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Voorwoord 
Voor u ligt het meesterstuk ter afronding van de tweejarige Jenaplanopleiding van ‘Het Kan: 
zelfverantwoordelijk leren’. Het onderzoek is uitgevoerd op 
de Oostpoortschool te Delft in de Pandarimboe. Dit is een bovenbouwstamgroep bestaande uit 
groep 6/7/8.   
Het onderzoek is geschreven met het oog op de afronding van de Jenaplanopleiding.  
  
Het onderwerp van het meesterwerkstuk is tot stand gekomen in overleg met de directie en 
bouwcollega’s van de Oostpoortschool. Het onderzoek is uitgevoerd tussen december 2020 en april 
2021.   
  
Tijdens de opleiding ben ik begeleid door Ingrid Nagtzaam en Anite van Oijen van ‘Het Kan voor het 
kind’ en Gerrie Haije van de Oostpoortschool. Ik wil hen bedanken voor de begeleiding, het 
meedenken, de goede ondersteuning en de kritische feedback tijdens de afstudeerperiode.   
  
Daarnaast wil ik mijn buddy Eline Hess bedanken voor alle sparmogelijkheden, het meedenken en 
het nakijken van mijn verslag.   
  
Tot slot wil ik Marja Taal bedanken voor het nalezen van mijn verslag.   
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1. Samenvatting  
‘Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij 
uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken ‘. 
Dit is één van de jenaplankernkwaliteiten. De jenaplankwaliteiten zijn de uitgangspunten van een 
inrichting van een jenaplanschool (Velthausz & Hubert, 2014).  
De Oostpoortschool ervaart in de bovenbouw steeds vaker dat de werkhouding, of ook wel gezegd het 
werkethos, minder wordt. Kinderen krijgen steeds minder werk gedaan in een werkuur en zijn niet 
kritisch naar hun eigen werk. Daarvoor ligt er een hulpvraag: hoe kunnen wij de kinderen meer 
zelfverantwoordelijk maken voor hun eigen werk? Hiervoor is bijvoorbeeld grip nodig om het eigen 
handelen te kunnen sturen: zelfsturing. ‘Bij zelfsturing gaat het erom dat een kind leert cognitieve en 
motivationale strategieën in te zetten om zijn eigen leerproces te sturen en zijn doelen te behalen’ 
(Mensenkinderen, 2018). 
 
In dit onderzoek is de taakaanpak van kinderen onderzocht zodat het zelfverantwoordelijk leren verder 
bevorderd kan worden. De hoofdvraag die gesteld is, luidt als volgt: 

‘Welke factoren zijn van invloed op de taakaanpak van een kind en hoe kan je het 
zelfverantwoordelijk leren bevorderen? ‘ 

 
Vanuit de theorie is te lezen dat zelfverantwoordelijk leren wordt bevorderd door te werken aan de 
zelfstandigheid en een goede zelfsturing. Dit zijn twee verschillende factoren, maar gaan hand in 
hand samen (Mensenkinderen, september 2018). In het boek van Mariët Förrer en Elise Schoute, 
klassenmanagement in de bassischool (2009), staat dat kinderen zich veilig en geaccepteerd moeten 
voelen om zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen. Kinderen moeten worden toegejuicht om 
initiatieven te tonen, zelf hun rooster te maken en het werk in te plannen. Ze moeten niet bang zijn 
om fouten te maken. Je spreekt van zelfstandigheid als kinderen kunnen werken zonder directe 
begeleiding.  
Bij zelfsturing draait het meer om grip hebben op je handelen en op wat komen gaat. Zelfsturing zit 
hem dan ook in het maken van eigen keuzes en het bij jezelf blijven. Je houden aan regels en afspraken 
om jezelf en anderen de kans te geven om doelen te bereiken, maar vooral jezelf niet uit het oog 
verliezen (Mensenkinderen, september 2018). Wanneer kinderen grip hebben op hun gedrag en hun 
denken, ontwikkelen kinderen zelfsturing op hoe en wat ze zelf graag willen leren.   
Daarnaast zijn er verschillende factoren die een rol kunnen spelen op de taakaanpak van een kind. 
Zoals omgeving, materiaal, organisatie, de inhoud van de stof, de rol van de stamgroepleider en het 
kind zelf.  
 
In het eerste onderzoek zijn de verschillende factoren bekeken die van belang zijn voor het 
zelfverantwoordelijk leren. Welke factoren hebben een grote invloed op de zelfverantwoordelijkheid 
van de kinderen? Er zijn verschillende instrumenten gebruikt. Er hebben observaties plaats gevonden 
door de stamgroepleider en door collega’s, er zijn leergesprekken gevoerd en er is samen met de 
stamgroep een format gemaakt met denkstappen, hoe je een taak kan aanpakken. 
Uit het onderzoek is te concluderen dat er veel verschillende factoren van belang zijn voor een juiste 
taakaanpak van een kind, maar dat de meeste winst te halen is uit de betrokkenheid van het kind en 
het werkgedrag van het kind. 
Voor de betrokkenheid van het kind speelt de stamgroepleider een grote rol. Petersen beschrijft in zijn 
boek het belang van een goed leergesprek. Een leergesprek moet prikkelend en uitdagend zijn. Het 
moet aanmoedigen tot zelfonderzoek. De vraag die kinderen door het leergesprek ontwikkelen, 
moeten ze willen onderzoeken. Hierdoor wordt de zelfverantwoordelijkheid gestimuleerd (Petersen, 
1974).  
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Voor het werkgedrag van het kind is het belangrijk om achter het werkgedrag van het kind te kijken. 
Hoe de zelfsturing van het kind is, kan goed bekeken worden aan de hand van de executieve functies. 
De twee bovengenoemde punten worden uitgewerkt in de bijstellingen. De ontwikkelde instrumenten 
voor de bijstellingen zijn wegens sluiting van de scholen door corona helaas niet uitgevoerd. Wel zijn 
er verwachte conclusies geschreven. 
Eén van de belangrijkste aanbevelingen is voor mijn collega’s om meer inzicht te krijgen in het 
werkgedrag van de kinderen. Kijk achter het (werk)gedrag van de kinderen en maak gebruik van de 
executieve functies om de kinderen beter te kunnen begeleiden.  
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2. Omschrijving van het probleem  
Ik heb gekozen voor het onderwerp zelfverantwoordelijk leren, omdat dit een probleem is in mijn 
stamgroep. Tijdens de opleiding heb ik hier veel over gehoord, wat mij heeft geprikkeld. Op dit moment 
zijn wij in de school hard bezig met de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van de kinderen 
door middel van het traject: ‘vraag het de Kinderen’. Het leek mij interessant om hier dieper op in te 
gaan en hier meer over te weten te komen. Ook ben ik benieuwd naar de theorie achter het 
zelfverantwoordelijk leren. Hieronder staat een omschrijving van mijn problemen.   
 

