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Editoriaal

Een editie met trots en een zekere droefe-
nis. Trots zijn we op het eerste nummer 
van inmiddels de vierde jaargang. Drie keer 
vier nummers liggen achter ons en gestaag 
groeien we naar een tijdschrift dat in de drie 
instituten én daarbuiten beter bekend raakt. 
Maar er is ook iets dat ons een minder ple-
zierig gevoel geeft: onze redacteur van het 
eerste uur, dr. Jacqueline van Swet, verlaat 
de redactie. Dat doet ze weliswaar om een 
heuglijk feit, maar pijn doet het wel. Jacque-
line heeft een Fontys OSO lectoraat aanvaard 
met de welluidende titel ‘Leerkracht in (in-
terdisciplinair) samenwerken aan ontwik-
kelingskansen van hun leerlingen’. In dit lec-
toraat staat professionele samenwerking erg 
centraal, zowel binnen als buiten de eigen 
instelling. En zo kenden we ‘onze’ Jacqueline 
ook: een actieve, samenwerkende en pro-
ductieve redacteur (artikelen, interviews en 
boekbesprekingen). Ze vulde de redactie met 
een aanstekelijk enthousiasme, grote denk-
kracht, creatieve invallen en een ervaren 
redactionele blik die steevast vooruit gericht 
was. Het is niet in de laatste plaats aan haar 
te danken dat we de vierde jaargang ingaan. 
Wij wensen Jacqueline heel veel werkplezier 
in die nieuwe, drukke functie, maar kunnen 
het – zoals het een redactie betaamt – na-
tuurlijk ook weer niet nalaten de hoop uit 
te spreken zo nu en dan een artikel van haar 
geoefende hand te mogen ontvangen.

In dit nummer vindt u verder vier artikelen 
van studenten en alumni van de master-SEN 
opleidingen:

Yvonne van Oers-de Bruin gaat in op twee 
actuele tendensen. Aan de ene kant is er veel 
aandacht voor opbrengstgericht werken. 
Aan de andere kant wordt in het algemeen 
het spelen van het jonge kind als erg belang-
rijk ervaren. Yvonne stelt zich de vraag ‘of het 

beeld van opbrengstgericht werken en spelen 
als twee onverenigbare tegengestelde polen 
wel juist is en of een integratie van spelen en 
opbrengstgericht werken juist interessante 
mogelijkheden biedt?’ Bestaat er misschien 
ook nog zoiets als opbrengstgericht spelen?

Henk de Wit spreekt zijn zorg uit over de af-
bouw van de leerlinggebonden financiering 
Cluster 4 in het SBO. Het vormt een bedrei-
ging voor de begeleiding van bepaalde groe-
pen leerlingen. Daarom deed hij onderzoek 
naar onderwijs-zorgarrangementen die aan-
sluiten bij de door de leerkrachten van zijn 
school ervaren ondersteuningsbehoeften.

In de bijdrage van Jantine Gieteling wordt 
de lezer meegenomen in een schoolveran-
deringsproces dat zich beweegt van klassi-
kaal en leerkracht-gestuurd naar een meer 
leerling-gestuurd systeem waarin ruimte is 
voor zelfstandig leren. Het kindgesprek staat 
in die nieuwe systematiek centraal. Jantine 
deed onderzoek naar hoe je zo’n kindgesprek 
organiseert in de actuele onderwijsinrichting 
van haar eigen school.

Nina Lievers-Visser maakt ons bekend met 
‘literatuurkringen’. Ze deed onderzoek naar 
de effecten van literatuurkringen ‘in de ver-
wachting dat daarmee de leesbetrokkenheid, 
het leesbegrip en het kritisch denken van 
leerlingen in groep 7/8 kan worden verbe-
terd’. Ze kijkt of deze didactische aanpak ook 
de ontwikkeling van kritische denkvaardig-
heden stimuleert en daarmee de overgang 
naar het voortgezet onderwijs vergemakke-
lijkt. 

Klaas-Jan Kuper vraagt zich, in vervolg op 
het themanummer School Wide Behavior 
Support, Nieuw Meesterschap 3(3), af of PBS 
wel te verenigen valt met het streven om bij 
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leerprocessen van kinderen zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij hun eigen, intrinsieke moti-
vatie. Deze kritische vraag leidt onder andere 
tot een ethisch dilemma: tot hoe ver wil je als 
school controlemechanismen hanteren?

In de rubriek Internationaal komt Bert 
Groeneweg aan het woord. Bert vraagt zich 
af of inclusieve scholen tegelijk ook effectieve 
scholen kunnen zijn. Hij doet in zijn artikel 
‘verslag van literatuuronderzoek over ver-
schillende vormen van Inclusief onderwijs, 
aangevuld met praktijkervaringen opgedaan 
in internationale bezoeken en van betrokke-
nen uit diverse landen’.

In Interview en Discussie vindt de lezer bij-
dragen van Frank Jansma en Dominique 
Hoozemans. Frank Jansma reageert op de 
samenvattende terugblik van de interviews 
die Jacqueline van Swet en Erica de Bruïne in 
de loop van de tijd hielden. Jansma tikt ons 
professioneel op de vingers omdat hij zijn 
mening in die samenvatting niet geheel cor-
rect weergegeven vindt. Het levert een mooie 
reflectie op waarin nog eens duidelijk wordt 
gemaakt wat de bekwaamheidseisen voor 
leraren zijn en waarom ze dat zijn: ‘De ba-
sis (voor verdere ontwikkeling, red.) wordt 

gelegd in de bekwaamheidseisen waarin 
klip en klaar wordt uitgewerkt wat leraren 
tenminste moeten weten en kunnen om de 
wezenlijke opdracht van het beroep waar te 
kunnen maken: maak goed onderwijs!’’ 

In het interview met Dominique Hooze-
mans wordt een beeld geschetst van on-
derzoek doen als professionele attitude. De 
onderzoekende houding, legt Hoozemans 
uit, onderscheidt de goede leerkracht van de 
middelmatige. Hoogdravend doet hij daar 
niet over. Onderzoek is voor hem vooral sys-
tematisch werken, goed kijken, alle zintuigen 
gebruiken en jezelf vragen stellen. 

Natuurlijk vindt u ook weer besprekingen 
van actuele boeken die met onderwijs en on-
derzoek van doen hebben. Het gaat om Han-
delingsgericht werken in Passend onderwijs 
en Kritische Discours Analyse. Jacqueline 
bespreekt beide boeken.

Onze vaste columnist behandelt onderzoeks-
prijzen en wel de Ig Nobelprijs. Hij meent 
zelf in aanmerking te komen voor die prijs in 
de discipline ‘waarschijnlijkheidsleer’.

De redactie
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Opbrengstgericht spelen 
in groep 1/2 van de basisschool

Yvonne van Oers – de Bruijn

InleIdIng

Zowel opbrengstgericht werken als het belang van spelen voor jonge kinderen kent de afgelopen 

jaren landelijk veel aandacht. Spelen en opbrengstgericht werken worden echter geregeld als te-

genpolen gezien. Zo is enerzijds opbrengstgericht werken één van de speerpunten in de Kwali-

teitsagenda Primair Onderwijs van het Ministerie van onderwijs uit 2007 Anderzijds heeft “Vereni-

ging Jonge kind” kritiek op dit overheidsbeleid. Zij vinden het onjuist dat steeds vroeger begonnen 

wordt met cognitieve programma’s en dat te veel gebruik wordt gemaakt van vooraf bepaalde 

methodes. Daardoor blijft weinig ruimte voor de zintuigontwikkeling, spel en fantasie. 

De vraag is of het beeld van opbrengstgericht werken en spelen als twee onverenigbare tegenge-

stelde polen wel juist is en of een integratie van spelen en opbrengstgericht werken juist interes-

sante mogelijkheden biedt? 

Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het praktijkgericht onderzoek ‘Opbrengstgericht spelen.’ 

In dit onderzoek is gezocht naar mogelijkheden om opbrengstgericht werken en spelend leren te 

combineren.

Theoretische verkenning

Opbrengstgericht werken is het systematisch 
en doelgericht werken aan het maximaliseren 
van prestaties (ministerie van OCW, 2011). 
Spelen wordt daarentegen vaak gezien als 
een vrijblijvende activiteit, die vooral gericht 

is op het proces en niet op een extern doel. 
Opbrengstgericht werken en spelen staan 
door deze denkwijze vaak lijnrecht tegen-
over elkaar. Onder andere Van Oers (2005) 
doorbreekt het beeld van leren en spelen als 
twee tegenpolen. Hij zegt: “Spelen gaat niet 
ten koste van leren. Spelen biedt juist de con-
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text voor leren. Tegelijkertijd is het zelf ook 
een vorm van leren.” Immers als kinderen 
niet mogen oriënteren, experimenteren, ont-
dekken, nadoen, oefenen en herhalen, hoe 
kunnen ze dan onthouden? Wanneer men 
spel in een goede context aanbiedt zou dit 
evengoed opbrengstgericht kunnen zijn. 

De kern van opbrengstgericht werken is dat 
de opbrengsten (ofwel de resultaten) expli-
ciet en meetbaar worden gemaakt. Spelen 
kan dan als didactisch instrument worden 
gezien. Om het spelend leren te combineren 
met opbrengstgericht werken moet de speel-
leeromgeving zo ingericht worden dat kin-
deren graag in deze omgeving spelen en ze 
uitgedaagd worden in hun zone van naaste 
ontwikkeling. Als de leerkracht hierbij doe-
len voor ogen heeft en de ontwikkeling van 
kinderen voortdurend observeert en regis-
treert, wordt wel degelijk opbrengstgericht 
gewerkt. 

Deze constatering heeft geleid tot een nieuw 
inzicht: ‘Opbrengstgericht spelen’.
Middels het model ‘Opbrengstgericht spelen’ 
wat volgt, wordt uitgelegd hoe je dit in de 
praktijk kunt toepassen:

Opbrengstgericht spelen

STAP 1: begrijpen (registratie & evaluatie) 
Voor het vastleggen van de beginsituatie van 
het kind en om te bepalen in welke ontwik-
kelingsfase het kind zich bevindt, wordt een 
registratiemiddel gebruikt. In deze fase stel je 
ook een didactisch en pedagogisch groeps-
plan op voor een periode van ongeveer tien 
weken. Je definieert de gewenste situatie: 
welke doelen moet ik de komende periode in 
mijn aanbod terug laten komen om de kin-
deren in hun zone van naaste ontwikkeling 
uit te dagen? 

STAP 2: plannen (het creëren van een doel-
bewuste rijke speelleeromgeving)

“De kunst is om zo te plannen, dat de spon-
taniteit en het verrassende van het spel blij-
ven bestaan” (Bosch en Boomsma, 2011). Als 
je spreekt over “Opbrengstgericht spelen” is 
het van belang dat de leerkracht, op basis 
van zowel de beginsituatie als de gewenste 
opbrengst, een pedagogische en didactische 
gedachte heeft bij de rijke speelleeromgeving 
en deze doelbewust inricht. Daarnaast moet 
deze rijke speelleeromgeving betekenisvol 
zijn voor kinderen en tegemoet komen aan 
de behoefte tot handelen en exploreren. Het 
moet een omgeving zijn waar kinderen op 
verschillende ontwikkelingsgebieden leer-
ervaringen op kunnen doen. ”Dàt is je ‘me-
thode’! Dàt zijn je hulpmiddelen. Dus níét 
een programma/materiaal dat een leerlijn of 
lijn van ontwikkeling uitzet die alle kinderen 
zouden moeten doorlopen en activiteiten in 
plaats van vakken” (Beets-Kessens, 2013). 

figuur 1. Opbrengstgericht spelen (De Bruijn, 
2013, p. 10). 

STAP 3: realiseren (de speelwerktijd en 
spelbegeleiding door de leerkracht) 
Deze fase betreft “Het streven naar eruit ha-
len wat erin zit bij het kind.” Het spelen met 
materialen en het gebruiken van de inrich-
ting komt naar voren tijdens de speelwerk-
tijd. Tijdens de speelwerktijd treft het kind 
de materialen aan die hem uitnodigen om 
aan de slag te gaan, die hem het gevoel ge-

1. BEGRIJPEN :
periode 

registratie & 
evaluatie

2. PLANNEN: 
creeëren 

doelbewuste rijke 
speelleeromgeving

3. REALISEREN:  
spelmogelijkheden 

tijdens de   
speelwerktijd

4. WAARNEMEN:  
volgen en 

vastleggen van het 
ontwikkelingsproces  
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ven kundig te zijn, die het zelfvertrouwen 
versterken en die hem doen groeien in zijn 
ontwikkeling in de meest brede zin van het 
woord. De leerkracht heeft de taak om het 
spel te begeleiden, zonder het kind in zijn 
spel te storen. De leerkracht bepaalt wel-
overwogen welke benadering of wel welke 
spelbegeleidingstechnieken leiden tot de ge-
wenste situatie. 

STAP 4: waarnemen (het volgen van de 
ontwikkeling van het kind en dit vastleg-
gen in een kinderdagboek) 
Binnen opbrengstgericht spelen kun je de 
ontwikkeling die je bij de kinderen waar-
neemt, zien als de resultaten. Deze beoogde 
ontwikkeling is bij stap 1 vastgesteld. De 
ontwikkeling moet worden vastgelegd om 
inzicht en controle te houden. Dit kan door 
middel van het hanteren van een kinderdag-
boek, waarin de leerkracht observaties van 
het spelende kind vastlegt en zo de leerop-
brengsten evalueert. Belangrijk is om te rea-
liseren dat deze opbrengsten voor elke kleu-
ter anders kunnen zijn, elk kind bevindt zich 
in zijn eigen ontwikkelingsfase. 

Onderzoeksopzet

Om uitspraken te kunnen doen over een 
eventuele combinatie van opbrengstgericht 
werken en spelend leren, is een onderzoek 
opgezet op een reguliere basisschool in Ne-
derland. Zes kinderen, vijf collega’s groep 1/2 
en drie leden uit het zorgteam (één ib-er, een 
rt-er en een gedragsspecialist) werkten aan 
het onderzoek mee.

Het onderzoek is gestart met een vooronder-
zoek: allereerst is een behoeftepeiling onder 
collega’s van de groepen 1/2 uitgezet. De be-
ginsituatie met betrekking tot opbrengstge-
richt werken en spelend leren is vastgesteld 
door de resultaten van ingevulde vragenlijs-
ten en semigestructureerde focusinterviews 
aan de hand van schaalwaarden. Vervolgens 
is het opbrengstgericht spelen in de praktijk 
toegepast, specifiek gericht op het aanbod 

in de bouwhoek van een kleuterklas. Hier-
bij zijn zes leerlingen betrokken; per leerling 
zijn drie meetmomenten gebruikt. De leef-
tijd van leerlingen in een kleuterklas varieert 
gemiddeld van 4 tot 6 jaar. De leerlingen zijn 
gevraagd om mee te reflecteren aan de hand 
van een foto-interview (wat heb je geleerd?) 
en een evaluatie aan de hand van een schaal-
meting in de vorm van smileys. Hiernaast 
wordt door de leerkracht een kinderdagboek 
bijgehouden om zo de opbrengsten van elke 
leerling in kaart te brengen. Tijdens het ge-
hele onderzoek houdt de leerkracht tevens 
een logboek bij om eigen ervaringen en be-
vindingen te registreren. Dit logboek wordt 
gebruikt bij de analyse van het onderzoek.

Resultaten

De gegevens uit het vooronderzoek van zo-
wel de vragenlijsten als de interviews be-
vestigen beiden de noodzaak naar onder-
zoek met betrekking tot spelend leren en 
opbrengstgericht werken in de praktijk. Uit 
de gegevens van het vooronderzoek blijkt 
dat een discrepantie bestaat tussen wat men 
doet in de praktijk en wat men eigenlijk zou 
willen. Dit lijkt voor een deel te wijten aan 
het prestatiegerichte karakter van de huidige 
maatschappij en de invloed die dit heeft op 
het onderwijs. Naast de ervaren druk en de 
behoefte aan een systematische structuur en 
controle, is er ook een gebrek aan kennis van 
de beginnende leerkrachten in de groepen 
1/2. Leerkrachten uit het onderzoek blijken 
door tal van factoren het moeilijk te vinden 
om spelend leren concreet vorm te geven in 
hun dagelijkse praktijk. Volgens deze leer-
krachten is de manier van werken in de loop 
der jaren steeds minder spelenderwijs is ge-
worden; ze geven steeds vaker losse ‘lesjes’ 
die niet aansluiten bij de belevingswereld 
van het kind. Bovendien is het aanbieden van 
speelleermaterialen slechts gericht op het be-
halen van een specifiek resultaat, zonder dat 
nagegaan wordt of het kind daadwerkelijk 
weet hoe het behaalde resultaat in meerdere 
situaties toe kan passen. 
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Aan de hand van de gegeven stellingen wordt 
duidelijk dat de leerkrachten willen ontwik-
kelen, zie de onderstaande grafieken. 

Analyse: De drie grafieken geven allen een 
duidelijke wil om te groeien weer, gemiddeld 
een groei van twee cijfers. De grafiek waar-
bij het meeste rendement te behalen valt, 
is opbrengstgericht werken met gemiddeld 
een 4,4 wens om te groeien. Hierna komt de 
speel-leeromgeving vanuit doelen inrichten 
en uitnodigend tot spel maken met een 3,2 
en tenslotte spelend leren vormgeven met 
een gemiddelde groeiscore van een 3. Door 
de samenvatting van de gesprekken wordt 
duidelijk dat een hiaat zichtbaar is tussen wat 
men doet in de praktijk en wat men eigenlijk 
zou willen.

De leerkrachten zien zelf voldoende ruimte 
om meer te handelen naar de gewenste si-
tuaties. Ze kunnen goed beschrijven wat zij 
hiervoor denken nodig te hebben om deze 
groei te kunnen doormaken; een voorbeeld 
is: handvatten krijgen hoe ze de doelen in 
spel kunnen verwerken zodat ze daar con-
creet mee aan de slag te kunnen. 

Voor het tweede deel van het onderzoek is de 
‘bouwhoek’ ingericht volgens het model ‘Op-
brengstgericht spelen’. De leerkracht heeft 
voor zichzelf, naar aanleiding van de begin-
situatie de gewenste doelen en opbrengsten 
voor de komende periode beschreven. De 
leerkracht heeft naast de bouwblokken mate-
rialen toegevoegd die logisch denken stimu-
leren; bijvoorbeeld meetlinten, steentjes om 
hoeveelheden te tellen. Er is daarnaast ook 
nagedacht over de andere ontwikkelingsge-
bieden zoals vormgeving, taal, natuur ori-
entatie, sociaal emotioneel (de mogelijkheid 
van samenwerken) en waarnemen en bewe-
gen. Voorbeelden van gebruikte materialen 
die deze ontwikkeling stimuleren zijn papier, 
pen, stempels, materialen met verschillende 
eigenschappen zoals variërende kleuren en 
structuren.

figuur 2. Stelling: “Ik werk opbrengstgericht.”

figuur 3. Stelling: “Ik geef spelend leren in de 
praktijk vorm.”

figuur 4. Stelling: “Mijn speelleeromgeving is 
ingericht vanuit doelen en nodigt uit tot spel.”

