tussen ʻvolgenʼ 
en ʻsturenʼ. Een sterk sturende rol van de begeleider maakt mensen passief, of zorgt ervoor dat ze 
zich gaan verzetten. Een volgende rol van de begeleider gaat er van uit dat mensen alles zelf kunnen, 
en kan hen enigszins stuurloos maken. Een gids stemt zijn begeleiding af op de behoeften van ʻhet 
publiekʼ, maar kan binnen die kaders wel de leiding nemen. 

Motiverende Gespreksvoering is geen magisch wondermiddel. Het is geen methode om mensen iets 
te laten doen wat ze absoluut niet willen. Wel biedt Motiverende Gespreksvoering concrete handvatten 
om mensen te helpen hun belemmeringen tegen verandering te overwinnen.  

De ʻspiritʼ van Motiverende Gespreksvoering. 
De gesprekstechnieken van Motiverende Gespreksvoering kunnen verworden tot manipulatie wanneer 
ze vanuit verkeerde motieven gebruikt worden. De begeleider probeert dan met handige technieken 
de ander te slim af te zijn. Daarom besteden Miller en Rollnick in hun hun boek veel aandacht aan de 
onderliggende spirit van Motiverende Gespreksvoering. Dit is als het ware de bril waardoor je naar 
mensen en naar gedragsverandering kijkt. Alleen als de technieken vanuit dit perspectief worden 
toegepast, zullen ze werkelijk effectief zijn. Deze spirit is samen te vatten in vier kernwoorden: 
Acceptatie, Samenwerking, Ontlokken en Compassie. 

1. Acceptatie 
Motiverende Gespreksvoering gaat uit van diepgaande acceptatie van de ander. De ander is van 
absolute waarde, ook als deze dingen doet die we niet kunnen accepteren. Mensen kunnen alleen 
veranderen als ze zich onvoorwaardelijk geaccepteerd weten. Acceptatie heeft ook te maken met 
nauwkeurige empathie. Dat is actieve belangstelling voor de leefwereld van de ander. Je doet moeite 
om de wereld te bekijken door de ogen van de ander. Als begeleider accepteer je ook de autonomie 
van de ander. Je neemt afstand van het idee (en de last) dat je de ander kunt veranderen. Tenslotte 
heeft acceptatie te maken met het bevestigen van de kwaliteiten en inzet van de ander.  

2. Samenwerken 
Motiverende Gespreksvoering is iets wat je samen doet. Je past dit niet toe op een passieve 
ontvanger. De begeleider is geen expert, maar een gids. Motiverende gespreksvoering is geen 
worstelen, maar dansen. Samenwerken houdt ook in dat je naar hetzelfde doel toewerkt. De agendaʼs 
zijn op elkaar afgestemd. Motiverende Gespreksvoering is een manier om de eigen energie en 
vermogens van mensen te activeren. Een belangrijke vaardigheid is dan ook dat je in staat bent om je 
eigen reflex om kennis te delen of advies te geven kunt opschorten. 
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3. Ontlokken 
Het uitgangspunt van Motiverende Gespreksvoering is dat mensen veel van het vermogen om te 
veranderen al in huis hebben. Je hoeft het hen niet te geven, je hoeft het alleen maar naar boven te 
halen, te ontlokken.  Ieder mens is een bron van wijsheid, waar de begeleider uit kan putten. Mensen 
die weerstand laten zien, hebben vaak de voordelen van verandering ook wel helder. Ze hebben ze 
alleen nog niet uitgesproken. De taak van de begeleider is dit te ontlokken. 

4. Compassie 
Compassie heeft in dit geval niets te maken met meevoelen. Het heeft te maken met 
onvoorwaardelijke inzet voor de belangen van de ander. Een gebrek aan compassie wordt zichtbaar 
wanneer de doelen van de begeleider niet overeen komen met het welzijn van de ander. Alle andere 
onderdelen van de spirit van Motiverende Gespreksvoering worden pas werkelijk betekenisvol in het 
licht van compassie met de ander. 

Vier basistechnieken binnen Motiverende Gespreksvoering 

Er zijn vier basisgesprekstechnieken (ORBS) die belangrijk zijn in de begeleiding van veranderende 
mensen.  

1. Open vragen stallen 
2. Reflectief luisteren 
3. Bevestigen 
4. Samenvatten 

Met name het reflectief luisteren is kenmerkend voor Motiverende 
Gespreksvoering. De technieken staan hieronder kort beschreven, en zien er, 
vanwege de korte omschrijving, bedrieglijk eenvoudig uit. Het is mogelijk om 
de basis van deze technieken in betrekkelijk korte tijd te leren, maar het vraagt 
langdurige oefening om de nuances van deze technieken blijvend onder de 
knie te krijgen, en tot een natuurlijke stijl van gespreksvoering te maken. In de 
diverse boeken over Motiverende Gespreksvoering worden deze, en andere 
technieken uitvoeriger beschreven. Een aanrader is het boek ʻMotiverende 

Gespreksvaardighedenʼ van David B. Rosengren.2  

1. Open vragen stellen 
Een open vraag is een vraag die de ander uitlokt een uitgebreid antwoord te geven. Gesloten vragen 
zijn vragen die beantwoord kunnen worden met één woord. Meestal sturen begeleiders met gesloten 
vragen richting hun eigen denkbeelden. Het effect van open vragen is dat de ander zichzelf gaat 

                                                      
2 Rosengren, David B. (2012). Motiverende Gespreksvaardigheden. Werkboek voor behandelaars (in 
opleiding. Ouderkerk a.d. IJssel: Uitgeverij Ekklesia.  
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onderzoeken en hierover gaat vertellen. Hierdoor kun je als begeleider beter aansluiten bij de 
motieven en waarden van de ander. 

2. Reflectief luisteren 
Reflectief luisteren is luisteren naar wat de ander eigenlijk wil zeggen, maar misschien niet onder 
woorden brengt. Hierbij vraagt de begeleider zo weinig mogelijk, maar geeft reflecties, liefst zo kort 
mogelijk. Dus: ʻJe bent boosʼ in plaats van ʻKlopt het dat je boos bent?ʼ De gedachte hierachter is dat 
een vraag meer weerstand oproept en je met een stellende uitspraak beter het gevoel van de ander 
kunt verwoorden. Daarnaast blijft iemand door een korte reflectie meer in de flow van het gesprek. In 
MGV geschoolde begeleiders gebruiken ongeveer twee tot drie reflecties tegenover één vraag. Ook in 
de toon van je samenvatting kun je proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het gevoel van de 
ander. Er zijn verschillende soorten reflecties. 

