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Visgraatdiagram 
 

Leiding: Leerkracht: Leerling Leerstof: Leermatariaal: Leertijd: Leer-omgeving Leef- omgeving 

Oorzaken gelegen in 
aansturing en 
ondersteuning door 
o.a. directie, 
management, 
bouwcoördinatoren, 
specialisten en/of IB. 
 

Oorzaken waaraan 
het handelen van de 
leerkracht ten 
grondslag ligt zoals 
didactiek en 
differentiatie.  
 

Oorzaken gelegen in 
leerling-kenmerken 
en het functioneren 
van de leerling. 
 

Oorzaken gelegen 
in lesmethode, 
toetsen en/of 
procedure(s). 
 

Oorzaken gelegen in 
gebruikte 
(les)materialen en 
hulpmiddelen. 
 

Oorzaken 
gelegen in de 
verdeling van 
effectieve 
leertijd per 
vakgebied. 

Oorzaken gelegen in 
de fysieke 
omgeving van de 
school en klas, 
maar ook het peda-
gogisch klimaat en 
veiligheid in de 
groep. 

Oorzaken 
gelegen in de 
leefom-geving 
van de 
leerlingen. 

Mogelijke oorzaken: 

• Extra 
ondersteuning 
binnen / buiten de 
groep 

• Wisseling tussen 
leer-krachten 

• Tijd op rooster 
• Gelegen-heid voor 

inhoudelijk overleg 
• Klassen-bezoeken 
• Coaching  

 

Mogelijke oorzaken: 

• Instructie en 
inoefening 

• Directe instructie 
• Voldoende 

feedback 
• Voorkennis 

activeren 
• Lesdoelen 

bespreken en 
reflectie daarop 

• Pre- en re-
teaching 

• Compacten en 
verrijken  

• Afstem-ming duo-
leraren. 

Mogelijke oorzaken: 

• Executieve functies 
zoals: 

• Concentratie 
• Doorzettings-

vermogen 
• Motivatie  
• Taak-gerichtheid 
• Zelfstandig-heid 
• Beheersing 

onderliggendvaard
igheden (bijv 
rekenen t/m 20) 

• Leerlingen met 
specifieke 
onderwijs-
behoeften 

• Samen-werking 
tussen leerlingen 

• Woorden-schat 

Mogelijke oorzaken: 

• Toets-
omstandig-
heden niet 
optimaal 

• Gebruik van de 
methode en/of  
handleiding 

• Aansluiting 
methode op 
CITO 

• Aansluiting 
methode op de 
doelen – 
instructies en 
verwerking 

• Doelen waren te 
hoog / niet 
concreet 

• Methode 
aanbod versus 
populatie 

Mogelijke oorzaken: 

• Aansluiting 
leermateriaal en 
hulp-middelen op 
onderwijs-
behoeften 
leerlingen 

• Gebruik 
uitwerkingen en 
maken aan-
tekeningen 

• Missen van 
bepaald materiaal 
zoals wisbordjes, 
laptops, 
ontwikkelingsmate
riaal oid.  

Mogelijke oorzaken: 

• Indeling van het 
rooster. 

• Hoeveel-heid 
lestijd per 
vakgebied 

• Beredeneerde 
differen-tiatie 
van de leertijd 
over de vak-
gebieden 

• Binnen is 
beginnen 

• Klassen-
manage-ment 

• Les-overgang 

Mogelijke oorzaken: 

• Aantal leerlingen 
• Samen-stelling van 

de groep 
• Beschik-bare ruimte 
• Inrichting leerom-

geving (instructie- en 
werkplekken, laptops) 

• Pestgedrag 
• Groeps-fases 

doorlopen 

Mogelijke-oorzaken: 

• Thuis-situatie 
• Privé 

omstandigheden 
rondom de leerling 

• Samenwerking 
hulpinstanties, 
zoals logopedist, 
psycholoog etc. 

• Schaduw-
onderwijs 
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5 times why 
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Stappenplan van probleem-analyse naar oplossing 
 
Stap 1: Formuleer een concrete uitdaging binnen de opbrengsten van een vakgebied.  

Stap 2: Vul gezamenlijk het visgraatdiagram in vanuit de 5 times WHY en breng de veroorzakers in beeld. 

Stap 3: Plak de veroorzakers met geeltjes in de Eisenhower matrix. 

Stap 4: Verplaats in stilte de geeltjes totdat er overeenstemming is. 

Stap 5: Bekijk binnen het kwadrant het vak ‘DOEN’. Kies vanuit dit gebied 3 prioriteiten om aan te pakken. 

Stap 6: Formuleer gezamenlijk oplossingen en prioriteer deze. 

Stap 7: Maak een planning om de oplossingen te implementeren. 

 