Vervolgens zijn gedurende achttien meetmo-
menten de resultaten van het opbrengstge-
richt spelen in de bouwhoek vastgelegd. Als 
onderzoeker was het een feest om te ervaren 
wat alleen het aanbieden van ander, bewust 
gekozen, materiaal al teweeg kan brengen en 
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dat deze opbrengsten ook werden waargeno-
men. Wat opvalt in de notities in de kinder-
dagboeken is dat het samenwerken, overleg-
gen en samen plannen maken vrijwel altijd 
naar voren komt. Leerlingen prikkelen elkaar 
om tot leren te komen. De leerlingen zorgen 
samen, in de momenten die zijn geobser-
veerd voor dit onderzoek, iedere keer voor 
een verbluffend eindresultaat. Uit de kinder-
dagboeken blijkt dat de leerlingen aandacht 
hebben voor hun werk. Uitspraken als “Mag 
ik hier morgen mee verder spelen?” bevestigen 
dit. De smileys op de foto-interview formu-
lieren laten bij alle leerlingen een constante 
lijn zien: gedurende alle momenten zijn la-
chende smileys getekend. Dit betekent dat de 
kinderen de (zelfgekozen) activiteit als leuk 
hebben ervaren. Met of zonder hulp is het de 
leerlingen elk moment gelukt zelf opbreng-
sten te benoemen. Je ziet een stijgende lijn bij 
alle leerlingen, daardoor kan geconcludeerd 
worden dat leerlingen naarmate zij vaker 
zelf opbrengsten mogen benoemen, dit ook 
steeds beter kunnen. Uit de bevindingen van 
de kinderdagboeken blijkt dat de leerlingen 
vaak eerst samen construeren en dan over-
gaan tot spelen. “We gaan een hotel met ka-
mers maken en je moet over deze loopbrug om 
bij de kamertjes te komen.” Tijdens het eerste 
moment wordt door de leerkracht maar een 
paar notities of zelfs geen notities van het 
spelen gemaakt zijn. Gedurende de onder-
zoeksperiode is de leerkracht steeds beter in 
staat opbrengsten te benoemen. Vanaf het 
eerste moment zijn opbrengsten behaald. 
Dit is te danken aan de materialen die voor 
handen liggen in de bouwhoek; de leerlingen 
kunnen de materialen zelf pakken en aan de 
slag gaan. Doordat de leerlingen met elkaar 
praten kan de opbrengst gemakkelijk in het 
kinderdagboek genoteerd worden, bijvoor-
beeld: “Pak jij nog zes steentjes?”

De opbrengsten zitten in het spelen zelf, 
maar de leerkrachten moeten vooral oog 
krijgen voor het herkennen en optekenen 
van opbrengsten. Dit nieuwe inzicht laat 
zien dat ze voorheen vooral aandacht had-
den voor het proceselement. Geconcludeerd 

kan worden dat opbrengstgericht spelen een 
andere blik van de leerkracht vraagt. Data la-
ten een stijgende lijn in competentie van de 
leerkracht zien. Het begeleiden van spel en 
het behalen van opbrengsten vraagt andere 
vaardigheden van de leerkracht als: nieuws-
gierig zijn, een niet-wetende houding aanne-
men, spiegelen van de leerkracht, et cetera. 
Nu is het begeleiden in plaats van sturen: het 
maakt niet uit of de leerlingen nu vier, vijf of 
zes jaar zijn; de leerlingen behalen opbreng-
sten op hun eigen niveau.

Conclusie en discussie

Een combinatie van spelend leren en op-
brengstgericht werken blijkt, middels het 
model ‘Opbrengstgericht spelen’ wel degelijk 
mogelijk in de praktijk. De vraag die bij een 
vervolgonderzoek onderzocht kan worden, 
is wat het effect is als deze wijze van werken 
wordt toegepast in andere hoeken, bij andere 
leerkrachten met een andere opleidingsach-
tergrond of wanneer meer tijd uitgetrokken 
wordt dan in deze onderzoeksperiode het 
geval was.

Uit bovengenoemde resultaten blijkt dat 
opbrengstgericht spelen competenties van 
de leerkracht veronderstelt ten aanzien van 
het stimuleren, begeleiden en evalueren van 
spelen(d) leren. Kortom: Opbrengstgericht 
spelen: dat vraagt om “een leerkracht die 
ongebonden en ‘met losse handen’ koers 
houdt” (Pompert, 2012). Als leerkracht dien 
je de leerlingen de ruimte te geven om ze te 
laten spelen, spelbegeleidingstechnieken toe 
te passen, de leerlingen te volgen in hun ont-
wikkeling en deze ontwikkeling vast te leg-
gen. Jonge kinderen leren anders dan oudere 
kinderen; zij leren door middel van ‘spelen’. 
Zorg daarom voor voldoende materiaal. Be-
denk welke opbrengsten je wilt behalen en 
zoek hier vervolgens spelmateriaal bij. Ver-
geet niet dat de leerlingen in ontwikkelings-
niveau variëren en dat je bij al deze niveaus 
aan moet kunnen sluiten. Daarnaast dient 
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genoeg materiaal beschikbaar gesteld te wor-
den om spelend leren in de praktijk vorm te 
geven. Gezien het feit dat de kinderen ruim-
te nodig hebben om te spelen is voldoende 
ruimte in de klas wenselijk. Dit is helaas niet 
altijd realiteit. Wel kan rekening gehouden 
worden met de indeling van de positie van 
de kinderen in het lokaal, bijvoorbeeld niet 
te veel leerlingen tegelijkertijd in één plaats 
laten spelen. Dit is ook van belang voor de 
spelbegeleiding; hoe hoger het aantal leerlin-
gen in een klas, hoe minder tijd voor spel-
begeleiding en vastleggen van de ontwikke-
ling per kind. Het inzetten van assistentes bij 
grote groepen is daarom zeer wenselijk. 

Ondanks dat landelijk momenteel zoveel 
aandacht is voor het behoud van spelend 
leren binnen het lesgeven aan jonge kinde-
ren kan men zichzelf afvragen of we door 
ontwikkelingen als opbrengstgericht werken 
en de afnemende kennis van leerkrachten 
met betrekking tot het jonge kind, we over 
twintig jaar niet weer dezelfde strijd leveren. 
Immers, als je in het archief van het vakblad 
‘De wereld van het jonge kind’ artikelen van 
twintig jaar geleden doorneemt, zie je dat 
het debat toen ook al gaande was. Desalniet-
temin heeft het onderzoek wat in dit artikel 
beschreven is bijgedragen in deze strijd en 
invloed gehad op de praktijk van de onder-
zoeker. Hopelijk is dit onderzoek een van 
de eerste druppels van de olievlek die steeds 
groter gaat worden. De leerkracht met lef laat 
kinderen spelen!
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Passende onderwijs-zorgarrangementen: 
een vergelijking van hulpvragen en 
zorgaanbod

Henk de Wit

InleIdIng 

Op dit moment wordt de Leerlinggebonden financiering (LGF) Cluster 4 afgebouwd op het SBO. De 

Eliëzerschool voor SBO te Zwolle wordt hierdoor geconfronteerd met de situatie dat de begeleiding 

van rugzakleerlingen Cluster 4 in de knel dreigt te komen. Leerlingen met bijvoorbeeld een stoor-

nis binnen het autistisch spectrum zullen binnenkort zonder deze gewenste ondersteuning hun 

schoolloopbaan moeten vervolgen.

Op dit moment zijn er op de Eliëzerschool 
twee onderwijsassistenten parttime in dienst 
die deze LGF Cluster-4 leerlingbegeleiding 
verzorgen. Samen hebben ze veel kennis 
en ervaring met het geven van individueel 
afgestemde begeleiding aan de verschillen-
de leerlingen die deze zorg nodig hebben. 
Vanwege bovengenoemde veranderende fi-
nanciële regelgeving dreigt deze kennis en 
ervaring verloren te gaan. De directie van 
de school wil om dit te voorkomen hun 
werkwijzen bij verschillende voorkomende 
situaties graag omschreven hebben zodat 
deze bewaard kunnen blijven en daar waar 
mogelijk ingezet kunnen worden binnen of 
buiten de groep. Tegelijk met het omschrij-
ven van deze zorg wil de school echter ook 
kijken welke actuele vragen er leven bij het 
team van de school. ‘Waar lopen leerkrach-
ten en onderwijsassistenten tegen aan als het 
gaat om het gedrag en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen?’, is hierbij de 
leidende vraag. Door dit in beeld te brengen, 
kan een goede afstemming van het te om-
schrijven zorgaanbod op de actuele situatie 
binnen de school plaatsvinden.

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek 
de kern vormde, is deze: Welke onderwijs-
zorgarrangementen sluiten aan op de door 
de leerkrachten van de Eliëzerschool ervaren 
ondersteuningsbehoeften?

Theoretische verkenning 

Voor de uitvoering van het onderzoek kon 
starten, heeft er eerst een theoretische ver-
kenning plaats gevonden op verschillende 
gebieden. Allereerst is er vanuit literatuur 
gekeken naar de wijze waarop andere on-
derwijsinstellingen onderwijs-zorgarrange-
menten inzetten en hebben beschreven. Het 
doel hiervan was om een format samen te 
stellen waarin een onderwijs-zorgarrange-
ment doelmatig omschreven kan worden. 
De leidende vraag bij dit deel van de theo-
retische verkenning was: welke items die-
nen in een zorgvuldig opgesteld onderwijs-
zorgarrangement te worden omschreven 
om tot een werkbaar en houdbaar geheel te 
komen? De beantwoording van deze vraag 
was bepalend voor de items die onderzocht 
zouden gaan worden in gesprekken met de 
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deskundigen die (zie ook ‘onderzoeksop-
zet’) momenteel de zorg verlenen binnen de 
school. Ook voor het uiteindelijke document 
‘onderwijs-zorgarrangementen’ zou deze 
opzet bepalend worden. De belangrijkste 
bronnen die bij dit deel van het onderzoek 
gebruikt zijn, zijn ‘Samen beter, beter samen. 
Onderwijs-zorgarrangementen in het speci-

aal onderwijs’ (Radema, Van Veen, Verheij 
en Wouters, 2005 ) en een paragraaf (‘format 
beschrijving aanbod’, pag. 28) uit ‘Dekken-
de expertise in de regio’ (Van Meegen, Van 
Herp & Rekers, 2008). Een samenstelling als 
resultaat van dit literatuuronderzoek is opge-
nomen als figuur 1.

figuur 1. Format waarin een onderwijs-zorgarrangement vorm kan krijgen

Arrangement <nummer>

1. Titel van het arrangement

2. Korte omschrijving van de geboden zorg

3. Doelstelling van het arrangement

4. Kindkenmerken
 — Welk ontwikkelingsgebied betreft de hulpvraag en 

het zorgaanbod
 — Eventuele stoornis
 — Leeftijdsgroep
 — Verdere kenmerken 

De graadmeters:
1. Welbevinden
2. Betrokkenheid
De vaardigheidsdimensies
1. Sociaal initiatief
2. Sociale flexibiliteit
3. Sociale autonomie
4. Impulsbeheersing
5. Inlevingsvermogen

5. Groeps- of individueel arrangement
 — Toelichting hierop 

6. Betrokken personen bij de uitvoering van dit arran-
gement

7. Stapsgewijze beschrijving van het verloop van de in dit 
arrangement aangeboden zorg

8. Wijze van transfer naar de dagelijkse praktijk (in de 
groep / breder)

9. De wijze waarop ouders betrokken worden

10. De wijze waarop de leerkracht betrokken wordt

11. Benodigde materialen

12. Werkruimte

13. Tijdsinvestering van specialist(-en)

14. Financiële middelen Materialen
Menskracht

15. Overige opmerkingen
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De vraag: ‘Welke leerlingen maken deel uit 
van de leerlingpopulatie van de Eliëzer-
school?’ is in het verleden al beantwoord. De 
Eliëzerschool heeft zich hier in het verleden 
op bezonnen tijdens een studiedag met het 
programma ‘Kind op de gang®’ (AVS Profes-
sionaliserings- en Innovatiecentrum Funde-
rend Onderwijs). De managementrappor-
tage (Bergkamp, 2010), als uitkomst van dit 
onderzoek, geeft een beeld van het type leer-
ling en van combinaties van leerlingen waar-
aan het team denkt onderwijs te kunnen 
geven. Omschreven staat aan welke groepen 
leerlingen de school wel en aan welke groe-
pen leerlingen de school geen onderwijs 
denkt te kunnen geven. 

Bij de selectie in het zorgaanbod is dan ook 
rekening gehouden met het kader waarbin-
nen het team zich de leerlingpopulatie voor-
stelt. Dat het team hier keuzes maakt, is te 
verantwoorden vanuit literatuur. Passend 
onderwijs is actueel. Meijer (2009) schrijft 
er het volgende over: Of een leerkracht zich 
zorgen maakt over een leerling, hangt dus niet 
alleen af van de problemen die hij bij het kind 
constateert, maar ook van de leerkracht in 
kwestie. Elke school en elke onderwijsleersitu-
atie kent daarom eigen grenzen. Dat zegt te-
gelijkertijd iets over de grenzen van de school 
(Meijer, 2009, pag. 21). In iedere situatie zal 
dus specifiek gekeken worden naar de mo-
gelijkheden. Dit is een gedachte die mee-
genomen moet worden bij het werken met 
onderwijs-zorgarrangementen die voorhan-
den zijn in de betreffende situatie. Zorg uit 
een blikje trekken zal dus nooit gaan. Om-
schreven mogelijkheden zijn heel waardevol, 
maar zullen voor iedere unieke situatie op 
maat gemaakt moeten worden en ook hun 
grenzen kennen.

Bij de uitvoering van dit onderzoek zijn cri-
teria gezocht waarmee de hulpvragen van de 
leerkrachten en het huidige zorgaanbod van 
de leerlingbegeleiders met elkaar vergeleken 
zouden kunnen worden. Er is gekozen voor 
de binnen de school bekende criteria van 
ZIEN! Zie figuur 2.

De Eliëzerschool maakt gebruik van ZIEN! 
als pedagogisch leerlingvolgsysteem. Hulp-
vragen van leerkrachten over leerlingen kun-
nen meteen in verband worden gebracht met 
het beeld wat ZIEN! van een leerling geeft. 
De dimensies die ZIEN! onderscheidt, geven 
een nadere duiding van het gebied van de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de leer-
ling waarop de hulpvraag ligt. Door zowel de 
hulpvragen als ook het zorgaanbod volgens 
deze dimensies te categoriseren, kan een ver-
gelijking van beide worden gemaakt.

Onderzoeksopzet

Het eerste deel van het onderzoek is een on-
derzoek naar de ondersteuningsbehoeften 
die de teamleden van de school ervaren bij 
het gedrag en de sociaal-emotionele ontwik-
keling van de leerling. Het tweede deel is een 
inventarisatie van de zorg die op dit moment 
en in het recente verleden geboden wordt en 
werd aan leerlingen met een Cluster-4 indi-
catie. Deze twee delen, kort samen te vatten 
als ‘vraag’ en ‘aanbod’ zijn in het onderzoek 
vergeleken. Naar aanleiding van deze verge-
lijking zijn er conclusies getrokken. In een 
inleidende teamvergadering op dit onder-
zoek is uitleg gegeven over de veranderende 
regelgeving met betrekking tot rugzakken 
Cluster-4 in het SBO. De consequenties die 
dit heeft met betrekking tot de mogelijkhe-
den die de school zal kunnen blijven bieden, 
zijn onder de aandacht gebracht. De voorde-
len die het werken met onderwijs-zorgarran-
gementen heeft, zijn eveneens naar voren ge-
bracht. Deze teamvergadering is afgesloten 
met een eerste inventarisatie van hulpvragen 
die bij teamleden leven met betrekking tot 
het gedrag en de sociaal emotionele ontwik-
keling van de leerlingen. Na de verwerking 
van deze gegevens is de keuze gemaakt om 
een tweede ronde van hulpvragen inventari-
seren in te voegen. Dit door middel van indi-
viduele gesprekken met leerkrachten over de 
twee leerlingen bij wie zij het meest een on-
dersteuningsbehoefte ervaren. Er is in deze 
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tweede hulpvragen- inventarisatieronde ge-
kozen voor gesprekken als onderzoeksme-
thode omdat dit de mogelijkheid gaf door te 
vragen op de informatie die de leerkrachten 
gaven en zo de hulpvraag zo zuiver en com-
pleet mogelijk te kunnen omschrijven.
Voor het tweede deel van het onderzoek zijn 
gesprekken gevoerd met verschillende speci-
alisten binnen die school. Deze specialisten 

zijn of waren betrokken bij de uitvoering 
van de begeleiding van de leerlingen met een 
LGF Cluster-4. Het gaat hier om een maat-
schappelijk werker, een psychomotorisch 
kindertherapeut en meerdere onderwijsas-
sistenten die specifieke zorg verlenen. De 
informatie die deze gesprekken opleverden, 
is verwerkt in een aantal concept onderwijs-
zorgarrangementen.

figuur 2. De graadmeters en de vaardigheidsdimensies van ZIEN! (http://www.zienvooronder-
wijs.nl/l/library/download/129948; pag. 11)

De graadmeters:
1. Welbevinden
2. Betrokkenheid

De vaardigheidsdimensies
1. Sociaal initiatief
2. Sociale flexibiliteit
3. Sociale autonomie
4. Impulsbeheersing
5. Inlevingsvermogen 
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Resultaten 

Uitkomsten qua hulpvragen
Vanuit de eerste hulpvrageninventarisatie-
ronde die meteen na de inleidende team-
vergadering plaats vond, zijn 29 hulpvragen 
naar voren gekomen. De tweede inventarisa-
tieronde van vragen, uitgevoerd in gespreks-
vorm, gehouden in een volgend cursusjaar, 
leverde 18 hulpvragen op. In totaal zijn in 
deze twee inventarisatierondes 47 hulpvra-
gen op papier gekomen. Deze vragen zijn 
gecategoriseerd naar de deelgebieden van de 
sociaalemotionele ontwikkeling zoals ZIEN! 
die onderscheidt in zijn dimensies. Van ie-
dere hulpvraag is één kwaliteits- en één 
vaardigheidsdimensie benoemd. Dit zijn de 

belangrijkste aandachtgebieden waarop de 
vraag ligt. 

Uitkomsten qua zorgaanbod

Vanuit de gesprekken met de verschillende 
specialisten is een compleet beeld ontstaan 
van de zorg die op dit moment geboden kan 
worden aan leerlingen, leerkrachten en ou-
ders op het moment dat er over hun leerling 
/ kind een zorgvraag is. De uitkomsten van 
deze gesprekken zijn op papier gezet in een 
25-tal concept onderwijs-zorgarrangemen-
ten. Ook bij de arrangementen is gekozen 
om ze te categoriseren op de dimensies van 
ZIEN! 

figuur 3. De hulpvragen van de teamleden en het zorgaanbod van de leerlingbegeleiders (gecate-
goriseerd volgens de dimensies van ZIEN!) vergeleken in aantallen
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figuur 4. Ter illustratie enkele van de titels van 
onderwijs-zorgarrangementen die momenteel 
op de Eliëzerschool worden aangeboden

1. Begeleiding van een leerling die belemmerd 
wordt in zijn sociaal emotionele ontwikkeling 
door interne factoren

2. Het begeleiden van ouders bij kind-gebonden 
problematiek

3. De voorbereiding op de overgang van het SBO 
naar het VO

4. Ontwikkeling van het zelfbewustzijn / het zelf-
beeld / de identiteit

5. Acceptatie van een beperking of stoornis
6. Samenspel en winnen en verliezen
7. Praktisch aan de slag: insteek op sterke kanten 

of interessegebieden van een leerling
8. Weerbaarheid ‘Plezier op school’
9. Sociale vaardigheidstraining ‘Zo gaan Sarah en 

Jerom met elkaar om’
10. Coaching van de leerkracht
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Vergelijking van hulpvragen en 
zorgaanbod
De beantwoording van de onderzoeksvraag 
is de vergelijking van het zorgaanbod met 
de hulpvragen. Hieruit is immers op te ma-
ken of het zorgaanbod aansluit op de hulp-
vragen die er bij de teamleden leven over 
de leerlingen. Uit het genoemde onderzoek 
op de Eliëzerschool blijkt dat die dimensies 
waarop de meeste hulpvragen betrekking 
hebben ook het grootste aanbod aan zorg 
kennen. Hierop is één uitzondering. Een vrij 
groot aantal hulpvragen heeft betrekking op 
de vaardigheidsdimensie ‘impulsbeheersing’. 
Er zijn slechte enkele zorgarrangementen die 
specifiek aandacht geven aan deze dimensie 
van de sociaal emotionele ontwikkeling. Zie 
figuur 3.

