Eigen Kracht-conferentie bij leervragen

Waar is dit kind/deze jongere goed in?
Wat wil dit kind/deze jongere leren?
Hoe zou dat kunnen? Wat is daarvoor nodig?

Wat is belangrijk
om te leren,
op en buiten school?

De Eigen Kracht-conferentie bij leervragen is inmiddels toegepast op verschillende
typen scholen, zowel basis- als voortgezet onderwijs, regulier als bijzonder onderwijs.
Het jongste kind waarvoor een conferentie werd gehouden was vier jaar, het oudste
negentien jaar. De Eigen Kracht-conferenties werden georganiseerd voor zowel
kinderen met als zonder handicap of leerproblemen. De leerling en zijn of haar familie
én de school ervaren na een Eigen Kracht-conferentie meer betrokkenheid.

Wat is de Eigen Kracht Centrale?

De Eigen Kracht Centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en
samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap
houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden. De
Eigen Kracht-conferentie kan hierbij een hulpmiddel zijn. Dit besluitvormingsmodel
wordt sinds 2001 succesvol gebruikt in situaties waarin burgers een plan nodig
hebben dat hun levenssituatie verbetert. Kern van deze conferenties zijn de kring van
betrokkenen die een plan maakt en ondersteuning bij de praktische organisatie door
een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator.

Ik vond
het een mooie
gelegenheid om mijn
zoon te steunen in wat
hij goed doet en om
het nog beter
te doen.”

Kinderen
merken dat er niet
alleen negatief gedacht
wordt. Er worden
ontzettend veel
positieve
dingen gezegd.”
Voor meer informatie: www.eigen-kracht.nl

Sommige
dingen waren leuk
om te horen.
Sommige niet.
Maar het
klopte wel.”

De medewerkers van de Eigen Kracht Centrale werken door heel
Nederland. Bel gratis: (0800 - EERST EK) 0800 – 33 77 835
of stuur een e-mail naar: info@eigen-kracht.nl

© EKC 2011

De stichting Eigen Kracht Centrale bezit de ANBI-status.
Deze folder is gedrukt op 100% gerecycled chloorvrij gebleekt papier volgens de FSC-norm.

Ik mocht
zelf bepalen wie er
kwam. Dat vond ik wel
goed. Ik heb mijn beste
vriend gevraagd of hij
wilde komen. Die kent
mij het beste.”

Het gaat
over jezelf.
Wat je kan. Wat je
kan verbeteren
en hoe je dat
kan doen.
Tips.”

De Eigen Kracht-conferentie bij leervragen

Wat is belangrijk om te leren, op school en buiten school? In een Eigen Krachtconferentie bij leervragen draait het om één leerling. Het is een bijeenkomst met de
leerling, zijn of haar ouders, andere bekenden en mensen met wie de leerling op school
te maken heeft. Tijdens de bijeenkomst vertellen de aanwezigen wat hij of zij goed kan,
wat er nog te leren is en hoe dat het beste kan. De conferentie wordt begeleid door een
onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator. Met de antwoorden uit de bijeenkomst wordt
een leerplan gemaakt voor op en buiten school.

Wat gebeurt er na een aanvraag?

Een leerling, familielid van de leerling of de school kan een Eigen Kracht-conferentie
bij leervragen aanvragen bij de Eigen Kracht Centrale. Er wordt dan een
Eigen Kracht-coördinator gezocht die zo goed mogelijk bij de situatie past. Dit is een
onafhankelijke coördinator die helpt de conferentie voor te bereiden en uit te voeren.
Eigen Kracht-coördinatoren zijn voor dit werk opgeleid en hebben geen belang bij de
uitkomsten.

Wat doet de Eigen Kracht-coördinator?

De Eigen Kracht-coördinator brengt de mensen bij elkaar en begeleidt de bijeenkomst.
Van tevoren spreekt hij of zij met alle deelnemers om hen voor te bereiden op de
bijeenkomst. De Eigen Kracht-coördinator vraagt iedereen om deel te nemen, legt uit
wat het doel van de Eigen Kracht-conferentie is en hoe het in z’n werk gaat. De Eigen
Kracht-coördinator zorgt dat iedere deelnemer veilig aan de Eigen Kracht-conferentie
kan deelnemen en weet wat er verwacht wordt.

Waarom zo’n Eigen Kracht-conferentie?

Leren gebeurt niet alleen op school. Ook thuis, bij vrienden en in de vrije tijd
ontwikkelen kinderen en jongeren zich. Ieder kind leert op een eigen manier. Familie en
vrienden kennen een kind langer en anders dan de school. De Eigen Kracht-conferentie
bij leervragen is de basis voor het maken van toekomstplannen. Met de uitkomsten
maakt de leerling met zijn of haar mentor een werkplan. Tijdens de conferentie wordt
stilgestaan bij de jongere en wat hij of zij nodig heeft om zich thuis, buitenshuis en op
school verder te kunnen ontwikkelen.

Wat gebeurt er tijdens de Eigen Kracht-conferentie?

Al die
mensen vertelden
wat ik goed kon.
Het was
alsof ik allemaal
cadeautjes
kreeg.”

Wanneer kan deze worden ingezet?

De Eigen Kracht-conferentie bij leervragen kan om verschillende redenen worden
ingezet. Als het niet goed gaat in de klas, het contact met leraren moeizaam verloopt,
schooluitval dreigt of als een leerling geen helder doel heeft. Ook is het een manier
om moeilijk bereikbare leerlingen en/of hun familie en netwerk bij school te betrekken
of om schoolresultaten te verbeteren. Een conferentie is ook geschikt op momenten
als een (komende) verandering van school of richting. De Eigen Kracht-conferentie
bij leervragen past in situaties die om maatwerk vragen, maar een school kan er ook
standaard een inzetten bij nieuwe leerlingen. Voor scholen biedt deze manier van
werken een mogelijkheid samen te werken met leerlingen en hun familie en netwerk.
Het biedt uiteindelijk betere resultaten voor leerling, leerkracht en school.
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Wie kunnen er meedoen?

De leerling is de hoofdpersoon van deze Eigen Kracht-conferentie. Met hem of haar
wordt vooraf besproken wie er nog meer uitgenodigd worden. Meestal zijn dat naast de
ouder(s) nog andere belangrijke personen. Bijvoorbeeld vrienden of vriendinnen, broers
of zussen, iemand die helpt met huiswerk, een sportcoach of andere mensen van wie
de jongere wat leert of heeft geleerd. Het kind bepaalt wie er worden uitgenodigd. Er
is in elk geval iemand aanwezig namens de school; meestal de mentor. Soms zijn er
meerdere leerkrachten. Ook is er altijd een Eigen Kracht-coördinator die
de bijeenkomst begeleidt.

De Eigen Kracht-conferentie wordt meestal op school gehouden. Aanwezig zijn de
mensen die de leerling heeft genoemd. Zij komen bij elkaar om te bespreken waar de
leerling goed in is, wat hij of zij wil leren en hoe dat kan. De Eigen Kracht-conferentie
duurt maximaal twee uur. De Eigen Kracht-coördinator begeleidt het gesprek. Aan de
hand van vragen kan iedereen zeggen wat hij of zij belangrijk vindt. De Eigen Krachtcoördinator zorgt dat alles zichtbaar opgeschreven wordt. Meteen na de Eigen Krachtconferentie stuurt de Eigen Kracht-coördinator de uitkomsten naar alle deelnemers.
Daarmee kan een (leer)plan worden gemaakt voor op en buiten school.