• Eenvoudige reflectie. Op inhoudsniveau geef je een samenvatting, of papagaai je wat de 
ander zegt. 

• Complexe reflectie. Je gebruikt andere woorden, je herkadert wat de ander zegt, maar ook 
wat je vermoedt, zonder dat het gezegd is. Daarin betrek je ook het gevoel van de ander. Dit 
wordt ook wel ʻberedeneerd gissenʼ genoemd. 

• Dubbelzijdige reflectie. Je geeft een reflectie waarin je zo kort mogelijk zowel de voor- als de 
nadelen van verandering benoemt.  

• Versterkte reflectie. Je geeft een licht overdreven samenvatting van het standpunt van de 
ander, zodat deze uitgedaagd wordt dit te nuanceren. 

3. Bevestigen 
De begeleider dient de inspanningen van de ander op te merken en te benoemen. Ook dien je als 
begeleider de kwaliteiten die de ander heeft te herkennen en te benoemen. Mensen veranderen 
namelijk alleen als ze geloven dat ze in staat zijn om te veranderen. Daarvoor is bevestiging 
belangrijk. 

4. Samenvatten 
Door regelmatig in het gesprek samen te vatten (niet te verwarren met een reflectie) bewaak je de 
structuur van het gesprek en controleer je of je elkaar nog steeds goed begrijpt. Het is ook een middel 
om over te gaan naar een ander onderwerp en veelpraters enigszins in te kaderen. Binnen 
Motiverende Gespreksvoering wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten 
samenvattingen. 

Processen in het gesprek met veranderende mensen 
Wanneer je in gesprek bent met veranderende mensen, dan kun je de volgende processen in het 
gesprek onderscheiden. Bij ieder proces horen specifieke technieken. We noemen dit geen fasen, 
omdat een fase veronderstelt dat dit doorlopen en afgerond kan worden. Aan het begin van een 
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gesprek is vooral het engagement belangrijk, maar engagement blijft ook gedurende de rest van het 
gesprek een rol spelen. Alle processen spelen zich echter niet tegelijk af. Het plannen van 
veranderacties is een proces dat pas aan het einde van het gesprek plaats vindt. 

Engagement 
In dit proces verbinden degene die verandert en de begeleider zich aan elkaar. Soms gebeurt dat in 
enkele seconden, soms duurt het heel lang. In proces ontstaat wederzijds vertrouwen. Dit 
engagement (ook in de relatie leidinggevende-medewerker) is een voorwaarde om iemand te kunnen 
begeleiden bij gedragsverandering! 

Focus 
In dit proces wordt het doel van de relatie helder. Er wordt een agenda opgesteld, en de 
oorspronkelijke agendaʼs worden op elkaar afgestemd. Je kiest samen een stip aan de horizon. De 
beoogde gedragsverandering ligt dus helder en duidelijk op tafel, en is een gezamenlijke wens. 

Ontlokken 
Als het doel helder is, kun je de motieven van de ander ontlokken. Persoonlijke verandering vereist 
actieve deelname. De begeleider laat de ander zoveel mogelijk zelf bedenken en verwoorden. 
Motiverende Gespreksvoering biedt een scala aan technieken om verandertaal te ontlokken. 

Plannen 
Als het ʻwaaromʼ van verandering helder is, kun je overstappen op het ʻhoeʼ. De ander bedenkt zoveel 
mogelijk zelf de manieren waarop de verandering uitgevoerd kan worden. Dit kan alleen als je merkt 
dat de ander klaar is voor actie.

Het effect van Motiverende Gespreksvoering  
Uit vele onderzoeken blijkt dat Motiverende Gespreksvoering effect heeft. Begeleiders die deze 
methode goed beheersen, behalen in de gezondheidszorg betere behandelresultaten. Als iemand 
begeleid wordt m.b.v. Motiverende Gespreksvoering, is de kans groter dat er daadwerkelijk 
gedragsverandering optreedt. Voor deze resultaten verwijs ik graag naar deel VII van het boek 
Motiverende Gespreksvoering.  

In dit artikel wil ik ook mijn persoonlijke ervaringen toevoegen. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring 
met het trainen van hulpverleners, docenten, trainers, consultants en leidinggevenden in Motiverende 

Engagement 

Focus 

Ontlokken 

Plannen 
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Wat is Motiverende Gespreksvoering?  

Gespreksvoering. Steeds weer valt mij op hoe blij de deelnemers met deze methode zijn. Voor 
sommigen geeft Motiverende Gespreksvoering het inzicht wat ze nodig hebben om anders met 
veranderende mensen om te gaan. Andere deelnemers hadden dat inzicht al, maar wisten niet hoe ze 
dit in de praktijk moesten brengen en zijn blij met de praktisch toepasbare technieken.  

Motiverende Gespreksvoering heeft, naast de resultaten bij de ʻcliëntʼ, dus ook een groot effect op 
degene die het toepast. Mensen die Motiverende Gespreksvoering beheersen, zijn minder bang voor 
weerstand en ander lastig gedrag, omdat ze weten hoe ze hierop kunnen reageren. Ze kunnen hun 
eigen communicatie beter afstemmen op de mensen die ze begeleiden. Dit leidt tot betere 
werkrelaties en meer arbeidsvreugde. Vaak hoor ik terug dat Motiverende Gespreksvoering niet alleen 
effect heeft in werksituaties, maar ook in persoonlijke relaties. 

Motiverende Gespreksvoering leren 
Het leren van Motiverende Gespreksvoering is uitdagend. Eén dag training kan al tot kleine 
veranderingen leiden. Maar blijvende beheersing van Motiverende Gespreksvoering vraagt meer. Het 
is een doorgaand proces waarin een begeleider, zelfs na jaren doelgericht oefenen, nog steeds 
nieuwe dingen blijft leren. De meeste mensen die kennismaken met Motiverende Gespreksvoering 
willen hier steeds meer over leren, en willen blijven oefenen.  

