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Inleiding
Voor je ligt het document ‘Werken aan de Zien! dimensies’. Dit is een totaaldocument met alle suggesties voor aanpak uit de
handelingssuggesties. Dit document is bedoeld voor de leerkrachten om zo het hele jaar met Zien! aan de slag te kunnen, zowel preventief als
curatief.

Zien! het hele jaar rond
In dit totaaldocument vind je op bladzijde 4 een voorbeeldjaarplanning. In deze planning wordt elke week een ander Zien!-aspect in
combinatie met een ontwikkeltaak centraal gezet. Zo kun je er zeker van zijn dat alle categorieën van Zien! aan bod komen gedurende het
schooljaar. In deze jaarplanning is rekening gehouden met onder andere het groepsvormingsproces, maar kan ook makkelijk aangepast
worden om specifiek te maken voor je eigen school.
Vanaf bladzijde 6 zijn alle doelen met bijbehorende suggesties opgenomen, gesorteerd per ontwikkelingsleeftijd. Voor betrokkenheid en
welbevinden zijn dit de groepen ‘voor alle leeftijden, vanaf onderbouw basisschool en vanaf middenbouw basisschool’. Voor de vijf sociale
vaardigheden zijn de doelen opgesteld per twee jaar (<4, 4-6, 6-8, 8-10 en 10-12 jaar). Je kunt hier heel handig zien welke doelen voor jouw
groep gelden, en hier vervolgens mee aan de slag gaan met de bijbehorende suggesties.
Doelen die grijs en cursief staan, mag je al aan werken en verwachten bij een lagere ontwikkelingsleeftijd. Omdat er geen nieuwe doelen
bijkomen in de betreffende ontwikkelingsfase, worden de voorgaande doelen nog een keer getoond.

Curatief
Op veel scholen wordt Zien! twee keer ingevuld per schooljaar: in oktober de herfstsignalering waarna eventuele interventies worden opgezet.
Rond de voorjaarsvakantie wordt Zien! nogmaals ingevuld om te kijken of het functioneren van leerlingen verbeterd is en of er effecten te
merken zijn van de ingezette interventies.
Met de resultaten van de vragenlijsten kun je daarna aan de slag. Hiervoor kun je het overzicht met doelen voor Betrokkenheid, Welbevinden
en de vijf sociale vaardigheden goed gebruiken. In dit overzicht staat per dimensie uitgewerkt welke doelen per leeftijd van de leerlingen
verwacht worden.

Begeleiding
Wil je het werken met de handelingssuggesties van Zien!, zowel preventief als curatief goed vormgeven op je school? We bieden je graag
begeleiding om dat op te zetten. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met g.vandewaerdt@parnassys-academie.nl.
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Mogelijke jaarplanning voor preventief versterken van het sociale functioneren
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum

Zien!aspect/ontwikkeltaak
WB/BT relatie andere kinderen
WB/BT relatie andere kinderen
WB/BT relatie andere kinderen
WB/BT relatie met de leerkracht
WB/BT competentiebeleving
WB/BT autonomiebeleving
WB/BT [naar behoefte]
WB/BT [naar behoefte]
SI – samenspelen en samenwerken
IB – samenspelen en samenwerken
SA – omgaan met ruzies en conflicten
SF - omgaan met ruzies en conflicten
IL - samenspelen en samenwerken
(extra week voor een aspect dat extra belangrijk is)
SI – aansluiting zoeken bij een groep
IB - aansluiting zoeken bij een groep
SA – een ander helpen
SF - een ander helpen
IL - een ander helpen
(extra week voor een aspect dat extra belangrijk is)
SI – omgaan met ruzies en conflicten
IB - omgaan met ruzies en conflicten
SA – sluiten en onderhouden van vriendschappen
SF - sluiten en onderhouden van vriendschappen
IL - omgaan met ruzies en conflicten
(extra week voor een aspect dat extra belangrijk is)
SI - Sluiten en onderhouden van vriendschappen
IB - Sluiten en onderhouden van vriendschappen
SA - Samenwerken en samenspelen
SF - Samenwerken en samenspelen
IL - Sluiten en onderhouden van vriendschappen
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Aandachtspunt

32
33
34
35
36
37
38
39
40

(extra week voor een aspect dat extra belangrijk is)
SI - Een ander helpen
IB - Een ander helpen
SA - Aansluiting zoeken en houden bij een groep
SF - Aansluiting zoeken en houden bij een groep
IL - Aansluiting zoeken en houden bij een groep
(extra week voor een aspect dat extra belangrijk is)
(extra week voor een aspect dat extra belangrijk is)
(extra week voor een aspect dat extra belangrijk is)
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Doelen alle leeftijden met paginaverwijzing tussen haakjes (..)
Betrokkenheid

Autonomie
De behoefte aan autonomie
wordt vervuld.
Voor alle
leeftijden




Vanaf
onderbouw
basisschool





Vanaf
middenbouw
basisschool




Competentie

Relatie leerkracht

De behoefte aan competentie
wordt vervuld.

De behoefte aan een goede
relatie met de leerkracht
wordt vervuld.

Ik ervaar de ruimte om
initiatief te nemen (13)
Ik ervaar de ruimte om eigen
interesses en inbreng
kenbaar te maken (14)



Ik ervaar de ruimte om
keuzes te maken met
betrekking tot de manier
waarop de taak uitgevoerd
wordt
Ik ervaar de ruimte om
keuzes te maken met
betrekking tot de inhoud van
de taak (25)



Ik voel me verantwoordelijk
voor mijn leerproces (41)
Ik ben intrinsiek/autonoom
gemotiveerd (41)














Ik ervaar dat de taak dichtbij
eigen beleving van de
werkelijkheid staat (16)
Ik ervaar structuur en
duidelijkheid in de klas (16)
Ik voel me bekwaam om een
bepaalde taak uit te voeren
(28)
Ik ervaar dat de uitdaging in
overeenstemming is met de
beleefde vaardigheden (29)
Ik heb vertrouwen in mezelf
en het eigen kunnen (31)
Ik krijg de mogelijkheid om
te laten zien wat ik heb
geleerd (34)
Ik kan geconcentreerd en
doelgericht aan een taak
werken (42)
Ik ga op de juiste manier om
met moeilijkheden en
problemen (42)
Ik zoek de oorzaken van
succes en falen op de juiste
plaats (43)
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Ik voel me veilig in de klas
en op school (17)
Ik voel me geaccepteerd en
gesteund (19)

Relatie leerlingen
De behoefte aan goede
relaties met andere
leerlingen wordt vervuld.
 Ik voel me veilig in de klas
en op school (17)



Ik ervaar dat ik erbij hoor
(35)

Welbevinden
Autonomie
De behoefte aan autonomie
wordt vervuld.
Voor alle
leeftijden




Vanaf
onderbouw
basisschool



Vanaf
middenbouw
basisschool







Competentie

Relatie leerkracht

De behoefte aan
competentie wordt vervuld.

De behoefte aan een goede
relatie met de leerkracht
wordt vervuld.
 Ik voel me veilig in de klas
en op school (17)
 Ik voel me geaccepteerd en
gesteund (19)
 Ik heb vertrouwen in de
leerkracht (24)

Ik ervaar erkenning van
mijn omgeving (19)
Ik ervaar positieve emoties
(19)



Ik ervaar dat mijn
activiteiten zin hebben (37)





Ik ervaar structuur en
duidelijkheid in de klas (16)
Ik ervaar bevestiging (22)

Ik heb vertrouwen in
mezelf en het eigen kunnen
(31)

Relatie leerlingen
De behoefte aan goede
relaties met andere
leerlingen wordt vervuld.
 Ik voel me veilig in de klas
en op school (17)






Ik laat mezelf leiden door
intrinsieke doelen en haal
deze doelen ook (44)
Ik voel me een individu en
heb een positief zelfbeeld
(46)
Ik ben me bewust van
eigen kwaliteiten en ervaar
de ruimte om deze in te
zetten (46)
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Ik ervaar dat ik erbij hoor
(35)
Ik heb vertrouwen in de
leerlingen (38)
Ik heb capaciteiten voor
empathie, affectie en
intimiteit en ben bezig met
het welzijn van anderen
(47)

Sociaal initiatief
Sluiten en
onderhouden van
vriendschappen
<4





Kijkt naar wat een ander
doet (48)
Speelt parallel aan een
ander (49)
Vraagt aan de ander of
hij mee mag spelen met
een spel (49)

Samenwerken en
samenspelen





4-6





Kijkt anderen aan
wanneer ze tegen hem
praten (61)
Vraagt of de ander wil
(mee)spelen (61)
Vraagt aandacht voor
zichzelf, zijn spel of
activiteit (61)







6-8



Geeft uit zichzelf zijn
mening (81)



Vertelt over eigen
ervaringen in de kring
(50)
Geeft antwoord op
vragen (50)
Maakt contact met
anderen tijdens het
samen spelen of werken
(51)
Neemt initiatief om met
anderen spelletjes te
spelen (51)
Stelt andere kinderen
vragen (61)
Nodigt andere kinderen
uit deel te nemen aan zijn
spel (62)
Maakt een afspraak over
hoe, wat en wanneer (62)
Heeft een eigen inbreng
tijdens gezamenlijke
activiteiten (63)
Vraagt een leerling om
samen een opdracht uit
te voeren (63)
Stelt voor op een ander
manier te werken (81)

Omgaan met ruzies
en conflicten








Vraagt naar de
mening/beleving van de
ander (104)



Begint met goedmaken
(64)










8-10

Aansluiting zoeken en
houden bij een groep

Waarschuwt de
leerkracht wanneer een
ruzie van anderen uit
de hand loopt (82)
Maakt een conflict of
(dreigende) spanning
bespreekbaar (82)

Geeft aanwijzingen aan
iemand die iets niet goed
doet (104)



Een ander helpen

Zoekt contact met
kinderen die hetzelfde
soort spel spelen (52)
Kijkt veel naar andere
kinderen (52)



Helpt verzorger bij
bekende klusjes (52)

Stapt uit eigen beweging
op anderen (groepje) af
(64)
Vraagt om mee te mogen
doen met het spel van
anderen (65)
Laat merken dat hij mee
wil doen met een
activiteit (65)
Toont bewondering voor
de vaardigheden en
mogelijkheden van
anderen (66)
Doet moeite om bij de
groep te horen (82)



Vraagt of hij kan helpen
(66)
Helpt een ander zonder
dat hier om gevraagd
wordt (67)









Stelt zich voor aan
onbekende
leeftijdsgenoten (105)
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Helpt uit zichzelf een
ander die hulp nodig
heeft bij het uitvoeren
van een taak (83)
Doet aan een ander
voor hoe de taak
gedaan moet worden
(83)
Geeft aanwijzingen aan
iemand die iets niet
goed doet (104)
Helpt uit zichzelf
iemand die iets minder
leuks moet doen (106)

10-12



Spreekt een ander op
een adequate manier aan
als deze zich niet aan de
afspraken houdt (117)



Komt op voor een leerling
die in groepsverband
gepest wordt (117)



Kan de leerstof
uitleggen aan een
ander (118)

Sociale flexibiliteit
Sluiten en
onderhouden van
vriendschappen

Samenwerken en
samenspelen

<4



Stemt in het spel af op de
ander (53)

4-6



Neemt een volgende rol
aan in spel (67)

Omgaan met ruzies
en conflicten


Biedt zijn excuses aan
(met steun van de
begeleider) (53)

Aansluiting zoeken en
houden bij een groep


Staat open voor nieuwe
situaties (53)



Past zich aan bij nieuwe
situaties (68)
Kan met meerdere
kinderen spelen (68)