Conclusies 

Wat opvalt is dat het zorgaanbod vrijwel ge-
heel gericht is op de begeleiding van leerlin-
gen. Bij leerlingen wordt door middel van 
bijvoorbeeld het maken van een ‘ik-boek’ de 
ontwikkeling van het zelfbeeld gestimuleerd. 
Echter: de leerkracht doet ertoe in het Han-
delingsgericht werken (Pameijer en Van Beu-
kering, 2007). Wat kan de leerkracht doen of 
aanpassen in zijn handelen om iedere leer-
ling te stimuleren in zijn sociaal-emotionele 
ontwikkeling of in de ontwikkeling van zijn 
zelfbeeld? Hiervoor zijn vrijwel geen arran-
gementen beschikbaar. Uitsluitend het coa-
chen van de leerkracht kan bij hem of haar 
hier gedachten over op gang brengen. 

Discussie en aanbevelingen 
Na afronding van dit onderzoek kan, speci-
fiek voor de Eliëzerschool, het volgende wor-
den gesteld:

 — Er is een grote mate van overeenstem-
ming tussen zorgaanbod en hulpvragen. 
De omschreven concept onderwijs-
zorgarrangementen kunnen allemaal een 
plaats krijgen in de definitieve versie van 

dit schooldocument. Allen hebben hun 
bestaansrecht bewezen.

 — Een verdere doordenking van de training 
van de vaardigheidsdimensie ‘impulsbe-
heersing’ is noodzakelijk.

 — Door de leerkracht krachtiger te maken 
in zijn interactie zal hij beter in staat zijn 
de sociaal emotionele ontwikkeling van 
de leerlingen te stimuleren in de dage-
lijkse klassenpraktijk. Ook zal hij beter 
gedragsregulerend op kunnen treden op 
het moment dat hij inzicht heeft in zijn 
interactie met de leerling – een teamlid 
rondt binnenkort haar SVIB opleiding af 
en zal hier in de praktijk mee aan de slag 
gaan.

 — Maatwerk blijft te allen tijde noodzake-
lijk. Zorg uit blik ofwel het uitvoeren van 
een plan vanuit de kast doet in geen en-
kel geval recht aan een leerling, een leer-
kracht of welke situatie dan ook.

Algemene aanbevelingen:

 — Het omschrijven van het zorgaanbod 
geeft een school voordelen op het mo-
ment dat een leerling met een hulpvraag 
wordt aangemeld en op het moment dat 
een hulpvraag over een leerling in een 
leerlingbespreking naar voren komt. In 
beide situaties weet men wat er ongeveer 
geboden kan worden, wie men daarvoor 
in kan schakelen en welke randvoor-
waarden er nodig zijn om de juiste zorg 
te kunnen bieden.

 — Het inventariseren van hulpvragen die 
er leven binnen een team geeft de school 
inzicht in wat er in het algemeen en ook 
specifiek aan vragen leeft. Het geeft de 
school de mogelijkheid om doelgericht 
expertise aan te trekken of bijscholing in 
te kopen om het team te versterken in het 
omgaan met opvallend gedrag van leer-
lingen en het begeleiden van leerlingen 
die belemmerd worden in hun sociaal-
emotionele ontwikkeling.

 — Het omschrijven van onderwijs-zorgar-
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rangementen is een middel om inzicht 
te geven in wat mogelijk is binnen de 
school. Een document ‘onderwijs-
zorgarrangementen’ is geen kant en klaar 
receptenboek waarmee ieder probleem 
de wereld uit geholpen kan worden. 
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Signaleer en check in een kindgesprek

Jantine Gieteling

‘een gezellIge, grote school waar we veel leren!’

Met deze slogan presenteert de St Dominicusschool basisschool in de wijk Oog in Al te Utrecht 

zich in haar Schoolgids 2013-2014 (St Dominicusschool, 2013, p.2).

Over 10 jaar wil de school dat oud-leerlingen 
bovenstaande slogan nog steeds herkennen. 
Hoe kunnen de leerkrachten daarvoor zor-
gen? Deze school hanteert een klassikaal en 
leerkracht gestuurd systeem met beperkte 
ruimte voor eigen initiatieven van leerlin-
gen of differentiatie op interesse of leerstijl. 
De leerkrachten volgen de ontwikkelingen 
kritisch en voeren dan gestructureerd de 
best passende veranderingen door. Lang-
zaam maar zeker verandert het systeem naar 
een meer leerling gestuurd systeem waarin 
ruimte is voor zelfstandig leren. Dit nieuwe 
systeem zal meer tegemoetkomen aan het 
gevoel van relatie, competentie en autono-
mie bij de leerlingen. De volgende stap is dat 
leerkrachten met leerlingen in gesprek willen 
gaan over het onderwijsaanbod tijdens een 
zogenaamd kindgesprek. Nu de praktische 
vraag: hoe organiseer je als leerkracht een 
kindgesprek binnen de huidige inrichting 
van het onderwijs? 

Waar ligt de focus op bij deze school?

Ondanks dat het pedagogisch klimaat op deze 
school goed lijkt te zijn, ligt er voor de St. Do-
minicusschool een ontwikkelpunt bij het pe-
dagogisch meesterschap van de leerkracht. 

Een effectief bewezen signaleringsinstru-
ment, zoals ZIEN! (Driestar onderwijsadvies 
& ParnasSys, 2011) de school in-halen is de 

eerste stap in het vergroten van het pedago-
gisch meesterschap van de leerkracht. Stap 
twee is leren werken met dit instrument, met 
als uiteindelijk doel: gedrag van leerlingen 
kunnen signaleren en het gedrag begrijpen, 
om zo uiteindelijk een passende aanpak te 
realiseren. 

Waar staat de school nu in dit 
proces?

Op dit moment professionaliseren de leer-
krachten zich op het gebied van waarnemen, 
observeren en signaleren met het instrument 
ZIEN! Het signaleren van verschillen tussen 
leerlingen draagt volgens Marzano (2007) 
bij aan de leerprestaties van leerlingen. Mar-
zano heeft tijdens een 35 jaar durend in-
ternationaal onderzoek effectieve factoren 
op leerling-, school-, en leerkrachtniveau 
in kaart gebracht die invloed hebben op de 
leerprestaties van leerlingen. Dit heeft hij ge-
daan in de V.S., Australië, Canada en Europa. 
Hij stelt dat het signaleren pas effectief is als 
het direct wordt gevolgd door een planma-
tige en doelgerichte aanpak. Het leerproces 
van de leerlingen dient nauwgezet gevolgd 
te worden door methode- (on)afhankelijke 
toetsen, observaties en gesprekken met leer-
lingen en ouders. Daarbij is er aandacht voor 
de leervorderingen, de werkhouding en het 
sociaal emotioneel functioneren (Van der 
Wolf & Van Beukering, 2009). 
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De leerkrachten geven aan behoefte te heb-
ben aan scholing in het voeren van kind-
gesprekken. Veel leerkrachten vertellen dat 
ze regelmatig een gesprek voeren n.a.v. een 
(negatief) incident en dat dit veel informatie 
oplevert. De wens bestaat om het voeren van 
kindgesprekken structureel en toekomstge-
richt aan te pakken én met alle leerlingen. 

Dit artikel behandelt de vraag hoe leerkrach-
ten naar aanleiding van de uitkomsten van 
een signalering in gesprek kunnen gaan met 
hun leerlingen met als doel om:

 — te kunnen checken of het klopt wat de 
leerkracht ziet;

 — een gezamenlijk doel te kunnen formu-
leren en / of evalueren voor zowel ver-
betering van de werkhouding en / of het 
sociaal emotioneel functioneren. 

Groei, ontwikkeling, leerwinst, …

Dit zijn begrippen die de kern raken van wat 
onderwijs is: de mogelijkheden van ieder 
kind optimaal benutten. Leerprocessen lo-
pen individueel en heel verschillend. Zo ook 
zullen problemen per leerling variëren. Wat 
in het moderne onderwijsjargon ‘omgaan 
met individuele verschillen’ wordt genoemd, 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan, vooral 
als het even tegenzit. 

Onze leerlingen krijgen heel wat toetsen te 
verwerken en als dan, aan het einde van een 
toetsperiode, blijkt dat de ene leerling meer 
oefening nodig heeft en de ander meer uit-
daging begint voor de leerkrachten de grote 
klus: het opstellen van een groepsplan. 

Toetsuitslagen analyseren en leerlingen cate-
goriseren is al een vaardigheid op zich, maar 
passende onderwijsbehoeften formuleren en 
organiseren bij iedere leerling, zodat leer-
winst ontstaat, is het échte werk. Zo willen 
wij op school omgaan met verschillen! 

Leraren moeten er in deze situatie zelf uit 
zien te komen met de leerlingen. Stevens 
(1997) hanteert in deze situatie twee vuistre-
gels die ons als leraar kunnen helpen.

‘Laat de leerling bij de probleemformulering 
zoveel mogelijk aan het woord, letterlijk en 
figuurlijk. Geef hem de gelegenheid de leraar 
zoveel mogelijk te informeren over het pro-
bleem, waar beiden mee zitten, maar waar de 
leerling eigenlijk het meest van ‘weet’.’

Om leerwinst te realiseren heb je dus een 
leerkracht nodig die passende onderwijsbe-
hoeften weet te formuleren en die in staat is 
hiernaar te handelen. Onderwijsbehoeften, 
afgestemd op de mogelijkheden van de leer-
ling en in de meest gunstige situatie, gefor-
muleerd in afstemming mét de leerling tij-
dens een kindgesprek. Zo’n gesprek draagt 
voor de leerling tevens bij aan het gevoel 
van competentie, relatie en autonomie. De 
basisbehoeften die Stevens (1997) noemt als 
fundament voor een gezond en veilig peda-
gogisch klimaat. 

Gevoel van competentie, relatie en 
autonomie versterken tijdens een 
kindgesprek

‘Leraren en leerlingen bepalen in hoge mate 
elkaars welbevinden en elkaars ontwikkelings-
kansen. Dit maakt hen ten opzichte van el-
kaar ook kwetsbaar. Een paradoxale situatie, 
als we bedenken dat de enige die een leerling 
kan helpen, zijn leraar, hem niet kan helpen.’ 
(Stevens, 1997, p. 8)

Competentie

Het gevoel van competentie vergroot bij een 
leerling tijdens een kindgesprek door in te 
gaan op zijn mogelijkheden. De leerkracht 
kan tijdens het gesprek vragen stellen die de 
leerling uitnodigen tot reflectie op het eigen 



sigNaleer eN cHecK iN eeN KiNdgesPreK

19

 
tH

eo
r

ie iN
 Pr

a
K

tiJK 

leerproces. Onderstaande vragen kunnen er 
bijvoorbeeld voor zorgen dat de leerling er-
vaart dat de leerkracht vertrouwen heeft in 
het leerproces van de leerling (Cauffman & 
Van Dijk, 2011): 

 — Welke letters kun je al lezen? 
 — Welke vond je lastig om te leren?
 — Hoe is het je dan toch gelukt?
 — Wat zou je nog meer willen leren?

Daarbij laat de leerkracht zien dat dat hij het 
verhaal van zijn leerling serieus neemt en 
hem als volwaardige gesprekspartner ziet. 
De leerling leert zijn mogelijkheden kennen 
en leert trots te zijn op wat het al heeft ge-
leerd. 

Relatie

In geplande gesprekken met alle leerlingen 
laat de leerkracht zien beschikbaar te zijn 
voor zijn leerlingen. Hij wil graag naar ze 
luisteren en neemt de tijd voor hun verhaal. 

Tijdens een kindgesprek versterkt de leer-
kracht-leerling relatie, maar kan de leer-
kracht ook de tijd nemen om te vragen naar 
de relaties tussen de leerlingen onderling. 
Als een leerling zich veilig voelt in de klas en 
het gevoel heeft ergens bij te horen, is de kans 
op ontwikkeling groter dan wanneer er ge-
pest wordt, of wanneer de leerkracht-leerling 
relatie verstoord is. Een kindgesprek kan er 
zelfs voor zorgen dat een verstoorde relatie 
tussen de leerling en de leerkracht zich her-
stelt, mits de leerkracht zich belangstellend 
naar de leerling opstelt. 

Autonomie

Tijdens een kindgesprek is het de uitdaging 
om aanpakken of oplossingen door de leer-
ling zelf te laten bedenken. Ten eerste weet 
de leerling de oplossing voor een probleem 
vaak het beste zelf. Als voorbeeld wist een 

leerling tijdens een kindgesprek te vertellen 
dat het graag een heel jaar lang op een vaste 
plek wil werken, i.p.v. te wisselen van werk-
plek. 

Ten tweede versterkt een eigen aanpak het 
gevoel van autonomie. De leerling in het 
voorbeeld voelde zich betrokken bij het re-
guleren van zijn gedrag en was daardoor 
meer bereid zijn best te doen voor de veran-
dering. 

Concluderend kunnen we zeggen dat het ge-
voel van competentie, relatie en autonomie 
binnen een veilig schoolklimaat een posi-
tieve invloed heeft op het leerproces van de 
leerling. 

Leerkrachtvaardigheden voor een 
goed gesprek; wat moet ik daarvoor 
doen?

Gesprekken met leerlingen kunnen enorm 
verschillen. We kennen toetsgesprekken, 
diagnostische gesprekken, kringgesprekken, 
etc. Een voorwaarde voor een kindgesprek is 
dat beide gesprekspartners een aandeel heb-
ben en informatie uitwisselen aan elkaar. 

We kunnen onderscheid maken in gesprek-
ken met jonge en met oudere kinderen. De 
grens ligt hier bij kinderen tot en met 8 jaar. 

Kindgesprekken hebben als doel om de 
werkhouding en/of het welbevinden van een 
leerling te verbeteren. De leerinhoud wordt 
op de St. Dominicusschool bepaald door de 
leerkracht zelf. Hij kent de doorgaande lijn 
en weet welke doelen in de verschillende ja-
ren behaald moeten worden. De leerkracht 
weet dus wát de leerling gaat leren en kan 
de leerling hierover slechts informeren. De 
manier waarop deze leerdoelen behaald 
worden, zijn een kindgesprek waard: hoe de 
leerling zelf leert, weet de leerling vaak heel 
goed zelf.
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Basisregels voor een toekomstgericht 
en oplossingsgericht gesprek

Alles wat gebeurd is, behoort tot het verleden 
en is onveranderbaar. Tijdens een gesprek 
heeft het weinig zin om met terugwerkende 
kracht gedrag af te keuren. Een gesprek is pas 
toekomstgericht als het gericht is op gewens-
te verandering. Het kan zijn dat een leerling 
iets moeilijk vindt of misschien helemaal 
niet kan. Noodzakelijk is dan om te achter-
halen of er sprake is van een probleem óf van 
een beperking. Voor een probleem kan een 
oplossing gezocht worden, voor een beper-
king is geen oplossing denkbaar. Leeftijd, ge-
slacht, een handicap, het gegeven dat ouders 
in leven of gescheiden zijn, zijn voorbeelden 
van beperkingen. Het is de kunst om stil te 
staan bij de gevolgen van een beperking. Om 
daarna tijdens een gesprek een stap te zetten 
in de richting van de gewenste situatie. In 
een toekomstgericht gesprek ben je gefocust 
op de oplossing en op wat er wél werkt. Sa-
mengevat gelden onderstaande regels in alle 
situaties en voor zowel de leerkracht als de 
leerling (Cauffman & Van Dijk, 2011).
1. Als iets niet werkt: STOP en doe iets an-

ders.
2. Als iets (beter) werkt, doe er dan meer 

van.
3. Als iets werkt, leer het (van) een ander.

Het gebruik van gesprekstechnieken tijdens 
een kindgesprek verdient een reflectieve 
houding van de leerkracht en begeleiding 
van de interne begeleiders op school. Een 
informatieve studiedag die in het teken staat 
van kindgesprekken is een eerste stap naar 
een goed gesprek met leerlingen. Daarna 
zal de schoolleiding de begeleidingsbehoef-
ten van leerkrachten op dit gebied in kaart 
moeten brengen, om het vervolgtraject te 
bepalen.

Kindgesprekken en Passend 
Onderwijs?

De zorg op de St. Dominicusschool wordt 
georganiseerd volgens 1-zorgroute van han-
delingsgericht werken (HGW; Pameijer, Van 
Beukering & De Lange, 2009). In deze cyclus 
van handelingsgericht werken ontbreekt ‘het 
kindgesprek’. De literatuur zegt niets over 
een geschikt moment voor, de frequentie van 
en de duur van een kindgesprek binnen de 
cyclus van HGW. 

In gesprek gaan met het kind om na con-
structief overleg passende onderwijs-be-
hoeften te formuleren is tegelijkertijd één 
van de uitgangspunten van HGW. In de cy-
clus valt dit onder het onderdeel ‘begrijpen’. 
In de praktijk zal dit betekenen dat het ge-
sprek met het kind plaats vindt ná een sig-
nalering met bijvoorbeeld ZIEN! en vóór het 
opstellen van het groepsplan. De zorgstruc-
tuur is zo ingericht dat de cyclus vier keer 
per schooljaar wordt doorlopen. Op vier 
momenten in het jaar wordt het groepsplan 
geëvalueerd en bijgesteld. In de meest ideale 
situatie zou de leerkracht dan minimaal vier 
kindgesprekken per schooljaar voeren met 
zijn leerlingen om in afstemming met de 
leerling onderwijs-behoeften te formuleren.

Conclusie

Concluderend kunnen we zeggen dat het 
voeren van een kindgesprek het gevoel van 
relatie, competentie en autonomie bij de 
leerling versterkt. De leerkracht lukt het, 
na constructief overleg met de leerling, het 
gedrag van de leerling beter te begrijpen en 
passende onderwijsbehoeften te formuleren. 
Voor de school betekent dit dat er meer na-
druk wordt gelegd op de mogelijkheden van 
leerlingen, in plaats van op de beperkingen. 
Dit heeft tot gevolg dat de leerkracht zijn 
handelen aanpast aan wat de leerling nodig 
heeft. Leerkrachten leren hun begeleidings-
behoeften te formuleren. Wat heeft de leer-
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(Advertentie)

kracht nodig aan ondersteuning van bijvoor-
beeld specialisten? Steeds vaker lukt het dan 
om leerlingen met specifieke onderwijsbe-
hoeften binnen de school te houden, al dan 
niet met hulp van externe instanties. Hier-
mee wordt inclusief onderwijs nagestreefd, 
een passende onderwijsplek voor alle leer-
lingen. 
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Literatuurkringen: 
“Een uitdaging voor alle leerlingen 
om succesvolle lezers te worden”!

