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1.Inleiding 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op Jenaplanschool de Mijlpaal in Nuenen. De school 
heeft 181 kinderen en staat sinds april 2016 ingeschreven bij de Nederlandse 
Jenaplanvereniging. De Mijlpaal heeft 5 stamgroepen; één groep 1-2, twee groepen 
3-4-5 en twee groepen 6-7-8. Het team bestaat uit 11 leerkrachten, een interne 
begeleider en een directrice.  
Het gedachtengoed van het Jenaplanonderwijs wordt door het gehele team 
gedragen. Om deze te kunnen onderwijzen, volgt het team van de Mijlpaal de 
Jenaplanopleiding van ‘Het Kan’.  

Het Jenaplanonderwijs vindt het belangrijk dat kinderen vaardigheden ontwikkelen 
als ondernemen, reflecteren, plannen, verantwoorden, samenwerken, creëren, 
communiceren, presenteren en respecteren (Velthausz&Winters, 2014).  
Het aanleren van deze vaardigheden wordt gestimuleerd door samen spreken, 
spelen, vieren en werken. Wij willen als Jenaplanschool de wereld naar binnen halen 
en het vak wereldoriëntatie zal daarin een belangrijke rol spelen. Drie relatieaspecten 
worden hierin verwerkt (NJPV,1977). Namelijk: 
 

• De relatie van het kind zelf 

• De relatie van het kind met de ander en het andere 

• De relatie van het kind met de wereld 

Met thema’s wordt ons onderwijs gevormd vanuit vragen van het kinderen.  
Het doel van dit meesterstuk is om zo dicht mogelijk bij deze speerpunten te blijven 
en het Jenaplanonderwijs nog meer te optimaliseren binnen de context van de 
Mijlpaal.  
 

Voor dit onderzoek wil ik graag J. van de Kerk bedanken voor het uitproberen van de 
innovatie en het verzamelen van gegevens in de stamgroep 6-7-8. Zij heeft kritisch 
meegekeken en het onderzoek van feedback voorzien. 
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2. Samenvatting 
 
Jenaplanschool de Mijlpaal heeft als visie dat een kind eigenaar moet kunnen zijn 
van zijn eigen leerproces en de ruimte moet krijgen om hier zelf sturing aan te geven. 
Belangrijk is dat het kinderen leren van en met elkaar samen. Vanuit de 
Jenaplanopleiding hebben we geleerd dat het nodig is om kinderen te leren leren. 
Zelfregulatie wordt daarvoor in dit meesterstuk als middel gezien en geldt als 
belangrijke factor voor schoolsucces (Ros, Castelijns, van Loon en Verbeeck, 2014). 

Er wordt veel van de zelfstandigheid van het kinderen gevraagd in een stamgroep op 
een Jenaplanschool. Als leerkracht geef je het kinderen een bepaalde vrijheid en 
vertrouwen om het zelf te kunnen, maar binnen bepaalde kaders. De begeleiding en 
sturing van een leerkracht is zeer belangrijk. Volgens Ros, Castelijns van Loon en 
Verbeeck (2014) is het belangrijk voor de bewustwording om kinderen een actieve rol 
te geven bij de planning, uitvoering en evaluatie van het eigen leerproces.  Als 
leerkracht kun je het kinderen leren om eigen doelen te stellen en deze te evalueren. 

Het Jenaplanonderwijs van de Mijlpaal wordt gevormd door twintig basisprincipes 
(Velthausz & Winters, 2014). Basisprincipe 19 staat in dit onderzoek centraal: In de  
school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats 
vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind in overleg met hem/haar.  
 
Vooral het overleg met het kind is binnen dit onderzoek de belangrijkste factor. 
Binnen dit onderzoek is gekeken hoe dit overleg (het gesprek) met het kind zo goed 
mogelijk vormgegeven kan worden. Truijens (2016) beschrijft dit in Mensenkinderen 
als volgt: ‘Op school zitten mensen die straks samen de wereld vormgeven. Die moet 
je geen tijdsgebonden technieken meegeven, maar wapenen met een brede 
ontwikkeling, basisvaardigheden, een open hart en een kritisch verstand.’ Door als 
leerkracht goed naar kinderen te kijken, daarover in gesprek met kinderen te gaan 
door de juiste vragen te stellen en de juiste feedback te geven proberen we de 
volgende jenaplankernkwaliteiten te stimuleren: 

 

De relatie van het kind met zichzelf: 

1.1Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat 
zij zich competent voelen.  
1.2 Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen leren, 
wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken. 
1.3 Kinderen worden beoordeeld op eigen vooruitgang en ontwikkeling 
1.4 Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in 
gesprek te gaan.  

Peperkamp (2016) beschrijft dit in Mensenkinderen als volgt: ‘Door goed te kijken 
naar wie het kind is en wat het in zich heeft. Kijken welke eigenschappen en talenten 
wij als leerkracht aan het licht kunnen brengen.  Dat scheppen van ruimte, tijd en 
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aandacht voor de uniciteit van ieder kind ligt dicht tegen Jenaplan aan.’ In dit 
meesterstuk wordt ingegaan op het leerkrachtgedrag dat daar het beste bij past.  
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3. Probleemomschrijving 
Omdat we in een 3-4-5 stamgroep korte instructiemomenten houden, waarop de 
zelfstandige verwerking volgt, zijn we afgestapt van de vorminstructie waarbij letterlijk 
de opdrachten uit het werkboek worden uitgelegd. We zien graag een verschuiving 
van vorm naar inhoudsinstructie, waarbij veel meer vanuit doel en inhoud in 
cursusvorm les wordt gegeven. De opdrachten uit het werkboek vormen daarbij enkel 
de zelfstandige verwerking. We willen kinderen de ruimte geven om zelfstandig aan 
het werk te gaan met een eigen weekplan om het kind zelf meer eigenaar van zijn 
leerproces te laten zijn. Om als kind om te kunnen gaan met de gegeven ruimte en 
de juiste keuzes te kunnen maken met betrekking tot het leren, moeten het kinderen 
zich bewust zijn van hun eigen leerproces (Efferen-Wiersma, 2017). 
 

Dit vraagt ander gedrag van de leerkrachten, zij moeten de instructie zo kunnen 
geven dat het kinderen, zonder uitleg van de opdrachten toch zelf aan de slag 
kunnen. De instructie zal naast inhoud ook moeten insteken op het verkrijgen van 
inzicht op het leerproces bij het kinderen, zodat zij leren hoe zij zichzelf kunnen 
sturen tijdens de verwerking. Als kinderen het vermogen hebben om hun eigen 
leerproces te sturen, wordt er gesproken van zelfregulatie (Zimmerman, 2007). 
Kinderen die dit vermogen bezitten, sturen hun eigen leerproces aan, zonder dat er 
een beloning van de leerkracht aan vast zit. Ze stellen doelen voor zichzelf en 
evalueren tijdens en na afloop hoe ze de taak hebben gemaakt en of hun doelen zijn 
behaald (Castelijns, Segers & Struyven, 2011). Zelfregulatie betekent het 
daadwerkelijk inzetten van de metacognitieve vaardigheden als oriënteren, plannen, 
aanpak kiezen, bewaken van het leerproces, toetsen, bijsturen, evalueren en 
reflecteren (Ebbens & Ettekoven, 2017). Ebbens & Ettekoven, 2017 stellen dat 
ontwikkelen van metacognitieve kennis en vaardigheden een sterk effect heeft op het 
leergedrag van kinderen.  

1. Kinderen die bewust weten wat ze moeten doen, leren effectiever dan kinderen die 
dat niet doen. 

2. Kinderen kunnen zich meer onafhankelijk van de docent opstellen omdat ze weten 
hoe ze hun eigen leren moeten sturen. 

3. Kinderen kunnen het geleerde flexibeler inzetten, ook bij gebruik van het geleerde 
in andere situaties.  

 
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

Met welk leerkrachtgedrag kunnen wij de instructie op inhoud versterken en de 
zelfregulatie bij kinderen bevorderen? 
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4. Resultaten vooronderzoek: 
Voor het onderzoek is de beginsituatie gemeten in stamgroep 3,4,5 onder leiding van 
Kristel Martens en Britt Lavrijsen en de stamgroep 6,7,8 onder leiding van Judith van 
der Kerk. Het stimuleren van de metacognitieve vaardigheden leidt tot meer 
zelfregulatie, maar hoe staat het met nu met de metacognitieve vaardigheden?  
Het doel van dit onderzoek is het overleg tussen het kind en de leerkracht te 
verbeteren om het kind zo meer inzicht te geven in het leerproces, zodat kinderen 
leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich 
competent voelen. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij 
willen leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken. 
Kinderen worden beoordeeld op eigen vooruitgang en ontwikkeling. Kinderen leren te 
reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan 
(Velthausz & Winters, 2014). 

Omdat het geven van effectieve feedback leidt tot meer inzicht in het leerproces 
(Hattie&Timperly, 2007) is het belangrijk te onderzoeken wat voor soort feedback er 
door de leerkracht gegeven wordt. Volgens Castelijns (2016) is het belangrijk dat de 
leerkracht de strategieën van evalueren om te leren toepast met de juiste feedback 
om kinderen inzicht te geven in het leerproces en zo de metacognitieve 
vaardigheden van kinderen te bevorderen.  

Om de beginsituatie in kaart te kunnen brengen is antwoord gegeven op de volgende 
deelvragen: 

1. In hoeverre gebruiken het kinderen de metacognitieve vaardigheden bij het 
leerproces? 

2. Welke soorten feedback worden er door de leerkrachten gegeven in groep 
3,4,5 en groep 6,7,8 voor, tijdens en na het leerproces?  
 

In Tabel 4.1 is schematisch per deelvraag weergegeven op welke manier deze 
zijn onderzocht. 

 
 
Tabel 4.1: Opzet voormeting onderzoek  

Deelvraag Concept Instrument Subschalen Respondent 
1 Kindgedrag 

m.b.t. 
metacognitieve 
vaardigheden 

Vragenlijst 
CP-SRLI 
Vandevelde& 
Van Keer 
(2011)  
Kwantitatief 
 
Bijlage A 

Taakanalyse, planning, 
oppervlakkige 
leerstrategieën, 
diepgaande 
leerstrategieën, 
doorzettingsvermogen, 
monitoring, motivatie 
strategieën, 
zelfevaluatie- 
productevaluatie, 
zelfevaluatie-
procesevaluatie, self-
afficacy, motivatie en 
regulatie, 
geïntrojecteerde, 

Kinderen uit 
5,6,7,8 
(N=  ) 
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geïdentificeerde, interne 
en externe regulatie 

2 Leerkracht-
gedrag  
Strategieën in 
de verschillende 
lesfasen om 
metacognitie te 
stimuleren  
 

Observatie 
instrument 
Gebaseerd 
op model 
Black&Wiliam 
(2009) 
Kwalitatief 
 
Bijlage B 

Feed up, feedback op 
taak- proces- en 
zelfregulatie (ZRL) en 
persoonlijk niveau, feed 
forward, peer feedback, 
self-assessment  

Groeps-
leerkracht 
(N=2) 

1&2 Leerkracht- en 
kindgedrag 
m.b.t. 
metacognitie 

Groeps-
interview 
kwalitatief 
 
Bijlage C 

Procesgerichte, 
inhoudelijke feedback bij 
leerkracht. 
Taakanalyse, planning, 
oppervlakkige 
leerstrategieën, 
diepgaande 
leerstrategieën, 
doorzettingsvermogen, 
monitoring, motivatie 
strategieën, 
zelfevaluatie- 
productevaluatie, 
zelfevaluatie-
procesevaluatie bij kind. 

