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Checklist begeleidingsstijlen  

 
Beste collega’s, 

 

Hieronder vinden jullie een lijst van bedenkingen en kanttekeningen die ons kunnen 

helpen bij het bepalen van onze begeleidingsstijl. Het is de bedoeling dat we onze 

begeleidingsstijl bijsturen indien nodig. Dit instrument dient om onszelf op regelmatige 

basis in vraag te stellen en ons op die manier op het ‘goede’ pad te houden en in de juiste 

richting te sturen. Anderzijds willen we de werkpunten van het team in kaart brengen 

zodat we weten waarop we onze aandacht moeten vestigen. 

Natuurlijk kunnen we niet eisen dat we onszelf verloochenen. ”BLIJF JEZELF” maar 

verander misschien kleine dingen zodat je je beter in de klas en in je vel voelt. 

 

 

De bronnen die werden geraadpleegd en die als leidraad fungeerden voor dit document 

zijn;  

 ”De genietbare school”, Van Gils 

 “Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs”, Ferre Laevers, Ludo Heylen , 

Daniëlle Daniels. 

 

Veel succes met het invullen van deze checklist!  

 

De werkgroep begeleidingsstijlen 

 

Peter, Kristien, Jessica & Cindy VB 

(mei 2014) 
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A. Ik t.o.v. de leerlingen. 

--------------------------------- 

Geef een score aan de hand van de symbolen 

 - : zelden of nooit 

 ±: soms 

 +: vaak of altijd  

 

 - ± + 

Ik hou de instructie kort.    

Ik laat de leerlingen leren van elkaar.    

Ik onderbreek de kinderen niet.    

Ik gebruik niet alleen woorden maar ook gebaren.    

Ik geef genoeg complimenten.     

Ik blijf motiveren.    

Ik gebruik plus-taal (t.o.v. min-taal). 

bv. “goed gedaan” versus “niet slecht gedaan” 

   

Ik ben een voorbeeld/stel modelgedrag.    

Ik werk in een rustgevende omgeving.    

Ik laat de kinderen zelf denken/handelen.    

Ik geef de kinderen genoeg verantwoordelijkheid.    

Ik stel haalbare doelen voor de kinderen.    

Een tussendoortje* geeft energie! Doe ik dit? 

*(zingen/grapje/een lachhoek) 

   

Ik waardeer inspanningen.    

Ik eindig de les op tijd.    

Ik vat samen wat ze gedaan/geleerd hebben.    

Ik laat de kinderen zelf vertellen waarom iets belangrijk is.    

Ik leer leerlingen om niet alles zomaar te aanvaarden.    

Ik gun ik de leerlingen genoeg tijd.     

Ik blijf steeds rustig.    

Ik laat kinderen respect ervaren.    

Ik heb oog voor hun individuele behoeften.     

Ik ben duidelijk over wat kan of niet kan en zeg waarom.     

Ik toon begrip over wat hen emotioneel bezig houdt.    

Leerlingen krijgen hulp van mij om pijnlijke ervaringen te verwerken.    

Ik zet kinderen genoeg aan tot communicatie door zelf interesse te tonen 

en actief te luisteren naar hun verhaal. 

   

Ik motiveer voldoende bij het inleiden of voorstellen van de activiteiten.    

Ik laat kinderen ruimte om te experimenteren.    
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Ik geef de kinderen voldoende ruimte om te bedenken hoe zij zouden te 

werk gaan . 

   

Ik geef kinderen de kans om eigen producten af te werken zoals zij dat 

zelf willen. 

   

Ik laat kinderen zelf zoeken naar oplossingen voor conflicten.    

Ik laat kinderen mee beslissen bij het bepalen van grenzen en afspraken.    

Ik heb voldoende aandacht voor mediatie van intentionaliteit 

 (dit is wat ik wil dat je doet) 

   

Ik heb voldoende aandacht voor mediatie van zingeving  

(ik helpen zien en leren wat waardevol is) 

   

Ik heb voldoende aandacht voor mediatie van transcendentie    

 

 

B. Ik t.o.v. het team. 

------------------------------ 

 

 
 

 - ± + 

Niet alles vanzelfsprekend vinden.     

Ik streef naar verandering.    

Ik ben betrokken bij de besluitvorming.    

Ik maak ruimte om “botsingen” gecontroleerd te laten plaatsvinden.    

Ik laat voldoende ruimte waardoor samenwerken niet beklemmend wordt.    

Straalt mijn enthousiasme af op anderen?    

Eerst luisteren, dan pas praten. Doe ik dat?    

Ik hou rekening met emoties van anderen.    

Ik deel evenveel mee in de werklast.    

Ik vind dat er een goed evenwicht is tussen mijn autonomie in de klas en 

het beleid. 

   

Ik word begrepen door het team.    
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Ik beantwoord aan de verwachtingen van het team.    

Ik krijg voldoende ruimte om mijn ideeën te ontwikkelen /uit te voeren.    

 

 

C. Wij t.o.v. het team. 

------------------------------- 

Hoe denk jij dat wij tegenover de volgende beweringen/bedenkingen staan? 

Kijken we in dezelfde richting? 

 

 - ± + 

Het team vindt niet alles vanzelfsprekend.    

Het team streeft naar verandering.    

Het team is betrokken bij de besluitvorming.    

Het team laat voldoende ruimte dat ervoor zorgt dat samenwerken niet 

beklemmend wordt. 

   

Eerst luisteren, dan pas praten. Doet het team dat?    

Benut het team de aanwezige kwaliteiten van elkaar?    

Begrijpt het team elkaar?    

Beantwoordt het team  aan de verwachtingen van de ouders ?    

Beantwoordt het team aan de verwachtingen van de kinderen?    

Krijgt het team voldoende ruimte om ideeën te ontwikkelen/uit te 

voeren? 

   

Toetst het team af wat er in de klas gebeurt met de beleidslijn?    

Toetst het team af wat er in de school gebeurt met de beleidslijn?    

Toetst het team af wat er op de speelplaats gebeurt met de beleidslijn?    
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D. Ik en het team t.o.v. de ouders. 

--------------------------------------- 

 

 - ± + 

Het team en ik zijn steeds eerlijk t.o.v. de ouders.    

Het team en ik informeren de ouders voldoende.    

Wij zien de ouders als gelijke.    

De meerwaarde van ouders is voelbaar in de school.    

Er zijn voldoende oudercontacten.    

Er zijn voldoende activiteiten waarbij de ouders betrokken worden.     

Er zijn voldoende afspraken om problemen te vermijden.    

 

  

E. Ik en de speelplaats. 

------------------------- 

 

 - ± + 

Ik stel me strategisch op na afspraak met mijn collega’s.    

Ik ken de afspraken en leef de afspraken na.    

Ik speel kort op de bal, zo vermijd ik ruzie. (preventief)    

Ik voel me zeker op de speelplaats.    

Ik beperk mijn gesprekken met de collega’s.    

Ik ben gemotiveerd om toezicht te doen.    

  

 
 
 

 

 

 