Waar ik in de groep tegenaan loop:   
 

1. Kinderen krijgen steeds vaker hun werk niet af. Waar ligt dit aan? Lukt het de kinderen niet om 
een goede planning te maken, is de leerstof te moeilijk, zijn er niet voldoende materialen, ligt het 
aan mij als stamgroepleider of heeft het met de kindkenmerken te maken zoals: concentratie, 
motivatie, focus en/of de zelfverantwoordelijkheid.   

 

Een collega vertelde mij dat er een aantal jaren geleden veel meer taken aangeboden werden en dat 
de kinderen nu opeens moeite hebben om dit kleine beetje werk af te krijgen. Mijn uitdaging is om te 
onderzoeken waar dat nu aan ligt. Is de stof moeilijker of is de concentratie slechter? Ik ben hier veel 
met de kinderen over in gesprek: in de kring, maar ook één op één.  
 

2. Daarnaast loop ik ertegenaan dat kinderen veel te snel hun werk afmaken, niet kritisch naar 
hun eigen werk kijken en niet betrokken zijn bij de leerstof. Ze raffelen het af en 
slaan opdrachten over als ze het niet snappen of kijken hun eigen werk niet altijd goed na. De 
zelfverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces is dan niet sterk genoeg. Dit kan 
verschillende oorzaken hebben. Hieronder beschrijf ik twee veel voorkomende oorzaken in 
mijn stamgroep. 

 

• Sommige kinderen zijn onwijs verslaafd aan de iPad, hierdoor raffelen ze hun 
eigen werk af, want dan pas kunnen ze vanuit hun eigen idee snel op de iPad. Van 
deze vorm van beloning zou ik graag af willen.   

• Er zijn kinderen die constant de druk voelen om hun weekplan af te hebben 
waardoor ze veel te gehaast hun werk maken en niet meer kritisch kijken naar hun 
eigen werk. Ik gun elk kind een kritische houding naar hun werk: snap ik het, top. Snap 
ik het niet, dan ga ik hulp vragen. Als ik bij het nakijken zie dat het niet goed is, dan ga 
ik onderzoeken wat ik fout heb gedaan. Ik denk dat wanneer kinderen zelf de 
verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerproces, ze veel verder komen dan 
wanneer ze snel werken.   

 
Mijn wens is dat alle kinderen intrinsieke motivatie hebben om zelfverantwoordelijk aan de slag te gaan 
met hun werk en weekplan. Ik wens dat ze hun zelfsturing op zo’n manier hebben ontwikkeld dat ze 
zonder zich te laten afleiden aan het werk kunnen blijven. De factoren die hierbij mee kunnen spelen 
moeten optimaal zijn. Het werk moet op niveau aangeboden worden, materialen en organisatie 
moeten op orde zijn in de klas en de stamgroepleider moet de ruimte geven waardoor het mogelijk is 
om zelf te kunnen bepalen. Ook wens ik dat ik iedereen kan motiveren en dat zij leren leuk en belangrijk 
vinden, waardoor ze een onderzoekende houding krijgen. Mijn wens is dat alle kinderen een weekplan 
voor zich hebben die ze af kunnen krijgen waardoor ze zelfvoldoening en zelfvertrouwen 
krijgen. Het moet wel een uitdaging blijven, zodat zij zichzelf elke week kunnen blijven verbeteren en 
het gevoel van beloning na het harde werken ervaren.  
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3.  Beginsituatie  
 

Basisschool De Oostpoort is een Jenaplanschool die lid is van de NJPV. De school is al jaren gevestigd 
in Delft naast de Oostpoort en staat bekend als de Jenaplanschool van deze stad. Op 
deze school wordt er gewerkt met stamgroepen. Elk kind zit een aantal jaar in dezelfde groep en krijgt 
zo verschillende rollen. Een kind ervaart dan om de jongste, middelste en de oudste in een groep te 
zijn. Ook kunnen de oudste kinderen de jongere kinderen helpen. Samenwerken en elkaars kwaliteiten 
gebruiken is van groot belang op een Jenaplanschool. De groepen zijn als volgt ingedeeld:  
 

• Onderbouwgroepen voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar  
• Middenbouwgroepen voor kinderen van 7, 8 en 9 jaar  
• Bovenbouwgroepen voor kinderen van 10, 11 en 12 jaar  

 

Op de website van de school staan de basisactiviteiten van de school uitgeschreven:  
''Op basisschool De Oostpoort werken wij met een duidelijke structuur. Alles draait om de vier 
basisgebieden, de zogenaamde Jenaplanpijlers:  
 

• Samen praten is leren luisteren, onderhandelen en discussiëren met elkaar;  
• Samen werken is samenwerken en zelfstandig werken en dat komt allebei aan de orde. Ieder 
kind maakt een eigen weekplanning op basis van vaste leerdoelen.  
• Samen spelen gaat het leren door. Zo kunnen kinderen nieuwe ervaringen in de praktijk        
brengen.  
• Samen vieren zorgt voor verbondenheid en energie. Verjaardagen, feestdagen, het afsluiten 

van thema's en natuurlijk de weekafsluiting in de gymzaal waarbij alle ouders welkom zijn.''   