Nina Lievers-Visser

samenvattIng 

De term literature circles wordt in dit onderzoek vertaald als ‘literatuurkringen’. In dit onderzoek 

zijn literatuurkringen ingezet in de verwachting dat daarmee de leesbetrokkenheid, het leesbegrip 

en het kritisch denken van leerlingen in groep 7/8 kan worden verbeterd. Daarbij is het doel dat 

door de verbetering van leesbegrip en leesbetrokkenheid en de ontwikkeling van kritische den-

kvaardigheden de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt vergemakkelijkt. 

Door vooraf, tijdens en na het toepassen van literatuurkringen verschillende soorten instrumenten 

te gebruiken, is het mogelijk geworden om conclusies, discussiepunten en aanbevelingen te bes-

chrijven. De resultaten van het onderzoek tonen dat literatuurkringen de leesbetrokkenheid, het 

leesbegrip en het kritisch denken van de leerlingen in groep 7/8 bevorderen. 

Inleiding 

Tijdens de Master Sen opleiding taalspe-
cialist en dyslexie zijn de opdrachten alle-
maal op dezelfde basisschool uitgevoerd. 
Bij het observeren van groep 7/8 bleek dat 
leer lingen niet goed zelfstandig en gecon-
centreerd kunnen lezen. Onderling werd 
gepraat, bladzijden werden heel snel doorge-
slagen en gemiddeld stonden leerlingen acht 
minuten bij de boekenkast om een ander 
boek uit te zoeken. Leeszwakke leerlingen 
werden geholpen doormiddel van duolezen. 
In het kader van de opleiding Master SEN 
zijn er interventies uitgevoerd. Eén van de 
interventies is de inzet van literature circles 
(Day, 2003), hierna literatuurkringen ge-
noemd, geweest. Leerlingen lezen vooraf-
gaand aan literatuurkringen dezelfde tekst, 
waarbij de leerlingen de tekst verwerken via 
een specifieke rolverdeling. Deze rolverde-
ling werkt door tijdens de literatuurkringen. 
Tevens vervult de leerkracht de leerkracht 

zowel voor, tijdens als na de literatuurkrin-
gen een specifieke rol.

De gebruikte teksten sloten aan op de Meer-
voudige Intelligentie (MI) lessen aardrijks-
kunde of geschiedenis. Voordat de litera-
tuurkringen gehouden werden, kregen de 
leerlingen klassikaal uitleg over de rollen die 
zij gingen vervullen. Deze rollen werden ge-
durende de week door de leerlingen zelfstan-
dig uitgewerkt, waarna uiteindelijk in kleine 
groepen de literatuurkringen gehouden 
werden. Na afloop van deze lessenserie (de 
literatuurkringen zijn zes weken lang uitge-
voerd) is er een enquête gehouden, waaruit 
bleek dat leerlingen deze manier van lezen 
prettiger vonden en zich meer betrokken 
voelden bij de lessen begrijpend lezen, stille-
zen en de MI-lessen. De grotere betrokken-
heid bleek uit het feit dat leerlingen elkaar 
aanspraken op het lezen van het hoofdstuk 
en binnen het groepje actief bezig waren. 
Leeszwakke leerlingen profiteerden van lite-
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ratuurkringen doordat hierbij gebruik werd 
gemaakt van verschillende rolverdelingen. 
Door de rolverdelingen begrepen deze leer-
lingen een tekst beter. Door het lezen van 
dezelfde tekst verdween de uitzonderingspo-
sitie van deze leerlingen. Omdat het bewer-
kelijk is om voor een hele groep leerlingen 
hetzelfde boek beschikbaar te hebben, is het 
werken met literatuurkringen gestopt. Daar-
mee kwam er einde aan het samen praten 
over een tekst. Het gevolg was dat leerlingen 
weer het oude gedrag lieten zien. 

Punt en Van Loon (2010) stellen dat een leer-
ling dient te kunnen beargumenteren, een 
grote variatie aan teksten te kunnen lezen en 
tot in detail kunnen begrijpen en over maat-
schappelijke onderwerpen te kunnen praten. 
Bieden literatuurkringen voor deze leerlin-
gen dan de mogelijkheid om het leesbegrip, 
de leesbetrokkenheid en het kritisch denken 
te verbeteren? Op welke wijze bevordert het 
inzetten van literatuurkringen het leesbegrip, 
de leesbetrokkenheid en het kritisch denken? 

Onderzoek (onderzoeksvraag, 
instrumenten, resultaten, conclusies)

In het theoretische gedeelte van dit onder-
zoek wordt beschreven wat literatuurkringen 
zijn en hoe literatuurkringen kunnen worden 
ingezet om het leesbegrip, de leesbetrokken-
heid en het kritisch denken te bevorderen. Er 
is ook gekeken wat literatuurkringen kunnen 
betekenen voor de leeszwakke leerlingen. 
Eveneens is er gekeken wat de verschillen 
zijn ten aanzien van de rollen die leerlingen 
vervullen wanneer gekozen wordt voor een 
verhalende of informatieve tekst. Voordat de 
leerkrachten en leerlingen gaan werken met 
literatuurkringen is er door middel van groep-
sinterviews gekeken naar de huidige situatie 
op school met betrekking tot het ontwikkelen 
van leesbegrip, de leesbetrokkenheid en het 
kritisch denken. Het ontwerpprincipe voor 
deze interventie is gebaseerd op de literatuur 
over literatuurkringen (zie Daniels, 2006 en 

Day, 2003) en de ervaringen met literatuur-
kringen op de Lincoln Community School in 
Accra (Ghana). Na afloop van zeven weken 
literatuurkringen wordt gekeken naar de op-
brengsten van literatuurkringen voor zowel 
de leerlingen als de leerkrachten. 

Opzet en instrumenten 

In dit onderzoek zal een formatieve inter-
ventie het uitgangspunt van het praktijk-
probleem zijn. Dat wil zeggen dat het proces 
deels open ligt. Leerkrachten implemente-
ren niet alleen het ontwerp, maar er is ook 
afstemming en samenwerking met de leer-
krachten en de onderzoeker. 

Het ontwerpprincipe is deels gebaseerd op de 
ervaringen op de Lincoln Community School 
in Accra (Ghana). Op locatie wordt er een in-
terview gehouden met de Special Need teacher 
en de leerkracht van Grade 4 (vergelijkbaar 
met groep 6 in Nederland) van deze school. 

Binnen dit onderzoek wordt zowel gebruik 
gemaakt van het analyseren van kwantita-
tieve gegevens als kwalitatieve gegevens. In 
dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
negen instrumenten: documentenanalyse, 
groepsinterview met de leerkrachten, IB en 
directeur, semigestructureerde observatie, 
diepte-interview, observatie, vragenlijst aan 
de leerlingen, focused-interview met leerlin-
gen, stimulated recall interview en groepsin-
terview met leerkrachten. 

In dit artikel wordt gekozen om het focused-
interview en het stimulated recall interview er 
uit te lichten. 

Focused-interview 
Doel is door het uitlokken van antwoorden 
te weten komen hoe de leerlingen de leesbe-
trokkenheid, het leesbegrip en het kritisch 
denken ervaren hebben tijdens de literatuur-
kringen. Dit instrument is een zelf ontwor-
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pen instrument en vanuit het theoretisch 
kader gefundeerd. Het focused-interview zal 
na zeven weken literatuurkringen plaatsvin-
den met de leerlingen van groep 7/8. 

Stimulated recall interview 
Doel is het inzichtelijk maken van de ont-
wikkeling van de leerkracht van het inzetten 
van de verschillende rollen door gebruik te 
maken van het stimulated recall interview na 
drie en zes weken literatuurkringen. Dit in-
strument is een zelf ontworpen en vanuit het 
theoretisch kader gefundeerd. 

Resultaten 

Focused-interview
Het focused-interview wordt na zeven weken 
literatuurkringen gehouden om een beeld te 
krijgen van de ontwikkeling van de leesbe-
trokkenheid, het leesbegrip en het kritisch 
denken van de leerlingen. Dit interview be-
staat uit vijf open vragen. De opvallendste 
antwoorden worden aangegeven. 

Op de vraag of de leesbetrokkenheid veran-
derd is antwoorden drie leerlingen dat dit 
inderdaad het geval is, drie leerlingen we-
ten dit niet, negen leerlingen geven aan dat 
dit niet veranderd is en drie leerlingen zeg-
gen helemaal geen verandering te ervaren 
bij zichzelf. Bij het doorvragen blijkt dat de 
term ‘leesbetrokkenheid’ door de leerlingen 
op verschillende manieren wordt uitgelegd. 
Bij het concreter ingaan op literatuurkringen 
vinden dertien leerlingen dat vooral de woor-
dentovenaar een hele belangrijke rol heeft. 
Deze rol houdt in dat de leerling moeilijke 
woorden en/of zinnen opzoekt uit het te le-
zen gedeelte en daarna de woorden en/of zin-
nen uitlegt met behulp van het woordenboek 
of via internet. De leerling is concreet bezig 
met woordenschat. Naast deze rol vinden ze 
de rol van discussieleider heel pittig. “Degene 
die dit als rol heeft, moet zorgen dat de lite-
ratuurkringen goed verlopen. Dat valt niet in 

elke groep mee, doordat een aantal leerlin-
gen grapjes aan het maken zijn over andere 
dingen”. Op de reflectievraag of de leerling 
zijn mening kan verwoorden en zich daarbij 
prettig voelt, antwoorden achttien leerlingen 
dat zij dit kunnen. Twee leerlingen gaan er 
dieper op in. Zij geven aan dat als iedereen 
in literatuurkringen zijn rol verwoordt, dit 
geen probleem is, “want iedereen doet zijn 
best om zijn rol goed uit te voeren”. De be-
langrijke rol van woordentovenaar komt op-
nieuw naar voren in de vraag of de leerlingen 
in korte tijd veel woorden hebben bijgeleerd. 
Veertien leerlingen geven aan dat dit het ge-
val is. Vier leerlingen zeggen dat dit niet zo 
is. Deze leerlingen zijn de leessterke leerlin-
gen. “Maar”, zegt één van hen, “ik probeer 
nu goed na te denken wat iemand anders uit 
mijn groep een lastig woord vindt zodat ik dit 
dan uit kan leggen”. Eén van de leeszwakke 
leerlingen zegt over deze rol: “Thuis gebruik 
ik alleen maar woorden die ik ken. Als ik een 
boek lees met lastige woorden lees ik erover-
heen of vraag ik het na. Bij het schrijven van 
een tekst gebruik ik alleen maar woorden die 
ik ook op het schoolplein gebruik. Nu heb 
ik veel nieuwe woorden gehoord en probeer 
daar soms ook wat mee te doen”.

Stimulated recall interview
Het stimulated recall interview geeft inzicht 
in de mate waarin de leerkracht zich bewust 
is van zijn handelen tijdens de literatuurkrin-
gen. Het handelen van de leerkracht wordt 
besproken aan de hand van de video-opna-
mes. Er wordt geanalyseerd op grond van 
de rollen die de leerkracht vervult tijdens de 
literatuurkring. Dit instrument wordt twee 
keer ingezet, om beide leerkrachten inzicht 
in hun handelen te geven.

Een paar rollen van de leerkracht worden 
hier uitgelicht. Dit zijn de belangrijkste rol-
len die de leerkracht vervult tijdens de litera-
tuurkringen. De leerkracht geeft aan de hand 
van wat hij ziet en hoort aan de leerling aan 
wat zijn verbeterpunten zijn voor de volgen-
de literatuurkringen. Faciliteren:
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 “Ik zie dat ik aan de randvoorwaarden vol-
doe, maar die zijn niet voor alle leerlingen 
duidelijk genoeg. Ik vind het moeilijk wan-
neer ik beter kan faciliteren of beter kan 
observeren”. Eén van de leerkracht zegt ook: 
“Soms heb ik kinderen even laten gaan en 
wanneer dat niet genoeg resultaat oplevert, 
geef ik tips of stuur ik aan”.

Ondersteunen:
“Ik vind dat ik de leerlingen veiligheid bied 
door hen te stimuleren en te ondersteunen in 
hun rol, maar doordat ik de tekst niet ken, is 
dat wel lastig. Vooral de discussieleider moet 
gestimuleerd worden en ‘mag strenger’ zijn”.

Actief luisteren:
“Ik zie dat ik niet actief bezig ben met luiste-
ren naar de leerlingen. Mijn verwachting is 
dat dit wel gaat komen als we langer met li-
teratuurkringen werken.“ En: “Ik maak aan-
tekeningen van wat ik hoor, om dit op het 
evaluatiewerkblad in te kunnen vullen. Ik 
luister om een opmerking te kunnen maken. 
Ik meng me niet heel veel in de discussie van 
de leerlingen”.

Klassenmanagement:
“Ik laat de aandachtspunten van tevoren zien 
op het digibord en ik bespreek deze. Ik ben 
vergeten op te zoeken welke leerlingen in 
welk groepje zit. Ik zoek dit snel op. Daarna 
geef aanwijzingen waar de groepjes kunnen 
zitten. En: “Ik zie nog veel dingen die mijn 
aandacht nodig hebben, zoals het uitdelen 
van de evaluatiewerkbladen en wat leerlin-
gen moeten doen als ze klaar zijn. Dit gaat 
zeker in de toekomst lukken”. 

De uitspraken van de leerkracht tonen dat 
het klassenmanagement veel aandacht van 
de leerkrachten verdient. Daarnaast is het 
kennen van de tekst belangrijk. Als beper-
king kan worden aangegeven dat het aantal 
weken dat er nu met literatuurkringen ge-
werkt wordt, tekort is om de leerkrachten 
volledig in hun rol aan het werk te zien. 

Conclusies 

De resultaten van dit onderzoek neigen er-
toe dat de literatuurkringen in deze groep 
bijdragen aan een bevordering van de lees-
betrokkenheid, het leesbegrip en het kritisch 
denken. 

De leesbetrokkenheid
De leerkrachten geven aan dat leerlingen in-
houdelijk meer weten over een tekst. Uit de 
antwoorden van de leerlingen zou kunnen 
worden opgemaakt dat zij zich meer verant-
woordelijk voelen wanneer zij in groepsver-
band werken. 

Omdat leerlingen na afloop een evalua-
tiewerkblad invullen, reflecteren zij op de 
literatuurkringen en op zichzelf. Deze re-
flectie wordt door de leerkracht gelezen en 
voorzien van commentaar. Bij de start van 
de volgende literatuurkringen krijgen leer-
lingen dit werkblad terug en lezen hun leer-
punt voor de nieuwe literatuurkringen. Het 
belang van de reflectie wordt door Daniels 
(2006) bevestigd.

Het leesbegrip
Uit de antwoorden van de leerkrachten blijkt 
dat de leerlingen zich de tekst eigen maken 
doordat de tekst vanuit verschillende kanten 
benaderd wordt. De leesstrategieën die de 
leerlingen uitwerken op het werkblad helpen 
hen hun rol te verwoorden tijdens de litera-
tuurkringen. 

Het kritisch denken
Volgens de leerkrachten is het kritisch den-
ken gestimuleerd, maar nog niet geïntegreerd. 
Dit heeft tijd nodig. Uit het focused-interview 
blijkt dat leerlingen literatuurkringen als een 
veilige situatie ervaren om hun mening te 
verwoorden. De rol die zij uitgewerkt hebben, 
kunnen zij aan de groep niet alleen doorge-
ven, maar zij zijn ook in staat een vraag te stel-
len of iets ter discussie te stellen. 
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Discussies en aanbevelingen 
Tijdens dit onderzoek is een aantal kritische 
vragen door de leerkrachten naar voren ge-
bracht: 
1. “Hoe lang blijven literatuurkringen aan-

trekkelijk voor de leerlingen?”
2. “Wat kan ik als leerkracht doen om meer 

variatie in het programma te krijgen, zo-
dat het groepsproces leuk blijft?”

Short (1999, p.134) bevestigt dat de leer-
kracht heel bewust bezig dient te zijn met 
literatuur: “The goal is not to search for the 
one right engagement, but to understand the 
complex ways in which multiple engagements 
interact to support children’s developments as 
readers and thinkers”.

De literatuurkringen voorzien in een verbe-
tering van de leesbetrokkenheid, het lees-
begrip en het kritisch denken, wanneer de 
leerkracht en de leerling en de leerlingen on-
derling samen werken binnen deze ‘simpele’ 
manier van lezen. 

“Why do literature circles work? The consistent 
outcome is that kids are falling in love with 
books they have chosen and talked about with 
their friends. Why is this simple little activity 
so powerful and durable? I categorize the ans-
wer with four words: engagement, choice, res-
ponsibility and research”. Daniels (2006, p.11)

De conclusies uit dit onderzoek bevestigen 
de opvatting van Daniels (2006). De doel-
stelling van dit onderzoek: ‘de overgang van 
het primair naar het voortgezet onderwijs 
wordt vergemakkelijkt door de verbetering 
van leesbegrip en leesbetrokkenheid en de 
ontwikkeling van kritische denkvaardighe-
den’, lijkt realistisch wanneer het team van 
de onderzoeksschool achter de stelling van 
Ambruster en collega’s (2003, p.ii) ”.…and 
take up the challenge of helping all children 
become successful readers” gaat staan en met 

behulp van literatuurkringen deze uitdaging 
aangaat. 
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inspireert PBS de leerling?

Een kritische beschouwing op vormen van bekrachtigen binnen PBS. 

Klaas-Jan Kuper

aanleIdIng

In vervolg op het themanummer van Nieuw Meesterschap over School Wide Positive Behaviour 

Support, geeft dit artikel een kritische beschouwing op vormen van bekrachtigen bij leerlingen. 

Wat is nodig om extern opgelegde motivatie van leerlingen te vervangen door motivatie van bin-

nenuit (intrinsieke motivatie). Volgens Robinson (2009) en Pink (2010) is het onderwijs momenteel 

grotendeels gericht op het extern motiveren van leerlingen in plaats van het aanboren van intrin-

sieke motivatie als bron voor het leren en daarbij passend gedrag. Men ziet dit ook in de PBS aan-

pak terug. Een van de pijlers van PBS is immers het extern bekrachtigen van goed gedrag waarmee 

de focus meer ligt op extrinsieke motivatie dan op intrinsieke motivatie. Een bezinning op PBS 

vanuit het perspectief van het belang van intrinsieke motivatie bij de leerling als inspiratiebron 

voor die leerling vormt de basis van dit artikel.

Motivatie, inspiratie en 
psychologische basisbehoeften

Volgens de zelfbeschikkingstheorie (Deci & 
Ryan, 2002) ontstaat extrinsieke motivatie 
vanuit een externe bron, bijvoorbeeld het 
vooruitzicht op een beloning of een straf bij 
een bepaalde handeling. Bij intrinsieke mo-
tivatie komt de motivatie vanuit de persoon 
zelf, bijvoorbeeld vanwege de intrinsieke 
waarde die de activiteit voor hem in zich 
draagt of voor het behalen van toekomstige 
doelen.

