
Leticia Vandemeersche 
Sterke leerlingen in de klas
Basistools voor verrijkend lesgeven

Wat doe jij voor de sterkere leerlingen in je klas? Steeds vaker ondervind je als leerkracht grote verschillen tussen je 
leerlingen. De kans bestaat dan dat sterke leerlingen – onder wie hoogbegaafden – niet genoeg uitgedaagd worden, 
zich beginnen te vervelen of gaan onderpresteren. Meestal start je een zoektocht naar nieuw lesmateriaal, terwijl het 
antwoord gewoon in de inhoud van je eigen lessen ligt. In slechts enkele stappen kan jij je les zo verrijken dat je niet 
alleen de sterkste, maar álle leerlingen in je klas laat groeien.
Dit boek toont aan waarom en hoe het verrijken van je les het verschil maakt. Aan de hand van enkele theoretische 
modellen en de Taxonomie van Bloom beschrijft het welke kleine en haalbare ingrepen voor een groter leerrendement 
zorgen en hoe je de sterktes van je leerlingen kan ontdekken en inzetten. Uitgebreide praktijkvoorbeelden uit verschillende 
vakken maken de modellen in dit boek voor elke leerkracht concreet, herkenbaar en dus makkelijk toepasbaar.
Kortom, met dit boek heb jij de tools in handen om alle leerlingen in je klas – en dus ook de sterksten – leerstof op maat 
te geven.
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Taskforce  
Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
Onderwijs na COVID-19
Een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel is noodzakelijk, zeker nu COVID-19 zo heeft huisgehouden. 
Opeens is alles anders. Niemand kan meer doen wat hij/zij elke dag deed. Wie nu nog zegt dat verandering niet mogelijk 
is, wordt niet meer geloofd. Wat wordt het ‘nieuwe normaal’ in het onderwijs?
Het eerste deel van dit document is bedoeld voor onze ‘fans’: zij die blijvend zoeken naar een stip op de horizon. In 
het tweede deel richten we ons tot de ‘twijfelaars’ en ‘andersdenkenden’, die we meenemen in onze overwegingen en 
voorstellen. Deze leiden tot vijf ideeën voor nieuw onderwijs. In het derde deel schetsen we vier scenario’s voor een 
andere onderwijswerkelijkheid, vooral bedoeld voor belangstellende, potentiële scholen.

De Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs stelt zich ten doel politiek, onderwijs en samenleving te motiveren en 
te mobiliseren om het huidige onderwijs om te vormen in een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem en dit 
wettelijk vast te leggen. Hiertoe behoort onder meer een verbod op het zittenblijven en op het plaatsen van een leerling 
op een niet-passend onderwijsniveau (het zogenaamde afstromen).
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Maria Beerten & Tom van Waterschoot

Herstelgericht handelen
Groeikansen voor de hele school

Jezelf veilig en verbonden voelen op school. Dat is het klimaat waarin leerlingen en leraren het beste van zichzelf 
kunnen geven. Positieve relaties vormen daarvoor het uitgangspunt. Herstelgericht handelen helpt om die positieve 
relaties op te bouwen, te bestendigen en in geval van conflicten weer te herstellen.
Hoe kunnen conflicten op school en in de klas worden voorkomen? De basis vormt een herstelgerichte visie en houding. 
Het boek illustreert dit met tal van voorbeelden, tips en tools, waaronder het gebruik van  proactieve cirkels. De 
aanpak van grensoverschrijdend gedrag en conflicten komt vervolgens aan bod. De auteurs beschrijven gedetailleerd 
alle mogelijke herstelgerichte methodieken. Tot slot schetst het boek hoe een school concreet van een sanctionerend 
naar een herstelgericht beleid kan overgaan.

Op basis van een jarenlange enthousiaste praktijk binnen scholen en geïnspireerd door vele leerkrachten, directies 
en leerlingen, vertellen de auteurs over:
- leiderschap dat verbindend is,
- de kracht van waarden en normen die door de hele schoolgemeenschap bepaald worden,
- het versterken van leerprocessen met maximale betrokkenheid van elke leerling in de klas,
- conflicten die kansen worden om te leren en om empathie te ontwikkelen,
- de kracht van het ‘samen’-verhaal tussen leraren, leerlingen en ouders.
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Dieter Burssens, Eef Goedseels, Stefaan Pleysier & Nicole Vettenburg (Red.)

Turbulente leerlingen
Probleemgedrag op school positief aanpakken

Leerlingen zijn braaf, héél braaf. De meesten toch. Meestal.

Maar dus niet altijd. Soms gaan leerlingen door een turbulente periode. Een goede relatie met de leerling kan veel 
problemen voorkomen. Maar hoe doe je dat, wanneer je met probleemgedrag wordt geconfronteerd?

Hoe ga je het best om met thema’s zoals storend gedrag in de les, of met radicalisering, of agressie? Hoe voorkom je 
pesten, spijbelen of druggebruik? En wat kun je doen als er grensoverschrijdend gedrag werd gesteld? En vooral, hoe 
doe je dat met een maximale aandacht voor een positief schoolklimaat?

In dit boek komen niet alleen theoretische inzichten over probleemgedrag aan bod. Heel veel ervaringen uit de 
schoolpraktijk worden gebundeld en veelbelovende, inspirerende projecten worden gedetailleerd beschreven om 
heikele thema’s op school constructief aan te pakken. Het creëren van sterke sociale bindingen tussen leerling en 
school vormt daarbij de rode draad.
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OnderWijsTijd is een veelzijdig vaktijdschrift gericht op innovatie en verbetering van de lespraktijk, de integrale leer-
lingenzorg en leerbegeleiding in Nederland en Vlaanderen. Het slaat een brug tussen onderzoek en praktijk en biedt 
bruikbare en toegankelijk geschreven artikelen voor het onderwijs en het netwerk van zorg daaromheen. 

OnderWijsTijd richt zich tot leraren, welzijnswerkers, zorgcoördinatoren, jeugdtherapeuten, leerlingenbegeleiders, 
hulpverleners en iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met leerlingenbegeleiding, met welzijn en gezondheid 
of met eender welk zorgverbredingproject. 
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Dit is het eerste nummer van OnderWijsTijd. Een praktijkblad 
voor innovatie in school. Bij de naamgeving hebben we bewust 
afscheid genomen van woorden als zorg, speciaal, buitengewoon … 
De redactie wil graag de focus leggen op onderwijs. En dan met het 
oog op ‘goed’ onderwijs. Onderwijs dat zich zonder zorgen richt op 
vernieuwing en verbetering. 

De artikelen bouwen voort op kennis en ervaring die is opgedaan. 
Verworvenheden die hun bestaan hebben bewezen, vormen goede 
fundamenten om op voort te bouwen. Termen die daarbij horen, 
zijn evidence-based en informed-based practices. Ondanks deze (al te) 
mooie termen wil de redactie een geluid laten klinken dat aansluit 
bij de praktijk van alledag. Soms doorkijkjes naar mooie vergezich-
ten en altijd met als stip op de horizon het ideaal hoe elk kind weer 
beter mee kan doen. De droom van een inclusieve samenleving, te 
beginnen in het onderwijs, in de school.

Met het vertrouwen om daaraan te kunnen bijdragen nam de 
volledige redactie van Zorgbreed welbewust het besluit om bij 
uitgeverij Gompel&Svacina verder te gaan met OnderWijsTijd.

In dit eerste nummer treft u een mooie mix van artikelen. Arti-
kelen die onderwerpen behandelen die zowel voor Belgische als 
Nederlandse onderwijsprofessionals interessant zijn. Dat geldt 
in hoge mate voor de onderwerpen ‘hoogbegaafdheid’ (Bakx, 
Bulthuis, Diepstraten en Weterings / Desmet en Packlé) en 
‘gedrag’ (Haasen / Mijland). Beide thema’s worden geplaatst in 
de praktijk en er worden concrete handreikingen gedaan. Vermel-
denswaard is de insteek van Ivo Mijland, die aan de hand van een 
indrukwekkende film de praktijk van straffen een hoopgevende 
betekenis geeft door die term in te wisselen tegen ‘ontschuldigen’. 

Anton Horeweg legt in zijn artikel uit hoeveel invloed de corona-
crisis heeft op het gedrag van kinderen. Hij staat zelf voor de klas; 
een nabij-verhaal.

Suzanne van Norden vertelt over ‘de vruchtbare verbinding 
van schrijven en de zaakvakken’. Ook hier weer veelzeggende 
voorbeelden. 

Leraar worden betekent de stap kunnen zetten van opleiding 
naar beroep. Daar spelen veel (f)actoren een rol. Schellings, 
Helms-Lorenz en Runhaar doen een poging om de praktijkschok 
te dempen. Om een professionele ontwikkeling te bevorderen 
rapporteren zij uit de bevindingen van het project Begeleiding van 
startende leraren dat in Nederland wordt uitgevoerd.

Peter Mol gooit met het artikel Provocatieve pedagogiek de knuppel 
in het hoenderhok. Een positief kritische houding tegen alles wat 
in onze onderwijstijd voor vanzelfsprekend wordt gehouden.

Neem de tijd voor OnderWijsTijd!
Jan van Balkom, hoofdredacteur
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Aanzetten tot reflectie op de eigen lespraktijk
Begeleiding van startende leraren

Naast het geven van goed doordachte lessen 
wordt er als starter in het onderwijs veel van je 
verwacht. Leerlingen en hun ouders, school en 

maatschappij eisen hoge kwaliteit en maximale leerop-
brengsten van het gegeven onderwijs. Als een starter 
erin slaagt om overzicht te krijgen over de inhoud van 
haar lessen, hoe maakt zij een weloverwogen keuze uit de 
enorme hoeveelheid werkvormen die er bestaan om die 
inhoud over te brengen? En dan ook nog eens rekening te 
houden met allerlei factoren zoals de gewenste leerdoe-
len, de motivatie- en niveauverschillen tussen leerlingen, 
de impact van een bepaalde gebeurtenis en regelingen 
van de overheid, etc. Een leraar kan een les nog zo goed 
voorbereid hebben, hoe de les echter zal uitpakken blijft 
onvoorspelbaar. 

Een inductieprogramma
Het is duidelijk dat een startende leraar vanaf dag één 
met belangen en wensen van vele actoren om haar heen 
dient te leren omgaan. Dat is de context waarin ze leert 
hoe zij de juiste beslissingen neemt in situaties die niet 
voorspelbaar zijn, terwijl er een band opgebouwd wordt 
met de leerlingen en hun ouders en de collega’s. Na het 
volgen van de lerarenopleiding zijn de leraren start-
bekwaam. Door een intensieve stage en begeleidende 
theorie aan te bieden, zijn leraren voorbereid op het 
leraarschap. Maar het beroep echt onder de knie krij-
gen leert een leraar pas als zij gaat werken. Een goede 
begeleiding van startende leraren in de eerste jaren van 
hun loopbaan, ofwel een goed ‘inductieprogramma’ (of 
inwerkprogramma), is dan ook van cruciaal belang om 
een soepele transitie van opleiding naar beroep te bor-
gen, de praktijkschok te dempen en de ontwikkeling te 
bevorderen.

Voortijdige uitval reduceren
Naast het versnellen van de professionele groei van star-
tende leraren, hebben inductieprogramma’s als belang-
rijk doel om voortijdig uitval van starters te reduceren. 
De redenen die ten grondslag liggen aan beroepsverlating 
zijn divers en hebben onder andere te maken met een ge-
ring zelfvertrouwen van starters, stress en ontevreden-
heid over de werksituatie en een gebrek aan begeleiding. 
Inductieprogramma’s kunnen helpen om een deel van 
deze negatieve gevolgen te reduceren (Helms-Lorenz, 
van de Grift & Maulana, 2016). Inductie bestaat over het 
algemeen uit meer of minder geplande en geformaliseer-
de programma’s waarmee startende leraren ondersteund 
worden in hun ontwikkeling tot competente en effectieve 
professionals. In de afgelopen decennia is veel geschre-
ven over nut en noodzaak van inductie waaruit inzichten 
en handreikingen voor de begeleiding van startende le-
raren zijn af te leiden. Samengevat, inductieprogramma’s 
zouden een meerjarig project betreffen (bv. drie jaar) en 
gericht moeten zijn op 1) het creëren van optimale werk-
omstandigheden en 2) het creëren van een rijk leerarran-
gement (cf. Beijaard, Buitink & Kessels, 2010). Concreet 
zouden inductieprogramma’s de volgende ingrediënten 
moeten bevatten: 
1. Startende leraren moeten kunnen leren van het werk 

dat zij doen. De werkdruk moet voor hen de eerste paar 
jaar dan ook lager zijn dan die van hun ervaren colle-
ga’s (minder lesuren, meer parallelle klassen, etc.).

2. Enculturatie in school en schoolbeleid moet een expli-
ciet onderdeel vormen van het inductieprogramma.

3. De begeleiding en ondersteuning van startende lera-
ren moet geborgd worden in professionele ontwikke-
lingsplannen (POP’s).

4. Startende leraren bereiden lessen voor, bespreken 
de voorbereiding, worden periodiek geobserveerd en 
krijgen op grond hiervan en van leerlingpercepties 
feedback met begeleiding.
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5. Er moet een structuur ingericht worden voor intervi-
sie met peers en voor mentoring door ervaren en ge-
trainde begeleiders.

Gedeelde verantwoordelijkheid
De begeleiding van starters is een gedeelde verantwoor-
delijkheid van verschillende actoren die op drie verschil-
lende niveaus betrokken zijn in de begeleiding van de 
startende leraar (Beausaert, de Vos & de Wilde, 2018). 

Op het microniveau van de school bevindt zich de starter 
zelf, die vanaf het begin van haar loopbaan verantwoorde-
lijk is voor de eigen continue professionalisering, en die te 
maken heeft met verschillende begeleiders om haar heen. 
Denk bijvoorbeeld aan haar schoolcoach of mentor die 
expliciet de opdracht heeft haar te begeleiden in haar pro-
fessionalisering en haar zorgen voor zover mogelijk weg 
te nemen; collega’s binnen de sectie of afdeling die mede 
zorg dragen voor een goede inwerktijd; de teamleider die 
zorg draagt voor goede werkomstandigheden en een goede 
toerusting van de begeleider, etc. 

Op het mesoniveau kunnen opleiders van leraren-
opleidingen met scholen mee denken over geschikte 
begeleidingsmaatregelen en kunnen zij deze zelfs deels 
uitvoeren. 

Op macroniveau zijn het bijvoorbeeld beleidsmede-
werkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen die beleid formuleren op het gebied van 
begeleiding en is het de minister die uiteindelijk de eind-
verantwoordelijkheid heeft voor de facilitering van goede 
begeleiding van starters. Met andere woorden, inductie 
vindt plaats in een systeem met meerdere niveaus, waar-
bij alle betrokken actoren samen en individueel invloed 
hebben op de ontwikkeling van startende leraren en daar-
mee op de uiteindelijke leerlingopbrengsten. Hoe kan een 
inductiearrangement er dan uitzien?

Wat zijn voorbeelden van 
inductiearrangementen?
In de Lerarenagenda 2013-2020 stelde het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat alle starten-
de leraren in 2020 een driejarig begeleidingsprogramma 
moeten volgen op de werkplek. Deze ambitie uit de Lera-
renagenda is vertaald in een raamplan voor regionaal te 
starten projecten (MinOCW, 2013; Schellings, Helms-Lo-
renz & Runhaar, 2019; Vollaard, Vissers & van der Wolk, 
2019). Het raamplan bood universitaire lerarenopleidin-
gen de gelegenheid om met financiële ondersteuning van-
uit de Lerarenagenda een inductietraject voor starters in 
het voortgezet onderwijs op te zetten, samen met scholen 
in hun regio en hbo-instellingen die tweedegraads lera-
renopleidingen verzorgen. Het uitgangspunt was dat dit 
driejarige begeleidingstrajecten zouden worden die de 
vijf bovenstaande ingrediënten zouden bevatten.

Microniveau: de eerste schil om de starter
Inductiearrangementen zijn vaak direct gericht op de 
starter: van starters wordt verwacht dat zij zich vooral 
in de eerste jaren van hun loopbaan verder ontwikkelen. 
Begeleidingstrajecten kunnen gericht zijn op het uitbrei-
den van het vakdidactische repertoire en pedagogische 

Beginnen als starter in het onderwijs is een 
uitdaging. Vanaf dag één moet een startende 
leraar leren omgaan met belangen en wensen 
van vele actoren. Een goed ‘inductieprogramma’ 
voor startende leraren in de eerste jaren van hun 
loopbaan is essentieel om een soepele transitie 
van opleiding naar beroep te realiseren, de 
praktijkschok te dempen en een professionele 
ontwikkeling te bevorderen. Dit artikel brengt 
een aantal praktijkvoorbeelden samen die binnen 
het kader van het landelijk project Begeleiding 
van startende leraren worden vormgegeven 
en geflankeerd zijn door landelijk onderzoek 
(Schellings e.a., 2019).

‘Je komt met het idee dat je als leraar alleen leraar moet zijn,  
maar je bent ook pedagoog, opvoeder, je bent van alles.’  

(uitspraak starter)
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competenties, maar begeleiding kan ook gericht zijn op 
het ontwikkelen en verstevigen van de professionele 
identiteit. De ontwikkeling van vakdidactische kennis en 
vaardigheden is complex, waarbij idealiter theoretische 
kennisbases gekoppeld worden aan opgedane ervaringen 
in de klas. Een goed doordachte en onderbouwde lesvoor-
bereiding, lesuitvoering en evaluatie kunnen veel proble-
men in de klas voorkomen. Lesson study is een veelbe-
lovende aanpak om de (theoretische) ontwikkeling van 
vakdidactische kennis en vaardigheden in de praktijk te 
versterken en of te versnellen. Het samenwerkingsproces 
rond het verzorgen van (vak)lessen leidt tot het leren van 
en met elkaar, het leidt tot team- en gemeenschapsvor-
ming en de nadruk van Lesson Study ligt op het (verbete-
ren) van het leren van leerlingen. 

Begeleidingstrajecten kunnen ook gericht zijn op het ver-
stevigen van een professionele identiteit. Werkplezier 
hebben en behouden aan de start van hun loopbaan is 
belangrijk voor het welbevinden van leraren. Weten wat ze 

belangrijk vinden voor het lesgeven en weten wie ze zijn, 
dragen bij aan hun werkplezier. Startende leraren zouden 
moeten nadenken over vragen als: wat vind ik belangrijk 
in de omgang met leerlingen of met hun ouders? Hoe stel ik 
me op in overleg met collega’s en/of schoolleiders? Kan ik 
mezelf zijn als leraar? Wat zijn mijn opvattingen? Om dit 
soort vragen op identiteitsniveau te kunnen doorgronden 
is diepe reflectie nodig. Inductiearrangementen bieden 
startende leraren de mogelijkheid en ondersteuning om 
met speciaal daarvoor gemaakte opdrachten en zich in 
schooloverstijgende bijeenkomsten (Identity Workshops) 
bewust te worden van de eigen professionele identiteit.