  

Eén van de basisactiviteiten is het samen werken, maar ook het zelfstandig werken waarbij de 

kinderen een eigen weekplanning kunnen maken op basis van hun persoonlijke leerdoelen. Ik 
zie in mijn stamgroepen dat dit zeker een herkenbare pijler is, maar het valt ook op dat er kinderen 
zijn die hier, ongeacht de bouw, nog steeds moeite mee hebben. Het lukt hen niet om tot zelfstandig 
werken te komen en de verantwoordelijkheid te voelen voor hun leerontwikkeling. In hoofdstuk drie 
is mijn probleem beschreven. Aan de hand van dit probleem en het probleem van Eline 

Hess is mijn onderzoeksvraag tot stand gekomen.  
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4. Onderzoeksvraag  
4.1 Hoofdvraag  
Welke factoren zijn van invloed op de taakaanpak van een kind en hoe kan je het zelfverantwoordelijk 

leren bevorderen?  

4.2 Deelvragen  
- Hoe verloopt de hersenontwikkeling bij kinderen gedurende de basisschooltijd? 

- Wat wordt er verstaan onder zelfverantwoordelijk leren in het Jenaplan onderwijs, wat zegt 

Peter Petersen? 

- Wat kun je verwachten bij kinderen van een bepaalde leeftijd op het gebied van 

zelfverantwoordelijk leren?  

- Welke eigenschappen van het kind zijn van invloed op het zelfverantwoordelijk leren 

(executieve functies, labels, bijzaken, intelligentie, kijken achter het gedrag)? 

- Hoe heeft de omgeving invloed op het zelfverantwoordelijk leren (inrichting lokaal/andere 

kinderen)? 

- Hoe heeft materiaal (aangeboden leerstof, didactiek/materiaal, differentiatie, intrinsieke 

motivatie) invloed op het zelfverantwoordelijk leren? 

- Hoe heeft de organisatie (planning, structuur, voorspelbaarheid, afspraken, routines, handje) 

invloed op het zelfverantwoordelijk leren? 

- Hoe heb jij als stamgroepleider invloed op het zelfverantwoordelijk leren? 
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5. Theoretisch onderzoek  
In hoofdstuk vijf heb ik een literatuuronderzoek gedaan. Het onderzoek richt zich op de hoofdvraag: 

‘Welke factoren zijn van invloed op de taakaanpak van een kind en hoe kan je het zelfverantwoordelijk 

leren bevorderen?’ De antwoorden op de deelvragen vormen het antwoord op de onderzoeksvraag. 

Een van de Jenaplankernkwaliteiten luidt: ‘Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat 

zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken’ 

(Velthausz & Hubert, 2014). Het onderzoek dat gedaan wordt, heeft hier betrekking op. Hoe kan je 

kinderen het beste zelfverantwoordelijkheid aanleren en welke factoren spelen daar een rol bij?  
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5.1 Hersenontwikkeling bij kinderen  
In 'Zelfsturing in de klas' van Diana Smidts is te lezen dat de 

ontwikkeling voor zelfsturing samenhangt met de groei van de 

hersenen. Volgens wetenschappelijk onderzoek duurt het zo'n 

25 jaar voordat het voorste gedeelte van de hersenen volgroeid 

is. Ook wordt de ontwikkeling van de hersenen in belangrijke 

mate bepaald door de genetische aanleg. Deze aanleg heeft een 

grote invloed op het karakter van het kind en dit uit zich dan 

weer op het niveau van het gedrag. Ook heeft de interactie met 

de omgeving veel invloed, denk aan voeding, rust en veiligheid.   

Professor Jelle Jolles, voorzitter van de commissie Hersenen en Leren van de Universiteit in Maastricht, 

heeft gezegd dat als je weet wat de hersenen op een bepaalde leeftijd wel en niet aankunnen, je daar 

de lesstof op kunt afstemmen. Door vaardigheden van een kind te verlangen die hij niet aankan, 

ontstaan problemen. Een kind gaat zich vervelen, is niet gemotiveerd en zal vervallen in negatief 

gedrag (Nieuwenbroek, 2006). 

Het vermogen goed te denken, efficiënt te leren en succesvol problemen op te lossen zijn 

eigenschappen die meestal niet worden opgenomen in de beschrijvingen van de menselijke 

capaciteiten (Hattie & Yates, 2014). Beter gezegd, lees ik hier dat hier nog enorme sprongen in te 

maken zijn. Zolang deze eigenschappen nog niet gezien worden als erkende menselijke capaciteiten, 

zal het belang ervan ook niet voldoende meegenomen worden in onze ontwikkeling over hoe wij leren.  

In het boek ´Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren´ van John Hattie en Gregory Yates 

staan verschillende principes beschreven over het leren leren, zoals dat de mens van nature leert door 

de zintuigen bloot te stellen aan informatie. Maar om onze kennis te vergroten, moet deze kennis wel 

een organisatieniveau hebben dat overeenkomt met de manier waarop ons brein is gestructureerd.  

Hattie & Yates zeggen dat wat je al weet, bepaalt wat je kan leren en hoe je denkt. Het leren gaat dan 

rustiger en efficiënter, omdat de nieuwe kennis voortborduurt op wat al eerder is vastgelegd. Deze 

effecten van voorkennis zijn zeer sterk. Er bestaan dan ook verschillende vormen van kennis die 

iemand in zijn leven kan tegenkomen, namelijk de declaratieve kennis (kennis die in woorden is 

uitgedrukt) en de procedurele kennis (kennis die gekoppeld is aan activiteiten).  

Een ander principe van Hattie & Yates beschrijft dat ons brein van nature opvallend sociaal is. Dit 

geëvolueerde orgaan is een instrument waarmee we op de fysieke aanwezigheid van anderen kunnen 

reageren, leren van de informatie die zij geven en bekend raken met de eigenschappen van tot wel 

150 individuen in onze brede sociale wereld. Dit principe geeft ons de kennis dat je het beste leert van 

en met anderen en dat dus de omgeving van groot belang is bij de ontwikkeling van de hersenen en 

de mogelijkheid om nieuwe stof te leren. 