Een begeleider wordt echt vakbekwaam in Motiverende Gespreksvoering door oefening en feedback. 
Daarvoor zijn doorgaans meerdere trainingsbijeenkomsten nodig. Daarnaast is het belangrijk dat 
begeleiders de mogelijkheid krijgen om Motiverende Gespreksvoering in het dagelijkse werk te blijven 
oefenen, samen met anderen, en bij voorkeur onder leiding van iemand die deskundige feedback kan 
geven.  

Arie Speksnijder 
Trainer Motiverende Gespreksvoering 
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Toolkit opdrachten

6 strategieën om effectief te leren

Leerstrategieën

Leren als een Expert

< Terug naar MUT-figuur 

TUTORING



L E E R  S T U D E R E N  M E T…

Spaced Practice

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het: the APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

S P R E I D  J E  S T U D E E R M O M E N T E N  I N  D E  T I J D

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Benjamin, A. S., & Tullis, J. (2010). What makes distributed practice effective? Cognitive 
Psychology, 61, 228-247. 

Check deze bron om 
meer te leren over 
spaced practice als 
studiemethode.

Waak erover dat je bij het studeren een effectieve aanpak gebruikt, en 
niet bijvoorbeeld gewoon je notities herleest.

Dit alles kan moeilijk lijken en het kan dat je sommige leerinhouden zult 
vergeten tussendoor, maar dit is goed! Dit verplicht je om kennis uit je 
geheugen te halen. (zie ook de Retrieval Practice poster).

Bouw de herhaling op via kleine studeermomenten! 

1

2

3

Start je planning voor je toetsen 
vroeg genoeg en maak hiervoor 
dagelijks een beetje tijd vrij. 5 uren 
verspreid over 2 weken is beter dan 
5 uur aan een stuk.

Nadat je de leerinhoud van de meest 
recente les herhaalde, bekijk je ook 
de belangrijkste vorige leerinhoud-
en om deze fris in je geheugen te 
houden.

Herhaal de leerstof van elke les, 
maar niet onmiddellijk na de les.

SPACING

TESTEN TEKENEN

LES

LES LES LES

STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN STUDEREN

LES LES LES

PAUZE HERHALING

M Di W Do V Za Zo M Di W Do V Za Zo

1 DAG
GELEDEN

1 WEEK
GELEDEN

1 MAAND
GELEDEN

LEARNINGSCIENTISTS.ORG
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Retrieval Practice

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  M E T…

A C T I E F  O P H A L E N  V A N  I N F O R M A T I E

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Roediger, H. L., Putnam, A. L., & Smith, M. A. (2011). Ten benefits of testing and their 
applications to educational practice. In J. Mestre & B. Ross (Eds.), Psychology of learning and 
motivation: Cognition in education, (pp. 1-36). Oxford: Elsevier.

Lees meer over 
retrieval practice 
als studiemethode

Actief ophalen van kennis werkt het best als je achteraf controleert in je 
studiemateriaal wat je juist en wat je fout had.

Dit is moeilijk. Als je merkt dat je sukkelt, controleer wat je over het 
hoofd zag in je studiemateriaal en bouw vandaar weer op.

Focus je niet enkel op woorden en definities. Probeer ook de 
basis-ideeën, de verbanden en voorbeelden in je geheugen te prenten.

1 2 3

Leg je studiemateriaal aan de kant, 
en noteer of teken alles wat je weet. 
Wees zo zorgvuldig mogelijk.
Vervolgens controleer je in je
studiemateriaal hoe correct en 
volledig je werk is.

Maak steekkaartjes over de leerstof. 
Zorg er wel voor dat je oefent op het 
herinneren van wat je noteerde en 
ga verder dan puur het herhalen 
van definities door ook verbanden te 
leggen.  

Probeer zoveel mogelijk oefenvra-
gen te verzamelen. Als er geen 
proefexamens of -toetsen zijn, 
bedenk er zelf en deel ze met een 
vriend die er ook maakte.

OR

DEEL

TESTVRAGEN

LEARNINGSCIENTISTS.ORG
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Verwerking

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  D O O R …

L E G  I D E E E N  U I T  E N  B E S C H R I J F  Z E  M E T  V E E L  D E T A I L S

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

McDaniel, M. A., & Donnelly, C. M. (1996). Learning with analogy and elaborative interrogation. 
Journal of Educational Psychology, 88, 508-519.

Wong, B. Y. L. (1985). Self-questioning instructional research: A review. Review of Educational 
Research, 55, 227-268.

Lees meer over 
verwerking als 
studiemethode.

Waak er over dat je eigen uitleg en omschrijving van een lesonderwerp 
of idee klopt. Overdrijf ook niet in hoever je hierin gaat en check steeds je 
studiemateriaal of bij je lesgever.

Probeer steeds beter de leerstof uit te leggen zonder dat je naar je 
studiemateriaal hoeft te kijken.

Stel jezelf vragen tijdens het studer-
en over hoe dingen in elkaar zitten 
en waarom ze zo werken. Zoek 
vervolgens de antwoorden op in je 
studiemateriaal en bespreek de 
antwoorden met je klasgenoten. 

Beschrijf hoe de leerstof
overeenkomt of verschilt met eigen 
ervaringen en herinneringen. 
Probeer in de loop van de dag zelf 
verbanden te leggen met wat 
je leert op school. 

Terwijl je het studiemateriaal 
verwerkt, leg je verbanden tussen 
verschillende ideeën om uit te 
leggen hoe ze verbonden zijn en op 
elkaar inwerken. Neem twee ideeën 
en onderzoek hoe ze verschillen en 
hoe ze op elkaar lijken. 

LEARNINGSCIENTISTS.ORG
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Interleaving

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  M E T…

W I S S E L  O N D E R W E R P E N  A F  T I J D E N S  H E T  S T U D E R E N

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Rohrer, D. (2012). Interleaving helps students distinguish among similar concepts. Educational 
Psychology Review, 24, 355-367.

Lees meer over 
interleaving als 
studiemethode.

Het is zeker goed om af te wisselen, maar verander niet te vaak van 
onderwerp. Te weinig tijd besteden aan een thema is ook niet goed. Zorg 
er voor dat je begrijpt wat je studeert. 

Interleaving zal moeilijker aanvoelen dan gewoon langer aan één stuk 
hetzelfde studeren. Maar maak je geen zorgen: dit helpt je leren!

Wissel verschillende onderwerpen 
af tijdens het studeren. Sta niet te 
lang stil bij 1 onderwerp.

