
Fase 1 huidige situatie: het doel helder krijgen

Fase 2 hindernissen: obstakels inzichtelijk maken

Fase 3 hulpbronnen: welke kun je inzetten?

Fase 4 gewenste situatie: afspraken maken



Wat wil je bereiken met het oog op het eindexamen voor ...?
Wat is het achterliggende doel van dit doel?
Wat is er allemaal voor nodig om dat te bereiken?
Hoe is het nu? Wat mis je nog om dat doel te bereiken?
Wat zou je willen veranderen aan jezelf als je kijkt naar het eindexamen?

Hoe weet je dat je dit doel bereikt hebt? Wat zie je? Wat hoor je? Wat
voel je? Wat zeg je tegen jezelf?
Hoe weet je dat je op de goede weg bent ernaartoe? Wat zie je? Wat
hoor je? Wat voel je? Wat zeg je tegen jezelf?
Hoe kun je weten dat je dit probleem getackeld hebt?  

Met wie wil je dit doel bereiken?

Wat zal het bereiken van het doel voor je betekenen?
Heeft het alleen in die specifieke situatie (bijvoorbeeld alleen voor
scheikunde) een positief effect, of kun je het positieve effect nog veel
breder trekken bijvoorbeeld naar andere vakken? 
Hoe is het als je het doel hebt bereikt? Wat zie je? Wat hoor je? Wat
voel je? Wat denk je?
Hoe kun je dit doel zo aantrekkelijk mogelijk maken?

Het doel zelf:

Bewijs dat het doel bereikt is:
 

Omgeving:

Gunstige( bij)effecten:

 

Fase 1: het doel helder krijgen Waar wil
mijn leerling

 naartoe?



Fase 2: obstakels inzichtelijk maken

Wat houdt je tegen om dit doel nu al te bereiken?
Op welke manieren houd jij jezelf tegen?
In hoeverre bescherm jij jezelf door dit obstakel te hebben? Waar
bescherm jij jezelf dan tegen?
Welke gedachten belemmeren je om aan de slag te gaan met dit doel?
Welke overtuigingen zou je eventueel kunnen vervangen door andere?
Door welke andere zou je ze kunnen vervangen?
Welk gedrag houdt je tegen?
Welk ander gedrag zou handiger zijn in deze situatie?

Waarom niet nu al?

Wat houdt
mijn leerling

tegen? 



Fase 3: hulpbronnen 

Welke kwaliteiten heb je die je in deze situatie kunnen helpen?
Welke kwaliteiten heb je nodig?
Welke kwaliteiten kun je ontwikkelen? 
Welke vaardigheden heb je al die jou kunnen helpen in deze situatie?
Welke vaardigheden heb je nodig?
Welke vaardigheden kun je aanleren?
Wat levert het op als je deze vaardigheden / kwaliteiten ontwikkelt?
Welke kennis heb je die in deze situatie kan helpen?
Welke kennis heb je nodig?
Waar kun je deze kennis opdoen?

Wie ken je die wel over deze kwaliteit beschikt? Hoe heeft hij/zij deze
gekregen? Wat kun je van hem/haar leren?
Wie ken je die wel over deze vaardigheden beschikt? Hoe doet hij/zij dit
dan? Wat kun je van hem/haar leren?
Wie kan jou helpen aan deze kennis te komen?
Met wie zou je samen kunnen … ?
Welke andere hulpbronnen ken je en kun je inzetten? 

Hulpbronnen in jezelf:

 
Hulpbronnen in de omgeving:

 

Welke
 hulpbron kan
mijn leerling

inzetten?



Wat spreken we nu af over je doel?
Wie gaat jou houden aan deze afspraken?
In hoeverre ligt het binnen je eigen invloedssfeer? In hoeverre kun jij het
zelf waar maken? 
Waar heb je hulp bij nodig? Hoe weet je of je die hulp kunt krijgen?
Welke stappen ga je nu zetten? Zet ze eens op een rijtje, wat mist er nu
nog?
Hoe ziet het eruit als je … (stap 1 t/m eind) doet? Wat hoor je? Wat voel
je? Wat denk je?
Met wie doe je dit?

Wat doe je als het niet lukt? 
Waar merk je dat dan aan? 
Met wie ga je praten?
Wat kunnen wij daarover afspreken?
Welke andere manieren zijn er om je doel te bereiken?

Afspraken:

 
Stel dat het niet lukt…

 

Fase 4: afspraken maken Maak samen
een plan

van aanpak