Alle betrokkenen op de school zijn ervan overtuigd dat het 
belangrijk is nieuwe collega’s en zeker startende leraren 
een inwerkperiode te gunnen. Echter, de manier waarop 

deze inductieperiode wordt vormgegeven, kan per school 
verschillen en op de school kunnen de betrokkenen ook 
verschillen in hun perceptie hoe het traject is vormgege-
ven. Starters kunnen bijvoorbeeld een andere visie hebben 
op de gang van zaken (‘Mijn begeleider en ik kunnen door 
onze roosters niet een gemeenschappelijk moment vinden 
om een begeleidingsgesprek te voeren’) dan de teamleiders 
(‘In onze formatie houden we rekening met voldoende 
taakuren voor de begeleiding van starters’). Met behulp 
van een digitale scan (de Startwijzer) kunnen starters, 
begeleiders van starters, teamleiders en P&O-functiona-
rissen hun oordeel geven over verschillende onderdelen 
van inductie en aanverwante HRM-praktijken. Het doel 
van de digitale scan is om het denken vanuit een breed 
HRM-perspectief te stimuleren en om het gesprek tussen 
de verschillende actoren op school op gang te brengen.

Net zoals de hier aangehaalde Lesson Study is het gebruik 
van videobeelden in een leergemeenschap (een videoclub) 
een krachtig methodiek om startende leraren aan te zet-

ten tot reflectie op de eigen lespraktijk. Videobeelden 
kunnen helpen om een focus op klassenmanagement 
te verleggen naar een focus op het leren van leerlingen. 
Maar leraren samenbrengen in een leergroep garandeert 
niet dat er ook een rijke leeromgeving ontstaat: het is 
belangrijk een goede structuur en/of interventie te bieden 
waardoor een veilig leerklimaat en geschikte dialoog ont-
staan. De aanstuurder van de videoclub moet van tevoren 
goed nadenken over de vorm van de videoclub die past 
bij de eigen school. Aanstuurder en begeleiders van een 
videoclub moeten worden geschoold. Idealiter worden de 
leeropbrengsten uit een videoclub gedeeld in de school. 
Het opzetten en uitvoeren van een videoclub vraagt een 
ruime inspanning van alle deelnemers. Belangrijk is dat 
het traject niet alleen wordt mogelijk gemaakt (in forma-
tie), maar ook dat team- en/of schoolleiders actief hun 

De begeleiding van startende leraren  
is een gedeelde verantwoordelijkheid  
van verschillende actoren op micro-,  

meso- en macroniveau.



Begeleiding van startende leraren 5

betrokkenheid tonen. De aanpak van de school is cruciaal 
voor het welslagen van dit inductiearrangement. 

Naast het op gang krijgen van de discussie over in-
ductie en het uitvoeren van inductieonderdelen (Lesson 
Study, videoclub, Identity Workshops) zijn scholen zeker 
verantwoordelijk voor borging van het welzijn en de kwa-
liteit van doorgaande professionalisering van (beginnen-
de) leraren. Veranderingen die teweeggebracht worden in 
organisaties door de invoering van inductieonderdelen, 
zijn wellicht van korte duur als de afzonderlijke onder-

delen als onsamenhangend worden ervaren, als actoren 
niet overtuigd zijn van het nut van die onderdelen, als er 
tegenstrijdige opvattingen heersen binnen de organisatie 
over de doelen en uitvoerbaarheid van de onderdelen, en/
of als er weinig acties worden ondernomen om de ingezet-
te veranderingen te borgen. Om borging te bewerkstelli-
gen is het wenselijk dat de inductieonderdelen die worden 
ingevoerd aansluiten bij de behoeften van de school en 
dat de school zich eigenaar gaat voelen van het inductie-
arrangement. Borging van onderdelen wordt vergemak-

kelijkt als de doelstellingen van 
het inductiearrangement worden 
behaald en daarvoor is het gewenst 
dat de professionalisering van star-
tende leraren wordt gemonitord 
met een gevalideerd instrumen-
tarium. Schoolleiders moeten het 
belang van een goede begeleiding 
uitdragen naar alle betrokkenen. 
Dit vraagt onder meer om actief 
schoolleiderschap: de schoolleider 
kent en waardeert de vaardighe-
den van de starter, de begeleiding 
wordt voldoende gefaciliteerd en de 
kwaliteit van de begeleiding wordt 
gemonitord (bijvoorbeeld tijdens 
functioneringsgesprekken). Het is 
goed om verwachtingen die men 
stelt aan de beginnende leraren 
en hun begeleiders expliciet in het 
schoolplan op te nemen en hoe de 
kwaliteit van de begeleiding gemo-
nitord wordt. 

Mesoniveau: de tweede 
schil om de starter
Bij het opzetten van de inductiear-
rangementen uit het BSL-project 
zijn de lerarenopleidingen uitdruk-
kelijk betrokken in de uitvoering, 
bijvoorbeeld bij de scholing en of 
procesbegeleiding van videoclubs 
en/of Lesson Studies. Lerarenoplei-
dingen verzorgen ook programma’s 
waarin begeleiders van startende 
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leraren (coaches) geschoold worden in begeleidingsge-
sprekken met behulp van videobeelden. Juist in de in-
ductiefase is de coach/begeleider een centraal persoon 
voor de startende leraren. Het is daarom belangrijk dat 
coaches zo goed mogelijk worden voorbereid op hun taak 
bij de begeleiding. Dat kan door training/scholing in be-
paalde ondersteuningsvaardigheden, collegiale intervisie 
en/of begeleiding bij de uitvoering van hun taken. In een 
videocoachtraining komen deze ondersteuningsvaardig-
heden ruim aan bod. In de training oefenen coaches met 
het gebruik van videobeelden bij de begeleiding van star-
tende leraren. Bij de begeleiding blijkt video een krach-
tig instrument te zijn. Het terugkijken van beelden zorgt 
voor focus en/of referentie in het gesprek tussen coach en 
de starter en de videobeelden zetten aan tot reflectie over 
het eigen gedrag.

Lerarenopleidingen kunnen ook een rol spelen bij induc-
tiearrangementen gericht op het ontwikkelen van de 
professionele identiteit van leraren. Begeleiden van star-
tende leraren op hun professionele identiteit is belangrijk, 
maar hoe ziet zo’n begeleiding eruit? Inductiearrange-
menten zijn vaak gericht op het (sneller) wegwerken 

van deficiënties in het lesgeven en op psychologische 
ondersteuning bij problemen met orde en omgang met 
leerlingen. De begeleiding gericht op professionele 
identiteitsontwikkeling is voor leraren én coaches een 
nieuwe vorm van begeleiding die geleerd moet worden. 
Zowel startende leraren als hun coaches moeten leren hoe 
het gesprek over identiteit te voeren. Lerarenopleidingen 
kunnen faciliteren bij het leren voeren van begeleidings-
gesprekken gericht op de professionele identiteit, het 
ontwerpen van identity-opdrachten en het organiseren 
van schooloverstijgende bijeenkomsten. 

In voorgaande voorbeelden bieden de lerarenopleidin-
gen vooral scholing of professionaliseringstrajecten aan, 
wat als een top-down strategie kan voelen. Veel scholen 

hebben echter al ervaring met het begeleiden van star-
tende leraren. Begeleiders, coaches en schoolopleiders 
kunnen gezien worden als de spil van een inductiepro-
gramma. Hoe kan je als begeleider ervoor zorgen dat er 
op jouw school een solide en effectief inductieprogramma 
is voor alle startende leraren? Wie verzorgt dat inductie-
programma en hoe kan je het duurzaam implementeren 
in de school? Om ‘inductieprogramma’s op maat’ te ont-
wikkelen en om samenwerking tussen begeleiders van 
startende leraren van verschillende scholen te realise-
ren, kan de lerarenopleiding de mogelijkheid bieden aan 
begeleiders van startende leraren het inductieprogramma 
voor de eigen school te ontwikkelen in bovenschoolse pro-
fessionele leergemeenschappen of in projectgroepen. In 
een professionele leergemeenschap kunnen begeleiders 
van verschillende scholen hun ervaring en expertise bun-
delen, samen bepalen wat nodig is voor de eigen school, 
wat ze daartoe willen ontwikkelen en (leren) hoe ze dat 
willen aanpakken en evalueren. Niet alleen de begeleiders 
van starters leren in professionele gemeenschappen hoe 
zij inductiearrangementen kunnen opzetten, maar juist 
álle participanten leren. In een projectteam kunnen naast 
begeleiders van startende leraren ook leidinggevenden en 

opleiders vanuit de lerarenopleiding plaatsnemen. Onder 
de begeleiding van een projectleider of projectonder-
steuner kunnen de deelnemers zich ontwikkelen op hun 
inzicht in de leerbehoefte van startende leraren, in hun 
kennis over landelijke ontwikkelingen en/of in hun kennis 
over vergelijkbare inductieactiviteiten op andere scholen. 
Leden van een projectgroep ontwikkelen gezamenlijk 
opvattingen over inhoud, relevantie en doelstellingen 
van inductiearrangementen en bereiken overeenstem-
ming over een gezamenlijke manier van werken binnen 
de projectgroep. Tot slot ontwikkelen deelnemers hun 
eigen kunnen in nieuwe rollen, bijv. verbreden van coa-
chingvaardigheden, het uitvoeren van trainingen voor 
begeleiders van startende leraren en het aangaan van 
overleg met verantwoordelijken.

Maatwerk in de begeleiding is effectief.
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Macroniveau: de derde schil om de starter
De Nederlandse overheid heeft het BSL-project geïniti-
eerd, het raamplan laten schrijven en de voortgang laten 
monitoren in diverse tussentijdse verantwoordingen. 
Naast het opzetten en uitvoeren van de inductietrajecten 
werd ook het belang van het landelijk en regionaal on-
derzoek benadrukt (zie voor voorbeelden van het regio-
naal onderzoek Schellings et al., 2019). Aandachtspunten 
voor de overheid waren het bereiken van zoveel mogelijk 
scholen en aandacht voor de uniforme dataverzameling 
ten behoeve van de evaluatie van de opbrengsten. De uni-
forme dataverzameling staat in de volgende paragraaf 
beschreven.

Wat zijn de opbrengsten van het 
BSL-project?
Een belangrijk onderdeel van het landelijk BSL-project 
bestaat uit een grootschalig onderzoek van de Rijksuni-
versiteit Groningen onder leiding van Michelle Helms- 
Lorenz en collega’s. Het doel van het onderzoek was om 
de ontwikkeling van de pedagogische-didactische vaar-
digheden en de begeleiding van de startende leraren te 
monitoren tijdens en na het uitvoeren van de verschillen-
de inductiearrangementen. Volgens de uitgangspunten 
zou een inductieprogramma een drietal jaar moeten be-
slaan, dus de startende leraren werden drie jaar gevolgd 
(Helms-Lorenz et al., 2019; Vollaard et al., 2019, hoofd-
stuk 4, p. 42-49).

Het pedagogisch-didactisch handelen van 3035 star-
tende leraren werd door 2700 getrainde coaches in de 
school geobserveerd met behulp van het Internatio-
nal Comparative Analysis of Learning and Teaching 
(ICALT) observatie-instrument. Dit instrument brengt 
zes gedragsdomeinen in kaart die van belang zijn voor 
de effectiviteit van het handelen van een leraar, namelijk 
veilig en stimulerend leerklimaat, efficiënt klassenma-
nagement, heldere instructie, intensieve en activerende 
les, afstemmen instructie en verwerking op verschillen 
en aanleren van leerstrategieën. Daarnaast werd het 
pedagogisch-didactisch handelen van de startende lera-
ren door leerlingen in kaart gebracht met behulp van 
een leerlingvragenlijst. Tot slot werd aan de startende 

leraren een vragenlijst voorgelegd over de hen ervaren 
inductieactiviteiten op het gebied van werkdrukreductie, 
school-enculturatie, professionele ontwikkeling en bege-
leiding in de klas (zie ook voorgaande uitgangspunten van 
inductieprogramma’s). 

Uit het onderzoek blijkt onder meer:

Bij aanvang van de inductiefase: 
 — Volgens de observatoren zit een derde van de leraren 
onder het gewenste startniveau, het oordeel van de 
leerlingen is iets positiever.

 — De startende leraar creëert een goed en veilig leer-
klimaat, heeft goed klassenmanagement, de uitleg is 
voldoende duidelijk en de lessen zijn voldoende acti-
verend.

 — De startende leraar heeft moeite met het afstemmen 
op verschillen en het aanleren van leerstrategieën.

Na afronding van de inductiefase:
 — De vooruitgang is het grootst bij leraren met een rela-
tief laag startniveau en het kleinst bij de leraren met 
een hoog startniveau.

 — Leerlingen zien een kleinere groei dan de observatoren.

Ervaren inductie-activiteiten:
 — Startende leraren ervaren vooral begeleiding in de klas 
en aanbod van systematische professionalisering.

 — De groep leraren met de laagste startvaardigheid rap-
porteert vaker aangeboden begeleiding dan de hoogste 
vaardigheidsgroep, de verschillen zijn klein.

De eindconclusie van het landelijk onderzoek (Helms- 
Lorenz et al., 2020) is dat bij de begeleiding van startende 
leraren zowel achtergronden van de starter (leeftijd, 
geslacht, opleiding) als contextuele invloeden (sociaaleco-
nomische status van de leerlingen, samenstelling  van 
de schoolstaf, leerlingkrimp, aantal vestigingen van 
een school, leerlingaantallen) een rol spelen. Hoewel 
starterende leraren wel rapporteren over aangeboden 
begeleiding, is de begeleiding niet voor alle startende lera-
ren even goed georganiseerd.
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Waar staan we nu na het landelijk 
BSL-project?
Het landelijk BSL-project (2013-2019) was een gedeelde 
verantwoordelijkheid van verschillende actoren op drie 
verschillende niveaus: micro-, meso- en macroniveau. 
Het landelijk onderzoek lijkt vooral gericht op het mi-
cro- en mesoniveau (i.e. begeleiding in de klas en de be-
geleiding buiten de klas door school en/of door externe 
professionalisering). Binnen samenwerkingsverbanden 
uit het project (zie eerder) zijn goede inwerktrajecten 
ontwikkeld die op grotere schaal geïmplementeerd kun-
nen worden in het onderwijs (Helms-Lorenz et al., 2019; 
Schellings et al., 2019; Vollaard et al., 2019). Wat echter 
niet bekend is, is of deze trajecten ook geborgd kunnen 
blijven. Duidelijk uit het onderzoek blijkt dat maatwerk 
in de begeleiding zeer effectief is. Leraren met een laag 
startniveau krijgen de meest intensieve begeleiding en 
dat vertaalt zich in grotere effecten.
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Kader om gedragsproblemen te voorkomen
Basisondersteuning Gedrag

Dertien procent van de leerlingen in het basis-
onderwijs maakt inmiddels gebruik van 
voor zieningen voor jeugdhulpverlening en 

de afgelopen twee jaar is het speciaal onderwijs weer 
gegroeid. Een verontrustende ontwikkeling die op z’n 
minst veronderstelt dat de gedragsontwikkeling van 
kinderen in veel gevallen niet soepel verloopt. Reden 
genoeg om de Basisondersteuning in het onderwijs op 
orde te krijgen. Het aanbieden van een kwalitatief goede 
Basisondersteuning Gedrag kan verwijzing naar onder-
wijszorgarrangementen en speciaal onderwijs helpen 
verminderen en de kwaliteit van scholen doen toenemen. 
Het kader kan als richtlijn bij curriculumontwikkeling en 
uitvoering ingezet worden.

Basisondersteuning
Met de wet op het Passend onderwijs (2014) is de opdracht 
aan alle scholen binnen een samenwerkingsverband om 
dezelfde basisondersteuning te bieden; bijvoorbeeld pro-
gramma’s gericht op burgerschap of (het voorkomen van) 
gedragsproblemen. Uit onderzoek van het Nederlands 

Regieorgaan Onderwijsonderzoek 
(2018) blijkt dat scholen en samen-
werkingsverbanden in de uitwer-
king van de basisondersteuning en 
uitvoering nogal sterk verschillen; 
er is geen landelijke norm. Vanuit 
de scholen is er een negatieve hou-
ding ten opzichte van een landelij-
ke norm, omdat deze gevoelsmatig 
indruist tegen de beleidsvrijheid en 
autonomie. Er blijkt ook handelings-
verlegenheid in de scholen te zijn als 
het gaat om het omgaan met gedrag 
en wel specifiek met gedragspro-
blemen. Immers, als een leraar niet 
weet hoe hij basisondersteuning 
kan bieden en er is geen werkwijze, 
hoe dan te handelen in de klas? 

Basisondersteuning Gedrag is bedoeld voor alle 

leerlingen, zodat ze zich gezond kunnen ontwikkelen en 

om te voorkomen dat er gedragsproblemen in de school/

klas ontstaan. Het gaat over het ontwikkelen van sociaal 

gedrag, het bevorderen van het welzijn, het ontwikkelen 

van taakgedrag en het invoegen in de culturele context 

van de school en de buurt.

Onderwijszorgarrangementen
Reduceren van de intensiteit en complexiteit van bestaand

probleemgedrag dat resistent is gebleken voor interventies uit
onderstaande niveaus van afstemming.

Aanvullende ondersteuning in kleine groepen
Bij leerlingen bij wie probleemgedrag wordt gesignaleerd of

verwacht, wordt in een korte periode extra aandacht gegeven aan 
aan te leren vaardigheden, om een reductie van probleemgedrag

te realiseren.

Basisondersteuning Gedrag
Universeel onderwijsaanbod m.b.t. Gedrag voor alle leerlingen.
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Naar een kader voor 
Basisondersteuning Gedrag
Basisondersteuning Gedrag is bedoeld voor alle leerlin-
gen. Het is ‘goed’ onderwijs, want dit is de beste preven-
tie tegen gedragsproblemen. In het algemeen zouden we 
kunnen stellen dat we met de Basisondersteuning Ge-
drag tot doel hebben dat we leerlingen opvoeden en on-
derwijzen zodat ze kennis hebben, verantwoordelijk zijn, 
zorgzaam zijn en zich sociaal competent voelen. Dat ze 
zich ontwikkelen tot een positief lid van de familie en de 
buurt, volwassenen worden die een bijdrage leveren aan 
de maatschappij.

Basisondersteuning gaat uit van een onderwijszorgcon-
tinuüm; een brede en gelaagde structuur waarin het 
onderwijs op verschillende niveaus wordt uitgevoerd. 
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de niveaus van instruc-
tie en preventie elkaar opvolgen. Basisondersteuning is 
de basisinstructie voor alle leerlingen; in het niveau daar-
boven valt de aanvullende instructie met strategieën en 
interventies voor groepen leerlingen die onvoldoende 

profiteren van de basisondersteuning. Op het hoogste 
niveau worden de basis, plus de aanvullende instruc-
ties, aangeboden, aangevuld met individuele intensieve 
instructie. 