Bommerez en Van Zijtveld (2004) en Se-
cretan (2013) maken onderscheid tussen 
motivatie en inspiratie. Motivatie is meer op 
het individu gericht, terwijl inspiratie zich 
richt op iets groters, zoal een organisatie, de 
maatschappij of de wereld. Met motivatie 
krijg je een individuele opdracht volbracht, 
door inspiratie wordt een visie uitgedragen 
en worden idealen en ideeën gerealiseerd.

Vanuit de motivatiepsychologie wordt be-
nadrukt dat het streven van de mens om 
zichzelf en de omgeving te leren kennen en 
meester te worden, voortkomt uit drie psy-
chologische basisbehoeften: de behoefte aan 
relatie, de behoefte aan competentie en de 
behoefte aan autonomie (Stevens, 1997). De 
mens wil dus vanuit zichzelf leren; de opvoe-
dingsomgeving heeft vooral een faciliteren-
de, stimulerende en uitlokkende rol.

Vormen van bekrachtigen

Hoe goed beloningssystemen vaak ook mo-
gen werken bij het extern stimuleren van 
motivatie, ze kunnen ook een averechts ef-
fect hebben. Over het algemeen reikt het on-
derwijs de leerling taken aan. Bij dergelijke 
taken die van buitenaf worden opgelegd, 
werkt men aan andermans doelen (Secretan, 
2013). Het stimuleren van het werken aan 
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die doelen wordt vaak ondersteund met ex-
terne prikkels en beloning; de taakuitvoering 
wordt daarmee gedragen door vormen van 
extrinsieke motivatie. Het is de vraag of dit 
de meest effectieve of wenselijke vorm van 
motivatie voor leren is

Pink (2010) reikt een drietal vormen van 
motivatie aan: motivatie 1.0 is de biologi-
sche motivatie (we eten als we honger krij-
gen); motivatie 2.0: het reageren op belonen 
en straffen, een vorm van motivatie die zeer 
geschikt is voor eenvoudige taken en voor 
motivatie op korte termijn. Bij motivatie 3.0 
komen de drijfveren uit de persoon zelf, er 
is sprake van intrinsieke motivatie met een 
langdurig effect. 

Principes van motivatie 2.0 zijn volgens Pink 
(ibid.) minder geschikt voor complexe si-
tuatie en taken. ‘Platte’ beloningssystemen 
kunnen volgens hem zelfs averechts werken 
op de motivatie. Pink benoemt een zevental 
‘dodelijke risico’s’ bij het inzetten van moti-
vatietechnieken. Zolang taken van buitenaf 
worden opgelegd zal dit ten koste (kunnen) 
gaan van de eigen intrinsieke motivatie. Het 
drukt niet alleen de intrinsieke motivatie 
weg, maar vernietigt ook de creativiteit en 
het laat prestaties afnemen. In het onderwijs 
varieert het gedrag dat leerlingen moeten 
leren van relatief eenvoudige taken zoals 
correct je jas ophangen tot het effectief om-
gaan met conflicthantering, hetgeen vanuit 
het perspectief van motivatie verschillende 
benaderingen en instrumenten vereist. Zo 
kan een beloningskaart geschikt zijn voor 
een eenvoudige taak als het ophangen van 
je jas. Conflicthantering of sociale omgangs-
vormen kunnen beter gestoeld worden op 
intrinsieke motivatie .

De drijfveren voor het leren bij complexere 
taken komen dus uit de persoon zelf: motiva-
tie 3.0. Pink (2010) stelt dat het geheim van 
goed presteren, plezier en zin in je leven en 
werk/ school juist in de intrinsieke motivatie 
zit en de oude manier van belonen en straf-
fen voor de meeste taken niet meer werkt.

Een van de drijfveren van scholen om de 
PBS methodiek te omarmen lijkt de wens 
om leerlingen naar meer gewenst gedrag te 
kunnen leiden (Golly & Sprague, 2009). PBS 
hanteert daarbij een systeem van voorname-
lijk extrinsieke prikkels. De vraag is of een 
dergelijk systeem wenselijk is en of het wel-
licht kansen en mogelijkheden laat liggen. 
Van der Wolf en Van Beukering (2009) refe-
reren aan het gegeven dat het bij gedragspro-
blematische kinderen gaat om aansluiting 
bij wat zij nodig hebben. En dat betreft niet 
alleen om een interpersoonlijke component, 
maar juist ook om aansluiting bij wat hen in-
trinsiek motiveert. In dat laatste zien zij de 
meest effectieve preventie van gedragspro-
blemen.

Louwe (2013) geeft aan dat de blik open 
dient te zijn als je alternatieven wilt onder-
zoeken om intrinsieke motivatie bij leerlin-
gen aan te boren, hetgeen een lastige opgave 
is. Het programma op scholen ligt al vast, er 
heerst een hiërarchie in de vakken, er is een 
preoccupatie met bepaalde soorten academi-
sche vaardigheden (wel wiskunde, geen dans 
of filosofie) en er is een toenemende focus op 
toetsing, standaarden en normeringen. De 
inhouden en programma’s zijn een gevolg 
van opvattingen vanuit de Intellectuele Ver-
lichting (Robinson, 2009). Daaraan wordt 
grotendeels nog steeds vastgehouden. De 
samenleving is echter wel aan het verande-
ren. Leerlingen en studenten krijgen steeds 
meer zicht op wat zij zelf nodig hebben. Het 
onderwijs kan daardoor niet alleen meer 
(extrinsiek) sturend blijven, maar zal op een 
verantwoorde wijze dit intrinsiek perspectief 
van leerlingen en studenten ook dienen te 
volgen. 

Ethiek

Covey beschrijft in ‘De 8ste eigenschap’ 
(2008) dat het grote vertrouwen in extrinsie-
ke vormen van motivatie haar wortels heeft 
in de tijd van de industriële revolutie. Hij 
vraagt zich echter af of deze wijze van mo-
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tiveren nog past in onze tijd en geeft aan dat 
wat je doet en hoe je dat doet, betekenisloos 
zijn als er geen (eigen) zicht is op waarom je 
iets doet, de eigen intrinsieke motivatie. Pink 
(2010) en Robinson (2009) plaatsen vraagte-
kens bij de huidige onderwijspraktijk die nog 
steeds, en zelfs meer en meer stoelt op het 
vergroten van controle van de school op het 
gedrag van leerlingen door middel van ex-
trinsieke motivatietechnieken. Zij staan een 
andere benaderingswijze voor: als scholen 
zich meer zouden richten op talent- en pas-
sieontwikkeling, zal dat volgens hen leiden 
tot meer intrinsieke motivatie en inspiratie 
bij leerlingen, met een afname van gedrags-
problemen als gevolg. 

Uit Amerikaans en Noors onderzoek (Ne-
len & Van Bergen, 2013) komt weliswaar 
naar voren dat – mits PBS wordt geïmple-
menteerd zoals bedoeld – juist de invoering 
van PBS op een school bijdraagt aan de af-
name van het aantal gedragsincidenten, 
verbetering van leerresultaten en het doen 
ontstaan van een positief, veilig en voorspel-
baar schoolklimaat. Natuurlijk zal dit succes 
van PBS scholen verleiden een toenemende 
mate van controle te omarmen met daarin 
verweven het gebruik van extrinsieke moti-
vatietechnieken. Maar is het bereiken van re-
sultaat op deze concrete opvoedings- en on-
derwijsdoelstellingen alleen zaligmakend? 
PBS werkt namelijk vooral met systemen van 
belonen en straffen, het principe van ‘carrots 
and sticks’ (een wortel bij gewenst gedrag, 
de stok bij ongewenst gedrag). Een derge-
lijke ‘carrot and stick’ benadering kan zeker 
effectief zijn, maar het roept ook ethische 
vragen op. Heiligt het aangetoonde effect alle 
middelen? In hoeverre kunnen te strak door-
gevoerde externe controlemechanismen ge-
weld aandoen aan de realisatie van de psy-
chologische basisbehoeften, in het bijzonder 
de behoefte aan ‘autonomie’ (Stevens, 1997)? 
PBS zou dus vanuit een ethische invalshoek 
op haar uitgangspunten ten aanzien van mo-
tivatie kunnen reflecteren.

Motivatie binnen complexe 
systemen 

Uitgaande van het principe dat ‘de bril die je 
opzet maakt wat je ziet, maar ook wat je niet 
ziet’ laat zich dan de volgende vraag stellen: 
Tot welke conclusies zou men komen als data 
over gedrag van leerlingen vanuit een andere 
visie zouden worden verzameld en geanaly-
seerd? Welke ‘waarheden’ zouden dan ont-
staan? 

Een voorbeeld: Als je gedragsproblemen 
beschouwt als een afstemmingsprobleem 
(‘goodness-of-fit’, zie Van der Wolf & Van 
Beukering, 2009), dan zou een deel van de 
door een school verzamelde gegevens over de 
door de leraren ervaren gedragsproblemen 
van sommige leerlingen ook geïnterpreteerd 
kunnen worden als bewust of onbewust ‘ver-
zet’ tegen de door de meerderheid opgelegde 
regels. Waardoor ook de aanpak door mid-
del van belonen en bestraffen gewijzigd zou 
moeten worden in bij voorbeeld individuele, 
open gesprekken met de desbetreffende leer-
lingen en het overwegen om meer ruimte 
te bieden aan leerlingen voor relatief kleine 
gedragsovertredingen. Leraren zouden dan 
met RET-achtige technieken of vanuit een 
oplossingsgerichte benadering moeten leren 
om niet op alle slakken zout te leggen, pro-
blemen van kinderen moeten leren zien als 
vaardigheden die nog geleerd moeten wor-
den in plaats van af te leren gedrag, et cetera. 
Ook vanuit andere interactionele visies op 
opvoeding (bij voorbeeld: Verstegen & Lode-
wijks, 1997; Wubbels & Creton, 1995) wordt 
benadrukt dat het leraargedrag een belang-
rijke oorzakelijke of versterkende factor voor 
probleemgedrag kan zijn. Vanuit een der-
gelijke kijk op gedrag en gedragsproblemen 
zouden ook leraargedragingen onderwerp 
van studie zijn en de probleemoplossing 
meer gericht worden op de optimalisering 
van de leraar-leerling relatie, in plaats van 
het verhogen van de controle en de grip van 
de school op met name leerlinggedrag.
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Ook Bommerez en van Zijtveld (2004) ge-
ven aan dat controle niet altijd het antwoord 
kan geven op zeer complexe vraagstukken. 
Inmiddels zijn er steeds meer scholen, ge-
inspireerd door bij voorbeeld het werk van 
Stevens (2004), vanuit leerstijlen of meer-
voudige intelligentie, die meer grip probe-
ren te krijgen op het gebruikmaken van de 
intrinsieke motivatie van de leerlingen zelf 
in de opvoedings- en onderwijssituatie; juist 
door een houding van ‘loslaten’ en het geven 
van mogelijkheden aan leerlingen om zelf 
initiatieven te nemen en om zelf hun leer-
processen vorm te geven. De indruk bestaat 
dat hiermee veel gedrags- en motivatiepro-
blemen voorkomen worden en dat leerlingen 
zo beter voorbereid worden op een eigen rol 
in de snel veranderende maatschappij.

Discussie

Wereldwijd is het onderwijs ingericht op ba-
sis van oude structuren, inhouden en opvat-
tingen (Robinson, 2009). Als PBS de oude, 
bestaande waarden volgt die het van de scho-
len aangereikt krijgt, dan ontvangt het ook 
de data vanuit deze visie op onderwijs en 
opvoeding. Zo ontstaat dan een zichzelf in 
stand houdende blinde vlek!
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is inclusief onderwijs ook 
resultaatgericht?

Bert Groeneweg

‘If we are to educate all children, and do it well, we need to ensure that every school is both effective 

and inclusive’ . Gordon L. Porter (2008,p. 8).

Meer integratief ….

Met de invoering van Passend Onderwijs is er 
een lichte verschuiving waar te nemen rich-
ting meer integratie van leerlingen met een 
beperking in het regulier onderwijs. Som-
mige samenwerkingverbanden stimuleren 
elke school in het verband om meer integra-
tief te werk te gaan, andere kiezen voor een 
verdeling in netwerkscholen, brede/smalle 
zorgscholen en zelfs inclusieve scholen. Deze 
laatsten staan als reguliere buurtschool open 
voor alle leerlingen die zich aanmelden, on-
geacht hun uitdaging of beperking, voor-
alsnog zijn deze scholen uitzonderingen. 
Tegelijkertijd hebben we te maken met een 
cultuur van opbrengstgericht werken, na-
druk op testresultaten, verantwoorden van 
inspanningsverplichtingen en permanent 
leveren van data aan een breed scala van ge-
interesseerde instanties, waaronder niet in 
de laatste plaats de ouders. Het lijkt op het 
eerste gezicht ondoenlijk om meer leerlingen 
met extra onderwijsbehoeften op te nemen 
en tegelijkertijd de schoolresultaten op peil 
te houden of zelfs te verhogen. Dit artikel 
is een verslag van literatuuronderzoek over 
verschillende vormen van Inclusief onder-
wijs, aangevuld met praktijkervaringen op-
gedaan in internationale bezoeken en van 
betrokkenen uit diverse landen. Er wordt 
een verkenning gedaan van de betekenis van 
inclusief onderwijs en vervolgens bekeken of 

integratieve scholen ook goede schoolresul-
taten kunnen halen en wat daar dan eventu-
eel voor nodig is. 

Integratie en inclusie.

De betekenis van het woord ‘inclusief ’ in re-
latie tot onderwijs wordt niet altijd eendui-
dig opgevat. Dat is niet alleen in Nederland 
zo, dat kom je over heel de wereld tegen. Het 
heeft te maken met verschillende factoren. 
Eén factor is de mate van gevorderdheid van 
een bepaald land of onderwijssysteem in de 
richting van meer integratie van leerlingen 
met beperkingen in het regulier onderwijs. 
Het lijkt wel alsof men minder geneigd is het 
woord inclusie te gebruiken naarmate men 
verder op weg is op het integratieve pad. 
Wellicht is die ervaring juist nodig om door 
te hebben hoe veelomvattend het begrip wel 
niet is, en brengt dat een zekere angst met 
zich mee om het over inclusief onderwijs te 
hebben zolang er nog steeds scholen zijn die 
op één of andere manier leerlingen uitsluiten. 
Een tweede factor die een rol speelt, heeft te 
maken met de positie die men inneemt in 
het onderwijssysteem. Een school die alle 
leerlingen opneemt die zich aanmelden zal 
zichzelf – begrijpelijk – een inclusieve school 
noemen, ondanks het feit dat de school on-
derdeel is van een gesegregeerd systeem en 
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datzelfde systeem nodig heeft om de finan-
ciering rond te krijgen om de leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoeften op te nemen. 
Een derde factor waarom er verschillen be-
staan in de uitleg van het woord ‘inclusief ’ 
is wellicht de definitie die het ministerie van 
onderwijs van een bepaald land daarvoor 
gebruikt. In ons land is het ministerie tame-
lijk huiverig om het i-woord in de mond te 
nemen, in Denemarken afficheert men zich 
juist met dit begrip en is men uiterst trots op 
de gekozen richting, terwijl er in onze ogen 
sprake is van een zeer lichte verschuiving in 
de richting van het opnemen van leerlingen 
met lichte leer- en gedragsproblemen, hier-
over later meer. Over het algemeen kun je 
pas spreken over inclusie als er geen moge-
lijkheid is om binnen het systeem naar sepa-
rate speciale scholen te gaan, zolang die mo-
gelijkheid er wel is, spreek je van integratie 
en die is er in vele soorten en maten.

Inclusief onderwijs in andere landen

Er zijn enkele landen ter wereld waarbinnen 
het onderwijs betiteld wordt als ‘full inclu-
sion’. Dat wil zeggen: er zijn geen speciale 
scholen meer, alle onderwijs wordt verzorgd 
binnen de reguliere klassen en scholen. 
Voorbeelden zijn Nieuw Zeeland en Canada, 
met name New-Brunswick. Alle scholen ne-
men alle leerlingen ongeacht hun beperkin-
gen op in reguliere klassen. Toch zijn er zelfs 
daar scholen die dit niet doen, dit zijn private 
scholen die buiten het gesubsidieerde onder-
wijssysteem vallen, zij kunnen het zo rege-
len dat ze geen leerlingen met beperkingen 
opnemen. In de Steiermark in Oostenrijk 
zitten 86% van alle leerlingen met beperkin-
gen in reguliere klassen op reguliere scholen. 
Toch spreekt men hier slechts van integratie, 
want – zo is de redenering – zolang er een 
mogelijkheid is om naar speciale scholen te 
gaan, kun je niet van inclusie spreken. Het 
streven in de Steiermark is echter om het 
stadium van full-inclusion in 2020 te hebben 
bereikt. Een andere opvatting van inclusie 

mocht een collega ervaren die op studiereis 
was in Marokko. Hij vroeg vanuit zijn inte-
resse naar leerlingen met beperkingen of die 
er ook waren en hoe het met inclusie stond. 
De gastheren waren uiterst bereidwillig en 
beloofden het programma om te gooien om 
ook een inclusieve school te gaan bezoeken. 
Daar aangekomen bleek het een nieuwe 
school te zijn, louter voor leerlingen met ver-
schillende soorten beperkingen. De uitleg 
was: “Ons systeem is volledig inclusief, want 
er zijn nu scholen voor deze leerlingen, vroe-
ger zaten ze thuis”. In feite gaat het dan om 
een volledig gesegregeerd onderwijssysteem. 
Dan nog een voorbeeld uit Denemarken, 
een Scandinavisch land en goed scorend op 
de internationale ranglijsten mbt integratie 
en inclusie. Dat komt omdat ze daar al heel 
lang Centerskolen en Centerklassen hebben, 
dat zijn speciale scholen en speciale klassen 
in de reguliere scholen, of op het terrein van 
de reguliere scholen. Het onderwijs aan deze 
leerlingen is trouwens volledig apart van de 
reguliere school. Nog pregnanter is dat het 
gaat om leerlingen met ‘lichte’ leer- en ge-
dragsproblemen (ons SBO, PRO, LWOO). 
Sinds augustus 2012 werkt men in Denemar-
ken – volgens de beleidsmakers – aan inclu-
sief onderwijs, men wil namelijk deze klasjes 
van 5 leerlingen en één leerkracht integreren 
in de reguliere klassen. Over de echte leerlin-
gen met beperkingen wordt niet gesproken, 
zij zitten op aparte gespecialiseerde scho-
len. Het begrip inclusie is dus nogal multi-
interpretabel. In veel landen komt integratie 
neer op de slogan: ‘minder speciale scholen, 
meer speciaal onderwijs’. Tot besluit nog één 
andere uitleg van het woord inclusie. Een 
collega van mij trof een uitwisselingsstudent 
uit Afrika die ons onderwijs uitermate inclu-
sief vond, want iedereen kan naar (dezelfde) 
school: rijk en arm; jong en oud; blank of 
zwart; jongen of meisje. 
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Toenemende competitie

In een tijd waarin er sprake is van toenemen-
de competitie wordt er meer gevraagd van 
de concurrentiepositie van de (nationale) 
economie en het toeleidend onderwijs. Het 
CPB wees in een rapport uit 2011 op het feit 
– gebaseerd op PISA-gegevens uit 2003, 2006 
en 2009 – dat het peil van het Nederlandse 
onderwijs daalt, met name op het gebied van 
wiskunde en lezen. Vooral de betere leerlin-
gen presteren steeds slechter in vergelijking 
met een aantal buitenlandse leeftijdgenoten 
uit bijvoorbeeld Finland en Engeland. Dat 
is opvallend, want er is een aanmerkelijk 
verschil tussen die beide landen qua onder-
wijsopvatting. In Engeland is er veel com-
petitie, gebaseerd op de resultaten van de 
‘key-stage-tests’. Veel data worden verzameld 
om het onderwijsproces van de leerlingen in 
verschillende leeftijdsgroepen in de gaten te 
houden. Aanvullend beleid gericht op het 
stimuleren van excellente leerlingen, docen-
ten en scholen zorgt er voor dat de resultaten 
van met name de beste leerlingen omhoog-
gaan. Het Finse systeem is veel minder ge-
richt op excellentie, maar veel meer op het 
omgaan met diversiteit en het stimuleren van 
elke leerling, naar ieders mogelijkheden. Het 
Finse onderwijs is overigens, net als het En-
gelse, gericht op het opnemen van leerlingen 
met beperkingen in het reguliere onderwijs. 
In Nederland blijven – volgens het CPB-rap-
port – de resultaten van de beste leerlingen 
achter vanwege de gerichtheid op het stimu-
leren van vooral de zwakke leerlingen en de 
afnemende kwaliteit van de leerkracht in het 
Nederlandse onderwijs. 

