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Inhoud en doel van dit document 
 
Inhoud 
Dit document bevat een opzet voor de progressiegerichte structuur van jullie 
procesbegeleiding. Het betreft een circulaire structuur, die bestaat uit zes stappen. Tussen de 
zes stappen worden telkens specifieke progressiegerichte reflectievragen gesteld aan de hand 
waarvan de invulling van de volgende stap wordt bepaald. 
 
De zes stappen zijn: 
 
Stap 1. Intakemail of telefoontje 
Stap 2. Intakegesprek 
Stap 3. Overeenstemming over doel en aanpak 
Stap 4. Uitvoering 
Stap 5. Progressiesessies 
Stap 6. Afronding van de begeleiding 
 
Doel 
In dit document zijn de stappen 1, 2 en 3 uitgewerkt, zodat jullie samen kunnen bepalen of er 
iets bruikbaars is voor jullie intakeproces. Stap 4, 5 en 6 zijn heel globaal beschreven, zodat 
jullie een idee krijgen van de kern van die stappen.  
 
Mocht dit een nuttige insteek voor jullie zijn, dan kun je op voor jullie relevante momenten 
de stappen aanvullen en verfijnen. 
 
Hoe benutten? 
Mijn suggestie is dat jullie op 9 april bespreken: 
1. Of deze globale structuur van progressiegerichte procesbegeleiding jullie aanspreekt. 
2. Of de stappen 1, 2 en 3 bruikbaar voor jullie zijn. Zo ja, welke elementen met name 

bruikbaar zijn en wat er eventueel aangepast/aangevuld moet worden wat jullie betreft. 
3. Of er iets bruikbaars zit in het overzichtje van progressiegerichte interventies die bij stap 

4 beschreven staan om op te nemen op jullie menukaart. 
4. Hoe jullie hiermee (eventueel) verder willen gaan. 
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Stap 1. Intake-mail/telefoontje 
 
Progressiegerichte uitgangspunten 

• Doelgerichte formuleringen zodat direct duidelijk wordt wat de bedoeling is. 

• Positieve formuleringen zodat de ontvanger alleen hoeft te reageren op ‘plusjes’. 

• Uitnodigende formuleringen zodat de ontvanger geactiveerd wordt een positieve bijdrage 
te gaan leveren. 

• Cliëntgeleide formuleringen zodat de ontvanger merkt dat hij aan het roer staat van de 
inhoud van de interactie. 

 
Doel van de mail/het telefoontje 
1. Het doel van progressiegerichte procesbegeleiding ten aanzien van studiesucces bondig 

en in positieve termen verhelderen. 
2. Onderzoeken of een intakegesprek wat de opdrachtgever betreft een goed idee is. 
3. Indien ja: dan verkennen op welke termijn en wie er wat hem betreft aanwezig moeten 

zijn. 
4. Indien nee: dan loslaten en de deur open houden waarbij het duidelijk is dat het initiatief 

voor een volgende stap van de opdrachtgever moet komen. 
 
Voorbeeldformuleringen 
 

Voorbeeldformulering 1 (nog open met wie de intake zal zijn) 
 
Je hebt aangegeven interesse te hebben in om gericht aan de slag gaan met de verdere 
verbetering van het studiesucces in de opleiding x, y, z. Mijn naam is xxx en ik ben een van de 
vijf nieuw aangestelde procesbegeleiders studiesucces. Het is mijn rol om opleidingen te 
helpen en te ondersteunen ten aanzien van hun specifieke progressiebehoefte op het gebied 
van studiesucces.  
 
Om te verkennen welke progressiebehoefte er bij jouw opleiding speelt, hoe we samen aan de 
slag kunnen gaan om vooruitgang te boeken ten aanzien van wat voor jullie relevant is en hoe 
ik daarbij kan ondersteunen, is mijn voorstel om een intakegesprek af te spreken. Is dat wat 
jou betreft een goed idee? 
 
Mocht je dat inderdaad graag willen, wie kunnen we dan het beste uitnodigen voor dat  
intakegesprek en op welke termijn zou je dat graag willen? 

 

Voorbeeldformulering 2 (al duidelijk met wie de intake zal zijn) 
 
Je hebt aangegeven interesse te hebben in om gericht aan de slag gaan met de verdere 
verbetering van het studiesucces in de opleiding x, y, z. Mijn naam is xxx en ik ben een van de 
vijf nieuw aangestelde procesbegeleiders studiesucces. Het is mijn rol om opleidingen te 
helpen en te ondersteunen ten aanzien van hun specifieke progressiebehoefte op het gebied 
van studiesucces.  
 