Uitgaan van een continuüm in het curriculum betekent 
dat de lagen van onderwijsondersteuning in relatie met 
elkaar staan en dat de inhouden uit de onderwijs- en zorg-
arrangementen op elkaar aansluiten. Basisondersteuning 
Gedrag vindt plaats in de klas, door de leraar, maar wordt 
ook doorgetrokken naar het onderwijsprogramma van 
de school en wordt afgestemd op regionale afspraken. En 
wat vooral belangrijk is: school, bestuur en ouders geven 
samen kleur aan de basisondersteuning. 

Basisondersteuning Gedrag omvat het implementeren van 
effectief gebleken programma’s en praktijken die aantoon-
baar goede opbrengsten hebben voor de meerderheid van 
de leerlingen. We vinden programma’s effectief als ten 
minste tachtig procent van de leerlingen profiteert van het 
aanbod in de basisondersteuning of als de interventie is 
opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies 
van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Om doe-
len te realiseren moet duidelijk zijn wat alle leerlingen 
aangeboden wordt en wanneer leerlingen voldoende 
geleerd hebben. 

Vier thema’s in de 
Basisondersteuning Gedrag
Welke ‘ingrediënten’ zijn noodzakelijk om voor de Basis-
ondersteuning Gedrag een evenwichtig en zo effectief 
mogelijk curriculum te ontwikkelen? Het hier gepresen-
teerde kader (zie figuur 1) is ontstaan vanuit de onder-
wijspraktijk en vanuit actuele kennis op vier afzonderlij-
ke thema’s. 

De vier thema’s vormen de inhoud van de Basisondersteu-
ning Gedrag. Als deze vier thema’s aangeboden worden 
door de leerkracht in de klas, kunnen we ervan uitgaan dat 
er sprake is van een evenwichtig aanbod voor de gedrags-
ontwikkeling van alle leerlingen. 

Scholen hebben bij de gedragsontwikkeling van 
leerlingen, samen met ouders, een belangrijke 
rol. Goede scholen realiseren een motiverend 
onderwijsaanbod en slagen erin om het 
welzijn van de leerlingen te bevorderen. Het 
blijkt echter dat er nog veel leraren zijn die de 
gedragsontwikkeling van leerlingen onvoldoende 
stimuleren, vooral als er problemen ontstaan. Zij 
slagen er, naar hun eigen mening, onvoldoende 
in om een positieve sfeer te creëren voor alle 
leerlingen.

Veel leraren slagen er, naar hun eigen mening,  
onvoldoende in om een positieve sfeer te creëren voor alle leerlingen.
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De vier thema’s van het kader gaan niet over voorgeschre-
ven methodieken, programma’s of praktijken. Ze vragen 
om een zorgvuldige analyse van een door een school of 
leraar gekozen methodiek. Belangrijke vraag voor analyse 
is: welke thema’s worden aangeboden in ons curriculum 

en welke nog niet? Het kader is niet voorschrijvend en er 
kunnen ook – beredeneerd – ontwikkelingsaspecten wor-
den weggelaten. De keuze voor methodiek en invulling 
is in beperking vrij. Dat betekent dat een leraar zich laat 
leiden door het schoolbreed gekozen kader Basisonder-
steuning Gedrag van de school en dat de school zich richt 
tot het gekozen kader van de Basisondersteuning Gedrag 
van het samenwerkingsverband.

Voor de ontwikkeling van het curriculum Basisonder-
steuning Gedrag is het noodzakelijk dat er vanuit een 
analytische blik naar de vier thema’s wordt gekeken. Het is 
immers van belang dat op alle deelaspecten van de Basis-
ondersteuning Gedrag onderwijs aangeboden wordt en we 

willen weten wat we met ons aanbod bereiken. Met andere 
woorden: bieden we het goede aan en leren de leerlingen 
er voldoende van?

Het thema gedrag in het 
onderwijscontinuüm 
Een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling van leerlin-
gen is een voorwaarde om tot leren te komen. Helaas is 
nog altijd onvoldoende duidelijk of en wanneer handels-
wijzen leerrendement opleveren. (Werkt deze methodiek 
in het algemeen, en werkt het ook voor onze leerlingen?) 
Daar zullen we als onderwijs, onderzoekend, meer zicht 
op moeten krijgen in de komende jaren. Op die manier 
kan het onderwijs, door kennisontwikkeling in de prak-
tijk, de Basisondersteuning Gedrag verder vormgeven. 

Het aanleren van 
gedrag in de 

culturele/maatschappelijke
context en de

omgeving

Taakgedrag

Het bevorderen 
van de

emotionele
ontwikkeling

Het bevorderen 
van de sociale

ontwikkeling en
het aanleren van

sociaal gedrag

Figuur 1. Vier thema’s in de Basisondersteuning Gedrag

Basisondersteuning Gedrag heeft tot doel  
leerlingen op te voeden en te onderwijzen zodat ze kennis hebben,  

verantwoordelijk zijn, zorgzaam zijn en zich sociaal competent voelen.

Een evenwichtige persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen is een 

voorwaarde om tot leren te komen.
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Drs Mariette Haasen is docent/
onderzoeker en lid van de 
curriculumcommissie voor het domein 
Gedrag binnen de masteropleiding 
Educational Needs van Fontys 
Hogescholen en hoofddocent binnen 
de postdoctorale opleiding tot 
schoolpsycholoog.

Themanummers op komst!

Nummer 2 van jaargang 2021 van OnderWijsTijd is een themanummer over verslaving. De aanpak van 
allerlei aspecten inzake ‘verslaving en onderwijs’ komt in dit nummer aan de orde. 

De redactie bereidt zich momenteel ook voor op de samenstelling van een themanummer over ‘de school 
na corona’. In dat nummer kijken onderwijsprofessionals terug op de COVID-19-pandemie. Niet met de blik 
van ontreddering en wanhoop, maar met de focus op wat we hebben geleerd van gebeurtenissen waarover 
we plotseling geen regie meer hebben. 

Uw bijdragen of tips zijn welkom bij de redactie: Jan.vanbalkom@gompel-svacina.eu. 
OnderWijsTijd deelt graag uw kennis en ervaring.



Kinderen en jongeren in de knel tijdens 
tweede schoolsluiting
De coronacrisis en het onderwijs

Majone Steketee, hoogleraar Erasmus Universi-
teit en deskundige op het gebied van huiselijk 
geweld, sprak eerder al haar zorgen uit. Uit 

recent onderzoek (november 2020) blijkt niet dat er een 
toename is, wel dat het geweld onveranderd hoog blijft in 
gezinnen waar het al speelde.1 Dus voor 119.000 kinderen 
verslechtert de situatie niet, maar ze zitten er wel vaker in. 
Om een verdere indruk te krijgen van dit soort cijfers, raad 
ik de nieuwjaarsbrief van docent Peter van Limpt aan.2 
Niet echt bemoedigend. 

Lichtpuntjes
Soms zijn er ook lichtpuntjes. De Becker (2020)3: ‘Sinds 
de gezondheidsmaatregelen die een paar maanden gele-
den werden genomen, stellen we vast dat disfuncties in 
de gezinsomgeving blijven bestaan of zelfs erger worden. 
Daarnaast zien we dat het aantal gevallen van mishan-
deling afneemt en de dynamiek binnen het gezin zelfs 
verbetert.’ Doordat stress en de spanningen veroorzaakt 
door de omgeving wegvielen, ontstond er soms rust bin-
nen het gezin. De uitbreiding van telewerken zorgde er-
voor dat werkende ouders hun tijd beter konden indelen. 
Uiteraard gold dit niet voor alle volwassenen. Aangezien 
de scholen gesloten waren, nam ook de stress in verband 
met schooluren, schooltrajecten en huiswerk af, met als 
gunstig gevolg dat er minder spanningen waren in het 
gezin. 

Eenzaamheid en verveling
Toch voelen veel kinderen en jongeren zich eenzaam, ze-
ker nu we voor de tweede keer in lockdown zijn en het 

eind niet in zicht is. Kinderen en jongeren vervelen zich, 
mogen als ze ouder zijn niet onbeperkt naar vrienden, 
en maken zich zorgen over hun ouders. Leraren probe-
ren ook tijdens deze tweede lockdown alle kinderen en 
jongeren in beeld te houden, iets wat lang niet is gelukt 
tijdens de eerste schoolsluiting. Leraren zijn weer druk 
bezig met online lessen maken of geven. Het leren moet 
zoveel mogelijk doorgaan. Ondertussen weten we dat 
veel leerlingen een achterstand hebben opgelopen tijdens 
de eerste schoolsluiting en dat die achterstand nu verder 
zal oplopen. Dat geldt met name voor de meest kwetsbare 
kinderen. Hun achterstand begon al vóór de pandemie, 
maar vergroot rap. Je kunt hierbij denken aan kinderen 
in ‘achterstandssituaties’, maar ook aan kinderen met 
leerstoornissen: zij hebben nog meer dan anderen conti-
nuïteit nodig. En als ze al de digitale apparatuur hebben 
om online te kunnen werken en instructie te volgen, heb-
ben ze vaak meer vragen dan gemiddeld. Die kunnen ze 
nu nauwelijks stellen.

Het onderwijs moet doorgaan
Offline dan wel online. Als leerkracht kan ik dat alleen 
maar beamen. Maar even belangrijk (of misschien zelfs 
belangrijker) is contact met je leerlingen. Stel je voor dat 
je nu thuis zit met het hele gezin en geslagen of uitge-
scholden wordt of de hele dag genegeerd. Stel je voor dat 
je nu ook overdag niet meer veilig bent voor seksueel mis-
bruik. Je hebt de school niet meer als veilige plek. Kun 
je dan je sommen maken? Kun je dan rustig je taallesje 
maken en je spelling oefenen? Dat is een bijna onmoge-
lijke of zelfs volledig onmogelijke opgave. Het is dan zo 
ontzettend belangrijk dat je de meester of juf ook kunt 
bereiken als die niet online aan het lesgeven is.
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Wat kun je doen?
 — Als je contact hebt met kinderen uit je klas of van je 
school, praat dan vooral over hoe het met ze gaat. Kees 
van Overveld heeft een uitstekend ‘gespreksmodel’ on-
line gezet met belangrijke vragen.4

 — Spreek met kinderen af dat ze je altijd mogen appen, 
bellen, mailen of op welke manier je dan ook contact 
wilt. Ik weet dat online lesgeven voor veel leraren meer 
werkdruk oplevert, maar voor deze kinderen ben je 
wellicht een ‘life-line’.

 — Vertel je klas over de kindertelefoon (www.kinderte-
lefoon.nl). En vertel in Vlaanderen over www.awel.be. 
Leg uit wat het is, hoe dat werkt. Bijvoorbeeld dat je 
ook anoniem kunt chatten en dat geen onderwerp te 
gek is voor de mensen die daar werken. Veel kinderen 
kennen de kindertelefoon wel, maar weten er het fijne 
niet van.5

 — Stimuleer dat kinderen en jongeren via WhatsApp of 
op een andere digitale manier ‘samen’ huiswerk maken 
en bespreken.

 — Iva Bicanic, hoofd Landelijk Centrum Seksueel Geweld, 
heeft speciaal voor kinderen korte video’s opgenomen 
over dit onderwerp. Misschien kun je de kinderen uit je 
klas daar in het algemeen op wijzen. De filmpjes zijn te 
vinden op YouTube door ‘Bicanic’ in te typen.

 — Veel kinderen (ook degenen die veilig opgroeien) zijn 
in deze tijd erg bezorgd. Als je met je hele klas online 
bent, praat daar dan over. Spreek af dat kinderen die 
‘nog meer willen praten’ je altijd kunnen appen, mai-
len, bellen, enz. Michael McKnight, auteur van boe-
ken over trauma, heeft net als Van Overveld een aantal 
tips op een rij gezet over wat jij kunt doen voor alle 
kinderen, maar speciaal voor de kinderen die zich veel 
zorgen maken.6

 — Op sommige plekken in het land wordt wederom op-
vang geregeld voor kinderen van ouders met cruciale 
beroepen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om sa-
men met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugd-

zorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organise-
ren. Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek of in een 
klaslokaal op school. Daar kan een kind heen als het 
thuis niet meer gaat. De partijen bekijken samen wat 
voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.7

De mogelijkheden om daadwerkelijk te helpen zijn beperk-
ter dan normaal. Dat besef knaagt bij mij en bij veel andere 
leraren. Voorgaande ideeën kunnen misschien een kleine 
bijdrage zijn om kinderen en jongeren te helpen. Het aller-
belangrijkste voor veel van hen zal het idee zijn dat ze er 
niet alleen voor staan en gewoon mogen appen of bellen 
als het nodig is. Want die steun doet er echt toe!

Noten
1. Tierolf, B., Geurts, E., & Steketee, M. (2020). Domes-

tic violence in families in the Netherlands during 
the coronavirus crisis: A mixed method study, Child 
Abuse & Neglect, nov. 2020, 104800, ISSN 0145-2134, 
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104800.

2. ‘Ik gun jullie een Erika Vlieghe voor mishandeling.’ 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/28/nieuw-
jaarsbrief-jongeren/# 

3. De Becker, E. (2020). Covid-19 en kindermishande-
ling. Neuron 25(8), p. 21-27.

4. https://tinyurl.com/v9evkun 
5. www.kindertelefoon.nl of een YouTube-filmpje met 

uitleg: https://youtu.be/XPTjbIKNc1M 
6. https://www.heysigmund.com/help-kids-feel-calm/ 
7. https://w w w.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/ 

2020/03/20/extra-ondersteuning-voor-kwetsbare- 
leerlingen

Anton Horeweg, MEd, is leraar basis-
onderwijs/gedragsspecialist. Contact: 
https://gedragsproblemenindeklas.nl, 
meesgroep8@hotmail.com, Twitter@
meesgroep8

Tijdens de eerste lockdownperiode las ik een 
bericht in de Volkskrant met de alarmerende 
kop: ‘De kindertelefoon hoort dat veel kinderen 
vastlopen’. Veel telefoontjes gingen over 
verveling, maar er gaan er ook veel over 
gruwelijke situaties van kinderen die geen 
kant meer op kunnen. Seksueel misbruik, 
mishandeling en huiselijk geweld kunnen ook 
tijdens deze schoolsluiting vaker voorkomen dan 
wanneer de kinderen op school zitten. 

Het allerbelangrijkste voor 
kinderen en jongeren is het idee 
dat ze er niet alleen voor staan.



Film ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’
Straffen of ontschuldigen?

Zeg nou eerlijk: als je in een film een hopeloze vrouw 
ziet die met drie aanplakborden aandacht vraagt 
voor het verschrikkelijke onrecht dat een verkrach-

ter/moordenaar haar familie heeft aangedaan, dan zou je 
haar toch groot gelijk geven? Mits de film uitloopt in een 
verhaal dat veel meer kanten heeft. De sheriff is name-
lijk ook radeloos omdat hij de dader maar niet te pakken 
krijgt. Bovendien heeft hij nog iets anders aan zijn hoofd. 
Kanker heeft namelijk de macht over zijn lichaam en geest 
overgenomen. Hoe zorgt hij ervoor dat hij zijn vrouw en 
kinderen liefdevol achterlaat na zijn dood?

Dubieuze adviezen
Diezelfde sheriff heeft vervolgens ook nog te dealen met 
zijn collega Dixon, een racistische schurk die iedereen met 
een andere huidskleur slecht behandelt. Al heeft hij naar 
eigen zeggen ook een hekel aan blanken. Dixon heeft op 
zijn beurt echter ook geen plezierig leven. Hij woont sa-
men met zijn alcoholverslaafde moeder die hem dubieuze 
adviezen geeft. Dixon heeft zich nooit kunnen losmaken 
van haar, hoe zeer hij hier ook naar verlangt. En dan is 
er nog het perspectief van het slachtoffer, Angela. Op de 
dag van haar verkrachting ging ze met ruzie de deur uit. 
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Omdat ze de auto van haar moeder niet mocht lenen, re-
ageerde ze ontzet met een ‘Ik ga wel lopen. Ik hoop dat ik 
verkracht word’. Moeder is boos genoeg om meteen te-
rug te bijten. ‘Ik hoop dat ze je verkrachten!’, riep ze uit. 
Op de aanplakborden is te lezen dat ze dat niet meende. 
Sterker nog, de borden zijn wellicht een manier om het 
eigen schuldgevoel over het uitspreken van die woorden 
te kunnen uitzuiveren.

Reclamebureau
Ook Red Welby krijgt verwijten. Hij is immers degene 
die voor vijfduizend euro (per maand!) de aanplakbor-
den voorziet van de teksten van Mildred. Dixon vindt 
het getuigen van een ziekelijke vorm van egoïsme: geld 
verdienen over de rug van die arme sheriff. Uiteindelijk 
pleegt sheriff Willoughby suïcide en dan slaan bij Dixon 
de stoppen door. Hij verwijt Red de dood van de sheriff, 
de aanplakborden ziet hij als oorzaak van de zelfmoord. 
Hij gooit Red met veel geweld door het raam van het re-
clamebureau en laat hem voor bijna dood achter. Als 
Mildred ontdekt dat de aanplakborden in brand gestoken 
zijn, weet ze zeker dat Dixon de dader is. Met meerde-
re molotovcocktails zet ze het politiebureau in vuur en 
vlam. Dixon zit in het brandende pand en neemt dan een 

constructief besluit: hij redt het onderzoeksdossier van 
Angela uit de vlammenzee. [einde leeswaarschuwing]

Beschuldigen
Onze neiging om op destructief gedrag beschuldigend 
te reageren is biologisch bepaald. De dader moet gepakt 
worden, het onrecht moet bestreden worden. Echter, het 
onrecht uit het verleden kun je niet ongedaan maken. 
Je kunt Angela niet terugbrengen met aanplakborden. 
Sterker nog, iedere keer dat je vanuit beschuldiging rea-
geert op onrecht (aanplakborden), creëer je op een andere 
plaats nieuw onrecht (verdriet sheriff). En elke keer dat 
op die nieuwe plek beschuldigend gereageerd wordt, ver-
schijnt op een andere plek ook weer nieuw onrecht. In een 
cirkelbeweging wordt zo een ongezond systeem gecre-
eerd. Binnen het onderwijs gebeuren ook elke dag zaken 
die we niet willen laten gebeuren. Ouders die onredelijk 
zijn, hun kind iets te veel ophemelen of andersom: hun 
kind mishandelen. Leerlingen die hun huiswerk niet ma-
ken, die spijbelen of vechten op het schoolplein. Collega’s 
die hun werk niet serieus nemen of leerlingen onfatsoen-
lijk aanspreken. Ministers die te weinig geld beschikbaar 
stellen. Roostermakers die je een slecht rooster geven. 
Dieven die een postzak met examens laten verdwijnen. 
Helaas reageren we op school vaak net als in het stadje 
Ebbing.

