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Start vernieuwde OLM-gesprekken

Onderliggende vraag:

 Geringe motivatie en taakgerichtheid bij tweede jaars leerlingen.

Hoe kunnen we als docenten zorgen dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen

voor hun resultaten en leerattitude?

Start 

 formatief werken

 veranderende OLM-gesprekken



Eigenaarschap leerlingen

Leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces.

Dit kan een bijdrage leveren aan motivatie en positief zelfbeeld.

Eigenaarschap wordt o.a. vergroot door:

➢ Zelf keuzes maken

➢ Werken aan eigen doelen

➢ Creëren van verantwoordelijkheid

➢ Zelfevaluatie 

➢ Feedback aan leerlingen die een op groei gerichte mindset stimuleert



Mindset:

Mindset staat voor een manier

waarop kinderen denken over 

zichzelf en in het bijzonder over 

hun intelligentie en kwaliteiten.

 Vast mindset: persoonlijke

eigenschappen liggen vast.

 Groeimindset: talent is een

startpunt en kan blijven

groeien door hard werken en

ervaring op doen. (Dweck)



Groeimindset zorgt 

dat leerlingen:

 Uitdagingen aangaan

 Niet opgeven bij tegenslag

 Hard willen werken

 Openstaan voor kritiek

 Inspiratie vinden in succes bij anderen



Wat kunnen 

begeleiders 

doen:

Ontwikkelen van zelfvertrouwen en een groeimindset 
door stimulerende en oplossingsgerichte begeleiding:

Minder richten op cijfers en resultaten.

Complimenten geven op het groeiproces 

Bewonderen vooruitgang

Prijs hard werken en oefenen 

Complimenteer doorzettingsvermogen



Aanpak OLM-

gesprekken

m.b.v. 

Formulier met vragen per onderwerp:

1. Ervaringen eerste periode

2. Waar ben je trots op

3. Vaardigheden

4. Resultaten

5. Vakkenpakketkeuze

6. Plannen en doelen

Leerlingen maken een keuze uit:

➢ De vragen per thema

➢ Presentatie vorm



OLM gesprek

 Leerlingen stellen voor zichzelf een doel waar 

ze de volgende periode aan gaan werken.

 Het volgende OLM worden de doelen 

geëvalueerd door de leerling en een nieuw 

doel gesteld.

 Ouders en mentor geven feedback op het 

proces.



Ervaringen tot nu toe

 Te veel vragen voor leerling per formulier, wel keuze behouden.

 Per periode een thema

 Niet iedere leerling bespreekt formulier thuis, geeft inzicht thuissituatie.

 Geeft richting/structuur aan OLM gesprekken

 Ervaringen van leerlingen zijn positief.


