Zes stappen model
begeleiding onderpresteerder
Stap 1. In kaart brengen
Wat zijn de vermogens van de leerling, naast de prestaties op school en daarbuiten. Is er sprake van
onderpresteren? Welke karakteristiek van onderpresteren zien we vooral? In welke omstandigheden doet het
probleem zich het meeste voor? Kan de leerling zelf benoemen wat het grootste verschil zou maken, als hij/zij
iets op een andere manier leerde aanpakken?

Stap 2. Gesprekken
Tussen leraar en ouders (begeleiders in en buiten school)
> bespreking van de gegevens van het kind die in kaart zijn gebracht
> informatie over onderpresteren geven aan de ouders. Wat herkennen zij hiervan in hun kind? Hoe reageren ze
op deze informatie? Nemen ze het kind in bescherming? Vergoelijken ze het gedrag (kunnen ze zelf de spanning
wel aan om het probleem onder ogen te zien)? Geven zij blijk van een interne of externe locus of control?
> informatie over gedrag dat het probleem in stand zou houden: wat ziet je op school? Wat zien de ouders thuis
en bij hobby’s of clubjes?

Stap 3. Verwachtingen bijstellen naar boven
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Het grote gevaar van langdurig onderpresteren is dat van te lage verwachtingen, van de leerling zelf en van
de omgeving.
> wat verwacht de leerling van zichzelf? Zelfbeeld, toekomstverwachtingen, benoemen van eigen sterke en
zwakke punten. Is de leerling in staat om dat te formuleren? Dat zijn belangrijke aanknopingspunten voor het
bespreken en eventueel bijstellen van de verwachtingen die hij of zij heeft.
> wat verwachten de ouders? Wat is de rol en status van het kind thuis? Niet alleen bij de volwassenen, zoals
ouders, ooms en tantes. Ook bij de broers en zussen.
> wat verwachten belangrijke anderen binnen en buiten school? (docent, verrijkingsbegeleider, sportcoach?)
> wat zijn de sterke punten van de leerling? Wat laat de IQ-test zien, wat tonen eventuele andere testen? Klopt het
met de verwachtingen van de omgeving?

Stap 4. Rolmodel zoeken
Het kan een enorm verschil maken voor een onderpresterende leerling, wanneer je een rolmodel kunt vinden,
zoals een oudere leerling die een tijdje met huiswerk helpt, een tutor, een hulpverlener of een mentor van buiten
school die mogelijk een bepaalde belangstelling of hobby van de leerling kan ondersteunen.

Stap 5. Samen kijken: voor welke vakken is hulp nodig?
Bijna altijd is er sprake van achterstand bij een aantal vakken. De onderpresteerder viel immers op door lang
verwaarloosde schooltaken, door desinteresse op school, slecht gemaakt huiswerk en een slechte studiehouding.

Stap 6. Een andere aanpak op school en thuis
De begeleiding van een onderpresteerder is een lang traject met allerlei nieuwe gewoontes om aan te leren. Het
zal dus af en toe ook veel weerstand oproepen bij de onderpresteerder, die zich immers veilig waande in een
soort zelfgeknutselde cocon van ontkenning en verdringing. Daarom is structuur een belangrijk onderdeel van
het stappenplan.
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