6-8




Trekt zich terug als de
ander met rust gelaten
wil worden (84)
Durft een andere keuze
te maken dan een vriend
(84)

8-10









10-12




Maakt verschil in wie hij
iets vertelt (119)
Merkt het wanneer een
ander zich gekwetst voelt
en stemt zijn gedrag hier
op af (119)





Gaat soms mee in de
keuze van een ander (85)
Accepteert de inbreng
van anderen in het spel
(85)
Overlegt over afspraken
en regels (106)
Bedenkt oplossingen bij
het veranderen van
afspraken (107)
Legt zich neer bij een
groepsbeslissing (107)
Sluit een compromis
(107)
Helpt medeleerlingen die
hij minder aardig vindt
wanneer dit gevraagd
wordt (119)
Neemt bij het
samenwerken aan een
taak een volgende rol
aan (120)








Een ander helpen



Helpt een ander als hij
daarom vraagt (68)



Accepteert het als een
ander niet geholpen wil
worden (85)



Helpt medeleerlingen
die hij minder aardig
vindt wanneer dit
gevraagd wordt (121)

Verzint een oplossing
bij ruzie (107)
Luistert naar een
medeleerling die een
oplossing geeft voor
een ruzie (108)

Onderhandelt met een
medeleerling over een
oplossing bij een ruzie
(120)
Bedenkt een
compromis (120)
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Stelt het groepsbelang
boven het eigen belang
(120)
Neemt een volgende rol
aan en houdt daarbij
rekening met de wensen
van zichzelf en anderen
(121)

Sociale autonomie
Sluiten en
onderhouden van
vriendschappen
<4
4-6





6-8





8-10



Samenwerken en
samenspelen

Omgaan met ruzies
en conflicten

Aansluiting zoeken en
houden bij een groep



Geeft zijn wensen te
kennen (54)



Laat boosheid zien (54)



Kiest zelf met wie hij
speelt (69)
Houdt zich aan een
afspraak (69)
Zegt nee als hij iets niet
wil (70)



Komt een afspraak na
(70)
Neemt een leidende rol
aan in spel (71)



Zegt duidelijk wat hij
van de situatie vindt
(71)
Uit zijn emoties zoals
frustratie, boosheid of
teleurstelling (71)



Uit zijn mening (86)
Weet wat hij voelt en uit
dat (87)
Zegt nee tegen een
onredelijk verzoek (91)



Zegt duidelijk stop (89)
Blijft bij zijn mening
wanneer hij gezegd
heeft dat hij iets niet wil
(90)
Geeft aan wat hij de
volgende keer anders
wil doen (90)
Toont gevoelens van
boosheid, verbaal en
non-verbaal (niet slaan
en schoppen (109)







Uit zijn emoties zoals
blijdschap en
teleurstellingen (89)
Kan een mening of
voorkeur onderbouwen
(89)

Toont zich trouw aan
(afspraak met) een ander
(108)
















Maakt aan een ander
kind duidelijk wat hij niet
wil (55)
Vertelt een idee (spel,
activiteit) aan een
groepje medeleerlingen
(71)
Benoemt dat hij een
andere keuze wil maken
dan de ander (72)
Kent eigenschappen van
zichzelf (91)
Zegt nee tegen een
onredelijk verzoek (91)
Durft een andere keuze
te maken dan een
dominant persoon in de
klas (92)
Geeft zijn mening over
een onderwerp wanneer
een meerderheid een
andere mening heeft
(109)

Een ander helpen



Wil helpen (55)



Blijft de ander helpen
ook als er een leukere
activiteit zich voordoet
(109)
Geeft feedback op het
werk of handelen van
medeleerlingen (110)
Verliest zich niet in het
bieden van hulp (110)
Waakt over eigen
grenzen (110)
Kent eigen
mogelijkheden en
beperkingen (125)
Geeft feedback op een
prettige manier (bij iets
negatiefs ook iets
positiefs noemen) (125)





10-12



Komt op voor zichzelf bij
ongewenste aanrakingen
of uitingen door dit te
zeggen (122)





Kan eigen kenmerken en
capaciteiten noemen bij
het uitvoeren van een
taak (122)
Neemt bij het
samenwerken aan een
taak een leidende rol aan



Heeft een afwijkende
mening (124)
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Komt voor zichzelf op bij
ongewenste aanrakingen
of uitingen door dit te
zeggen (124)
Neemt een leidende rol
aan en houdt daarbij
rekening met de wensen
van zichzelf en anderen
(125)




Impulsbeheersing
Sluiten en
onderhouden van
vriendschappen

Samenwerken en
samenspelen

<4

4-6







6-8






Luistert naar de ander
(57)
Accepteert het als de
ander niet beschikbaar is
(73)
Loopt weg als een ander
onaardig tegen hem doet
(73)
Weet wanneer je iets
vertelt en wanneer niet
(92)
Kan een geheim bewaren
(93)
Schat in wie beschikbaar
is om contact mee te
gaan maken (93)
Wacht op een goed
moment om deel te
nemen aan een activiteit
(94)



Onderdrukt eigen
impulsen ten gunste van
de samenwerking of
opdracht (74)





Volgt de groepsregels
(94)



8-10
10-12

Omgaan met ruzies
en conflicten




Geeft de ander de ruimte
om zijn eigen mening te
vertellen over iets dat ze
samen meegemaakt
hebben (126)




Aansluiting zoeken en
houden bij een groep

Een ander helpen

Is stil bij het uitpraten
van een conflict (met
steun van de
begeleider) (56)
Luistert naar de ander
bij het oplossen van
een ruzie (74)

Past manieren toe om
rustig te blijven
wanneer hij boos wordt
(95)

Beheerst zich, als dit
nodig is, wanneer hij
boos is (111)

Neemt kritiek in
ontvangst zonder boos te
worden (126)
Past gedrag aan na
terechte kritiek van een
medeleerling (127)
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Kijkt wie beschikbaar is
voor hij op iemand
afstapt (96)
Wacht op een goed
moment om deel te
nemen aan een activiteit
(96)



Helpt niet op momenten
dat het niet gewenst is
of niet mag (97)

Inlevingsvermogen
Sluiten en
onderhouden van
vriendschappen

Samenwerken en
samenspelen

Omgaan met ruzies
en conflicten

<4



Herkent emoties bij de
ander (56)



Luistert naar de ander
(57)



4-6



Toont belangstelling voor
de ander(en) (76)



Helpt uit eigen initiatief bij
het uitvoeren van een
taak (76)




6-8



Geeft een compliment
over iets dat iemand
goed kan (97)





Helpt uit eigen initiatief
een ander die hulp nodig
heeft bij het uitvoeren bij
een taak (99)
Herkent de beperking
van een ander bij het
uitvoeren van een taak
(99)






8-10



Weet wat hij moet doen
als je een geheim
verklapt (111)




Geeft aanwijzingen aan
iemand die het niet goed
doet (111)
Helpt een ander om iets
in te brengen in de groep
(112)




Aansluiting zoeken en
houden bij een groep

Een ander helpen

Biedt zijn excuus aan
als hij een ander kind
(zichtbaar) pijn of
verdriet heeft gedaan
(57)
Luistert naar een
medeleerling die vertelt
dat hij iets anders vindt
(77)
Zegt sorry (78)



Toont sympathie voor
andere kinderen (58)



Troost een bekende
wanneer deze persoon
huilt (59)





Troost een ander (79)

Luistert naar een
medeleerling die vertelt
dat hij iets anders voelt
(100)
Kan begrijpen wat een
ander niet leuk vindt
omdat hij het zelf niet
leuk vindt (100)
Toont spijt en maakt het
goed met de ander
(100)
Toont begrip voor de
gevoelens van een
ander bij ruzie (112)
Weet welk gedrag bij de
ander boosheid uitlokt
(113)



Houdt rekening met
wensen en gevoelens
van anderen (78)
Kent de emoties en
gevoelens van andere
kinderen en kan die
interpreteren (78)
Zegt aardige dingen
tegen een ander (101)



Helpt een ander als hij
merkt dat iets niet lukt
(101)
Doet bewust iets
aardigs voor een ander
(101)







Toont interesse als
iemand iets vertelt (113)





10-12




Merkt het wanneer een
ander zich gekwetst voelt
(119)
Onderkent gevoelens van
jaloezie (128)



Noemt capaciteiten en
kenmerken van
medeleerlingen (128)




12

Heeft oog voor ieders
kwaliteiten (129)
Voelt aan wat ‘foute’
grapjes zijn en stemt zijn
gedrag hierop af (129)



Helpt uit zichzelf
iemand die iets minder
leuks moet doen (114)
Helpt een ander om iets
in te brengen in de
groep (114)
Troost een leerling die
gepest wordt (115)
Komt op voor een
leerling die in
groepsverband gepest
wordt (130)

1. Doelen en bijbehorende handelingssuggesties Betrokkenheid en Welbevinden
1.1 Voor alle leeftijden
Autonomie
De behoefte aan autonomie
wordt vervuld.
Betrokkenheid




Welbevinden




Competentie

Relatie leerkracht

De behoefte aan competentie
wordt vervuld.

De behoefte aan een goede
relatie met de leerkracht
wordt vervuld.

Ik ervaar de ruimte om
initiatief te nemen
Ik ervaar de ruimte om eigen
interesses en inbreng
kenbaar te maken



Ik ervaar erkenning van mijn
omgeving
Ik ervaar positieve emoties







Ik ervaar dat de taak dichtbij
eigen beleving van de
werkelijkheid staat
Ik ervaar structuur en
duidelijkheid in de klas
Ik ervaar structuur en
duidelijkheid in de klas
Ik ervaar bevestiging








Ik voel me veilig in de klas
en op school
Ik voel me geaccepteerd en
gesteund

Ik voel me veilig in de klas
en op school
Ik voel me geaccepteerd en
gesteund
Ik heb vertrouwen in de
leerkracht

Relatie leerlingen
De behoefte aan goede
relaties met andere
leerlingen wordt vervuld.
 Ik voel me veilig in de klas
en op school



Ik voel me veilig in de klas
en op school

Suggesties voor aanpak
Doel: Ik ervaar de ruimte om initiatief te nemen (alle leeftijden) – Werken in teams

Wanneer er een keuze voor een team gemaakt moet worden, worden de leerlingen uitgenodigd om initiatief te nemen.
Wijs twee of meer teamcaptains aan. Laat niet de teamcaptains, maar de andere leerlingen
één voor één kiezen bij wie ze in het team willen. Wanneer de leerling gekozen heeft, stapt
hij op de teamcaptain af en vraagt of hij bij hem in het team mag.
Doordat de leerlingen zelf kiezen bij wie ze in het team gaan, worden ze uitgenodigd om
autonomie te laten zien.
Tip


Spreek van tevoren af dat de teamcaptain altijd ‘ja’ moet zeggen wanneer een
andere leerling vraagt of hij bij hem in het team mag.
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Doel: Ik ervaar de ruimte om initiatief te nemen (alle leeftijden) – Exploratie van eigen interesses

Het bieden van ruimte aan leerlingen om zich in een eigen onderwerp te verdiepen biedt vele mogelijkheden om initiatief te
nemen.
Geef leerlingen eens de gelegenheid om naar aanleiding van een les een vraag te formuleren
waar ze meer over willen weten. Op deze vraag kunnen ze dan een antwoord zoeken, in boeken,
op internet of bijvoorbeeld door middel van een interview. Hiermee stimuleer je initiatieven van
leerlingen. En doordat ze aan de slag gaan met een eigen gekozen onderwerp, zullen ze meer
betrokken raken.
Tip




Je kunt de leerlingen ook in groepjes laten werken.
Na de zoektocht kun je leerlingen hun vondsten laten presenteren.
Bied structuur in deze opdracht door een stappenplan te geven van welke stappen er genomen moeten worden: het
formuleren van een vraag, het bedenken van de informatiebronnen, het nadenken over de vorm en lengte van het
antwoord, de manier van presentatie, het uitvoeren van het onderzoek, het formuleren van een antwoord, vormgeving
van presentatie/werkstuk/o.i.d.