Om te verkennen welke progressiebehoefte er bij jouw opleiding speelt, hoe we samen aan de 
slag kunnen gaan om vooruitgang te boeken ten aanzien van wat voor jullie relevant is en hoe 
ik daarbij kan ondersteunen, zou ik graag een intakegesprek inplannen. Je hebt aangegeven 
dat je daarbij graag de volgende personen wilt uitnodigen: x, y, z.  
 
Wanneer zou het jullie schikken dat ik langskom voor dat intakegesprek?  

 
Go / no-go: na deze uitnodiging ligt het initiatief bij de ontvanger. Geen reactie is een no-go, 
tot de ontvanger zelf aangeeft verder te willen. 
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Stap 2. Intake-gesprek 

 
Progressiegerichte uitgangspunten 

• In een progressiegericht intakegesprek heeft je gesprekspartner steeds de perceptie dat 
het gesprek nuttig voor hem is, dus dat het gaat over de juiste dingen en dat de manier 
van praten erover relevant is.  

• In een progressiegericht intakegesprek ben je steeds gericht op de gewenste 
progressie. Dus je stelt vragen zodat je gesprekspartner in termen van zijn gewenste 
progressie antwoord geeft. Wat is zijn progressiebehoefte? 

• In een progressiegericht intakegesprek stel je vragen zodat je erachter komt wat jouw 
ondersteuning moet gaan opleveren voor je gesprekspartner.  

• In een progressiegericht intakegesprek sluit je steeds aan bij het perspectief van degene 
met wie je praat. Je erkent wat de ander naar voren brengt en benut dit.  

• In een progressiegericht intakegesprek probeer je te komen tot duidelijke afspraken 
voor het vervolg waarbij je de ander zoveel mogelijk in staat stelt om te formuleren wat 
voor hem of haar het meest nuttig zou zijn.  
 

De structuur van een progressiegericht intakegesprek 
 
1. Mandaat krijgen 

• Bedankt voor de uitnodiging om met jullie in gesprek te gaan over studiesucces. 

• Zou ik even iets mogen vertellen over wat de aanleiding is voor dit gesprek? 

• Mag ik even toelichten wat de reden is om jullie deze afspraak aan te bieden? 

• (bij een ‘ja’) Ik ben procesbegeleider studiesucces en het is mijn rol om opleidingen te 
helpen en te ondersteunen ten aanzien van hun specifieke progressiebehoefte op het 
gebied van studiesucces.  

 
2. Sturen op nut van het gesprek binnen het kader van studiesucces 

• Wat zouden we ten aanzien van het thema studiesucces aan de orde moeten hebben wil 
dit een nuttig gesprek voor jullie zijn? 

• Het thema van dit gesprek is dus het verder verbeteren van studiesucces. Hoe kunnen we 
deze tijd wat jullie betreft zo goed mogelijk besteden? 

• Ik zou jullie graag wat vragen willen stellen om goed te begrijpen wat jullie graag willen 
bereiken ten aanzien van studiesucces, zodat ik kan meedenken over een passende 
aanpak voor jullie. Is dat akkoord? 

 
3. Verkennen van de verbeterbehoefte 

• Wat is er belangrijk voor jullie om verder te verbeteren? 

• Ten aanzien waarvan zoeken jullie een verbetering? 

• Waaraan willen jullie iets verbeteren? 

• Wat is er met name lastig momenteel? 

• Hoe is dat lastig? 
 
4. Verkennen van het progressiedoel 

• Wat willen jullie bereiken? (doorvragen tot je in positieve concrete resultaat- en 
gedragstermen voor je ziet hoe de gewenste progressie eruit ziet) 

• Stel het is drie maanden verder en jullie zijn tevreden over de progressie die er is geboekt, 
waaraan merk je dat dan? Wat is er dan bereikt? 

• Wat zou het voordeel ervan zijn als dat is bereikt? (en voor wie is dat een voordeel?) 
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5. Verkennen wat er al werkt & eigen ideeën voor aanpak 

• Wat hebben jullie al gemerkt dat goed werkt om progressie te boeken ten aanzien van 
jullie progressiebehoefte? 

• Welke dingen die jullie al eens hebben geprobeerd hebben het beste gewerkt om 

progressie te boeken ten aanzien van studiesucces? 

• Wat willen jullie graag behouden van hoe jullie nu bezig zijn met het realiseren van 

studiesucces? 

• Hebben jullie misschien al wat ideeën over hoe je aan de slag zou willen gaan met het 

realiseren van de gewenste progressie? 