Dorpsgemeenschappen
Dagelijks laat het onderwijsnieuws zien dat ook scholen 
dorpsgemeenschappen zijn. Gemeenschappen waarin 
net als in Ebbing de energie vaak gaat zitten in het af-
wijzen van destructief gedrag, zonder te kijken naar het 
(vrijwel altijd onzichtbare) onrecht dat het gedrag gevoed 
heeft. In onze tweejarige opleiding1 leren studenten on-
der andere over twee belangrijke begrippen die een rol 
spelen in menselijke systemen: destructief recht en ont-
schuldiging. Destructief recht kun je zien als een opbouw 
van een negatieve rekening. Als jou onrecht overkomt of 
aangedaan wordt en je krijgt daar niet of te weinig erken-
ning voor, bouw je een onbewust recht op om destructief, 
beschuldigend en aanvallend naar de wereld te kijken. 
In ons leven hebben we allemaal te maken met onrecht, 

Leeswaarschuwing: dit artikel bevat details over 
de inhoud van deze film van Martin McDonagh.  
 
‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ start 
met een actie van een woedende moeder, Mildred 
Hayes. Haar dochter is verkracht en vermoord 
en na acht maanden is er nog steeds geen dader 
opgepakt. Ze huurt drie aanplakborden in het 
buitengebied van haar woonplaats Ebbing. De 
opdracht die ze geeft aan het reclamebureau, is 
verrassend. Ze betaalt 5000 dollar om de borden 
te laten beletteren met de volgende tekst: ‘RAPED 
WHILE DYING. AND STILL NO ARRESTS? HOW 
COME, CHIEF WILLOUGHBY?’ De plaatsing van 
de borden is het begin van een stortvloed van 
destructief gedrag van iedereen in en rond 
Ebbing. Een interessant gegeven, waar ook het 
Nederlandse onderwijs een wijze les uit kan 
leren. Hoe kan de sheriff gastvrij reageren op de 
destructieve aanval van een wanhopige moeder?
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aangedaan (er is een dader) en vergeldend (niemand treft 
schuld, maar het overkomt je wel). In Ebbing heeft ieder-
een zijn portie onrecht in de rugzak zitten.

Onrecht
Ook Mildred heeft te maken met onrecht. Groot onrecht. 
Een dochter verliezen na een verschrikkelijk misdrijf, 
hoe verschrikkelijk moet dat zijn? Omdat er ogenschijn-
lijk niks gebeurt met de zaak – ze wacht al acht maan-
den op een arrestatie – bouwt ze opgekropte woede op. 
Erkenning blijft namelijk uit. Al die woede zet ze om in 
een boodschap aan het dorp, uitgesproken via drie aan-
plakborden. Onbedoeld leidt dit destructief opgebouwde 
recht (‘Ze zien mij niet als wanhopige moeder’) op een an-
dere plaats tot nieuw onrecht. Mildred eist haar recht op 
met de aanplakborden, maar creëert met diezelfde bor-
den onrecht voor een ander. Ze legt de voeding van haar 
destructieve recht in feite bij een volgende partij. Als je 
dat niet op tijd opmerkt, worden de rekeningen op allerlei 
plaatsen negatief gevuld. Iedereen gaat elkaar verwijten, 
niemand luistert nog echt naar elkaar en van het uiten 
van kwetsbaarheid is al helemaal geen sprake.

Ontschuldiging
Er is nog een manier waarop je kunt omgaan met de-
structief recht en destructief gedrag. We noemen dat in 
onze tweejarige opleiding ontschuldigen of exoneratie. In 
plaats van je frustratie te uiten over het destructieve ge-
drag, ga je kijken naar de voeding (het onrecht) voor dit 
gedrag. Zonder iemand zijn verantwoordelijkheid kwijt te 
schelden, ga je kijken wat maakt dat mensen doen wat 
ze doen. Ontschuldigen is een tegennatuurlijke bewe-
ging, omdat we normaal gesproken de neiging hebben te 
communiceren over het laatst gesignaleerde onrecht (het 
waarneembare gedrag). Bij ontschuldigen werk je precies 
andersom. Je beschuldigt het destructieve gedrag niet 

maar zoekt naar redenen waarom iemand doet wat hij 
doet. Daarmee neem je iemand niet zijn verantwoorde-
lijkheid af (de ander behoudt schuld) maar plaats je het 
schuldige stuk in een breder perspectief. 

Ontschuldigen is zoeken naar het verhaal dat voorafging 
aan het gedrag. Vanuit het perspectief dat niemand een 
klier is voor zijn plezier. Als een jongen een wc-pot van 
de muur aftrapt, wil je dat de jongen daar verantwoor-
delijkheid voor neemt. Als je alleen het slopen van de wc 
centraal zet, los je de situatie juridisch op. Er is dan recht 
gesproken wat verkeerd was. Bij ontschuldiging ga je een 
stap verder. Je wilt nog steeds dat de jongen verantwoor-
delijk wordt gehouden voor de schade, maar je wilt ook 
snappen wat zijn drijfveer was. Dat doe je niet alleen om 
die jongen recht te doen, maar ook en vooral om ervoor te 
zorgen dat je de cirkel doorbreekt. Je hebt immers gekeken 
naar de achterkant van het gedrag en daarmee komt die 
achterkant op een zichtbare voorgrond en kun je ervan 
leren voor de toekomst.

Op tijd
In Ebbing, Missouri is het te laat om het tij te doen keren. 
Het destructieve recht heeft zich tot in de diepste vezels 
van het stadssysteem genesteld. Er is geen oog meer voor 
de ander. Ieder vecht voor zijn eigen overleving. Op school 
heb je wel de kans om iets met ontschuldiging te doen. 
Hoe sneller je achter het gedrag leert te kijken, hoe meer 
invloed je hebt op het vormen van een leuk onderwijsdorp. 
De pestende leerling, de onaangename, klagende ouder, 
de werkweigerende collega en de iets te kritische inspec-
teur worden dan niet alleen besproken op basis van de af-
wijking. Ze worden ook erkend door aandacht te hebben 
voor het hele verhaal. Om te ontschuldigen moet je klein 

Onze neiging om op destructief gedrag  
beschuldigend te reageren is biologisch bepaald.
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onrecht kunnen signaleren om zo groei en ontwikkeling 
van groter onrecht te voorkomen. Door ieder te ontmoe-
ten in een bredere context, voorkom je polarisatie in de 
school. De leerling die ’s morgens te laat komt, is dan ook 
de jongen die elke morgen bij zijn demente opa op bezoek 
gaat, omdat niemand anders daar tijd en energie in lijkt 
te steken. Geeft dat een vrijbrief om te laat te komen? 
Nee, maar het kan wel aanleiding zijn om met ouders te 
gaan praten om samen te kijken hoe hun zoon deze zorg 
(deels) los mag laten. Bijvoorbeeld doordat moeder beseft 
dat zij ook vaker naar haar vader kan gaan.

Constructieve omgeving
Gelukkig zijn de issues in het onderwijs vaak klein en lig-
gen er volop kansen om een constructieve omgeving te 
vormen. Elke dag manifesteert zich genoeg klein destruc-
tief gedrag, waarop we ontschuldigend kunnen reageren. 
Als je werkt vanuit ontschuldiging, ga je anders te werk. 
Je spreekt de schuldige nog steeds aan op de 
schade die hij veroorzaakt, maar tracht ook 
en vooral te kijken naar het verhaal dat aan 
de schade voorafging. Je maakt verbinding 
met het constructieve deel van de ander en 
gaat langs het destructieve deel heen. Niet 
om hem zijn schuld kwijt te schelden, maar 
om de schuld in een breder perspectief te 
plaatsen. Iemand is nooit alleen schuldig. Elk 
verhaal kent meerdere kanten. En om iets 
constructiefs te creëren moet je, zoals Stef 
Bos zo mooi zingt, van twee kanten komen 
om elkaar te ontmoeten. Het goede nieuws 
is dat ontschuldiging ontschuldigend werkt. 
Een mentor die vervelend gedrag van een 
mentorleerling kan ontschuldigen, ziet dat 
de leerling milder wordt ten aanzien van de 
mentor.

Geneeskunde
Als je ontschuldigt, ga je een dialoog aan over iets wat 
ingewikkeld is voor iedereen.  De moeder die vmbo2 te 
laag vindt, kan dan vertellen dat ze zo graag wil dat haar 
kind het beter krijgt dan zij het ooit had. Omdat ze uit 
een groot gezin kwam, was er geen ruimte om geneeskun-
de te studeren, wat haar droom was en nog steeds is. De 
roostermaker kan uitleggen dat hij te kampen heeft ge-
had met een grote storing in het systeem. De vechtende 
leerling kan in huilen uitbarsten en zeggen dat hij zich 
zorgen maakt om zijn ernstig zieke moeder. En de collega 
kan aangeven dat hij het momenteel zwaar heeft met die 

ene klas en daardoor soms dingen doet die hij ook liever 
niet wil. De minister kan uitleggen hoe hard hij gewerkt 
heeft om in ieder geval een kwart miljoen extra beschik-
baar te krijgen en ook dat hij binnen het consensusmodel 
nooit kan krijgen wat hij zelf graag zou willen hebben. 
Mildred zou kunnen zeggen dat ze zich sinds de dag dat 

 Een beeld uit de film ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’

Bij ontschuldigen beschuldig je het destructieve gedrag niet,  
maar zoek je naar redenen waarom iemand doet wat hij doet.
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Angela het huis verliet, schuldig voelt over haar laatste 
woorden aan haar dochter.

Meer dan drie aanplakborden
In een dialoog heb je een ontmoeting met wat iemand 
laat zien én met wat iemand (nog) niet laat zien. In een 
ontmoeting ontdek je dat de mens meer is dan drie aan-
plakborden. En dat, als je daarin investeert, dit niet al-
leen goed is voor degene die de borden plaatst maar ook 
en vooral voor alle mensen die om deze persoon heen 
bewegen. Als het je op school lukt de informatie op de 
zichtbare borden te nuanceren met de ontstaansgeschie-
denis van wat je in gedrag te zien krijgt, vergroot je de 
kans dat de destructieve aanplakborden vervangen wor-
den door aanplakborden vol loftuitingen over jou en jouw 
school. Wie ontschuldigt, wordt bemoedigd.

Noten
1. Info over deze opleiding: https://www.orthoconsult.

nl/training-detail/tweejarige-praktijkopleiding-con-
textuele-leerlingbegeleiding.

2. In Vlaanderen is deze onderwijssoort bekend onder 
de naam beroepssecundair onderwijs (bso).

Bron
‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ is een Brits-

Amerikaanse zwarte filmkomedie uit 2017 die ge-
schreven en geregisseerd werd door Martin McDo-
nagh. De hoofdrollen worden vertolkt door Frances 
McDormand, Woody Harrelson en Sam Rockwell.

Ivo Mijland is trainer/coach bij Ortho 
Consult, ivo@orthoconsult.nl.
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Het aantal jongeren met een gedragsstoornis, AD(H)D, hechtingsstoornis, depressie, angststoornis, autisme… neemt de laatste de-
cennia in sneltempo toe. De auteur beschrijft de opkomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie tot heden aan de hand van zijn 46-jarige 
carrière in de zorg en het onderwijs. Hij plaatst daarbij kritische noten bij de overdreven hang naar het als gestoord of ziek classifi-
ceren van jongeren.

Het boek levert praktijkgerichte inzichten en handvatten om jongeren die introvert of extravert ontregelen, relationeel verbonden 
te ondersteunen in het herstel van hun balans. Het meest succesvolle in de begeleiding blijkt namelijk de verbonden relatie met de 
volwassene te zijn. Daarnaast blijkt de bewezen effectieve aanpak van de genoemde ‘stoornissen’ meer overlap dan verschil te ken-
nen. Zowel de invloed van de breinontwikkeling als die van de omgeving passeren steeds de revue. Naast veel praktijkvoorbeelden 
beschrijft de auteur zijn eigen periodes van ontregeling, waarbij hij het belang van ‘communicare’ diepgaand ervoer in het toepassen 
van de effectieve herstelbenaderingen.
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Aandacht voor het vakmanschap van de leraar
Provocatieve pedagogiek

Provocatieve pedagogiek heeft een positief kritische 
pedagogische houding ten opzichte van alles wat in 
het onderwijs als vanzelfsprekend en waar wordt 

beschouwd, waarbij tevens het vakmanschap van de leraar 
centraal wordt gesteld.

Onrust in het onderwijs
Onderwijsvernieuwingen en vernieuwende vormen van 
onderwijzen en leren zijn mislukt. Een weinig opwekkend 
begin van een artikel over onderwijs. Maar nieuwigheden 
als het leerplein, het nieuwe leren, de middenschool, ont-
dekkend leren en de overtuiging dat een kind moet leren 
hoe het kennis kan opzoeken via Google, zijn geen succes 
gebleken (Mol, 2019). Anno 2020 is er veel onrust in het 
onderwijs: ‘Het moet anders!’ Niet alleen geven onderzoe-
ken aan dat de resultaten van Nederlandse leerlingen dra-
matisch dalen, ook is er onrust over de hoge werkdruk, te 
weinig leraren en het gedaalde imago van een onderwijs-
gevende, inclusief een te laag salaris. Achter de schermen 

wordt gewerkt aan een nieuw curriculum, waarvoor ook al 
niet alle onderwijshanden op elkaar gaan. 

Provocatieve pedagogiek gaat niet over de misluk-
kingen. Wel worden onderwijsgevenden opgeroepen kri-
tisch te zijn over vernieuwingen die mooi klinken, maar 
niet berusten op onderzoek, effect en efficiëntie. Ook op 
voorstellen voor oplossingen van problemen is een kriti-
sche analyse zeer gewenst. Wanneer voorgesteld wordt 

om ‘meer handen in de klas’ te realiseren, geeft men feite-
lijk toe dat alles wat gevraagd wordt aan de onderwijsge-
vende zinvol, effectief en efficiënt is en dus gedaan moet 
worden. 

‘De leraar centraal’
Niet alles wat door pedagogen wordt geschreven, is ook 
waar. Een mooi voorbeeld is leerstijlen. Die bestaan niet. 
Er is geen enkel onderzoek bekend waaruit blijkt dat leer-
lingen verschillende stijlen van leren hebben. Een ander 
voorbeeld is het individualiseren van onderwijs. Het lijkt 
logisch dat dit voor de individuele leerlingen de prestaties 
verhoogt, maar onderzoek zou moeten uitwijzen of dit al-
tijd beter is dan klassikaal onderwijs.

Provocatieve pedagogiek is positief, omdat het een 
beroep doet op het belangrijkste wat er in het onderwijs 
gebeurt: dat wat plaatsvindt tussen onderwijsgevende 
en leerling. Om te bereiken dat een leerling zich in alle 
opzichten optimaal ontwikkelt, moet de leuze worden en 

zijn: ‘De leraar centraal!’ Provocatieve pedagogiek vraagt 
zich bij elke vernieuwing of onderwijstheorie af: ‘Hoezo? 
Is dat zo? Waar blijkt dat uit?’ en ‘Wat betekent dat voor 
de leraar en is het uitvoerbaar?’ Daarnaast benadrukt 
provocatieve pedagogiek de invloed van de leraar, zijn of 
haar manier van werken, van praten, van kijken en den-
ken, maar ook de afstand die hij of zij wil, kan en durft te 
nemen van ‘Alles moet SMART1 zijn’.

Provocatieve pedagogiek heeft een positief kritische pedagogische houding  
ten opzichte van alles wat in het onderwijs als vanzelfsprekend en waar wordt beschouwd.
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Het effect van onderwijs moet meetbaar of merkbaar zijn. 
Dus niet altijd SMART. Dit lijkt in tegenstelling tot wat 
ik in het voorgaande schreef: vernieuwingen zijn vrijwel 
nooit gebaseerd op onderzoeksresultaten. Toch is dat 
niet het geval. Resultaten uit onderzoek hoeven lang niet 
altijd SMART geformuleerd te zijn. Kinderen zijn niet 
te omschrijven in SMART-termen. Veel (alle?) vernieu-
wingen zijn niet gebaseerd op onderzoek met al dan niet 
SMART geformuleerde resultaten.

Hierbij moet worden aangetekend dat didactiek en peda-
gogiek twee kanten van dezelfde medaille ‘onderwijs’ 
zijn. Niet alles hoeft evidence-based te zijn. Pedagogiek 
richt zich, volgens De Bruyckere, op de brede ontwikke-
ling van kinderen (Karels, 2020). ‘Pedagogiek gaat over 
het waarom en het hoe. (...) Didactiek richt zich op het 
hoe. Het is meer mechanisch, vaak gemakkelijker te 
onderzoeken.’

‘Provocatief coachen is een prikkelende manier van 

helpen; een unieke cocktail van warmte, uitdaging, 

en humor. Provocatief coachen is vaak effectief waar 

de klassieke benadering tekortschiet.’ (Instituut voor 

eclectische psychologie, iepdoc.nl)

De leraar centraal! Niets ten nadele van de 
leerling, maar de leraar, de leerkracht of de 
docent is de spil in het onderwijs. Alle aandacht 
moet gericht zijn op het vakmanschap van die 
leraar. Hij dient ondersteund te worden, ruimte 
te krijgen zonder dat hij alleen uitvoerder wordt 
van bovenaf neergedropte eisen en slechts het 
ene na het andere protocol dient te volgen. In 
een (onderwijs)maatschappij waarin controle, 
toetsen, testen, rapporteren en verantwoording 
afleggen eerder doel dan middel lijken te worden, 
klinkt dit rebels, provocerend. Provocatieve 
pedagogiek wil niet (alleen) rebels zijn, maar 
wel spiegelend, blootleggend, uitlokkend en 
stimulerend, waarbij het vakmanschap van de 
leraar centraal wordt gesteld.
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Enkele voorbeelden

Aanname Provocatieve reactie Tegenwerping

Elk kind is anders, dus klassikaal 
onderwijs doet geen recht aan het 
individuele kind.

Er is geen onderzoek bekend dat 
deze gedachte staaft. Integendeel. 
Instructievormen als EDI2 doen recht aan 
de behoeften van alle leerlingen.

Het is schools en gaat uit van een 
gemiddelde, niet bestaande leerling.

Als leerlingen gestimuleerd worden zelf 
te leren uit eigen onderzoek, ook via 
digitale kanalen, beklijft kennis beter.

Leren door onderzoek is slechts weggelegd 
voor ‘experts’ en werkt niet bij leerlingen3.

Alles kan opgezocht worden, parate 
kennis is niet meer nodig.

De klassen zijn te groot. Daardoor 
krijgt elk kind te weinig aandacht die 
het nodig heeft.

De achtergrondgedachte is dat zoveel 
mogelijk individuele aandacht goed is voor 
elke leerling. Dat is onjuist.4

Het is logisch dat elk kind beter leert 
wanneer je aansluit op zijn niveau.

Het is noodzakelijk om de ontwikkeling 
van leerlingen zo nauwkeurig 
mogelijk te volgen middels een 
leerlingvolgsysteem.

