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Inleiding 
 

Sinds 2018 ben ik werkzaam op Bs. De Wegwijzer in Tilburg, waarbij ik de afgelopen 3 jaar 

een combinatiegroep in de bovenbouw draai. We volgen met de hele school al een aantal 

jaar het schooltraject vanuit ‘Het Kan’ en ook in de bovenbouw zijn we daar nu twee jaar mee 

bezig. Vooral ‘Vraag het de kinderen’ staat hierbij centraal. We zijn bezig om de doorgaande 

lijn wat betreft zelfstandig werken goed neer te zetten binnen de school. Ook hebben wij dit 

traject meegenomen in het schoolplan en wordt het volgende in het schoolplan (2019-2023) 

beschreven: 

In het meerjarig traject ‘Vraag het de kinderen’ ontwikkelen we als team een doorgaande lijn 

ten aanzien van onze pedagogische basishouding, waarbij kinderen de kans krijgen 

zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid te ontwikkelen.  

Eén van de onderdelen die uit dit traject naar voren zijn gekomen, is het werken met een 

weekplan in groep 3 t/m 8. In het weekplan staan de taken die de kinderen die week af 

moeten hebben. Hierbij mogen ze grotendeels zelf de volgorde bepalen bij het inplannen van 

die taken.  
Bij de eerste bijeenkomst vanuit ‘Het Kan’ hebben we het met de bovenbouw collega’s 

gehad over wat wij de kinderen gunnen op tijdens hun schoolloopbaan en zodra ze van 

school af gaan. Eén van de punten die hierbij voorbij kwamen was de kinderen ontwikkelen 

tot zelfredzame wereldburgers. Als we dit ombuigen naar de praktijk vinden we het belangrijk 

dat de kinderen zich onder andere bewust zijn van hun leerproces. 

Toch merk ik de afgelopen jaren dat hier een groot verschil in zit per groep en per leerling. 

Kunnen wij van elk kind verwachten dat zij evalueren en reflecteren en vervolgens ook voor 

zichzelf de vervolgstappen kunnen ondernemen? Of leggen wij als stamgroepleiders de lat te 

hoog en kunnen wij dit niet verwachten bij onze populatie kinderen? Kunnen wij dit als 

stamgroepleiders de kinderen aanleren? Zo ja, hoe kunnen wij als stamgroepleiders de 

kinderen hierin begeleiden?  
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Probleemstelling 
Voordat kinderen de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun leerproces is het van 

belang dat ze een bepaalde zelfstandigheid creëren. Hiervoor volgen wij op Bs. De 

Wegwijzer de stappen vanuit ‘Vraag het de kinderen’. ‘Vraag het de kinderen’ gaat uit van 

het principe ‘genezen is beter dan voorkomen in plaats van voorkomen is beter dan 

genezen’. Door de kinderen serieus te nemen en hen als expert te zien, creëer je samen met 

de groep een nieuwe werkwijze. Door de alledaagse problemen te bespreken en 

oplossingen vanuit de kinderen te laten komen, voelt iedereen zich hiervoor verantwoordelijk. 

Op deze manier komt er meer ruimte en tijd om datgene te doen waar de leerkracht een 

belangrijke rol in heeft: het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. 

De eerste fase zijn we druk bezig met het creëren van werkethos bij de kinderen. Wat op het 

weekplan staat, moet af. We kijken daarbij naar wat ook haalbaar is voor de kinderen. Door 

onder andere het gebruik van het weekplan als middel weten de kinderen altijd wat ze 

kunnen doen. Toch merk ik in mijn groep dat het weekplan vooral een to-do lijst is in plaats 

van een gepersonaliseerd weekplan met ruimte voor eigen initiatieven. De kinderen vinden 

het vooral belangrijk om het weekplan af te krijgen en kijken daarin niet verder naar wat ze 

nodig hebben. Het evalueren gebeurt ook voornamelijk op groepsniveau in plaats van dat de 

kinderen reflecteren op zichzelf. De kinderen zijn zich niet voldoende bewust van hun eigen 

leerproces.  

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kun je zelfregulatie bij kinderen vergroten, zodat zij zich bewuster worden van hun eigen 

leerproces?   
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Theoretisch kader 
Wat is zelfregulatie? 
Volgens Pintrich (2000) is zelfregulatie een actief, constructivistisch proces, waarbinnen 

kinderen leerdoelen stellen om hun cognitie, motivatie en gedrag te monitoren, te reguleren 

en te controleren op basis van deze doelen en de kenmerken van de omgeving. Zimmerman 

(2002) voegt hier aan toe dat kinderen met juiste begeleiding en ondersteuning van de leraar 

doelstellingen leren te bepalen, zelfinitiatief mogen tonen en verantwoordelijkheid leren 

nemen voor hun eigen leerproces.  
In 2020 heeft SLO een leerlijn zelfregulatie ontwikkeld, waarbij niet alleen wordt gekeken 

naar het leerproces, maar ook naar de persoonsvorming van het kind. Het is nodig dat 

kinderen zicht hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten (SLO, 2020).  

In groep 6-7a van Bs. De Wegwijzer krijgen kinderen de ruimte om zelf initiatieven te nemen. 

Er wordt hier ruimte voor gecreëerd op het weekplan. Bij diverse vakken krijgen ze de ruimte 

om zelf de keuze te maken op welk niveau ze de verwerking maken. In mijn ogen lijken veel 

kinderen voor de makkelijke weg te gaan in plaats van de uitdagende weg, waarbij ze in de 

zone van de naaste ontwikkeling zitten. Wat moet ik hier als leerkracht voor doen om de 

zelfregulatie bij kinderen te vergroten?  

Om de zelfregulatie bij kinderen te vergroten is de rol van de leerkracht essentieel. Het is 

belangrijk om als leerkracht waardevolle feedback te geven. Daarnaast is het ook van belang 

dat stamgroepleiders achter het gedrag kunnen kijken. Waarom doet een kind zoals hij doet? 

Wat lukt hem misschien nog niet en hoe kun jij hem daarbij helpen? Kinderen hebben de 

sturing van de leerkracht nodig. Het is mijn taak om hiervoor te zorgen. Een veilige plek te 

creëren waar kinderen zichzelf durven en mogen zijn. Verderop beschrijf ik het belang van 

de gouden weken, omdat ik vind dat dit ook bijdraagt aan een veilige plek.  

Feedback is een van de meeste voorkomende elementen bij succesvol lesgeven en leren 

(Hattie, 2012). Hij beschrijft dat de feedback alleen effectief werkt als stamgroepleiders 

precies weet waar de kinderen staan en waar ze horen te zijn. Volgens Hattie is het van 

belang om daarover open te zijn naar de kinderen.  

Tijdens de gouden weken aan de start van het schooljaar zijn we bezig om elkaar goed te 

leren kennen. Wat zijn ieders kwaliteiten, waar heb je hulp bij nodig? Door hier veel energie 

in te steken, merk ik dat er een open sfeer ontstaat. Kinderen durven hierdoor ook aan te 

geven wat ze nog moeilijk vinden en waar ze goed in zijn. Toch merk ik dat kinderen hier nog 

wel in kunnen groeien. Sommige kinderen lijken zich te ‘verschuilen’ achter hun dyslexie of 

faalangst. Het zou mooier zijn als ze dat stukje van zichzelf ook durven te accepteren en 

vooral kijken naar de groei die ze maken. Als stamgroepleider is het belangrijk om daarin ook 

zelf het goede voorbeeld te geven door ook de ‘echte ik’ te laten zien. Wat zijn mijn 

kwaliteiten en waar heb ik hulp bij nodig? Het leren kennen van elkaar, het opbouwen van 

deze relaties vergt investeringen en kost tijd (F. Velthausz & H. Winters, 2014). Zeker door 

de achtergrond van een aantal kinderen kost het meer tijd om volledig open te durven zijn 

naar anderen, maar ook om zichzelf te accepteren zoals ze zijn. Daarnaast heeft het ook met 

de mindset van kinderen te maken. Het is belangrijk om daar aandacht in te steken. Door het 

vieren van successen, ook al zijn ze klein, zullen ze meer zelfvertrouwen in zichzelf krijgen. 

Het is een proces dat elk kind op zijn tempo doorloopt, ook hierin zijn verschillen binnen de 

groep. Door ruimte te blijven maken voor het gesprek in de groep blijft dit aandacht krijgen 

en is er ruimte voor deze ontwikkelingen.  
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Over dit onderdeel ben ik in gesprek gegaan met andere stamgroepleiders van diverse 

jenaplanscholen. Ik was namelijk benieuwd of dit vooral op onze school opvallend is of dat 

meerdere stamgroepleiders dit herkennen. Wat ik vooral merk is dat op andere scholen nog 

meer ruimte wordt gemaakt voor het gesprek. Zowel op individueel gebied als met de groep. 

