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Op weg naar je element

Begeleiding en coaching bij ernstig
onderpresteren en dreigende uitval

TALENT

Albert Kaput

Slim Begeleiden
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Hoe kunnen leerlingen die
een risico hebben om vast te
lopen in hun ontwikkeling of
dreigen uit te vallen op
school………
Weer zélf willen én durven
investeren in hun eigen
(talent)ontwikkeling?
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Vertrouwen
Passie

Relatie

Ruimte

Autonomie Competentie
Verbinde
n

Groeie
n

Veiligheid
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RELATIE

Je veilig, geaccepteerd en verbonden voelen

Leerlingen ervaren:
• Verbinding met anderen in hun leer- en leefomgeving
• Dat anderen hen willen begrijpen
• Dat anderen hen waarderen om wie ze zijn
• Dat hun inbreng verwacht en gewaardeerd wordt
• Dat het waardevol is om met anderen in gesprek te gaan

AUTONOMIE

Ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen

Leerlingen ervaren:
• Ruimte om eigen ideeën te uiten
• Ruimte om (mede) te bepalen hoe iets aan te pakken
• Dat anderen rekening houden met hun gevoelens en opvattingen
• Dat regelmatig zelf mogen kiezen
• Dat ze betrokken worden bij belangrijke besluiten over hun leer- en
leefomgeving
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Competentie
Vertrouwen en plezier in eigen kunnen

Leerlingen ervaren:
• Dat ze nieuwe en interessante vaardigheden kunnen leren
• Dat de dingen die ze doen tot een goed einde kunnen brengen
• Dat ze plezier mogen beleven aan het laten zien van wat ze goed
kunnen
• Dat ze zich vrij voelen om met enthousiasme nieuwe dingen aan te
pakken.
• Zelfvertrouwen door waardering uit hun omgeving

Leg aan je buurman(vrouw) uit hoe in
jouw werksituatie voorzien wordt in jouw
behoefte aan Relatie, Autonomie
en Competentie.
Je ervaart:…………………?
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Ik krijg wat ik wens
te ontvangen, geef
wat ik wens te
geven en durf te
vragen

Artwise “De creatiespiraal”

Ik verbind mijn
fantasie aan de
werkelijkheid en
durf te dromen

De creatiespiraal

Artwise “De creatiespiraal”
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Ik erken het grootse
in mij, aanvaard
mijn nietigheid en
durf te vertrouwen

De creatiespiraal

Artwise “De creatiespiraal”

Hoe is de situatie nu?
Hoe zou het over 10 jaar kunnen
zijn?

Wat is er in de tussentijd gebeurd?
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Extern:
verbinden

Verantwoorde
-lijkheid
nemen en
duurzaam
investeren

Intern:
verbinden

Onderzoeken

Verkennen

Contac
t
maken

Model
Talent in Ontwikkeling
• Afgeleid van
Heller en Gagné
• Procesmodel

• Aangrijpingspunten:
• Kwaliteiten
• Kansen
• Uitdagingen
• Belemmeringen

[Houkema & Kaput]
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Contact
maken
Voorwaarden:
•
•
•
•
•
•

Veilige omgeving
Zonder oordeel
Onderzoekend
Nieuwsgierig
Transparant
Open

Stel je voor...
... hoe het zou zijn als je nog
niets zou weten over deze
leerling...

 Wat zou je dan willen weten?
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Verkennen

Ontwikkelingsproces
(tot nu toe) o.b.v. TiO

'Selfassessments'

Weten hoe je...
• leert
• denkt
• studeert
• kwaliteiten laat zien

Zelfinzicht
Wat kan ik?

Kolb

concreet
ervaren

20
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actief
experiment
eren

reflectief
waarnemen

abstract
theoretiser
en

MI profiel
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Competenties voor leergedrag
Projectdefiniëring

0%

Doelgerichtheid

Persoonlijk evenwicht
Zelfmanagement

Informatieverwerking
Redeneren

Sociale en communicatieve…

25%

50%

75%

100%
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Verbaal
Logisch
Visueel
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Ruimtelijk
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Tactiel
Motorisch
3

Muzikaal
9

Naturalisti
Interperso Intraperso
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onlijk
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ecologisch
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Mate van ervaren mismatch met omgeving

Volledig gedemotiveerd, suïcidaal, burn-out of bore-out, automutilatie, negatief
beeld van zichzelf, de school en de omgeving, geen beweging, soms teruggetrokken
in een virtuele wereld.
Zwaar gedemotiveerd, alleen open voor activiteiten dicht bij eigen interesses en met
weinig weerstand in een therapeutische omgeving met een passende structuur
(meer of minder gestructureerd)
Gedemotiveerd, staat open voor activiteiten in lijn met eigen interesses, afhankelijk
van een veilige omgeving (meer of minder gereguleerd)
Licht gemotiveerd, kan wat grotere persoonlijke projecten oppakken en staat open
voor activiteiten die indirect tot succes leiden (zoals schoolvakken of beroepsgerichte
cursussen) als ze maar weinig weerstand ervaren
Hoopvol naar de toekomst, begint stappen te zetten om hiaten op te lossen en
vaardigheden te verwerven, in een externe structuur in staat om vooruitgang te
boeken
In staat om zelfstandig stukken stof te verwerken met dagelijkse persoonlijke
coaching
In staat om in een school/werkomgeving te functioneren met regelmatige parttime
persoonlijke begeleiding
Zelfstandig in staat zelfredzaam in een reguliere school/werkomgeving te
functioneren met externe coaching

[Bron:
Feniks
Talent]

Waar sta je nu?

www.talentstimuleren.nl
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Onderzoeken

Identiteit
onderzoeken

• Mogelijkheden
verkennen
• Vragen gebruiken
ter inspiratie en
verdieping bij het
model 'Talent in
Ontwikkeling'

 Zelfinzicht
 Wie ben ik?