Leg linken tussen de verschillende 
ideeën.

Verander de volgorde waarin je 
lesonderwerpen studeert om je 
begrip te versterken.

LEARNINGSCIENTISTS.ORG

ONDERWERP
A

ONDERWERP
A

ONDERWERP
B

ONDERWERP 
B

ONDERWERPEN  
C  B  A 

ONDERWERPEN 
A  B  C 

STUDEERMOMENT 
1

STUDEERMOMENT 
2

STUDEERMOMENT 
3

ONDERWERPEN  
A  C  B 

ONDERWERP
C
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Concrete Voorbeelden

Inhoud:  Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  M E T…

G E B R U I K  S P E C I F I E K E  V O O R B E E L D E N  O M  A B S T R A C T E  I D E E E N  T E  B E G R I J P E N

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Rawson, K. A., Thomas, R. C., & Jacoby, L. L. (2014). The power of examples: Illustrative 
examples enhance conceptual learning of declarative concepts. Educational Psychology Review, 
27, 483-504.

Lees hier meer over 
het gebruik van 
concrete voorbeelden 
als studiemethode.

Niet alle voorbeelden die je online vindt zijn correct. Check zelfgevonden 
voorbeelden bij je lesgever.

Uiteindelijk bedenk je zelf concrete, relevante voorbeelden bij wat je 
studeert.

Verzamel de voorbeelden die je 
leerkracht gebruikte in de les, 
en zoek zoveel mogelijk concrete 
voorbeelden op in je 
studiemateriaal.

Deel voorbeelden met je 
medeleerlingen en -studenten en 
leg de voorbeelden uit aan anderen 
voor extra leervoordeel. 

Leg verbanden tussen het concept 
dat je bestudeert en elk voorbeeld 
zodat je begrijpt hoe het voorbeeld 
past bij wat je studeert.

LEARNINGSCIENTISTS.ORG

MIJN
MAP
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Dual Coding

Inhoud: Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College)   |    Illustraties: Oliver Caviglioli (teachinghow2s.com/cogsci)
Tot stand gekomen met hulp van het APS Fund for Teaching and Public Understanding of Psychological Science

Vertaald door Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool, Gent)

L E E R  S T U D E R E N  M E T…

C O M B I N E E R  W O O R D  E N  B E E L D

H O E  D O E  J E  H E T ?

O P G E L E T !

O N D E R Z O E K

Mayer, R. E., & Anderson, R. B. (1992). The instructive animation: Helping students build 
connections between words and pictures in multimedia learning. Journal of Educational 
Psychology, 4, 444-452.

Lees meer over 
dual coding 
als studiemethode.

Probeer verschillende vormen te 
bedenken waarin je de informatie 
kan visualiseren, bijvoorbeeld in een 
schema, een tijdlijn, een strip, een 
infografiek,...

Probeer ook af en toe zelf te 
schetsen wat je je kan herinneren. 

Zoek in je studiemateriaal naar beeldmateriaal. Bekijk deze beelden 
en vergelijk ze met wat er geschreven staat.

Probeer de leerstof die je instudeert zelf visueel voor te stellen.

Bekijk de beelden en leg hun betekenis in eigen woorden uit.

LEARNINGSCIENTISTS.ORG

VERGELIJK

SCHEMA

SCHEMA

INFOGRAFIEK CARTOON OF STRIP
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LEERSTRATEGIEEN 
 

Leerstrategieën voor reproductie  

Strategie Overhoren  
Schrijf een woord of begrip op de voorkant van een kaartje en de 
betekenis, uitleg of formule op de achterkant. Gebruik voor ieder woord 
een nieuw kaartje. Bij het leren pak je een kaartje, leest het woord op de 
voorkant en schrijft de betekenis op, daarna controleer je op het klopt. 
Kaartjes die niet correct waren of die lastig waren, worden apart gelegd.  
 

Strategie Chunks maken  
Geef een structuur aan de informatie die geleerd moet worden, 
bijvoorbeeld thema's. Door het koppelen van informatie aan andere 
informatie, blijft er meer ruimte over om andere leerstof te leren.  
 

Strategie Geheugensteun  
Zet alle leerstof die geleerd moet worden om in een ezelsbruggetje. 
Gebruik bijvoorbeeld de eerste letters van de woorden, zet het in rijm 
vorm, etc. Zorg dat het ezelsbruggetje zo bizar is dat je het wel moet 
kunnen onthouden. De informatie is op deze manier gemakkelijker terug te 
halen.  
 

Strategie Beeld  
Visualiseer de leerstof door een voorstelling te maken hoe de leerstof eruit 
zou zien als film, afbeelding, plattegrond of kaart. 
 

Strategie Gehoor  
Zet de leerstof om in iets dat je zou kunnen horen of een ritme dat je kunt 
tikken. Door de leerstof achter elkaar te zetten op de melodie van een 
bekend lied wordt het gemakkelijker om het terug te halen.  
 

< Terug naar overzicht



 
 

Leerstrategieën voor toepassing niveau 1 
 

Strategie Woordweb  
Schrijf alle woorden en/of definities die passen bij de leerstof op een vel 
papier. De begrippen en definities die bij elkaar lijken te horen kunnen 
worden verbonden met een lijn.  

Strategie 3-2-1  
Met deze strategie wordt teruggekeken op de leerstof. Dit zorgt ervoor dat 
leerstof gemakkelijker toegepast kan worden. 
Probeer eerst drie onderdelen van de leerstof terug in het geheugen te 
halen en schrijf deze op, schrijf vervolgens twee nieuwe inzichten of 
ideeën op die tijdens het leren ontdekt zijn, tot slot wordt er een vraag 
opgeschreven die na het leren van de leerstof nog niet is beantwoord. 

 

Strategie V6  
De V6 is een techniek waarbij een opgave in een vaste volgorde wordt 
doorgenomen om zo de belangrijkste informatie eruit te kunnen halen. 
1. Lees de tekst en haal de eigenlijke vraag eruit 
2. Vraag je af welke gegevens je nodig hebt  
3. Herlees de tekst en haal de benodigde gegevens eruit 
4. Vraag je af in welke volgorde de informatie gebruikt moet worden 5. 
Geef een antwoord op de vraag 
6. Vraag je af of de oplossing aannemelijk is 
 

Strategie Kapstok  
Probeer woorden of begrippen onder te verdelen in groepjes die bij elkaar 
lijken te kunnen horen. Geef vervolgens iedere groep een passende titel. 
Op deze manier wordt er een gestructureerd overzicht gemaakt, waardoor 
woorden sneller onthouden kunnen worden.  
 