Hierdoor leren en durven de kinderen al vanaf de jongere groepen aan te geven wat hun 

kwaliteiten zijn en wat ze nog beter kunnen doen. Ik denk dat het van belang is om hier nog 

meer het gesprek over aan te gaan binnen de groep. Op deze manier kunnen de kinderen 

elkaar ook helpen en versterken. Voor het aanleren van zelfregulatie zijn er 3 soorten 

leerstrategieën (zie tabel 1): cognitieve, metacognitieve en motivationele/affectieve 

leerstrategieën (Ten Dam & Vermunt, 2003).  
 

Cognitieve leerstrategie Metacognitieve 
leerstrategie 

Motivationele/affectieve 
leerstrategie 

Gericht op het onthouden 
van informatie en het 
integreren van nieuwe 
informatie bij bestaande 
kennis in het geheugen. 

Metacognitie verwijst naar 
leerstrategieën om de 
cognitie te controleren en te 
reguleren. Te denken aan 
plannen, monitoren en 
evalueren. 

Gericht op motivatie voor 
het leren en het tonen van 
doorzettingsvermogen.  

Tabel 1: Betekenis van leerstrategieën (Kostons et al., 2014) 

Uit het literatuuronderzoek van ‘Zelfsturend leren in de onderwijspraktijk’ (Kostons et al., 

2014) blijkt dat een combinatie van de cognitieve en metacognitieve leerstrategieën het 

meest effectief is voor het verbeteren van leeruitkomsten.  

SLO (2020) omschrijft dat deze leerstrategieën aan bod komen in een proces van drie 

stappen, namelijk vooraf, tijdens en na de uitvoering van de leertaak. Het is een cyclisch 

proces, waarbij de uitkomsten van evaluatie en reflectie meegenomen kunnen worden naar 

een volgende taak. De taak van de leerkracht is hier vooral het feedback geven. De kinderen 

worden zich bewuster van hun leerproces.  

Zimmerman (1990) vertaalt deze leerstrategieën naar 4 praktische vaardigheden die elk kind 

kan leren: 

1. Kinderen kunnen eigen doelen stellen. Door het stellen van eigen doelen neemt het 

gevoel van eigenaarschap toe en kunnen de resultaten stijgen (Marzano, 2008).  

2. Kinderen kunnen zelf evalueren op hun eigen leerproces. Volgens Duckworth (2016) 

is het evalueren bij zelfregulatie belangrijk. Door het inzien van het eigen fouten 

mogelijkheden te zien neemt het eigenaarschap toe.  

3. Kinderen kunnen hun eigen vorderingen bijhouden. Op deze manier kan het kinderen 

helpen om hun eigen voortgang te zien, het effect van te zien van hun inspanning en 

wat hun volgende stap is binnen hun leerproces (Zimmerman, 1990).  

4. Kinderen kunnen zelf bepalen welke instructie/begeleiding van de leerkracht zij nodig 

hebben. Door de kinderen zelf te laten bepalen of instructie nodig is, ontwikkelen 

kinderen een verantwoordelijkheidsgevoel.  

Zimmerman omschrijft 4 praktische vaardigheden die ik in een ideaalbeeld zou willen 

toepassen op mijn groep. Ik ben nog zoekende hoe ik de kinderen in dit proces kan 

begeleiden. Hoe kun je de kinderen zelf goede doelen laten stellen? Wat hebben kinderen 
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nodig voordat zij zelf kunnen bepalen of zij de instructie/begeleiding van de leerkracht nodig 

hebben. Vaak geef ik korte, krachtige instructies en door ze op hun wisbordjes mee te laten 

doen, kan ik zelf ook inschatten wanneer ze zelfstandig het leerdoel kunnen behalen. We zijn 

tijdens de instructie samen als groep aan het puzzelen. Na deze korte instructie, geef ik vaak 

de kinderen zelf de keuze om zelf aan de slag te gaan of nog even mee te doen. 
Ik denk dat je deze vaardigheden volgens het Jenaplanonderwijs vooral ontwikkelt door met 

de kinderen telkens in gesprek te gaan. Zowel op individueel gebied, maar ook in een 

kringgesprek. Door bewust bezig te zijn met deze vaardigheden en die ook in de groep te 

bespreken denk ik dat je de kinderen er steeds bewuster van maakt en op die manier kunt 

voortbouwen.  

Daarnaast ben ik wel van mening het een proces is dat moet groeien bij kinderen en wij als 

school zijnde ook midden in dit proces zitten. Veel stamgroepleiders vinden het ‘anders 

vastpakken’ toch lastig en zien dat meer als loslaten. Ik denk dat we deze vaardigheden nog 

eerder kunnen aanleren vanuit de lagere groepen.  

Motivatie 
Een kind dat de metacognitieve leerstrategie inzet doet dat niet zomaar, maar omdat hij 

daartoe gemotiveerd is door een bepaald doel dat hij voor zichzelf heeft gesteld en door de 

waarden die hij toekent aan een bepaalde leertaak (Blom, S., Hoek, D. & Ten Dam, G, 

2007). Hij moet intrinsiek gemotiveerd zijn om met de taak aan de slag te gaan. Wanneer de 

basisbehoeften relatie, competentie en autonomie worden bevorderd, neemt de intrinsieke 

motivatie van de leerling toe (Ryan & Deci, 2002).  

Relatie 

Om een relatie op te bouwen is het van belang om een sociale verbondenheid aan te gaan 

met een ander. Het gaat hierbij dat een ander zich geliefd voelt, dat anderen om jou geven 

en jou respecteren. Daarnaast is het ook een gevoel van bekwaamheid om anderen lief te 

hebben, om hen te geven en hen te respecteren (Deci & Ryan, 2002). Kinderen moeten zich 

veilig voelen en gezien voelen. Zonder relatie geen prestatie! Uit de praktijk en uit onderzoek 

blijkt dat de relatie met de leerkracht en klasgenoten erg belangrijk is voor het welbevinden 

van leerlingen (Ros, A., ea, 2014). 

Vooral in het Jenaplanonderwijs is relatie belangrijk en komt het samen vooral veel terug. De 

relatie met ieder ander. In de kringgesprekken bespreek je wat de kinderen bezig houdt op 

dat moment en daar probeer je op in te spelen. Kinderen werken samen, helpen elkaar, 

hebben oog voor elkaar. In het jenaplanonderwijs is dit de cultuur van de dag. Als 

stamgroepleider is het belangrijk dat de kinderen zich gezien voelen, serieus worden 

genomen en het gevoel hebben dat wij vertrouwen in hen hebben. Sinds een aantal jaar 

gebruiken we op school de methodiek ‘vraag het de kinderen’. Hiermee wordt de 

zelfstandigheid van de kinderen vergroot. Door de alledaagse problemen serieus te nemen 

en de kinderen hierover mee te laten bepalen, stimuleert dit de zelfstandigheid van de 

kinderen. De kinderen voelen zich gehoord en hebben zij het gevoel dat ze er toe doen in de 

groep. Op deze manier heeft de stamgroepleider weer ruimte en tijd voor hetgeen wat er toe 

doet, namelijk het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen.  
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Competentie  

Als leerkracht kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het competentiegevoel van de 

kinderen. Stamgroepleiders kunnen structuurondersteuning bieden door het geven van hulp 

en begeleiding aan kinderen, zodat de kinderen worden ondersteund in hun leerproces 

(Connell, 1990). Het is van belang dat de leerkracht feedback geeft aan de kinderen. Door 

duidelijk je verwachting uit te spreken en aan te sluiten bij het leerproces, voelen de kinderen 

zich prettiger en zijn zij beter in staat om een leertaak uit te voeren.  

Autonomie 

Bij autonomie is kunnen kiezen en keuzes maken fundamenteel. Het aanbieden van keuzes 

verhoogt de intrinsieke motivatie (oa. Reeve e.a., 2004). Uit het onderzoek van Iyengar en 

Lepper (2002) blijkt dat het aantal keuzes niet onbeperkt mag zijn. Teveel vrije keuzes zorgt 

niet voor betere resultaten. 