Doel: Ik ervaar de ruimte om eigen interesses en inbreng kenbaar te maken (alle leeftijden) – Belangstellingscirkel

Om de keuzes die je als leerkracht geeft aan te laten sluiten bij behoeften en interesses van leerlingen kun je gebruik maken
van een belangstellingscirkel.
Laat de leerlingen een lijst maken met onderwerpen of gebieden die ze interessant vinden, en deze
rangschikken op wat ze het meest interessant vinden.
Deel aan iedere leerling een vel papier uit met daarop een cirkel. Het middelpunt van de cirkel is
duidelijk aangegeven. In de cirkel worden de interesses van de leerling getekend (door het maken
van segmenten, delen/partjes). De grootte van ieder deel geeft aan hoe interessant leerlingen iets
vinden. Jongere kinderen kun je laten tekenen of plaatjes laten uitknippen die ze in de cirkel
plakken.
Laat kinderen eventueel in groepjes uitwisselen en hun keuzes motiveren, om vervolgens een
groepscirkel te maken. De groepscirkels kunnen in de klas besproken worden waardoor er een
cirkel van de klas ontstaat.
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Tip




Voor de bovenbouw: Verbind deze opdracht aan de rekenles over breuken en procenten. Laat kinderen eerst bepalen
hoeveelste deel van de cirkel met een bepaalde interesse wordt gevuld / hoeveel procent dat is.
Voor de onderbouw: Koppel het maken van een belangstellingscirkel aan een rekenactiviteit, waarin wordt geoefend
met de begrippen meest/minst, meer/minder.
Leg de belangstellingscirkels verspreid door de klas, laat de kinderen er in groepjes langs lopen en met elkaar bedenken
wie de belangstellingscirkel gemaakt heeft. Wie leert er nieuwe dingen over zijn klasgenoten?

Doel: Ik ervaar de ruimte om eigen interesses en inbreng kenbaar te maken (alle leeftijden) – Kiezen uit activiteiten

Kinderen de ruimte geven om eigen interesses kenbaar te maken, door te kiezen uit één van de aangeboden activiteiten,
stimuleert de autonomie-beleving.
Kies als leerkracht 4 activiteiten bij 1 leerdoel, en laat de leerlingen kiezen wat ze willen
doen door het kaartje met hun naam op te hangen bij de activiteit waar ze op dat moment
mee aan de slag willen gaan. Je laat de kinderen zo een stukje autonomie voelen.
Neem na de activiteit een gezamenlijk momentje om enkele kinderen te laten vertellen wat
ze gedaan hebben. Dit werkt motiverend en verbredend voor de andere kinderen.
Tip:


In de bovenbouw is dit ook goed toepasbaar. Bedenk meerdere manieren om de stof
te verwerken en laat kinderen zich op één van de manieren inschrijven. Zorg dat de
activiteiten verschillende niveaus uit de taxonomie van Bloom beslaan.

Andere ideeën voor het aanbieden van keuzes
 Handvaardigheid: Geef bij handvaardigheid vrijheid aan leerlingen in welke materialen ze mogen gebruiken en hoe
ze deze gebruiken. Maak zelf geen voorbeeld wat leerlingen precies na moeten maken, maar gebruik verschillende
foto’s van kunstwerken ter inspiratie.
 Gymles: Inventariseer welke sporten er in de klas beoefend worden en kijk of je daar ook iets mee in de gymles kan
doen. Verdeel de klas in vakken en laat in één vak kinderen elkaar lesgeven.
Wanneer een leerling de werkwijze mag kiezen die hij/zij fijn vindt, leidt dit tot verhoging van het gevoel van autonomie, wat
de betrokkenheid op de taak zal verhogen.
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Doel: Ik ervaar dat de taak dichtbij eigen beleving van de werkelijkheid staat (alle leeftijden) - Belangstellingscirkel

Om achter de belevingswereld van de leerlingen te komen, kan gebruik gemaakt worden van de ‘belangstellingscirkel’.
Laat de leerlingen een belangstellingscirkel maken. De leerlingen geven in deze cirkel aan wat ze
interessant vinden. Bij kleuters kan dit bijvoorbeeld door middel van het knippen en plakken van
plaatjes in de cirkel. Oudere kinderen kunnen zelf schrijven. De onderwerpen die interessanter zijn,
krijgen een groter deel.
Aan de hand van de onderwerpen die uit deze cirkels komen, kan de leerkracht een thema kiezen
waarover gewerkt gaat worden. Dit thema sluit dan dus aan bij de belevingswereld van de kinderen.
Tip






Extra opties zijn om de interesses te rangschikken van veel naar weinig interesse en daarvan
partjes in de cirkel te maken of om daarna een groepsbelangstellingscirkel te maken, met
daarin de onderwerpen die groep interessant vindt.
Dit kun je ook verwerken in een rekenles over meer en minder of een les over breuken.
Laat de leerlingen deze cirkel anoniem maken en laat daarna de klas raden van wie de cirkel is. Zo leren ze elkaar goed
kennen.

Doel: Ik ervaar structuur en duidelijkheid in de klas (alle leeftijden) – Verwachtingen aangeven

Bij het zorgen voor structuur en duidelijkheid in de klas, is het belangrijk om aan te geven wat je van de leerlingen verwacht.
Wanneer je als leerkracht de les start met je verwachtingen, zorg je voor een stukje duidelijkheid
bij de leerlingen. Geef het doel van de les aan en zorg dat je dit op een manier doet die de
leerlingen motiveert om de stof van die les te willen leren. Waarom is het belangrijk dat de
leerlingen dit leren? Wat kunnen ze ermee, buiten school?
Geef ook aan wat je van de leerlingen in de les verwacht, wanneer en hoe ze hulp kunnen vragen
en hoe lang ze over de taak mogen doen. Kortom, zorg ervoor dat de vragen die leerlingen
hebben, opgelost zijn voordat ze aan de slag gaan. Daarnaast is het van belang dat je de
gestelde eisen en regels consequent opvolgt.
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Tip




Voor de afwisseling kun je ook eens aan de leerlingen vragen wat zij denken dat het doel van de les is, of hoe zij denken
dat ze het doel behalen. Laat ze hier eerst over nadenken (think), het daarna in tweetallen uitwisselen (pair) en
bespreek het na met de klas (share).
Zorg dat de besproken verwachtingen ook zichtbaar zijn voor de leerlingen tijdens het werk. De tijd kan bijvoorbeeld
aangegeven worden met een zandloper of klok, het geluidsniveau met een stoplicht, enz.

Doel: Ik voel me veilig in de klas en op school (alle leeftijden) – Gouden bekrachtigers

Het inzetten van positieve bekrachtigers helpt om de leerlingen gewenst gedrag vaker te laten vertonen.
Dit zorgt voor een positief klassenklimaat.
Gouden bekrachtigers zijn dingen die een kind graag wil hebben, zoals aandacht, een goedkeurende
blik, een lach, een snoepje of een plaatje.6 Kinderen hebben er veel voor over om deze dingen te
verkrijgen. Wanneer je positief gedrag ziet en je beloont dit, dan zullen de leerlingen dit gedrag vaker
vertonen.
Om zich veilig te kunnen voelen in de klas en op school, is het van belang dat er sprake is van veel
positief gedrag en weinig negatief gedrag. Het negatieve gedrag moet voorkomen of snel afgekapt
worden. Wanneer je het negatieve gedrag door laat gaan, kunnen kinderen zich onveilig gaan voelen,
doordat ze denken dat de leerkracht er niets tegen kan doen.
Naast gouden bekrachtigers zijn er ook zwarte (of negatieve) bekrachtigers.6 Dat zijn dingen die een
kind liever niet wil hebben, maar wil vermijden. Voorbeelden hiervan zijn het optrekken van een ooglid, een boze blik of straf.
Er wordt geadviseerd om vooral te werken met gouden (positieve) bekrachtigers om het positieve gedrag wat je wilt zien te
versterken.6
Tip:




Let erop dat je op het juiste moment de bekrachtigers inzet. Dus niet te laat (als het gedrag al weer weg is), maar ook
niet te vroeg.6
Voorbeeld: “Wat fijn dat je zo goed mee doet” in plaats van “Wat fijn dat je net zo goed mee deed”. Bij het tweede
voorbeeld ben je te laat met je compliment.
Breng positieve feedback zo dat duidelijk is waar die precies op gericht is en de ontvanger er zo veel mogelijk baat bij
heeft. Bijvoorbeeld: “Goede zinsopbouw en goed dat je ‘duurzame energie’ gebruikt.”
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Bij het verbeteren van een zin waarin het goede antwoord werd gegeven: “Goed zo, en nu nog een keer in een vloeiende
zin.”
Vermijd sarcasme, bijvoorbeeld: “O, je kunt nu tóch wel het juiste woord gebruiken…”
Vermijd het geven van kritiek op een geïrriteerde toon, bijvoorbeeld: “Gebruik nou toch eens het juiste woord!”

Let er verder op dat je leerlingen niet complimenteert voor hun eigenschappen maar voor hun gedrag, bijvoorbeeld als ze bij
een opdracht net zo lang oefenen totdat ze het begrijpen of kunnen, zeg dan niet: “Je bent slim”, maar prijs hen voor het feit
dat ze verbeteringen hebben aangebracht en zo hun opdrachten beter gemaakt hebben. Bedenk ook of je een compliment
individueel geeft of in het openbaar. Dat laatste kan nuttig zijn voor de rest van de klas, o.a. als aanmoediging voor de
anderen om beter te werken; het apart nemen van een leerling om hem of haar te complimenteren kan een grote indruk op
hem of haar maken. Het is aan te raden deze beide vormen afwisselend te gebruiken.
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Doel: Ik voel me geaccepteerd en gesteund (alle leeftijden) – Aandacht voor iedere leerling

Wanneer leerlingen merken dat hun leerkracht aandacht voor hen heeft, zullen ze zich geaccepteerd en gesteund voelen.
Verwelkom alle leerlingen bij binnenkomst aan het begin van de dag persoonlijk, door hun naam te
noemen. Probeer ook regelmatig iets persoonlijks eraan toe te voegen, door aan te haken bij een
gebeurtenis die je hebt opgevangen.7 Dit kun je ook toepassen op andere momenten van de dag,
bijvoorbeeld na een pauze of wanneer je langsloopt om de schriften op te halen of uit te delen. Probeer
deze momenten actief aan te grijpen om individueel contact te maken met kinderen, al is het maar
een knipoog of glimlach.