Kennis van het ontwikkelingsniveau 
op allerlei gebied van elke leerling zorgt 
voor veel informatie, waar de leraar in de 
praktijk vervolgens weinig mee kan doen. 
Het verhoogt de kwaliteit van het onderwijs 
niet.

Het is logisch dat het onderwijs op 
het individu wordt toegesneden. Zo 
voorkom je uitval ‘naar beneden’ of 
‘naar boven’.

Vernieuwers als Montessori, Petersen 
(Jenaplan), Parkhurst (Dalton) 
en Freinet hebben het onderwijs 
vernieuwd.

Onderwijsvernieuwers creëerden 
oplossingen voor onderwijsuitdagingen in 
specifieke situaties, zoals sloppenwijken. 
Hun vaak zinvolle gedachten worden 
onterecht gezien als ‘algemeen geldend’. 
Daarnaast is het een misvatting dat deze 
vernieuwers instructie en leiding zouden 
vermijden.

Het waren gedreven denkers over 
hoe onderwijs verbeterd kan worden.

Onderwijs moet ‘toekomstgericht’ zijn, 
dus aandacht besteden aan generieke 
vaardigheden, kritisch denken en 
creativiteit.

Generieke vaardigheden bestaan niet. Een 
basis van voldoende kennis is noodzakelijk 
om überhaupt kritisch te kunnen zijn 
over iets. Creativiteit is nooit ‘algemeen’ 
maar altijd in relatie met een uitingsvorm: 
schilderen, schrijven, dansen enz.

Leerlingen moeten ‘klaargestoomd’ 
worden voor de toekomst.

We hebben meer handen in de klas 
nodig.

Hiermee gaan we ervan uit dat alles wat 
leraren ‘moeten’ doen ook zinvol is en 
‘logisch’. Pas wanneer er een overtuiging is 
dat slechts meer individueel onderwijs recht 
doet aan leerlingen, wat ik bestrijd, zijn er 
meer handen of minder leerlingen per groep 
nodig.

Zonder meer handen krijgt een 
leerling minder aandacht.
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Provocatieve pedagogiek gaat analoog aan provocatief 
coachen uit van het vakmanschap van de leraar waarbij, 
naast uitstekende didactische vaardigheden, belangrijke 
pedagogische elementen zijn: prikkelen, warmte, uitda-
ging en humor. Provocatieve pedagogiek is daarnaast 
wars van vanzelfsprekendheden die niet gegrond zijn in 
zekerheden vanuit meten of merken. Veel, zo niet alle, 
onderwijsvernieuwingen blijken geen verbeteringen te 
zijn (geweest), maar gebouwd op ideologieën die van-
zelfsprekend lijken, maar alweer snel vervangen worden 
door nieuwe hersenspinsels. Tegenwerpingen worden 
afgedaan als ouderwets, niet uitgaande van ‘het’ kind of 
kortzichtig.

Provocatieve pedagogiek stelt de leraar en de wijze van 
onderwijzen centraal. De invloed van de leraar is immers 
zeer bepalend voor de resultaten van de leerlingen. Daar-
bij moet niet slechts aandacht besteed worden aan de 
competenties van de leraar, maar zeker ook aan de veran-
deringsbereidheid, verbondenheid in het team en de soms 
intuïtieve manier van reageren op leerlingen (Mol, 2016). 
Maar het verlangt van leraren zeker ook een gezonde 
achterdochtige houding ten opzichte van wat als vernieu-
wend wordt gepresenteerd. Daarnaast moet een verschil 
gemaakt worden met didactiek. Didactiek mag niet filoso-
fisch zijn of op een vermoeden gebaseerd. Didactiek, het 
hoe, dient evidence-based te zijn. Provocatieve pedagogiek 
richt zich op zowel de pedagogiek als de didactiek.

Prikkelen
Prikkelen is een manier van uitlokken tot het afstand 
nemen van wat klaarblijkelijk voor waar wordt aangeno-
men. Prikkelen kan leiden tot het op een andere manier 
benaderen van een probleem of vermeend vaststaand feit 
waardoor er nieuwe perspectieven ontstaan. Prikkelen is 
zeer kritisch op het ‘dus-denken’ in het onderwijs. Een 
recent voorbeeld van dus-denken is het roepen om meer 
handen in de klas. De werkdruk is (te) hoog, dus zijn er 
meer handen in de klas nodig. Door te stellen dat er meer 
handen nodig zijn, wordt bevestigd dat de hoge werkdruk 
een vaststaand gegeven is. Door meer handen wordt de 
werkdruk niet verlaagd, maar over meerdere personen 
verdeeld. Door te stellen ‘doe dan minder’, prikkel je an-
ders denken over die werkdruk. Is alles wat je doet ver-

plicht? Moet het en zo ja, van wie dan? Wat zijn tijdslur-
pende werkzaamheden? Zijn die werkzaamheden zinnig 
of met andere woorden: wordt wat er gebeurt tussen le-
raar en leerling door die werkzaamheden verbeterd?

Een tijdrovende klus is het invullen van het leerlingvolg-
systeem. De gedachte achter een leerlingvolgsysteem is 
dat de leraar de ontwikkeling van elke leerling scherp kan 
volgen en zijn lessen vervolgens kan aanpassen aan ‘de 
behoefte van de leerling’. Is deze verwachting reëel? Ook 
wanneer het leerlingaantal gemaximaliseerd zou worden, 
is het onwaarschijnlijk dat de leraar zijn lessen kan aan-
passen aan, laten we zeggen, twintig behoeftepatronen. 
Een prikkeling zou kunnen zijn: ‘Dat leerlingvolgsys-
teem, wat doe je ermee om je lessen beter te maken?’ 
Wanneer het antwoord tegenvalt, kun je je afvragen of 
een dergelijk leerlingvolgsysteem zinnig is. Kan het sim-
peler, minder tijdrovend en zinvoller voor de lessen de 
volgende periode?

Natuurlijk komt er een reactie als ‘Ja, maar ...’ als je ver-
telt dat ‘we’ vroeger elke les in een schrift een cijfer gaven 
en daarnaast het aantal gemaakte lessen. Bijvoorbeeld: 
dictee 20/3. Dus drie dictees met een gemiddelde score 
van bijna 7. Ouderwets! Ja, en als ik erbij vertel dat de 
onderwijzer of leraar de vijf meest gemaakte fouten de 
volgende dag weer aan de orde stelde, waan je je helemaal 
in de middeleeuwen. Een leraar had een lerarenagenda. 
Achterin waren vellen met vakjes opgenomen. In die vak-
jes noteerde hij per leerling de cijfers die behaald waren 
bij een schriftelijke overhoring, een mondelinge beurt of 
een toets. Zonder te propageren dat we terug moeten naar 
die goede oude tijd, kun je nog meer tot nadenken prikke-
len door te vragen: ‘In hoeverre leidt het nieuwe systeem 
met een leerlingvolgsysteem tot betere resultaten?’ Een 
systeem, wetenschappelijk onderbouwd, digitaal vorm-
gegeven, dat een vollediger beeld van een leerling geeft, 
is waardeloos als het niet leidt tot beter onderwijs omdat 
het onwerkbaar is. Het lokt uit tot cartoons met teksten 
als ‘Hoe gaat het met Paulien, meneer Bartels?’ Bartels: 
‘Een momentje, even in mijn leerlingvolgsysteem kijken.’
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Een beetje anders reageren dan 
verwacht wordt
Prikkelen is ook het doorbreken van gedachten die opris-
pen als we praten over passend onderwijs: ‘In mijn klas 
vallen wel vijf leerlingen uit, dus moet ik die individueel 
benaderen middels een handelingsplan.’ Het leidt tot het 
graven in de psyche van die leerlingen: wat mankeren ze? 
Vervolgens leidt het tot benoemen van de afwijking, een 
hogere werkdruk, organisatorische problemen en eventu-
eel een begeleidingsaanvraag bij het samenwerkingsver-
band.

‘Ik heb wel vijf leerlingen in mijn klas van 25 leerlingen 
die uitvallen!’

Een prikkelende reactie: ‘Wat mankeert er aan je les-
sen?’ of vriendelijker: ‘Hoe kunnen we je lessen optima-
liseren?’

Prikkelen, een beetje anders reageren dan verwacht 
wordt. Het vraagt van de coach, intern begeleider of 
zorgcoördinator een andere manier van denken, maar 
uiteraard ook tact.

Normaal of gestoord …

Ik geef een lezing/workshop in Den Helder. Onderwerp 

is ‘Gedrag van de leraar, preventie problemen’. Na 

een kwartier staat een mevrouw op: ‘Ik ben leraar 

klassieke talen en alles wat u zegt, doe ik. Maar ik heb 

een gestoord meisje in de klas! Het werkt allemaal niet.’ 

Ik schrok even en stelde vragen om meer te weten te 

komen over dat meisje. Foutje van mij, want het was me 

al duidelijk dat die collega een bepaald beeld had over 

‘normale’ en ‘gestoorde’ leerlingen. Ik stelde vragen en 

gaf suggesties. ‘U snapt me niet! Dat kind is gestoord en 

reageert helemaal niet op de dingen die ik bedenk. Ze is 

gestoord!’ Er knapte iets in mij: ‘Er blijft maar één ding 

over, mevrouw: afschieten!’ ‘U bent erg grof!’ ‘Ja, maar u 

bent begonnen!’

Deze anekdote is een weergave van een ervaring en is niet 
verzonnen. Een extreem voorbeeld, dat wel. Mijn reactie 
heeft waarschijnlijk niet geleid tot een gedagsverandering 

van die lerares klassieke talen. Ze liep weg. Maar mijn, 
overigens niet geplande, prikkelende reactie leidde wel tot 
een inhoudelijk sterke discussie in de groep over ‘normale’ 
en ‘vreemde’ leerlingen.

Warmte
Warmte heeft te maken met respect, acceptatie van de an-
der en relatie. De professionele relatie is een voorwaarde 
om te kunnen leren. Dat geldt in alle situaties, voor alle 
leerlingen. Helaas is het emotioneel geen lichte opgave 
als het gaat om leerlingen met ‘lastig gedrag’. Overigens 
worden veel gedragsproblemen voorkomen wanneer er in 
de groep aandacht wordt gegeven aan positieve groeps-
vorming.

Afwijkend of zelfs agressief gedrag lokt een emotionele 
reactie uit. Een professional weet die emotie te beheersen 
en professioneel te handelen. Dat betekent niet dat alle 
gedragingen worden geaccepteerd. Er is een verschil tus-
sen het veroordelen van gedrag en het veroordelen van de 
persoon. Een professional begrijpt het gedrag, in de bete-
kenis van weten hoe en waarom dat gedrag ontstaat, maar 
heeft er niet altijd begrip voor. Ook zonder dat de leraar 
het zich bewust is, werkt emotie door in zijn handelen.

 — ‘Jullie hebben goed gewerkt. Als je groepje klaar is ...’
 — ‘Werk eens door daar!’
 — ‘Hou op!’
 — ‘Heeee!’

De leraar reageert op gewenst gedrag met meer woorden. 
Leerlingen worden met korte zinnen of zelfs een woord 
gecorrigeerd. Als je je hiervan bewust bent, kun je je 
manier van reageren aanpassen. 

Wat gebeurt er met je en hoe reageer je als een leerling 
je uitscheldt? Je bent geneigd er met grote stappen heen 
te lopen, voor de leerling te gaan staan en hem met luide 
stem tot de orde te roepen. Een leerling ervaart je boosheid 
en hoort nauwelijks wat je wilt zeggen. Een professionele 
leraar reageert anders: ‘Ik kom zo bij je, ik ben even bezig.’ 
Of, met rustige stem: ‘Wat is er aan de hand?’ Je luistert 
naar de boodschap terwijl je later, wanneer het weer rus-
tig is, naar de leerling loopt en hem uitlegt dat de manier 
van aandacht vragen op een prettiger manier kan. Een 
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tegenwerping kan zijn ‘Ja, maar ze moeten toch leren dat 
...’ of ‘Ik hoef toch niet te pikken ...’. Dat klopt, maar erheen 
lopen en voor de leerling gaan staan en hem als het ware 
opsluiten werkt niet. Alleen in een situatie waarin gevaar 

dreigt, is het acceptabel dat de leraar een leerling luid 
vanop afstand tot de orde roept. In andere situaties dient 
er zachtjes, individueel en zonder emotionele uitstraling 
gecorrigeerd te worden.

Uitdaging
Elke leraar weet dat een vergadering die saai is niet mo-
tiveert om de aandacht erbij te houden. Een vergadering 
waarin je wordt uitgedaagd mee te denken en waarin je 
inbreng duidelijk wordt gewaardeerd, motiveert je. Je zit 
op het puntje van je stoel. Het is daarbij verstandig de 
hele groep mee te laten doen. ‘Wie weet ...?’ en dan een 
beurt geven aan een leerling die zijn vinger opsteekt, is 
niet efficiënt. 

Marcel Schmeier beschrijft in Expliciete Directe Instructie 
(2015) het gebruik van wisbordjes. Alle leerlingen schrij-
ven het antwoord op een bordje. Later kan de tekst simpel 

weer gewist worden. Alle leerlingen worden betrokken, 
uitgedaagd. Leerlingen die niet zo snel zijn, doen ook 
mee. De leraar vraagt de bordjes omhoog te houden en 
het antwoord te laten zien. 

De inspectie van het Onderwijs schrijft in De Staat van 
het Onderwijs (2018) dat leerlingen zich in het voortgezet 
onderwijs te weinig uitgedaagd voelen: ‘Leraren stellen in 
weinig lessen hoge eisen aan leerlingen. Ook laten leraren 

nauwelijks merken dat ze hoge verwachtingen van leer-
lingen hebben en doen ze niet vaak een beroep op hogere 
denkvaardigheden van leerlingen. Tegelijk blijken leerlin-
gen op scholen waar wel een uitdagend aanbod of hogere 
denkvaardigheden in de stof verwerkt zijn, gemiddeld 
hogere cijfers op het centraal examen te halen.’

Humor
Teitler beschrijft in Leren in veiligheid (2008) onder de 
term ‘goochelen’ een aantal manieren waarop je op een 
alternatieve manier spanning in lastige situaties kan ver-
minderen. Humor kan een prettige sfeer creëren en span-
ning in een situatie naar beneden brengen.

Door te goochelen met het onderwerp, tijd en plaats, 
van inhoud naar betrekking, met verwachtingen of met 
boze leerlingen, leidt de leraar de aandacht van de pro-
bleemsituatie af, waardoor de spanning vermindert. 
Juist in een situatie waarin een leerling door zijn gedrag 

negatieve emotie veroorzaakt bij de leraar kan humor 
en het goochelen met aandacht voorkomen dat er een 
sfeer ontstaat waarin leraar en leerling tegenover elkaar 
staan.

De invloed van de leraar is zeer bepalend  
voor de resultaten van de leerlingen.

Humor kan een prettige sfeer creëren en  
spanning in een situatie naar beneden brengen.
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Humor is iets anders dan cynisme. Cynisch reageren 
op een leerling kan de spanning juist opdrijven. Teitler 
beschrijft het optreden van een goochelaar en schrijft: 
‘Door zo te goochelen met aandacht is hij regisseur van 
de voorstelling, precies zoals een leerkracht regisseur 
moet zien te blijven van zijn les.’ Door te goochelen wordt 
door middel van goed klassenmanagement een escalatie 
voorkomen.

Overweging
Provocatieve pedagogiek is er niet op uit om tegen allerlei 
zaken aan te trappen. Het probeert wel een tegenwicht 
te bieden aan allerlei vernieuwingen in het onderwijs, 
meningen en overtuigingen die als vaststaand en ‘waar’ 
worden beschouwd, terwijl er geen enkele of slechts een 
zwakke onderbouwing voor is. Provocatieve pedagogiek 
vraagt een wantrouwende kritische houding ten opzich-
te van vernieuwingen op pedagogisch gebied en vraagt 
van de didactiek een evidence-based houding. Pedagogiek 
mag filosofischer zijn dan didactiek. Het uitsluitend vol-
gen van een protocol leidt zelden tot een goed resultaat. 
Naast kennis die berust op bewezen deugdelijkheid, zijn 
er ook andere kwaliteitsaspecten die minstens zoveel 
invloed hebben op het onderwijsresultaat als kennis en 
competenties. Genoemd kan worden de mate van ver-
bondenheid tussen de teamleden, de bereidheid mee te 
denken over veranderingen en de durf af te wijken van 
protocollen wanneer het gezond verstand daarom vraagt. 
Het vraagt van de leraar een positief kritische houding 
tegenover vernieuwingen: zijn vernieuwingen gebaseerd 
op onderzoek? Zijn er elders ervaringen met de vernieu-
wing? Is wat er in die vernieuwing gevraagd wordt uit-
voerbaar in de klas?

Noten
1. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Aanvaard-

baar, Realistisch en Tijdsgebonden.
2. EDI, Expliciete Directe Instructie.
3. Kirschner, P. (2016).
4. Mol, P. (2019).
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Percepties van docenten ICT
(Hoog)begaafde studenten in 
het hoger beroepsonderwijs1

Theoretisch kader

Hoogbegaafdheid als proces
Er is geen eenduidige definitie van het begrip hoogbe-
gaafdheid, maar wel wordt uit de literatuur duidelijk dat 
hoogbegaafdheid meer is dan alleen een hoge intelligen-
tie. Vroeger was het intelligentiequotiënt (IQ) de enige 
indicator van hoogbegaafdheid (Terman, 1926). Hier-
mee werd een score op een intelligentietest bedoeld van 
hoogbegaafd niveau, meestal een IQ-score van tenminste 
130. Tegenwoordig wordt er vaker gesproken over ken-
merken van hoogbegaafdheid, waarbij (hoog)begaafd-
heid gezien wordt als een dynamisch concept. Renzulli 

(1978) beschreef hoogbegaafdheid aan de hand van het 
drie-ringenconcept. Hierin staat de interactie tussen een 
bovengemiddeld IQ, een hoog niveau van taakgericht-
heid (motivatie) en een hoog niveau van creativiteit (cre-
atief denkvermogen) centraal. Daar waar de drie ringen 
overlappen, is sprake van een (hoog)begaafd potentieel. 
Later hebben Mönks en Ypenburg (1995) het belang van 
de interactie met de omgeving toegevoegd aan dit model. 
Hierdoor ontstond het triadisch interdependentiemodel 
(zie figuur 1).

