
Deze leidraad  met hulpvragen helpt je om een evaluatiegesprek voor te bereiden.  Hij zal je helpen om concreet en goed 

geformuleerd je keuzes te bespreken. Gebruik de feedbackagenda om  je antwoorden in op te schrijven.  
Een evaluatiegesprek met je mentor en trajectbegeleider voorbereiden.  

Kies een nieuwe com-

petentie die je graag 

(beter) wil kunnen.  

Vertel hoe het voor jou sinds 

je laatste evaluatie gegaan 

is. Aan welke competenties 

heb je gewerkt? Is dit ge-

lukt?  Hoe?  

Wat zeggen je collega’s, 

mentor, leerkracht, … 

over hoe je bezig bent?  

Wat vond je leuk om 

te doen? Waarom?  

Wat vond je minder 

leuk om te doen? 

Waarom?  

Wat heb je geleerd over 

jezelf de voorbije perio-

de?   

Welke tips heb je onthou-

den van de voorbije 

periode?  

Vertel wat je al kan op het vlak van 

deze competentie. 

Over welke verbetering in deze 

competentie wil je bij het volgen-

de evaluatiegesprek praten?  

Lees hardop wat je zou willen berei-

ken in deze competentie en geef een voor-

beeld van hoe dat eruit ziet.  

Wie kan dit reeds goed? 

Wat doet hij/zij dan 

anders? Wat nog?  

Welke voordelen zou het 

voor jou hebben als je deze 

competentie beter kan?  

Op een schaal van 1—10  

waar sta je nu? Waarom 

daar?  

Kijk in je opleidingsplan 

en/of feedbackagenda.  

 

Wat zouden je collega’s zien als dit 

beter zou zijn?  Hoe  zouden ze 

reageren? Wat zouden ze  zeggen?  

Wie of wat zou jou kun-

nen helpen bij het berei-

ken van deze verbete-

ring? Wie of wat heb je 

nodig?  

Stel dat je een klein beetje beter 

geworden bent in je competentie, 

waaraan zal je dat merken? Wat 

doe je dan anders?  

Wat kan je vandaag al doen 

om een klein stapje vooruit 

te gaan?   

Wanneer had je al eens een moment 

waarop je deze competentie beter kon? 

Wie heeft je toen geholpen? Wat kan 

deze persoon voor je doen.  

Wanneer had je al eens een mo-

ment waarop je deze competentie 

beter kon?  Wat deed je toen waar-

door het beter ging?  

Waar ben je trots op? Wat heeft je in het 

verleden al eens geholpen om iets bij te 

leren, iets anders aan te pakken? Wat 

nog? 

Waarover ben je 

tevreden?  

Schrijf in je eigen woorden 

jouw uitdaging op voor de vol-

gende periode. Schrijf dit in je 

feedbackagenda.  

Ik wil …….. bereiken  

………… (wie ) kan 

mij daarbij helpen 

door ………………  

……………….  (wat ) 

kan me helpen 

omdat ……..  

Dit doel is bereikt 

tegen ………………. 

(datum) 

Dit doel  is bereikt 

als ………….  

Schrijf de stappen op die je gaat zetten 

om je doel te bereiken, schrijf deze 

ook op in je feedbackagenda.  Prik 

een datum voor een nieuw evaluatie-

gesprek.  

Op een stap vooruit te 

gaan zal ik vandaag 

…………  

Morgen ga ik ……. Over-

morgen ga ik ……. Volgen-

de week ga ik ……….  
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Leerling  



Deze leidraad helpt je om een evaluatiegesprek te begeleiden en voor te bereiden.  Hij zal je helpen om de leerling te bege-

leiden in zijn leerproces. Deze leidraad werkt ondersteunend aan de leidraad met hulpvragen van de leerling.  
Een evaluatiegesprek met je leerling begeleiden.   

Kies een nieuwe competen-

tie die je graag (beter) wil 

kunnen.  

Vertel hoe het voor jou sinds je 

laatste evaluatie gegaan is. Aan 

welke competenties heb je gewerkt? 

Is dit gelukt?  Hoe?  

Vertel wat je al kan op het vlak van deze com-

petentie. 

Over welke verbetering in deze competen-

tie wil je bij het volgende evaluatiegesprek 

praten?  

Lees hardop wat je zou willen 

bereiken in deze competentie 

en geef een voorbeeld van 

hoe dat eruit ziet.  

 

Wie of wat zou jou kunnen helpen bij 

het bereiken van deze verbetering? 

Wie of wat heb je nodig?  

Schrijf in je eigen woorden jouw uitdaging 

op voor de volgende periode. Schrijf dit in 

je feedbackagenda.  

Schrijf de stappen op die je gaat zetten om je doel te 

bereiken, schrijf deze ook op in je feedbackagenda.  

Prik een datum voor een nieuw evaluatiegesprek.  
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Mentor / trajectbegeleider  

Eigen bewerking op basis van de oplossingsgerichte methodiek van L. Cauffman  en  ‘een placemat voor een coachingsgesprek van 

leerling 2020.nl  en Pameijer, N., Beukering, T. van, & Lange, S. de (2011). Handelingsgericht werken: een 

handreiking voor het schoolteam. Leuven: Acco. 

Kader het gesprek. Waarover zal het gaan, waarom zitten jullie 

samen., is iedereen voorbereid?, wat is de rol van iedereen., wat 

gebeurt er met de info uit dit gesprek, hoeveel tijd is er, …  

Complimenteer de inspanningen van de leerling. Maak ze zicht-

baar.  

“Ik heb gezien dat je goed kan….., je hebt dit zeker veel geoefend!  

Wat goed dat je doorgezet hebt toen het je ….. niet direct lukte!”   

Help de leerlingen een antwoord te formuleren op zijn hulpvragen.  

