
Onderwijsdoelen

Leerlingen én het team (docenten, 
schoolleiding én ondersteunend 

personeel) werken op hun eigen niveau 
aan  Kwalificatie, Socialisatie en 

Persoonsvorming.

Kader

Vriendelijk en duidelijk
Zo gaan we met elkaar om én 

presenteren we ons inhoudelijk.

Let op
taalgebruik.

Let op 
lichaamstaal.

Observeren

Docentgestuurd
onderwijs

Leerlinggestuurd
onderwijs

Samenwerken

Werkvormen
Wij geven elkaar feedback. Dit 
zorgt voor gelijkwaardigheid en 

versnelt onze ontwikkeling.

Beoordeling

De docent (motivatiecoach) vraagt leerlingen op een 
verantwoordelijke manier met geboden vrijheid om te gaan 

en durft erop te vertrouwen dat dat gaat lukken.

Orde Maken
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Aansturen met lichaamstaal

Tip 1

Tip 2
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Verwachtingsmanagement

Concrete aanwijzingen per werkvorm

De docent stuurt eerst aan met lichaamstaal en 
daarna met een beperkt aantal tips. Zo krijgen 
leerlingen de kans hun gedrag aan te passen.

Aansturen in twee stappen

Tel de Tips. 
Per les maak je 

bij frontaal lesgeven 
het aantal gegeven Tips 
voor iedereen zichtbaar.
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Bijsturen in twee stappen

Na aansturen volgt bijsturen. De docent stuurt bij met een 
tijdrovende opdracht die van de leerling vraagt actief mee te 

helpen bij het oplossen van het probleem.
Het helemaal weglaten van deze maatregel ontkracht alle 

overige inspanningen (té vriendelijk).

Tijdrovende opdracht 1

Tijdrovende opdracht 2

Opdracht inleveren bij 
leidinggevende

Einde van de les
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Legenda

Aansturen met lichaamstaal

Geef tip 1

Geef tip 2
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Reactie leerling(en) op aansturen

Neemt voorbeeld 
docent over

Neemt voorbeeld
docent niet over

Dan bijsturen door docent

Geef eerste 
tijdrovende opdracht

Geef tweede 
tijdrovende opdracht
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Eerst aansturen door docent

In ongeveer 80% van de lessen 
volstaat aansturen. 
Drie typen lessen met alleen 

aansturen:

In ongeveer 20 procent van de lessen 
is het nodig om ook bij te sturen.
Twee typen lessen met zowel 

aansturen als bijsturen:

Einde van de les

Begin van de les

Toon gewenst 
gedrag.

Aanwijzingen 
met 

lichaamstaal.

Reguleer 
je energie.

Voorbeeldfunctie

De docent kiest werkvormen waarbij kennismaken met 
elkaar centraal staat: zonder relatie, geen prestatie.

Kennismaken
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