Kinderen uit 
5,6,7,8 (N=8) 

 

Samenvatting resultaten deelvragen 
De resultaten van de CP-SRLI beginmeting zijn verwerkt in Figuur 4.1. Uit de resultaten 
van de CP-SRLI, die het kindgedrag m.b.t. metacognitieve vaardigheden weergeeft is 
te zien dat op de meeste vragen van de CP-SRLI het gemiddelde rond de 3 ligt. De 
meeste kinderen geven aan de metacognitieve vaardigheden ‘soms’ te gebruiken. 
Volgens Zimmerman (2005) streven we ernaar dat kinderen deze vaardigheden bijna 
altijd gebruiken tijdens het leerproces.  
De subschaal ‘zelfevaluatie op het proces’ scoort laag in de CP-SRLI en ook vanuit het 
interview zie je in de labels dat het kinderen en leerkrachten meer gefocust zijn op het 
product dan het proces. Opvallend uit het interview met het kinderen is dat zij aangeven 
weinig te reflecteren op de gestelde leerdoelen van het weekplan. Het belang om de taak 
af te hebben is bij het kinderen, groter dan de manier waarop ze werken en de kwaliteit 
van de taak. Daarnaast zien we uit de resultaten van het interview en de CP-SRLI wel 
dat het kinderen gemotiveerd zijn om te leren. 
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Figuur 4.1  

 
 

 
Uit de observaties van de leerkrachten en de interviews met het kinderen blijkt dat er in 
de fase vooraf, veel aandacht aan de lesdoelen wordt besteed gericht op de taak en de 
planning. Leerkrachten stellen de leerdoelen op de weektaak vast en het kinderen 
plannen deze in. Aan het einde van les wordt hier weinig over gesproken of naar 
teruggekoppeld. Er is wel een evaluatiekring waarin wordt geïnventariseerd door de 
leerkracht wat er gemaakt is van het weekplan, maar de meeste leerkrachten gaan niet 
tot weinig in gesprek met kinderen over de lesdoelen, waardoor kinderen weinig 
aangezet worden tot self-assessment of het geven van peer feedback. Hierdoor denken 
kinderen niet na over een aanpak die nodig is om tot verder leren te komen. Dit is 
volgens Black & William (2009) belangrijk voor de zelfregulatie. Voor de uitgewerkte 
observatie zie Bijlage H.  
 
Conclusie  
Vanuit de resultaten kan geconcludeerd worden dat er nog winst te behalen is in de 
zelfevaluatie op het proces. Er wordt door de leerkrachten en kinderen veel nadruk 
gelegd op het product. Leerkrachten gaan meer in gesprek over wat er gemaakt moet 
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worden, dan over de vaardigheden die kinderen hierbij kunnen gebruiken, dat zorgt dat  
kinderen het vermogen hebben om hun eigen leerproces te sturen. Er wordt weinig 
door de leerkrachten met het kinderen gereflecteerd op de lesdoelen. Ondanks dat het 
team het belangrijk vindt dat kinderen ervaren waarom ze keuzes maken voor zichzelf en 
niet omdat de leerkracht dit vraagt, zodat zij zich meer bewust zijn van wat ze doen, 
zich meer onafhankelijk van de docent opstellen en het geleerde flexibeler inzetten in 
andere situaties (Ebbens & Ettekoven, 2017). Daarvoor zijn er begin dit schooljaar 
lesdoelen op het weekplan gezet, maar kinderen geven in het interview aan daar 
weinig mee te doen of naar te kijken met de leerkracht samen. 
 

Kijkende naar de opbouw van het gebruik van de metacognitieve vaardigheden, 
zoals geschetst in het conceptueel kader volgens Ebbens & Ettekoven (2017), dan is 
het aannemelijk dat aan de hand van de resultaten er door een innovatie de stap 
gemaakt moet worden van stilzwijgend gebruik naar het bewust gebruik van de 
metacognitieve vaardigheden. Een eerste stap voor de docent is om het kind bewust 
te maken hiervan en het gedrag expliciet te maken. Er ontstaat een relatie tussen wat 
het kind doet en wat het gevolg daarvan is.  

Het Jenaplanonderwijs van de Mijlpaal wordt gevormd door twintig basisprincipes 
(Velthausz & Winters, 2014). Basisprincipe 19 staat in dit onderzoek centraal: In de 
school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats 
vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind in overleg met hem/haar. 
Maar dit overleg vindt nu niet of nauwelijks plaats, waardoor kinderen nauwelijks  
leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich 
competent voelen en weinig reflecteren op hun ontwikkeling. 

Daarom proberen we met deze innovatie als leerkracht zo goed mogelijk naar 
kinderen te kijken, daarover in gesprek met kinderen te gaan door de juiste vragen te 
stellen en de juiste feedback daarover te geven, zodat we de inhoudsinstructie nog 
meer kracht bij zetten en kinderen leren reflecteren op het leerproces, om het 
zelfstandig werken te bevorderen. 
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5. Theoretisch kader: 
Zelfregulatie  

Als kinderen het vermogen hebben om hun eigen leerproces te sturen, wordt er 
gesproken van zelfregulatie (Zimmerman, 2007). Zelfregulatie geldt als belangrijke 
factor voor schoolsucces (Ros, Castelijns, van Loon en Verbeeck, 2014) 
Volgens Ros, Castelijns, van Loon en Verbeeck (2014) kan een leerkracht een 
belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van zelfregulatie. Door kinderen een actieve 
rol te geven bij de planning, uitvoering en evaluatie van hun eigen leerproces, wordt 
de zelfregulatie van het kinderen vergroot. Ze stellen doelen voor zichzelf en 
evalueren tijdens en na afloop hoe ze de taak hebben gemaakt en of hun doelen zijn 
behaald (Castelijns, Segers & Struyven, 2011). Een richtlijn voor zelfregulerende 
vaardigheden is belangrijk geworden in het onderwijs (Goetz & Hall, 2013). Op de 
basisschool kan gestart worden met het stimuleren van zelfregulatie. Uit recente 
onderzoeken blijkt dat zelfregulatie bij basisschoolkinderen mogelijk is (Heller, 2011) 
Er zijn drie strategieën voor het aanleren van zelfregulatie: cognitieve, 
metacognitieve en motivatiestrategieën (Pintrich, 2000, 2004).  
 

Metacognitie  

Metacognitie is het bewustzijn en begrip van je eigen denk- en leerprocessen. Je 
bent je bewust van hoe je zelf leert en wat je daarbij lastig vindt, je weet welke 
leerstrategieën je in een bepaalde situatie kunt gebruiken (Pintrich, 2000). Pintrich 
(2000) spreekt in het zelfregulerend leren over de fase die voor het uitvoeren van 
een taak plaatsvindt; de fase van voorbereiding, planning en activering. De fase die 
tijdens een taak plaatsvindt; de fase van bewustzijn en bijsturing en van controle. En 
over de fase die na het uitvoeren van de taak plaatsvindt; de fase van reactie en 
reflectie. Volgens Pintrich (2000, 2004) worden deze fasen toegepast op 
verschillende domeinen, namelijk cognitie, motivatie en emotie, gedrag en context.  
 
Ebbens & Ettekoven (2017) definiëren metacognitie als kennis van en grip krijgen op 
het eigen leren, op de eigen leerprocessen. Metacognitie betekent dat kinderen zich 
bewust zijn van wat ze aan het doen zijn en daardoor hun handelen zelf kunnen 
bijstellen en sturen. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het zelfstandige leren 
van kinderen. Zelfregulatie betekent het daadwerkelijk inzetten van de 
metacognitieve vaardigheden als oriënteren, plannen, aanpak kiezen, bewaken van 
het leerproces, toetsen, bijsturen, evalueren en reflecteren. Ebbens & Ettekoven 
(2017) stellen dat ontwikkelen van metacognitieve kennis en vaardigheden heeft een 
sterk effect op het leergedrag en de effectiviteit daarvan van kinderen. 

1. Kinderen die bewust weten wat ze moeten doen, leren effectiever dan kinderen die 
dat niet doen. 

2. Kinderen kunnen zich meer onafhankelijk van de docent opstellen omdat ze weten 
hoe ze hun eigen leren moeten sturen. 
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3. Kinderen kunnen het geleerde flexibeler inzetten, ook bij gebruik van het geleerde 
in andere situaties.  

 
Het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden 

Het is wenselijk dat het bewust aanleren van leer- en metacognitieve strategieën al 
vroeg gebeurd. Het geven van passende feedback door de leerkracht, het bepalen 
van het leerdoel en het monitoren hiervan door het kind, draagt bij aan het vergroten 
van het inzicht van kinderen in hun eigen leerproces (Hattie, 2014) 
 
Ebbens & Ettekoven (2017) stellen voor om bij de ontwikkeling van metacognitieve 
vaardigheden de volgende opbouw te hanteren. 

 

 

Figuur 5.1:opbouw metacognitie 

 

Een kind kan plannen zonder het te noemen en zich te realiseren wat ze precies 
doen; stilzwijgend gebruik. Een eerste stap voor de docent is om het kind bewust te 
maken hiervan en het gedrag expliciet te maken. Er ontstaat een relatie tussen wat 
het kind doet en wat het gevolg daarvan is. Bij de tweede stap bestaat uit het 
aanvullen en bijstellen van het expliciete gedrag zodat het effectiever en bewuster 
wordt ingezet. Er is sprake van strategisch gebruik. Het kind weet hoe hij het plannen 
in moet zetten om resultaat te behalen. De derde stap zorgt ervoor dat het kinderen 
de vaardigheid voor, tijdens en na het leerproces zo inzetten dat ze deze kunnen 
aanpassen aan de omstandigheden. Het kind stelt de planning bij en vraagt de 
docent om de eisen iets te veranderen.  
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De dialoog en de interactie tussen de leerkracht en het kind en het kinderen 
onderling is belangrijk bij het aanleren van vaardigheden (Ebbens & Ettekoven, 
2017). Het samen hardop denken is volgens Ebbens en Ettekoven (2017) 
noodzakelijk voor het zelf denken van kinderen. Taal wordt ontwikkeld die nodig is 
voor kinderen om het eigen leren bewust vorm te geven. Het heeft een belangrijke 
invloed in de ontwikkeling van de zelfregulatie.  

Door evalueren om te leren kan de leerkracht met het kind in dialoog gaan over het 
leerproces en zo leert het kind wat nodig is om zijn leerintenties waar te maken. 
Onderzoek laat zien dat evalueren om te leren een positieve invloed heeft op de 
motivatie en zelfregulering bij kinderen (Castelijns & Baas, 2016). Met passende 
feedback, daagt de leerkracht het kind uit om het eigen werk te evalueren en op 
basis hiervan het eigen leerproces aan te passen. De interactie zorgt voor een beter 
inzicht in het leerproces bij het kind. Het kind heeft een actieve rol in het geheel en is 
medebeoordelaar.  

Black en Wiliam (2009) hebben een samenhangend model voor evalueren om te 
leren ontwikkeld. Het bestaat uit vijf strategieën die leerkrachten kunnen toepassen 
in het onderwijs; Figuur 5.2 

 

Figuur 5.2: Vijf strategieën van formatief toetsen (gebaseerd op Wiliam & Leahy, 2015). 
 
Drie kernprocessen voor het vormgeven van deze strategieën zijn van belang, 
namelijk begrijpen van de bedoeling van de opdracht (Waar ga ik naar toe?), 
vaststellen waar kinderen staan in het leerproces (Waar sta ik nu?) en bepalen welke 
stappen kinderen kunnen zetten om de kloof tussen waar zij nu staan en waar zij 
naar toe willen te overbruggen (Hoe kom ik het best waar ik wil zijn?).  
 
Volgens Castelijns & Baas, 2016 vertonen deze kernprocessen en de eerste drie 
strategieën van het model van Black & Wiliam (2009) veel overeenkomsten met de 
kenmerken van effectieve feedback die Hattie & Timperley (2007) onderscheiden. 
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Volgens Hattie & Timperley, 2007 zijn naast feed back, ook feed up en feed forward 
nodig, om de feed back structureel meer in te zetten in het leerproces van ieder kind.  
Feed up correspondeert met de eerste strategie in het model van Black en Wiliam. 
Feed up geeft aan waar het kind naartoe wil. Wat zijn de doelen en de bijbehorende 
beoordelingscriteria; wat moeten het kinderen straks weten en kunnen? 
Feed back past bij de tweede strategie. Bepaald wordt hoe het kind de taak heeft 
uitgevoerd: welke vooruitgang wordt geboekt in vergelijking met de vorige 
taak/situatie; wat weet/kan het kind al? 
Feed forward geeft aan hoe het kind verder kan: Welke aanpak is nodig om tot 
verder leren te komen? Dit correspondeert met de derde strategie. Self assesment 
en peer assessment  

 
Hattie en Timperly (2007) onderscheiden vier niveaus van feedback.  
 