Inmiddels heeft staatssecretaris Sander Dek-
ker zich voorstander verklaard van het sti-
muleren van excellente leerlingen, docenten 
en scholen, o.a. door het uitreiken van prij-
zen en het aanleggen van ranglijstjes. In de 
Verenigde Staten zijn de eerste 5000 excel-
lente academici geworven voor een baan in 
het onderwijs, op z’n minst om de carrière 
in het onderwijs te beginnen. Overigens zijn 
die 5000 slechts een tiende deel van de 50.000 

die zich voor het project hadden aangemeld, 
misschien ook een idee voor Nederland? Bo-
vendien is het maar de vraag of je een goede 
docent wordt als je een briljant academicus 
bent; goed onderwijs geven is naast het heb-
ben van vakkennis (waar excellente leerlin-
gen het meest van kunnen profiteren) ook 
het vermogen om goed te kunnen organise-
ren (klassenmanagement) en van commu-
nicatie (relatie). Welke docenten hebben we 
nodig om alle leerlingen tot topprestaties te 
brengen – ieder op eigen niveau – in een in-
tegratieve klas of school?

Schoolresultaten in integratieve 
klassen

Lesgeven in een integratieve school of klas 
vergt naast vakkennis, organisatietalent en 
op relatie gerichte communicatie ook het 
vermogen om met toenemende differentiatie 
om te gaan. Dat kan door één of meerdere 
professionals in de klas die alleen of samen 
verantwoordelijk is/zijn voor álle leerlingen 
in de klas. De grootte van de klas speelt ook 
een rol, hoe homogener de groep, hoe groter 
de klas kan zijn, maar een integratieve klas 
die door twee professionals als co-teachers 
wordt geleid, heeft geen baat bij meer dan 25 
leerlingen, waarvan ca. 4 of 5 met speciale 
onderwijsbehoeften. Uiteraard is er onder-
zoek gedaan naar de effecten van leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeften in regu-
liere klassen. In het Naset-onderzoek (2006) 
‘Does Inclusion Help Students: Perspectives 
from Regular Education and Students with 
Disabilities’ komt naar voren dat de leerlin-
gen met speciale onderwijsbehoeften qua 
leerprestaties vooruit gaan in een integra-
tieve klas. Van de reguliere leerlingen in deze 
integratieve scholen gaf 47% aan – bedenk 
dat alleen reguliere leerlingen in integratie-
klassen werden bevraagd – dat zij geen (!) 
speciale leerlingen in de klas hadden. Van 
alle reguliere onderzochte leerlingen in deze 
klassen was niet vast te stellen dat hun leer-
resultaten beter of slechter waren dan die van 
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hun leeftijdgenoten in uitsluitend reguliere 
klassen, dus zonder integratieleerlingen. Wel 
was er een aanmerkelijk positief verschil ge-
meten in houding en opvatting ten opzich-
ten van medeleerlingen. Dat laatste werd ook 
gevonden in ‘Inclusion and the Other Kids’ 
(1998) van ‘the National Institute for Urban 
School Improvement’, onderdeel van het US 
ministery of education. Het zegt het vol-
gende: de prestaties van reguliere leerlingen 
gaan niet achteruit en ze krijgen ook even-
veel aandacht. Maar daarnast zijn er voorde-
len. Het onderzoek noemt het volgende:

 — Meer vriendschappen tussen beperkte en 
niet-beperkte leerlingen

 — Toename van sociale vaardigheden en 
verbeterd klassenklimaat

 — Toename van gevoel van eigenwaarde 
van beide groepen

 — Vroege(re) ontwikkeling van morele 
principes over gelijkwaardigheid bij niet 
beperkte leerlingen

 — Verdwijnen van ongemak in de omgang 
met de beperkte medemens

 — Meer geduld met anderen

De voordelen liggen dus minder in het ver-
beteren van de leerprestaties (hoewel deze 
er ook niet onder lijden), maar veel meer in 
de verbetering van het klassenklimaat en de 
bewustwording van (on)gelijkheid in de klas, 
de school en de maatschappij. 

Goede schoolresultaten zijn nog 
geen goede leerresultaten

In dit artikel werd de vraag aan de orde ge-
steld of de toenemende drang naar integratie 
van leerlingen met grotere onderwijsbehoef-
ten de schoolresultaten onder druk zet. Met 
andere woorden: Is inclusief onderwijs ook 
resultaatgericht? Daartoe werd eerst het be-
grip ‘inclusie’ verkend met al haar verschil-
lende connotaties. Meer integratie – bijvoor-
beeld door ‘Passend Onderwijs’ – is inder-
daad een complicerende factor bij het meten 
van schoolresultaten. Het CPB rapport laat 

zien dat de kwaliteit van ons onderwijs ach-
teruit gaat, met name door de grote aandacht 
die gegeven wordt aan de zwakkere leerling. 
Dat juist Finland, waar net zo veel aandacht 
is voor de zwakkere als voor de sterkere leer-
lingen als één van de best gekwalificeerde 
landen op de internationale prestatielijsten 
prijkt, is in dat kader opmerkelijk. Die pro-
minente plek heeft dus veel meer te maken 
met de gerichtheid op het stimuleren van elke 
leerling naar diens eigen mogelijkheden, dan 
het blijven nivelleren van het aangeboden 
onderwijs zoals dat in onze schoolklassen 
gebeurt. Naast vakkennis, klassenmanage-
ment en op relatie gerichte communicatie, 
moet een leerkracht ook om kunnen gaan 
met diversiteit in de klas. Dat kan in niet al 
te grote klassen, al dan niet samen met een 
professional als co-teacher in dezelfde klas. 

Om terug te komen op de schoolresultaten, 
in de twee aangehaalde onderzoeken is er 
geen sprake van betere of mindere leerresul-
taten, maar wel van verbeterde sfeer, hou-
ding en attitude. Dat op zich is al een heel 
mooi schoolresultaat. Daar komt bij dat een 
goed schoolresultaat als het om cijfers gaat, 
nog niet betekent dat de leerlingen allemaal 
goede leerresultaten halen. Slechts die school 
die in staat is elke leerling naar diens moge-
lijkheden te onderwijzen mag spreken van 
goede schoolresultaten. Immers, dan wordt 
het maximale uit elke leerling gehaald, zoals 
dat in Finland wordt gedaan. Inclusieve en 
integratieve scholen kunnen dus wel degelijk 
prima schoolresultaten laten zien. Een ex-
tra bonus is dat juist die integratieve en op 
inclusie gerichte scholen een forse bijdrage 
leveren aan een open samenleving en het be-
vorderen van democratisch denken en han-
delen.
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De plaats van onderzoek in het werk van 
leraren

Frank Jansma

InleIdIng

In jaargang 2, nummer 3 van Nieuw Meesterschap is een interview met mij gepubliceerd dat onder 

andere ging over de vraag of het doen van onderzoek onderdeel zou moeten zijn van de bekwaam-

heid van leraren. In de meest recente editie van Nieuw Meesterschap blikken de schrijvers via een 

‘pas op de plaats’ terug op de reeks van interviews waar het interview met mij deel van uitmaakte. 

Daarin schrijven de auteurs het volgende over mij: “Naar zijn mening hechten opleidingsinstituten 

te veel belang aan reflectie en de onderzoekende houding. Leraar zijn is een vak dat eisen stelt aan met 

name de pedagogische en didactische bekwaamheden van die leraar. Opleidingen moeten daarom 

allereerst toekomstige leraren helpen zich deze bekwaamheden eigen te maken en die verder te ont-

wikkelen” (De Bruïne & Van Swet, 2013, p. 39). Gesuggereerd wordt zo dat in het nieuwe voorstel 

bekwaamheidseisen en de opvatting van het leraarschap die daarin vervat is, reflectie en een on-

derzoekende houding geen plaats zou hebben. Dat is in tegenspraak met wat ik betoogd heb in 

het interview en ook met de weergave die de auteurs zelf van dat interview vervolgens op schrift 

hebben gesteld. De schrijvers hebben mij uitgenodigd nogmaals te verwoorden hoe reflectie en 

onderzoek in het nieuwe voorstel bekwaamheidseisen zijn vervat. 

Deze uitnodiging neem ik graag aan. Wel 
een kanttekening vooraf. Wat wel en niet in 
de bekwaamheidseisen staat en hoe het daar 
staat wordt in eerste aanleg bepaald door 
leraren zelf via de ontwikkelprocedures van 
de Onderwijscoöperatie en de democrati-
sche besluitvormingsprocedures van de le-
rarenorganisaties die daarin samenwerken. 
Daarbij wordt ook afstemming gezocht met 
de organisaties van werkgevers en ouders en 
met de lerarenopleidingen. Vervolgens wor-
den de zo ontwikkelde bekwaamheidseisen 
als voorstel aangeboden aan de minister van 
OCW. Wat er in de bekwaamheidseisen staat 
en hoe het daar staat wordt dus op voorstel 
van de beroepsgroep door de Minister vast-
gesteld. Het gaat hier dus niet om mijn per-
soonlijke opvattingen, hoewel die volledig in 
lijn zijn met het voorstel zoals het door de 
Onderwijscoöperatie is ontwikkeld. In deze 
bijdrage maak ik duidelijk dat het nieuwe 
voorstel voor de bekwaamheidseisen het 

onderzoekend handelen en ontwikkelen van 
de eigen praktijk door de leraar operationeel 
ondersteunt. (Voor het voorstel zelf zie www.
onderwijscooperatie.nl).

Waarborgen van kwaliteit

De bekwaamheidseisen maken deel uit van 
een meer omvattende systematiek van kwali-
teitswaarborgen. Belangrijke formele kaders 
worden onder andere gevormd door de Wet 
op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO), 
de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en 
de Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek (WHW) waarin het 
accreditatiestelsel is vastgelegd. Systematiek 
in dit verband impliceert dat de verschillen-
de kwaliteitswaarborgen in hun onderlinge 
samenhang moeten worden begrepen. Daar-
bij spelen twee belangrijke noties een rol: de 
verschillende componenten van het kwali-
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teitssysteem moeten coherent en consistent 
zijn en wat in de ene component geregeld is 
hoeft niet ook nog in een andere geregeld te 
worden. Om die reden is er bij de herijking 
van de bekwaamheidseisen voor gekozen 
om scherp te stellen op de essentie van le-
raarschap en niet op de generieke aspecten 
van professionaliteit die het beroep leraar 
gemeenschappelijke heeft met andere pro-
fessionele beroepen. Wel is mede in reactie 
op feedback van lerarenopleiders tijdens het 
herijkingsproces meer nadruk gelegd op het 
feit dat voor het beroep niet alleen de spe-
cifieke lerarenbekwaamheid maar ook een 
brede professionele basis nodig is. Daarbij 
wordt verwezen naar de Dublin descriptoren 
waarin de niveauvereisten ten aanzien van 
kennis, kennisontwikkeling en –toepassing, 
oordeelsvermogen, communicatief handelen 
en leervermogen beschreven zijn. Dat zijn 
generieke vereisten waaraan ook de leraar 
in opleiding moet voldoen om de opleiding 
succesvol te kunnen afronden. Van belang is 
wel om vervolgens in de bekwaamheidseisen 
voor de leraar nader te preciseren om welke 
kennis en toepassingen het dan gaat. Daar-
mee komen we bij de kern van het beroep.

Het werk van de leraar

Het werk van de leraar is gericht op het leren 
en de ontwikkeling van zijn leerlingen: goed 
onderwijs maken waarmee dat gerealiseerd 
en gericht wordt, daar dicht bovenop zitten 
en goed volgen wat er gebeurt, in de gaten 
houden dat en hoe de leerlingen leren en zich 
ontwikkelen en het onderwijs daar zo goed 
mogelijk op afstemmen. Dat is de kern waar 
het om draait. Oppervlakkig gezien staat 
daar niet bij dat de leraar onderzoekt, maar 
dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. 
Het is precies in deze kern dat het doen van 
onderzoek door leraren begint en het veel ge-
bruikte begrip ‘onderzoekende houding’ zijn 
basis moet vinden. Het probleem is juist dat 
het onderzoekende en ontwerpende karakter 
niet in het hart van het beroep gedefinieerd 
worden en met de herijking van de bekwaam-

heidseisen doen we dat nu juist wel. Wie het 
interview met mij uit Nieuw Meesterschap 
nr. 3 herleest, vindt het volgende citaat: “Een 
echt onderzoekende leraar moet steeds weer 
de vraag stellen hoe hij de ontwikkeling van 
deze leerling kan bevorderen. Het gaat om de 
vraag: hoe krijg je een kind van A naar B? En, 
wat misschien nog belangrijker is: hoe kan het 
programma van de lerarenopleidingen zo op-
gebouwd worden dat het leren om onderzoek 
te doen tot een duurzaam resultaat leidt? De 
context van de school waar de student werkt, 
is dan erg belangrijk. Draagt de school eraan 
bij dat de studenten ook na hun studie onder-
zoek kunnen blijven doen?” (Van Swet & De 
Bruïne 2012, p.40) Lees vervolgens ook de 
toelichting bij de bekwaamheidseisen en dan 
met name de wijze waarop we het cyclisch 
ontwikkelende karakter van het werk van de 
leraar beschrijven. 

De bekwaamheidseisen

In de bekwaamheidseisen wordt de ken-
nis en kunde beschreven waarover iemand 
tenminste dient te beschikken om leraar te 
kunnen zijn. Aansluitend bij de kern van het 
beroep wordt deze kennis en kunde geëxpli-
citeerd ten aanzien van vakinhoudelijke, pe-
dagogische en vakdidactische bekwaamheid. 
Aansluitend bij de Dublindescriptoren wordt 
bij de kennisvereisten nadrukkelijk verwe-
zen naar verschillende kennisdomeinen en 
typen van kennis (praktisch, methodisch en 
theoretisch) waar de leraar wegwijs in moet 
zijn en mee uit de voeten moet kunnen. Met 
name in het vakdidactische domein, waar 
het gaat over het maken, uitvoeren, evalu-
eren en bijstellen van onderwijs, is in het 
nieuwe voorstel duidelijk aangegeven dat 
een leraar samenhangend onderwijs moet 
kunnen maken, afgestemd op het niveau en 
de kenmerken van zijn leerlingen. Hij moet 
op een passende en betrouwbare manier de 
ontwikkeling van zijn leerlingen kunnen 
volgen en kunnen analyseren welk aandeel 
zijn onderwijsaanpak daarin heeft. Hij moet 
de uitkomst van die evaluaties en analyses 
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kunnen vertalen naar bijstellingen en verder 
ontwikkelen van zijn onderwijsaanpak. Hij 
moet kunnen bijdragen aan de didactische 

ontwikkelingen in zijn school en hij moet in 
staat zijn tot kritische reflectie op zijn peda-
gogisch-didactisch handelen.

figuur 1: Het werk van de leraar (figuur overgenomen uit ‘Herijking, het nieuwe voorstel be-
kwaamheidseisen’ Onderwijscoöperatie 2012).
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HET DAGELIJKS WERK DOOR HET JAAR HEEN

CONTEXT SCHOOLORGANISATIE

Het zal wellicht opvallen dat afgezien van het 
begrip ‘kritische reflectie’ ander jargon zoals 
onderzoekende houding, opbrengst gericht 
werken, omgaan met verschillen, adaptief, 
inclusief enzovoorts, ontbreken in deze op-
somming. In plaats van jargon is gekozen 
voor een operationele uitwerking van waar 
het om gaat: maak goed en passend onder-
wijs, onderzoek of en hoe het werkt en stel 
bij en ontwikkel waar nodig en mogelijk!

De leraar en onderzoek

Geleidelijk aan is zowel in de wereld van het 
onderwijs als in de wereld van het onderwijs-

onderzoek de overtuiging gegroeid dat ac-
tieve betrokkenheid van leraren bij verschil-
lende vormen van onderzoeksactiviteiten en 
bij alle verschillende stadia van onderzoek 
van groot belang is voor de relevantie van 
onderzoek voor de onderwijspraktijk en om-
gekeerd om ervoor te zorgen dat bekwaam-
heidsontwikkeling en onderwijsverbetering 
professioneel, dus doelbewust, doelgericht, 
systematisch, methodisch en kritisch gestalte 
krijgt en daadwerkelijk geholpen en mede ge-
stuurd wordt door resultaten van onderzoek1. 

1. Al in het begin van de twintigste eeuw werd ge-
schreven over de ‘teacher as researcher’, zie bijvoor-
beeld Olson (1990, Opening the door to classroom 
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Er zijn vele initiatieven gaande om dat ideaal 
dichterbij te brengen en de Onderwijscoöpe-
ratie werkt daar met overtuiging maar kritisch 
aan mee. Kritisch, omdat het de leraar in de 
dagelijkse praktijk werkelijk niet makkelijk 
wordt gemaakt als professional te functione-
ren. De leraar die het onderzoekende en ont-
werpende aspect van professioneel werken 
meer in zijn dagelijkse praktijk wil realiseren 
loopt tegen tal van praktische belemmeringen 
aan. Niettemin zijn er vele mooie voorbeelden 
(zie www.onderwijscooperatie.nl en www.
leraar24.nl ) en met name daar waar ook op 
schoolniveau de condities voor professioneel 
werken worden verbeterd, zal dat ideaalbeeld 
meer en meer verwerkelijkt worden. Dat zal 
overigens niet betekenen dat leraren onder-
zoekers worden. Wel zullen leraren meer kan-
sen krijgen zich verder te ontwikkelen en te 
profileren, mogelijk zelfs te specialiseren in 
praktijkgericht onderzoek, in curriculumont-
werp, in toetsontwikkeling, in vakdidactiek, 
in orthodidactische of orthopedagogische 
richting, enzovoorts. De basis daarvoor wordt 
gelegd in de bekwaamheidseisen waarin klip 
en klaar wordt uitgewerkt wat leraren tenmin-
ste moeten weten en kunnen om de wezen-
lijke opdracht van het beroep waar te kunnen 
maken: maak goed onderwijs!
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interview met Dominique Hoozemans

Een ‘niet-pluis’ gevoel: combinatie van intuïtie en professionele 
kunde.

