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EO+-traject            Datum:     

Naam:   

Oplossingsgericht gesprek   Vaardigheden leren/oefenen 

Ondersteunende vragen voor het gesprek 

• Iedereen heeft op school en thuis dingen die 
hij goed kan en dingen die je nog minder goed kan. 
Zullen we samen eens kijken hoe dat voor jou is?  

• Leg de kaartjes maar bij de plek die het beste 
past voor jou  
(wijs en benoem de 3 categorieën: ik kan het al, dit 
kan ik al een beetje, dit vind ik nog lastig.) 

• Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? 

• Wat doe jij als… 

• Hoe kan ik aan jou zien dat je 
boos/gefrustreerd bent? 

• Wat zou jij graag beter willen leren? 

• Waar ben je het meest trots op als je naar 
deze kaartjes kijkt? 

• Waaraan zul jij merken dat het beter gaat? 

• Wat is daar fijn aan? Wat vindt je 
juf/meester/klasgenoten daar fijn aan denk je?  

• Wat is er verandert als jou dit lukt?  (winst) 

• Welke van de kaartjes die je nu in de rij ‘dit 
vind ik nog lastig’ hebt gelegd, zou je het liefst willen 
leren en mee willen oefenen? Zoek er eens 1 of 2 uit. 
Zullen we vragen aan je ouders en de juf/meester of 
ze dit ook goede doelen voor jou vinden om aan te 
werken? 

• Wat geeft jullie als ouders en leerkracht 
vertrouwen dat het gaat lukken om dit doel te halen? 

 

Vaardigheid: 
Wat kan jij … 
- al goed? 
- al een beetje? 
- vind je nog moeilijk? 
 
Wat zie ik jou doen als je dit kan? 
 

De vaardigheid die ik wil leren: 
 
 
 
 

Nuttigheid: 
Wat zal er fijn zijn als het lukt?(winst) 
Wat zie je als het goed gaat? (concreet) 
Hoe ziet het eruit als ….? (gedrag) 
Waaraan kun je merken dat het is gelukt? 

 
 
 
 
 

Schalen: 
Welk cijfer geef jij jezelf op ….? 
Wat heb je allemaal al gedaan om op … te 
komen? 
Waar wil je naar toe? 
Wat heb jij nodig om/helpt jou? 

 

Supporters: 
Wie gaan jou helpen om …?  
Hoe ga jij om deze hulp vragen? 

 
 
 
 

Vieren: 
Hoe ga je het succes vieren? 
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Schaalvraag ladder  
 
Voor ieder doel teken je jouw poppetje op de 
ladder.  
Zo zie je welk(e) stap(pen) jij al hebt gezet. 
 
Tussen/eind evaluatie: 
*Wat heb je al allemaal gedaan en geleerd? 
*Welke (kleine) verandering zie je nu al?  
* Wat hebben papa/mama, juf/meester al 
aan veranderingen gezien? 
*Waar sta je nu op de ladder? 
*Wat is er (nog) nodig om jouw doelen te 
behalen? Hoe ga jij verder? 
*Wat is het eerste volgende stapje dat je 
kunt gaan maken? 
*Wanneer ben je tevreden? 
 

  
 
 

Mijn doel: 
 

Mijn doel: 
 
 
 
 

 