Voor mij geeft dit inzicht in het ontwikkelen van de hersenen van de kinderen. 
Het is goed om rekening te houden dat niet alle kinderen tegelijkertijd toe  
zijn aan bepaalde kennis en niet van alle kinderen kan je dezelfde motivatie  
en concentratie verwachten. Het is ook belangrijk dat kinderen dus echt leren  
werken en dat ze dat niet altijd vanuit zichzelf mee hebben gekregen.  
Hoe sterker een leerling is hoe sneller het zelfstandigwerken opgepakt wordt. 
Waardoor de Verschillen steeds groter worden. Hierin zie ik nog meer het  
belang dat ze van en met elkaar leren.  
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5.2 Wat zegt Peter Petersen  
 

Petersen schenkt in zijn concept veel aandacht aan het leren samenleven en geeft daarbij ook veel 

verantwoordelijkheid aan de kinderen. De kinderen moeten leren goed voor zichzelf en de groep te 

zorgen. Kinderen kregen op zijn school veel ruimte om mee te beslissen over wat en hoe ze leren.  

Als Petersen met kinderen werkt, gebeurt dat met hoofd, hart en handen. Hij let niet alleen op wat 

een kind cognitief leert, kinderen moeten volgens hem ook groeien in termen van sociale omgang, 

fysieke en emotionele ontwikkeling (Expoo, 2021). 

Eén van de wensen van Peter Petersen is dat het onderwijs aansluit bij de concrete leefwereld van het 

kind. Over het leren plannen kan je zeggen: dat moet je echt kunnen, want op de middelbare school is 

dat belangrijk. Je kan ook kijken naar het hier en nu. Waar kan je dat nu aan verbinden?  

Kinderen leren op verschillende manieren. Denk aan verschillen in de culturele achtergrond, de sociaal-

economische positie van het gezin, maar ook de ontwikkelingsmogelijkheden en -tempo's. Ook is er 

verschil tussen jongens en meisjes (al is het nog onduidelijk waar deze verschillen het gevolg van zijn), 

leerstijlen van kinderen (denkers, dromers, doeners, beslissers of juist de creatieve, werkzame en 

chaotische kinderen) en de verschillen van intelligenties (hier in het westen ligt de focus vooral op de 

talige en logisch-mathematische intelligenties). Ook zintuigen en de manier waarop ze domineren kan 

invloed hebben (meer visueel ingesteld, of juist tactiel) (Both, K. Jenaplan 21, 1997). 

Voor een Jenaplanschool kan het omgaan met deze verschillen betekenen: 

• Dat je moet vermijden dat je de suggestie wekt van een 'gemiddelde' ontwikkeling van 

kinderen van een bepaalde leeftijd of individuen. Je moet altijd uitgaan van verschillen om zo 

basisprincipe 1: 'Elk mens is uniek' niet in het geding te laten komen. 

• Dat je een grote variatie aan onderwijsleersituaties aanbiedt, zodat kinderen zelf kunnen 

ontdekken wat bij hen past: juist meer onderzoeken of ontwerpen, maken of organiseren, of 

juist de kant op van luisteren, kijken en beschouwen.  

• Dat je ook altijd naar de context van een leeromgeving moet kijken: wat leren ze van elke 

context: het schoolterrein, maar ook theaters, boerderijen, musea en bedrijven). 

• Dat je ingaat op de leef- en belevingswereld van deze kinderen. Analyseren van deze 

belevingswereld blijft dan wel noodzakelijk. 

• Dat je een rijk inhoudelijk aanbod biedt, aangepast aan de kinderen van jouw school en 

stamgroep.  

• Dat je blijft letten op de verschillen en daarover in gesprek blijft gaan met de kinderen. 

• Dat je kinderen die een grote eenzijdigheid in aanpak vertonen, uitnodigt om zaken eens op 

een andere manier aan te pakken.  

• Dat je differentieert in de begeleiding van 'risicokinderen' tijdens de blokperiodes. 

• Dat er situaties ontstaan die het zelfverantwoordelijk leren stimuleren, zoals de blokperiodes 

en wereldoriëntatie, zodat kinderen met verschillende werkstijlen kunnen gaan experimenten 

(Both, K. Jenaplan 21, 1997). 
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Petersen vindt het belangrijk dat kinderen weten welke werkhouding op welk moment van de kinderen 

wordt verwacht. Dit doe je door gesprekken met de kinderen te voeren. Hij geeft ook aan dat het van 

belang is om nooit meer dan 1/3 van je groep nieuw te krijgen. Zodat je altijd je werksfeer behoudt. 

Wanneer je de helft van de groep vervangt, kan het nieuwe deel de werksfeer veranderen (Petersen, 

1974). 

Ook beschrijft Petersen in zijn boek het belang van een goed leergesprek. Een leergesprek moet 

prikkelend en uitdagend zijn. Het moet aanmoedigen tot zelfonderzoek. De vraag die kinderen door 

het leergesprek ontwikkelen, moeten ze willen onderzoeken. Zo komen ze uit zichzelf tot leren.  

Petersen onderscheidt twee manieren van leren: individueel leren en sociaal leren. De vier 

basisactiviteiten: samenspreken, samen werken, samen spelen en samen vieren komen hier naar 

voren. Het samen dingen ondernemen vergroot de intrinsieke motivatie (Velthausz & Winters, 2014). 

Kinderen hun eigen werk laten beoordelen werkt positief op hun werkhouding. Cijfers kunnen daarbij 

gevaarlijk zijn. Wanneer een kind bijvoorbeeld zijn eigen handschrift vergelijkt met die van 

klasgenootjes of het voorgedrukte letters, kan hij zelf ook in grote lijnen beoordelen waar hij staat 

(Petersen, 1974). 

Kinderen hebben verschillende karaktereigenschappen, die zich uiten in verschillend gedrag. Elke kind 

moet op een andere manier begeleiding krijgen. Dit noem je ook wel de executieve functies: 

hersenprocessen die invloed hebben op het gedrag van kinderen (Smids, 2019). 