 
6. Verkennen van de aanpak 

• Was het tot nu toe nuttig om hier zo over te praten? Heeft dit gesprek jullie tot nu toe al 
op ideeën gebracht over hoe je aan de slag wilt gaan met het boeken van progressie ten 
aanzien van studiesucces? 

• Ten aanzien van welke aspecten zou je graag willen dat ik een bijdrage ga leveren? 

• Er zijn mij een paar ideeën te binnen geschoten naar aanleiding van wat jullie hebben 
verteld. Zal ik even noemen waar ik aan zit te denken? Kijk maar of er iets tussen zit dat 
jullie aanspreekt. (Leg uit wat je gedachten zijn). 

• Zou het een idee zijn als ik jullie even een soort menukaart van ondersteuningsopties zou 
laten zien? Dan kunnen jullie selecteren welke optie jullie het meest passend lijkt in jullie 
context. 

 
7. Verkennen van de volgende stap 

• Is ons gesprek nuttig voor jullie geweest?  

• Zo ja, wat was er met name nuttig? 

• Zo nee, hoe hadden we dit gesprek nuttiger kunnen maken? Of: hoe kunnen we een 
eventuele volgende afspraak nuttiger maken? 

• Welke ideeën hebben jullie voor het zetten van de eerstvolgende stap?  

• Wat stellen jullie voor dat ieder van ons nu als eerstvolgende gaat doen? 

• Is het een goed idee wanneer ik even een voorstel doe voor hoe we aan de slag kunnen 
met het boeken van progressie in de richting die jullie hebben geschetst? 

• Zal ik een advies opstellen hoe jullie kunnen gaan bereiken wat je wilt bereiken? 
 

 

 

 

Go / no-go: Na dit gesprek is er een go / no go optie van twee kanten. Zowel de 
opdrachtgever kan besluiten dat hij op een andere manier verder wil gaan, als ook de 
procesbegeleiders zelf.   
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Stap 3. Overeenstemming over doel en aanpak (samenvatting) 
 
Samenvatting 
 
Om doelgericht aan de slag te kunnen blijven is het vaak handig om een samenvatting op 
papier te hebben van het doel van de begeleiding en de aanpak. Het is logisch dat de 
procesbegeleider die samenvatting schrijft. Hiermee krijg je met de opdrachtgever 
overeenstemming en een gemeenschappelijk beeld van het doel en de aanpak. De 
samenvatting wordt beschreven met de volgende progressiegerichte uitgangspunten in het 
achterhoofd: 
 

• Stap-voor-stap: de aanpak kenmerkt zich door een stap-voor-stap benadering, waarbij 
elke interventie de laatste kan zijn en steeds per stap wordt bekeken wat een eventuele 
goede vervolgstap zou kunnen zijn. 

• Progressiedoelen: het progressiedoel is geformuleerd in termen van een leerdoel (waar 
willen we beter in worden, wat willen we leren, wat willen we effectiever gaan aanpakken) 
en bij voorkeur niet in termen van een prestatiedoel (uitvaltargets, diplomatargets). Als er 
al een prestatiedoel wordt geformuleerd, dan is het de opdrachtgever die daartoe het 
initiatief heeft genomen (en niet de procesbegeleider) en de procesbegeleider zorgt dan 
dat er altijd een leerdoelenformulering aan wordt toegevoegd. 

• Taalmatching: in de samenvatting van het doel en de aanpak wordt de taal van de 
opdrachtgever zoveel mogelijk overgenomen, zodat die zich herkent in de formuleringen 
omdat ze van hemzelf zijn. 

• Rolverduidelijking: in de samenvatting van de aanpak staat duidelijk wie welke rol 
heeft en wat de opdrachtgever kan verwachten de rol van de procesbegeleider. 

• Aanpakbeschrijving: de aanpak staat simpel en op hoofdlijnen uitgelegd. 
 

Voorbeelduitwerking 
 
Component Voorbeeldformulering 
Aanleiding Op 10 april spraken wij elkaar over het verbeteren van studiesucces op je 

opleiding. We spraken af dat ik even een samenvatting zou maken van wat 
er uit die bespreking is gekomen. Hierbij mail ik jullie die samenvatting. 

Progressiedoel Jullie hebben aangegeven dat het belangrijk is om progressie te boeken ten 
aanzien xxx. Dat is zo belangrijk omdat jullie yyy willen bereiken. Jullie 
zouden merken dat die progressie is bereikt wanneer zzz (positieve concrete 
gedrags- en resultaatbeschrijvingen in de taal van de opdrachtgever). 