Doel: Ik ervaar erkenning van mijn omgeving (alle leeftijden) – Luisteren naar de ander en jezelf

Door goed te luisteren, zowel naar de ander als naar jezelf, kun je beter reageren op de leerlingen en
ervaren zij jouw erkenning.
Wanneer je met een leerling in gesprek bent, richt dan je aandacht op de ander en zijn/haar
gevoelens, maar ook op jezelf. Dit zorgt voor een volledig perspectief en voor dieper contact
tussen jou en de leerling. Zoek naar de behoefte en/of emotie achter de woorden van de leerling.
Wat heeft de leerling nodig? Let daarnaast ook op wat jijzelf vindt en voelt en benoem dit naar de
leerling. De leerling ziet zo hoe je op een positieve manier je emoties met elkaar kunt delen. Toon
begrip voor de leerling, maar houd ook een gepaste afstand.
Door je eigen emoties met een leerling te delen, maakt dat de leerling zich gezien en begrepen
voelt, maar ook dat jijzelf er een positief gevoel aan over houdt.
Doel: Ik ervaar positieve emoties (alle leeftijden) – Keuzes

Door de leerlingen keuzes te bieden over de manier waarop de taak uitgevoerd wordt, ervaren ze meer autonomie, wat het
welbevinden van de leerlingen verhoogt.
Leerlingen autonomie bieden doe je niet door ze zelf te laten kiezen wat ze willen doen, maar door ze keuzes te bieden. Zo
sluiten de activiteiten in de klas beter aan bij de kinderen, doordat ze mogen kiezen waar ze zich het fijnst bij voelen. Dit
verhoogt het welbevinden. Hieronder een aantal ideeën:
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Keuze van de vorm van verslaglegging: Je kunt leerlingen op verschillende manieren een opdracht laten presenteren.
Mogelijkheden zijn het schrijven van een verslag, presentatie, toneelstuk, debat, een videoverslag, demonstratie of
naspelen. Geef bijvoorbeeld de keus om leerlingen een PowerPoint te laten maken of een stuk tekst in Word te schrijven.
Andere keuzes waar de je leerlingen uit zou kunnen laten kiezen zijn een gedicht, tekening, verhaal etc.
Keuze van de volgorde van taken: Je kunt de leerlingen laten kiezen
in welke volgorde ze de taken uitvoeren. Dit kan alleen wanneer je
van tevoren uitgelegd hebt wat er moet gebeuren en wanneer de
leerlingen behoorlijk zelfstandig aan het werk kunnen met de
opdrachten. De ene leerling zal het met het makkelijkste, de andere
met het moeilijkste en weer een ander met het leukste werk
beginnen.
Keuze van een onderwerp: Je kunt de leerlingen zelf een subonderwerp laten kiezen, gerelateerd aan het hoofdthema,
waarmee ze aan de slag gaan. De opdracht kan dan zijn dat ze er informatie over verzamelen, een verhaal over
schrijven enzovoorts.
Gebruik de hogere denkvaardigheden uit de taxonomie van Bloom bij het uitvoeren van taken. Door leerlingen de stof
niet alleen te laten herinneren of begrijpen, maar ze ook te laten evalueren en creëren beklijft het beter.

Doel: Ik ervaar structuur en duidelijkheid in de klas (alle leeftijden) – Verwachtingen aangeven

Bij het zorgen voor structuur en duidelijkheid in de klas, is het belangrijk om aan te geven wat je van de leerlingen verwacht.
Wanneer je als leerkracht de les start met je verwachtingen, zorg je voor een stukje duidelijkheid
bij de leerlingen. Geef het doel van de les aan en zorg dat je dit op een manier doet die de
leerlingen motiveert om de stof van die les te willen leren. Waarom is het belangrijk dat de
leerlingen dit leren? Wat kunnen ze ermee, buiten school? Geef ook aan wat je van de leerlingen
in de les verwacht, wanneer en hoe ze hulp kunnen vragen en hoe lang ze over de taak mogen
doen. Kortom, zorg ervoor dat de vragen die leerlingen hebben, opgelost zijn voordat ze aan de
slag gaan. Daarnaast is het van belang dat je de gestelde eisen en regels consequent opvolgt.
Tip



Voor de afwisseling kun je ook eens aan de leerlingen vragen wat zij denken dat het doel van de les is, of hoe zij denken
dat ze het doel behalen.
Zorg dat de besproken verwachtingen ook zichtbaar zijn voor de leerlingen tijdens het werk. De tijd kan bijvoorbeeld
aangegeven worden met een zandloper of klok, het geluidsniveau met een stoplicht, enz.
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Doel: Ik voel me veilig in de klas en op school (alle leeftijden) – Klassenregels

Het bevorderen van het gevoel van veiligheid in de klas kan door het met elkaar opstellen van klassenregels, waar je
regelmatig op terugkomt.
Dit doel vraagt met name aandacht in het begin van het jaar aandacht. Je kunt gevoel van veiligheid bevorderen door
bespreekbaar te maken wat gewenst en ongewenst gedrag is en hierover regels op te stellen. Je ondersteunt hiermee ook de
behoefte aan autonomie. Bij het opstellen van klassenregels kun je volgende stappen doorlopen.









Stap 1 Stel vast wat voor gedrag of houding gewenst en ongewenst is  Leerling schrijft op hoe hij/zij behandeld
wil worden in de klas. Hoe ziet positief gedrag eruit en hoe klinkt het? En welk negatief gedrag moet worden vermeden?
Voor deze stap kun je in de bovenbouw de werkvorm placemat gebruiken. Je geeft aan ieder groepje van vier leerlingen
een werkblad met in het midden een rechthoek. Vanuit iedere hoek wordt een lijn getrokken naar de hoeken van het
blad, waardoor vier vakken ontstaan. Hierin schrijft elke leerling van het groepje zijn ideeën op. In de rechthoek in het
midden stellen leerlingen een lijst op met gedragingen waarover zij het eens zijn dat deze positief of negatief zijn.
Stap 2 Maak symbolen  Leerlingen maken tekeningen of symbolen die passen bij de positieve gedragingen. Je kunt
hiervoor ook de afbeeldingen gebruiken die horen bij Zien! (bij elke categorie uit de leerlingvragenlijst zijn afbeeldingen
beschikbaar), de leerlingen zelf tekeningen laten maken of afbeeldingen laten zoeken op internet.
Stap 3 Groepspresentaties  Leerlingen presenteren bevindingen en vertellen waarom zij voor de gedragingen op
de lijst hebben gekozen
Stap 4 Gezamenlijk besluit  Bespreek het leefklimaat in de klas en besluit gezamenlijk welk gedrag ze in de klas
wel en niet willen zien.
Stap 5 Belofte  Vraag als leerkracht aan de kinderen of ze verantwoording willen afleggen om
zich aan deze regels te houden, mondeling of schriftelijk (bijv. handtekening zetten op een poster)
Stap 6 Onder de aandacht houden  Om ervoor te zorgen dat leerlingen de richtlijnen niet zien
als een lijst voorschriften, is het belangrijk dat je regelmatig ernaar verwijst als het goed gaat of
de richtlijnen juist niet voldoende worden toegepast. Je kunt iedere week een andere regel centraal
stellen.

21

Doel: Ik ervaar bevestiging (alle leeftijden) – Positieve feedback geven

Door leerlingen positieve feedback te geven over wat ze goed gedaan hebben, geef je ze bevestiging over wat ze kunnen.
Wanneer je feedback aan leerlingen geeft, geef dan niet alleen aan wat ze fout gedaan hebben, maar vooral ook wat ze goed
gedaan hebben. Wees hierin concreet, zodat ze weten waarom je hen die feedback geeft.
Dan kunnen ze dit een volgende keer weer zo doen. Leerlingen leren vaak meer van duidelijk
commentaar op hun werk dat ze goed gedaan hebben, dan van kritiek op fouten3. Geef ook
aan wat de leerling nog nodig heeft of nog moet doen om de rest van de opdracht ook tot
een goed einde te brengen.
Tip


Positieve feedback krijgen is voor alle leerlingen belangrijk. Ook als leerlingen er niet
om vragen, vinden ze het fijn om te krijgen.

Geef feedback op een onverwacht moment. Wanneer
een leerling onverwacht feedback krijgt, komt het beter binnen en is hij eerder geneigd om
er even bij stil te staan. Als een leerling de feedback al verwacht had, zal hij deze snel weer
naast zich neerleggen. Het kan ook zijn dat een leerling alleen zijn best doet om een
compliment te krijgen, in plaats van dat hij zich goed gedraagt omdat dat hoort of hij hiertoe
intrinsiek gemotiveerd voor is.

Wanneer je merkt dat een leerling weinig vertrouwen heeft in zichzelf en zijn eigen kunnen,
kun je extra vaak positieve feedback geven, waarbij je erop let hoe je de boodschap
overbrengt. Zorg ervoor dat je dan je feedback formuleert volgens de interne stabiele
attributie, zodat het succes toegeschreven wordt aan het kunnen van de leerling: Intern wil
zeggen dat de leerling het resultaat aan zichzelf toeschrijft, hij heeft er dus iets voor gedaan.
Stabiel wil zeggen dat het altijd geldt en dus niet eenmalig was.
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Doel: Ik voel me veilig in de klas en op school (alle leeftijden) - Aandacht voor iedere leerling

Wanneer leerlingen merken dat de leerkracht individuele aandacht voor hen heeft, zorgt dit voor een beter welbevinden en
een hogere veiligheidsbeleving.
Verwelkom alle leerlingen bij binnenkomst aan het begin van de dag persoonlijk, door bij het begroeten
hun naam te noemen. Probeer ook regelmatig iets persoonlijks eraan toe te voegen, door aan te haken
bij een gebeurtenis die je hebt opgevangen. Bijvoorbeeld: “Goedemorgen Noortje, hoe is het nu met
je zieke paard?”. Hiermee laat je zien dat je met de leerling meeleeft. Wanneer de leerling aangeeft
dat het niet zo goed gaat, weet je bovendien dat een leerling hierdoor minder betrokken kan zijn op
zijn schoolwerk.


Let erop dat je zulke opmerkingen of vragen aan alle leerlingen stelt, en niet telkens aan dezelfde
leerlingen. Dan is de kans groot dat de leerlingen je vertrouwen schenken en zelf ook met hun
verhalen naar je toekomen.

Dit moment bij de deur is ook geschikt om leerlingen te wijzen op de regels. Kinderen die hun pet nog
ophebben of kauwgom kauwen, kun je er op wijzen dat dit niet geaccepteerd wordt in de klas.


Leerlingen die hier behoefte aan hebben, kun je een extra opsteker geven om zich vandaag aan een bepaalde regel te
houden. Ook kun je bepaalde kinderen alvast voorbereiden op een situatie: “Om 10 uur word je even uit de klas gehaald
voor een gesprek.”

Een vast patroon aan het begin van de dag is een goede start bij het handhaven van orde in de klas en dus structuur en
veiligheid voor de leerlingen.
Doel: Ik voel me geaccepteerd en gesteund (alle leeftijden) – Oogcontact

Kleine dingen, zoals het maken van oogcontact, kunnen al een bemoediging zijn, waardoor leerlingen zich geaccepteerd en
gesteund voelen.
Wanneer je als leerkracht weet dat een leerling iets moeilijk vindt, geef hem dan soms toch de kans om
het te proberen. Hierbij kun je hem stimuleren door oogcontact met hem te maken.
Een ander voorbeeld is het geven van een knipoog naar een leerling tijdens een aardrijkskundeles die gaat
over vulkanen, als je weet dat een bepaalde leerling dat een erg interessant onderwerp vindt en er thuis
zich ook in verdiept. Zo voelt het kind zich gezien en gekend door de leerkracht.
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Doel: Ik heb vertrouwen in de leerkracht (alle leeftijden) – Uitstraling

Een vrolijke, kalme uitstraling en het tonen van oprechte belangstelling aan de leerlingen, zijn twee aspecten die bijdragen
aan een veilig klimaat in de klas.
Wanneer een leerkracht vrolijk en kalm is, zijn leerlingen
geneigd om deze houding over te nemen.
Wees je dus als leerkracht bewust je uitstraling. Hoe kom
je over op de leerlingen? Zien ze het aan
je als je je ergert? Toon daarnaast oprechte belangstelling
voor de leerlingen. Glimlach regelmatig,
maak een praatje met ze. Kijk de leerlingen aan als je met
ze praat, kijk belangstellend als leerlingen
naar je toekomen om iets te vertellen of te vragen. Met
deze simpele dingen zorg je ervoor dat
leerlingen zich veilig voelen bij jou als leerkracht in de klas
en ook op school.
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1.2 Vanaf onderbouw basisschool
Autonomie
De behoefte aan autonomie
wordt vervuld.
Betrokkenheid





Welbevinden



Competentie
De behoefte aan competentie
wordt vervuld.