1. Feedback op taakniveau.  
Deze geeft kinderen aanwijzingen om tot een juist begrip van een opdracht te 
komen. Feedback op taakniveau is nodig wanneer kinderen de opdracht verkeerd 
interpreteren of niet goed begrijpen. 

2. Feedback op procesniveau.  
Deze geeft kinderen informatie over het leerproces en aanwijzingen in de vorm van 
(cognitieve) strategieën voor het maken van de opdracht. Feedback op procesniveau 
is aan de orde wanneer kinderen de opdracht begrijpen, maar niet over effectieve 
strategieën beschikken om deze te maken. Op deze manier krijgen het kinderen 
meer inzicht in effectieve en minder effectieve aanpakken en strategieën om een 
taak goed uit te voeren.  
 
3. Feedback op het niveau van de zelfregulatie.  
Deze informeert het kinderen over de wijze waarop zij de opdracht uitvoeren of 
kunnen plannen, monitoren. Het helpt het eigen gedrag bij te sturen en de uitvoering 
en het leerresultaat te kunnen evalueren. Feedback op het niveau van de 
zelfregulering is nodig wanneer kinderen de opdracht begrijpen en weten welke 
oplossingsstrategieën ze kunnen hanteren, maar moeite hebben met het reguleren 
van hun eigen gedrag en het vasthouden van de aandacht. Of wanneer persoonlijke 
opvattingen over wat zij kunnen hun motivatie negatief beïnvloeden.  
 
4. Feedback op het persoonlijk niveau.  
Deze heeft op geen van bovenstaande niveaus betrekking, maar verwijst naar 
veronderstelde, meestal positieve persoonskenmerken van het kinderen 
(Bijvoorbeeld: ‘Knap van jou!’). Hattie en Timperley raden het geven van feedback op 
dit niveau af, omdat die kinderen geen specifieke informatie biedt die kan helpen de 
volgende stap in het leerproces te maken. 
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Voerman en Faber (2016) geven aan doelgericht didactisch te coachen door geven 
van feedback en het stellen van vragen op de dimensies van de taak (inhoud, 
strategie) maar ook op de dimensies van de lerende persoon (modus, leerstand en 
de persoonlijke kwaliteiten). Zij behandelen feedback vanuit het oogpunt cognitief 
leren, maar ook vanuit het oogpunt van de emotie die feedback kan oproepen. 
Zij geven aan dat de feedback die je als leerkracht geeft afgestemd moet zijn op het 
doel. Een leerkracht moet goed weten wat hij bij het kind met zijn feedback wil 
bereiken. Hoe concreter het doel hoe makkelijker het is om vragen voor te bereiden 
en feedback te geven. In tegenstelling tot Hattie en Timperley (2007) geven Voerman 
en Faber (2016) aan dat feedback op persoonlijk niveau prima is, zolang het kind 
maar een verband kan zien met het eigen gedrag of de prestatie en zolang 
leerkrachten ook en meer specifieke feedback geven. Didactisch coachen staat of 
valt bij een hoogwaardig interactieproces tussen leraar  en kind(en). Je kunt vragen 
stellen en/of feedback geven maar als je dat doet vanuit een slechte communicatieve 
basis, heeft dat niet zoveel impact. Een leerkracht moet goed focussen op het kind: 
Hoe komt de informatie binnen en wat gaat het kind ermee doen? 
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6. Methode zichtbaar maken 
 
De innovatie wordt uitgevoerd in groep 3-4-5 van Kristel Martens en Britt Lavrijsen en 
groep 6-7-8 van Judith van der Kerk. De onderzoeker zal ruimte creëren om bij 
elkaar te gaan observeren. Binnen dit onderzoek zal er door de onderzoeker veel 
aandacht uitgaan naar het uitwisselen van informatie en ervaringen. Vandaar dat het 
volgende tijdspad is uitgezet, zie Tabel 6.1. 
 

Tabel 6.1: Tijdspad innovatie en evaluatie  

 

15-01-2018 Overleg met Judith Innovatie ontwerp en start 
bepalen + evaluatiemomenten 
plannen. 

29-01-2018  Start innovatie (datum 
gewijzigd, vanwege 
verandering in de 
groepssamenstellingen door 
weggaan leerkracht) 

12-02-2018  Start innovatie in groep 3-4-5 
en 6-7-8 

08-03-2018 Studiedag elevatorpitch Elevator pitch: theorie 
leergesprekken en 
terugkoppeling innovatie naar 
het team. 

19-03-2018 Overleg met Judith Eerste evaluatie innovatie.  
26-03-2018 Overleg met Judith Nieuwe theorie bespreken 

vanwege bevindingen eerste 
evaluatie 

28-03-2018  filmobservatie 
Week van 16 april Overleg met Judith Gegevens verzamelen 

Observatie bij elkaar, interview 
kinderen→ CP-SRLI 

23-04-2018 Bijeenkomst veranderteam Eindevaluatie 
 

Om te zien wat de innovatie teweeg heeft gebracht wordt na de eerste cyclus de 
feedback verzameld over de innovatie bij de uitvoerende leerkrachten. De 
bevindingen en ervaringen van de leerkrachten worden besproken en op basis 
hiervan wordt de innovatie eventueel bijgesteld.  

Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 
1. Is er een relatie tussen evalueren om te leren en het gebruik van de 

metacognitieve kennis van kinderen tijdens het leerproces? 
2. Hebben de hulpmiddelen van ‘Denken om te leren’ effect gehad op effectieve 

feedback van de leerkrachten aan kinderen? 
3. Hoe wordt het werken met de innovatie door de leerkrachten en kinderen van 

groep 5,6,7,8 ervaren?  
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Om antwoord te kunnen geven op deze vragen worden in de eindevaluatie dezelfde 
onderzoeksinstrumenten gebruikt als bij de voormeting, Zie tabel 4.1.  

Om na te kunnen gaan of de innovatie invloed heeft gehad op het inzicht op het 
proces wordt de CP-SRLI nog een keer afgenomen en een vergelijking gemaakt met 
de beginmeting hiervan.  

De leerkrachten zijn bij elkaar gaan observeren en gaan kijken hoe er in de les 
aandacht wordt besteed aan evalueren om te leren en de manier waarop feedback 
wordt gegeven. De leden uit het veranderteam hebben aan de hand van het 
observatie schema ook een inventarisatie gemaakt van de manier van feedback die 
zij gegeven hebben. Deze meting is ook gedaan voor de innovatie om zo een 
vergelijking te kunnen maken.  

Aan de hand van interviews met het kinderen en leerkrachten wordt onderzocht hoe 
zij de innovatie uiteindelijk hebben ervaren. Om een goede vergelijking te kunnen 
maken zijn dezelfde kinderen als in de voormeting geïnterviewd door de onderzoek 
docent. Uit iedere groep zijn dit vier kinderen. Er is gekozen voor een 
semigestructureerd interview. Dit is betrouwbaarder en kan meer informatie geven 
over de uitkomsten van de vragenlijst die is afgenomen (van der Donk et al., 2012). 
De resultaten van het interview worden verwerkt in een codeboom. 

In dit onderzoek is methodische triangulatie toegepast. Door het afnemen van 
vragenlijsten  is kwantitatieve data verzameld en met behulp van interviews 
kwalitatieve data. Dit om de validiteit en betrouwbaarheid te vergroten. Omdat in dit 
onderzoek naar de bevindingen van zowel kinderen als de leerkrachten wordt 
gevraagd is er ook sprake van brontriangulatie. Alle interviews in dit onderzoek zijn 
getranscribeerd en gecodeerd. Vanwege privacy zijn alleen de voorletters van de 
deelnemers gebruikt.  
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7. Actieplan 
Door samen met J. van der Kerk naar de data te kijken van de beginsituatie en deze 
te analyseren is besloten dat vooral het gesprek met het kind over het benoemen van 
uitdagingen, kwaliteiten het maken van een plan tijdens de instructiekring en het 
reflecteren hierop in de evaluatiekring aandacht behoefd.  

Uit de conclusie van de praktijkanalyse blijkt dat er een stap gemaakt moet worden 
van stilzwijgend gebruik naar het bewust gebruik van de metacognitieve 
vaardigheden bij het kind. Het is belangrijk dat er een relatie ontstaat tussen  
wat het kind doet en wat het gevolg daarvan is.  

De dialoog en de interactie tussen de leerkracht en het kind en de kinderen onderling 
is belangrijk voor de bewustwording en het aanleren van vaardigheden (Ebbens & 
Ettekoven, 2017).  De leerkracht daagt het kind uit om het eigen werk te evalueren 
en op basis hiervan het eigen leerproces aan te passen. De interactie zorgt voor een 
beter inzicht in het leerproces bij het kind. Hierdoor heeft het kind  een actieve rol in 
het geheel en is medebeoordelaar. 

Door evalueren om te leren kan de leerkracht met het kind in dialoog gaan over het 
leerproces en zo leert het kind wat nodig is om zijn leerintenties waar te maken. 
Onderzoek laat zien dat evalueren om te leren een positieve invloed heeft op de 
motivatie en zelfregulering bij kinderen (Castelijns & Baas, 2016).  

Black en Wiliam (2009) hebben een samenhangend model voor evalueren om te 
leren ontwikkeld. Dit model, Figuur 5.2, is beschreven in het conceptueel kader. Er 
wordt in de innovatie uitgegaan van dit model, omdat de leerkrachten in de analyse 
van het vooronderzoek aangeven de dialoog te weinig en niet gestructureerd aan te 
gaan met kinderen. Ze hebben daarvoor te weinig handvatten en kennis van de juiste 
strategieën en verschillende vormen van feedback. Drie strategieën staan centraal: 

Ten eerste de strategie feedback geven. Dit ziet er in de praktijk als volgt uit: 
Leerkrachten gaan zoveel mogelijk in het moment; tijdens het leerproces, effectieve 
feedback geven. Er wordt zoveel mogelijk informatie over het kind verzameld en aan 
de hand daarvan geven de leerkrachten feedback, feed up en feed forward (Hattie & 
Timperley, 2007). Samen met het veranderteam is bekeken hoe we dit gaan 
vormgeven. Zij gaven aan tijdens het leerproces zoveel mogelijk samen met het kind 
na te willen kijken in het moment en niet achteraf pas, zodat er directe feedback 
plaatsvindt en er een link gelegd kan worden naar welke strategieën van belang zijn. 

De tweede strategie, het aanmoedigen van praten over het leerproces tussen 
kinderen onderling, oftewel peer assessment. Samen met het veranderteam is 
besloten om de evaluatiekring hiervoor in te zetten. Deze werd al ingezet, maar op 
de verkeerde manier. In eerste instantie werd er alleen maar met kinderen 
geïnventariseerd wat het kinderen af hadden van het weekplan. Nu krijgt deze als 
doel met het kinderen in gesprek te gaan over het proces. Waar liepen de kinderen 
tegenaan? Hoe hebben ze problemen opgelost? Wat hebben ze geleerd? Zijn ze 
tevreden?  
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De derde strategie, het stimuleren van self- assessment. Dit houdt in dat leerkrachten 
ervoor zorgen dat kinderen gaan nadenken over waar zij staan in hun leerproces, 
waar ze naar toe gaan en wat een volgende stap zou kunnen zijn. Met behulp van 
het stellen van vragen tijdens het leerproces daagt de leerkracht kinderen uit 
relevante metacognitieve kennis te expliciteren, te verdiepen en uit te breiden. Dit 
wordt vormgegeven in de instructiekring door hele gerichte vragen te stellen vooraf 
aan het leerproces, tijdens het leerproces en na het leerproces in de evaluatiekring 

Om de innovatie kracht bij te zetten, door de leerkrachten wat handvaten te geven 
wordt gebruik gemaakt van een aantal hulpmiddelen van ‘Denken om te leren’ 
ontwikkeld door Castelijns en Baas (2016). Zoals een kaart met vragen die vooraf, 
tijdens en na de les gesteld kunnen worden om kinderen uit te nodigen tot het 
gesprek over het leerproces. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de poster met de 
denkcirkel met de verschillende lesfasen. Deze geeft visuele ondersteuning bij het 
gesprek. Zie Bijlage D.  Het veranderteam zal deze hulpmiddelen twee keer per week 
gebruiken bij het blokuur. Het blokuur bestaat uit een instructie vooraf een moment 
van zelfstandige verwerking en een evaluatiekring. Door deze leerkrachten wordt een 
logboek bijgehouden, zodat we de innovatie kunnen bijstellen aan de hand van de 
ervaringen van de leerkrachten.  
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8. Verslag resultaten cyclus 1 
Tijdens de bijeenkomst met J. van der Kerk hebben we het erover gehad wat de 
ervaringen en bevindingen waren na de eerste periode van interventie. Voor de 
notulen van deze zie Bijlage E.  