MANDAAT VRAGEN  =  

Help de leerling bij het maken van een keuze, 

stuur bij waar nodig en vraag na of jullie het in 

dit gesprek over die bepaalde competentie  

kunnen hebben ‘Zullen we het daar samen 

CONTEXT VERHELDEREN  =  

Herhaal wat de leerling heeft gezegd en check of het 

klopt.  

DOELEN STELLEN  =  

Begeleid de leerling in zijn antwoorden op de 

hulpvragen. Ze laten je toe om uit te vissen of de 

leerling snapt waar de gekozen vaardigheid om 

gaat.  Vraag door. ‘Wat nog, en wat nog, … ‘ 

Geef de leerling de ruimte om hier een antwoord 

te formuleren, probeer niet zelf de antwoorden 

in te vullen.  Vraag naar meer details ‘Hoe ziet 

dat er dan uit? Wat doe je dan precies? Hoe doe 

je dat? Wat zeggen de collega’s precies, ….  

KRACHTBRONNEN ZOEKEN , TOEKOMSTORIËNTATIE =  

Help de leerling bij het formuleren van wat hij nodig heeft, denk mee, gebruik hulpzinnen 

voor onderwijsbehoeftes (zie bijlage) , moedig de leerling aan om te bespreken wat in een 

ander situatie al eens gewerkt heeft om dingen bij te leren (bijvoorbeeld in een hobby), wat 

hij goed kan, … Kan de leerling dat nu ook weer gebruiken?  Vraag door naar details in de 

hulpvragen van de leerling . 

CONCETE PLANNEN =  

Check of de doelstelling van de leerling realistisch is. Benoem 

wat jij kan doen om het mogelijk te maken, vraag tips aan de 

leerling. Schrijf samen een volgende kleine stap uit.  Help de 

leerling om concreet te benoemen wanneer een doel volgens 

hem bereikt is.   

Herhaal de te zetten stappen, geef complimenten aan de 

leerling voor de inspanning die hij toonde tijdens deze 

evaluatie, maak een nieuwe evaluatieafspraak, noteer dit 

samen met de leerling in de feedbackagenda.  



 

Handleiding leidraad evaluatiegesprek 

 Een evaluatiegesprek is tussen de leerling, zijn 

mentor en de trajectbegeleider/praktijkleerkracht 

 Het voorbereiden van het gesprek ligt bij de leer-

ling, indien nodig deels met de ondersteuning van 

de mentor, de school. 

 Het eigenaarschap van het gesprek ligt bij de leer-

ling 

 Het nemen van de verantwoordelijkheid voor de 

doelen, het organiseren en de richting van het 

gesprek ligt, naarmate de tijd vordert steeds meer 

bij de leerling. Denk hierbij aan een mogelijke 

fasering op leeftijd en niveau waarbij de mogelijk-

heden van de individuele leerling het uitgangs-

punt zijn.  

 Het gesprek is gelijkwaardig.  

 De uitkomst van een evaluatiegesprek is altijd het 

formuleren van doelen voor de komende periode.  

 Het gesprek moet ‘af’ zijn. Dit betekent dat ook 

eventuele verslaggeving van het gesprek, tijdens 

het gesprek wordt geschreven en dat dit verslag 

wordt afgerond. Wanneer de doelen en stappen 

bij elke deelnemer van het gesprek bekend zijn en 

akkoord zijn, kan het gesprek worden afgerond. 

De leerling noteert dit in zijn feedbackagenda.  

Praktisch (voor de trajectbegeleider) 

 Maak helder voor alle betrokkenen waarom dit 

gesprek wordt gehouden, wat het doel is van het 

gesprek en wat er van elke deelnemer verwacht 

wordt. 

 Organiseer de communicatiestroom :  

 Maak duidelijk welke informatie naar de ouders 

toegaat, hoe en wanneer 

 Hou je aan het gespreksformat van de leidraad of 

maak het je eigen en hou hierbij rekening met alle 

fases van het gesprek.  

 Hoed het doel van het gesprek in de gaten: het 

gaat over de ontwikkeling en de groei van de leer-

ling met betrekking tot zijn competenties op de 

werkvloer en op school.  Andere zorgen/

problemen kunnen worden besproken in ander 

gesprekken.  

 Maak afspraken over de planning en de timing 

van de gesprekken. Noteer deze in de feedback-

agenda van de leerling.  

 Geef de leerling tijd om dit gesprek voor te berei-

den 

 Bereid dit gesprek ook zelf voor, en pols bij de 

mentor op welke manier hij dit doet. (Kan hij dit 

samen met de leerling voorbereiden?) 

 Vraag een gesprek in een rustige ruimte, niet op 

de werkvloer.  

 De trajectbegeleider beschikt ove de nodige vaar-

digheden om dit gesprek in goede banen te leiden 

en bij te sturen. Hij professionaliseert zich hierin.   

Ter inspiratie …  

 

 Dat heb jij goed gedaan! Hoe is je dat gelukt? 

 Dat heb je vast veel geoefend ! 

 Kun je al zien dat je een beetje vooruitgegaan 

bent? Waar zie je dat aan? Wat gaat er precies 

goed? 

 Hoe komt het dat het niet veel slechter gaat? 

 Wat gaat er beter sinds het vorige evaluatiege-

sprek? Hoe is je dat gelukt?  Wat/wie heeft je 

daarbij geholpen? En wat nog meer? Wat gaat er 

nog meer beter? En verder? 

 Waar hoop je op tegen de volgende  keer? Wat 

werkt al in de goede richting? Wat is de volgende 

stap? 

 

 

Eigen bewerking op basis van de oplossingsgerichte methodiek van L. Cauffman  en  ‘een placemat voor een coachingsgesprek van 
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