Het zelfverantwoordelijk zijn wat Peter Petersen beschrijft, vind ik heel erg mooi. Dit zie ik regelmatig 

terug bij mij op school, bij mij in de klas, maar ook in de opleiding. Ik vind het goed dat we kinderen zelf 

de verantwoordelijkheid geven over hun eigen leerproces. Hierbij kunnen kinderen aangeven wat ze 

zelf graag willen leren, waardoor de motivatie stijgt. Ook vind ik net als Peter Petersen dat je op school 

niet alleen maar bezig moet zijn met cognitie, maar ook met de sociale omgang en de fysieke en 

emotionele ontwikkeling. Je bent samen een groep. In deze groep voer je veel gesprekken waardoor we 

met elkaar ervoor kunnen zorgen dat er een fijne sfeer hangt. Het is dan ook prettig als je een groot 

deel van je groep houdt, zodat de sfeer in je groep blijft bestaan. Aansluiting bij de belevingswereld 

zorgt voor veel betrokkenheid bij de leerlingen. Wanneer leerlingen zelf betrokken zijn, zie ik dat ze 

groeien en dat ze zelf actief aan het denken zijn. Zelf het eigen werk nakijken levert nog meer 

betrokkenheid op. Dit zie ik ook bij mij terug in de klas. Doordat kinderen zichzelf constant vergelijken, 

weten ze precies waar ze staan en vanuit daar kan je hele mooie gesprekken voeren met de kinderen. 

Kinderen hoeven dan veel minder negatieve feedback te krijgen. Peter Petersen heeft goed nagedacht 

over hoe je kinderen het beste tot leren kan krijgen. Wanneer kinderen zich fijn voelen op school en het 

gevoel hebben dat ze zelf inspraak hebben, kunnen ze zich het beste ontwikkelen.  
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5.3 Executieve functies  
 

In het boek: ´Executieve functies versterken op school´ van Joyce Cooper-Kahn en Margaret Foster 

brengen zij de verschillende definities van de executieve functies terug tot de volgende essentie: 

De term executieve functies is een containerbegrip voor de mentale processen die een superviserende 

rol hebben bij het denken en het gedrag. Ze omvatten een aantal 

functies met een neurologische basis, die samenwerken bij het 

leiden en coördineren van onze inspanningen om een doel te 

bereiken (Cooper-Kahn, J en Foster, M. 2013). 

De executieve functies worden volgens Hongwanishkul & 

Happaney wel eens in twee categorieën opgedeeld: die van de 

´koude´ vermogens die over denken gaan, zoals het plannen en 

het werkgeheugen, en die van de ´warme´ vermogens die over 

gedrag en emotie gaan zoals de emotieregulatie en de 

gedragsevaluatie. Dit verschil kan hulp bieden bij het beoordelen 

van de individuele specifieke behoeftes van een kind. Het 

onderscheid is wel relatief, omdat je deze vermogens nooit helemaal van elkaar kunt scheiden.  

R.A. Barkley zegt: '' Het koude executieve breinnetwerk kan zorgen voor het ‘wat, waar en wanneer’ bij 

een doelgerichte actie, maar dat het ‘warme netwerk’ voor het ´waarom´ zorgt, ofwel het in de eerste 

plaats kiezen voor een doel en de benodigde motivatie om dit doel te bereiken. ''  

Diana Smidts zegt dat het een logische gedachte is om in het geval van een zwakke zelfsturing de 

executieve functies te versterken, zodat kinderen beter in staat zijn om hun gedrag te sturen. 

Executieve functies spelen alleen een rol bij gestuurd gedrag. Gedrag wat je laat zien door je gevoel of 

door intuïtie kan je niet sturen met executieve functies. Je executieve functies zijn bijvoorbeeld hard 

aan het werk als je een bewuste keuze gaat maken. In het boek: ´Zelfsturing in de klas´ beschrijft ze 

met de volgende redenen waarom het versterken van de executieve functies nog niet zo eenvoudig is: 

1. Zwakke executieve functies zijn niet altijd de oorzaak van een zwakke zelfsturing. Een kind dat 

weinig slaap krijgt of gepest wordt, kan hetzelfde gedrag laten zien als een kind met zwakke 

executieve functies. 

2. Executieve functies zijn niet waarneembaar, gedrag wel. Gedrag is complex. Het komt voort uit 

de manier waarop de verschillende hersengebieden samenwerken in interactie met de 

omgeving. Een kind kan op school moeite hebben met het organiseren van zijn spullen, maar 

thuis prima in staat zijn om zijn voetbaltas in te pakken.  

3. Bij kinderen zijn de executieve functies nog volop in ontwikkeling, zeker op de 

basisschoolleeftijd. Sommige functies ontwikkelen zich later dan de andere en het heeft weinig 

zin om ze te trainen als ze nog niet begonnen zijn met ontwikkelen.  

4. Er is een enorme individuele variatie in de ontwikkeling van de executieve functies. Wat het ene 

kind al kan op zesjarige leeftijd, kan de ander nog niet.   

Als ik naar bovenstaande redenen kijken, is het nog niet zo eenvoudig om altijd rekening te kunnen 

houden met de executieve functies, maar het is wel mogelijk om een groep te creëren die optimaal 

voldoet aan de invulling van de executieve functies. Met een meer bewuste inrichting van je groep kan 
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je het merendeel van de executieve functies vervullen en je groep transformeren in een executieve 

functionele slimme groep.  

Binnen een executieve functionele slimme groep wordt ingegaan op vier doelen, die de focus vormen 

van ons werk aan het executief functioneren: groepscultuur, instructies voor plannen, groepsroutines 

en de inrichting van de groep (Coop-Kahn, J. en Foster, M. 2013):  

1. De groepscultuur wordt mede bepaald door de stamgroepleider en het precedent wat hij of zij 

schept: er moeten mogelijkheden zijn om veilig te kunnen oefenen en fouten te maken, er moet 

een beoordeling zijn die rekening houdt met oefening en prestatie en er moet feedback zijn die 

opbouwend is.  

2. De planning hangt af van de eisen die wij stellen, mits we maar duidelijk zijn over wat voor 

cognitieve en educatieve uitdagingen wij aanbieden. Als we willen dat kinderen leren omgaan 

met moeilijkere taken, moeten wij deze eenvoudig introduceren en hierna de verdieping in 

gaan en moeilijker maken. Afhankelijk van de bekendheid van de inhoud voor de kinderen, kan 

je bepaalde werkvormen gebruiken. 