Er valt te concluderen dat leerkrachten zeker merken dat ze zichzelf bewuster zijn 
geworden van de feedback die ze geven en meer met kinderen over het leerproces 
en de leerdoelen praten dan voorheen. De kaart met vragen en de cirkel van 
evalueren om te leren geeft houvast. Tijdens de instructie wordt gepraat over inhoud, 
maar wordt er ook gesproken over de uitdagingen en kwaliteiten die het kind gaat 
inzetten. Een plan van aanpak wordt besproken. Tijdens de evaluatiekring wordt er 
niet alleen maar afgevinkt, maar ook gereflecteerd op wat er geleerd is en hoe er 
geleerd werd. Er wordt echter wel aangegeven door de onderzoek docenten dat ze 
betwijfelen of de leerdoelen zoals ze nu op het weekplan staan, juist zijn. Is het niet 
beter om kinderen zelf doelen te laten stellen op het proces. Kinderen geven nu 
tijdens de reflectie wel eens reacties als: ‘Juf waarom moet ik eigenlijk leren wat het 
leidend voorwerp is?’  

Beschrijvingen bijstellen interventie: 
Na overleg met de opleidingsdocent is bekeken hoe we de leerdoelen meer 
betekenisvol kunnen laten zijn voor kinderen. Er wordt gesproken over kind doelen.  
Daarvoor zijn binnen de innovatie twee variabelen aangebracht. Er is bekeken of dat 
het verschil maakt om de reflectie meer toe te passen op levensechte doelen die 
concreter zijn en een makkelijker uitgangspunt vormen voor kinderen om naar toe te 
werken. Door de cirkel en de vragen niet toe te passen op het blokuur maar tijdens 
het projectwerk. In Bijlage F  is de uitwerking hiervan beschreven. 
Ook is er gekeken of dat kinderen m.b.v. goede feedback en gerichte vragen van de 
leerkracht zelf leerdoelen op kunnen stellen, zodat ze betekenisvoller worden. De 
leerdoelen zullen dan meer richting procesdoelen gaan dan inhoudsdoelen. 
Vervolgens is hier op teruggekomen in een leergesprek en is er met kinderen 
geïnventariseerd wat ze ervan hebben geleerd en wat het ze heeft opgeleverd. Zie 
Bijlage G.  
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9. Verslag resultaten cyclus 2: 
In dit verslag wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 
Met welk leerkrachtgedrag kunnen wij de instructie op inhoud versterken en de 
zelfregulatie bij kinderen bevorderen? 
 
Resultaten per deelvraag: 
Om antwoord te kunnen geven op de deelvraag: ‘In hoeverre helpt evalueren om te 
leren het gebruik van de metacognitieve kennis van kinderen te bevorderen tijdens 
het leerproces?’ is nogmaals een gedeelte van de CP-SRLI afgenomen. De laatste 
categorieën die over motivatie gaan zijn weggelaten, vanwege de grootte van de 
vragenlijst is gekozen om alleen de vragen over het leerproces gaan te gebruiken, 
omdat daar ook op ingestoken is tijdens de innovatie. De resultaten zijn verwerkt in 
Figuur 9.1. 

Figuur 9.1 eindevaluatie zelfregulatie 5-6-7-8 (N=51) 

 

In de Tabel 9.1 is een vergelijking gemaakt van de gemiddeldes en de 
standaarddeviatie van de begin en eindmeting.  

Tabel 9.1: vergelijking begin en eindmeting 
 GEM begin SD begin GEM eind SD eind verschil 
Taakanalyse 2,76 1,08 2,59 0,97 -0,17 
Planning 3,02 1,13 3,03 0,98 +0,01 
Oppervlakkige 
leerstrategieën  

2,89 1,09 2,30 0,96 -0,59 

Diepgaande 
leerstrategieën 

2,80 1,04 2,35 1,04 -0,45 

Doorzettingsvermogen 3,71 0,99 3,81 0,84 +0,10 
Monitoring 2,96 0,94 3,08 0,84 +0,12 
Motivatie strategieën  3,36 1,05 3,23 0,96 -0,13 
Zelfevaluatie product 3,49 1,18 3,90 0,82 +0,41 
Zelfevaluatie proces 2,59 0,91 2,83 0,87 +0,24 
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Er is te zien dat daar waar de innovatie het meest op heeft ingespeeld de meeste 
vooruitgang is geboekt. We wilden graag de reflectie van kinderen op zichzelf 
verbeteren door het gesprek aan te gaan in de evaluatiekring en daar is een kleine 
verandering te zien. Op motivatie, taakanalyse en leerstrategieën is minder 
ingestoken, omdat we vooral meer over het leerproces met kinderen wilden praten 
dan over de taak zelf. Hier zie je dan ook een kleine vermindering.  

Er is een vergelijking gemaakt tussen de observatie uit de voormeting en de 
eindobservatie en gekeken of de hulpmiddelen van ‘Denken om te leren’ effect 
gehad hebben op effectieve feedback van de leerkrachten aan kinderen. Voor de 
observatie zie Bijlage H.  
In de observaties is een duidelijk verschil te zien. In observatie aan het begin, is veel 
taakgerichte en persoonlijke feedback te zien, terwijl er in de eindobservatie veel 
meer feedback op de zelfregulatie en het proces te zien is. De effectieve feedback 
vormt nu een versterking van de inhoudsinstructie. Wanneer je deze observatie 
vergelijkt met de beginmeting in oktober dan zie je een duidelijk verschil in feedback 
op de taak. Voorheen was er veel meer feedback op de taak, wat er ook voor zorgde 
dat er meer vorminstructie ontstond, je was het lesje aan het uitleggen. Door meer 
feedback te geven gericht op het proces en de zelfregulatie, zie je dat de 
inhoudsinstructie en het leergesprek hierin veel meer vorm krijgen. Door de 
persoonlijke feedback te koppelen aan het gedrag dat kinderen laten zien, geeft dit 
ze steeds meer inzicht waarom het ene leidt tot het andere. Wat ervoor zorgt dat 
kinderen weten wat ze vervolgens kunnen doen, wanneer zo’n soort situatie zich 
weer voordoet. Het bevordert de zelfsturing bij het verwerken van de les. Daarnaast 
zie je dat door de feedback aan het geobserveerde gedrag te koppelen, de feedback 
ook meer betekenis krijgt voor kinderen. Het slaat ergens op en ze internaliseren de 
kennis er wordt niet een trucje uitgevoerd. De leerkracht stelt gerichte vragen, maar 
staat ook model.  

Om te weten hoe het werken met de innovatie door kinderen van groep 
5,6,7,8 ervaren is een groepsinterview afgenomen bij kinderen. Deze is verwerkt in 
een codeboom. Voor het gehele interview zie Bijlage I. Er is gevraagd naar het 
leerkrachtgedrag en hoe kinderen dit hebben beleefd.  
De meeste kinderen geven aan dat er meer over het doel en de manier van werken 
wordt gepraat. Zij geven aan dit fijn te vinden om vervolgens een betere keuze te 
kunnen maken in het wel of niet meedoen met instructie. Ook in het nakijken zijn 
kinderen veel taakgerichter. Ze kunnen zichzelf nu beter beoordelen en inschatten of 
meer herhaling van instructie van de leerkracht nodig is. Daarnaast blijven ze wel 
aangeven dat de doelen weinig zeggend zij soms.  

 

  

  



23 
 

10. Consequenties voor de andere stamgroepen 
De innovatie is uitgevoerd in een stamgroep 3-4-5 en een stamgroep 6-7-8. De 
vragen en reflectiecirkel zijn in beide groepen te gebruiken om het leergesprek te 
ondersteunen. In de bovenbouw is het wel gemakkelijker om kinderen zelf leerdoelen 
te laten stellen dan in de middenbouw. Het is voor kinderen nog moeilijk om te 
benoemen waar ze aan willen werken of waarom ze ergens aan zouden willen 
werken. De bovenbouw heeft dit zelfinzicht al meer. Maar in de middenbouw kun je 
dit wel benoemen als leerkracht. Er is nog geen zicht op het gebruik van de 
vragenkaart en reflectiecirkel in de onderbouw. Ik denk wel dat het gebruik van 
passende feedback door de leerkracht belangrijk is om door te geven. Het model 
staan als leerkracht is belangrijk voor het leerproces. Veel leerkrachten geven aan 
dat de feedback die zij geven voldoende is, maar als je echt kijkt naar de type 
feedback en dit terugvraagt bij kinderen dan is die vaak gericht op het product en 
minder op de ontwikkeling van het kind. Jenaplanonderwijs is ontwikkelingsgericht en 
ik denk dat het goed is om de leerkrachtattitude nog eens onder de loep te nemen en 
leerkrachten meer houvast in zo’n evaluatiekring te bieden. Want daar zit uiteindelijk 
de meeste leerwinst voor kinderen.  
Het waardevolste was voor mij ook om te zien dat door het gebruik van de denkcirkel 
bij het project echt verdieping werd aangebracht. Door met kinderen na te denken 
over wat is het einddoel? Wanneer zijn we eigenlijk tevreden? Waar werken we naar 
toe? En hoe gaan we dat doen? Het proces blijven bewaken met het terugpakken 
van de denkcirkel, kinderen niet zomaar een project uitvoeren, maar ze ook meer 
nadenken waarom we dingen doen zoals we ze doen. Het is belangrijk om te 
onderzoeken wat een stewardess doet voor een werk en wat ze precies zegt, om 
vervolgens in het vliegtuig haar rol na te kunnen spelen. De andere stamgroep heeft 
een soortgelijk project gedaan, maar dan i.p.v. een vliegveld een station nadoen/ 
maken, maar dan zonder het gebruik van deze vragen en denkcirkel en bij hen is er 
veel minder uit het proces voortgekomen. Er is minder bewust en gedreven door 
kinderen gehandeld. De betrokkenheid was minder en dat kon je zien. Er was geen 
rollenspel of rode draad in het geheel. Er waren wat dingen nagemaakt uit het station 
maar het had geen diepgang. Ook de leerkracht gaf aan bij hen het leerproces veel 
minder terug te zien. En werd nieuwsgierig naar onze manier van handelen.  
 

Verder is ontdekt dat de doelen zoals ze nu op het weekplan staan wellicht anders 
kunnen, zodat ze meer betekenis voor kinderen krijgen. Een doel als: ‘vandaag leer 
ik wat een meewerkend voorwerp is’ zegt kinderen nog weinig en daarbij stellen ze 
zichzelf de vraag: Waarom moet ik dit weten? Een doel als: ‘vandaag leer ik een brief 
schrijven’ heeft meer betekenis. Dit kan ze nog steeds de juiste informatie geven om 
in te schatten of ze de instructie willen volgen of niet. Kinderen geven nl. wel aan het 
fijn te vinden, dat het doel op het weekplan staat om een juiste keuze te kunnen 
maken in het volgen van de instructie. 