Intern:
verbinden
Inspiratiebronnen

• Talenten:
instrumenten voor
zingeving
• Zelfkennis: creëert
toekomstperspectief
• Bewustwording:
wat past bij mij?

 Zelfinzicht
 Wat wil ik?
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Welke mogelijkheden zie jij?
www.talentstimuleren.nl

Wat wil je bereiken?
www.talentstimuleren.nl

13

1-10-2016

Extern:
verbinden
• Eigen koers
uitzetten
• Ondersteunen
waar nodig
• School is middel om
andere doelen te
bereiken
• Kansen benutten
• Ervaringen delen

Vertrouwen
Ruimte

De leerling is verantwoordelijk
en voelt zich verbonden met de stappen voor zichzelf
De omgeving (leraar, ouders) monitort
en ondersteunt alleen waar dat zelfstandig (nog) niet lukt
Samen (leerling, ouders en leerkracht)
onderzoeken hoe dat het beste werkt
Vertrouwen hebben in de voortgang
en in het resultaat

Klaar om
deze

uitdaging
aan te gaan?

www.talentstimuleren.nl
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De eerste stap...
www.talentstimuleren.nl

Verantwoorde
-lijkheid
nemen en
duurzaam
investeren

"Zeg wat je doet en doe wat je zegt!"
De leerling investeert...

• Iedere betrokkene
investeert
• Passend bij de eigen
verantwoordelijkhei De ouders investeren...
d
De school investeert...

Investeren
Duurzaam leren

(vanaf nu)

Het samenwerkingsverband
investeert...

... in zijn ontwikkeling
... in een goed ontwikkelklimaat
... in ontwikkelingsruimte en
een passende ondersteuning
... in middelen om dit waar te
kunnen maken
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www.talentstimuleren.nl

www.talentstimuleren.nl
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Persoonlijkheid
Moed

Eigenheid

Vertrouwen

Communicatie
Oordeelloos

coachen

Nieuwsgierig
Vragend

Integriteit

Open

Leren

Flexibel

Kernkwadrant (voorbeeld)
Gedreven
Positief
tegenovergesteld

Passief

Teveel van het
goede

+

-

-

+

Teveel van het
goede

Fanatiek
Positief
tegenovergesteld

Geduldig
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KERNKWALITEIT

VALKUIL

ALLERGIE

UITDAGING

optimistisch

naïef

pessimisme

alert

wispelturig

star

ordenend

cynisch

realistisch

empathisch
flexibel

behulpzaam
idealistisch
autonoom

sentimenteel

afstandelijk beschouwend

bemoeizuchtig onverschillig
zweverig
dwars

onderdanig

los laten

meegaand

In het proces van jouw casus
Welke
Valkuilen / uitdagingen
herken jij bij jezelf
Met betrekking tot de
relatie/autonomie/competentie
behoefte van je leerling?
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brede interesse

Dabrowski:
overexcitabilities

nieuwsgierig

asynchroon
gevoelig
intens
complex
scherpe waarneming

snel

Dweck:

FIXED vs growth

mindset

productief

specifieke,
diepgaande interesses

leergierig

veel ideeën

origineel

omgaan met
ambiguïteit

perfectionistisch
veel energie

rijk en levendig
voorstellingsvermogen

enthousiast voor passies

autonoom

(zelf)kritisch

problemen herkennen

eigen-wijsheid

probleem  oplossing

meerdere oplossingen

eigengereid
zelfsturend
Deci & Ryan

reflecterend

zoekend naar betekenis

meerdere invalshoeken

procesgericht

zelf ontdekkend

flexibel

gefocust

intrinsiek gemotiveerd

gedreven

creatief

zet door

actief

flow

(hoog)bewust-zijn

plezier in creëren

Ken
Robinson

kennishonger

groot denkvermogen

opvallend
gevoel
voor
humor
rijke fantasie

veel
willend veeleisend

Csikszentmihalyi

initiatiefrijk

ondernemend

nonconformistisch

sterk rechtvaardigheidsgevoel

D. Houkema 2008

Hoe speel jij je rol?

Dramadriehoek

•De Aanklager treft geen blaam,
•is niet zelf verantwoordelijk,
•heeft zelf het gevoel beter te zijn dan de
ander, en
•houdt anderen op afstand.
•De Redder maakt zichzelf belangrijk,
•maakt anderen afhankelijk,
•laat zien hoe goed hij of zij is,
•bemoeit zich met anderen, niet met zichzelf.
•Het Slachtoffer hoeft niet na te denken,
•hoeft niet te kiezen,
•heeft geen verantwoordelijkheid voor het
eigen gedrag,
•wordt door anderen verzorgd.

Aanklager
Ouder(s)/docent

dramadriehoe
k

Redder
Coach/begeleider/mentor

Slachtoffer
leerling
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Een coach ………….

vraagt door

Een coach voor begaafde
leerlingen…………..

Heeft humor
Buigt letterlijk
taalgebruik om
Heeft
common
sense

Begrijpt de diepgang

Geeft
ruimte
Relativeer
t
Laat stilte werken
Begrijpt anders
Laat mee
denken
beslissen
Is transparant
Laat
Denkt een
meedenken
Legt
probleem
verantwoordelijkhei
om
d waar deze hoort

Asynchrone
Ontwikkeling
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Welke aannames wil jij over boord gooien?

Een moment van reflectie...
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Welke vragen
blijven over?

22