< Terug naar overzicht



 
 

Leerstrategieën voor toepassing niveau 2 
 

Strategie Transformer  
Bekijk de leerstof vanuit verschillende situaties en invalshoeken en bedenk 
verschillende voorbeelden. Hiermee wordt duidelijk of de leerstof 
toegepast kan worden, maar geeft ook aan of de leerstof gebruikt kan 
worden in andere situaties dan de geleerde.  

Strategie 25 woorden samenvatting  
Om de kern uit teksten te halen kan er een 25 woorden samenvatting 
gemaakt worden. In 25 woorden moeten de hoofdzaken uit de tekst 
worden weergegeven, de kern van de leerstof. Om de samenvatting te 
kunnen maken moet bovendien de tekst meerdere malen gelezen worden, 
deze herhaling zorgt dat de leerstof beter onthouden kan worden.  

Strategie Eigen woorden  
Vertel de leerstof na in eigen woorden, hierbij mag geen enkele vakterm 
worden gebruikt. Door de leerstof te presenteren in eigen woorden, wordt 
het mogelijk om de leerstof zelf ook beter te begrijpen. 

 

Strategie De eik  
Maak een schema van alle begrippen en/of definities die geleerd moeten 
worden. Bovenaan in het schema worden alle hoofdzaken vermeld. 
Daaronder worden de deelonderwerpen weergegeven. Vervolgens worden 
alle details vermeld passende bij de onderwerpen. Tot slot eindigt het 
schema met voorbeelden. 

 

Strategie Markeren met kleuren  
Bij het lezen van de tekst worden de verschillende delen van de tekst 
gemarkeerd met een kleur. Dit maakt het mogelijk om vervolgens de 
hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Werk met verschillende kleuren en 
geef iedere kleur een eigen betekenis. 

< Terug naar overzicht



Strategie W vragen  
De W vragen zijn vragen die snel duidelijkheid kunnen geven over een 
tekst. Ze maken de structuur van de tekst helder en geven de kern van de 
tekst concreet weer. 
Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Op Welke Wijze? 

< Terug naar overzicht



Leerstrategieën voor Inzicht 
 

Strategie OV-Slim  
OV-Slim staat voor Overzie, Vraag, Schrijf, Lees, Integreer, Meet. Deze 
techniek helpt bij het kritisch lezen van een tekst. 
Overzie: Scan de tekst, hierdoor ontstaat een algemeen idee van de inhoud 
van de tekst, dit helpt bij het herkennen van de hoofdzaken. 

Vraag: Zoek uit wat de vraagstellingen zijn in de tekst. Wat wordt er 
onderzocht of besproken? Schrijf: Schrijf de vragen die geformuleerd zijn 
over de tekst op. 
Lees: Lees de tekst aan de hand van de vragen, probeer de antwoorden in 
de tekst te vinden. Integreer: Vertel de gelezen onderdelen van de tekst in 
eigen woorden na. Formuleer antwoorden op de vragen, schrijf de 
antwoorden op.  
Meet: Controleer aan de hand van je eigen informatie of de tekst klopt. 
Sluit de tekst aan bij al eerder geleerde leerstof? 

 

Strategie Sneeuwkristal  
Geef een creatieve draai aan het maken van aantekeningen, waardoor 
overzicht gegeven kan worden aan de leerstof. 
1. Neem een blanco vel papier. 
2. In het midden schrijf je het hoofdonderwerp of thema.  
3. Bedenk deelonderwerpen of woorden die bij het hoofdonderwerp horen, 
schrijf die om het middelste woord heen, gebruik hiervoor verschillende 
kleuren. 
4. Bij ieder deelonderwerp kunnen weer termen bedacht worden. Zet deze 
erbij. De termen hieven niet te maken te hebben met het hoofdonderwerp, 
maar wel met het deelonderwerp. 
5. Geef alle verbanden die er zijn tussen de woorden aan door middel van 
lijnen.  
 

< Terug naar overzicht



LESBRIEF LEREN ALS EEN EXPERT!

Leren als een 
expert!

Beantwoord deze twee vragen. 
Voor welke vakken vind jij het makkelijk om te leren? 
Maak een top drie. 

Voor welke vakken vind jij het moeilijk om te leren? 
Maak een top drie. 

Ga staan bij het vak waarvoor jij het leren het makkelijkst vindt. Sta je 
alleen bij dat vak? Ga dan staan bij het vak dat bij jou op de tweede of derde plaats staat. Sta 
je met een paar anderen? Dan zijn jullie samen een groepje. 

Bedenk eerst hoe je het best kunt leren voor dit vak. Doe dat zo:
•	 Lees voor jezelf de vragen hieronder. 
•	 Schrijf jouw antwoorden per vraag op een aparte post-it. 

Vragen
Vraag 1: Wanneer begin jij met leren voor een toets van dit vak?
Vraag 2: Wat doe jij allemaal om voor dit vak te leren? 
(Bijvoorbeeld: drie keer doorlezen, mindmaps maken, laten overhoren, informatie opzoeken…)
Vraag 3: Welke gouden tip heb jij voor tijdens een toets van dit vak? 

Welk vak vind jij lastig? Wiskunde, of juist Frans? Ken je 
iemand die heel goed is in dat vak? En heb je wel eens aan 
diegene gevraagd hoe hij/zij voor dat vak leert? Als je dat 
weet, kun je dat zelf ook eens proberen. En dan wordt het 
leren misschien makkelijker! In deze lesbrief ontdek je welke 
leerstrategieën handig zijn bij de verschillende vakken. Hoe 
je daar achter komt? Door met de hele klas samen te werken: 
iedereen is expert in een ander vak!

Tip voor de docent:
Voor  deze les  zij n  post-it s en 
tape nod ig.  Ook is  het handig om 
de kaart j es met de vakken (zie 
wer kblad 2) op te hangen of  neer 
te leggen op tafe ls  in  het l okaa l. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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LESBRIEF LEREN ALS EEN EXPERT!

Bespreek jullie antwoorden volgens deze stappen. 