Ik ervaar de ruimte om
keuzes te maken met
betrekking tot de manier
waarop de taak uitgevoerd
wordt
Ik ervaar de ruimte om
keuzes te maken met
betrekking tot de inhoud van
de taak



Ik ervaar dat mijn
activiteiten zin hebben








Ik voel me bekwaam om een
bepaalde taak uit te voeren
Ik ervaar dat de uitdaging in
overeenstemming is met de
beleefde vaardigheden
Ik heb vertrouwen in mezelf
en het eigen kunnen
Ik krijg de mogelijkheid om
te laten zien wat ik heb
geleerd
Ik heb vertrouwen in mezelf
en het eigen kunnen

Relatie leerkracht

Relatie leerlingen

De behoefte aan een goede
relatie met de leerkracht
wordt vervuld.
 Ik voel me veilig in de klas
en op school
 Ik voel me geaccepteerd en
gesteund





Ik voel me veilig in de klas
en op school
Ik voel me geaccepteerd en
gesteund
Ik heb vertrouwen in de
leerkracht

De behoefte aan goede
relaties met andere
leerlingen wordt vervuld.
 Ik ervaar dat ik erbij
hoor




Ik ervaar dat ik erbij hoor
Ik heb vertrouwen in de
leerlingen

Doel: Ik ervaar de ruimte om keuzes te maken met betrekking tot de inhoud van de taak (vanaf onderbouw) – Uitdagende
leeractiviteiten

Om te bevorderen dat leerlingen ervaren dat de activiteiten in de klas zin hebben en ze het belangrijk vinden is het van belang
dat er voldoende uitdaging in taken zit. Dit heeft ook een positief effect op de betrokkenheid.
De taxonomie van Bloom kun je gebruiken bij het voorbereiden van rijke en uitdagende leeractiviteiten, deze leeractiviteiten
doen een beroep op verschillende denkvaardigheden. Tegelijkertijd kun je dit ook combineren met het aanbieden van keuzes.
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Analyseren, niveau 4 Bloom: Vergelijkingsactiviteit.
Een opdracht die je kunt geven om hogere orde denkvaardigheden te stimuleren is het
vergelijken en zoeken naar verschillen tussen bijvoorbeeld twee personen of dieren. Het
werken met vergelijkingen kan in verschillende taken worden geïntegreerd en heeft een
positief effect als leerlingen de nieuwe leerstof kunnen verbinden aan iets waar ze interesse
voor hebben. Bied structuur door aan te geven welke kenmerken vergeleken moeten
worden en wat is geleerd door het maken van de vergelijking.
o Voorbeeld: Het gaat in de natuurles over reptielen. Leerlingen kunnen de kenmerken van een reptiel (snelheid,
manier van voortplanten, leefgebied) vergelijken met die van een dier dat ze zelf leuk vinden.
Creëren, niveau 6 Bloom: Het ontwerpen van een spel of het ontwerpen en bouwen van een dierentuin:
http://www.slo.nl/primair/themas/wt/OntwerpEnBouwJeEigenDierentuin/

Voor meer informatie over de taxonomie van Bloom:
 Uitleg, leerdoelen voor de leerling, vragen die je kunt stellen en opdrachten die je kunt geven bij elke denkvaardigheid:
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom
 In de volgende Integratie Matrix staan opdrachten die je kunt geven per denkvaardigheid (Bloom), gecombineerd met
de Meervoudige Intelligenties (Gardner):http://talentstimuleren.nl/?file=1005&m=1386518543&action=file.download
Binnen de module leerlijnen in ParnasSys is een leerlijnenpakket beschikbaar (‘kader voor ontwikkeling’ van de SLO), waar
door Driestar onderwijsadvies per doel/denkvaardigheid per bouw tientallen lessuggesties worden gegeven. Voor meer
informatie
hierover
zie:
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primaironderwijs/parnassys/leerlijnen/leerlijn-(hoog)begaafdheid
Doel: Ik ervaar de ruimte om keuzes te maken met betrekking tot de inhoud van de taak (vanaf onderbouw) – Persoonlijke
projecten bovenbouw

Persoonlijke projecten zorgen ervoor dat leerlingen belangrijk vinden wat ze doen, wat een positief effect heeft op de
betrokkenheid. Ook ervaren ze autonomie, doordat ze zelf voor het project gekozen hebben.
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Het is belangrijk dat leerlingen de lesstof en activiteiten verbinden aan hun persoonlijke ambities. Dit
kun je doen door middel van een persoonlijk project, waarin leerlingen aan een eigen doel werken.
Dit kunnen persoonlijke doelen zijn, doelen die te maken hebben met burgerschapsvorming of doelen
met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling (voor ideeën zie Tabel 1). Leerlingen kiezen
een doel voor een persoonlijk project en werken daar een van tevoren gekozen periode aan.
Tip




Om klein te beginnen, kun je leerlingen eigen leerdoelen laten stellen, waar ze bijvoorbeeld
gedurende een dag/week aan willen werken. Laat ze dit doel noteren in een eigen logboekje
en laat ze daarin ook bijhouden hoe het werken aan dit leerdoel gegaan is. Geef de leerlingen aan het eind van de
les/dag 5 of 10 minuten de tijd om hierover na te denken en dit op te schrijven. Laat ze dan ook formuleren wat ze de
volgende keer hetzelfde/anders willen doen om zo nog dichter bij hun doel te komen.
Geef de leerlingen een lijstje met doelen om uit te kiezen. Wanneer leerlingen zelf een idee hebben voor een ander
doel is dat in overleg met jou ook mogelijk. Let er wel op dat het doel goed geformuleerd is, zodat duidelijk is waar het
kind naartoe werkt en dat het ook een haalbaar doel is. Zorg voor doelen die in de zone van naaste ontwikkeling liggen,
zodat de kinderen het goed kunnen behalen. Zo doen ze succeservaringen op en zijn ze gemotiveerder om nieuwe
doelen te stellen.

Tabel 1. Voorbeelden van doelen
Persoonlijk
*Ik kan een eigen boek schrijven
*Ik kan een goede presentatie geven
Burgerschapsvorming
*Ik zet me in voor kinderen die niet naar school kunnen, omdat… er oorlog /
armoede is
Sociaal-emotioneel
*Ik blijf rustig en vraag om hulp als er iets niet lukt (Impulsbeheersing)
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Doel: Ik voel me bekwaam om een bepaalde taak uit te voeren (vanaf onderbouw) - Afstemmingsstrategie

De afstemmingsstrategie heeft als doel dat de verantwoordelijkheid voor de werkhouding van de leerkracht naar de leerling
zelf verschuift.
Wanneer een leerling geen betrokkenheid laat zien, kan dit te maken hebben met de gedachten die hij heeft over prestaties
in het verleden. De leerling kan een resultaat aan 4 verschillende oorzaken toeschrijven (attributies). Leerlingen schrijven
resultaten aan zichzelf toe (intern) of leggen de reden van succes of falen buiten zichzelf (extern). Attributies kunnen eenmalig
gelden (variabel) of het zijn attributies die de leerling altijd gebruikt, algemeen geldend zijn (stabiel). Het type attributie is
bepalend voor start van de volgende taak.
Voorbeelden hiervan zie je in de tabel:

Stabiliteit

Attributies

Wie of wat is de oorzaak van succes of falen?
Intern

Extern

Stabiel

“Ik ben gewoon
niet zo slim”

“Ik heb een hele goede
meester”

Variabel

“Ik had vandaag
niet zoveel zin”

“Er werd geklust op de
gang en dat maakte veel
herrie”

Wanneer een leerling een keertje de fout
in gaat, zal het een variabele attributie als
oorzaak zien, maar zal de leerling nog
steeds denken dat hij het kan. Pas als hij
vaker faalt, gaat het op een stabiele
attributie lijken en denkt de leerling aan
mislukking.
Hierdoor
neemt
de
betrokkenheid af, de leerling schat al in
dat hij/zij zal falen op de volgende taak.
Wat kun je

dan doen om ervoor te zorgen dat leerling weer succes kan verwachten?




Probeer erachter te komen welke attributie de leerling gebruikt. Het model hierboven kun
je hiervoor gebruiken. Een mislukkingsgeoriënteerde leerling heeft interne stabiele
attributies bij een slecht resultaat (“Ik kan gewoon niet rekenen”) en variabele attributies
bij een goed resultaat (“Dit keer waren het makkelijke sommen”). De volgende keer zal
leerling de taak opnieuw negatief inschatten. Ga hierover het gesprek aan en wijs de leerling
op de oorzaken van falen.
In de aanpak kun je directief of responsief te werk gaan. Directief wil zeggen dat de opdracht
docentgebonden is: je speelt niet in op de omstandigheden van de leerling. Bij de responsieve manier houd je daar wel
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rekening mee, je legt de verantwoordelijkheid voor een deel bij de leerling. Hieronder lees je wanneer je welke manier
van aanpak het beste kunt gebruiken.
o Directief: Gebruik deze aanpak alleen als je weet wat de leerling gemist heeft in de instructie. Je bepaalt dan als
leerkracht wat het kind nog moet doen. Deze aanpak is niet effectief als je bijvoorbeeld weet dat er
familieomstandigheden zijn, een kind zal dan niet alsnog betrokken aan het werk gaan na directieve aanpak.
o Responsief: Stel vragen aan de leerling over de taak. “Hoe ver kun je komen denk je?” of “Wat heb je nog meer
nodig om de opdracht te kunnen maken.” Houd met de gedachten van de leerling over de taak rekening in je
eisen en instructie.

Doel: Ik ervaar dat de uitdaging in overeenstemming is met de beleefde vaardigheden (vanaf onderbouw) – Verschillen in
de klas

Wanneer je afstemt op de mogelijkheden van elk kind, zullen de kinderen meer gevoel van competentie hebben.
In veel klassen zijn de verschillen tussen leerlingen op het gebied van competentie groot, bijvoorbeeld door diversiteit in
cultuur, taal of etnische afkomst. Hieronder worden verschillende mogelijkheden genoemd die je helpen bij het afstemmen
op de mogelijkheden van elk kind1.




Het ontwikkelingsniveau: Kinderen raken gedemotiveerd als het werk te makkelijk is of raken onzeker omdat
uitdaging juist te groot is. Streef er niet naar dat alle leerlingen gelijk opgaan. Dat kan betrokkenheid in de weg staan.
Soms zijn ze er nog niet aan toe! Het aanbrengen van plezier in lezen kan bijvoorbeeld effectiever zijn dan problemen
te verhelpen.
Het individuele tempo: Het verschil in competentie kan een verschil in werktempo verklaren,
maar dat hoeft niet. Voorkom irritatie bij leerlingen die sneller zijn en een opgejaagd gevoel voor
kinderen die langzaam zijn. Dit kan bijvoorbeeld door sommige kinderen meer tijd te gunnen of
aanpassingen te doen in de hoeveelheid oefeningen.