Door: Jacqueline van Swet & Erica de Bruïne

In de reeks Onderzoeksdialogen leggen we na onze ‘pas op de plaats’ in voorjaar 2013 het accent 

op opleidingen. In het vorige nummer resulteerde dat in een boeiend gesprek met Jules Piet-

ers, die zichzelf ziet als een roofridder in de wetenschap. Eigenaarschap, praktijkgerichtheid en 

maatschappelijke vragen als uitgangspunt voor onderzoek zijn voor hem essentieel.

Deze keer is het de beurt aan Dominique 
Hoozemans. Hoozemans begon als docent 
basisonderwijs en na MO-A en -B Pedago-
giek studeerde hij in 1985 af als doctorandus 
in de pedagogiek/onderwijskunde aan de 
Universiteit Leiden. Vanaf 1977 is hij betrok-
ken bij de opleiding van leraren. Hij is sinds 
januari 2008 voorzitter van het landelijk 
Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs 
(LOBO). Daarvoor werkte hij onder meer 
bij de Hogeschool Leiden: ruim elf jaar als 
directeur Educatie en vervolgens vijf jaar als 
directeur Internationale projecten. Daar zette 
hij zich onder meer in voor het benutten van 
moderne technologie in de opleidingen en 
zorgde ervoor dat internationale samenwer-
kingsprojecten op zo’n manier vorm kregen 
dat zij daadwerkelijk bijdroegen aan de pro-
fessionalisering van studenten en docenten. 
Daarnaast is hij onder meer lid van de Ad-
viesraad SLO, van de Adviesraad primair 
onderwijs (Cito) en was voorzitter van de 
Stuurgroep Cultuur Netwerk Nederland die 
zich inzette voor de verankering van cultuur-
educatie binnen de Pabo’s. Hij kent de wereld 
van het onderwijs en met name van het ba-
sisonderwijs dus als zijn broekzak, èn vanuit 
verschillende perspectieven. 
Hoozemans blijkt een man van de praktijk. 
Hij heeft een duidelijke visie op het leraars-
vak en staaft dat voortdurend met praktijk-
voorbeelden. 

Kunt u iets vertellen over welke rol onderzoek 
in het dagelijks leven van een leraar speelt?

Hoozemans: “Een leraar grijpt iedere kans 
om zijn leerlingen te laten leren. Neem nou 
die storm van gisteren (28 oktober 2013). Een 
goede leraar pakt dat meteen op, weet zoveel 
van stormen dat zij (ja meestal zijn leraren 
vrouwen) haar leerlingen aan het denken zet, 
hen uitdaagt en verleidt zich te verwonderen. 
Zij knijpt zo’n gebeurtenis uit als een spons. 
Op die manier laat zij haar leerlingen ont-
dekkend leren. Wat voel je? Wat ruik je? Wat 
weet je? Dat is topsport voor een leraar. Het 
gaat niet om lesjes, maar om verwondering. 
Zo kunnen leerlingen jonge onderzoekers 
zijn, mee ontdekken.
Bij het lesgeven zijn methodes een belang-
rijk hulpmiddel, maar lang niet alles kan je 
uit die methodes halen. Een goede leraar 
kan spelen met methodes, kent ze van links 
naar rechts en van onder naar boven, maar 
zij doet meer. Ze ziet overal kansen om haar 
leerlingen te laten leren: in het materiaal, 
maar ook in de wereld om je heen. Zij laat 
leerlingen niet alleen zelf dingen ontdekken, 
maar ze houdt er ook systematisch gegevens 
over bij en gebruikt instrumenten om die ge-
gevens te verzamelen. De leraar ontwikkelt 
zich, zoals Kallenberg zegt, door onderzoek. 
Leraren hebben daar methoden en technie-
ken voor nodig. Opleidingen moeten hun 
studenten, aankomend leraren, kennis over 
onderzoek bijbrengen. Het gaat dan om ba-
sistechnieken van praktijkgericht onderzoek. 
En ja, dat geldt zeker ook voor de bachelor, 
waarbij je je kunt afvragen hoe ver die kennis 
moet gaan. In ieder geval moeten zij tijdens 
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de opleiding leren om systematisch en me-
thodisch de werkelijkheid te bevragen. Dat 
draagt bij aan de individuele kwaliteitsver-
hoging van de leraar.” 

Dus onderzoek is belangrijk om de kwaliteit 
van leraren te borgen?
Hoozemans: “Ja, de onderzoeksmatige ma-
nier van werken is net het sprongetje van 
een voldoende/middelmatige leraar naar een 
goede leraar: goede leraren denken in de cy-
clus van plannen, uitvoeren, evalueren, je re-
denering checken. Het lerarenberoep dreigt 
soms te verworden tot dat van ‘uitvoerder’, 
iemand die doet wat een ander bedacht 
heeft. Dat is een pertinente ontkenning van 
de werkelijkheid. Goede leraren grijpen elke 
kans voor leren, zij kijken en observeren 
voortdurend en doen dat altijd systematisch. 
Zij verleiden hun leerlingen, dagen hen uit 
en maken daarmee het ontdekken, de crea-
tiviteit, de verwondering en het leren van de 
leerlingen mogelijk. 
En dat concept van onderzoekend leren 
moeten leraren beheersen. Daarom moeten 
ze die onderzoekende manier van leren zelf 
ook ervaren hebben, anders kunnen zij het 
niet goed aan hun leerlingen over brengen. 
Studenten aan de Pabo zijn zelf 17, 18 jaar 
en net scholier af, als zij in hun eerste jaar 
na vier weken snuffelend en wel de eerste 
stageschool binnenkomen. Zij beginnen met 
observatie-opdrachten. Als toekomstige pro-
fessionals moeten zij leren anders te kijken 
naar bijvoorbeeld spelende kinderen: syste-
matisch en methodisch. Dat is anders dan 
hoe de gemiddelde burger op straat naar die 
spelende kinderen kijkt. Dat betekent dat 
studenten vanaf het begin van hun opleiding 
al leren zichzelf op een bepaalde manier vra-
gen te stellen. Wat zie ik? Wat hoor ik? Dat is 
het hart van het vak, de essentie van de op-
leiding. Ze moeten verschillen tussen leer-
lingen signaleren. Wat valt me op? Wat heeft 
het kind nodig? Wat heb ik nodig? 
Om te kunnen signaleren is een systemati-
sche, geordende manier van vragen stellen 
nodig. Maar zeker ook kennis. Onze studen-
ten hebben zich tijdens hun studie door een 

bibliotheek van kennis moeten heeneten. 
Die kennis zit er in, die beheersen zij en kun-
nen zij inzetten in contact met een leerling 
in combinatie met het persoonlijke element, 
het speels kunnen hanteren van die kennis. 
De hele dag door nemen leraren besluiten 
op basis van hun kennis, vaardigheden en 
attitude. Zo spelen zij in op wat er op dat 
moment speelt in de klas en werken zij te-
gelijkertijd systematisch. Met hun kennis en 
steeds groeiende ervaring blijven leraren na 
hun diplomering, als het ware hun gereed-
schapskist steeds bijvullen. Op die manier 
ontwikkelen zij, zoals men dat in de gezond-
heidszorg noemt, een ‘niet pluis gevoel’. Dat 
is bijna intuïtief, en tegelijk professioneel. 
Het zijn allemaal verborgen instrumentjes in 
je lijf die wel of niet alarm slaan en dát vind 
ik belangrijke elementen van praktijkgericht 
onderzoek. Daarmee bedoel ik dat Praktijk-
gericht Onderzoek deel dient uit te maken 
van het standaard competentieprofiel van 
elke leraar. Dat het daarbij steeds lìjkt alsof ze 
louter intuïtief te werk gaat maakt het beroep 
voor de buitenstaander ogenschijnlijk zo ge-
makkelijk, terwijl het als het ware de top van 
de berg is: er is geen top zonder de rest van 
de berg.

U heeft het over intuïtief, maar ook over sys-
tematisch werken. Hoe verhoudt zich dat tot 
elkaar? Kunt u nog iets meer zeggen over dat 
systematische?
Hoozemans: “Dat systematisch denken en 
werken hoort bij het leraarsvak en zit, als het 
goed is, eigenlijk in elke schoolorganisatie 
verankerd. De leraar werkt natuurlijk niet 
alleen in haar eigen klas, maar ook binnen 
een arbeidsorganisatie – daar levert zij, al 
onderzoekend, haar bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling van de school als geheel. Dat 
doet zij niet alleen, maar in en samen met 
haar team, aangestuurd en geïnspireerd door 
de schoolleider. Daarvoor is een lerende, on-
derzoekende cultuur nodig. Als je als school 
verder wilt komen, moet je delen en samen 
leren. Het kan bijvoorbeeld goed werken 
om met elkaar als school een gezamenlijk 
speerpunt te kiezen waar je samen als team 
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systematisch mee aan de slag gaat, gebruik 
makend van een PDCA-cyclus. Op die ma-
nier werk je als leraar bewust mee aan de 
kwaliteit van onderwijs: plannen, evalueren, 
bijstellen en vastleggen.” 

Wat kan een opleiding bijdragen aan het ont-
wikkelen van zo’n lerende organisatie?
Hoozemans: “Ja, dat is een heel belangrijk 
thema. Ook de PO-raad heeft aangegeven 
dat scholen zich moeten ontwikkelen tot 
lerende organisaties met onderzoekende le-
raren. Leraren moeten academiseren. Dat 
betekent dat zij niet alleen goed kunnen les-
geven, maar in staat moeten zijn om onder-
zoeksmatig te denken en werken. Dat heeft 
natuurlijk onmiddellijk repercussies voor 
de opleidingen. Bij alle Pabo’s, niet alleen de 
bij de academische Pabo, moet onderzoek 
verankerd zijn in de leerlijn. Goed onder-
wijs en onderzoek hangen nauw samen en 
daarom moeten alle studenten onderzoek 
leren doen. Ze moeten leren te duiden wat 
er in artikelen staat en het wetenschappelijk 
begrippenapparaat dat daar gebruikt wordt 
kunnen hanteren. Dat bevordert een ge-
meenschappelijke taal tussen leraren. Daar 
moet een opleiding de studenten in scholen. 
Zo’n gemeenschappelijke taal is ook essen-
tieel als het gaat om het samenwerken, het 
delen van kennis.” 

Hoe ziet u de ontwikkeling van het onderzoek 
aan hogescholen? Heeft dat voldoende impact?
Hoozemans: “Dat is wel een punt van zorg. 
Met de invoering van de lectoraten is er een 
enorme boost gegeven aan het onderzoek. 
Het onderzoek dat aan hogescholen wordt 
gedaan is uiterst belangrijk, ook voor de 
praktijk. Een probleem is nog wel de versnip-
pering. Er zijn in Nederland 125 lectoren die 
in enigerlei mate gericht zijn op pedagogi-
sche opleidingen. Echt samenwerken tus-
sen hen blijkt behoorlijk ingewikkeld te zijn. 
Als sector zouden we meer kunnen hebben 
aan het onderzoek dat binnen die lectoraten 
wordt gedaan dan nu het geval is. Een over-
stijgend onderzoek, misschien een overstij-
gend lectoraat, dat zou onderzoeken hoe lec-
toren samenwerken, of er tussen hen overlap 
en/of juist witte vlekken zijn, zou heel goed 
kunnen werken. De ontwikkelingen bin-
nen NRO van dit moment waar het vormen 
van consortia rondom gezamenlijke thema’s 
wordt gestimuleerd, zijn hoopgevend. 
En bovendien draagt het onderzoek dat bin-
nen Hogescholen wordt gedaan, onderzoek 
dat door leraren, scholen en Hogeschooldo-
centen wordt gedaan, in belangrijke mate bij 
aan de kennisontwikkeling van het beroep 
als geheel en daarmee, in navolging van wat 
Klarus aanduidt, aan de ontwikkeling van de 
professie.” 

Terugblik
Hoozemans schetst in dit interview een 
beeld van onderzoek als een attitude. Hij 
legt de nadruk op de onderzoekende hou-
ding die de goede leraar onderscheidt van 
de middelmatige leraar. Onderzoek de-
finieert hij, heel basaal, als systematisch 
werken, en vooral goed kijken, alle zin-
tuigen gebruiken en jezelf vragen stellen. 
Het nut van onderzoek ziet hij vooral voor 
de kwaliteit en professionaliteit van lera-
ren en scholen (als lerende organisaties). 
Door hun onderzoekende houding en 

onderzoekservaring ontwikkelen zij zich 
tot betere leraren en betere scholen. On-
derzoeksmatig werken is volgens hem een 
noodzakelijke voorwaarde om een goede 
leraar te worden. Een leraar die systema-
tisch observeert, al zijn kennis en ervaring 
gebruikt en heeft geleerd om te weten als 
iets ‘niet-pluis’ is. Het lijkt dat vooral daar 
Hoozemans’ vanzelfsprekende passie en 
bevlogenheid ligt. Vanzelfsprekend is het 
voor hem eveneens heel belangrijk dat de 
resultaten van onderzoek bijdragen aan 
kennisontwikkeling. 
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Handelingsgericht werken in passend onderwijs.  
Achtergronden, aanpak en hulpmiddelen.

Auteurs: Erik van Meersbergen en Peter de Vries 
2013. Uitgegeven bij: Perspectief Uitgevers. 

Door Jacqueline van Swet

Een goed verzorgd boek, bijna 200 pagina’s, met een prettig leesbare lay-out, heldere schema’s, 
een uitgebreide en goed verzorgde literatuur- en bronnenlijst en register. Het boek is zeer 
lezersvriendelijk, gelardeerd met praktische en verhelderende voorbeelden. Voorbeelden die 
in het algemeen heel positief zijn geformuleerd en daarmee een aantrekkelijk en optimistisch 
beeld geven van wat en hoe onderwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Het 
bevat een cd-rom met 35 instrumenten die direct printbaar en gebruiksklaar zijn en waarbij 
in het boek zelf een toelichting wordt beschreven. 

Beide auteurs hebben hun sporen verdiend op het terrein van handelingsgericht werken en 
passend onderwijs, de thema’s die zij in dit boek aan elkaar verbinden. 
De auteurs beogen met dit boek te verduidelijken dat handelingsgericht werken (HGW) niet 
zozeer een werkwijze is, waarin groepsoverzichten en groepsplannen centraal staan, maar 
vooral een denk- en werkkader met normatieve aspecten, gebaseerd op de zeven uitgangs-
punten voor HGW. Hoewel alle zeven uitgangspunten van belang zijn, noem ik in deze boek-
bespreking de twee die bij elke vorm van onderzoek doen, dus ook bij praktijkgericht onder-
zoek, essentieel zijn:

 — Ons handelen is doelgericht
 — De werkwijze is systematisch en transparant.

De auteurs laten vervolgens zien dat de uitgangspunten van passend onderwijs en van HGW 
goed bij elkaar aansluiten. De auteurs baseren zich op onderzoeksgegevens en op historische 
en actuele ontwikkelingen en beleidsbeslissingen, hetgeen leidt tot een mooi basisboek en 
naslagwerk.

De auteurs lijken te streven naar volledigheid. Er komt een veelheid aan theorieën en onder-
zoeken aan bod, waarvan het niet altijd helder is waarom tot deze keuze is gekomen en/of 
waarom een bepaalde methode meer aandacht krijgt dan andere. Zoals bij voorbeeld de uit-
gebreide bespreking van Human Dynamics inclusief beschrijving van de zes typen kinderen 
die dit model onderscheidt (p. 62-69). Het komt daarbij overigens prettig over dat de auteurs 
regelmatig benadrukken dat scholen en leraren, evenals de lezer van het boek, zelf hun keuzes 
moeten maken. En dat middelen zoals groepsoverzichten en – plannen weliswaar belangrijk 
kunnen zijn, maar altijd een middel blijven en geen doel op zich. 
Een mooie passage die dit verwoordt, is de volgende (pag. 27): “Kennis dient dus niet als 
een draaiboek, dat exact beschrijft hoe een traject met een leerling met speciale onderwijs-
behoefte precies zal gaan verlopen, zoals een choreografie die onafhankelijk van de dansers 
beschrijft hoe de dans eruit gaat zien. Kennis is eerder een salsadans, waarbij er meebewogen 
moet worden, meegevoeld en aangevoeld. Soms moet er leiding worden gegeven, soms is het 
een kwestie van volgen, vertrouwen op intuïtie. Hier is durf, creativiteit en flexibiliteit voor 
nodig. De choreografie ontstaat als het ware tijdens de dans, in interactie tussen de betrok-
kenen (De Vroey & Mortier, 2002).”
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Tot slot de relatie met praktijkgericht onderzoek…..
Na lezing van dit boek is het volkomen helder: de leraar maakt het verschil; diens gedrag, 
observatievermogen en reflectief vermogen zijn cruciaal bij HGW en bij passend onderwijs 
en van grote betekenis voor de ontwikkeling van leerlingen. Leraren zijn hun eigen instru-
mentarium en alleen daarom al is het van belang dat zij in staat zijn tot kritische zelfreflectie. 
Zij moeten bovendien in staat zijn om systematisch en weloverwogen plannen te maken, om 
deze uit te voeren, om tijdens de uitvoering systematisch na te gaan of de plannen werken en/
of bijgesteld moeten worden, om te evalueren of de gestelde doelen behaald zijn en hoe het 
proces is gegaan.
Van Meersbergen en De Vries reiken een groot aantal kijkwijzers en instrumenten aan die 
leraren kunnen helpen bij deze zelfreflectie en dit systematisch en handelingsgericht werken. 

Vanuit een praktijkgericht onderzoek-perspectief kan ik bijna niet anders dan concluderen 
dat een bespreking van praktijkgericht onderzoek, en met name van participerend actie-
onderzoek, een waardevolle toevoeging zou kunnen zijn aan dit instrumentarium. Derge-
lijke vormen van onderzoek bieden de leraar systematische methodieken die hen helpen 
om kritisch te reflecteren, om systematisch data te verzamelen, om deze te structureren en 
te analyseren, om hieraan conclusies te verbinden en deze te delen met anderen. Hoe vol-
ledig dit boek ook is, in een volgende druk zou een hoofdstuk daarover het boek kunnen 
verrijken.

Een Fontys OSO publicatie gericht op  

speciaal onderwijzen in het passend onderwijs

Autisme en de grenzen van  
de bekende wereld 
Wat we van autisme kunnen leren over de wereld om ons heen

Van Olga Bogdashina verschenen al drie boeken in de Fontys OSO-
reeks. Het vierde boek van haar is nu verschenen. 

Dramaqueen  
of gewoon autisme?, EP 7 

Als je als leraar/begeleider mag werken met mensen 
met autisme, dien je op zijn minst een autobiografie 

te hebben gelezen ...

(Advertentie)
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BEriCHTEN

Leidt het luisteren naar heavy metal,  
gothic, hiphop of techno 
tot crimineel gedrag?