Naast de drie kenmerken uit figuur 1 komen in de lite-
ratuur ook andere kenmerken terug in de omschrijving 
van hoogbegaafden, zoals de lat hoog leggen, groot recht-
vaardigheidsgevoel, gevoeligheid en kritische instelling 
(Silverman, 1999; Bakx, 2019). Het is echter niet zo dat 
alle (hoog)begaafde studenten in dezelfde mate over alle 
bovengenoemde kenmerken zullen beschikken. En juist 
dat maakt het zo lastig om een hoogbegaafde student te 
identificeren, zeker als hij of zij het zelf (nog) niet weet. 
Voor lerenden met kenmerken van (hoog)begaafdheid 
is het belangrijk om een goede match te realiseren tus-
sen hun ontwikkelbehoeften en potentieel enerzijds en 
de onderwijsomgeving anderzijds. Als er sprake is van 
een mismatch, kan dat leiden tot sociale of emotionele 
problemen (Mathijssen, Feltzer & Hoogeveen, 2018), 

Gezin

Creërend
denkvermogen

Motivatie

Vrienden (‘peers’)School

(Hoog)begaafdheid

Hoge
intellectuele

capaci-
teiten

Figuur 1. Meerfactorenmodel. Overgenomen uit: thema 
Begaafdheid van SLO, talent stimuleren (z.d.)

Vroeger was het intelligentiequotiënt (IQ)  
de enige indicator van hoogbegaafdheid.
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onderpresteren (White, Graham & Blaas, 2018) of zelfs 
tot uitval uit het reguliere onderwijs (Van Weerdenburg, 
Emans, Kabki & Poelman, 2019). Onderpresteren is een 
fenomeen dat het moeilijk maakt om hoogbegaafdheid te 
herkennen, omdat dit vaak bovengenoemde kenmerken 
van hoogbegaafdheid op de achtergrond laat verdwijnen.

Lectoraat Goed Leraarschap, Goed Leiderschap

In het lectoraat Goed Leraarschap, Goed Leiderschap 

van Fontys Hogescholen wordt onderzoek gedaan om 

door hoogbegaafde studenten gewenste omgevingen 

in beeld te krijgen. Een van de deelonderzoeken richt 

zich op docenten: ‘Wat weten hbo-docenten eigenlijk 

van en doen ze aan onderwijs voor hoogbegaafde 

studenten?’ In een afstudeeronderzoek voor het 

lectoraat Dynamische Talentinterventies is daartoe 

een pilotonderzoek uitgevoerd onder docenten van 

Fontys Hogeschool ICT. Geïnventariseerd is wat ICT-

docenten verstaan onder het begrip hoogbegaafdheid, 

wat zij verstaan onder goede begeleiding voor 

hoogbegaafde studenten en of zij zichzelf in staat 

achten deze begeleiding toe te passen. Op grond van 

de resultaten zijn er filmpjes ontwikkeld in de vorm van 

een snelcursus over hoogbegaafde studenten. In andere 

deelonderzoeken wordt de gewenste leeromgeving 

verder in kaart gebracht en worden aanvullende 

ontwikkeltools voor docenten ontwikkeld2. 

Vanuit (internationaal) onderzoek zijn er aspecten 
bekend die ondersteunend kunnen zijn voor het realiseren 
van een goede match tussen de kenmerken van (hoog-)
begaafde lerenden en de onderwijsomgeving. Hieronder 
zetten we een aantal van deze aspecten op een rij, alvo-
rens de studie onder ICT-docenten verder te beschrijven.

Begeleiding hoogbegaafde studenten
In de begeleiding van hoogbegaafde studenten spelen on-
der andere motivatie en differentiatie een belangrijke rol. 
Motivatie is dat wat iemand beweegt iets te doen (Ryan 
& Deci, 2000). Motivatie wordt als niet-cognitieve factor 
gezien als essentieel voor het tot ontwikkeling komen van 
hoogbegaafd potentieel (Csikszentmihalyi, Rathunden & 
Whalen, 1997). Hoogbegaafden presteren soms door ge-
brek aan motivatie niet op hun eigen niveau (Feldhusen 
& Hoover, 1986). Voor de ontwikkeling van het hoogbe-
gaafde potentieel van studenten, kunnen docenten en/of 
andere begeleiders nagaan hoe zij het behouden en/of ver-
groten van motivatie kunnen realiseren. Dit is overigens 
voor alle studenten relevant, niet alleen voor studenten 
met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Een model dat regelmatig gebruikt wordt in motivatieon-
derzoek, is het Achievement Orientation Model (Siegle & 
McCoach, 2005), zie figuur 2. Dit model speculeert over de 
redenen waarom een hoogbegaafde student kan onderpres-
teren. In dit model is er een interactie tussen drie aspecten. 
Het eerste aspect is doelwaardering. Dit aspect gaat over 
de mate waarin iemand een taak betekenisvol vindt. Het 
tweede aspect is omgevingsperceptie. Uit onderzoek blijkt 
dat ondersteuning uit de omgeving zeer belangrijk is voor 
een student om zich te kunnen binden aan een taak en ook 
productief bezig te kunnen zijn met deze taak (Rubenstein, 
Siegle, Reis, McCoach & Burton, 2012). Het laatste aspect 
is zelfinschatting. Zelfinschatting is het vertrouwen in 
de capaciteiten van jezelf om een taak te kunnen volbren-
gen (Bandura, 1977). De mate van aanwezigheid van deze 
aspecten zorgt voor een bepaalde mate van zelfregulatie 
en daarmee om de taakbetrokkenheid en prestaties. Wan-
neer de interactie tussen deze drie aspecten niet voldoende 
of helemaal niet aanwezig is, heeft dat een negatief effect 
op de motivatie en kan het leiden tot onderpresteren (Van 
Gerven, 2009). Op al deze aspecten is de ecologie van een 
lerende van invloed (Ritchotte, Matthewes & Flowers, 2014). 

De laatste decennia is er vanuit onderwijs en 
wetenschap meer interesse in het onderwerp 
hoogbegaafdheid. Het wordt steeds duidelijker 
dat lerenden met kenmerken van begaafdheid 
specifieke ontwikkelbehoeften en -potentie 
hebben. Vooral in het basis- en voortgezet 
onderwijs is inmiddels ook al flink wat onderzoek 
gedaan naar het soort onderwijs dat bij 
hoogbegaafde leerlingen zou passen. Binnen het 
hoger beroepsonderwijs is er nog relatief weinig 
aandacht voor (hoog)begaafde studenten, maar 
ook zij hebben specifieke ontwikkelbehoeften en 
-potentieel. En hoewel we die behoeften al redelijk 
goed lijken te kennen, weten we nog weinig over 
leeromgevingen waarin hoogbegaafde hbo-
studenten kunnen floreren.

Esther Bulthuis, Isabelle Diepstraten,  

Annemieke Weterings-Helpons en Anouke Bakx
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Naast motivatie is differentiatie belangrijk bij de bege-
leiding van hoogbegaafde studenten. Differentiatie is 
belangrijk omdat er grote verschillen kunnen zitten 
tussen hoogbegaafden. Freeman (1998) stelt dat de 
‘zeer bekwamen’ geen homogene groep zijn. Er kunnen 
verschillen zijn op heel veel gebieden, zoals motivatie, 
concentratie en zelfvertrouwen. Dit maakt dat er ook 
niet één leerstijl is die past bij alle hoogbegaafden (Eyre, 
2007). Differentiatie is een manier om elke student op 
zijn of haar niveau te kunnen begeleiden (VanTassel-Baska 
& Stambauch, 2005). Differentiatie kan op verschillende 
manieren tot stand worden gebracht. Een van deze manie-
ren is compacting. Bij compacting wordt de student alleen 
de hoognodige informatie geboden (Mooij et al., 2007; 
Wijnekus & Pluymakers, 2007; Ahlers, 2017). Studenten 
kunnen naast compacting uitgedaagd worden door middel 
van verrijking, dit wil zeggen dat zij extra verdiepende of 
verbredende lesstof aangeboden krijgen (Vermeer, 2017; 
Mooij et al., 2007; Wijnekus & Pluymakers, 2007). In het 
hoger onderwijs vindt dergelijke compacting en verrij-
king vaak plaats door studenten in een aparte stream te 
plaatsen, vaak excellentieprogramma’s genoemd. In zo’n 
programma doorlopen ze de reguliere opleiding in kor-
tere tijd en/of volgen zij daarnaast nog een (deel van een) 
andere opleiding. 

Beleving en visie docenten
De beleving en visie van hbo-docenten is nog relatief wei-
nig onderzocht. In het basisonderwijs daarentegen is wel 
het een en ander bekend. Zo blijkt bijvoorbeeld dat leraren 
sneller positieve eigenschappen benoemen dan negatieve 
eigenschappen die voor kunnen komen bij hoogbegaafde 
kinderen (Moon & Brighton, 2008). Uit andere studies 
blijkt echter dat sommige docenten een negatieve kijk 
hebben op de sociale en emotionele eigenschappen van 
hoogbegaafde leerlingen (Matheis, Kronborg, Schmitt, & 
Preckel, 2017). 

Docenten blijken ook een traditionele visie op 
hoogbegaafdheid te hebben. Dit wil zeggen dat zij hoog-
begaafdheid over het algemeen associëren met sterke 
cognitieve vaardigheden, veel algemene kennis en een 
uitgebreide woordenschat (Moon & Brighton, 2008). Dit 
kan het moeilijker maken voor docenten om hoogbegaaf-
den te identificeren en te begeleiden, omdat zij eigenlijk 
onvoldoende inzicht hebben in de leervoorkeuren, -strate-
gieën en ontwikkelbehoeften van deze studenten (Mooij 
et al., 2007).

Achievement-Orientation Model
Del Siegle & D. Betsy McCoach

Task
Engagement

and
Achievement

Sets Realistic 
Expectations

and Implements
Appropriate
Strategies to
Successfully

Complete
Goals

(Self-Regulation)

Home Peers School

Possesses
Adequate
Skills to

Perform the Task
Moti-
vation

Expects to Succeed
(Environmental Perception)

Values the Task
of Outcome

(Meaningfulness/
Interest)

Confident in One’s
Ability to

Perform the Task
(Self-Efficacy)

Figuur 2. Achievement Orientation Model. Overgenomen uit: The Validity of the Achievement-Orientation Model for 
Gifted Middle School Students: An Exploratory Study (p. 186) door: Ritchotte, Matthews & Flowers, 2014 in Gifted 
Child Quarterly.
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Aanpak van het onderzoek
In het hier beschreven onderzoek hebben we een ant-
woord gezocht op de vraag: ‘Wat zijn de ideeën en bele-
vingen van docenten Fontys Hogeschool ICT over de be-
geleiding van hoogbegaafde studenten en zijn zij in staat 
deze begeleiding te bieden?’

Voor de dataverzameling was er gekozen voor een kwan-
titatief onderzoek middels een schriftelijke enquête. Op 
deze manier konden er veel data verzameld worden en 
kon een beeld verkregen worden van hbo-docenten ICT 
als totale groep (Saunders et al., 2015). De docenten zijn 
op hun werkplek actief benaderd om de enquête direct in 
te vullen. Van de ruim 200 docenten hebben uiteindelijk 
61 docenten deelgenomen (30%). In de totale docentenpo-
pulatie van Fontys Hogeschool ICT zijn mannen veruit het 
meest vertegenwoordigd. Dit komt nagenoeg overeen met 
het percentage mannen die deel hebben genomen aan de 
enquête (78.7%); 21.3% van de respondenten zijn vrouw. 

De enquête die gebruikt is voor dit onderzoek, was geba-
seerd op een bestaande vragenlijst ontworpen door 
Hornstra (2018) voor de werkplaats onderwijsonderzoek 
‘Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent’ in Tilburg 

(POINT013). De originele vragenlijst is ontworpen om 
in te zetten op de basisschool. In dit onderzoek werd de 
vragenlijst gebruikt om af te nemen bij docenten in het 
hbo. Woorden als ‘leerling’ zijn daarom vervangen door 
‘student’ en eventuele andere vragen met betrekking tot 
de basisschool zijn uit de vragenlijst gehaald. 

De vragen in de enquête konden beantwoord worden door 
middel van een Likertschaal. Dit wil zeggen dat elke res-
pondent een antwoord kon geven tussen 5 (helemaal eens) 
en 1 (helemaal oneens); 3 was hierbij een neutrale ant-
woordmogelijkheid, ‘een beetje eens/een beetje oneens’. 

Resultaten
De resultaten worden beschreven aan de hand van een 
aantal grafieken. Elke grafiek geeft een onderdeel van de 
enquête weer. Hierbij worden op de horizontale as de stel-
lingen uit de enquête weergeven en op de verticale as de 
antwoordmogelijkheden, waarbij 1 helemaal oneens met 
de stelling betekent en 5 helemaal eens. Voor elke stelling 
is de gemiddelde score te zien van wat de respondenten 
hebben geantwoord.
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Figuur 3. Wat zijn volgens u kenmerken van hoogbegaafdheid?
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Figuur 3 laat zien dat IQ gemiddeld genomen het vaakst 
als kenmerk wordt gezien van hoogbegaafdheid (een 4,7 
op een schaal van 1 tot 5), gevolgd door het stellen van 
kritische vragen en creatief denkvermogen. Extrinsieke 
motivatie werd gemiddeld genomen het minst gezien 
als kenmerk van hoogbegaafdheid, gevolgd door goede 
schoolprestaties. Zwakkere sociale vaardigheden werden 
gemiddeld genomen ook relatief weinig als kenmerk van 
hoogbegaafdheid gezien, evenals zelfstandigheid en het 
halen van hoge cijfers.

Hoewel de Fontys-docenten ICT hiermee veel kenmerken 
van hoogbegaafdheid juist weten te benoemen, voelen 
ze zichzelf daar veel minder zeker over (zie figuur 4). Ze 
achten zich gemiddeld genomen niet voldoende sterk in 
signaleren en begeleiden van hoogbegaafde studenten en 
nog minder in het bieden van passend onderwijs. 

In figuur 5 staat de huidige begeleiding door Fontys-do-
centen ICT centraal. Zij noemen het bieden van keuze en 
inspraak gemiddeld genomen het vaakst als onderdeel van 
de eigen begeleiding van hoogbegaafde studenten, gevolgd 
door het onderhouden van een goede relatie. Alle overige 
items worden in geringe mate herkend als onderdeel van 
de eigen begeleiding. 

Tot slot hebben we de docenten gevraagd wat volgens 
hen de meeste geschikte vormen zijn om hoogbegaafde 
studenten beter te begeleiden. Volgens figuur 6 geven 
Fontys-docenten ICT gemiddeld genomen de hoogste 
score aan onderwijs dat hoogbegaafde studenten de moge-
lijkheid biedt om zelf leerwegen te kiezen. Ook passende 
begeleiding scoort gemiddeld hoog. Extra leerstof en de 
leerstof versneld overbrengen worden gemiddeld genomen 
ook gezien als effectieve methode. 
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Conclusie en discussie
Hbo-docenten ICT uit dit onderzoek lijken redelijk in staat 
om belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid van stu-
denten te benoemen (of aan te geven op de vragenlijst). 
Kenmerken die veel minder voorkomen bij hoogbegaaf-
den of niet bij alle hoogbegaafden, worden door hen ge-
middeld genomen ook minder vaak als kenmerk genoemd. 
Onderpresteren als mogelijk signaal van hoogbegaafdheid 
wordt minder genoemd. Hierdoor worden mogelijk som-
mige hoogbegaafde studenten niet opgemerkt. 

Ondanks dat de docenten redelijke kennis over hoog-
begaafdheid hebben, achten ze zich niet goed in staat 
hoogbegaafdheid te signaleren en te begeleiden en nog 
minder om passend onderwijs te bieden. Tegelijk achten 
ze allerlei vormen van passend onderwijs wel van groot 
belang om tegemoet te komen aan de behoeften van 

hoogbegaafden. Vooral eigen leerwegen kiezen en leerstof 
verrijken en versnellen zien ze dan als belangrijke vorm 
van passend onderwijs, terwijl aparte (plus)klassen en les-
sen minder populair zijn. 

Tot nu toe passen ze in hun eigen begeleiding vooral hulp 
toe en het bieden van veel keuzes en inspraak. Deels komt 

dit overeen met de vormen van passend onderwijs die zij 
het meest geschikt achten. Dit alles neemt niet weg dat ze 
er in de praktijk nog minder in slagen om andere vormen 
van passend onderwijs aan te bieden die zij als belangrijk 
zien, zoals eigen leerwegen en het versnellen en verrijken 
van leerstof.
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Aanbevelingen
Het is duidelijk dat docenten de belangrijkste kenmerken 
van hoogbegaafdheid weten te benoemen. Om hen dit te 
laten inzien zijn er speciale filmpjes ontwikkeld die via 
de hieronder genoemde website te bekijken zijn. Door 
docenten in de filmpjes kennis te geven waar ze al over 
beschikken, kunnen zij zich gaan realiseren dat ze meer 
weten dan ze denken. Naast kennis worden er ook enkele 
tips gegeven over hoe ze op een snelle en simpele manier 
studenten kunnen motiveren en hoe ze kunnen differen-
tiëren in de les. 

Docenten ICT gaven aan dat zij hoogbegaafde studenten 
graag autonomie geven als het gaat om hun eigen leerpro-
ces. Het Achievement Orientation model geeft eveneens 
aan dat iemand zelf actief moet deelnemen aan zijn of haar 
eigen leerproces. Fontys Hogescholen ICT biedt hiervoor 
al een prachtige uitkomst. Zij bieden drie verschillende 
leervormen die verschillen in hoeveel begeleiding en uit-
leg de studenten krijgen en hoeveel de student zelf moet 
uitzoeken. Deze opzet zorgt voor differentiatie en autono-
mie binnen het onderwijs. Dit past bij de trend die binnen 
Fontys Hogescholen te zien is op weg naar meer geperso-
naliseerd onderwijs. In dergelijk onderwijs zal er voor elke 
student veel meer begeleiding en aanbod op maat zijn. 

Tegelijk is het bieden van speciale routes en begeleiding 
niet voldoende en is het bovendien de vraag wat de inhoud 
van dergelijke leerwegen en begeleiding moet zijn. Dat 
geldt net zo goed voor gepersonaliseerd onderwijs. In een 
ander onderzoeksproject bij Fontys Hogescholen zijn we 
nagegaan wat voor soort inhouden en begeleiding hoog-
begaafde studenten zelf op prijs stellen.3 

Noten
1. Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking 

met het lectoraat Dynamische Talentinterventies van 
lector Marian Thunnissen. Ook Marielle Roosendaal 
(Dynamische Talentinterventies) heeft met haar be-
geleiding en enthousiasme een belangrijke bijdrage 
hierin gehad.