De leerkracht stimuleert hierin het proces en de omgeving van het kind, het pedagogisch tact 

(Stevens & Bors, 2015). Motivatie is dus een voorwaarde om tot zelfregulerend leren te 

komen. Hiervoor is het nodig om als leerkracht naar de kinderen te luisteren en samen met 

de kinderen doelen te stellen bij aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotski, 

1978).  

Executieve functies 
Naast motivatie zijn executieve functies ook van belang om zelfregulatie te kunnen 

ontwikkelen. Executieve functies worden gezien als de basiselementen om tot leren te 

komen. Het zijn vaardigheden en denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van 

sociaal en doelgericht gedrag (Smidts & Huizinga, 2017).   

 

Afbeelding 1: Executieve functies (Dawson & Guare, 2009) 

 

Hierboven in afbeelding 1 worden de executieve functies volgens Dawson en Guare (2009) 

weergegeven. Volgens dit onderzoek begint de ontwikkeling van de executieve 

vaardigheden al bij de geboorte en loopt door tot ongeveer 21-24 jaar. Deze fundamentele 

vaardigheden worden vooral ontwikkeld, voordat de kinderen naar de basisschool gaan. 

Volgens neurowetenschapper Brand (2014) zit de executieve controle in de prefrontale 
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cortex, vooraan in je hersenen. Vanuit hier worden andere delen van je hersenen 

geactiveerd of gedeactiveerd. De executieve vaardigheden kun je trainen, waardoor de 

verbindingen in je hersenen steeds sterker worden. Het spel van de kinderen op jonge 

leeftijd is hiervoor belangrijk. Je kunt in dit spel levensechte situaties nabootsen en oefenen.  

Toch kan het zijn dat de ontwikkeling van deze executieve vaardigheden zich minder goed 

ontwikkelen. Dit kan te maken hebben met bepaalde stoornissen, zoals ADHD, dyslexie, 

trauma etc., maar daarnaast heeft elk kind bepaalde zwaktes en sterktes in de executieve 

functies (Horeweg, 2018). Daarnaast zorgen stress, honger, druk, angst, onzekerheid er ook 

voor dat de executieve functies onder druk staan. Het is daarom belangrijk dat de 

basisvaardigheden onder controle zijn. Executieve functies stimuleren een goede 

schoolloopbaan. Vandaar dat het van belang is om deze vaardigheden te stimuleren. Als 

leerkracht is het belangrijk om te weten wat deze executieve functies zijn, maar ook waar 

een kind staat binnen deze functies. Elk kind ontwikkelt zich ook binnen de executieve 

functies anders. Het is daarom soms nodig om een taak aan te passen voor een kind, zodat 

hij de nieuwe vaardigheid kan leren (Horeweg, 2018). Zorg dat het kind weet wat hij moet 

doen, zorg voor structuur zodat er weinig afleidingen zijn, probeer zoveel mogelijk zintuigen 

aan te spreken en stel open vragen aan de kinderen (Smidt & Huizinga, 2017). Het inzetten 

van deze vaardigheden vraagt continue samenhang. Op het moment dat een executieve 

functie nog onvoldoende wordt beheerst, wordt dit gecompenseerd door een andere 

executieve functie die al voldoende wordt beheerst (Van Loo & Van Doorn, 2019).  

Als ik kijk naar mijn groep, dan merk ik dat hier grote verschillen in zijn binnen de groep. We 

hebben veel zorgkinderen op het gebied van gedrag, thuissituatie en cognitie. Er wordt 

omschreven dat de ontwikkeling hiervan verstoord kan zijn door bepaalde stoornissen. 

Vooral als peuter ontwikkel je veel van deze executieve functies. Op onze school zijn er veel 

kinderen die als peuter niet in de ideale omstandigheden zijn opgegroeid. In mijn groep zijn 

er ook veel kinderen met een stoornis. Om je een beeld te geven zijn 8 van de 33 kinderen 

dyslectisch, ondergaan er nu 2 kinderen een EMDR training vanwege traumatische 

ervaringen, zijn er 6 eenoudergezinnen in mijn klas, waarbij met de vader of moeder geen 

contact meer is en dit lijstje zou ik nog langer kunnen maken. We zien op school dat het in 

geen enkele groep in verhouding is. Ik ben van mening dat je voor één kind met zwakke 

executieve functies, drie kinderen nodig hebt waarbij de executieve vaardigheden sterker 

ontwikkeld zijn om het in balans te kunnen trekken. In het praktijkgedeelte kun je lezen hoe 

we executieve vaardigheden als onderlegger hebben aangeboden aan de kinderen en het 

onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk.  

Om de groep goed in beeld te hebben, maken alle stamgroepleiders een piramide van hun 

groep. Daar wordt op het gebied van cognitie, gedrag en thuissituatie in kaart gebracht of de 

kinderen in de rode, oranje of groene zone zitten. 2 keer per jaar heb je hierover een gesprek 

met de intern begeleider en een externe consulent. Er wordt gekeken wat je dan als 

leerkracht nog nodig hebt en waar de kinderen staan. Een waardevol instrument om je zo 

ook bewust te worden van de zorg in je groep.  
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Evalueren 
Bij zelfregulatie zijn kinderen zich naast de cognitieve aspecten van het leren zich ook 

bewust van de metacognitieve kanten hiervan. Het verzamelen en interpreteren van 

informatie over het leren van kinderen door middel van bijvoorbeeld observatie, het voeren 

van gesprekken en het analyseren van het werk ondersteunt bij het toepassen van de 

metacognitieve kennis (Black & William, 2019). Op deze manier kun je vaststellen waar de 

kinderen staan in hun leerproces, waar ze naar toe willen en hoe ze daar het beste kunnen 

komen. Dit worden ook wel de 3 kernprocessen genoemd die stamgroepleiders kunnen 

toepassen (Black & William, 2019). Namelijk het geven van feedback, kinderen motiveren 

elkaar leerproces te evalueren (peer-assessment) en het stimuleren van hun eigen 

leerproces (self-assessment). Vooral deze laatste, self-assessment, is een veelbelovende 

aanpak om het zelfregulerend leren van leerlingen te bevorderen (Castelijns, Segers & 

Struyven, 2011).  
Formatief evalueren vindt plaats tijdens de les in plaats van na de les. Op deze manier weten 

de kinderen waar ze naar toe aan het werken zijn, waar ze staan in hun leerproces en hoe 

ze verder kunnen komen. Door formatief evalueren en het ontvangen van gerichte feedback 

voelen de kinderen meer autonomie en worden zijn actiever meegenomen in het leerproces. 

Hattie (2014) omschrijft in zijn boek de kracht van feedback als je die als leerkracht op de 

juiste manier aan kinderen kunt geven. Er zijn drie fases van effectieve feedback: feed-up 

feedback en feed-forward. In deze fases kijk je naar wat het doel van het kind is voorafgaand 

aan de taak (feed-up), waar is het kind nu, is het op weg naar het leerdoel, tijdens de taak 

(feedback) en kijk je na de taak wat het kind nog nodig heeft om het gestelde doel te kunnen 

behalen (feed-forward). Naast deze fases spreekt Hattie (2014) ook over vier niveaus van 

feedback geven:  

Taak- en productniveau 

Hierbij gaat het om feedback om te controleren of de kinderen de opdracht hebben begrepen 

en deze kan worden uitgevoerd. Deze vorm wordt ook wel de corrigerende feedback 

genoemd.  

Procesniveau 
Hierbij is het feedback die gericht is op het proces om het product te bereiken of te voltooien. 

Feedback op het procesniveau is effectiever dan feedback op taak- en productniveau (Hattie, 

2014). Door deze te combineren kan er een goede wisselwerking ontstaan.  

Zelfregulerend leren 

Feedback op dit niveau kan de vaardigheid van zelfbeoordeling van een kind verbeteren en 

voor meer zelfvertrouwen zorgen om verder te gaan met een taak (Hattie, 2014). Deze 

feedback vraagt iets van de (growth) mindset van de kinderen (Dweck, 2011).  

Zelfniveau 

Het laatste niveau van feedback is op de persoon gericht. Deze positieve waarderingen 

worden vaak gebruikt voor geruststelling en steun. Het kan wel afleiden van de drie 

bovenstaande manieren van feedback. Ze leiden zelden tot verbetering van resultaten 

(Hatttie, 2014).  

Een voorwaarde van feedback geven is dat de kinderen ook openstaan voor feedback. In 

een groep met een positief pedagogisch klimaat, waarbij kinderen zich veilig voelen zullen zij 

sneller open staan voor feedback.  
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Zoals hierboven al beschreven duurt het creëren van een veilig klimaat bij ons op school 

misschien iets langer. Kinderen hebben de tijd nodig om de stamgroepleiders te leren 

kennen.  