Aanpak We hebben de volgende aanpak besproken: (korte beschrijving van 
stappen). 
Of: 
Ik heb, zoals afgesproken, nagedacht over een passende aanpak om 
progressie te gaan boeken in de juiste richting. Mijn voorstel is om als volgt 
aan de slag te gaan (kort beschrijving van de stappen die je adviseert). 

Mandaat Klopt deze samenvatting wat jullie betreft? 
of 
Sluit dit voorstel aan bij jullie wensen? 

Vervolg Willen jullie me even laten weten of jullie hier zo mee verder willen gaan? 
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Stap 4. Uitvoering 
 
De uitvoeringsfase ziet er voor elke opleiding anders uit en is afhankelijk van het 
progressiedoel en de afgesproken aanpak. In de onderstaande tabel staan een paar 
progressiegerichte interventies die wellicht bruikbaar zijn om op te nemen op de menukaart 
die jullie willen aanbieden aan opleidingen. 
 
Progressiegerichte interventie Mogelijke opbrengst 
Training progressiegericht lesgeven Docenten geven progressiegericht les: 

autonomie-ondersteunend, motiverend en 
groeimindsetbevorderend. 

Training progressiegericht leidinggeven Leidinggevenden geven progressiegericht sturing 
aan docenten en docenten sturen leerlingen op 
een progressiegerichte manier. 

Progressiegerichte intervisie Deelnemers leren van elkaar wat goed werkt ten 
aanzien van diverse thema’s rondom 
studiesucces. 

Progressiegericht overleggen Doelgericht overleggen over thema’s rondom 
studiesucces, waarbij men steeds de perceptie 
heeft dat het overleg nuttig is en leidt tot 
concrete ideeën voor stappen vooruit. 

Progressiegerichte leerlingbegeleiding 
voor de zorgprofessionals 

Zorgprofessionals voeren progressiegerichte 
helpgesprekken en stuurgesprekken met 
leerlingen. 

Progressiegerichte inventarisatie van 
leerlingbehoeften 

Op een progressiegerichte manier input van 
leerlingen krijgen ten aanzien van wat helpt bij 
het verbeteren van studiesucces. 

Progressiegerichte systeembrede 
verandering 

Leidinggevenden en begeleiders van de 
organisatieverandering benutten het 
draaiknoppenmodel van progressiegerichte 
systeembrede verandering zodat iedereen de 
autonome intentie krijgt om de gewenste 
progressie te boeken. 

 

 
Sturen op nut 
Tijdens de uitvoeringsfase blijft de procesbegeleider regelmatig tussentijds sturen op nut via 
de nuttigheidsvragen: 
1. Is het nuttig wat we aan het doen zijn? 
2. Zo ja, wat is er met name nuttig? Hoe kunnen we voortborduren op wat nuttig is? 
3. Zo nee, hoe kunnen we op een nuttiger manier verder gaan? 
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Stap 5. Progressiesessies 
 
Of de procesbegeleider nu een grote of een kleinere rol heeft in de uitvoeringsfase, het is 
raadzaam om periodiek korte progressiesessies met de opdrachtgever te organiseren. In die 
progressiesessies staan twee vragen centraal: 
1. Bereikte progressie: welke progressie hebben we al geboekt? 
2. Te bereiken progressie: welke progressie willen we verder boeken? 
 
 
 
Zo kort als mogelijk 
De ondersteuning van de procesbegeleiders is zo kort als mogelijk, maar niet korter dan de 
opdrachtgever aangeeft graag te willen (binnen de mogelijkheden van tijd van de 
procesbegeleider). Iedere sessie kan de laatste zijn. 
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Stap 6. Afronding van de procesbegeleiding 
 
Bij de afronding van de procesbegeleiding is het de bedoeling om de opdrachtgever te helpen 
zelfstandig verder te gaan en als procesbegeleider te leren van de ervaringen van de 
opdrachtgever.  
 
Kernvragen hierbij zijn: 
 
Zelfstandig verder 
1. Hoe willen jullie met dit proces zelfstandig verder gaan? 
2. Waaraan zouden jullie merken dat het lukt om te behouden wat jullie hebben bereikt? 

 
Leren van ervaringen 
1. Was mijn begeleiding nuttig voor jullie? 
2. Zo ja, wat was het meest nuttig? 
3. Heb je verder vragen, wensen of opmerkingen naar aanleiding van mijn begeleiding? 

 
 
 
De deur blijft open 
De opdrachtgever voelt zich vrij om het initiatief te nemen het proces van begeleiding weer 
even een impuls te geven, maar de procesbegeleider initieert dit niet.  
 