2. https://fontys.nl/Over-Fontys/Lectoraat-Goed-le-
raarschap-Goed-leiderschap/Onderzoeksprojecten/
Hoogbegaafde-studenten-laten-floreren.htm

3. https://fontys.nl/Over-Fontys/Lectoraat-Goed-le-
raarschap-Goed-leiderschap/Onderzoeksprojecten/
Hoogbegaafde-studenten-laten-floreren.htm
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De vruchtbare verbinding van schrijven en de 
zaakvakken in het basisonderwijs
Weten waarover je schrijft en 
schrijven over wat je weet

Schrijven begint bij kennis over de 
inhoud
Uit onderzoek is bekend (zie bijvoorbeeld Van Gelderen, 
2018, p. 12-13) dat ‘voorkennis’, ook wel ‘kennis van de 
wereld’ genoemd, een van de bepalende componenten is 
van leesvaardigheid. Kinderen lezen beter als ze iets af-
weten van het onderwerp van een tekst, of als ze daar 
een sterke interesse in hebben. Of ditzelfde geldt voor 
schrijfvaardigheid, is minder onderzocht. Schrijven kin-
deren beter over een onderwerp waarvan ze iets weten? 
Ja, zegt je gezonde verstand. Hoe kan je überhaupt schrij-
ven over iets waarvan je nauwelijks iets weet? Ja, zeg ik 
ook zelf, op grond van mijn persoonlijke ervaring met 
als taalzwak bekendstaande kinderen die plotseling heel 
goede teksten blijken te kunnen schrijven, als die gaan 
over een onderwerp waarvan ze genoeg afweten en waar-
bij ze zich betrokken voelen. Met een goede tekst bedoel 
ik hier: een goed opgebouwde, begrijpelijke tekst met re-
levante details.

Het schrijfonderwerp doet ertoe
Schrijven over eigen ervaringen, of over goed voorberei-
de en besproken onderwerpen, leidt over het algemeen 
tot betere teksten dan schrijven over uit de lucht vallende 
(fantasie)schrijfonderwerpen zoals je vaak in taalmetho-
des tegenkomt. Anders gezegd: de inhoud van schrijftaken 
doet ertoe. Op de basisscholen die ik begeleid, proberen 
leerkrachten schrijfopdrachten te ontwerpen die verband 
houden met de (zaakvak)onderwerpen waarmee ze in 
hun groep bezig zijn. Het schrijfonderwijs krijgt hiermee 

meestal een impuls, terwijl de teksten die kinderen bij de 
zaakvakken moeten schrijven kwalitatief beter worden. 

Schrijven bij de zaakvakken in het 
basisonderwijs
De vaak scherpe programmatische scheiding tussen 
taalonderwijs en zaakvakonderwijs maakt een koppeling 
tussen schrijfonderwijs en zaakvakken niet gemakkelijk. 
Wat kinderen in de taalles leren bij begrijpend lezen en 
schrijven, passen ze niet zomaar toe als ze een tekst moe-
ten lezen of schrijven bij geschiedenis of natuur & tech-
niek. Dit terwijl er vaak van alles geschreven wordt bij de 
zaakvakken, en bij het steeds populairdere onderzoekend 
leren. Behalve het wat ouderwetse ‘werkstuk’ over een 
zelfgekozen onderwerp, schrijven kinderen ook kortere 
teksten zoals logboekjes of verslagen van proefjes, allerlei 
vormen van aantekeningen, werkdocumenten bij eigen 
bronnenonderzoek, verslagen van excursies, teksten voor 
posters en PowerPointpresentaties, of gewoon antwoor-
den op vragen uit de methode. In deze schrijftaken staat 
de zaakvakkennis meestal centraal en wordt weinig aan-
dacht besteed aan de aanpak van het schrijven. Tegelij-
kertijd observeren leerkrachten dat de kwaliteit van deze 
teksten nogal eens te wensen overlaat en dat daardoor 
ook de bedoelde zaakvakkennis niet goed overkomt. Kin-
deren beschrijven proefjes bijvoorbeeld in niet kloppen-
de volgorde, vergeten een feitelijke tekst in te leiden met 
een korte vaststelling van het onderwerp of gebruiken 
vaktermen op de verkeerde manier. Waardoor je er soms 
geen touw meer aan kunt vastknopen of misconcepties 
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worden versterkt. Er is dus een nauwe relatie tussen ken-
nis en de taal waarin die kennis wordt overgebracht. 

‘Writing to learn’
Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen 
schrijven en zaakvakkennis toont aan, meestal onder 
de noemer ‘writing to learn’, dat schrijven over zaakva-
kinhoud helpt bij het verwerven van kennis. Maar het 
laat ook zien dat het naar twee kanten werkt: niet alleen 
begrijp je iets beter als je erover moet schrijven, je leert 
daarvan ook beter schrijven (zie bv. Fidalgo, 2018, p. 155-
179). Kennis en vaardigheid vormen een geheel. 

Dat werkt niet vanzelf zo; expliciete instructie en bege-
leiding bij het schrijven zijn daarvoor noodzakelijk. Het 
is de taak van de leerkracht om goed na te denken over 
de doelen van een schrijfopdracht en de criteria waaraan 
een tekst moet voldoen, en hierbij effectieve didactische 
strategieën in te zetten zoals praten over inhoud, voor-
beeldteksten analyseren, modellen van het schrijven, 
structuur-instructie geven en (peer)feedback organiseren. 
Kinderen kunnen dan geleidelijk leren om de kennis die ze 
opdoen bij de zaakvakken in tekst om te zetten. Juist voor 
de zwakkere schrijvers en voor NT2-leerlingen is stapsge-
wijze ondersteuning bij schrijven van belang.

Het nut van genre-kennis voor 
schrijfonderwijs
Duidelijk doelen stellen is volgens onderzoek (Koster et 
al., 2015) een van de effectiefste didactische strategie-
en voor schrijfonderwijs. Dat lijkt een open deur, maar 
vaak zijn schrijfdoelen in het onderwijs niet specifiek ge-
noeg en blijven ze hangen op algemene vormaspecten als 
tekstlengte, spelling en interpunctie. Meer kennis van 
genres kan hierin verbetering brengen. 

Ik definieer de term ‘genre’, in navolging van de Sydney 
School (Rose & Martin, 2012), als een talige uiting met 
een specifiek, aan een situatiegebonden doel en daarbij 
behorende structuur en taalkenmerken. Op basis van 
die definitie heb ik een indeling in tien genres geïntro-
duceerd voor het basisonderwijs (Van Norden, 2018). 
Deze basiskennis over genres blijkt leerkrachten goed 
te helpen bij het specificeren van de succescriteria voor 
schrijfopdrachten. 

Vaak zijn schrijfdoelen in het onderwijs  
niet specifiek genoeg.

Het lijkt vanzelfsprekend: dat je al schrijvende 
steeds beter begrijpt hoe iets in elkaar zit, wat 
iets nu eigenlijk voor gevoel bij je oproept, of 
wat de juiste argumenten zijn voor je standpunt. 
Door te schrijven wordt duidelijker wat je weet 
en denkt over je onderwerp. Het werkt ook 
omgekeerd: door te schrijven ontdek je wat je 
nog niet weet, ga je jezelf vragen stellen en wordt 
je nieuwsgierigheid geprikkeld. Schrijven in 
het kader van de zaakvakken lijkt dan ook een 
goed idee.
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Tabel 1. De tien genres voor het basisonderwijs

Genrefamilie Genres 
Kenmerkend 
aspect

Verhalende 
genres

Vertelling Ervaring 

Verhaal Complicatie 

Feitelijke 
genres

Verslag Chronologie 

Beschrijving Classificatie 

Procedure Instructie 

Verklaring Causaliteit 

Oproep/verzoek Motivatie

Waarderende 
genres

Beschouwing Perspectieven 

Betoog Argumenten 

Respons Reactie 

Bron: Van Norden, 2018.

Zaakvakkennis combineren met 
genres
De genres maken het mogelijk om te bedenken welke 
schrijfdoelen goed passen bij bepaalde zaakvakinhouden. 
Vaak liggen de feitelijke genres voor de hand: over lan-
den, diersoorten, historische ontwikkelingen of natuur-
verschijnselen laat je je kennis zien in de vorm van over-
zichtelijke beschrijvingen, classificaties en verklaringen. 
Wat zijn belangrijke kenmerken van Japan? Welke ei-
genschappen en leefomstandigheden heeft de dolfijn? 
Hoe ontstonden de steden in Europa? Hoe groeit uit een 
zaadje een plant? Waardoor ontstaat slijtage van je fiets? 
Hierbij passen goed gestructureerde teksten met een ob-
jectieve toon. Maar ook waarderende genres kunnen bij 
zaakvakonderwerpen aan de orde komen, als het gaat 

om standpunten over maatschappelijke kwesties als de 
plastic soup of vuurwerk. Leerkrachten kunnen kinderen 
leren hoe ze een feitelijke of waarderende tekst kunnen 
structureren en welke woordkeus daarbij past, mits ze 
dit ook zelf goed voor ogen hebben. Basiskennis over ge-
nres, en over de taal van de vakken helpt daarbij (Van der 
Leeuw & Meestringa, 2014). 

Schrijfdidactiek tijdens 
zaakvaklessen?
Voor leerkrachten die zaakvakken en schrijven willen 
combineren, is het belangrijk om te ervaren dat aandacht 
voor schrijven (en lezen) vaklessen kan versterken, en is 
het fijn als de bijbehorende didactiek helder en niet al te 
tijdrovend is. Het is mijn ervaring dat het schrijven van 
korte teksten over aspecten van vakinhoud zorgt dat kin-
deren actief met die vakinhoud bezig zijn. Daarbij worden 
ze ondersteund door: 

 — goed geleide gesprekken over die inhoud, 
 — korte instructies op kenmerken van het betreffende 
genre, 

 — het vergelijken van voorbeeldteksten op een of meer 
aspecten van het genre, 

 — het werken met structuurschema’s, 
 — het klassikaal en in tweetallen bespreken van tekst-
versies. 

Deze didactische strategieën heb ik in mijn boek 
beschreven (Van Norden, 2018) en oefen ik samen met 
leerkrachten en studenten.

Mijn bevindingen worden door allerlei onderzoek onder-
steund (zie bijvoorbeeld Cervetti, 2008; Wilschut & Pijls, 
2018). Maar het belangrijkst vind ik de ervaringen van 
leerkrachten die met de hier genoemde didactische bouw-
stenen durven te experimenteren, die daar de tijd voor 
nemen en er plezier in hebben, en die zich bewust worden 
van de opbrengst: betere teksten over zaakvakkennis, 
meer motivatie voor schrijven bij de kinderen, en actievere 

Op termijn kan blijken dat de ontwikkeling van schrijfvaardigheid en  
de verwerving van vakkennis samen opgaan
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deelname van taalzwakkere of NT2-leerlingen aan alle 
onderdelen van vaklessen. Voor basisschoolleerkrachten 
is het daarbij een voordeel dat ze alle vakken geven en kan 
op termijn blijken dat de ontwikkeling van schrijfvaar-
digheid en de verwerving van vakkennis samen opgaan. 
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AME: een psychosociaal interventie-model
Hoe kan je onderpresteren 
aanpakken op school?

Ophélie Desmet ontwikkelde het Achievement 
Motivation Enhancement (AME) model, een psy-
chosociale interventie gericht op het verhogen 

van prestatiemotivatie. Zij onderzocht de effectiviteit van 
dit model eerder in de Verenigde Staten (Desmet, 2020) 
en implementeerde het recent in Vlaanderen in samen-
werking met Linda Packlé. In dit artikel delen we de 
bevindingen en ervaringen van de jongeren en de leraren 
die het AME-model gebruikten in Vlaanderen. 

Wat is onderpresteren?
Onderpresteren kent verschillende omschrijvingen. On-
derzoekers Reis en McCoach (2000) omschrijven onder-
presteren als een discrepantie tussen wat we verwachten 
op basis van iemands intellectuele capaciteiten en de 
werkelijke prestatie. Onderpresteren kan zich manifeste-
ren in lage prestaties zoals een onvoldoende op een test. 
Het is ook mogelijk dat iemand schijnbaar goed presteert, 
maar dat deze prestatie lager is dan wat we kunnen ver-
wachten op basis van zijn/haar intellectuele capaciteiten 
(Snyder et al., 2019). Bijvoorbeeld, een hoogbegaafde jon-
gere die verbaal sterk is en gemiddeld of ondergemiddeld 
presteert, kan omschreven worden als een onderpres-
teerder ook al is de prestatie voldoende.

Het Achievement Motivation 
Enhancement (AME) Model
Het Achievement Motivation Enhancement (AME) mo-
del is een psychosociale interventie ontwikkeld op basis 
van richtlijnen van Peterson en Jen (2018). Het AME- 
model bestaat uit zes thema’s op basis van bevindingen 
van een narratieve studie met onderpresterende jongeren 
(Desmet et al., 2020) en Achievement-Orientation Model 
(Siegle et al., 2017). Het volledige curriculum en valide-
rend onderzoek is beschikbaar via www.onderpresteren.
be. Over het algemeen raden we aan te werken met jon-
geren in groepjes van zes tot acht leerlingen. Het curricu-
lum bevat zes thema’s die in zes sessies besproken wor-
den. De gemiddelde duur van deze sessies is ongeveer een 
uur, maar kan langer zijn als de groep groter is.

Sessie 1: zelf-percepties
Tijdens de eerste sessie focust de begeleider op het cre-
eren van een veilige omgeving waarin de jongeren zich 
vrij voelen om ervaringen te delen en zich op die manier 
kwetsbaar op te stellen. De sessie begint met uitleg rond 
het AME-model en wat de bedoeling is van deze bijeen-
komsten. In de groep worden afspraken gemaakt en de 
jongeren stellen zichzelf aan elkaar voor. De jongeren 
krijgen de tijd om te reflecteren op persoonlijke talenten 

Het is mogelijk dat iemand schijnbaar goed presteert,  
maar dat deze prestatie lager is dan wat we kunnen verwachten  

op basis van zijn/haar intellectuele capaciteiten.
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en sterktes tijdens een oefening waarin ze een talenten-
toolbox maken. Daarna volgt een bespreking van deze ta-
lenten en de ervaringen rond het benoemen van de eigen 
sterktes.

Sessie 2: doeloriëntatie
Tijdens de tweede sessie wordt er gewerkt aan intrinsieke 
motivatie, leergerichte doeloriëntatie en autonomie-on-
dersteunende communicatie. De jongeren delen waar ze 
van dromen en leren hoe ze die dromen omzetten in con-
crete, realistische doelen. Ze werken aan een stappenplan 
om die doelen te bereiken en worden begeleid in het ma-
ken van leergerichte doelen. 

Sessie 3: zelf-monitoring en zelf-regulatie
In deze sessie staan zelf-monitoring en zelf-regulatie 
centraal. Onderzoek toont aan dat gedragsinterventies 
die werken met zelf-monitoring heel effectief zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan iemand die gewicht wil verliezen. Vaak 
krijgen die mensen de opdracht om bij te houden wat ze 

eten (m.n. zelf-monitoring). De meeste mensen gaan au-
tomatisch minder eten of gezonder eten eens ze actief 
monitoren wat ze eten. Dit gebeurt omdat ze via de zelf-
monitoring bewust gemaakt worden van wat ze allemaal 
eten. Hetzelfde geldt voor academische doelen. Jongeren 
zijn zich vaak niet bewust van hoeveel tijd ze werkelijk 
spenderen aan huiswerk in vergelijking tot andere (en 
vaak leukere) activiteiten na school. Door jongeren uit 
te nodigen om een specifiek gedrag te monitoren, helpen 
we ze bewuster te worden van wat er kan veranderen. Op 
basis van de doelen die jongeren selecteerden in de vorige 
sessie, creëren ze in deze sessie een schema om een spe-
cifiek gedragsmatig doel te monitoren. Een typisch voor-
beeld hiervan is elke dag een uur werken aan huistaken. 
In gesprek met elkaar worden strategieën en gevolgen 
bepaald om zichzelf te motiveren zich hier aan te houden.

Onderpresteren houdt leraren, ouders en 
onderzoekers al decennialang bezig. Hoe 
kunnen we jongeren helpen die onderpresteren 
en daardoor dreigen uit te vallen op school? 
Ondanks de vele pogingen om het fenomeen 
van onderpresteren te verklaren, zijn er weinig 
effectieve en efficiënte interventies gekend. 
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Sessie 4: doorzettingsvermogen
In deze sessie wordt gefocust op zelfperceptie van leer-
lingen en hun overtuigingen rond hun eigen intelligentie. 
Onderzoekers hebben reeds aangetoond dat growth mind-
set (de overtuiging dat je slimmer kan worden) positief sa-
menhangt met intelligentie (Dweck et al., 2007). Daarom 
participeren de jongeren in een geleid gesprek rond mind-
set. Via drie korte filmpjes waarin mensen spreken over 
hoe hard ze gewerkt hebben om hun doelen te bereiken 
worden de jongeren uitgenodigd om te reflecteren op hun 
eigen mindset. Meer nog, ze brainstormen over strategie-
en om te volharden in het bereiken van hun doelen. Zo is 
er bijvoorbeeld een filmpje waar John Legend (een beken-
de Amerikaanse zanger) vertelt over hoeveel keer hij afge-
wezen werd voor hij eindelijk een album uitbracht. De jon-
geren worden dan gevraagd om na te denken over waarom 
John Legend niet opgaf en hoe hij zou kunnen volharden. 

Sessie 5: leervaardigheden
Jongeren hebben vaak expliciete instructies nodig rond 
leervaardigheidsstrategieën. Daarom is deze sessie ge-
richt op het aanleren van leervaardigheden. Specifiek 
werken we in deze sessie rond zelfgestuurd leren en krij-
gen jongeren een stappenplan aangereikt van Ambrose et 
al. (2010). Het stappenplan gaat als volgt:

 — Stap 1: Evalueer de taak en de verwachtingen.
 — Stap 2: Evalueer je eigen sterktes en noden/behoeftes 
in relatie tot de taak en verwachtingen.

 — Stap 3: Maak een plan voor het afwerken van de taak.
 — Stap 4: Pas je plan toe en monitor je vooruitgang.
 — Stap 5: Reflecteer en pas aan waar nodig.

Met dit stappenplan als kader gaan de jongeren reflec-
teren op een taak of toets waarvoor ze graag een beter 
cijfer hadden behaald. Hoe hadden ze dit anders kunnen 
aanpakken om een hoger cijfer te halen? Jongeren worden 
aangemoedigd om elkaar te helpen en suggesties en stra-
tegieën uit te wisselen.

Sessie 6: positieve zelfspraak
Veerkracht en doorzettingsvermogen zijn belangrijke fac-
toren die academische prestaties beïnvloeden. Veerkracht 
is het vermogen om te herstellen van tegenspoed. Dit is 
geen genetische eigenschap, maar aangeleerd gedrag. 
Doorheen iedere sessie is het belangrijk om veerkracht 
en doorzettingsvermogen aan te moedigen, maar in deze 
sessie gaan we specifiek aandacht geven aan positieve 
zelfspraak als een vorm van veerkracht en doorzetting. 
Jongeren hebben vaak een negatief beeld van zichzelf. 
Hun gedachten beïnvloeden en reflecteren dat zelfbeeld. 
Als ze een fout maken, denken ze bijvoorbeeld vaak: wat 
ben ik dom. Dit soort negatieve zelfspraak werkt demoti-
verend en moet aangepakt worden om te zorgen dat jon-
geren sterk genoeg zijn om door te zetten. Daarom gaan 
we in deze sessie oefenen om negatieve zelfspraak om te 
buigen in positieve zelfspraak.
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Ervaringen met het AME-model 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 werd het AME-model 
geïmplementeerd op een Vlaamse school onder leiding 
van Linda Packlé, pedagogisch directeur. In wat volgt re-
flecteert ze op haar ervaringen met het model en de les-
sen die zij leerde tijdens haar werk met onderpresterende 
jongeren.