Onderzoekers Jeugd en Gezin aan de Universiteit Utrecht Tom ter Bogt en Loes Keijsers on-
derzochten over een periode van vier jaar iets meer dan 300 twaalfjarige jongeren in Neder-
land. Ze verwachtten daarbij dat probleemgedrag op jonge leeftijd de beste voorspeller zou 
zijn voor probleemgedrag (klein crimineel gedrag) op latere leeftijd. Tot hun verrassing bleek 
dat echter niet zo te zijn: de muziekvoorkeur op jonge leeftijd bleek beter te voorspellen of een 
kind later probleemgedrag zal vertonen. Kinderen van twaalf jaar die de voorkeur geven aan 
top40-muziek, aan klassieke muziek of aan jazz vertonen op latere leeftijd namelijk weinig of 
geen probleemgedrag. Ter Bogt: “De risicogroep bestaat uit kinderen die op jonge leeftijd een 
onconventionele muzieksmaak hebben. Denk aan heavy metal, punk, gothic, hiphop, hard-
house of techno”. Als de gevonden samenhang statistisch gecorrigeerd werd voor de invloed 
van sekse, opleidingsniveau en persoonlijkheidstype bleek bij bijvoorbeeld een voorkeur voor 
gotic-muziek 21 procent van de variantie in probleemgedrag op zestienjarige leeftijd te voor-
spellen – veel meer dan de (overigens ook bestaande) mate van probleemgedrag op twaalfja-
rige leeftijd van die variantie verklaart. 
Berekent dit nu dat het luisteren naar minder conventionele muziek licht crimineel gedrag 
veroorzaakt? Nee, natuurlijk niet. Het opmerkelijke onderzoeksresultaat is waarschijnlijk als 
volgt te verklaren. Vanaf ongeveer twaalfjarige leeftijd krijgen kinderen geleidelijk aan meer 
ruimte om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en te experimenteren met gedrag, emo-
ties, voorkeuren. Tegelijkertijd wordt de groep leeftijdsgenoten voor hen heel belangrijk en 
krijgen peers een grote invloed op hun gedrag, emoties en morele ontwikkeling. Vooral kin-
deren die een niet-mainstream smaak ontwikkelen (op welk terrein dan ook, dus ook op het 
gebied van muziek), zoeken gelijkgestemden op. Buiten het zicht van hun ouders en leraren 
imiteren en versterken zij vervolgens elkaars mogelijk normoverschrijdend gedrag. Het je 
afzetten tegen mainstream muziek kán daarbij een signaal zijn van het je op breder terrein 
afzetten tegen mainstream normen en waarden en het experimenteren met niet-mainstream 
gedragingen. Kán, niet ís! 
Voor de maatschappelijke relevantie van dit onderzoeksresultaat is het verder ook nog van 
belang erop te wijzen dat het licht-criminele gedrag voor de overgrote meerderheid van veel 
zestienjarige jongeren ‘slechts’ fasegebonden problematiek is. In de jaren daarna, als de vol-
wassenheid nadert, verminderen de gedragsproblemen zoals het veroorzaken van of mee-
doen met vechtpartijen, winkeldiefstalletjes en dergelijke bij de meesten sterk tot volledig. Ter 
Bogt vult aan: “De muzieksmaak zelf, ook die voor niet-mainstream muziek, is overigens wel 
stabiel. En dat tot op hoge leeftijd: mensen verliezen wel hun wilde haren, maar niet de liefde 
voor muziek.” 
Waarmee de onderzoekers niet willen zeggen dat het licht-criminele gedrag van zestienjari-
gen dus verwaarloosd kan worden. Waar mogelijk moet zo’n gedragsontwikkeling voorkomen 
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worden. En daarbij is de muzieksmaak van twaalfjarigen een voorspeller. Geen 100%-voor-
speller, maar wel een signaal voor waakzaamheid bij ouders en leraren. Wat echter niet moet 
leiden tot het verbod om naar niet-conventionele muziek te luisteren, of tot een verbod om 
met alle anderen om te gaan met eenzelfde muzieksmaak. Verbieden is vaak een juist con-
traproductieve strategie! Verbondenheid met leeftijdgenoten is voor een jongere immers van 
‘levensbelang’. Het samen met anderen dingen doen, het met elkaar praten en het luisteren 
naar muziek hebben ook heel positieve functies: voor je stemming, voor de manier waarop 
je omgaat met problemen en voor je kijk op de wereld en op jezelf. Het signaleren van niet-
mainstream voorkeuren (muzieksmaak, uiterlijk, meningen, ...) en natuurlijk ook risicoge-
drag zou daarentegen wel moeten leiden tot het extra gaan investeren in een goede relatie met 
de desbetreffende jongere, ook al zal hij zich wellicht sterk afzetten tegen ouders en school. 
En dat het dan dus soms veel moeite kost om on speaking terms te blijven, dat is iedereen wel 
bekend... 

Bronnen

Ter Bogt, T.F.M., Keijsers, L., & Meeus, W.H.J. (2013). Early Adolescent Music Preferences and Minor 
Delinquency. In Pediatrics (in press); originally published online January 6, 2013 op http://pedia-
trics.aappublications.org/content/early/2013/01/02/peds.2012-0708.full.pdf+html. 

Newsroom Universiteit Utrecht (8 januari 2013). Muziekvoorkeur belangrijke voorspeller voor kleine cri-
minaliteit. Persbericht. Download van http://pers.uu.nl/muziekvoorkeur-belangrijke-voorspeller-
voor-kleine-criminaliteit/

Digitaal pesten: onderdeel van verplicht 
pestbeleid op school
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft aangekondigd via de wet scholen te ver-
plichten een pestbeleid op te zetten. Digibewust, onderdeel van het programma Digivaardig 
& Digiveilig (een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties), pleit ervoor dat aandacht voor digitaal pesten hiervan deel moet uitmaken. Pes-
ten vindt immers al lang niet meer alleen plaats op het schoolplein en op straat. Uit onder-
zoek blijkt dat 19% van de jongeren wordt weleens gepest via sociale media, 9% is wel eens 
online bedreigd en 4% geeft aan te maken hebben gehad met de verspreiding van nare foto’s 
of filmpjes. Van 21% van de jongeren is weleens een account gehackt. Pesten en digitaal pesten 
kunnen simpelweg niet meer los van elkaar gezien worden. Door internet en sociale media 
kan het pesten 24 uur per dag door blijven gaan. Marjolijn Bonthuis van Digibewust stelt: 
“School is het beste platform om aandacht te krijgen voor digitale veiligheid. Veel leraren zijn 
alleen onvoldoende bekend met de digitale kant van het pestprobleem. Twitter, Facebook, 
Instagram, chatboxen. Veel leraren kennen nauwelijks het bestaan ervan, laat staan dat ze we-
ten wat een enorme impact online pesten kan hebben. Onvoldoende kennis en vaardigheden 
mogen geen enkel excuus zijn om het te negeren.” Het is daarom belangrijk dat leraren en 
scholen zich verdiepen in de ‘digitale wereld’. 
Maar de aanpak van digitaal pesten is niet alleen een zaak voor het onderwijs. Het vereist 
ook betrokkenheid vanuit bedrijven, organisaties, sportverenigingen en ouderverenigingen 
om het probleem echt bij de kop te kunnen pakken. Er zijn inmiddels vanuit diverse kanten 
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verschillende nuttige en gratis voorlichtingsactiviteiten opgezet. Scholen en ouders kunnen 
eenvoudig van dit aanbod gebruikmaken. Bij het pestbeleid moet niet alleen de focus op de 
dader liggen. Weerbaarheid van het slachtoffer is net zo belangrijk. Wat kun je er tegen doen? 
Gaat het wel om pesten, of is een (misplaatste of verkeerd begrepen) vorm van plagen? Vooral 
online weten jongeren, daders en slachtoffers, soms slecht de grenzen te trekken tussen een 
(mislukte) grap en pestgedrag. Mediaopvoeding, thuis en in de klas, is voor deze generatie 
echt noodzakelijk. 
Via www.meldknop.nl is hulp en advies aan jongeren, ouders en leraren te verkrijgen bij het 
oplossen van problemen op internet.  

Bronnen

www.digivaardigdigiveilig.nl en www.digibewust.nl. Via deze website is ook de gratis te downloaden 
brochure Digitaal Pesten van Digibewust te bestellen.

De zorgplicht van scholen

Scholen krijgen steeds vaker claims van ouders, omdat zij zich niet aan de zorgplicht (in de 
civielrechtelijke betekenis) jegens hun kind zouden hebben gehouden. Vroeger betroffen die 
claims vooral schade bij ongevallen, maar tegenwoordig krijgen scholen steeds vaker claims 
op schade als gevolg van pesten of in verband met onvoldoende onderwijsrendement, wat 
zich vertaalt in tegenvallende leerprestaties van leerlingen. Maar wat mag je nu precies ver-
wachten van een school, hoe ver reikt die civielrechtelijke zorgplicht – ook in juridische zin 
– precies? 
Brechje Paijmans beschrijft en analyseert in haar promotieonderzoek de zorgplicht voor de 
vier op scholen meest voorkomende situaties: ongevallen, bewegingsonderwijs en sportbeoe-
fening, pesten, misbruik en geweld en ten slotte de kwaliteit van het onderwijs. Vervolgens 
pleit zij ervoor die zorgplicht in te delen in drie fasen: voorzorg, uitvoering en nazorg. In de 
fase van voorzorg moet een school nadenken over de sociale en fysieke veiligheid van het 
schoolgebouw en de directe omgeving. De school moet een veiligheidsbeleid opstellen, met 
daarin onder meer gedragsnormen. Bij de uitvoering gaat het om structureel toezicht houden 
en zo nodig op professionele wijze kunnen ingrijpen. Als nazorg moet de school hulp kunnen 
bieden aan het slachtoffer, de leerling kunnen adviseren of verwijzen naar externe hulpverle-
ners. Een gestructureerde aanpak die ondersteuning biedt aan beleidsmakers, schoolteams en 
ook aan ouders en (ex)leerlingen. 

Bron

Paijmans, B.M. (2013). De zorgplicht van scholen – de grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke 
zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen. Proefschrift; Universiteit Utrecht/Faculteit Recht, 
Economie, Bestuur & Organisatie.; zie http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/Actueel/agenda/Pages/De-
zorgplicht-van-scholen.aspx. Handelseditie: Alphen/Deventer/Den Haag: Kluwer.
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De ig Nobelprijs

De Ig Nobelprijs is een parodie op de No-
belprijs en wordt ieder jaar in de herfst, een 
week voor de bekendmaking van de echte 
Nobelprijswinnaars, uitgereikt voor tien on-
derzoeken waar men eerst om moet lachen, 
maar die ook aan het denken zetten (Wi-
kipedia). Het idee is van de Amerikaanse 
wiskundige Marc Abrahams. Ig Nobel is een 
woordgrap (ignoble) en betekent zoveel als 
‘on-waardig’. Niettemin zijn de prijzen uit-
gedeeld voor serieus, waarachtig onderzoek. 
We herinneren ons waarschijnlijk allemaal 
de ‘zwevende kikker’ (2000, Geim & Berry, 
natuurkunde). In 2010 zou Geim de echte 
Nobelprijsvoor natuurkunde winnen.

Voor het aantonen dat de vrouwelijke mala-
riamug even sterk door zweetvoeten als Lim-
burgse kaas wordt aangetrokken, ontvingen 
Knols en De Jong in 2006 de Ig Nobelprijs 
voor biologie. En waarom de Eiffeltoren klei-
ner lijkt wanneer iemand naar links leunt, 
onderzochten Eerland, Zwaan en Guadalupe 
en ontvingen diezelfde prijs in 2012 (Psycho-
logie).

Geweldige prijs

In november 2012 hield ik op deze plaats een 
pleidooi voor meer integriteit en ethiek in de 
wetenschap. Wetenschap die aan die basis-
kwaliteit voldoet, noemde ik gewetenschap. 
Ik heb daarna in de media veel en vaak ver-
nomen dat het wetenschappelijke bedrijf het 
niet zo nauw neemt met die regels. Natuur-
lijk was daar het Stapel-debacle. Daarna wa-
ren we van het ene geval van pure oplichting 
(Polderman – meer dan vijfhonderd artike-
len – rommelde met patiëntgegevens, 2011) 
nog niet bekomen of het andere diende zich 
al aan (Smeesters kneedde zijn onderzoeks-
gegevens tot onwaarschijnlijke resultaten, 
2012). Bax maakte zich schuldig aan ernstige 

vormen van academische fraude. Het is dan 
2013 en ik heb het alleen nog maar over Ne-
derlandse onderzoekers. Frank Miedema, 
decaan van het UMC, stelt in een interview 
in de Volkskrant (7 november 2013) dat de 
prikkels in de wetenschap ‘net zo pervers zijn 
als in het bancaire systeem’. Flutpromoties 
worden goedgekeurd, anders loopt de uni-
versiteit negentigduizend euro per keer mis. 
Peer review, ook bij Nature en Science, ‘schiet 
ernstig tekort’. De helft van biotechnologisch 
onderzoek is niet repliceerbaar. En al was het 
dat wel, niemand doet het, want die tijd kan 
je beter besteden aan eigen onderzoek en pu-
blicaties. Voor het geld wel te verstaan.

Dit jaar was de Ig Nobelplrijs voor Tolkamp 
(2013, waarschijnlijkheidsleer) voor voor-
spellingen ten aanzien van het sta- en ligge-
drag van koeien. Samengevat komt het er op 
neer dat naarmate koeien langer liggen het 
waarschijnlijker wordt dat ze gaan opstaan. 
Briljant!

Als ik me aan een voorspelling mag wagen, 
de dans om het gouden wetenschappelijke 
kalf is nog lang niet ten einde en in deze per-
verse tango houdt men elkaar in een verstik-
kende, financiële greep waar weinig goeds 
uit voortkomt. Ik denk dat ik met deze voor-
speling kans maak op de Ig Nobelprijs 2014 
in dezelfde discipline als Tolkamp. Maar ik 
zal hem wel weer niet krijgen. Wedden?

Bas van der Bruggen



Bent u op zoek naar een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief 
gedrag binnen school? 

Schoolwide Positive Behaviour Support (PBS) biedt een inhoudelijk raamwerk waarin 
verschillende programma’s en interventies geïntegreerd en op elkaar afgestemd kunnen 
worden. De nadruk ligt hierbij op aandacht en goed onderwijs voor alle leerlingen. 

Met dit behulp van dit model kunt u een positieve, sociale omgeving creëren die het 
leren stimuleert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. 

Meer weten? 
Neem contact op met de PBS-coach in uw regio: www.seminarium.hu.nl/pbs 

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

Het levendige terrein van opvoeding en onderwijs maken het nodig dat u geregeld 
uw vakkennis opfrist. 

Wilt u zich verder professionaliseren in uw vakgebied, maar niet direct een 
masteropleiding volgen? Dan zijn onze mastercourses wellicht geschikt voor u.  

Met een mastercourse maakt u een verdere stap op uw professionaliseringsladder 
op een geaccrediteerd masterniveau. Er is aanbod op het gebied van: gedrag, leren 
en begeleiden. 

Meer weten? www.seminarium.hu.nl > mastercourses 

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

(Advertentie)
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De Nachtegaal en de Kraai. 
Een optimale stem binnen ieders bereik 

Wie de stem intens gebruikt, ervaart hoe sterk en hoe 
fijn ze de mondelinge communicatie kan regelen en 
beïnvloeden. Dat vraagt veel vaardigheden die in dit 
boek stapsgewijs aan bod komen: van het fijne horen 
van verschillen, over stemzorg en stemtechniek naar 
aandacht voor en afstemming op de omgeving.
Of de stem binnen het beroep wordt gebruikt of er-
buiten, altijd vraagt dit de nodige aandacht en inzet. 
Hierbij speelt motivatie een sleutelrol. Deze motivatie 
kan de lezer putten uit de brede achtergrond over het 
hoe en waarom van goed stemgebruik. Wie meteen 
aan de slag wil, krijgt aanzetten om alles in de praktijk 
om te zetten. Daarnaast biedt elke topic de mogelijk-
heid om nog dieper en breder over stem na te denken.
Het boek richt zich in de eerste plaats tot de stem-
gebruikers zelf (politici, leerkrachten, tolken, gidsen, 
vertellers, sportlui, pleiters, verkopers, …). Anderzijds 
doet het appel op de verantwoordelijkheid van de bre-
de omgeving: de werkgever, de beleidsvoerder, de ar-
chitect, de loopbaanplanner, de coach, de logopedist, 
de beroepsvereniging, de regisseur, de bewegingswe-
tenschapper, de stemergonoom … Hoe breder het 
draagvlak voor de uitbouw van goed stemgebruik of de 
oplossing van stemproblemen, des te meer sprekers 
van allerlei pluimage het beste uit hun stem kunnen 
halen, van Nachtegaal tot Kraai.
Op de bijbehorende audio-cd staan fragmenten die 
helpen om alles in te oefenen.

ISBN 9789044131215
276 blz.
€ 34,90

J. Duerings, B. van der Linden,  
U. Schuurs & H. Strating 
Op woordenjacht 

WOORDEN DOEN ERTOE! Dat geldt voor alle leerlin-
gen gedurende hun hele schoolloopbaan. Een goede 
woordkennis komt niet alle leerlingen even snel of 
gemakkelijk aanwaaien. Daarom willen veel leerkrach-
ten en taalcoördinatoren in Nederland en Vlaanderen 
werk maken van goed woordenschatonderwijs.

Dit boek laat zien hoe je kansen kunt grijpen en kansen 
kunt creëren voor alle kinderen in alle groepen. Dit kan 
in de taalles, in kringgesprekken, tijdens de geschiede-
nisles, eigenlijk de hele schooldag door.

Op Woordenjacht is een bronnenboek dat jou wil in-
spireren een impuls te geven aan goed woordenschat-
onderwijs. Het boek geeft informatie over het werken 
met woordenschatroutines, grafische modellen en 
coöperatieve werkvormen. Een groot aantal praktische 
en inspirerende praktijkvoorbeelden wordt kort en 
krachtig uitgewerkt. Daarnaast is er aandacht voor de 
theoretische achtergronden van woordenschatonder-
wijs en is het boek te gebruiken als handleiding voor 
de implementatie op schoolniveau.

ISBN 9789044127270
130 blz.
€ 29,90

(Advertentie)
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Wie de stem intens gebruikt, ervaart hoe sterk en hoe fijn ze de mondelinge communicatie 

kan regelen en beïnvloeden. Dat vraagt veel vaardigheden die in dit boek stapsgewijs aan bod 

komen: van het fijne horen van verschillen, over stemzorg en stemtechniek naar aandacht voor 

en afstemming op de omgeving. Of de stem binnen het beroep wordt gebruikt of erbuiten, altijd 

vraagt dit de nodige aandacht en inzet. Hierbij speelt motivatie een sleutelrol. Deze motivatie kan 

de lezer putten uit de brede achtergrond over het hoe en waarom van goed stemgebruik. Wie 

meteen aan de slag wil, krijgt aanzetten om alles in de praktijk om te zetten. Daarnaast biedt elke 

topic de mogelijkheid om nog dieper en breder over stem na te denken.

Het boek richt zich in de eerste plaats tot de stemgebruikers zelf (politici, leerkrachten, 

tolken, gidsen, vertellers, sportlui, pleiters, verkopers, …). Anderzijds doet het appel op de 

verantwoordelijkheid van de brede omgeving: de werkgever, de beleidsvoerder, de architect, 

de loopbaanplanner, de coach, de logopedist, de beroepsvereniging, de regisseur, de 

bewegingswetenschapper, de stemergonoom …  Hoe breder het draagvlak voor de uitbouw van 

goed stemgebruik of de oplossing van stemproblemen, des te meer sprekers van allerlei pluimage 

het beste uit hun stem kunnen halen, van Nachtegaal tot Kraai.   

Op de bijbehorende audio-cd staan fragmenten die helpen om alles in te oefenen. 
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