Daarnaast hebben we ook gezien dat het werken met eigen procesdoelen inzicht 
oplevert in het proces. Zoals bijvoorbeeld het doel opgesteld door een kind zelf: 
‘Vandaag werk ik netjes en zonder overschrijffoutjes’ is concreet en maakt ze wel 
bewust van het leergedrag. Door er vervolgens op terug te komen en met kinderen te 
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inventariseren wat ze er van geleerd hebben stimuleert het ‘leren leren’. Een 
belangrijk speerpunt binnen het Jenaplanonderwijs. 
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11. Aanbevelingen 
Als aanbeveling zou ik graag verwijzen naar het artikel wat ik voor de opleiding 
leren& innoveren heb moeten schrijven. Dit artikel is geschreven met als doel 
leerkrachten in het Jenaplanonderwijs aan te sporen het leergesprek te gaan 
gebruiken om de bewustwording bij kinderen m.b.t. het leerproces te vergroten.  
 

Evalueren om te leren 
Een manier om kinderen bewust te maken van hun eigen leerproces! 
 

 

 

Kristel Martens is leerkracht op Jenaplanschool ‘de 
Mijlpaal’ en volgt de master Leren en innoveren aan 
Hogeschool de Kempel in Helmond. Voor haar opleiding 
heeft zij in haar lespraktijk onderzocht met welke 
innovatie zij deze bewustwording kon creëren bij haar 
kinderen van groep 3-4-5. 

Inleiding:  

‘Juf ik heb alles al af!’ Trots laat Tim zijn 
weekplan aan mij zien. Hij is al begonnen aan 
zijn klaartaken en dat terwijl we nog maar net 
zijn begonnen. Terwijl Tim lekker bezig is met 

een sommenkleurplaat, bekijk ik het 
ingeleverde werk. Het is af, maar ik betwijfel 
of dat Tim iets geleerd heeft. Het werk is 
vluchtig en slordig gemaakt. Over de 
spellingregels is totaal niet nagedacht.  
Kwantitatief goed op orde maar kwalitatief 
gezien, reden om in gesprek te gaan. Had dit 
voorkomen kunnen worden en hoe dan? 

Leren van elkaar en op verschillende niveaus 
werken heeft veel voordelen voor kinderen in 
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de stamgroep. En toch staan de meeste 
leerkrachten niet te springen om een 
meerjarige groep te draaien, omdat het 
organisatorisch gezien vaak een hele taak is. 
kinderen worden op hun zelfstandigheid 
aangewezen en dan reist de vraag: “Komen ze 
in deze situatie echt tot leren?” 

Zelfregulatie 
Het is belangrijk dat kinderen zich bewust 
worden van het eigen leerproces. Deze 
bewustwording wordt metacognitie genoemd. 
Kinderen die zich bewust zijn van hoe zij leren, 
zijn beter in staat om hun eigen leerproces te 
reguleren. Wanneer kinderen het vermogen 
hebben om het eigen leerproces aan te 
sturen, zonder dat daar een beloning van de 
leerkracht aan vast zit, wordt er gesproken 
van zelfregulatie. Zij stellen doelen voor 
zichzelf en evalueren tijdens en na afloop hoe 
ze de taak hebben gemaakt en of hun doelen 
zijn behaald.  

Het vermogen om zelfregulerend te werken is 
in het Jenaplanonderwijs een belangrijke 
vaardigheid. Er wordt veel van de 
zelfstandigheid van kinderen gevraagd in een 
stamgroep op een Jenaplanschool. Als 
leerkracht geef je kinderen een bepaalde 
vrijheid en vertrouwen om het zelf te kunnen, 
maar binnen bepaalde kaders. De begeleiding 
en sturing van een leerkracht is zeer 
belangrijk. Volgens Ros, Castelijns van Loon en 
Verbeeck (2014) is het belangrijk voor de 
bewustwording om kinderen een actieve rol te 
geven bij de planning, uitvoering en evaluatie 
van het eigen leerproces.  Als leerkracht kun je  
kinderen leren om eigen doelen te stellen en 
deze te evalueren. In het jenaplanonderwijs is 
het belangrijk dat kinderen bepaalde 
kernkwaliteiten ontwikkelen. Volgens 
Velthausz & Winters (2014) staat de relatie 

van het kind met zichzelf hierin centraal 
wanneer kinderen: 

-Leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen 
en in te zetten, zodanig dat zij zich competent 
voelen.  
- leren zelf verantwoordelijkheid te dragen 
voor wat zij willen leren, wanneer zij uitleg 
nodig hebben en hoe zij een plan moeten 
maken. 
- worden beoordeeld op eigen vooruitgang en 
ontwikkeling 
- leren te reflecteren op hun ontwikkeling en 
daarover met anderen in gesprek te gaan. 
Evalueren om te leren kan handvaten bieden 
om deze kernkwaliteiten als leerkracht te 
stimuleren. 
 

Evalueren om te leren 
In het onderwijs zijn we vooral bezig met 
evalueren van het leren. We stellen vast wat 
het kind heeft opgestoken van het onderwijs 
door bijvoorbeeld het verzamelen van toets 
gegevens.  Bij Evalueren om te leren gaat het 
om de bewustwording van het kind op het 
eigen leerproces. Door evalueren om te leren 
kan de leerkracht met het kind in gesprek 
gaan over het leerproces en zo leert het kind 
wat nodig is om zijn leerintenties waar te 
maken (Castelijns, 2016) Het is een proces 
waarin de leerkracht en het kind informatie 
verzamelen en interpreteren met de 
bedoeling vast te stellen waar kinderen staan 
in hun leerproces, waar ze naar toe gaan en 
hoe ze daar het beste kunnen komen en het 
kind zich daarvan bewust te maken.  
Met passende feedback, daagt de leerkracht 
het kind uit om het eigen werk te evalueren 
en op basis hiervan het eigen leerproces aan 
te passen.  
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Black en Wiliam (2009) hebben een model 
voor het evalueren om te leren ontwikkeld. 
Het bestaat uit vijf strategieën die 
leerkrachten kunnen toepassen, namelijk:  

1. het verhelderen en bespreken van 
leerintenties en succescriteria;  

2. het organiseren van leertaken en 
gesprekken met kinderen waaruit kan 
worden afgeleid of zij de opdracht 
begrijpen, bijvoorbeeld door het 
veelvuldig stellen van vragen over de 
inhoud, het verzamelen en bespreken van 
data verkregen uit (summatieve) toetsing, 
observatie en analyse van het werk van 
kinderen;  

3. het geven van inhoudelijke feedback 
waarmee het leren kan worden 
bevorderd;  

4. het activeren van kinderen zodat ze een 
instructiebron voor hun medekinderen 
zijn (ook wel peer feedback genoemd);  

5. het activeren van kinderen als eigenaar 
van hun eigen leerproces (ook wel self-
assessment genoemd).  

Drie kernprocessen voor het vormgeven van 
deze strategieën zijn van belang, namelijk 
begrijpen van de bedoeling van de opdracht 
(Waar ga ik naar toe?), vaststellen waar 
kinderen staan in het leerproces (Waar sta ik 
nu?) en bepalen welke stappen kinderen 
kunnen zetten om de kloof tussen waar zij nu 
staan en waar zij naar toe willen te 
overbruggen (Hoe kom ik het best waar ik wil 
zijn?). Deze komen overeen met de 
effectieve feedback van Hattie & Timperly 
(2007). Feed-up, Feedback en 
Feedforward.  
 

 

Door vragen te stellen vooraf, tijdens en na 
het leerproces wordt de succescriteria 
duidelijk voor kinderen. Deze vragen gaan 
over de inhoud van de opdracht maar ook 
over de beleving. In Figuur 1 staan suggesties 
voor het stellen van vragen gedurende het 
leerproces. 

 

Reflectiecirkel van Denken om te leren (Castelijns et al., 2016) 
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Samen in gesprek 
Wat opvalt in de stamgroep 3-4-5 waar het onderzoek is uitgevoerd, is de doelgerichtheid van 
kinderen en de reflectie hierop. Door de verschillende fases bij kinderen kenbaar te maken, kan je 
heel gericht samen in gesprek met kinderen. Hierdoor leren ze van elkaar, ook wel peer-assessment 
genoemd.  

Lauren komt naar me toe, ze heeft haar werk nagekeken en is niet tevreden. “Juf ik kom toch even 
naar je toe, want ik heb deze hele opdracht fout. Zie je dat is het cijferend aftrekken waarbij ik moet 
lenen bij de buren. Het optellen gaat goed en het aftrekken ook, maar zodra ik moet gaan lenen en er 
staat een nul dan klopt er iets niet. Zie jij wat ik verkeerd doe?” Ik laat haar nog eens zien hoe ze de 
som moet uitrekenen en ze ziet in wat ze verkeerd doet.  

Na de rekenles: 
Leerkracht: “Vijfdejaars vandaag hebben jullie geleerd hoe je cijferend (onder elkaar) de sommen van 
elkaar kunt aftrekken, hoe ging dat?” Stefan: Ik vond het best lastig. Leerkracht: Wat vond je precies 
lastig? Stefan: Af en toe moest ik lenen, maar dat ging dan niet want dan kwam ik een 0 tegen. 
Leerkracht: Wat heb je toen gedaan? Stefan: Ik ben het gaan vragen aan de anderen en heb nog eens 
heel goed gekeken naar het voorbeeld in mijn boek. Lauren: Ik had precies dezelfde vraag en wist nu 
hoe het moest, dus ik kon het hem uitleggen. Leerkracht: En begrijp je nu hoe het moet voor een 
volgende keer? Stefan: Ja ik denk het wel, maar ik moet het nog wel een paar keer oefenen. 
Leerkracht: Waren er nog meer kinderen die dit lastig vonden? Er gaan een aantal vingers de lucht in. 
Leerkracht: Lauren, denk je dat je het nog eens voor kunt doen op het bord. Lauren laat het vol trots 
zien.  

Niet alleen het inzicht in het leerproces groeit, maar ook de motivatie. Kinderen maken het lesje niet, 
omdat dat lesje nou toevallig op hun weekplan staat, ze willen het ook echt begrijpen. Door in 
gesprek te gaan en kinderen te laten verwoorden wat ze nu wel kunnen en voorheen nog niet, krijgt 
het geleerde meer betekenis.  

De bewustwording waarbij kinderen inzicht krijgen tot het leerproces, leidt tot zelfstandige en 
gemotiveerde kinderen, die terwijl de leerkracht bezig is met een andere les, met alle vertrouwen los 
gelaten kunnen worden in een stamgroep en zelf tot leren komen. 
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Evaluatie en reflectie op onderzoeksproces 
Terugkijkende op het onderzoek heb ik gemerkt dat het model wat tijdens de 
innovatie is gebruikt vrij algemeen is, maar het zeker wel handvaten biedt om het 
Jenaplanonderwijs te versterken. Het lastige is alleen dat dit een praktijkonderzoek 
zou moeten zijn, maar het door de combinatie van de feedback verkregen van de 
master opleiding leren& innoveren vrij wetenschappelijk en theoretisch is geworden. 
De nieuwe aanpak heeft zich gevormd tijdens de innovatie en het was moeilijk te 
achterhalen bij kinderen wat zij van de innovatie vonden, omdat de innovatie over 
leerkrachtgedrag ging en minder expliciet en concreet was terug te zien. Wel is veel 
geleerd over de leerdoelen zoals ze nu geformuleerd zijn op het weekplan en waar 
zeker verder naar gekeken kan worden als school.  
Het was lastig om de innovatie consequent uit te voeren, omdat de focus niet alleen 
bij dit meesterstuk lag, maar ook bij de andere meesterstukken van het team. Het is 
daarom ook moeilijk om te zeggen dat dit onderzoek zuiver was, omdat het één het 
ander beïnvloedt kan hebben. 
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Bijlagen: 
Bijlage A: CP-SRLI Vandevelde en Van Keer (2011) 
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Bijlage B: observatie begin  
 

lesobservatie instructie spelling beginmeting: 

Soorten feedback: 
Feedback op taakniveau 
Feedback op procesniveau 
Feedback op het niveau van de zelfregulatie. 
Feedback op het persoonlijk niveau.  
 