3. Bij routines in een executief functionele groep draait het vooral om: plannen, taakinitiatie, 

volhouden, gedragsevaluatie en het afmaken van taken. Er moet een evenwicht zijn tussen 

werkende routines, zodat de groep niet te star of juist ongestructureerd wordt. Je keuze voor 

welke routines je inzet moeten jouw prioriteiten, persoonlijkheid en ideeën voor de groep 

weerspiegelen.   

4. De inrichting van de groep is een heel duidelijke manier om de executieve functies te 

ondersteunen. De inrichting qua meubels en materialen moet zo neergezet zijn, dat het de 

instructiemomenten, maar ook het zelfstandig werken van kinderen optimaliseert. Ze moeten 

eigenlijk bij binnenkomst al beseffen wat ze van de dag kunnen verwachten. 

Als deze doelen behaald zijn en de groep en verwachtingen van de stamgroepleider duidelijk zijn, dan 

kan er gekeken worden naar wat er van de kinderen verwacht kan worden qua zelfstandigheid en hoe 

zij de stap kunnen maken van zelfstandigheid en de juiste zelfsturing, naar het zelfverantwoordelijk 

leren.  

 

Ik vind het mooi om te lezen dat er onderscheid wordt gemaakt in de warme en de koude executieve 

functies. Naast dat ik cognitie en de manier van denken belangrijk vind, vind ik sociaal-emotioneel ook 

onwijs belangrijk. Ik vind de executieve functies een fijne manier van kijken naar de verschillen van de 

kinderen. Het geeft heel helder weer op welke manier de kinderen zelfsturing hebben en welke factoren 

daarbij mee spelen. Wat ik mooi beschreven vind en iets om over na te denken is; dat het soms kan zijn 

dat een zwakke zelfsturing door verschillende oorzaken kan komen.  Het kan ook te maken hebben met 

stress, slechte slaap of je niet fijn voelen in de klas. In de klas zijn we ook bezig geweest met de 
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meervoudige intelligenties. Het was goed voor de kinderen om daar beeld van te krijgen. Ik denk dat 

dat ook voor de executieve functies geldt. De aankomende periode wil ik dit in mijn groep inzichtelijk 

gaan maken. Ik wil voor de kinderen inzichtelijk maken welke executieve functies er zijn en samen met 

ze kijken waar ze al heel erg sterk in zijn en waar ze nog aan kunnen werken.  
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5.4 Leren  

 

5.4.1 Zelfstandigheid  
Een voorwaarde van zelfverantwoordelijk leren is dat een kind zelfstandig is. Zelfstandigheid en 

zelfverantwoordelijkheid gaan hand in hand samen. In het boek van Mariët Förrer en Elise Schoute: 

Klassenmanagement in de bassischool (2009) staat dat kinderen zich veilig en geaccepteerd moeten 

voelen om zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen. Zelfstandig werken en zelfstandigheid vraagt om 

een actieve en ondernemende houding bij kinderen. Kinderen moeten worden toegejuicht om 

initiatieven te tonen, zelf hun rooster te maken en het werk in te plannen. Ze moeten niet bang zijn 

om fouten te maken. De ontwikkeling van zelfstandig leren begint al voordat de kinderen naar school 

gaan. Ouders moedigen hun kinderen aan om zelfstandig dingen te doen, zoals zelf hun jas aan doen, 

zelf hun gymtas meenemen en zelf hun brood te leren smeren. Op de basisschool wordt dit steeds 

meer voortgezet. Kinderen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid waardoor ze minder afhankelijk 

worden van de stamgroepleider. Je spreekt van zelfstandigheid als kinderen kunnen werken zonder 

directe begeleiding. Ze werken een bepaalde tijd zelfstandig zonder een beroep te doen op de 

stamgroepleider. Zelfstandig werken is niet te omschrijven als ‘alleen werken’. De kinderen zijn zo 

onafhankelijk mogelijk van de stamgroepleider en kunnen elkaar om hulp vragen en elkaar 

ondersteunen. Zelfstandig leren is niet alleen een doel, maar ook een middel voor een goed 

klassenmanagement en is een vereiste om zelfverantwoordelijk te kunnen leren.  

 

5.4.2 zelfsturing 
Naast zelfstandigheid is zelfsturing ook een vereiste om zelfverantwoordelijk te kunnen zijn. Zelfsturing 

moet je leren net zoals het leren van spellingregels, tafels en zelfstandigheid. Zelfsturing kan je 

kinderen al van jongs af aan aanleren. Zelfsturing is niet het geven van heel veel vrijheid, wat vaak wel 

zo gezien wordt, maar het aanleren van strategieën. Deze strategieën worden aangeleerd door middel 

van expliciete instructies (Mensenkinderen, september 2018). In Mensenkinderen (2018) staat het 

volgende beschreven: ‘Bij zelfsturing gaat het erom dat een kind leert cognitieve en motivationale 

strategieën in te zetten om zijn eigen leerproces te sturen en zijn doelen te behalen.’  

Grip hebben op je handelen en op wat komen gaat, is belangrijk. Wanneer er een probleem optreedt 

of als er onverwachte dingen gebeuren, denk bijvoorbeeld aan het missen van een trein, dan zijn we 
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even uit balans. Wanneer je grip hebt op de dingen die gebeuren, kan je zelf je koers bepalen en je 

eigen keuzes maken. Grip kan je ook benoemen als zelfsturing. Je bepaalt zelf je gedrag zodat je het 

beste uit jezelf kan halen (Smids, 2018). Oplossingen zoeken wanneer we uit balans zijn, doet iedereen 

op zijn eigen manier. Je wil ervoor zorgen dat het ongemakkelijke gevoel verdwijnt en je het gevoel 

hebt dat je weer grip hebt. Elke dag komen er meerdere momenten voor dat je het gevoel van grip 

hebben verliest en uit balans bent. Een effectieve zelfsturing zorgt ervoor dat je in staat bent om met 

de stroom van gebeurtenissen in je leven om te kunnen gaan. Dit zorgt voor geluk en succes.  