Bij de schooltrainingen en op de opleiding hebben we regelmatig van Ingrid Nagtzaam de 

term ‘evalueren is de motor van het leren’ gehoord. Een term die ik meer dan één keer heb 

moeten horen, voordat ik die ook kon begrijpen en toepassen. Ik zie nu in dat evalueren niet 

alleen achteraf, maar ook tijdens de lessen enorm van belang is. Eigenlijk ben je continu met 

de kinderen aan het evalueren op de verschillende niveaus die hierboven beschreven staan. 

Vooral feedback gericht op het procesniveau zouden we nog meer kunnen toepassen om de 

zelfregulatie bij kinderen te vergroten.  
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Zelfregulatie in de praktijk 

Leerlijn zelfregulatie  
Voordat we de aan de slag kunnen met het stimuleren van de zelfregulatie bij de kinderen 

moeten we eerst weten waar de kinderen momenteel staan. Komt dat overeen met mijn 

verwachtingen? In mijn theoretisch kader beschrijf ik de belangen van evalueren en het 

geven van feedback, de motivatie, een positief pedagogisch klimaat en de executieve 

functies, maar ook betekenisvol onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor zelfregulatie.  

SLO heeft de leerlijn zelfregulering (2020) ontwikkeld. Hierin worden indicaties weergegeven 

van de onderbouw t/m het voorgezet onderwijs. Aangezien ik mij in dit onderzoek richt op de 

bovenbouw, vind je hieronder de leerlijn zelfregulering voor de groepen 6-7-8: 

Oriënteren  
Het kind… 

Vooraf 

benoemt voor zichzelf wat deze taak inhoudt.   

vraagt zich af of een soortgelijke taak al eens eerder is uitgevoerd.  

maakt bewust een inschatting over de moeilijkheidsgraad van de taak.  

kijkt vooruit en vertelt hoe de uitvoering van de taak zal gaan verlopen  

Doelen stellen 
Het kind… 

Vooraf  

bedenkt realistische doelen bij de taak  

maakt een planning die past bij de taak.  

benoemt verschillende manieren waarop de taak kan worden uitgevoerd, 
passend bij de doelen. 

 

kijkt vooruit en vertelt hoe de uitvoering van de taak kan gaan verlopen.  

denkt na over de te nemen stappen om het doel te halen.  

past de (leer)omgeving aan zodat het past bij het uitvoeren van de taak en 
het behalen van de doelen. 

 

kan inschatten met wie kan worden samengewerkt of geleerd.  

Zelfcontrole 
Het kind… 

Tijdens 

houdt in de gaten of de doelen van de taak worden bereikt.  

past de doelen aan als de situatie daarom vraagt.  

probeert uit te vinden waarom het goed of juist minder goed gaat.  

houdt overzicht over de uitvoering van de taak.  

Zelfbeoordeling 
Het kind… 

Na 

evalueert zijn/haar prestatie en vertelt of de doelen zijn behaald.  

vertelt wat de waarde is van deze taak voor zichzelf.  

licht toe of de prestatie overeenkomt met de verwachtingen en legt uit 
waarom dat wel of niet zo is. 

 

legt uit hoe deze taak/prestatie van invloed is op volgende taken  

legt uit of de prestatie toegeschreven wordt aan zichzelf en/of aan andere 
factoren. 

 

Terugkijken 
Het kind… 

Na 

licht toe hoe de stappen (VOOR, TIJDENS en NA) bij het uitvoeren van deze 
taak zijn verlopen. 

 

vertelt of er groei heeft plaatsgevonden bij het zelf reguleren van taken.  

doet voorstellen hoe verder te groeien in het zelf reguleren van taken.  
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Per leerinhoud beschrijf ik in hoeverre dit terugkomt in het onderwijssysteem van groep 6-7-

8, dit is een verslag vanuit een bouwoverleg met de stamgroepleiders van de bovenbouw. Dit 

is wat ons tijdens observaties en gesprekken met kinderen opvalt. Dit is de beginsituatie 

vanuit de stamgroepleiders gezien.  

Verslag bouwoverleg leerlijn zelfregulatie december 2020 

Oriënteren 

In de kwaliteitskaart betekenisvolle effectieve instructie beschrijven wij dat het doel van de 

les in de vorm van een ik-doel visueel wordt gemaakt. Het doel bestaat altijd uit een concept 

en een vaardigheid (“Ik kan een samenvatting van een krantenartikel schrijven”). De 

kinderen proberen we iedere les te prikkelen en de instructie zo betekenisvol mogelijk aan te 

bieden. Door de voorkennis te activeren kunnen de kinderen zichzelf afvragen of zij een 

vergelijkbare taak al eerder hebben aangepakt. Bij de instructie krijgen kinderen regelmatig 

de keuze om zelf te kiezen of ze aansluiten bij de instructie, maar daarnaast hebben ze ook 

een aantal momenten waarop zij kunnen ‘uitchecken’. Op deze manier zijn de kinderen 

bewust bezig met hun leerproces.   

Vooral de stamgroepleiders kiezen de doelen en bijbehorende taken uit waar de kinderen 

aan werken. We zien bij IPC veel grote verschillen binnen de werkhouding in de bouw. We 

gebruiken IPC voor de groepen 4 t/m 8. Het is een onderwijsconcept, waarbij gewerkt wordt 

aan kennis, vaardigheden en inzicht aan de hand van verschillende thema’s. De thema’s 

omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende 

vorming. Daarnaast richten de thema's zich op internationalisering.  

Sommigen proberen zichzelf daarin uit te dagen, maar andere blijven duidelijk in hun 

comfortzone en kiezen liever voor de makkelijke weg. Kinderen hebben nog sturing nodig om 

de voorkennis op te halen.  

Doelen stellen 

Nu worden de doelen en daarbij behorende taken vooral door de stamgroepleiders bedacht. 

We zouden dit graag willen toepassen bij de persoonlijke leerdoelen die de kinderen voor 

zichzelf willen stellen. Hoe kun je het doel bereiken, wat heb je daarvoor nodig? Bij de IPC 

lessen komt dit wel meer naar voren. Daar bedenken ze van te voren met wie ze samen 

willen werken, maken ze regelmatig een plan van aanpak en denken ze na over welke 

stappen ze moeten nemen om het doel te bereiken. Als ik zelf samenwerk merk ik ook dat ik 

bewuster bezig ben met het bereiken van de doelen en het maken van een plan van aanpak. 

Binnen de opleiding en daarbuiten merk ik dat ik graag het initiatief neem, maar ook rekening 

probeer te houden met de manier van werken van anderen. Aangezien je samenwerkt, 

spreek je ook verwachtingen naar elkaar uit. Als je zelfstandig werkt spreek je deze 

verwachtingen niet hardop uit, maar zijn ze er waarschijnlijk wel. 

Als stamgroepleider geef ik vaak inhoudsinstructies in plaats van vorminstructies. Bij het 

geven van een instructie ben ik samen met de groep aan het puzzelen. Door de kinderen te 

prikkelen met een betekenisvolle instructie hoef je het doel niet altijd van te voren te 

benoemen. Samen gaan we puzzelen wat we al weten en hoe we er beter in kunnen 

worden, totdat het lukt. Doordat de kinderen veel gebruik maken van gedachteposters tijdens 

de instructie kan ik als stamgroepleider ontdekken waar ze staan binnen de leerlijn, maar zijn 

ze daar zelf ook doelbewust mee bezig. Door de informatie te verzamelen en met elkaar uit 
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te wisselen, kunnen we onszelf uitdagen om beter te worden. Uit deze leergesprekken 

kunnen ook weer nieuwe doelen ontstaan die kinderen willen leren.  

We besteden aan het begin van het jaar ook veel energie aan het samenwerken met elkaar. 

Hoe werk je nu samen en we zien dit ook als een proces. Bij veel IPC lessen bespreken we 

ook de samenwerking. Hoe ging het? Wat vond je fijn aan je groepje? Ook ik moet mij eerst 

veilig voelen om goed te kunnen presteren. Zonder relatie geen prestatie. Vandaar dat wij 

veel overstijgend werken met de bouw, maar in de eerste weken ook diverse 

samenwerkingspellen spelen met elkaar zonder dat daar een product uit moet komen. We 

zijn dan vooral gericht op het proces.  