Vraag 1 bespreken
•	 Plak allemaal tegelijk je post-it op tafel. 
•	 Bespreek: beginnen jullie allemaal even ver van tevoren met leren? 
•	 Bedenk een advies voor de rest van de klas: hoe lang van tevoren kun je het beste begin-

nen? Schrijf dat op een post-it en plak dit op het kaartje van het vak.

Vraag 2 bespreken
•	 Noem om de beurt wat jullie allemaal doen om voor dit vak te leren. 
•	 Maak samen op werkblad 1 van deze lesbrief een mindmap met al jullie leerstrategieën. 

Laat duidelijk zien welke strategieën het beste werken: omcirkel of markeer ze. 
•	 Plak de mindmap met tape bij het kaartje op de muur.

Vraag 3 bespreken
•	 Noem allemaal je gouden tip.
•	 Plak al jullie post-its bij het kaartje op de muur.

Verdeel jullie groepje in tweeën. Ontdek in twee rondes hoe je kunt leren voor het 
vak dat jij moeilijk vindt. 

Ronde 1: 
•	 De eerste helft van jullie groepje loopt naar het vak waarvoor ze leren het moeilijkst vinden.
•	 Staat daar niemand? Loop dan naar het vak dat je op de tweede of derde plek hebt staan.
•	 De tweede helft van het groepje blijft staan bij het vak waarvoor jullie leren makkelijk vinden. 

Zij zijn de experts.

Opdracht
De experts vragen aan de klasgenoten die bij hun vak staan hoelang van tevoren ze starten 
met leren en hoe ze leren voor dit vak. 
Daarna vertellen de experts:
1. hoe lang je het beste van tevoren kunt beginnen met leren volgens de experts;
2. welke leerstrategieën het beste werken volgens de experts;
3. wat een gouden tip voor de toets is. De rest van de tips kun je zelf teruglezen op de muur!

Ronde 2: 
Draai de rollen in jullie groepje om: de andere helft van jullie groepje loopt nu naar het vak 
waarvoor ze leren het moeilijkst vinden en de rest blijft bij het vak.

Op de volgende pagina kun 
je aantekeningen maken van 
alle tips die je krijgt van de 
experts!

< Terug naar overzicht
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Vul in hoe jij het leren voor jouw ‘moeilijke‘ vak de volgende keer aan-
pakt. 

Als ik de volgende keer voor                                                                                               ga 

leren, begin ik                                                                                               van tevoren en pak ik 

het zo aan: 

Tijdens de toets doe ik:

Bekijk de volgende keer of het leren nu beter gaat. Probeer zoveel mogelijk leer-
strategieën voor dit vak uit, tot je de perfecte hebt gevonden!

Schrijf hier 
voor jezelf alle 
handige tips 
over leren voor 
dit vak op! 

< Terug naar overzicht
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WERKBLAD 1 - MINDMAP
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WERKBLAD 2 - VAKKENKAARTJES

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Engels Frans

Duits Aardrijkskunde

Geschiedenis Maatschappijleer

< Terug naar overzicht
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WERKBLAD 2 - VAKKENKAARTJES

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Wiskunde Economie

Biologie
CKV

Tekenen Muziek

< Terug naar overzicht
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WERKBLAD 2 - VAKKENKAARTJES

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

Godsdienst Natuurkunde

Nederlands Scheikunde

Techniek M & O

< Terug naar overzicht
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WERKBLAD 2 - VAKKENKAARTJES
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Toolkit opdrachten

Toelichting

MUT Canvas

< Terug naar MUT-figuur 

HET MUT CANVAS
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Bronnen & Auteurs Opdrachten Toolkit

Kennismaking / Icebreakers
• De eerste kennismaking. Auteur: W. Roseval, onder begeleiding van MOZ.
• Je huidige situatie en je toekomst tekenen. Auteur: W. Roseval. 
• Kennismakingswoordenzoeker. Auteur: W. Roseval onder begeleiding van MOZ.
• M&M’s. Auteur: W. Roseval onder begeleiding van MOZ.
• Kennismakingsmemorie. Auteur: W. Roseval onder begeleiding van MOZ.
• Mijn ABC. Auteur: W. Roseval onder begeleiding van MOZ
• Small group mentoring. Bron: Talenten Toolbox. 
• Werkboekje vertel. Auteurs: R. Rosenboom & G. Tavecchio.

Goalsetting
• 2X2 vragen. Bron: Talenten Toolbox.
• Brief uit de toekomst. Bron: Talenten Toolbox. 
• Coachcenter Bateson. Bron: Coachcenter Bateson, Den Haag.
• Het Career Story Interview. Auteur: W. Roseval onder begeleiding van MOZ.
• Loopbaanvragen Tumult. Bron: Tumult Lesbrief.
• Storytelling SWOT mindmapping. Auteurs: R. Rosenboom & G. Tavecchio.
• Storytelling Kennismaking. Auteurs: R. Rosenboom & G. Tavecchio.
• Werkvorm profielkeuze goalsetting. Auteur: W. Roseval. 

Social networking
• Netwerkopdracht. Auteur: W. Roseval.
• Werkboekje Vertel! Auteurs: R. Rosenboom & G. Tavecchio

SWOT/Gold
• Feedback Kwaliteiten. Auteur: P. Gerrickens.
• Flow Writing. Bron: Talenten Toolbox.
• Geluk. Bron: Talenten Toolbox.
• Hoe kan je je mentee helpen… Auteur: E.J. Luigies in samenwerking met MOZ.
• Inspiratiebronnen. Bron: Talenten Toolbox.
• Wie ben ik en wat kan ik? Bron: Tumult Lesbrief.
• Slim jezelf zijn. Bron: Remind Learning. 
• Sneeuwballen-kwaliteitenspel. Auteur: W. Roseval onder begeleiding van MOZ.
• Sprankelmomentje. Bron: Talenten Toolbox.
• Stappen in het voeren van een dialoog. Auteur: P. Mostert.
• Storytelling en mindmaping. Auteurs: G. Tavecchio & R. Rosenboom.
• Groepsopdracht socratisch gesprek. Auteurs G. Tavecchio & R. Rosenboom in samenwerking met 