Dit sluit aan bij de theorie van Vygotsky over de zone van de naaste ontwikkeling. Wat een kind al
zelfstandig kan volbrengen wordt aangeduid als het actuele ontwikkelingsniveau van het kind. Wat het
kind meer kan wanneer hij ondersteuning krijgt bij de uitvoering van een activiteit, duidt Vygotsky als de
zone van de naaste ontwikkeling.8


Belangrijk om hierbij op te merken, is dat kinderen die eenzelfde actueel ontwikkelingsniveau hebben niet per definitie
ook dezelfde zone van de naaste ontwikkeling hebben. Reden hiervoor is dat het ene kind met hulp van een volwassene
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een grotere stap kan maken dan het andere kind. Belangrijk is dus om te bepalen wat voor het kind de zone van de
naaste ontwikkeling is, om te zorgen dat het zich competent voelt en toch verder kan ontwikkelen.
Doel: Ik ervaar dat de uitdaging in overeenstemming is met de beleefde vaardigheden (vanaf onderbouw) –
Instructiebehoeften

Wanneer je de instructie afstemt op de behoefte van de kinderen, zullen de kinderen een groter gevoel van competentie
ontwikkelen en meer betrokken raken.
De leerlingen binnen een klas hebben verschillende behoeften wat betreft de instructie.1 Daarom is het van belang dat je als
leerkracht weet welke instructiebehoeften leerlingen hebben en daarop inspeelt. Op die manier verhoog je de betrokkenheid
van leerlingen en voorkom je dat leerlingen verveeld raken of afhaken. Hieronder worden verschillende mogelijkheden
genoemd die je helpen bij het afstemmen op de verschillen tussen kinderen.






De behoefte aan instructie: Leerlingen hebben niet allemaal dezelfde instructie nodig. Stel jezelf de vraag of de
klassikale instructie nuttig is voor iedereen en betrokkenheid bij elke leerling verhoogt. Sommige kinderen vinden het
leuk om zelf op zoek te gaan naar de oplossing en onderliggende theorie. Houd ook rekening met verschillen tussen
jongens en meisjes. Omdat jongens vaak minder verbaal zijn ingesteld, haken ze sneller af
bij alleen uitleg met woorden.
Voor zwakke leerlingen is pre-instructie effectief. Dat motiveert sterker dan extra hulp
achteraf. Leerlingen met specifieke vragen profiteren van verlengde instructie, maar
hiervoor kun je ook medeleerlingen inzetten. Wanneer leerlingen een ander iets mogen
uitleggen, vergroot dit het gevoel van competentie.
Door leerlingen zelf te laten meedenken over wat voor hen helpend is, werk je ook aan de
autonomiebeleving van de leerlingen en zullen ze meer betrokken zijn op hun werk.
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Doel: Ik ervaar dat de uitdaging in overeenstemming is met de beleefde vaardigheden (vanaf onderbouw) – Materiaal
voorzien van moeilijkheidsgraad

Door het materiaal wat beschikbaar is in de klas te voorzien van de moeilijkheidsgraad, kunnen de leerlingen iets kiezen wat
bij hun niveau past.
Om leerlingen te helpen om een keuze te maken voor materiaal wat bij hun niveau past, kun je de materialen voorzien van
een moeilijkheidsgraad2. Een voorbeeld hiervan is het labelen van leesboekjes in de bibliotheek of het labelen van
rekenspellen. Wanneer het kind materiaal gekozen heeft met het juiste niveau zal het gaan ervaren dat het past bij zijn eigen
vaardigheden en zal het zich competent voelen.
Tip


Gebruik bij het labelen van de materialen en spellen kleuren (géén groen/rood) of symbolen. Hiermee voorkom je dat
er meteen een waardeoordeel aan het label hangt. Vertel daarna aan de leerlingen van welke kleur of symbool zij iets
mogen kiezen.

Doel: Ik heb vertrouwen in mezelf en het eigen kunnen (vanaf onderbouw) – Positieve feedback geven

Door leerlingen positieve feedback te geven over wat ze goed gedaan hebben, krijgen ze meer vertrouwen in hun eigen
kunnen.
Wanneer je feedback aan leerlingen geeft, geef dan niet alleen aan wat ze fout gedaan hebben, maar vooral
ook wat ze goed gedaan hebben. Wees hierin concreet, en laat ze weten waarom je hen die feedback geeft.
Dan kunnen ze dit een volgende keer weer zo doen. Leerlingen leren vaak meer van duidelijk commentaar
op hun werk dat ze goed gedaan hebben, dan van kritiek op fouten3. Geef ook aan wat de leerling nog nodig
heeft of nog moet doen om de rest van de opdracht ook tot een goed einde te brengen.
Voorbeelden hiervan zijn:
-

Zie je wel dat je kunt rekenen met breuken? Je hebt al 10 sommen foutloos gemaakt!
Wat fijn dat je zo netjes geschreven hebt, het ziet er heel mooi uit! Kijk, je kunt het verschil tussen de n en de h nog
iets duidelijker laten zien, door de stok van de h voortaan iets langer te maken.
Zo dat vind ik knap van jou, dat je al helemaal zelf je jas aan kunt trekken! Dat is fijn, dan kan ik ondertussen andere
kinderen helpen. En misschien kun jij ook wel een kind helpen dat het nog een beetje moeilijk vindt?
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Tip






Positieve feedback krijgen is voor alle leerlingen belangrijk. Ook als leerlingen er niet om vragen, vinden ze het fijn om
te krijgen.
Geef feedback op een onverwacht moment. Wanneer een leerling onverwacht
feedback krijgt, komt het beter binnen en is hij eerder geneigd om er even bij stil te
staan. Als een leerling de feedback al verwacht had, zal hij deze al gauw weer naast
zich neerleggen. Of een leerling doet alleen zijn best om een compliment
te krijgen, in plaats van dat hij zich goed gedraagt omdat dat hoort.
Wanneer je merkt dat een leerling weinig vertrouwen heeft in zichzelf en zijn eigen
kunnen, kun je extra vaak positieve feedback geven, waarbij je erop let hoe je de
boodschap overbrengt. Zorg ervoor dat je dan je feedback formuleert volgens de
interne stabiele attributie, zodat het
succes toegeschreven wordt aan het
Attributies
Wie of wat is de oorzaak van succes of falen?
kunnen van de leerling. Intern wil
Intern
Extern
zeggen dat de leerling het resultaat
aan zichzelf toeschrijft, hij heeft er
Stabiel
“Ik ben gewoon
“Ik heb een hele goede
niet zo slim”
meester”
dus iets voor gedaan. Stabiel wil
zeggen dat het altijd geldt en dus niet
eenmalig was (voor een voorbeeld
“Ik had vandaag
“Er werd geklust op de
Variabel
niet zoveel zin”
gang en dat maakte veel van een interne stabiele attributie, zie
herrie”
onderstaande tabel).
Stabiliteit
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Doel: Ik heb vertrouwen in mezelf en het eigen kunnen (vanaf onderbouw) – Expressie mogelijkheden bieden

Wanneer je leerlingen de ruimte geeft om te laten zien wat ze kunnen, gaan ze zich competent voelen en dat bevordert hun
zelfvertrouwen.
Leerlingen zitten boordevol ideeën en theorieën en weten vaak veel meer dan je denkt. Door het bieden van ruimte voor
expressie van wat er in hen leeft, kun je hier achter komen. Ook voor andere leerlingen kan dit nuttig zijn, omdat ze van
elkaar kunnen leren. Door in je lessen voldoende mogelijkheden te bieden waarbij leerlingen hun kennis en vaardigheden
kunnen laten zien, voelen ze zich steeds meer competent en komen ze tot bloei.
Tip






Laat de leerlingen aan het eind van de rekenles gedurende 5 minuten in tweetallen werken en
om de beurt uitleggen hoe ze een som opgelost hebben. De andere leerling heeft de taak om
vragen te stellen bij iets wat hij niet begrijpt. Dit zorgt ervoor dat de uitlegger nog dieper gaat
nadenken over waarom hij een bepaalde strategie heeft toegepast.
Bij een les techniek kun je de leerlingen in groepjes laten nadenken over een te ontwerpen
product, bijvoorbeeld een auto die aangedreven wordt door een ballon of een auto met muizenval
als energiebron. Laat iedereen om de beurt vertellen aan welke eisen de auto volgens hem/haar
moet voldoen en welke ideeën ze bedacht hebben over het product.
Geef de leerlingen de ruimte om naast vertellen ook andere manieren te gebruiken om hun ideeën te uiten. Hierbij kun
je denken aan tekeningen, een prototype, enzovoort.
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Doel: Ik krijg de mogelijkheid om te laten zien wat ik heb geleerd (vanaf onderbouw) – Ervaringen delen

Door leerlingen hun ervaringen te laten delen, krijgen ze de mogelijkheid om te laten zien wat ze geleerd hebben.
Plan aan het einde van de les een moment voor de leerlingen om hun werk/ervaringen met elkaar te delen. Op deze manier
dwing je de leerlingen na te denken over wat ze geleerd hebben en mogen ze dit aan elkaar
presenteren, wat hun gevoel van competentie versterkt. Bij kleuters kun je dit toepassen na het
hoekenspel in de kring. Bij oudere kinderen kan het na activiteiten waarin leerlingen verschillende
dingen doen, zoals handvaardigheid of een project.



Laat de leerlingen van tevoren nadenken hoe ze in een paar zinnen kunnen vertellen wat ze
gemaakt hebben.
Vraag aan de andere leerlingen wat ze positief vinden aan het werk van de ander. Laat ze dit
zo concreet mogelijk benoemen.

Doel: Ik voel me veilig in de klas en op school (vanaf onderbouw) – Brievenbus

Een brievenbus in de klas, met daarin briefjes van ervaringen van leerlingen, geeft de gelegenheid om fijne en minder fijne
dingen met elkaar te bespreken.
Zet in de klas een ‘brievenbus’ neer, waar kinderen briefjes/tekeningen in mogen doen over dingen die
ze erg leuk of juist niet fijn vinden. Leeg deze elke week, bijvoorbeeld op vrijdag, lees/bekijk ze met
elkaar en praat erover. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen er nieuwe plannen of afspraken
gemaakt worden.1 Het in alle openheid bespreken van zulke onderwerpen en het maken van regels en
afspraken draagt bij aan een veilig klassenklimaat. Door de kinderen anoniem briefjes in de brievenbus
te laten doen, is de drempel lager voor ze om bepaalde situaties bespreekbaar te maken.
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Doel: Ik ervaar dat ik erbij hoor (vanaf onderbouw) - Nadruk op positief gedrag

Door de nadruk te leggen op positief gedrag en dat te belonen, ontstaat een veilig positief klassenklimaat, waarin de onderlinge
relaties goed zijn.
De “Good behavior Game” (in Nederland: Taakspel*) is bewezen effectief in het toenemen van acceptatie onder leerlingen en
de betrokkenheid. Het draagt ook bij aan een positief klassenklimaat, omdat onrustig en storend gedrag afneemt. Er zijn
verschillende varianten, maar hieronder volgen enkele basisregels. Deze tips kunnen geïntegreerd worden in alle lessen!
1. Verdeel de leerlingen in groepen van vier tot zes kinderen en moedig de leerlingen aan om hun groep een naam te
geven.
2. Leg het spel en de regels uit en bedenk samen een beloning voor als de groep zich aan de regels houdt. Dit kan heel
eenvoudig, bijvoorbeeld 5 minuten tekenen, voorgelezen worden of een spelletje doen. Moedig de leerlingen aan om
elkaar te helpen zich aan de regels te houden.
3. Geef aan hoe lang het spel duurt. Doe het niet de hele schooldag, zeker niet in het begin, en las ook
pauzes in.
4. Elke groep begint met hetzelfde aantal punten. Maak duidelijk dat wanneer een leerling een regel
overtreedt hij/zij punten verliest voor de eigen groep. Wanneer de groep aan het einde van het spel
voldoende punten overhoudt, mag het meedoen aan de beloning die vooraf is afgesproken.
5. Bekrachtig positief gedrag tijdens het spel, zodat leerlingen die zich niet aan de regels houden
geactiveerd worden om dit wel te doen. Je kunt er voor kiezen om de groep punten te geven bij positief
gedrag.
Taakspel is ontwikkeld door de CED groep en gebaseerd op de Amerikaanse Good Behavior Game. Zie voor meer
informatie: http://www.taakspel.nl/taakspelvarianten/taakspel-in-de-klas.aspx
* Taakspel zal vooral extrinsieke motivatie bevorderen, leerlingen zullen meer gemotiveerd worden door het winnen dan door
echt achter hun keuze staan. Gebruik het vooral als je verandering van gedrag wilt bewerkstelligen, bijvoorbeeld wanneer de
betrokkenheid onder druk staat door rumoer in de klas. Taakspel kan op termijn wel zorgen voor intrinsieke motivatie.
Leerlingen kunnen gaan ervaren dat ze beter kunnen werken, omdat Taakspel bevordert dat het rustig is in de klas. Het
nagesprek met de klas is dan ook heel belangrijk hierbij.