 

Zelfcontrole 

Bij de kernvakken werken we concreet met ik-doelen en zijn de kinderen daar ook bewust 

mee bezig. Bij de IPC lessen zijn ze nog meer gericht op het proces en lopen ze vaker 

ergens tegenaan, waardoor ze hun plan moeten aanpassen.   

Zelfbeoordeling/terugkijken 

Bij deze leerinhouden is nog de meeste leerwinst te behalen. We zijn wel steeds bewuster 

van het nut van evalueren, maar dit gebeurt momenteel nog vooral op groepsniveau in 

bijvoorbeeld een evaluatiekring. We zouden dit nog meer naar voren willen laten komen op 

individueel niveau. In de evaluatiekring wordt besproken of er groei heeft plaatsgevonden, 

maar wordt er ook vooruit gekeken hoe de kinderen vervolgdoelen kunnen stellen voor 

zichzelf.  

Uit het overleg wat ik heb gehad met de stamgroepleiders van de bovenbouw komt naar 

voren dat er nog veel stappen te zetten zijn binnen deze leerlijn. We merken wel dat de 

kinderen uit groep 8 bepaalde leerdoelen al meer beheersen dan kinderen uit groep 6. Dit 

laat wel zien dat er een stijgende lijn zit binnen de leerdoelen en dat er sprake is van groei.  
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Kijkwijzer zelfregulatie 
De kijkwijzer die is gebaseerd op de theorie van Berends (2015) en Pintrich (2004) heeft vier 

hoofdaspecten van zelfregulerend leren: cognitie en metacognitie, motivatie en 

betrokkenheid, eigen gedrag en context. Samen met de andere stamgroepleiders hebben we 

vanaf februari de kinderen geobserveerd tijdens instructies en zelfstandig werken. Dit zijn 

kinderen uit groep 6,7 en 8 met verschillende achtergronden op het gebied van cognitie, 

thuissituatie en gedrag. Door het invullen van de kijkwijzer krijg je een startpunt waar de 

kinderen staan binnen zelfregulatie.  

Door het invullen van de kijkwijzer merken we dat er grote verschillen zijn bij kinderen. 

Hieronder is een evaluatie opgenomen per hoofdaspect vanuit de kijkwijzer zelfregulatie. De 

kijkwijzer is ingevuld op basis van een vijfpuntschaal, waarbij aangegeven wordt of het 

gedrag niet zichtbaar (1) of gedrag zichtbaar (5) is. Ieder aspect doorloopt vier fasen: 

voordenken, monitoren, controleren en reflecteren.  

Cognitie en metacognitie 

 

 

De manier waarop je een probleem aanpakt is net zo belangrijk als de oplossing of het 

resultaat (K. Both, 2011). Uit de kijkwijzer blijkt dat de fase voordenken en reflecteren het 

minst zichtbaar is. Als je met de groep in gesprek gaat en evalueert kunnen vanuit daar weer 

nieuwe doelen ontstaan. Vanuit hier kunnen de kinderen voor zichzelf nieuwe doelen 

bedenken die ze meenemen bij een volgende taak (SLO, 2020). Bij de fasen monitoren en 

controleren was het gedrag zichtbaarder. De conclusie die ik hieruit kan trekken is dat 

stamgroepleiders meer feedback mogen geven aan de kinderen, zodat kinderen zich 

bewuster worden van het leerproces. Hiervoor is het belangrijk om ons te verdiepen op 

welke manieren je feedback kunt geven en hoe je met de kinderen evalueert.  
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Motivatie en betrokkenheid 

 

Het aspect motivatie en betrokkenheid is zichtbaar aanwezig bij de kinderen die we hebben 

geobserveerd. Kinderen geven aan vooral lastig te vinden om door te zetten als ze minder 

gemotiveerd zijn. Uit gesprekken met de kinderen blijkt dit vooral voor te komen wanneer ze 

een taak moeilijk vinden of wanneer die dag de basisbehoeften minder intact zijn. We 

kunnen uit de observaties concluderen dat de drie basisbehoeften; relatie, competentie en 

autonomie worden bevorderd. De kinderen geven aan dat ze zich prettig voelen in de klas, 

gewaardeerd en welkom voelen. Hierdoor neemt de intrinsieke motivatie van het kind toe 

(Ryan & Deci, 2017).  
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Eigen gedrag 

 

Het eigen gedrag komt terug in de elf executieve functies, die zijn onderverdeeld in 

vaardigheden die zich richten op het denken, gedrag en emotie (Dwason & Guare, 2009). 

Het vermogen om doelen te realiseren, taken te voltooien, aandacht blijven schenken aan 

een taak, inschatten hoeveel tijd je hebt, het kunnen aanpassen als tegenslagen zich 

voordoen zijn een aantal definities vanuit de executieve functies die ook in deze kijkwijzer 

naar voren komen. Het gedrag van de stamgroepleider is hiervoor essentieel, hij heeft een 

stimulerende rol, met als doel dat het kind zichzelf uiteindelijk kan aansturen (Van Esch et al, 

2019). Het wordt onderdeel van het dagelijkse handelen binnen en buiten de groep. Ook 

binnen dit aspect valt nog winst te behalen in de bovenbouw.  
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Context 

 

Het aspect context komt voornamelijk terug bij het reflecteren en evalueren met de kinderen. 

Het kind moet leren waar hij/zij goed in is en waar het nog beter kan worden. Bij de 

observaties komt naar voren dat hier grote verschillen in zijn binnen de groep. Het is 

belangrijk om hier ook extra aandacht aan te besteden. Dit kan door de aanpak van ‘vraag 

het de kinderen’ te gebruiken. In gesprek kom je tot oplossingen voor alledaagse problemen, 

zoals het opzoeken van een rustige plek, het inzetten van hulpmiddelen etc. Dit vraagt 

aandacht voor de aspecten controleren en reflecteren.  

Conclusie kijkwijzer 

Vanuit de kijkwijzer kunnen we concluderen dat er grote verschillen zijn binnen de groepen. 

Er kan nog een groei gemaakt worden in de voorbeeldfunctie die de stamgroepleider heeft.  

Als stamgroepleiders kunnen we ook nog groeien in het geven van feedback, het evalueren 

met de kinderen, zodat zij vanuit daar nieuwe doelen kunnen stellen voor zichzelf en het 

versterken van de executieve vaardigheden. We zien dat de basisvaardigheden relatie, 

competentie en autonomie worden bevorderd.  
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Motivatie 

 
In het theoretisch kader beschrijven we dat de intrinsieke motivatie een rol heeft in het 

vergroten van de zelfregulatie. De intrinsieke motivatie wordt gestimuleerd door het 

aanbieden van betekenisvolle lessen. Als het aansluit bij de leef- en belevingswereld komen 

we tegemoet aan de natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van de 

kinderen. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen hebben we met het team een 

kwaliteitskaart betekenisvolle effectieve instructie opgesteld in 2019. Tijdens dit onderzoek 

hebben we dit regelmatig terug laten komen op de bouwvergaderingen om het onderwijs met 

elkaar voor te kunnen bereiden. We zijn als team gegroeid in het aanbieden van 

betekenisvol onderwijs. Door met elkaar het gesprek aan te blijven gaan, elkaar durven te 

bevragen en met elkaar te blijven evalueren zorgen we ervoor dat de kwaliteit waar we naar 

streven gewaarborgd wordt en blijft. Elk schooljaar zijn er observaties vanuit de directie, IB, 

taal- of rekencoördinator, waarbij ook gekeken wordt naar het aanbieden van betekenisvol 

effectief onderwijs.  

Doordat er betekenisvol onderwijs wordt aangeboden, waarbij ook ingegaan wordt op de 

actualiteiten, zijn de kinderen intrinsiek gemotiveerd om er nog meer over te weten te komen. 

Hierdoor ontstaan mooie leergesprekken. Door dit onderzoek ben ik de kinderen ook bewust 

gaan bevragen, waardoor de nieuwsgierigheid nog meer geprikkeld werd. Vanuit deze 

nieuwsgierigheid hebben ze zelf ook nieuwe doelen/kleine onderzoeken opgesteld waarover 

ze nog meer willen weten.  

De stamgroepleider draagt bij aan een betrokken, nieuwsgierige en gemotiveerde groep. Als 

stamgroepleider is het ook een voorwaarde om ‘achter het gedrag’ te kunnen kijken bij 

kinderen. Waarom reageert een kind zoals hij reageert? Achter elk gedrag zit een bedoeling. 

Elk kind wil erbij horen, zich ontwikkelen, gezien en gehoord worden. Sommige kinderen 

'vergissen' zich alleen in de manier waarop ze dat denken te bereiken (Kroon e.a., 2015). 