Suzanne Metselaar. 
• TA-DA lijst. Bron: Talenten Toolbox.
• Talent zichtbaar maken. Bron: Talenten Toolbox.
• Talenten ontdekken. Auteurs: S. Lanser; M. Borst; M. Schaap; CPS; I. Terlouw. 
• Talentenmuur. Bron: Talenten Toolbox.
• Mindful in de klas1. Bron: Tumult Lesbrief.
• Vraaggesprek empowerend. Auteur: F. Meziani. 
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Studyskills
• 6 strategieën om effectief te leren. Bron: LearningScientists.org. 
• Flow writing. Bron. Talenten Toolbox.
• Gamefulness. Bron: Slim Jezelf Zijn. Experimenteren met leren. Remind Learning. 
• Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren. Auteur: M. Vansteenkiste.
• Leren leren: 3 circels, 1 vierkant. Bron: Leren leren, Remind Learning.
• Storytelling drieluik: toen, nu en dan. Auteurs. G. Tavecchio & R. Rosenboom.
• Top 20 Principles Bron: TOP 20 Principles From Psychology For PreK-12 Teaching And Learning. American 

Psychological Association.
• Tumult lesbrief get happy. Bron: Tumult Lesbrief.
• Leren als een expert. Bron: Tumult Lesbrief.
• Lesbrief plannen voor havo-vwo. Bron: Tumult Lesbrief.
• Wat is motiverende gespreksvoering. Bron: Bridge To Learn, A. Speksnijder. 

Tutoring
• 6 strategieën om effectief te leren. Bron: LearningScientist.org.
• Leerstrategieën. Auteur: W. Roseval onder begeleiding van MOZ.
• Leren als een Expert. Bron: Tumult Lesbrief.

Het MUT canvas
• Toelichting. Bron MUT Team, G. Tavecchio.
• MUT canvas. Bron MUT Team, G. Tavecchio.
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Hoofdstuk 4. 
Checklist Mentoring

Checklist mentoring

Wat leuk dat jullie een mentorprogramma overwegen! Zoals dit handboek illustreert, komt er veel kijken bij 
het organiseren van een mentorprogramma. Afhankelijk van het type mentoring, zijn er andere dingen die 
belangrijk zijn. Voor een school mentorproject is het in ieder geval belangrijk om terdege rekening te houden 
met de volgende zaken:

School
• De school faciliteert het lokaal voor de bijeenkomsten, de inroostering en de beschikbaarheid van een 

mentoruur, de klassenmentor die de coördinator ondersteunt
• De school faciliteert het formele contact tussen coördinator en mentees en hun ouders (informatiebrief, 

toestemmingsformulier). 
• Er is wekelijks afstemming tussen de klassenmentor en de coördinator over bijzonderheden, afwezigheid 

(mentoren/mentees) en zaken die van invloed zijn op de mentoring (persoonlijke situatie leerling etc.)
• De klassenmentor print voor de bijeenkomst de benodigde opdrachten uit en/of de coördinator heeft 

toegang tot printfaciliteiten op school 
• De school organiseert start- en slotbijeenkomst i.s.m. de coördinator (school biedt ruimte en catering aan, 

nodigt ouders uit, is aanwezig (decaan en klassenmentor). 

Coördinator 
• De coördinator is de formele tussenpersoon tussen de school (decaan en klassenmentor), de mentees en 

de mentoren. Al het contact verloopt via deze persoon.
• De matching is in handen van de coördinator, in samenspraak met de klassenmentor. Op basis van de 

matchingsformulieren, stemt de coördinator tijdens een vergadering met de klassenmentor af welke 
mentor het beste met welke mentee gematcht kan worden. 

• De coördinator is tijdens elke mentorbijeenkomst aanwezig in de klas. Na de opening die wordt begeleid 
door de klassenmentor, neemt de coördinator het over. Dit is in overleg tussen klassenmentor en 
coördinator aan te passen.

• De coördinator begeleidt de mentoren tijdens de voorbereiding van de bijeenkomst (maken van de 
didactische analyse), tijdens de mentorbijeenkomst (springt bij als een mentor uitvalt of zich andere zaken 
voordoen) en bespreekt de mentorbijeenkomst per week met de mentoren na.

• De coördinator organiseert de trainingen voor de mentoren en de intervisie bijeenkomsten. 
• Intervisie bijeenkomsten: na acht weken en voor slotbijeenkomst (16 weken) (ter ondersteuning van 

slotpresentaties en het maken van het Canvas). 
• De coördinator is buiten de mentorbijeenkomsten bereikbaar voor mentoren voor overleg/tussentijdse 

intervisie. Mentoren kunnen hun lesplan per week opsturen en bespreken voor de mentorbijeenkomst; 
dit dient uiterlijk 24u van tevoren te worden besproken i.v.m. aanwijzingen en printen van de opdrachten. 
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Mentor
• De mentor geeft zich zelf op voor een mentorprogramma en stemt in met volledige deelname. Van de 

20 bijeenkomsten kan een mentor met opgaaf van reden, twee bijeenkomsten missen (uiterlijk 24u van 
tevoren doorgeven i.v.m. vervanging mentor).

• De mentor neemt deel aan alle trainingen en intervisie sessies.
• De mentor handelt in overeenstemming met hetgeen is besproken in de mentortrainingen, en deelt 

geen gevoelige informatie met derden, tenzij het wordt toegepast in de intervisie sessies. Persoonlijke 
informatie over mentees wordt alleen gedeeld met de coördinator en/of klassenmentor, indien er reden 
is deze erbij te betrekken.

• Buiten school is er geen contact tussen de mentee en de mentor (indien er gebruik gemaakt wordt van 
een mentor app, is deze digitale omgeving het platform voor contact).

• Mentoren krijgen op basis van hun dienstverlening een vergoeding die van tevoren wordt afgestemd en 
na de bijeenkomsten wordt uitgekeerd. 

• Mentoren bereiden, op basis van de trainingen, hun bijeenkomsten zelfstandig voor. Indien gewenst, 
overleggen zij hun didactische analyse met de coördinator. De materialen voor de mentoring worden 
ter beschikking gesteld door de school (printen opdrachten). De mentor geeft tijdig aan de coördinator 
door wat de opzet is (24u voor de bijeenkomst). 

