SCAN&ZO
Snel én treffend zien waar de kwaliteiten
en ontwikkelpunten liggen van een
leerling.
Wat is het?
De online LEREN&ZO SCAN geeft snel inzicht
in de leeraanpak van een leerling. Vaak is het
niet helemaal duidelijk waar een leerling op
“vastloopt in zijn of haar schoolwerk”.
Uniek aan deze quickscan is dat we een laagje
dieper kijken waar andere vragenlijsten
stoppen: we kijken niet alleen naar de
leervaardigheden zelf, maar ook naar minder
zichtbare factoren die wel degelijk het
succesvol leren en presteren beïnvloeden
zoals motivatie en onderpresteren.
De scan is gebaseerd op ons LEREN&ZO
Succesmodel©. Om succesvol en met plezier
te LEREN zijn de ondersteunende factoren:
-

KUNNEN,
WILLEN,
PRESTEREN,
DE WERELD om je heen

De scan geeft inzicht in welke van deze
factoren helemaal in orde zijn, maar ook waar
er werk aan de winkel is.
Hoe werkt het?
Leerlingen melden zich aan en krijgen via email en/of SMS een link naar een beschermde
online omgeving waarin ze de scan kunnen
invullen.
De leerlingen scoren zichzelf op allerlei
factoren die te maken hebben met LEREN,
KUNNEN, WILLEN, PRESTEREN en DE WERELD
om hen heen. Het invullen van de scan neemt
hooguit 10 minuten in beslag. Het is een
laagdrempelige en visueel sterke vragenlijst,
wat jongeren als prettig ervaren.

Na het invullen krijg je direct een rapportage.
Deze rapportage geeft heel inzichtelijk en in
één oogopslag weer wat je belangrijkste
leerpunten zijn.
Een handvat voor leerling en ouders
De rapportage is een handvat voor de leerling,
die inzicht krijgt in zijn of eigen kwaliteiten en
ontwikkelpunten. Maar zeker ook voor de
ouders en leerkrachten. Aan de hand van
deze rapportage kan er goed besproken
worden wat de leerling specifiek nodig heeft
om weer met plezier te gaan leren én zo beter
te presteren.
Ook binnen onze begeleiding kunnen wij
direct aan de slag met deze leerpunten.
Samen met de leerlingen formuleren we een
actieplan a.d.h.v. de rapportage.
Voor wie is het?
Voor leerlingen en studenten uit het
voortgezet onderwijs en MBO, HBO en WO.

Wat zijn de kosten?
De leerling krijgt een uitgebreide
adviesrapportage met praktische tips & tools.
De resultaten van de scan worden
nabesproken met een LEREN&ZO coach. Wij
maken dan met uw zoon of dochter een plan
van aanpak voor een succesvolle aanpak van
schoolwerk & zo.
De kosten van de scan met adviesgesprek en
plan van aanpak zijn € 100,-.
Er is geen btw verschuldigd over deze tarieven.
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