Kinderen die een minder sterke zelfsturing hebben, houden langer vast aan hun eigen idee of willen 

strak vasthouden aan hun eigen planning. Als dit anders gaat, dan verliezen ze hun grip en weten ze 

niet meer hoe ze moeten handelen (Smids, 2018). Kinderen die moeite hebben met zelfsturing zullen 

ook een minder goede concentratie hebben. Bij zelfsturing gaat het vooral om de dingen die we bewust 

(nog) niet doen. Zelfsturing zit hem dan ook in het maken van eigen keuzes en het bij jezelf blijven. Je 

houden aan regels en afspraken om jezelf en anderen de kans te geven om doelen te bereiken, maar 

vooral jezelf niet uit het oog verliezen (Mensenkinderen, september 2018). 

Binnen het onderwijs is een effectieve leeromgeving een basisvoorwaarde voor het ontwikkelen van 

zelfsturing. Het is dan ook van belang dat het voorspelbaar is, daar waar het kan. Er moet ook ruimte 

zijn voor verandering, want om kunnen gaan met veranderingen en aanpassingen is ook belangrijk 

voor een kind. Door de vele ervaringen die kinderen opdoen, leren ze steeds beter te filteren wat 

belangrijk genoeg is om op te reageren en wat je beter kan negeren (Smids, 2018).  

De manier van denken speelt een belangrijke rol bij de zelfsturing. Het is van belang dat je rustig denkt 

en weloverwogen te werk gaat. Wat heb je nodig om deze taak uit te voeren? Hoe ga je beginnen en 

waar ga je mee eindigen? Wanneer je iets uitlegt aan een ander ben je hier heel bewust mee bezig. 

Ook hardop denken vertraagt het denken waardoor je bewuster bezig bent.  

Wanneer kinderen grip hebben op hun gedrag en hun denken, ontwikkelen kinderen zelfsturing op 

hoe en wat ze zelf graag willen leren. Dit noemen wij: vrije zelfsturing. Op school is veel al 

gestructureerd. Wanneer er sprake is van vrije zelfsturing wordt er een beroep gedaan op de 

intrinsieke motivatie. Dit is ontzettend belangrijk voor een goede zelfsturing. Bewust kiezen is daar een 

belangrijke vaardigheid van: ik ga dit nu doen, want.. Het leren omgaan met eigen keuzes maken en 

zelf bepalen wat je gaat doen, geeft kinderen het gevoel van grip. Zorg er in de stamgroep dan ook 

altijd voor dat de kinderen voldoende mogelijkheid hebben om zelf keuzes te maken en stimuleer de 

kinderen om na te denken over hun keuze: waarom heb je dit gedaan en welke gevolgen heeft dat 

gehad?  
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Leer de kinderen dat keuzes verschillende consequenties hebben en praat met ze over de gevolgen: 

als je dit nu kiest, dan is dit het gevolg. Leer ze ook om te gaan met verkeerde keuzes maken en hoe je 

dat dan weer kan oplossen.                                   

 

Wanneer kinderen iets leren wat ze zelf graag willen leren of waar ze zelf voor hebben gekozen, is er 

sprake van een grotere intrinsieke motivatie. Dat wil zeggen dat de motivatie van binnenuit komt en 

dat het leren makkelijker gaat. Wanneer kinderen werken vanuit zelfgekozen taken of zelf ingeplande 

taken, is de intrinsieke motivatie doelgerichter en kunnen kinderen zich beter concentreren. Bij 

schoolse dingen is dit moeilijk te creëren omdat er zoveel dingen moeten. Het is belangrijk om de 

omgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken en de juiste voorwaarde te scheppen. Wanneer een kind 

het gevoel heeft veel zelf te mogen bepalen, de vrije zelfsturing, gaat de motivatie meestal omhoog. 

Daarnaast is het van belang dat naast een goede leeromgeving er ook een fijne leefomgeving is. Een 

kind moet zich prettig voelen in de stamgroep.   

In het boek ´Lef om te luisteren´ van Russell Quaglia en Michael Corso wordt het belang besproken van 

de zelfgekozen doelen die iemand kan hebben en hoe deze van invloed zijn op de moeite die iemand 

doet om deze te bereiken. Deze doelen worden ook wel aspiraties genoemd. Je kan ze beschrijven als 

dromen en doelen voor de toekomst, waaraan je in het heden werkt. Via onderstaand profiel geven 

Quaglia en Corso hun definitie van aspiratie weer: 
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Zelfsturing is belangrijk om grip te krijgen op je eigen gedrag en de keuzes die je maakt. Hoe reageer 

je ergens op, hoe ga je starten, waarom ga je daarmee beginnen en wat ga je doen als het anders 

verloopt. Een goede zelfsturing is noodzakelijk om goed zelfverantwoordelijk te kunnen leren.  

Bij dit stuk theoretisch onderzoek heb ik vooral geleerd wat het verschil is tussen zelfstandig leren en 

zelfsturing. Zelfsturing, oftewel de executieve functies, heb je nodig om aan een taak te kunnen 

beginnen. Je moet je kunnen concentreren op je werk en een planning kunnen maken. Ik was altijd 

vooral bezig met de kinderen zelfstandig maken, maar wanneer kinderen geen zelfsturing hebben, valt 

er weinig zelfstandig te worden. Door me te verdiepen in zelfsturing is het voor mij duidelijk geworden 

dat het voor sommige kinderen van belang is om eerst aan de zelfsturing te gaan werken, voordat je 

andere dingen van een kind kan verwachten. Intrinsieke motivatie speelt hierbij een belangrijke rol net 

zoals de betrokkenheid van de kinderen. Als stamgroepleider heb je vooral de taak dat je de kinderen 

actief te laten leren. Je prikkelt ze om aan de slag te willen. Je maakt inzichtelijk wat de consequenties 

zijn wanneer het niet lukt. Zelfsturing is de eerste stap van zelfverantwoordelijk leren.  