Leerkracht: In de les van vandaag komen de klankwoordengroepen nog een keer 
terug. De leerkracht wijst naar de poster en wijst het kinderen op de stappen. De 
hulpjes delen de schriften uit en je gaat aan het werk. We gaan zo meteen aan de 
slag met spelling les 4.Gebruik bij de klankgroepenwoorden het stappenplan. 
Jongens en meisjes bij opdracht 4  is het bij de puzzel even lastig. Legt de opdracht 
van de puzzel uit. Maar je moet ervan uitgaan dat de tweetekenklanken en lange 
klanken in een vakje staan en dan komt het uit. Kijk maar bij roeiboot. (leerkracht 
doet voor) 
Jullie mogen nu lekker aan het werk gaan. 
Tijdens het werken. Zien jullie wat er gebeurd. Waarom is het ineens zo’n herrie? 
Hoe denk je dat dit gebeurd? Leerkracht geeft kind de beurt. Vat samen: Doordat 
iedereen enthousiast raakt over de puzzel, gaan kinderen heel hard praten. Probeer 
je liniaalstem te gebruiken. 
Aan het einde van de les: Wie heeft zijn werk af? Er gaan wat vingers de lucht in. 
Hoe vonden jullie het gaan? Kinderen in koor: ‘goed’. Wie heeft er fijn gewerkt? L. Er 
was wel wat herrie. Snap je hoe dat komt? E: In het begin ging het goed. Daarna 
kwam er ineens heel veel herrie en kon ik niet meer fijn werken, maar nadat jij er iets 
van zei ging het weer beter. 
Leerkracht: Er werd wel lekker gewerkt, maar het was een opdracht waarbij we veel 
moesten praten. Het is goed gegaan, we gaan nu stoppen. Je mag alles opruimen. 
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Bijlage C:  
Codeboom groepsinterview kinderen: ZRL vaardigheden bij kinderen beginmeting 
 

Hoofdcategorie subcategorie label 
Voor het leerproces taakanalyse S:Spullen pakken en aan de 

slag 
S:Doel van de les op de 
weekplan 
R: je mag zelf kiezen waar je 
gaat zitten 
R: je mag zelf weten hoe je te 
werk gaat. Van voor naar 
achter werken of andersom, 
dat mag allemaal. 
T: ik kijk voor ik begin naar 
mijn werk, zodat ik weet hoe 
lang alles duurt. 
F:Voor ik begin, plan ik mijn 
werk in. 
F:ik denk niet na over het doel 
van de les, ik maak het 
gewoon, als ik mijn werk maar 
af heb.  
A: ik weet niet goed wat je 
ermee bedoeld. 
A: ik kijk of ik het snap.  

 planning S:Begin van de week plannen 
op je weekplan. 
R: Je kunt beter op vrijdag niks 
plannen, dan op maandag. 
A: ik heb niet perse een 
planning nodig. Ik ga gewoon 
een lijstje af. Mijn weekplan is 
genoeg. 
S: Als ik alles heb gepland, kijk 
ik of het wel verstandig is hoe 
ik het heb gepland.  
A:Ik plan mijn werk elke week 
anders in het weekplan. Ligt 
eraan wat voor werk we 
hebben. 
S: ik hou me niet altijd aan 
mijn weekplan. Ik plan het wel 
gewoon in, maar meestal ligt 
hij gewoon in mijn la.  
A: ik hou me goed aan mijn 
weekplanning.  
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 Leerstrategieën  F: ik vind het fijn wanneer ik 
het opschrijf want dan 
onthoud ik het beter. 
S: Ik zoek informatie op bij de 
plaatjes 
M: maak een Powerpoint en 
die ga ik oefenen net zo lang 
tot ik het ken. 
A: ik zoek belangrijke woorden 
op als ik niet weet wat ze 
betekenen. Ik kan het ook 
vragen, maar als ik er zelf een 
beetje moeite voor doe dan 
onthoud ik het beter. 
S: ik zoek informatie op lees 
het en dan werk ik het in 
steekwoorden op of ik maak 
een powerpoint. 
F: Als ik iets moet leren, zeg ik 
het gewoon heel vaak op.  
A: Als ik plaatsen moet leren 
voor bijvoorbeeld topografie 
schrijf ik het vaak op, want dan 
onthoud ik het beter. Ik dek 
het af en dan zeg ik het 
hardop.  
 

Tijdens het leerproces Doorzettingsvermogen F:Als ik geen zin meer heb, 
stop ik gewoon. 
S: Bij mij helpt het als anderen 
zeggen, kom op even 
doorzetten. 

 Monitoren  S: Als ik afgeleid raak, vraag ik 
of ik op de gang mag.  
F: ik denk er over na met wie ik 
samenwerk of waar ik zit. Ik wil 
er goed mee om kunnen gaan.  
A: ik heb sportvrienden, zeg 
maar lolvrienden. Maar ik heb 
ook werkvrienden. Met wie ik 
serieus werk. Daar werk ik dan 
mee samen, als het niet lukt. 
T:Als er veel gespeeld wordt of 
gekletst wil ik dat ook doen en 
dan let ik niet op mijn werk. 
Dan stop ik of ik ga op een 
andere plek zitten. 
S: als ik iets moeilijk vind vraag 
ik hulp. 

 Motivatiestrategieën  A: ik ben bijvoorbeeld minder 
goed in tekenen, maar ik doe 
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het wel gewoon. Het 
interesseert me alleen niet of 
dat het beter moet, ik wil toch 
geen tekenaar worden. Ik denk 
niet hoe kan het mooier. 
S: soms kijk ik wel eens uit het 
raam en dan zeg ik tegen 
mezelf, oh wacht mijn werk ik 
moet door. 
F: De leerkracht geeft wel eens 
een complimentje als: ‘eeh 
goedzo’ als ze ziet dat ik 
doorwerk.  
S: De leerkracht doet niet zo 
veel om mij te motiveren. 

Na het leerproces Zelfevaluatie product A: kijken zelf werk na. En dan 
moet je naar de juf. Als het 
goed is tekent ze af. 
S: zelf nakijken is fijn omdat je 
anders naar de juf moet en 
daar staat vaak een lange rij. 
R: heel veel kinderen kijken 
niet serieus na. Die zetten 
gewoon maar een krul zonder 
goed te kijken. Zo van ik heb 
geen zin om na te kijken dus 
doe maar iets. 
R:Als je ontdekt dat je een fout 
hebt tijdens het nakijken, moet 
je het afkruisen, naar het 
goede woord kijken en 
overschrijven.  
A: Ik snap het alleen niet, ik 
heb het goede woord dan toch 
al gezien, dus waarom moet ik 
het goede woord dan nog eens 
opschrijven. 
R: Ja maar als je dat niet doet, 
dan moet je het vervolgens 25 
keer overschrijven van de juf.  
T: de meeste dingen van 
school vind ik heel makkelijk, 
dus als ik het niet af heb boeit 
me dat niet. Of dan moet ik 
het na schooltijd maken, maar 
dat duurt dan maar 5 min. Dus 
meestal doe ik iedere dag een 
beetje. 
R: Ik doe dat niet voor mezelf 
maar voor de juf, als ik het niet 
af heb moet ik nablijven. 



42 
 

A: je bent verplicht om naar 
school te gaan. 
S: als ik mijn weektaak af heb 
ben ik heel blij. 
F: ik vind het echt vervelend 
als ik mijn weektaak niet af 
krijg. 
F: ik vind mijn werk niet 
belangrijk, maar ik wil gewoon 
niet nablijven. 
F: Ik verbeter antwoorden wel 
en kijk zelf na, maar laat wel 
de fouten staan, zodat de juf 
nog ziet dat ik het fout had en 
ze wel weet dat ik het moeilijk 
vond. En weet of ik op mijn 
niveau ben. 

 Zelfevaluatie proces R: ik heb zicht in waar ik goed 
in ben, in rekenen ben ik goed. 
Aan mijn concentratie moet ik 
werken.  
 

 
Codeboom groepsinterview waargenomen leerkrachtgedrag op ZRL door kinderen bij beginmetiing 

Hoofdcategorie subcategorie label 
Voor het leerproces taakanalyse R:Juf herhaalt het doel van de 

les 
T:Je moet meedoen met de 
instructie van de juf 

 planning A:T. had op maandag niks, 
gepland. Hij had bedacht niks 
te doen. En toen vroeg de juf 
aan T: ‘is dat slim’? 

 Leerstrategieën   
Tijdens het leerproces Doorzettingsvermogen  
 Monitoren  S: als ik afgeleid raak moet ik 

van de juf ergens anders gaan 
zitten, alleen dat werkt niet 
altijd. 
T: Als ik stop dan zegt de juf: T 
concentreren.  

 Motivatiestrategieën   
Na het leerproces Zelfevaluatie product A: Als ik het nakijk dan ga ik 

naar de juf en als ik dan een 
fout heb laten zitten, 
bijvoorbeeld bij spelling moet 
ik het 25 keer overschrijven.  
A: de juf vind het belangrijk om 
mijn werk af te zien, want 
anders moet ik nablijven. 
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 Zelfevaluatie proces S:We komen in de kring bij 
elkaar na de les. Dan heeft ze 
een lijst op haar schoot. En dan 
gaat ze de namen oplezen en 
kijken wat je allemaal nog 
moet doen. Meestal als ze bij 
mijn naam komt moet ik nog 
veel maken.  
A: Er worden geen vragen 
gesteld over hoe het werk is 
gegaan, het is meer een check 
wie het wel of niet af heeft. 
F: Héél soms stelt de juf vragen 
aan het einde van mijn werk. 
Dan stelt ze een vraag als snap 
je de opdracht? Meer niet.  
A: we bespreken het werken 
niet vaak na. 
F: Soms als het heel druk is in 
de klas en niemand werkt, dan 
moeten we allemaal in de 
kring en dan hebben we het 
erover. 
A: ja maar soms zegt ze ook 
gewoon stil, of moeten we 
ineens 25 min. Langer 
doorlezen en dan vertelt ze 
niet waarom.  
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Bijlage D: vragenkaart en reflectiecirkel (Castelijns et al., 2016) 
 
Oriënteer kinderen vooraf op de opdracht 
De opdracht 
Doel 
Wie kan mij uitleggen wat het doel is van deze opdracht? 
Wat leer je door deze opdracht te maken? 
Wat wil jij leren? Welk doel stel jij voor jezelf? 
Nut en zin van de opdracht 
Waarom zou dat belangrijk zijn, denken jullie? 
Succescriteria 
Wanneer heb je straks de opdracht goed gemaakt? 
Wanneer vinden jullie het goed? 
Aanpak 
Hoe gaan jullie de opdracht maken? Heeft iemand anders nog 
een andere manier? Wat ga je eerst doen? 
De beleving van de opdracht 
Moeilijkheid 
Hoe lastig vinden jullie het om deze opdracht goed te maken? 
Wat zou je kunnen helpen? 
Verwachtingen 
Denken jullie dat het gaat lukken de opdracht goed te maken? 
Wanneer zou het wel lukken, denken jullie? 
Motivatie 
Hoe leuk vinden jullie het om deze opdracht te gaan maken? 
Wat zou je kunnen doen als je tijdens het werk merkt dat je 
het niet zo leuk vindt? 
 
Begeleid kinderen tijdens de uitvoering 

van de opdracht 
De opdracht 
Uitvoering 
Hoe gaat het? Lukt het om de opdracht goed te maken? 
Aanpak 
Hoe pak je het aan? Vind je dat een handige manier? 
Zijn er nog andere manieren om de opdracht te maken? 
Hoe zou je verder kunnen? 
Zelfcontrole 
Wat kun je doen om te zien of je op de goede weg bent? 
Wat kun je doen je als je merkt dat het niet lukt? 
Wat kun je doen als je merkt dat je je concentratie verliest? 
De beleving van de opdracht 
Moeilijkheid 
Hoe moeilijk vind je het? 
Motivatie 
Hoe leuk vind je het aan deze opdracht te werken? 
Wat kun je doen je als je het niet leuk vind? 



