
 1 

Wat doet de coaching op N1? 

- Ondersteuning voor de student bij leren reflecteren op drie vaste 

reflectiemomenten, waarvant twee  

- Ondersteuning bij het ontwikkelen van feedbackgeletterdheid  

 

1. We werken toe naar uniforme succescriteria voor onderdeel reflectief vermogen (uit 

Eindkwalificaties)  voor Stone en coachlijn. Coachlijn levert de vragen op die studenten beantwoorden 

in het reflectieverslag dat onderdeel uitmaakt van de summatieve toets binnen de Stone. Dit 

reflectieverslag vormt de input voor de individuele coaching van de afsluiting van het blok (week 9 en 

10) Zie uitwerking A.  en in  punt 2 hieronder uitwerking C.  

2. Voor de nulmeting en tussenmeeting formuleert de coachlijn de vragen die daarbij horen. Deze zijn 

aanvullend/ complementair aan de vragen die de studenten elke week in het procesboek invullen dat 

aan de Stones gekoppeld is. Binnen de Stones wordt gewerkt met een vaste set van reflectievragen Zie 

uitwerking A. Deze vaste set van vragen die de studenten elke week beantwoorden vormt het 

vertrekpunt waarbinnen de coachlijn verder op voortgebouwd wordt in de nulmeeting, tussenmeting 

en eindmeting (= eindreflectie).   

Zie uitwerking B. en C. Deze vragen zijn verdiepend op het didactisch coachen dat binnen de Stones 

plaats vindt en gekoppeld aan zelfregulatie, metacognitie en metamodus. Dit is de manier waarop we 

in N1 invulling geven aan Wie ben ik, wat wil, wat kan ik en wat doe ik. Deze vragen worden door de 

student verwerkt in het bijbehorende procesboek in de Stones. De vorm (digitaal/ papier/klikbare 

PDF) van dit procesboek dienen de Stones zelf bepalen. De informatie van het procesboek vormt input 

voor de vragen die gekoppeld zijn aan summatieve eindreflectie binnen de Stone. 

3. Het ontwikkelportfolio van jaar 1 van de coachlijn vormt een verdieping op wat de studenten in het 

procesboek vastleggen. Hier reflecteren ze d.m.v. de coachgesprekken op de inzichten en actiepunten 

die ze meenemen uit de gesprekken en intervisie . 

De Individuele gesprekken in week 2 en 3 zijn gekoppeld aan de nulmeeting binnen de Stones, de 

teamintervisie in week 6 is gekoppeld aan de tussenmeting in week 5 in de Stones en de individuele 

eindgesprekken vinden plaats in week 9 en 10 en zijn gekoppeld aan de eindreflectie binnen de 

Stones. 

4. Binnen de coachlijn op N1 zorgen we ervoor dat student tot eigenaarschap komt over zijn leerproces, 

bijbehorende vaardigheden en strategieën beheerst in relatie tot zelfgereguleerd leren/ zelfregulatie 

(studievaardigheden, time management, omgaan met uitstelgedrag e.d.) en deze weet om te zetten in 

aanpassingen op het gebied van mindset, motivatie, metacognitie en het aanleren van goede studie 

gewoontes. Aanleren van zelfsturing, met een focus op proactief gedrag en doelbewust keuzes en 

reflecteren op leren/ ontwikkeling.  
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5. Binnen de Stone: student neemt eigenaarschap over zijn leer- en ontwikkelproces. Dit doet hij aan de 

hand van de opdracht, het tussen en eindproduct plus de verantwoording op het proces van leren/ 

ontwikkeling en de succescriteria die horen bij taak, proces en zelfregulatie. Binnen dit proces staat de 

feedbackdialoog tussen docenten en studenten centraal. 

6. Vragen die bij deze feedbackdialoog horen op het gebied van zelfregulatie (askback/forward) worden 

door de coachlijn aangeleverd. -Zie uitwerking D. 

Uitwerking A. Vastlegging van feedback door student: set van reflectievragen binnen de 

Stone  

De volgende vragen worden aan de student gegeven om zijn feedback goed te kunnen verwerken en 

de feedforward(verbeterstappen) te formuleren met betrekking tot de opdracht per werkstap. Per vraag pakt 

de student telkens de succescriteria erbij. De student dient feedback-geletterd te zijn om de feedback goed te 

kunnen verwerken en vast te kunnen leggen (trainingen op N1).  

1. WAT was jouw individuele bijdrage afgelopen week? 

2. WAAROM heb je zo gehandeld? Welke (design)keuzes heb je gemaakt en waarom? 

3. WAT ging goed en wat ging minder goed? Welke feedback heb je ontvangen? Welke vaardigheden en 

kwaliteiten heb je ingezet en welke niet? 

4. HOE ga jij verbeteren wat minder goed ging? Hoe zet je feedback om in actie? Formuleer eigen feed 

forward. Aan welke vaardigheden en kwaliteiten ga jij werken? 

5. HOE heeft dit bijgedragen aan jouw leren en ontwikkeling? Verbind dit met de doelen van jouw 

ontwikkelportfolio (coaching). 

