AANVRAAG PILOT HAVO/VWO-WERKGROEP

1. Gegevens aanvrager:
Naam school: Lyceum Sancta Maria
Telefoonnummer: 023 5316040
Contactpersonen m.b.t. deze aanvraag: Mirjam Meinema en Bettine Heslinga
2. Wat houdt de pilot in (kort)?
Een programma voor de bovenbouw-leerling waarin het motiveren van de havo leerling
centraal staat. Uitgangspunt van het programma is dat zowel docenten, leerlingen als
ouders handvatten krijgen om de intrinsieke motivatie van de leerling aan te spreken.

3. Wat wil je bereiken met de pilot? Welke resultaten verwacht je?
Het programma: ‘Motiveer (jezelf) meer’, bestaat uit verschillende onderdelen die
gedurende het schooljaar 2015-2016 uitgevoerd zullen worden. Er wordt antwoord
gegeven op vragen zoals: Wat is motivatie en hoe werkt motiveren? Wat zijn de
belangrijkste randvoorwaarden van motivatie? Wat kan jij als docent doen om je leerling
in de juiste leerhouding te krijgen? Wat doet de docent – bewust en onbewust - om de
verbinding met de leerling te versterken? De havo leerling werkt als geen ander voor de
docent en ook hier zal het belangrijk zijn om in te zetten op de relatie docent-leerling.
Maar ook wat kan de leerling zelf doen om het beste uit zichzelf te halen en daaraan
gekoppeld: wat kunnen ouders doen om hun kind hierin te begeleiden? Het programma is
zodanig samengesteld dat ouders, leerlingen en docenten betrokken zijn en hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen.

4. Hoe lang duurt de pilot (start- en einddatum)?
01-09-2015: startdatum
01-06-2016: einddatum
Zeg gedurende heel schooljaar 2015-2016.

5. Hoeveel leerlingen zijn erbij betrokken (indien relevant)?
Direct alle 4 en 5 havoleerlingen, indirect (via docenten en mentoren) alle 2 en 3
havoleerlingen schooljaar 2015-2016.
Als alle havoleerlingen schooljaar 2014-2015 overgaan naar het volgende leerjaar en op
Sancta blijven zijn dat ruim 500 leerlingen. Maar alle havoleerlingen 2e, 3e, 4e en 5e
leerjaar van de toekomst zullen vanzelfsprekend gebaat zijn bij de door dit programma
opgedane expertise van de betrokken mentoren.

6. Voeg a.u.b. een beknopte begroting toe (waaraan wordt het geld besteed?)
 Havo 2 & 3 : Workshop: Hoe krijg ik en houd ik de havo leerling gemotiveerd?
Een workshop voor mentoren en docenten van de bovenbouw havo
Thema: Hoe krijg je en houd je de havo leerling gemotiveerd?
550 euro excl. BTW



Havo 4: FC de Krachtpatsers, groepsvorming/verbinding, ingebed in

introductieprogramma 6 H4 klassen, begin schooljaar

990 euro excl. BTW

 Havo 4 : Begeleide intervisie voor mentoren havo 4
1400 euro excl. BTW
 Havo 5: Workshop ‘You’ve got the power’
750 euro excl. BTW
Examen-empowerment kickoff voor alle eindexamenleerlingen van havo 5.
 Havo 5 : Lezing: Examen-empowerment voor de ouders van eindexamenleerlingen
havo 5
250 euro excl. BTW


Train de trainer coachingsprogramma: de mentor als motivatie specialist.
1000 euro excl. BTW
 Havo 4 & 5
Individuele motiverende coachingsgesprekken met havo 4 en 5 leerlingen door een
externe en interne coach
750 euro excl. BTW
Het totaalbedrag voor het programma ‘Motiveer (jezelf) meer’:

5890 euro excl. BTW

7. Wanneer en hoe wordt de pilot geëvalueerd?



De workshops en presentaties die in september plaatsvinden worden in oktober
geëvalueerd mbv vragenlijsten deelnemers en evaluatiegesprek Sancta/YIC.
De intervisie- en coachingstrajecten worden in juni geëvalueerd mbv
vragenlijsten deelnemers en evaluatiegesprek Sancta/YIC.

8. Op welke manier kan de opbrengst van de pilot van nut zijn voor andere scholen?
Ook andere reguliere scholen VO hebben te kampen met leerlingen die moeilijk te
motiveren zijn voor schoolse taken en mentoren die handelingsverlegen zijn mbt
het voeren van coachende, motiverende gesprekken met deze leerlingen.
Deskundigheidsbevordering van alle mentoren op dit terrein is van groot belang om
af- en uitstroom van onze havoleerlingen in de toekomst en ihkv passend
onderwijs te voorkomen. Komend schooljaar willen we vooral preventief met
leerlingen, docenten en mentoren aan de slag om verlies van motivatie te
voorkomen. Maar ook proactief, door het coachen van twee mentoren die de
komende schooljaren (net als faalangstreductietrainers) gesprekken gaan voeren
met zwaar ongemotiveerde leerlingen en curatief door het daadwerkelijk
individueel coachen van ongemotiveerde (eindexamen)leerlingen om hun slaagkans
eind schooljaar 2015-2016 te vergroten.
Opgedane expertise en ervaring met (onderdelen van) dit motivatie-programma
kan natuurlijk gedeeld worden met elke school die belangstelling heeft en/of
zoekende is naar een vorm van (basis)ondersteuning ten gunste van de
ongemotiveerde havoleerling.
9. Op grond van welke hieronder genoemde criteria komt naar uw mening dit project in
aanmerking voor financiering door het swv?
Op grond van alle hieronder genoemde criteria komt dit preventieve motivatieprogramma, in aanmerking voor financiering door het swv. Het betreft, kort
gezegd, empowerment voor havo 4 & 5 leerlingen en deskundigheidsbevordering
van docenten en mentoren in de (basis)ondersteuning mbt de schoolse

vaardigheden van (ongemotiveerde) leerlingen, om te voorkomen dat deze
leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning en/of af- of uitstromen.

Toegekende aanvragen zullen op de website van het samenwerkingsverband (www.swvvozk.nl) gepubliceerd worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Criteria
De ingediende plannen zullen beoordeeld worden op de volgende criteria:
- Duidelijk moet zijn wat de pilot bij kan dragen aan het voorkomen van uitstroom van
havo/vwoleerlingen met externaliserende problematiek;
(Bijv. gericht op het aanleren van ontbrekende schoolse vaardigheden, die leiden tot ongewenst
gedrag)
- Het moet buiten de ondersteuning van de trajectvoorziening vallen;
- Overdraagbaarheid naar andere scholen (good practices);
- Mag gericht zijn op individuele leerlingen en op groepen leerlingen
- Het te subsidiëren bedrag moet gaan om reëel gemaakte kosten.
Bijlagen:
 Opzet Programma MOTIVEER (jezelf) MEER
 Beschrijving werkzaamheden en offerte van Young Identity Coaching/Ingrid van Essen