Het draait hierbij om de pedagogische basishouding van de stamgroepleider. Ik heb een 

verfrissingstraining gevolgd op 31 maart 2021 over de pedagogische basishouding en achter 

het gedrag kijken bij kinderen. Om zelfregulerend leren te kunnen verwachten van kinderen 

moeten we ons bewust blijven van de basisbehoeften van de kinderen.  
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Mindset  
Tijdens het thuisonderwijs hebben wij het IPC thema ‘Hoe leren wij’ aangeboden. Hierin 

hebben we het veel gehad over hoe je brein werkt en leert, maar ook dat dit te maken heeft 

met je mindset. De kinderen hebben zelf onderzoek gedaan naar een fixed en growth 

mindset. Ondanks dat we het via de thuiswerkperiode hebben aangeboden, heeft het de 

kinderen ook veel gebracht. Juist als ze het thuiswerken even niet meer zagen zitten, konden 

ze hun mindset ombuigen en vervolgens weer aan de slag gaan. Via beeldbellen zijn er hier 

veel mooie gesprekken over ontstaan. Ik merk dat de mindset van de kinderen daardoor wel 

is verbeterd. Ook nu weer in de schoolsituatie hoef je soms maar kort het gesprek aan als je 

het hebt over mindset. De kinderen weten meteen wat je bedoelt en proberen hun mindset 

om te buigen.  
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Executieve functies / ‘Vraag het de kinderen’ 
Vanuit de ontwikkelacademie worden er regelmatig inspiratiesessies aangeboden. Op 26 

januari heb ik een inspiratiesessie gevolgd omtrent het stimuleren van de executieve 

functies. Het Selfie-Lab is een leeromgeving waarin kinderen de executieve functies kunnen 

ontwikkelen.  

Om de zelfregulatie te vergroten moeten kinderen zelfinzicht hebben. De autometafoor zou 

hierbij aan kunnen sluiten. De kinderen worden zich bewuster waar ze goed in zijn en wat ze 

nog niet kunnen. De autometafoor sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor 

kunnen kinderen denken en praten over je eigen leren en handelen. Hierdoor wordt de 

zelfregulatie vergroot.  

Diverse stamgroepleiders hebben deze inspiratiesessie gevolgd. We hebben het overlegd in 

het managementteam en we zijn van mening dat dit voor de kinderen veel kan betekenen. 

Op 1 maart hebben we de inspiratiesessie voor het hele team. We zijn ervan overtuigd dat 

dit een mooie onderlegger is voor zowel het team als de kinderen. Aangezien ik de sessie al 

heb gevolgd, zal ik eerder starten.   

 

Deze executieve functies worden als onderlegger aangeboden. Het moet onderdeel worden 

van het dagelijkse handelen binnen en buiten de groep. Door het op verschillende manieren 

terug te laten komen binnen het dagelijkse handelen, kunnen de kinderen hierin groeien en 

worden de vaardigheden versterkt. De 11 executieve vaardigheden worden in eerste 

instantie als cursus aangeboden voor de kinderen. Cursussen zijn het meest effectief als er 

een relatie is met stamgroepwerk, dus ook binnen de IPC lessen komen deze vaardigheden 

aan bod (F. Velthausz & H. Winters, 2014).  



 

22 
 

 

Voorbeeld van kindervragenlijst executieve functie ‘organisatie’. 

Zodra alle executieve functies aan bod zijn geweest als cursus, vullen de kinderen een 

overzicht in voor hun executieve functies profiel. Op deze manier hebben kinderen voor 

zichzelf in één overzicht waar ze goed in zijn en waar ze nog beter kunnen worden. Ook 

kunnen ze bij elkaar kijken en bedenken hoe ze elkaar kunnen helpen.  

 

Voorbeeld executieve functies profiel van een kind  
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We gebruiken de executieve functies als onderlegger binnen ons onderwijs. We gunnen de 

kinderen een stevige basis in deze vaardigheden voor de snel ontwikkelende maatschappij. 

In de week van 22 februari zijn we gestart met de eerste cursus over de executieve functie 

APK. Iedere week staat er één executieve functie centraal, zodat binnen 11 weken de 

kinderen bekend zijn met alle executieve functies. We verzamelen de ideeën van kinderen 

tijdens deze cursussen op een leerwand om het proces ook inzichtelijk te maken. De 

kinderen schalen ook zichzelf in waar ze staan binnen deze executieve functie, maar 

daarnaast gaan we ook het gesprek aan met de groep.  

 

Hier wordt zichtbaar gemaakt hoe de kinderen zichzelf inschalen op het onderdeel 

werkgeheugen. In de evaluatiekring wordt besproken hoe het is gegaan, maar komen ook de 

alledaagse problemen aan bod. In de kring werd besproken dat een kind zijn spullen niet kon 

vinden in zijn la, waardoor zijn planning in de knoop kwam. Ik vroeg de kinderen mee te 

denken over oplossingen. Hierdoor kwamen ze op het idee om een foto te maken van een 

opgeruimde la. Op deze manier konden de kinderen die het lastig vonden op de foto kijken 

hoe een opgeruimde la eruit ziet. Daarnaast gaven ook een aantal kinderen aan dat zij daar 

‘expert’ in zijn en ook elkaar wilden helpen.  
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Binnen het Jenaplanonderwijs, maar ook binnen Bs. De Wegwijzer staat betekenisvol 

onderwijs hoog in het vaandel. Door de juiste feedback te geven voor, tijdens en na het 

zelfstandig werken, kunnen de kinderen groeien in hun executieve functies. Het wordt dan 

onderdeel van de dagelijkse praktijk binnen en buiten de groep. De executieve functies 

komen ook terug in de basisactiviteiten, gesprek, spel, werk en viering als het onderdeel is 

van de dagelijkse praktijk. Door met elkaar in gesprek te gaan bespreek hoe het werken is 

gegaan op proces en productniveau. Wie heeft er zijn plan moeten bijsturen, hoe heb je de 

tijd ingedeeld, wat deed je toen het even niet lukte etc. Bij spel leren de kinderen omgaan 

met teleurstellingen, samenwerken, emoties reguleren, naar elkaar luisteren. Dit zijn 

vaardigheden die ook terugkomen binnen de executieve functies. Op het weekplan heeft 

spel ook een functie. Bij het werken komen gesprek, spel, werk en viering samen op het 

weekplan. Een planning maken en zich hieraan houden, het krijgen van cursussen, samen 

puzzelen tijdens een instructie om onszelf te ontwikkelen zijn een aantal voorbeelden waarin 

dit ook terugkomt. Het vieren gebeurt ook klein. We vieren dat ons iets is gelukt, dat we 

samen beter zijn geworden. Ook hierbij evalueren we op het proces. Hoe komt het dat het 

ons is gelukt? Wat had je daarvoor nodig etc.  

Inmiddels hebben we ook met het team de inspiratiesessie van de autometafoor gevolgd. 

Het team vindt het aansluiten bij onze manier van werken. Het sluit aan bij ‘vraag het de 

kinderen’, doordat ze zelf mee kunnen nadenken over oplossingen en ideeën. De hele 

school is inmiddels gestart met geven van cursussen over de eerste executieve functies. We 

merken dat het binnen de school leeft en doordat we dezelfde taal spreken het ook duidelijk 

is voor de kinderen. Net zoals bij ‘vraag het de kinderen’ vergt dit een bepaalde basishouding 

van de stamgroepleider. Je moet de alledaagse problemen serieus durven nemen en 

openstaan voor de ideeën van de kinderen.  
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Evalueren/feedback 

Door formatief te evalueren met de kinderen krijgen zij meer verantwoordelijkheid over het 

nemen van vervolgstappen in het leerproces. Formatief evalueren vindt plaats tijdens het 

proces van het leren in plaats van na het leren.  

Door het geven van inhoudsinstructies in plaats van vorminstructies ben je samen met de 

kinderen aan het puzzelen om samen verder te komen. Door het gebruik van 

gedachteposters kom je er al snel achter waar de kinderen staan binnen dat domein. Samen 

met de kinderen ben je in de kring samen aan het puzzelen over het domein. Waar staan we 

nu en waar willen we naar toe? Hoe komen we daar en wat hebben we daarvoor nodig? 

Door betekenisvol onderwijs aan te bieden worden de kinderen intrinsiek gemotiveerd. Ze 

weten wat het belang is van het leergesprek. Door waardevolle leergesprekken met de 

kinderen te houden en de kinderen te blijven te bevragen ben je ook tijdens de 

leergesprekken aan het evalueren met de kinderen.  