Mentee
• De mentee probeert mee te werken aan de mentoring door het formuleren van een heldere leervraag.
• De mentee geeft tijdig aan als de match niet soepel verloopt (richting de klassenmentor)
• De mentee doet per mentorbijeenkomst actief mee en probeert de gesuggereerde opdrachten te 

maken.
• De mentee krijgt toestemming van de ouders om deel te nemen aan het mentortraject 

(toestemmingsformulieren worden via school gedistribueerd met de ouders–ouderportaal)

Checklist chronologisch 

De volgende checklist, die chronologisch is opgesteld, kan gestuurd worden naar de school en de coördinator 
zodra het mentorprogramma start. 

VOORAFGAAND
Het is vooral heel belangrijk om af te stemmen met de school(verantwoordelijke) hoe het programma zo 
goed mogelijk georganiseerd kan worden.   
• Kennismaken schoolcoördinator: telefoonnummers uitwisselen is, naast het uitwisselen van mailadressen, 

handig om last-minute wijzigingen door te kunnen geven.
• Verwachtingen bespreken met de school coördinator; wat wordt er door de school gefaciliteerd? Waar 

worden de studenten opgevangen? Waar kunnen studenten en leerlingen elkaar ontmoeten? Mogen 
studenten in de docentenkamer koffie en thee pakken? Staat er limonade klaar voor leerlingen? Wie is 
voor welk onderdeel verantwoordelijk? Etc.

• Wenselijk: eenzelfde ruimte/ lokaal beschikbaar vóór, tijdens en na het betreffende mentoruur waar de 
studenten kunnen aankomen, er ruimte is voor vragen/ mededelingen en na afloop eventueel intervisie 
kan plaatsvinden. De coördinator krijgt een sleutel om het lokaal zelf te openen en te sluiten.

• Kennismaken met de receptie en conciërge(s), zodat zij weten dat er iedere week een ‘vreemd’ iemand, 
inclusief studenten, in school rondloopt. 
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• Matchingsformulieren laten invullen door de leerlingen (mentees). Dit kan door de schoolcoördinator 
gedaan worden, tijdens de training met de leerlingen, of door de coördinator als deze de training met de 
leerlingen geeft.

• Matchingsformulieren van de mentoren moeten worden ingevuld. Dit gebeurt nu tijdens de sollicitatie-
procedure van de mentoren, maar kan eventueel tijdens de training van de mentoren gepland worden.

• Op basis van de formulieren en wat de (school)coördinator van de studenten en leerlingen heeft gezien 
worden koppels gemaakt; dit kan op basis van interesse wat, volgens ervaring en eerder onderzoek (o.a. 
MoZ), de voorkeur heeft. 

TIJDENS
De studenten (mentoren) zijn 15 à 20 minuten voor het mentoringuur aanwezig op school, zodat zij rustig 
kunnen aankomen. De coördinator (student-assistent) is er minimaal 30 minuten van tevoren en is een gastheer/
vrouw (5 rollen v/e docent) voor de studenten, maar bij binnenkomst ook voor de leerlingen. De coördinator 
kent de namen en probeert een relatie met zowel de studenten als de leerlingen op te bouwen; inzetten op 
interpersoonlijke competentie.
• Op de betreffende school de ruimtes checken. 
• Materiaal klaarzetten voor het mentoringuur; spellen, opdrachtformulieren, papier, stiften en wat er verder 

nodig is op basis van de voorbereidingsformulieren óf een toolbox. Eventueel koffie, thee en limonade 
als dit is afgesproken met de schoolcoördinator. 

• Wenselijk: de school of MUT faciliteert de toolbox. 
• De mentoren en mentees hebben, als dit is afgesproken, de gelegenheid om buiten het gereserveerde 

lokaal te zijn. De coördinator houdt het verloop van de bijeenkomsten van een afstand in de gaten door 
op de hoogte te blijven van wat er speelt bij de koppels; hoe verloopt het contact? Wat zie je aan de 
lichaamstaal van beiden? Loopt het soepel of zie je de mentor ‘zoeken’? Wat vertellen mentees aan de 
(school)coördinator en/of klassenmentor? Waar lopen mentoren tegenaan (intervisie)? De coördinator kan 
aansluiten bij een koppel en met hen beiden het gesprek aangaan om een nog beter beeld te krijgen. Op 
die manier kan de studentmentor beter ondersteund worden in de begeleiding van de mentee. 

NA AFLOOP 
Goed afronden van de sessie is belangrijk. De ervaring is dat er vaak mentoren zijn die wat willen delen over het 
verloop en vragen hebben. Dit willen zij bijna altijd één op één doen en niet klassikaal (individuele intervisie). 
De praktische/ organisatorische mededelingen van studenten moeten zij ook altijd op de mail zetten. Voor 
het overzicht is dat handig, want dingen vergeten gebeurt snel. Als er intervisie is (met een deel van de groep) 
betekent dit dat het niet direct aansluitend kan plaatsvinden. 
• De aanwezigheid invullen. Dit kan eventueel ook tijdens de bijeenkomst.
• Als er tijdens de bijeenkomst geen contact is met de schoolcoördinator, achteraf proberen het verloop 

en eventuele bijzonderheden te bespreken.
• Lesvoorbereidingen worden door de mentoren ingevuld en nagekeken door de coördinator, die 

feedback op de voorbereidingen geeft. De ervaring is dat mentoren hier tussendoor vaak aan herinnerd 
moeten worden.
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Bijlage I. Matchingsformulier Mentoring Urban Talent

Voor- en achternaam:

Doorhalen wat niet van toepassing is:     Man  /  Vrouw  /  Hen     Leeftijd:

Woonplaats: 

1. Wat zijn je hobby’s/ bezigheden/ interesses? 

2. Hoe zou jij jezelf omschrijven? (Bijvoorbeeld: druk, ik praat graag, geïnteresseerd, etc.)

 

3. Wat is je culturele achtergrond?

4. Waar ben je opgegroeid?

5. Noem 3 goede en 3 minder goede eigenschappen van jezelf.

 Goede/ sterke eigenschappen       Minder goede eigenschappen

 

6. Welk profiel ben je van plan te gaan kiezen?

7. Wat zijn je lievelingsvakken?

8. Welk vak vind je het moeilijkst?

Op basis van het door jouw ingevulde formulier word je gematcht aan een student, waarvan wij denken dat 
die het beste bij jou past.  De informatie in dit formulier zal vertrouwelijk behandeld worden en zal uitsluitend 
gebruikt worden voor matchingsdoeleinden binnen het programma Mentoring Urban Talent.
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