6. HOE heb jij peerfeedback gebruikt om bij te dragen aan de ontwikkeling van je medestudent?  

Dit wordt vastgelegd binnen het procesboek van de Stones. Belangrijk om met het stoneteam met elkaar 

afspreken waar de vragen voor de nulmeeting en de tussenmeeting worden vastgelegd binnen de Stone. Wij 

doe een suggestie voor het procesboek in dit document. 

 

Uitwerking B. Vragen vanuit de Coachlijn voor nulmeting en tussenmeting binnen de Stone 

Nulmeting  

In de coachlijn zijn het ontwikkelplan + actieplan met daarin de formulering van leerdoelen en succescriteria 

onderwerp van het eerste individuele gesprek met de coach in week 2 en 3. 

Vragen in het Stones procesboek (PB): 
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• Wat wil jij leren in deze Stone, zowel persoonlijk als professioneel, en wat ben je bereid daarvoor te 

investeren?  

• Hoe zorg je ervoor dat wat je straks inlevert klopt met wat er van je gevraagd wordt? 

• Hoe ga je inschatten hoeveel tijd elke taak/werkstap kost en wat daarin de prioriteiten zijn? 

• Wat heb jij in huis aan vaardigheden/ kwaliteiten om de succescriteria te behalen? 

• Hoe ga jij bijdragen aan een productieve uitwisseling met je peers?   

• Wanneer is de afronding van deze Stone voor jou geslaagd en welke criteria hanteer je daarbij? 

Tussenmeting  

In de coachlijn wordt in week 6, door intervisie in de begeleide groepscoaching, gereflecteerd op het proces tot 

zover binnen de stone met als thema’s de  persoonlijke leerdoelen en het neerzetten van een kwalitatief 

hoogwaardig product, gekoppeld aan zelfregulatie.     

Vragen in het Stones procesboek (PB): 

• Hoe ervaar je het oplossen van het beroepsvraagstuk in relatie tot je kwaliteiten en vaardigheden? 

• Wat is de belangrijkste progressie van de afgelopen weken? 

• Hoe heeft de feedback die je hebt ontvangen jouw acties beïnvloed?  

• Wat moet je nog ontwikkelen aan kennis, vaardigheden, houding en gedrag om de succescriteria te 

behalen en een mooi individueel eindproduct voor het beroepsvraagstuk te maken?  

• Wat moet je nog aansturen/ bijsturen om tot een mooi individueel beroepsvraagstuk te maken? 

 

Uitwerking C. Eindreflectie Stones (summatief) 

In de coachlijn vindt in week 9 en 10 een individueel coachgesprek plaats gebaseerd op de eindreflectie (week 

8 in de Stone) en mede vooruitkijkend naar volgende Stone. 

Vragen in het Stones procesboek (PB): 

• In welke mate heb je je leerdoelen en succescriteria behaald? 

• In welke mate heb je jouw persoonlijk en professionele leerdoelen behaald? 

• Welke vaardigheden/ kwaliteiten heb je ontwikkeld en aan welke wil je de volgende stone verder 

werken? 

• Met hoeveel zelfvertrouwen ga jij de volgende periode in? 

• Wat vindt jij dat je met het werken aan dit beroepsvraagstuk hebt bijgedragen aan de ontwikkeling 

van je medestudenten en de opdrachtgever? 
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D. Richtlijnen voor feedback door de docent in de Stone op houding en gedragsaspecten 

op het gebied van zelfregulatie, gekoppeld aan metacognitie/meta modus. 

Houding/ gedragsaspecten Mogelijke ask-back Mogelijke ask-forward 

Kunnen vertellen wat er goed 

gaat en wat nog aandacht nodig 

heeft. 

Hoe weet je of jouw werk ook 

klopt met wat er gevraagd wordt 

in dit beroepsvraagstuk? 

Je hebt dus naar de succescriteria 

gekeken en research gedaan naar 

de opdrachtgever. Wat is je 

volgende stap? 

Kunnen inschatten hoeveel tijd 

een taak kost. 

Hoe ga je inschatten hoeveel tijd 

elk onderdeel kost?  

Prima, je hebt gekeken naar 

leeswerk, schrijfwerk en 

overlegtijd. Wat is je volgende 

stap? 

Kunnen inschatten of de taak 

goed wordt uitgevoerd. 

Hoe weet je nou wanneer je goed 

bezig bent?  

Heb je eraan gedacht het te laten 

lezen door een medestudent? 

Feedback om kunnen zetten in 

actie.  

Wat ga je de volgende keer 

anders doen?  

Heb je eraan gedacht om anderen 

te vragen wat zij van je nodig 

hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage I  Verdiepingsvragen ontwikkelportfolio (OP) in de Coachlijn. 
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In het OP van de coachlijn worden de hierboven genoemde vragen uitgewerkt voor verdere verdieping. 

Vragen nulmeting ontwikkelportfolio (OP) 

• Hoe zorg je ervoor dat wat je straks inlevert klopt met wat er van je gevraagd wordt? 