35

Doel: Ik ervaar dat ik erbij hoor (vanaf onderbouw) – Leerling van de week

Door elke week een leerling centraal te stellen over wie positieve dingen bedacht worden, ervaren de leerlingen dat
iedereen bij de klas hoort.
Stel elke week een leerling centraal, over wie de klasgenoten positieve dingen bedenken. Aan
het einde van de week ontvangt deze leerling van iedere leerling een compliment over wat de
leerling graag doet, waar hij goed in is of andere positieve eigenschappen. Dit kan mondeling
(bij jongere kinderen) of schriftelijk (bij oudere kinderen, evt. gekoppeld aan een les
tekenen/handvaardigheid om er iets creatiefs van te maken), bijvoorbeeld in de vorm van een
zon, waarbij de complimenten op de stralen geschreven worden.
Wanneer de leerling zoveel mooie dingen hoort, bloeit hij helemaal op en merkt hij dat hij echt
gewaardeerd wordt. Eventueel kan er nog een foto van een door de leerling uitgekozen
compliment gemaakt worden. Op deze manier blijft er ook nog een zichtbare herinnering over,
die de leerling in de klas of thuis kan bewaren.1
Tip


Als variant kun je aan het begin van het schooljaar een zon maken met de hele groep. Schrijf op het rondje in het
midden de naam van de klas, of iets als ‘wij horen erbij’ en laat alle kinderen hun naam op een zonnestraal plakken.
Hang deze op een centrale plek in de klas op, zodat de kinderen dit goed kunnen zien en benoem het regelmatig.



Wanneer de leerlingen het lastig vinden om complimenten te bedenken over hun klasgenoot, geef ze dan een
‘spiekbriefje’ waar complimenten op staan en waar ze uit kunnen kiezen.
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Doel: Ik ervaar dat ik erbij hoor (vanaf onderbouw) – Binnen- en buitenkring vanaf middenbouw

Door de leerlingen telkens met een andere leerling over het antwoord op de gestelde vraag te laten praten, wordt hun
betrokkenheid verhoogd en hebben ze het gevoel dat hun mening/ervaring er ook toe doet.
De leerlingen vormen twee kringen, een binnen- en een buitenkring. Zorg voor evenveel leerlingen
in de binnen- als buitenkring, zodat ze allemaal tegenover een andere leerling komen te staan.
De leerkracht geeft een stelling of onderwerp waar het gesprek over kan gaan. Na een kort gesprek
draait één van de kringen een aantal plaatsen door, waardoor de kinderen een nieuwe
gesprekspartner krijgen. Op deze manier kunnen er veel antwoorden/standpunten uitgewisseld
worden en hebben alle leerlingen input in het gesprek, wat de betrokkenheid verhoogt. Hierdoor
krijgen leerlingen ook het gevoel dat ze erbij horen en dat hun mening/ervaring ertoe doet.
Tip


Deze werkvorm kun je in veel verschillende lessen verwerken, waarbij leerlingen samen
praten over de mogelijke antwoorden op een vraag. Om deze vorm effectief te laten worden, kun je het best voor een
vraag kiezen waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.

Doel: Ik ervaar dat mijn activiteiten zin hebben (vanaf onderbouw) – Opdrachten verbinden aan de schoolpraktijk

Door opdrachten te verbinden aan de praktijk, ervaren leerlingen dat hun werk zin heeft.
Maak eens een lijst met klusjes die er gedaan kunnen worden voor de klas/school en vraag aan de leerlingen welk klusje zij
graag zouden willen doen. Laat de leerlingen een aantal weken verantwoordelijk zijn voor de klusjes. Voorbeelden hiervan
zijn de papierbak legen, computers aandoen en afsluiten, de schoolbibliotheek ordenen (boeken op alfabetische volgorde
zetten), thee rondbrengen bij de juffen en meesters en de schooltuin bijhouden. Leerlingen leren verschillende dingen van
deze taken, zoals theorie toepassen in de praktijk, maar ook verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast zijn ze nuttig bezig voor
de school.
Tip





Zorg voor een gevarieerd aanbod aan taken, zodat er voor iedere leerling iets is wat bij zijn/haar
interesse past.
Vraag oudere leerlingen ook zelf of ze activiteiten weten.
Vraag aan collega’s of zij nog leerzame klusjes te doen hebben.
Zorg dat de leerlingen niet verslappen in het onderhouden van hun klusjes. Wissel desnoods na een
paar weken om zodat ze nieuwe energie hebben voor een ander klusje.
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Doel: Ik heb vertrouwen in mezelf en het eigen kunnen (vanaf onderbouw) - Inzet en prestatie

Om vertrouwen in zichzelf te krijgen, is het nodig dat leerlingen het verband gaan zien tussen hun eigen inzet en hun
prestaties.
Om een gevoel van competentie te ontwikkelingen, kunnen leerlingen hun vorderingen volgen en het verband tussen inzet
en hun leerprestaties onderzoeken.

1. Stel met de leerling een leerdoel op (bijvoorbeeld: “Ik heb over een periode van 4 weken elke week 5 antwoorden of
meer goed op het dictee” of “Over vier weken heb ik een 8 voor mijn spellingtoets”). Laat leerlingen drie dingen
opschrijven
 het doel
 antwoord op de vraag: Hoe ga ik dit doel bereiken?
 antwoord op de vraag: Hoe goed ben ik bezig? (zo vaak invullen als nodig)
2. Laat de leerlingen hun vorderingen in kaart brengen (bijvoorbeeld door middel van het inkleuren van een staafdiagram).
3. Laat de leerlingen hun inzet en voorbereiding volgen in samenhang met hun vooruitgang. Laat
kinderen op een schaal aangeven hoe tevreden zij zijn met hun voorbereiding. Doordat
leerlingen hun inzet en voorbereiding in samenhang met hun leerprestaties bijhouden worden
ze zich meer bewust van het verband, zodat het gevoel van competentie verbetert.
Tip


Niet iedere leerling is zich bewust van het waardevolle van self-efficacy (het geloof in
eigen kunnen). Als leerkracht kun je dan verhalen vertellen over beroemdheden die doelen hadden bereikt,
omdat ze geloofden dat als ze maar goed genoeg hun best deden, ze veel konden. Voorbeelden zijn de verhalen
van Michiel de Ruijter (geschiedenisles), Willem van Oranje (geschiedenisles).

Doel: Ik heb vertrouwen in de leerlingen (vanaf onderbouw) – Buddy’s

Het werken met buddy’s stimuleert het vertrouwen tussen leerlingen.
Wijs elk kind een buddy toe, waarvoor hij de hele week/maand/periode moet zorgen. Dit kunnen
kleine dingen zijn, zoals de vraag of iemand mee wil spelen of het helpen bij iets wat de leerling
moeilijk vindt. Ook voor vragen of problemen kan de leerling zijn buddy om hulp vragen. Door
leerlingen zo met elkaar samen te laten werken, wordt er een vertrouwensband opgebouwd.
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Tip


Herinner de leerlingen gedurende de week geregeld aan het buddyschap en vraag naar (positieve) ervaringen. Door
het gesprek hierover aan te gaan, kunnen de leerlingen van elkaar leren.

Doel: Ik heb vertrouwen in de leerlingen (vanaf onderbouw) – Blindemannetje

Het spelen van blindemannetje is een situatie die vertrouwen van leerlingen op elkaar vereist. Ook kan het vertrouwen
hierdoor versterkt worden.
Deel de leerlingen in duo’s in, waarbij de ene leerling de blinde speelt en de andere de begeleider is. De
blinde moet de aanwijzingen van de begeleider opvolgen om zo een parcours af te leggen. De taak van
de begeleider is om zich in te leven in de blinde en aan de blinde uit te leggen wat hij moet doen om op
zijn bestemming aan te komen.
Tip


Voor de veiligheid kun je het parcours slechts laten bestaan uit getekende lijnen en
vakken/symbolen.
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1.3 Vanaf middenbouw basisschool
Autonomie
De behoefte aan autonomie
wordt vervuld.
Betrokkenheid




Ik voel me verantwoordelijk
voor mijn leerproces
Ik ben intrinsiek/autonoom
gemotiveerd

Competentie
De behoefte aan competentie
wordt vervuld.






Welbevinden






Ik laat mezelf leiden door
intrinsieke doelen en haal
deze doelen ook
Ik voel me een individu en
heb een positief zelfbeeld
Ik ben me bewust van eigen
kwaliteiten en ervaar de
ruimte om deze in te zetten



Ik kan geconcentreerd en
doelgericht aan een taak
werken
Ik ga op de juiste manier om
met moeilijkheden en
problemen
Ik zoek de oorzaken van
succes en falen op de juiste
plaats
Ik heb vertrouwen in mezelf
en het eigen kunnen

Relatie leerkracht
De behoefte aan een goede
relatie met de leerkracht
wordt vervuld.
 Ik voel me veilig in de klas
en op school
 Ik voel me geaccepteerd en
gesteund
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Ik voel me veilig in de klas
en op school
Ik voel me geaccepteerd en
gesteund
Ik heb vertrouwen in de
leerkracht

Relatie leerlingen
De behoefte aan goede
relaties met andere
leerlingen wordt vervuld.
 Ik ervaar dat ik erbij hoor



Ik heb capaciteiten voor
empathie, affectie en
intimiteit en ben bezig met
het welzijn van anderen

Doel: Ik voel me verantwoordelijk voor mijn leerproces (vanaf middenbouw) – Leerdoel in logboekje

Wanneer je leerlingen verantwoordelijkheid wilt laten voelen over hun eigen leerproces, kun je ze zelf een leerdoel laten
bedenken waar ze aan willen werken en ze hun voortgang bij laten houden in een eigen logboekje.
Help de leerlingen met het bedenken van een eigen leerdoel, door ze na te laten denken over hun
sterke en zwakke kanten. Laat ze een leerdoel kiezen bij een gebied waar nog winst te behalen
valt. Wanneer het niet lukt om zelfstandig een leerdoel te bedenken, kun je als leerkracht enkele
voorbeelden geven. Laat de leerlingen dit doel noteren in hun logboek (bijvoorbeeld een blad met
een bepaald format of een klein schrift). Zorg dat ze ook concreet beschrijven wanneer dit doel
behaald is, wat het resultaat is. Als leerkracht bepaal je hoe lang de leerlingen aan dit doel werken,
bijvoorbeeld een dag of een week. In hun logboek kunnen de leerlingen bijhouden hoe het werken
aan het leerdoel gegaan is. Geef de leerlingen hier aan het eind van de les/dag 5 of 10 minuten
de tijd voor om hierover na te denken en dit op te schrijven. Laat ze dan ook formuleren wat ze
de volgende keer hetzelfde/anders willen doen om zo nog dichter bij hun doel te komen.
Doel: Ik ben intrinsiek/autonoom gemotiveerd (vanaf middenbouw) – Keuze voor volgorde