45 
 

Reflecteer met kinderen na afloop op de uitvoering van de opdracht 

De opdracht 
Zelfbeoordeling 
Hoe heb je de opdracht gemaakt? Hoe zie je dat? 
Heb je je doel gehaald? 
Verklaring van het resultaat 
Waardoor kwam het dat het (niet) is gelukt? 
Wat heb je gedaan om geconcentreerd te werken? 
Stel dat het wel was gelukt om geconcentreerd te werken, 
wat zou er dan gebeurd zijn? 
Leeropbrengsten 
Wat heb je geleerd vandaag? 
Wat heb je geleerd over hoe je leert? 
Hoe ga je het de volgende keer aanpakken? 
Wat helpt je om het de volgende keer beter te doen? 
Wat zou je helpen om de volgende keer meer 
geconcentreerd te werken? 
De beleving van de opdracht 
Moeilijkheid 
Hoe lastig vonden jullie deze opdracht? 
Motivatie 
Hoe leuk vonden jullie het om deze opdracht te maken? 
Tevredenheid 
Hoe tevreden zijn jullie over het resultaat? 
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Bijlage E: notulen vergadering onderzoeksgroep na cyclus 1 
 

Notulen bijeenkomst veranderteam 19 maart 2018. 

Aanwezig: leden onderzoeksgroep→ K. Martens (TL), J. van der Kerk en K. Vedler 

TL: Wat wordt er nu voornamelijk gedaan? Wat vind je van de vragenkaart, kun je er iets mee? 

J: Bewust maken van en waarom we die doelen op het weekplan hebben staan.  Door kinderen het 
ook op te laten schrijven op een notitieblaadje gaan ze er beter over nadenken. Werkvorm is fijn 
werkt beter om kinderen nog bewuster na te laten denken en in gesprek te gaan als leerkracht. 
Anders altijd dezelfhet kinderen aan het woord.  

J:Kinderen kunnen dat wel aangeven waarom we doelen formuleren. Maar vooral uitstroom VWO 
die het door hebben. A. (kind uit de klas) geeft bijvoorbeeld wel aan ja maar waarom moet ik weten 
wat het lijdend voorwerp is?  
TL: Misschien theorie van Ingrid aanvullend hierop over kinddoelen en leerdoelen. Gehad over de 
doelen op het weekplan deze zijn nu nog vooral productgericht. Misschien is het iets om kinderen in 
de toekomst ook eigen leerdoelen met name op het proces op te laten schrijven op het weekplan. 

TL: Hoe verloopt de evaluatiekring nu?  

Kinderen die dat allemaal al kunnen zoals A. (VWO-kind die al nadenkt over leerproces) zetten we die 
erbij in het gesprek?  K: Of W. die is klaar weet al hoe hij uitstroomt. Zit aan zijn plafond. Waarom 
zou ik dit moeten leren, ik weet toch al waar ik heen ga.  Interesseert me niks. Gaan die er echt over 
nadenken. En hoe krijg je daar bewustwording bij die kinderen voor elkaar. Uitzonderingen. 

 TL: Draagt nieuwe theorie L. Voerman aan. De modus vragenlijst van Lia Voerman is daarvoor 
geschikt. We hebben een gesprek geoefend de een W. het kind was en de ander de juf. 

TL: Hoe kunnen we dit doorvoeren binnen de school? Wat is er voor nodig? 

J. : geeft aan dat het een houding is als leerkracht. Je hebt het of niet. Je kunt jezelf erin trainen maar 
je moet ook oppassen dat het niet kunstmatig wordt. J. geeft wel aan dat ze nu meer in gesprek gaat 
dan voorheen. Ze is meer bezig met de ‘waarom vraag’ bij kinderen. Ze heeft wel meer behoefte aan 
werkvormen naast het evalueren om te leren om in gesprek te kunnen gaan en het zichtbaarder en 
explicieter te maken. Nu gebruik van stille dialoog post its. TL: Aangegeven dat dat goed is, maar dat 
het moet uitnodigen tot het gesprek, dat zorgt voor de bewustwording. Duidelijk de focus blijven 
behouden op het geven van passende feedback en daar de focus ophouden. De rol van de leerkracht 
blijft belangrijk. Uitleg boek van Lia Voerman hoe je door middel van vragen te stellen, ook weer 
passende feedback kan formuleren. 

Afspraken: TL→Doorsturen Ted talk Lia Voerman.  

Tip van J. bekijken: Facebook leren zichtbaar maken.  

Er wordt aangegeven door K. graag eens te observeren met een observatielijst bij J. Dit wordt 
maandag de 26-3 uitgevoerd.  
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Bijlage F: fotoverslag project vliegveld (reflectiecirkel op toegepast). 
 

Project transport april 2018 
Bij dit project hebben we bedacht dat we op de open avond een vliegveld wilden laten zien 
aan de mensen. De grootste vraag die toen ontstond was: Wat moeten we daarvoor allemaal 
weten? Met behulp van de reflectiecirkel (zie Bijlage D) is het proces gevolgd. 

 
Het kinderen bedachten onderzoeksvragen als: Hoe ziet een landingsbaan eruit? Welke 
mensen werken er en wat voor een werk doen die? Hoe werkt de veiligheidscontrole? Wat is 
een verkeerstoren? Wat moet je als passagier allemaal doen voordat je het vliegtuig ingaat? 
Het grote verschil van dit project met dat van ridders en kastelen is dat we kinderen 
onderzoek wilden laten doen en informatie wilden laten inwinnen, maar niet alleen door het 
gebruik van boeken en internet ook door het gebruik van andere bronnen. En wat bleek nog 
diezelfde week ging er een jongen uit de klas op reis naar Italië met zijn vader. Die hadden 
we de opdracht gegeven goed op te letten en veel foto’s te maken, zodat hij verslag kon 
uitbrengen. Hij werd onze expert voor de vragen waar we geen antwoorden op wisten. En we 
kwamen erachter dat Stan (stagiaire van de bovenbouw) op het vliegveld werkt bij de 
bagage, dus hebben we met de hele klas vragen opgesteld en hem geïnterviewd in de kring. 
Stan kon erg veel vertellen en de betrokkenheid was hoog. Er zijn zelfs nog kinderen met 
ouders in het weekend een kijkje gaan nemen op Eindhoven airport en vliegtuigen gaan 
spotten.  
Na het vooronderzoek zijn het kinderen gaan creëren. We hebben een vertrekhal met 
incheckbalie, bagagecontrole, speelvliegtuig om te spelen in de gate voor kinderen, 
landingsbaan en vliegtuig nagemaakt. En het zoldertje in de klas dat werd omgetoverd door 
een groepje als verkeerstoren. Het kinderen hebben allemaal een rol voorbereid en dit 
uitgespeeld op de open avond. Door het vooronderzoek wisten ze allemaal goed hoe ze dit 
moesten uitspelen en wat ze moesten zeggen. De ouders en kinderen van de school kregen 
bij de ingang allemaal een paspoort, ticket en koffer mee en vanuit daar begon de beleving 
van het vliegveld. Ze moesten inchecken, door de bagagecontrole, waar ze ook werden 
gefouilleerd, wachten bij de gate om vervolgens te kunnen boarden en het vliegtuig 
instappen. De bagagemensen haalden met de kleuterkar de bagage op en de stewardessen 
deden het nooduitgang praatje. De reacties van de mensen waren geweldig en de 
waardering en trots bij het kinderen was groot. 
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Bijlage G: 
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Bijlage H: Observaties eind 
In de komende observaties wordt aangegeven hoe het leergesprek zich vormt. Door de leerkracht is 
heel bewust gelet op de effectieve feedback. De theorie van Voerman, 2016 is hierin meegenomen. 
Er wordt persoonlijke feedback gegeven, maar die wordt gekoppeld aan het gedrag, zodat het 
kinderen weten waarom het positief is en de vertaalslag naar het leerproces kunnen maken. 

Soorten feedback: 
Feedback op taakniveau 
Feedback op procesniveau 
Feedback op het niveau van de zelfregulatie. 
Feedback op het persoonlijk niveau.  
 

Observatie evaluatiekring na leestijd 

Ik zie dat bijna iedereen zit dus we kunnen beginnen. 
Bo en Evi en Jip en Julia, jullie hebben vandaag voor het eerst in deze zelfgekozen duo’s gelezen, vind 
je dat je nu meer leeskilometers hebt gemaakt dan gisteren? 
Ja, het ging veel beter. Wat goed, en hoe komt het dat het beter ging, wat gaat er nu anders dan 
wanneer je alleen leest? Julia: soms dan help ik hem een beetje want soms dan denkt ie van ja 
bijvoorbeeld dan staat er de pot, en dan leest hij kom, en dan zeg ik wat staat er? En dan leest hij het 
goed en dan leest hij verder en dan snapt hij de zin beter. Kijk, dus je helpt hem om het woord juist 
te lezen, goed hoor . Bo merk je zelf ook dat je het verhaal nu beter begrijpt? Wordt het lezen daar 
ook een beetje leuker van? Ja, best wel. Zo kom je toch weer een stapje verder in het lezen. Goed dat 
je zo meekijkt, Julia. Je bent kritisch, maar het lezen moet ook leuk blijven voor Bo, dus geef hem wel 
de tijd en ruimte om het zelf ook te zien en te verbeteren. Je mag hem af en toe ook een beetje 
aanmoedigen. Julia: Ik vroeg ook aan Bo wat hij het fijnste vond, om de beurt een regel of een blz.? 
B: Ja ik vond om de beurt een blz. fijn. Juf: Dat is ook goed dat je zelf die keuze maakt, als dat werkt 
voor jou. 

Jip en Evi hoe ging dat vandaag bij jullie? Vond je de hulp van Evi fijn Jip? Jip knikt. En wat vond je 
fijn? Wat vond je er fijn aan om met evi te lezen? Dat Evi me helpt met de moeilijke woorden. E: ja 
zoals manegepaard. J: ja en pijpesteelpaard. Ja zie je Jip dat woorden waar je normaal een beetje 
overheen leest, die het lastig maken om het verhaaltje te begrijpen, nu met hulp van Evi makkelijker 
worden om toch te lezen. Die hele moeilijke woorden daar kan zij jou nu mee helpen. J kijkt in zijn 
boek. Het was pijperagerspaard. Ja dat is een lastig woord, dat kunnen we wel eens opzoeken. Maar 
wacht eens geef jou boek eens. Als er nou een heel lastig woord in je verhaal staat en je kunt het op 
dat moment niet opzoeken, als je een woord niet weet dan kun je beter even teruglezen en dan staat 
het vaak in de tekst. Kijk ik lees een stukje terug. Juf leest terug en doet hardop denkend voor. Ik 
denk dat ik het snap maar ik begrijp dat jullie het moeilijk vinden, in de tekst hebben ze het namelijk 
over pijpenragers. Juf heeft laat zien wat dat is, toevallig ligt er een pijpenrager in de buurt in de 
knutselbak. Het paard in het boek was daarvan gemaakt. Vandaar pijpenragerpaard.  
 