• Op welke manier kun je inschatten hoeveel tijd elke taak werkstap kost? 

o Wat zijn jouw grootste uitdagingen bij plannen? 

o Hoe zorg je dat je met aandacht en focus aan een taak werkt? 

• Op welke manier bepaal je de volgorde van het werk wat gedaan moet worden? 

• Hoeveel  vertrouwen heb je dat je het beroepsvraagstuk succesvol gaat oplossen? 

• Wat wil jij leren in deze Stone?  

o Wat vindt je (positief/ negatief) van het beroepsvraagstuk van deze Stone? 

o Wat maakt dit beroepsvraagstuk aantrekkelijk/motiverend  voor jou? 

o Wat wordt je grootste uitdaging in deze periode? 

o Wat zijn jouw persoonlijke leerdoelen? Dus wat wil je er voor jezelf uithalen in deze Stone en 

wat ben je bereid om daar aan tijd en moeite in te investeren?  ontwikkelingsgerichtheid 

• Welke vaardigheden/kwaliteiten ga je gebruiken om de succescriteria te behalen? 

o In hoeverre geloof jij dat je instaat bent om deze succescriteria te behalen? 

o Benoem je positieve en negatieve overtuiging. 

• Welke vaardigheden/kwaliteiten denk jij nog te moeten ontwikkelen om een mooi individueel 

eindproduct voor het beroepsvraagstuk te kunnen maken?  

• Hoe zorg je dat jij gemotiveerd blijft tijdens het proces?koppeling naar mindset en zelfeffectiviteit 

• Hoe stuur jij jezelf aan bij het zelfstandig werk? 

• Hoe krijg je jezelf weer in de goede leerstand als iets te moeilijk is of gaat vervelen? 

• Wanneer is de afronding van deze Stone voor jou geslaagd en waarom? Welke persoonlijke 

succescriteria hanteer je hiervoor? 

Vragen tussenmeting ontwikkelportfolio (OP) 

• Wat vind je moeilijk bij het oplossen van dit beroepsvraagstuk? 

o Welke aanpak/strategie heb je gekozen? 

o Welke aanpak strategie is voor verbetering vatbaar? 

• Wat vind makkelijk bij het oplossen van dit beroepsvraagstuk? 

• Waar loop je vast en wat doe je dan? 

o Hoe zorg je ervoor dat je weer verder kunt? 

• Welk cijfer zou je je zelf willen geven voor je werkhouding? 

• Hoe tevreden ben je over het behalen van je persoonlijke leerdoelen? 

• Wat is de belangrijkste progressie van de afgelopen weken? 

• Welke acties heb je ondernomen op basis van de feedback die je gekregen hebt? 
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• Welke feedback heb je gegeven aan je groepsgenoten zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen? 

• Welke factoren (intern/extern) dragen op een positieve manier bij aan het oplossen van het 

beroepsvraagstuk? 

• Welke factoren (intern/extern) belemmeren het oplossen van het beroepsvraagstuk? 

• Welke feedback heb jij nog nodig om tot een mooi individueel beroepsvraagstuk te komen? 

• Hoe moet je jouw strategieën/aanpak bijsturen om tot een mooi individueel beroepsvraagstuk te 

komen? 

o Welke kennis, vaardigheden, houding, gedrag heb je daarbij nodig? 

o Welke negatieve mindset/ overtuigingen/ belemmeringen mag je dan achter je laten? 

o Welke acties ga je concreet ondernemen? 

Vragen eindgesprek ontwikkelportfolio (OP) 

• In welke mate heb je je leerdoelen en succescriteria behaald? 

o Welke vaardigheden/kwaliteiten heb je hiervoor ingezet? 

o Waar is je succes aan toe te schrijven? 

o Hoe je tevreden ben je over jouw aandeel/inzet in het groepsproces? 

o Hoe je tevreden ben je over jouw aandeel/inzet in jouw individuele proces? 

• In welke mate heb je jouw persoonlijk leerdoelen behaald? 

o Welke vaardigheden/kwaliteiten heb je hiervoor ingezet? 

o Waar is je succes aan toe te schrijven? 

o Hoe tevreden ben je over jouw inzet/commitment om jouw persoonlijke leerdoelen te 

behalen? 

• Wat zou je de volgende keer anders doen als je deze opdracht nog eens zou moeten doen? 

• Aan welke vaardigheden/kwaliteiten wil je in de volgende Stone verder werken? 

• Welke positieve ervaringen en/of inzichten wil je meenemen naar de volgende periode? 

• Welke negatieve ervaringen en/of inzichten wil je achter je laten in de volgende periode? 

• Met hoeveel zelfvertrouwen ga jij de volgende periode in?  

o Wat heb je nog nodig om dit zelfvertrouwen te versterken? 

• Wat vindt jij dat je met dit beroepsvraagstuk hebt bijgedragen aan: 

o Persoonlijke en professionele ontwikkeling? 

o De ontwikkeling van je medestudenten? 

o Het werkveld? 

 

 