 

We hebben al eerder in dit onderzoek geschreven over de kracht van feedback. Feedback is 

het meest effectief die gericht is op het proces in plaats van op het product. Dit kan gaan 

over de inspanning die geleverd is, de strategie die is ingezet of de handelingen die zijn 

uitgevoerd (Hattie, 2014). Op deze manier kunnen de kinderen deze tools in volgende 

situaties opnieuw of anders inzetten. Hierdoor ontstaat er leerwinst. Het evalueren moet 

geïntegreerd worden in je dagelijkse onderwijs. Niet alleen op groepsniveau, maar ook bij de 

kinderen onderling of op individueel gebied.  

‘Evalueren is de motor voor het leren’ 
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De afgelopen periode heb ik flink geïnvesteerd in evalueren. De kinderen konden zelf ook 

goed meedenken hierover. In principe kleurden de kinderen het weekplan altijd op de kleur 

van de dag. Om de kinderen ook na de les te laten evalueren op het lesdoel kleuren de 

kinderen nu of ze het lesdoel behaald hebben of dat ze nog hulp daarbij nodig hebben. Door 

terug te kijken in hun weekplannen zien ze dan ook van voorgaande weken waar ze op uit 

zijn gevallen. Deze evaluaties nemen ze ook mee op nieuwe leerdoelen op te stellen. 

Daarnaast hebben we ook op de achterkant van het weekplan ruimte gemaakt om de 

evaluatie in te vullen. Hier evalueren ze op individueel gebied, maar komt het ook onderling 

en op groepsniveau terug tijdens de evaluatiekring. De kinderen gaven aan dat ze het fijn 

vonden om tussendoor de evaluatie in te kunnen vullen tijdens de werktijd in plaats van 

alleen op het einde te evalueren. Door hier veel aandacht aan te besteden, merk ik dat de 

kinderen zich ook meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun leerproces.  

 

Ook hebben we de kleuren van het weekplan terug laten komen in de doelenmuur die in 

iedere klas hangt. We gebruiken deze doelenmuur om voor de kinderen inzichtelijk te maken 

waar ze staan binnen dit leerproces. Ze vullen hun naam in op de doelenmuur, maar kijken 

ook daarnaast welke kinderen ze kunnen helpen of wie de ‘experts’ zijn binnen het domein 

bij wie ze terecht kunnen voor hulp.  
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Eventuele tools die gebruikt kunnen worden aan het eind van de les zijn het belevingsbord of 

een evaluatiestrookje. Door het belevingsbord te gebruiken kunnen kinderen evalueren op 

het proces, product en betrokkenheid. Hierdoor leren de kinderen dat hun eigen rol van 

belang is bij het leerproces.  
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Conclusie 
 

In mijn probleemstelling kom ik tot de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kun je zelfregulatie bij kinderen vergroten, zodat zij zich bewuster worden van hun eigen 

leerproces?  

Hieronder is de conclusie leesbaar vanuit de theorie. Daarna omschrijf ik mijn ervaringen.  

Om de zelfregulatie te kunnen vergroten bij kinderen, zodat zij zich bewuster worden van 

hun leerproces zijn een aantal onderdelen van wezenlijk belang. Allereerst vraagt dit een 

bepaalde pedagogische basishouding van de stamgroepleiders. Kinderen in de groep 

moeten zich welkom voelen in de groep. Een positief pedagogisch klimaat is een voorwaarde 

om tot leren te komen. De stamgroepleider moet de kinderen goed kennen om de kinderen 

in de zone van de naaste ontwikkeling uit te dagen. Hierbij moet rekening gehouden worden 

met gedrag, thuissituatie en cognitie. Dit vraagt een pedagogische basishouding van de 

stamgroepleiders om ook achter het gedrag te durven en kunnen kijken. Zonder relatie geen 

prestatie!  

Daarnaast wordt er verwacht dat de stamgroepleider betekenisvol onderwijs moet kunnen 

aanbieden om de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van de kinderen te kunnen 

stimuleren. Doordat kinderen gemotiveerd zijn, zullen zij meer doorzettingsvermogen laten 

zien en laten zij het belang zien wat zij toekennen aan een bepaalde leertaak. Vanuit hier 

willen kinderen ook zelf doelen leren opstellen. Hierdoor stijgt het gevoel van eigenaarschap.  

Zimmerman (2019) beschreef een aantal voorwaarden die bijdrage aan het vergroten van 

zelfregulatie bij kinderen. Het eigenaarschap bij kinderen neemt toe als de kinderen hun 

eigen fouten inzien, maar ook het proces wordt besproken. Kinderen kunnen hun eigen 

vorderingen bijhouden, waardoor zij het effect zien van hun inspanning. Daarnaast kunnen 

kinderen zelf kiezen welke instructie/begeleiding zij nodig hebben van de kinderen. Om deze 

voorwaarden te kunnen creëren is het gesprek met de kinderen belangrijk. Doordat je als 

stamgroepleider de stimulerende, begeleidende rol op je neemt in dit gesprek, groeit bij 

kinderen het verantwoordelijkheidsgevoel. Evaluatie op proces en product is belangrijk op 

groepsniveau, maar ook onderling en individueel. Door evaluatie als vast onderdeel te zien 

van het dagprogramma zullen de kinderen meer stilstaan bij hun eigen leerproces. Vanuit de 

evaluatie kunnen ook nieuwe leerdoelen ontstaan, maar ook omdat de nieuwsgierigheid 

vanuit de betekenisvolle lessen geprikkeld wordt.  

Ook de executieve functies moeten worden gestimuleerd om meer tot leren te komen. Het 

zijn vaardigheden en denkprocessen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van sociaal en 

doelgericht gedrag (Smidts & Huizinga, 2017).  De executieve functies kun je zien als 

onderlegger van de dagelijkse praktijk binnen het onderwijs. Het is een proces, waarbij 

kinderen deze vaardigheden kunnen versterken. Dit vraagt om het geven van waardevolle 

feedback van de stamgroepleiders. Dit draagt bij aan succesvol lesgeven en leren (Hattie, 

2012).  
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Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek heb ik vooral aandacht besteed aan het geven van 

waardevolle feedback aan de kinderen, het evalueren heeft een vaste plaats gekregen 

binnen het dagprogramma, maar hebben we ook gewerkt aan het versterken van de 

executieve vaardigheden. Het geven van betekenisvolle lessen stond al hoog in ons vaandel, 

waardoor het makkelijker was om hier onszelf verder in uit te dagen en ontwikkelen. Om hier 

aandacht aan te blijven besteden hebben we dit regelmatig op de bouwagenda’s terug laten 

komen om gezamenlijk ons onderwijs voor te kunnen bereiden.  

In mijn groep heerst een positief pedagogisch klimaat. De kinderen komen met veel plezier 

naar school, voelen zich welkom en zijn gemotiveerd om te leren. Het aanbieden van 

betekenisvol onderwijs draagt hier zeker aan bij. Ook doordat ik geleerd heb in de afgelopen 

jaren om achter het gedrag te kijken, jezelf open te durven stellen, maar ook openheid in de 

groep te hebben, merk ik dat kinderen ook bij elkaar steeds beter achter het gedrag kunnen 

kijken. Dit vond ik een mooi proces, waarbij kinderen elkaar accepteren zoals ze zijn, maar 

ook zien wat ze van elkaar kunnen leren en wat elkaars kwaliteiten zijn. Dit onderzoek heeft 

zeker bijgedragen om de waarde hiervan nog meer in te zien. Ook ben ik de betekenisvolle 

instructies meer gaan inzetten als een project van de groep samen. Samen gaan we 

puzzelen, samen willen we verder komen. Tijdens de instructies ben ik meer gaan 

begeleiden in plaats van leiden, kinderen blijven bevragen en het intensief gebruiken van 

gedachteposters. Hierdoor merk ik dat de kinderen nieuwsgierig zijn en vanuit deze 

nieuwsgierigheid ook zelf nieuwe leerdoelen op willen stellen. Dit is een grote winst die ik 

heb behaald tijdens het uitvoeren van dit onderzoek. Ik merk dat de kinderen dan bewuster 

worden van hun leerproces op basis van intrinsieke motivatie in plaats van dat het ‘opgelegd’ 

wordt. De kinderen bij wie ik dit duidelijk zag ben ik ook bewust positieve feedback gaan 

