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Afstemmingsgesprek  

 

Dit gesprek heeft als doel de beginsituatie in kaart te brengen en  de leervraag  van de leraar helder 

te krijgen . 

Belangrijk geen acties concretiseren dat is voor een volgende stap/ fase (ondersteuningsgesprek) 

 

 

Communicatievaardigheden  zoals je deze reeds hanteert blijven belangrijk, belangrijk daarbij dat je 

bewust omgaat met het activerend ondersteunen  

Luisteren-Samenvatten en Doorvragen ; gericht op activerend ondersteunen .  

Bv. 

Luisteren –Wat hoor ik dat belangrijk is voor de leraar.  

- Waar hoor ik de kracht 

Samenvatten – “Met de boekenronde bereik je niet wat je wil. Jij wil hier iets aan veranderen;  

Vragen duren herhalen, tot je meent dat je komt tot wat de leraar wil zeggen! 

Tijd geven om te reflecteren! Wachten! Tempo leraar volgen 

Oog hebben voor lichaamsstaal (in functie van doelmatigheidsbeleving) 
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Een mogelijke structuur voor het afstemmingsgesprek : 

Doelstelling en verwachtingen expliciteren  

- Bij de start van het gesprek duidelijk maken wat het opzet is van het 

ondersteuningstraject en afstemmingsgesprek.  

- Uitnodigen om te vertellen 

- Verwijzen naar  een lage doelmatigheidsbeleving  

o Hierdoor geef je erkenning 

 Klopt het dat… ?  

 Ik heb het gevoel dat…?  

o Expliciet benoemen eigen aanpak van de leraar 

Bv. De boekenronde loopt niet vlot. Jij wil de kinderen warm maken. Jij bent niet in het 

opzet geslaagd.  

We staan stil rond de vraag waar jij hebt meeste nood aan hebt. Waar heb jij het 

gevoel hier zit ik vast en zou ik toch wel samen willen zoeken hoe het nu verder moet.  

Waar heb je last van?  

Huidige situatie beschrijven  

- Explorerende vragen (Wie, wat, wanneer,… vragen) 

- Bevragen van reeds uitgevoerde acties  

o Wat heb je reeds ondernomen? Wat wilde je ondernemen maar je bent er niet 

toegekomen? Wat hield je tegen?  

- Erkenning geven 

o Dat zal best wel lastig zijn. Dat is dan saai.  

- Competenties, leraar, leerling, context expliciteren, waar voelt iemand zich goed bij 

o Jij kan dat goed… Je bent zelf zo creatief (bewustmaking) 

o Zijn er momenten dat de klas goed draait?  

o Wat liep er goed? En wat was daarin jou toedoen? (doelmatigheidsbeleving) 

o Wat kan jij goed?  

- Verdiepende vragen, hoe leraar denkt! Zo min mogelijk vragen naar handelen en/of 

context maar naar eigenaarschap van de leraar (perspectief leraar) 

o hoofd en nevenprobleem van elkaar proberen te scheiden  

 Is het voor jouw eerder haar niet verstaan of niet begrijpen?  

o perspectief van de leraar 

 Hoe kijk jij? Wat betekent de boekenronde voor jou? Lees jij graag?  

 Wat doet dat bij jou?  

 Hoe voel je daarbij?  

- Waar mogelijk de doelmatigheidsbeleving van de leraar expliciet formuleren  

o bv. Jij hebt door jouw reactie toch impact op de kinderen. 
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Gewenste situatie beschrijven   

- Doel bevragen, waar wil de leraar naar toe? Wat wil de leraar bereiken?  

o Wat wil jij bekomen? Wat wil jij bereiken? Als je zou dromen hoe zou de 

boekenronde eruit zien? Wat zou je ideaalbeeld zijn? Wat zou je echt willen?Hoe 

zie je dat dan?  

- Soms kan het ook helpen om te vragen wat er niet is, zegt ook wat iemand wil  

o Wat mis je in de klas?  

- Zo weinig mogelijk acties concretiseren  

- Diversiteitsdenken gericht op betrokkenheid en participatie van alle leerlingen (niet het 

label) 

o Heb je al eens gevraagd aan de kinderen wat zij ervan vinden?  

o Op welke manier zijn alle kinderen betrokken?  

Expliciet leervraag formuleren   

- Ideaal om tijdens het gesprek te komen tot een leervraag, maar dit kan ook na het 

gesprek gebeuren, belangrijk hierbij goed af toetsen bij de leraar (samenvatten en 

expliciet aftoetsen of deze vraag het geheel goed beschrijft) 

o Vb. leervraag 

 Hoe kan ik als leraar…? 

 Op welke manier kan ik als leraar…?  

- Haalbaarheid van leervraag af toetsen 

o Hoe kan ik zijn agressief gedrag verminderen (ipv agressief gedrag geheel weg) 

Beginsituatie verhelderen 

- Als de beginsituatie niet voldoende helder is kan de vraag gesteld worden ‘Wat hebben 

we nodig om de beginsituatie meer te verhelderen’ bv. Kindgesprek, observatie zoco of 

leraar (de zorgcoördinator neemt over en leraar observeert) zoveel mogelijk focus op het 

activerend ondersteunen. Het opzet is de leervraag van dé leraar helder krijgen.  
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Ondersteuningsgesprek  

 

Dit gesprek heeft als doel om  haalbare acties in functie van de leervraag en het diversiteitskader op 

te stellen  . Deze acties worden zoveel mogelijk geconcretiseerd en er wordt gezocht naar 

antwoorden op eventuele barrières  . Daarnaast wordt er gereflecteerd op de ondernomen acties . 

Hierbij wordt er stilgestaan bij wat er goed en minder goed verliep in functie van de leervraag . 

Bijkomende en/of nieuwe acties worden geïnventariseerd . De leraar wordt aangemoedigd en 

gemotiveerd om acties op te nemen . 

 

Communicatievaardigheden  zoals je deze reeds hanteert blijven belangrijk, belangrijk daarbij dat je 

bewust omgaat met het activerend ondersteunen  

Luisteren-Samenvatten en Doorvragen ; gericht op activerend ondersteunen .  

Vragen durven herhalen, tot je meent dat je komt tot wat de leraar wil zeggen! 

Tijd geven om te reflecteren! Wachten! Tempo leraar volgen! 

Oog hebben voor lichaamsstaal (in functie van doelmatigheidsbeleving) 
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Een mogelijke structuur voor het ondersteuningsgesprek : 

Doelstelling en verwachtingen expliciteren  

- Bij de start van het gesprek duidelijk maken wat het opzet is van het 

ondersteuningstraject en ondersteuningsgesprek.  

- Afstemmingsgesprek en leervraag als vertrekpunt  

Kaderen van beginsituatie 

- Verandering bevragen  

- Eventueel inbreng zoco op beginsituatie 

- Uitnodigen om te vertellen 

  

Acties bedenken en reflecteren   

- Bedenken van acties  

- Concretiseren van acties Explorerende vragen 

- Reflecteren op uitgevoerde acties  

- Barrières en ondersteuningsbehoeften bevragen  

- Reflectie leervraag 

- Reflectie diversiteitsdenken 

 

Motiveren en aanmoedigen  

 

 

 

 

 