Om leerlingen meer intrinsiek/autonoom te motiveren, kun je ze laten kiezen met welk vak te willen beginnen.
Geef eerst een korte uitleg, of zorg dat het activiteiten zijn die kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren, en laat
de kinderen daarna zelf de volgorde kiezen waarin ze eraan gaan werken. Wanneer ze werken met een
weektaak is dit gemakkelijk te implementeren, omdat ze daar vaak toch al redelijk zelfstandig aan werken.
Door de leerlingen de vrijheid te geven om eerst te doen wat ze echt leuk vinden (of juist moeilijk vinden)
raken ze meer betrokken op de activiteit.
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Doel: Ik kan geconcentreerd en doelgericht aan een taak werken (vanaf middenbouw) – Korte taak met weinig prikkels

Wanneer je start met een korte taak met weinig prikkels, is de kans voor de leerling groter dat hij succesvol is5.
Een eerste oefening voor leerlingen die het lastig vinden om geconcentreerd en doelgericht aan een
taak te werken, kan een heel korte taak zijn. Geef een opdracht aan de klas (dit kan bijvoorbeeld
stillezen zijn) en zeg dat ze deze opdracht 5 minuten moeten volhouden. Zet een timer op het bord,
en evalueer na afloop of het gelukt is om 5 minuten geconcentreerd te werken.
De volgende keer zet je de timer iets langer en stel je als doel om allemaal 10 minuten te
concentreren. Door ook hier weer bewust op te reflecteren, leer je kinderen manieren om zich te
blijven concentreren. Door het in een spelvorm te presenteren, zullen kinderen meer gemotiveerd
zijn om het te behalen. Beloon de kinderen wanneer dit lukt, maar bespreek ook dat dit voor de ene
leerling meer moeite kost dan een ander.
Tip




Wanneer leerlingen het moeilijk vinden, geef dan vooral complimenten over wat wel gelukt
is. Benoem het positieve, bespreek wat nodig is om het de volgende keer nog beter vol te
houden.
Voor kinderen die hier moeite mee hebben, kun je het aantal prikkels reduceren door de
leerling bijvoorbeeld op een plekje te zetten waar hij niet veel afleiding heeft. Door deze
aanpassingen help je de leerling om het doel te behalen en succeservaringen op te doen.
Wanneer dit gelukt is, kun je het doel moeilijker maken, bijvoorbeeld een langere tijd of op
zijn eigen plekje in de klas. Op deze manier voelt de leerling zich competent, als het gelukt
is, en wil hij het een volgende keer graag weer zo goed doen.

Doel: Ik ga op de juiste manier om met moeilijkheden en problemen (vanaf middenbouw) - Stoplicht

De stoplicht-methode helpt kinderen om inzicht te krijgen wanneer ze op welke manier met moeilijkheden en problemen om
moeten gaan.
Wanneer je in de klas werkt met een stoplicht, is het goed om met de leerlingen niet alleen de regels te bespreken, maar ook
wat ze kunnen doen wanneer ze een probleem hebben.
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Bijvoorbeeld: Als het stoplicht op rood mogen de kinderen niet lopen door de klas, niet praten en geen vragen
stellen aan de leerkracht. Wanneer ze iets niet begrijpen, moeten ze dit dus zelf proberen op te lossen of hun
vraag bewaren tot een later moment. Dit vinden kinderen vaak moeilijk, dus geef verschillende opties om hier
mee om te gaan. Laat ze bijvoorbeeld de som nogmaals lezen, het probleem opschrijven of de som overslaan.
Tip




Door het stoplicht bewust regelmatig op rood of oranje te zetten, beperk je de mogelijkheden van de
leerlingen om vragen te stellen, waarmee je ze stimuleert om eerst zelf een oplossing te bedenken. Maak
de tijd niet te lang, zodat je kinderen niet frustreert.
Laat de leerlingen na afloop bespreken hoe zij met hun moeilijkheden zijn omgegaan. Deze ‘good
practice’ verhalen zullen andere kinderen stimuleren en zo merken ze dat zij niet de enige zijn die hier
tegenaan lopen.

Doel: Ik zoek de oorzaken van succes en falen op de juiste plaats (vanaf middenbouw) - Reflecteren in logboekje

Wanneer je leerlingen op zoek wilt laten gaan naar de oorzaken van succes en falen, kun je ze aan het einde van de les laten
reflecteren op hoe ze deze les ervaren hebben, in een eigen logboekje.
Aan dit doel kan gewerkt worden door te reflecteren aan het einde van een les, bijvoorbeeld rekenen of taal.
Laat de leerlingen in een logboekje noteren hoe ze vonden dat het ging en waar dat aan lag. Hierdoor kun je inzicht krijgen
in de zaken waar een leerling zijn succes/falen aan toeschrijft. Aan zichzelf of aan iets anders;
eenmalig of altijd. Wanneer een leerling verkeerde schema’s heeft (bijvoorbeeld succes toeschrijft
aan iets buiten zichzelf of falen toeschrijft aan iets in zichzelf waar hij niets aan kan veranderen),
kun je hier met de leerling over door praten. Probeer om deze schema’s aan te passen door hem
op een ander inzicht te laten komen. Geef de leerling succeservaringen en vertel waar dit door
komt, bijvoorbeeld in de vorm van complimenten.
Tip
 Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van het schema ‘Denken om te leren’ van Castelijns
en Baas. In dit schema staan vragen die de leerling zichzelf moet stellen voor hij begint,
tijdens het leren, als hij klaar is en voor de volgende keer. Voorbeelden van deze vragen
zijn: Wat is het doel? Wanneer is het goed? Is het gelukt en hoe weet ik dat? Waar kwam
dat door? Hoe doe ik het de volgende keer?3
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Doel: Ik laat mezelf leiden door intrinsieke doelen en haal deze doelen ook (vanaf middenbouw) – Persoonlijke doelen

Wanneer een leerling een persoonlijk leerdoel opstelt, gaat dit over iets wat hij echt interessant vindt en waar hij graag meer
over wil weten. Dit is bevorderlijk voor zijn gevoel van autonomie en ook voor zijn motivatie.
Een goede manier om een keuzemogelijkheid te bieden is leerlingen zelf een persoonlijk leerdoel
binnen een onderdeel van het onderwijsprogramma te laten bepalen. De leerdoelen die de leerkracht
heeft vastgesteld zijn hierbij ook van belang. Baseer de beoordeling op basis van wat de leerling
gepresteerd heeft op basis van zijn/haar eigen leerdoel en het doel van de leerkracht.
Tip


Kies als leerkracht algemene doelen voor de leerlingen, waarbij de leerlingen hun eigen
specifieke doelen kunnen formuleren. Om het makkelijker te maken, kun je de leerlingen het
begin van de zin geven, bijvoorbeeld: “Ik wil (meer) weten…”.
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Gebruik voor de leerkrachtdoelen het document ‘Leerdoelen geordend per Zien-dimensie - Totaal.pdf’ onder
informatief.

Voorbeeld onderbouw
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Doel leerkracht: Leerling (her)kent eigen emoties en leert deze
beheersen
Doel leerling: Als ik boos word op … zeg ik dat rustig/loop ik eerst even
weg.
Voorbeelden bovenbouw
Natuur
Doel leerkracht: Leerlingen leren hoe elk van de hoofdorganen
afzonderlijk werkt en hoe de organen als systeem samenwerken.
Doel leerling: Ik wil meer weten over nieren en hoe ze werken
Rekenen
Doel leerkracht: Leerlingen kunnen de oppervlakte van een rechthoek
berekenen.
Doel leerling: Ik ga verhuizen en wil weten of mijn kamer in het nieuwe
huis groter is.
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Doel: Ik voel me een individu en heb een positief zelfbeeld (vanaf middenbouw) – Groei erkennen en successen vieren

Wanneer leerlingen inzicht krijgen in hun eigen groei en successen gaan vieren, draagt dit bij aan een positief zelfbeeld.
Maak voor de leerlingen een tabel of grafiek waarin ze hun groei kunnen bijhouden. Dit kan door het
aangeven van de mate van beheersing op een schaal van 0 tot 4. Ook kun je de leerlingen hun
scores, het aantal goed gemaakte opgaven, laten bijhouden in een grafiek. Doordat een leerling zijn
score met die van zichzelf vergelijkt, ziet hij zichzelf als een individu wat groeit. Het vieren van
successen is verbonden aan een groei-mindset. Dat wil zeggen dat een leerling ziet dat hij gegroeid
is doordat hij daar zijn best voor heeft gedaan.
Tip


Maak de groei zichtbaar in iets fysieks (bijvoorbeeld kralen in een pot, een toren bouwen, of
een tekening steeds verder afmaken) en laat de leerling dit bewaren. Zo heeft hij er een
herinnering aan, wat weer motiverend kan werken.

Doel: Ik ben me bewust van eigen kwaliteiten en ervaar de ruimte om deze in te zetten (vanaf middenbouw) – In De Rij

Door het inzetten van een activiteit waarbij veel verschillende vaardigheden aan bod komen, geef je leerlingen de kans om te
ontdekken waar ze goed in zijn. Een voorbeeld van zo’n activiteit is ‘In De Rij’.
Laat de leerlingen in een rij gaan staan op volgorde van een bepaald kenmerk. Kies het liefst een kenmerk waarover ze nog
niet veel van elkaar weten. Dit zorgt ervoor dat ze goed moeten communiceren. Naast communicatie komt hierin ook
rekenen/wiskunde aanbod en beweging.
De theorie van Gardner over Meervoudige Intelligenties geeft aan dat er acht soorten
intelligentie zijn. Iedere leerling heeft bepaalde voorkeuren voor intelligenties. Het is goed
om hiermee rekening te houden bij de voorbereiding van je lessen, zoals het kiezen van
werkvormen.
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Tip




Let er eens op welke vaardigheden je in je lessen veel vraagt van leerlingen en welke vaardigheden er minder aan bod
komen. Probeer die laatste dan bewust vaker naar voren te laten komen, door bijvoorbeeld een andere werkvorm te
kiezen, zodat leerlingen die daar goed in zijn ook aan hun trekken komen.
Het is ook goed voor leerlingen om eens een vaardigheid te oefenen waar ze nog niet zo goed in zijn.

Doel: Ik heb capaciteiten voor empathie, affectie en intimiteit en ben bezig met het welzijn van anderen (vanaf middenbouw)
– Praatmaatjes

Wanneer je gebruik maakt van vaste praatmaatjes, leren leerlingen om met elkaar om te gaan
en zal er een positieve relatie tussen de leerlingen ontstaan.
Creëer gedurende de week een aantal momenten waarop de leerlingen met hun praatmaatje
kunnen overleggen. Dit kan gaan over een gemaakte opgave, over hoe een bepaalde opdracht
aan te pakken of ook over een buitenschools onderwerp. Stel na een week/maand/periode nieuwe
praatmaatjes samen, zodat de leerlingen gedurende het schooljaar met verschillende
medeleerlingen betrokken zijn geweest.
Tip




De eerste keer dat je dit toepast, kun je kinderen zelf maatjes laten vormen zodat kinderen kunnen wennen aan de
manier van werken. Daarna wissel je de maatjes door en komen ze ook met kinderen in contact met wie ze normaal
niet zo vaak contact hebben.
Je kunt op ijsstokjes de namen schrijven van alle leerlingen uit de klas en deze vervolgens gelijkmatig verdelen over 2
potten. Trek vervolgens uit beide potten een stokje, wat de paren vormen. Of gebruik een digitale applicatie, die
kinderen aan elkaar koppelt, bijvoorbeeld www.maakgroepjes.xyz .
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