Vooral het laatste kwartier is er goed gelezen jongens. En waar zie ik dat nou aan: samen in het boek 
kijken, om de beurt een zin lezen, bij het verhaal blijven. Goed gedaan. 
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Instructiekring spelling: 

We beginnen even met het volgende. We kijken even naar de cirkel. Plannen wat gaan we vandaag 
doen? Groep 5 voor jullie is dit herhaling, maar wel hele belangrijke herhaling, dus ik laat jullie heel 
even erbij zitten bij de instructie van groep 4.  En groep 4 jullie gaan vandaag leren, en dat staat ook 
hier (wijst naar werkboek) wat het lidwoord is en het zelfstandig naamwoord. Juf schrijft deze 
woorden op het bord. Roan: dat ken ik? Nou vertel eens wat weet jij er al over? R: lidwoord is iets 
met de. 
Eens even kijken wat ze erover zeggen in het boek. Lidwoord hoort bij het zelfstandig naamwoord. 
Het staat voor het zelfstandig naamwoord. Oke dus als het bij het zelfstandig naamwoord hoort, dan 
moeten we ook wel weten wat het zelfstandig naamwoord is, toch? Oh wacht dat staat hier. Het 
zelfstandig naamwoord is een dier, een ding, of een persoon. Wie kan hiervan een voorbeeld 
noemen. Er wordt geroepen, de jongen of het boek…. 
Oke heel goed. We zullen eens naar deze plaat kijken. Ik heb hier wat woorden en zinnen staan en ik 
ga kijken of jullie de woordsoorten kunnen herkennen. Nou staat er: de kast. Wie kan er vertellen 
wat hier het lidwoord is. Bo: kast… uh nee de bedoel ik. Jij verbetert jezelf heel goed. Wat is kast 
dan? Zelfstandig naamwoord. Heel goed die maak ik even rood en de is dus het lidwoord. Nu wordt 
de zin al langer. Het brood ligt in de trommel. Wie kan er een lidwoord uithalen, Liese? Het… heel 
goed die maak ik even blauw. En Liese welk zelfstandig naamwoord hoort daarbij? Brood. Roan: 
maar ook de en trommel. Ja en wat is dan het lidwoord? De en trommel is het zelfstandig 
naamwoord. 
De juf doet zo nog 2 zinnen voor met de groep.   
Vervolgens haalt de juf nog de werkwoorden uit de zinnen met de groep. Dat is herhaling en hebben 
het kinderen eerder gehad. Roan komt met de opmerking bij ‘de fiets staat in de schuur’. Fiets juf dat 
is toch een werkwoord? Juf: Dat vind ik een hele goede vraag van jou Roan, jij bent aan het opletten. 
Want fiets kan ook een werkwoord zijn, maar dan staat er ik/hij/wij voor. Maar in deze zin staat er 
een lidwoord voor en dus is het een ding een zelfstandig naamwoord. Maar je kan ook zeggen ik fiets 
en dan is het een werkwoord. Het kan dus een werkwoord zijn en een zelfstandig naamwoord. Knap 
gezien. 
 

Oke groep 4 nou ben ik benieuwd, want gisteren zag ik toen we met spelling begonnen, die 
gezichtjes zo gaan (juf doet voor beteuterd gezicht) en een hoop gezucht. Maar nu ben ik benieuwd, 
wie zegt er nou, ik heb die uitleg gehad. Dit gaat me vandaag wel lukken? Enkele vingers gaan 
omhoog. En wie zegt er nou ik denk dat ik met deze uitleg de les wel kan gaan maken? Enkele vingers 
gaan omhoog. En wat kun je nu doen als je nou zo meteen bezig bent en je loopt ergens tegenaan, je 
kunt niet vooruit? Bo? Het handje. En wat houdt het handje ook al weer in? Duim zelf nog eens goed 
de opdracht lezen, wijsvinger: vragen aan buurman, middelvinger iemand anders uit groepje 
ringvinger iemand uit de klas, pink is het blokje. En wat nou als ik instructie geef en ik ben er even 
niet? Dan ga je verder met wat je wel kunt. Top en dan  bespreken we het op een later moment. 

 

Evaluatiekring: 
Wie heeft er fijn gewerkt? Er gaan wat vingers omhoog. Wie vond het lastig? Er gaan weer wat 
vingers omhoog? Juf vraagt door op enkele vingers. Lina wat vond je lastig? Ik bij een opdracht niet 
zo goed wat nou de bedoeling was. Wat heb je toen gedaan? Ik dacht aan het duimpje. Ik ben eerst 
de opdracht nog eens gaan lezen. En toen ik dat nog eens deed en echt goed keek kwam ik erachter 
wat ik moest doen. Oh wat goed, je kon dus verder door nog eens heel goed te kijken, bij wie heeft 
dit vandaag ook gewerkt? Er gaan wat vingers omhoog en de juf luistert naar de voorbeelden.  
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Wie kon er niet verder heeft zijn blokje neergelegd, maar heeft toch nog een vraag? Milan. Ik wist 
een woord niet. Het moest een politiewoord zijn en dit was de zin: ik breng mijn kapotte televisie 
terug ik heb g…. en toen heb ik het opgezocht in het antwoordenboek. Het was iets van….gratie? Juf: 
ik denk dat je bedoeld garantie. Dat kan ik namelijk horen in je zin. Je brengt een kapotte tv terug. 
Garantie betekent namelijk het volgende: Wanneer je iets koopt dan krijg je daar meestal een jaar 
garantie op, dat wil zeggen dat als het binnen een jaar kapot gaat je naar de winkel terug mag gaan 
en ze het gratis maken of je een nieuwe krijgt. In deze zin was dat bij de kapotte tv. Vonden 
meerdere kinderen in groep 5 dat een lastige? Veel hoofdjes knikken. Goed dat we er nog even op 
terug komen Milan, fijn dat je die vraag nog even stelt.  
Oke ik hoor dus dat er een aantal kinderen zijn vast gelopen, maar het ook op hele goede manieren 
zelf hebben opgelost top. Wie kan hier nou tips uit halen voor een volgende keer?  
Lina: ik heb geleerd dat ik eerst zelf goed moet lezen, deze stap van het handje sla ik soms toch nog 
over.  
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Bijlage I: eind interview kinderen 
 

Codeboom groepsinterview kinderen: ZRL vaardigheden bij kinderen eindmeting 
 

Hoofdcategorie subcategorie label 
Voor het leerproces  Bespreken leerdoel beleving 

kind 
A: we praten er nu meer over 
waarom we iets leren. S: Het 
leerdoel wordt vooraf 
besproken. Dat is fijn dan weet 
je bijvoorbeeld als ik dit 
makkelijker vindt, dan probeer 
ik het wel vast te maken. Als ik 
weet dat ik het moeilijker vind 
dan ga ik heel goed opletten 
tijdens de instructie. 
R: Ja dat is fijn, want dan snap ik 
de les meer. 
A:Ik kijk er wel eens naar en 
dan denk ik, staat bij spelling 
bijvoorbeeld een doel en dan 
kijk ik is het iets nieuws, want 
dan kan ik beslissen of ik de 
instructie volg. Ze bespreekt 
ook de manier waarop we 
gaan werken, bijvoorbeeld of 
het verstandig is om bij 
vrienden te gaan zitten.  
M: Aan het begin van de week 
kijkt de juf naar de doelen en 
die legt ze uit, en dan vraagt ze 
ook bijna elke week weten 
jullie waarom de doelen er 
staan. En dan wil ze dat wij dat 
uitleggen waarom die er staan. 
L: dat ze niet voor jan doedel 
staat te praten. S: eerst wist je 
niet waarvoor je het werk 
maakte, en nu weet ik 
waarvoor ik het doe. Het 
interesseert me niet zo maar 
maakt me wel wat bewuster.  
J: Als mij een opdracht lastig 
lijkt dan luister ik beter mee. 
Dus kijk ik goed naar het doel 
van de les.  
R: Ja dat is fijn, want dan snap ik 
de les meer.  
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 planning Ik hou me meer dan in het 
begin aan de planning. Vroeger 
deed ik meer waar ik zin in 
had, maar nu denk ik: ik hou 
me gewoon aan mijn planning. 
 

    
Tijdens het leerproces Doorzettingsvermogen L: De juf heeft het dan ook wel 

eens over doorzetten. 
 Monitoren  A: Juf geeft tips als je aan het 

werken bent, wat handiger is en 
beter om door te werken.  
M:Ze vraagt wel eens jezelf 
een cijfer te geven. En waarom 
je jezelf dat zou geven, en of je 
iets anders zou kunnen doen 
om het te verbeteren. 

 Motivatiestrategieën  M:In mijn hoofd motiveer ik 
mezelf wel eens, zo van even 
een paar sommetjes en dan 
kan je daarna tekenen.  

Na het leerproces Zelfevaluatie product A:Ja kinderen die dan, dan 
wordt er gezegd, wie heeft 
hem af? En wie krijgt hem 
sowieso niet af? Denkt dat hij 
het niet afkrijgt. Degene die 
denkt dat hij het niet afkrijgt 
dat wordt dan besproken. 
Waarom krijg je het niet af? En 
wat is er dan? M:Er wordt 
meer besproken, en er wordt 
ruimte vrij gemaakt als je de 
weektaak niet afkrijgt. 
 
F:Eerst keek ik na, zette ik er 
een kruisje bij. Nu kijk ik wel 
goed naar het antwoord en 
naar wat ik fout heb gedaan. 
Maar bijvoorbeeld bij 
hoofdrekenen kan het 
gebeuren dat ik een foutje 
heb. Maar ik kijk wel of ik het 
nog eens zou moeten 
herhalen.  
Als ik een fout heb kijk ik naar 
de som. Als ik dan een foutje 
heb en ik snap wel wat de 
bedoeling is gum ik hem uit en 
verbeter ik het. Als ik veel 
fouten heb, dan ga ik opnieuw 
beginnen of vraag ik hulp. 
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Het is wel fijn dat er 1 op 1 
wordt nagekeken, dan zie ik 
mijn fouten eerder in. En als je 
iets fout hebt legt de juf het 
meteen nog even uit. 
 
J: Door erover te praten, leer je 
ook wel van de anderen. 

 Zelfevaluatie proces 
Feedback leerkracht 
peerfeedback  
Self-assessment  

A: Er wordt meer gesproken 
over de manier waarop je dan 
het beste kunt werken. 
 
S:Een op een wordt er ook 
gepraat over de manier 
waarop we gewerkt hebben. Er 
wordt dan gevraagd gaat het 
nog wel op school? Vind je het 
moeilijk. 
 
A: Het is wel fijn om te 
bespreken hoe het werken 
ging. 
  
F: Ik vind het belangrijk om het 
werk goed te maken denk er 
wel over na, het is toch wel 
voor mezelf.  
 
S:Ik denk wel heb ik het goed 
gemaakt, en dan denk ik ooh 
op zich wel. Ik denk wel snap ik 
het wel een beetje en als dat 
niet is, dan kijk ik nog even hoe 
dat komt.  
 
E: De juf stelt vragen als: houdt 
iedereen zich aan de planning? 
vind je het moeilijk? 
 
L:Als het druk is, dan zeg ik wel 
eens tegen iemand, misschien 
is het niet slim om daar te 
zitten, maar ergens anders.  
 
Of bijvoorbeeld tijdens het 
werken soms wel, als A. druk 
doet, zeg ik wel eens rustiger 
A.  
 
S: Bij mijn vriendinnen, zeg ik 
ook wel eens eeh goed 
gewerkt. 
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M:We hebben het ook over 
procesdoelen gehad en 
productdoelen, dat zet je wel 
aan het denken. We praten 
meer over de manier waarop 
we leren en hoe we het 
kunnen aanpakken.  
 
T: Als je de hele week hebt 
gekletst, dan zegt ze je moet 
nablijven om je werk af te 
maken. Maar als je erop hebt 
gelet dat je niet bij je vrienden 
zit en goede keuzes daarin 
maakt, dan hoeft dat niet. Ze 
laat je wel nadenken over 
waarom je dingen doet, of dat 
goed is of niet.  
 
E:Ze vraagt ook wel eens wat 
je moeilijk vind? En waarom en 
hoe je dat dan kunt 
aanpakken. We bespreken wel 
eens in de kring wat bij 
iedereen het beste werkt. Ik 
vind het bijvoorbeeld fijn om 
echt een half uur in stilte te 
werken, en dan kijken we hoe 
dat bij iedereen is en hoe we 
daar dan de volgende keer het 
beste mee om kunnen gaan. 
De laatste tijd doet ze ook met 
post its dan schrijf je je doel 
voor het volgende blokuur. Of 
wat je hebt geleerd? We 
komen er niet meer op terug.  
 
J:Als ik een opdracht niet goed 
heb begrepen dan vind ik het 
gesprekje achteraf wel fijn 
omdat ik dan van anderen kan 
horen hoe zij dat hebben 
aangepakt. Dan kan ik dat de 
volgende keer ook doen. Dan 
denk ik na over wat ik de 
volgende keer anders zou 
doen. Ik denk ook wel eens na 
over wat de juf ook alweer 
heeft gezegd. 
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