Meerbegaafde leerlingen in de school
Het Sint-Augustinusinstituut in Bree is een bovenbouw-
school met studierichtingen in aso, bso en tso en beoogt 
goed onderwijs te bieden aan álle leerlingen. Voor wat 
betreft hoogbegaafde leerlingen bleef de school tot voor 
kort in gebreke. Ondanks de vaststelling dat heel wat jon-
geren in de derde graad vastlopen en vaak niet slagen, ter-
wijl ze naar aanvoelen van leraren de nodige kwaliteiten 
hebben, werd het belang niet ingezien om een aanpak uit 
te werken voor deze leerlingen. Daar kwam vorig school-
jaar verandering in. Hoewel we ons ervan bewust zijn dat 
onderpresterende hoogbegaafde leerlingen de moeilijkste 
subgroep vormen, kozen we er toch voor om een gerichte 
aanpak op te zetten voor deze jongeren. Door aan te to-
nen dat een gerichte aanpak (het AME-Model) bij onder-
presterende hoogbegaafden werkt, hopen we interesse te 
wekken voor de problematiek van hoogbegaafdheid in 
het algemeen en hopen we andere scholen te inspireren 
om aanbod te creëren voor deze jongeren.

Zo gingen wij aan de slag
Als bovenbouwschool stromen de leerlingen op onze 
school in op 14 à 15-jarige leeftijd en dat vanuit diverse 
middenscholen. Dat maakt het niet eenvoudig om onder-
presterende maar wel hoogbegaafde leerlingen te selecte-
ren, vooral omdat er in onze school tot nog toe weinig of 
geen aandacht is geweest voor hoogbegaafdheid.

We zijn pragmatisch te werk gegaan met eenvoudige 
selectiecriteria om jongeren te identificeren voor dit pro-
gramma. De selectiecriteria waren:

 — De leerlingen hebben een attest hoogbegaafdheid in het 
leerlingvolgsysteem, maar halen slechte resultaten, of;

 — De leerlingen doen het jaar over, of;
 — De leerling heeft vroeger al speciale programma’s ge-
volgd, of;

 — De leerling is één jaar versneld, of;
 — De leraren merken dat de leerling veel meer moge-
lijkheden heeft dan de schoolse resultaten laten zien 
(dat is uitdrukkelijk bevraagd op de klassenraden in 
december).

De gekozen leerlingen behoorden tot een homogene groep: 
zes jongens uit een studierichting in de derde graad aso. 
Wat betreft nationaliteit en opleidingsniveau van de ouders 
hebben we te maken met een blanke groep van goed opge-
leide ouders (middenklasse). Dit typeert ook onze school.

De begeleiding ging van start met een individueel inter-
view met de leerlingen en hun ouders. Dit interview liet 
toe om een profiel van de betrokken leerlingen op te stel-
len en specifieke noden/behoeften te identificeren. Ook 
werden de betrokken leerlingen geïnformeerd over de aan-
pak via een voorbereidende meeting. Er werden een aantal 
afspraken gemaakt rond respectvol omgaan met elkaar en 
rond omgaan met privacygevoelige informatie. 

De sessies werden begeleid door mezelf, met hulp van 
een gemotiveerde leerkracht die heel wat opleidingen 
rond hoogbegaafdheid heeft gevolgd en die zelf moeder 
is van een hoogbegaafde zoon. Voor de leerlingen was het 
een voordeel dat iemand die zelf nog voor de klas staat, 
betrokken werd in het programma. De sessies verliepen 
volgens een strak schema, zoals hierboven beschreven. Na 
elke sessie werd er expliciet een korte schriftelijke evalua-
tie gevraagd. De jongeren beantwoordden daarbij kort een 
aantal vragen over het verloop van de sessies. Na afloop 
van het programma was er ook nog een korte individuele 
bevraging over de totaliteit van de zes sessies om de erva-
ringen van de jongeren te verkennen.

Wat wij geleerd hebben
Omdat het AME-model gericht is op het verhogen van 
schoolprestaties en motivatie, wilden we een aantal za-
ken kwantitatief evalueren. Jongeren vulden een survey 

Ouders zijn een belangrijke gesprekspartner 
in het hele traject. Zij kunnen indien nodig 

bijsturen en aanmoedigen.
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in voor en na hun deelname aan de zes sessies. De survey 
had als doel om zelf-perceptie, houding ten opzichte van 
leraren, houding ten opzichte van school, doelwaarde-
ring, zelfregulatie en betrokkenheid te meten. We had-
den ook de intentie om de impact op de resultaten (cijfers) 
te meten en dat uiteraard op een kwantitatieve manier. 
Helaas werd dit verhinderd omwille van de coronacrisis. 
Figuur 1 geeft een overzicht van de vooruitgang die jon-
geren boekten op de verschillende surveyfactoren.

De meest opvallende vaststelling is dat de jongeren op alle 
factoren een positieve evolutie toonden en de AME-ses-
sies dus bijgedragen hebben tot een verhoogde motivatie 
en betrokkenheid. De deelnemers beoordeelden de sessies 
globaal als positief, waardoor dat resultaat niet verwon-
derlijk is. In die optiek is het ook niet te verwonderen dat 
de twee leerlingen met de minste interesse en bij wie we 
als begeleider ook het minst konden doordringen, precies 
de leerlingen zijn die op vier clusters (lichtjes) dalen. We 
hebben het gevoel dat we deze twee leerlingen mede door 
het afstandsleren moeilijk bereikt hebben. Alle leerlingen 
geven aan dat ze positieve ervaringen hebben opgedaan en 
dat ze vooral de sessies rond leerstrategieën erg waarderen. 
Zelf hebben we het gevoel dat het stellen van doelen en het 
concreet maken ervan moeilijk is. Na sessie twee hebben we 

besloten om te werken in groepjes van drie. De leerlingen 
geven aan dat dit beter werkte omdat ze meer individuele 
aandacht kregen en minder afgeleid waren. Dit maakte wel 
dat de taakbelasting groter werd. Het blijft voor een stuk 
een open vraag of de positieve evolutie enkel toe te schrij-
ven is aan de sessies, dan wel mede vooral aan het feit dat de 
betrokken leerlingen eindelijk positieve aandacht kregen. 
In de VS, waar het model geïmplementeerd werd met een 
heterogene groep van onderpresteerders en hoogpresteer-
ders, vonden ze echter gelijkaardige positieve resultaten.

Zo gaan wij verder met het AME-model
Als we vandaag het programma opnieuw zouden opzet-
ten, dan moeten we de volgende punten in acht nemen. 

Ten eerste gaan we actiever zoeken naar een heterogene 
groep van leerlingen. De effectiviteit van het model werd 
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Onderpresterende jongeren hebben in 
de loop van de jaren een behoefte aan 

zorg ontwikkeld die ernstig moet worden 
aangepakt. 
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enkel getest bij een beperkte groep leerlingen in Vlaan-
deren. De groep leerlingen was niet representatief voor 
de totale groep van hoogbegaafde onderpresteerders in 
onze school. Vandaar dat we blijven onderzoeken hoe het 
model werkt en voor wie. Vanuit de praktijk merken we 
wel dat het voordelen heeft om met een homogene groep 
te werken, omdat er minder schroom is om open en eerlijk 
te communiceren. 

Ten tweede zullen we sessies in nog kleinere groepjes 
organiseren (max. drie). De leerlingen gaven aan dat ze 
hierdoor meer individuele aandacht krijgen en de aflei-
ding minder groot is. Dit maakt de taakbelasting voor de 
begeleider wel groter. 

Ten derde gaan we dit schooljaar het programma star-
ten in januari en laten doorlopen tot begin juni (periode 
van zes maanden). Op die manier kunnen leerlingen over 
een grotere periode opgevolgd worden waardoor we hopen 
de kans op verbetering van hun motivatie en betrokken-
heid te vergroten. 

Ten vierde gaan we ook sessie vier, vijf en zes uitbrei-
den tot twee sessies van elk vijftig minuten. De leerlingen 
gaven aan dat ze deze sessies het meest waardeerden. De 
sessies bevatten concrete tips om het leren aan te pakken. 
Omdat leerlingen hier voor een groot stuk individueel 
aangestuurd moeten worden, zullen we meer tijd inrui-
men om de individuele tips ook in groep te bespreken. 

Ten vijfde gaan we klasleraren actiever betrekken. 
Binnen het zorgcontinuüm behoren de klaslerararen tot 
de eerstelijnszorg. Zij staan in nauw contact met de leer-
ling en kunnen de leerling na de sessies verder opvolgen. 
Het zou zinvol zijn om de klasleraren/klassenraad voor 
de start van het project in te lichten over het doel en het 
aard van de activiteiten.

Ten zesde en laatste willen we het startniveau van de 
leerlingen grondiger in kaart brengen, met name vooral 
op het vlak van leerstrategieën en metacognitieve vaar-
digheden. Op die manier kan er gerichter gewerkt wor-
den volgens de specifieke noden/behoeften van de indivi-
duele leerlingen.

Naast de verschillende aanpassingen die we in de toe-
komst gaan maken, willen we ook heel wat behouden 
rond hoe we het model implementeerden in onze school. 
De open en grondige communicatie met leerlingen zelf en 
hun ouders is een kracht van onze werking. Individuele 
gesprekken om een goed zicht te krijgen op het profiel 

van elke leerling is van uiterst belang binnen dit model. 
Elke leerling is anders en heeft specifieke noden/behoef-
ten waarop ingespeeld moet worden. De gesprekken zijn 
hiervoor een meerwaarde. Daarnaast werd ervaren dat 
leerlingen in een individueel gesprek gemakkelijker pra-
ten over zwaktes die niet rechtstreeks met leren te maken 
hebben maar wel waardevol zijn gedurende het begelei-
dingstraject. Tijdens de gesprekken kan gepolst worden 
naar onderlinge relaties en welbevinden. 

De inleidende toelichtingssessie voor leerlingen is ook 
zeer waardevol. Tijdens deze sessies konden we de leerlin-
gen verduidelijken wat ze kunnen verwachten maar ook 
welke inzet van hen gevraagd wordt. Deze sessie geeft 
hen voldoende tijd om elkaar te leren kennen en afspra-
ken te maken. Ondanks de schoolcultuur werden de be-
geleiders aangesproken met de voornaam, met als doel de 
afstand in de onderlinge relaties te verkleinen. 

We willen ook zeker de geregelde feedback (met in-
stemming van leerlingen) naar ouders behouden. Het is 
belangrijk om ouders te laten voelen dat ze een belang-
rijke gesprekspartner zijn in het hele traject. Zij zien hoe 
hun zoon/dochter zich ontwikkelt, kunnen dit indien no-
dig bijsturen en hen zeker ook aanmoedigen.

Intussen hebben we op basis van het onderzoek al een 
aantal vernieuwingen op school doorgevoerd, andere 
zijn nog in uitwerking of zullen als aanbeveling worden 
voorgelegd. Om als bovenbouwschool een beter zicht te 
krijgen op potentiële hoogbegaafden, zullen we op ons 
inschrijvingsformulier (specifiek voor de instromers in 
het derde jaar secundair) expliciet peilen naar elementen 
die wijzen op hoogbegaafdheid, zoals: speciale program-
ma’s in de eerste graad, participatie in kangoeroeklassen 
in basisonderwijs, één of meer jaren versneld. We hopen 
op die manier jongeren beter op te volgen en een gepast 
aanbod te bieden. We zijn momenteel bezig om een beleid 
voor hoogbegaafdheid op te zetten en dit op te nemen in 
ons zorgbeleid. Specifiek zal er vanaf volgend schooljaar 
gewerkt worden met een driesporenbeleid:

 — Meer inzetten op differentiatie in de klas; momenteel 
wordt er vooral geremedieerd naar zwakkeren toe, maar 
nauwelijks gedifferentieerd naar sterke leerlingen.

 — Uitdaging/verdieping buiten de klas en dat zowel via 
samenwerking met Universiteit Hasselt (besprekingen 
zijn lopende) als via specifieke projecten. Momenteel 
loopt er in dat verband een project i.s.m. bureau Talent.
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 — Curatief programma voor onderpresteerders (zie aan-
bevelingen voor verbeterde aanpak).

Daarnaast zal de traditionele huiswerkbegeleiding aange-
vuld worden met begeleide studie waarbij wordt ingezet op 
leerstrategieën. Dat zal zeker worden aangemoedigd voor 
onderpresteerders, maar zal ook breder worden openge-
trokken. Er is een ‘hoogbegaafdheidscoach’ aangesteld 
binnen de cel leerlingenbegeleiding die zich verder zal 
bekwamen in het onderwerp en verdere acties kan coör-
dineren. We gaan ook onze aanpak en het beleid in eerste 
instantie nog ruimer bekend maken op school (o.m. via 
een toelichting op de algemene personeelsvergadering), 
maar nadien ook extern uitdragen via o.a. de website, 
informatieavonden, ouderraad, schoolraad ... We stre-
ven naar een nauwe samenwerking met de verschillende 
middenscholen uit onze scholengemeenschap om op die 
manier betere opvolging van jongeren mogelijk te maken. 
Op langere termijn willen we vanuit de opgebouwde ken-
nis en ervaring onze expertise ook delen met de lagere 
scholen/basisscholen uit de omgeving. 

Conclusie
De resultaten van dit praktijkonderzoek tonen ons dat 
onderpresterende hoogbegaafden niet afgeschilderd 
kunnen worden als gewoon ‘te lui’. Dergelijke jongeren 
hebben in de loop van de jaren een zorgnood ontwikkeld 
die ernstig moet worden aangepakt. Dat is niet enkel ge-
bleken uit de vakliteratuur maar ook uit het werken met 
zes concrete jongeren. Dat heeft ook geleerd dat ‘de’ on-
derpresterende hoogbegaafde leerling niet bestaat, maar 
dat bijna elke hoogbegaafde specifieke noden/behoeften 
heeft. Wij hopen dat het delen van onze ervaringen en het 
beschikbaar maken van een specifiek curriculum andere 
leraren en scholen kan helpen in het opzetten van een 
beleid voor of het begeleiden van hoogbegaafde jongeren.
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- de kracht van het ‘samen’-verhaal tussen leraren, leerlingen en ouders.
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Dieter Burssens, Eef Goedseels, Stefaan Pleysier & Nicole Vettenburg (Red.)

Turbulente leerlingen
Probleemgedrag op school positief aanpakken

Leerlingen zijn braaf, héél braaf. De meesten toch. Meestal.

Maar dus niet altijd. Soms gaan leerlingen door een turbulente periode. Een goede relatie met de leerling kan veel 
problemen voorkomen. Maar hoe doe je dat, wanneer je met probleemgedrag wordt geconfronteerd?

Hoe ga je het best om met thema’s zoals storend gedrag in de les, of met radicalisering, of agressie? Hoe voorkom je 
pesten, spijbelen of druggebruik? En wat kun je doen als er grensoverschrijdend gedrag werd gesteld? En vooral, hoe 
doe je dat met een maximale aandacht voor een positief schoolklimaat?

In dit boek komen niet alleen theoretische inzichten over probleemgedrag aan bod. Heel veel ervaringen uit de 
schoolpraktijk worden gebundeld en veelbelovende, inspirerende projecten worden gedetailleerd beschreven om 
heikele thema’s op school constructief aan te pakken. Het creëren van sterke sociale bindingen tussen leerling en 
school vormt daarbij de rode draad.
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OnderWijsTijd is een veelzijdig vaktijdschrift gericht op innovatie en verbetering van de lespraktijk, de integrale leer-
lingenzorg en leerbegeleiding in Nederland en Vlaanderen. Het slaat een brug tussen onderzoek en praktijk en biedt 
bruikbare en toegankelijk geschreven artikelen voor het onderwijs en het netwerk van zorg daaromheen. 

OnderWijsTijd richt zich tot leraren, welzijnswerkers, zorgcoördinatoren, jeugdtherapeuten, leerlingenbegeleiders, 
hulpverleners en iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met leerlingenbegeleiding, met welzijn en gezondheid 
of met eender welk zorgverbredingproject. 
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Leticia Vandemeersche 
Sterke leerlingen in de klas
Basistools voor verrijkend lesgeven

Wat doe jij voor de sterkere leerlingen in je klas? Steeds vaker ondervind je als leerkracht grote verschillen tussen je 
leerlingen. De kans bestaat dan dat sterke leerlingen – onder wie hoogbegaafden – niet genoeg uitgedaagd worden, 
zich beginnen te vervelen of gaan onderpresteren. Meestal start je een zoektocht naar nieuw lesmateriaal, terwijl het 
antwoord gewoon in de inhoud van je eigen lessen ligt. In slechts enkele stappen kan jij je les zo verrijken dat je niet 
alleen de sterkste, maar álle leerlingen in je klas laat groeien.
Dit boek toont aan waarom en hoe het verrijken van je les het verschil maakt. Aan de hand van enkele theoretische 
modellen en de Taxonomie van Bloom beschrijft het welke kleine en haalbare ingrepen voor een groter leerrendement 
zorgen en hoe je de sterktes van je leerlingen kan ontdekken en inzetten. Uitgebreide praktijkvoorbeelden uit verschillende 
vakken maken de modellen in dit boek voor elke leerkracht concreet, herkenbaar en dus makkelijk toepasbaar.
Kortom, met dit boek heb jij de tools in handen om alle leerlingen in je klas – en dus ook de sterksten – leerstof op maat 
te geven.
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Taskforce  
Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
Onderwijs na COVID-19
Een fundamentele verandering van ons onderwijsstelsel is noodzakelijk, zeker nu COVID-19 zo heeft huisgehouden. 
Opeens is alles anders. Niemand kan meer doen wat hij/zij elke dag deed. Wie nu nog zegt dat verandering niet mogelijk 
is, wordt niet meer geloofd. Wat wordt het ‘nieuwe normaal’ in het onderwijs?
Het eerste deel van dit document is bedoeld voor onze ‘fans’: zij die blijvend zoeken naar een stip op de horizon. In 
het tweede deel richten we ons tot de ‘twijfelaars’ en ‘andersdenkenden’, die we meenemen in onze overwegingen en 
voorstellen. Deze leiden tot vijf ideeën voor nieuw onderwijs. In het derde deel schetsen we vier scenario’s voor een 
andere onderwijswerkelijkheid, vooral bedoeld voor belangstellende, potentiële scholen.

De Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs stelt zich ten doel politiek, onderwijs en samenleving te motiveren en 
te mobiliseren om het huidige onderwijs om te vormen in een duurzaam ontwikkelingsgericht onderwijssysteem en dit 
wettelijk vast te leggen. Hiertoe behoort onder meer een verbod op het zittenblijven en op het plaatsen van een leerling 
op een niet-passend onderwijsniveau (het zogenaamde afstromen).
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