geven, zodat de kinderen ook van elkaar konden leren. Met name tijdens het nakijken merk 

ik dat dit veel groei heeft opgeleverd. Waarbij voorheen kinderen het werk nakeken, het foute 

antwoord overschreven uit het nakijkboek en vervolgens inleverden zie ik nu kinderen 

nakijken, fouten verbeteren door het zelf nog opnieuw te bekijken, om hulp vragen als ze er 

niet uitkomen en dit inzien als een leerproces. Ik merk dat het geven van feedback, kinderen 

laten evalueren op individueel gebied, maar ook in de groep hier enorm aan bijgedragen 

heeft. Daarnaast vond ik de executieve functies een mooie onderlegger om aan te bieden 

binnen de groep. Met name omdat er veel verschillen zijn binnen de groep binnen deze 

vaardigheden, kon ik door het aanbieden van deze cursussen nog meer openheid creëren 

binnen de groep. De kinderen leerden elkaar nog beter kennen. Met name omtrent 

emotieregulatie heeft dit de kinderen veel gebracht. Doordat alle stamgroepleiders dezelfde 

taal spreken, wordt het voor de kinderen duidelijk en inzichtelijk. Hierdoor ontstonden mooie 

leergesprekken waarin kinderen zich kwetsbaar durfden op te stellen, maar ook konden 

aangeven wat ze hiervoor nodig hadden. Door dit aan te bieden volgens ‘vraag het de 

kinderen’ konden de kinderen goed meedenken over oplossingen voor alledaagse 

problemen.  

Tijdens mijn onderzoek hebben we de persoonlijke leerdoelen wel op het weekplan laten 

staan, omdat we de kinderen gunden om ook hieraan te kunnen werken. Ik merk dat de 

kinderen een mooie ontwikkeling hebben laten zien en nu beter leerdoelen voor zichzelf op 

kunnen stellen. De leerdoelen ontstaan nu meer vanuit de intrinsieke motivatie, maar de 

kinderen zien ook het belang in van een leertaak. Ik zie nu meer diversiteit in de persoonlijke 

leerdoelen die ze opstellen. Ze stellen leerdoelen op vanuit verschillende onderwijsgebieden, 

maar ook omdat ze er beter in willen worden of omdat ze er nieuwsgierig naar zijn en willen 

onderzoeken.  
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Aanbevelingen 
 

Tijdens het onderzoek heb ik geleerd wat de voorwaarden zijn om zelfregulatie te kunnen 

vergroten bij kinderen. Hier heb ik ook bewust aandacht aan besteed. Ik heb hierin 

geprobeerd om de bovenbouw mee te nemen, maar ik merk dat hier nog wel winst te 

behalen valt. Ik wil het onderzoek graag presenteren aan de andere stamgroepleiders, zodat 

zij ook winst uit de bevindingen van het onderzoek kunnen halen.  

Het maken van een doelenplan, waarin de kinderen een plan van aanpak schrijven wat ze 

nog willen oefenen, hoe dat ze dat gaan doen, wanneer ze dat bereikt hebben en ruimte voor 

evaluatie. De komende periode ga ik met een aantal kinderen een doelenplan opstellen door  

één op één het gesprek aan te gaan. Op deze manier denken ze doordacht na over het plan 

van aanpak om een doel te bereiken. Hiermee maak je de kinderen ook bewuster van hun 

leerproces. Tijdens de evaluatiekringen wil ik deze doelenplannen bespreken, zodat het zich 

als een olievlek binnen de groep gaat verspreiden, maar ook binnen de bovenbouw.  

Ook het samen voorbereiden van betekenisvol onderwijs blijft een aandachtspunt. We zijn 

als bouw steeds meer samen aan het voorbereiden, maar we moeten hier aandacht aan 

blijven besteden omdat we dit hoog in het vaandel hebben staan. Dit is een onderdeel wat 

we niet uit het oog mogen verliezen! Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat door elkaar te 

inspireren en het gesprek hierover aan te blijven gaan met elkaar het de kwaliteit van ons 

onderwijs verhoogt.  

Met het team blijft het ook belangrijk om het zelfstandig werken binnen de school als 

belangrijk onderdeel te zien. Het gesprek omtrent ‘vraag het de kinderen’ en zelfstandig 

werken moet regelmatig terugkomen op de jaarkalender. We gunnen ieder kind een passend 

weekplan. In de laatste teambijeenkomst hebben we dit ook als voorwaarde gesteld. Dat 

betekent ook dat de kinderen de tijd moeten krijgen om te kunnen werken aan deze 

persoonlijke leerdoelen en onderzoeken. Hierdoor zullen ze het ook minder gaan zien als 

een to-do lijst maar meer als een passend plan voor ieder kind met daarin ruimte voor eigen 

ideeën. Om deze doorgaande lijn te blijven zien binnen de school zijn de groepsbezoeken 

vanuit de coördinatoren zelfstandig werken van belang. Zelf ben ik coördinator hiervan en wil 

ik mezelf uitdagen om voor deze doorgaande lijn te waken.  

De aanbevelingen die vanuit dit onderzoek kunnen worden gegeven zijn: 

- Maak een doelenplan met de kinderen uit de groep, waarbij het proces continu 

centraal blijft staan in het gesprek.  

- Bereid betekenisvol onderwijs samen met andere stamgroepleiders voor. Door elkaar 

te inspireren, te bevragen en hierover het gesprek te blijven aangaan, zorg je voor 

een betere kwaliteit van het onderwijs.  

- Bewaak en borg de doorgaande lijn binnen de school. Zie het als een voorwaarde 

voor goed onderwijs.  

Een vervolgonderzoek zou kunnen gaan over het uitwerken van de doelenplannen. Waar 

moet een goed doelenplan aan voldoen en hoe integreer je dit in de dagelijkse praktijk?  
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Evaluatie  
 

Allereerst vond ik het prettig om aan een onderzoek te werken waar je ook meteen mee in de 

praktijk mee aan de slag kon gaan. Zowel de theorie als de praktijk waren mooi verweven in 

elkaar, waardoor ik denk dat het onderzoek ook effectief werkt. Ik gunde de kinderen ruimte 

op het weekplan om ook met eigen leerdoelen aan de slag te gaan, maar ik zag dat de 

kinderen het vooral zagen als een to-do lijst. Aan het begin van het onderzoek dacht ik dat 

het vooral bij de kinderen lag, maar naarmate het onderzoek vorderde merkte ik dat mijn rol 

als stamgroepleider hierin een wezenlijk verschil kon maken. Het was mijn taak om de 

kinderen te prikkelen met betekenisvol onderwijs, de kinderen te bevragen, nieuwsgierig te 

maken, waardevolle feedback te geven en het voeren van leergesprekken. Hierdoor merkte 

ik dat de kinderen groeien en het belang van de leertaken meer in gingen zien, maar 

daarnaast ook vanuit intrinsieke motivatie nieuwe leerdoelen voor zichzelf opstelden. 

Daarnaast vond ik het prettig dat de bijeenkomsten vanuit de opleiding een aanvulling waren 

op het onderzoek. Hierdoor ben ik gegroeid als stamgroepleider en door er ook de 

achterliggende gedachte van te weten, kon ik het goed toepassen in de praktijk.  
Ik merk dat het thuisonderwijs er wel voor zorgde dat mijn onderzoek op een lager pitje 

kwam te staan. Toen de kinderen weer op school kwamen moest ik eerst aandacht besteden 

aan de gouden weken en een gelukkige groep, waardoor ik bepaalde activiteiten minder snel 

uit kon voeren dan ik vooraf gepland had. Dit onderzoek heeft mij handvatten gegeven hoe ik 

de kinderen bewuster kan maken van hun leerproces door de zelfregulatie te vergroten. Ik 

zie dat mijn groep daar een mooie ontwikkeling in heeft gemaakt, maar dat de ontwikkeling 

ook nog steeds gaande is en ook zal blijven.  

Daarnaast vond ik het prettig om het onderzoek regelmatig met de stamgroepleiders binnen 

de bouw te kunnen bespreken. Ze konden goed meedenken over de puzzels die ik had, 

waardoor het niet alleen mijn onderzoek was, maar ook iets van de andere stamgroepleiders 

werd. Ik vond het soms wel lastig om de verbindingen tussen het jenaplanonderwijs en Bs. 

De Wegwijzer te blijven zoeken en zien. Het was prettig om daarom regelmatig feedback te 

kunnen krijgen waarop Ingrid kritische vragen stelde over de verwevingen met het 

Jenaplanonderwijs hierin.  
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