20 
 

 

5.5 Factoren die meespelen  
Naast zelfsturing en zelfstandigheid zijn er meer factoren die meespelen om de 

zelfverantwoordelijkheid te laten groeien.  

5.5.1 Omgeving 
Een leeromgeving die geordend is, maakt de wereld 

voor een kind voorspelbaar. Wanneer de omgeving 

voorspelbaar is, kan een kind op een betere manier 

zelfsturing laten zien (Smids, 2018). Als je weet wat 

je kan verwachten, heb je grip op wat komen gaat en 

is het makkelijker om je gedrag te sturen. Het 

filterbrein werkt bij kinderen nog niet optimaal. Het 

is dus van belang dat de omgeving zo min mogelijk 

prikkeling geeft om ervoor te zorgen dat de kinderen 

grip houden op waar ze mee bezig zijn. De prikkeling 

hoort wel plaats te vinden bij het materiaalaanbod 

en de mogelijkheden die er zijn. Hierover later meer.  

Hoe wij ons gedragen hangt sterk af van onze omgeving. Ons gedrag staat altijd in relatie tot de reacties 

van anderen. Vaak zijn dit de mensen die dicht bij je staan. Het is normaal dat je ander gedrag thuis 

laat zien dan op school, omdat je een andere band hebt met de mensen om je heen. De omgeving 

waar je veel bent en waar je opgroeit, zorgt voor de ontwikkeling van zelfsturing. Het is belangrijk dat 

andere mensen om je heen je stimuleren tot zelfsturing en niet voor jou je problemen gaan oplossen 

of kant- en klare oplossingen aanbieden (Smidts, 2018). 

Als een kind worstelt met invloeden van buitenaf, heeft dit invloed op de zelfsturing en het 

uiteindelijke zelfverantwoordelijk leren. Er kan sprake zijn van externe excessen zoals specifieke 

leerstoornissen (adhd, autisme, ontwikkelingsstoornis), maar ook frustratie, spanningen of angst 

kunnen invloed hebben op de zelfsturing (Cooper-Kahn & Foster, 2014). Het creëren van een prettige 

en duidelijke schoolomgeving en de groep als samenleving zijn de basis die een kind rust geven en dus 

de mogelijkheid tot zelfverantwoordelijk leren ontwikkelen.  

5.5.2 Materiaal 
Peter Petersen was een van de eerste die zijn school op een andere manier inrichtte. Denk hierbij aan 

makkelijk verplaatsbare meubels, verschillende maten tafels, geen absoluut vaste plaatsen en 

bewegingsvrijheid. De inrichting van je lokaal en school spelen dan ook een grote rol bij de manier 

waarop kinderen werken. Het schoolgebouw is bij een Jenaplanschool zo ingericht dat kinderen op 

verschillende manieren kunnen leren. Er is ruimte voor leerplekken, ateliers, leerpleinen en 

functionele hoeken. Kinderen werken met een planning binnen een blokperiode en kiezen zelf waar 

en wanneer ze hieraan willen werken. Samen zijn de kinderen verantwoordelijk voor het weekplan en 

er wordt besproken wat zij hierop willen zetten. Het weekplan kan per kind verschillen. Het ritmisch 

weekplan is dan ook een middel om een stamgroep te structureren (Velthausz & Winters, 2014).  

Kinderen leren door verschillende ervaringen op te doen en daarom is er sprake van een rijke 

leeromgeving met een groepsruimte die ingericht is met de hele groep, waar kinderen activiteiten 

mogen en kunnen kiezen. Er is voldoende onderzoeksmateriaal te vinden, dit noemen wij een rijke 

leeromgeving. Deze materialen kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden. De ruimte en 

materialen worden niet voor niets gezien als de derde pedagoog (Oijen & Nagtzaam, 2019).  
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De materialen horen te prikkelen en uit te dagen tot verrijking, 

maar wel zo duidelijk te zijn dat het doel bekend is en de 

kinderen weten hoe zij ermee kunnen werken. Hierin zit wel de 

vrijheid om het op hun eigen manier aan te pakken. De 

stamgroepleider is hierbij essentieel om deze materialen zo 

overzichtelijk mogelijk aan te bieden dat de kinderen er 

zelfstandig mee aan de slag kunnen. Het gaat erom dat je als 

stamgroepleider bewuste keuzes maakt over de inrichting. Het 

is van belang dat je het lokaal zo inricht dat het voor kinderen 

makkelijk wordt om hun aandacht te richten op wat hun doel op dat moment is (Smidts, 2018). Met 

de juiste materialen die duidelijkheid, maar ook verrijking en prikkeling bieden, is de stap naar 

zelfsturing en bovenal zelfverantwoordelijk leren sneller gemaakt.  

5.5.3 Organisatie 
 In een Jenaplanschool is sprake van een duidelijke planning, verdeeld over blokuren. Binnen de dag 

vinden er meerdere vieringen plaats en is er altijd ruimte voor reflectie en eigen ideeën. Zorg voor een 

duidelijke dagplanning. Zorg er ook voor dat deze planning de hele dag zichtbaar is voor de kinderen 

en dat deze overzichtelijk is, zodat iedereen hem goed kan lezen en gebruiken (Smidts, 2018).  

 

Een Jenaplanschool is een leef- en werkgemeenschap en de organisatie binnen een stamgroep is hierbij 

van essentieel belang. De kinderen zitten gegroepeerd in stamgroepen en leren van en met elkaar. Dit 

werken met verschillende jaargroepen vraagt veel van de organisatie van de stamgroepleider. Hoe 

verdeel je de verschillende instructiemomenten, maar ook het zelfstandig werken in combinatie met 

het samenwerken. Als de materialen en de doelen op de correcte manier georganiseerd zijn, is een 

kind in staat om zelfstandig hiermee aan de slag te gaan en zo het zelfverantwoordelijk leren te 

ontwikkelen. Als er veel twijfel is over hoe een taak aangepakt moet worden, zal het kind die 

verantwoordelijkheid niet voelen, simpelweg omdat een kind daar niet toe in staat is (Velthausz & 

Winters, 2014). 

Om goed te leren plannen is het belangrijk dat kinderen tijdbesef hebben. Tijdbesef over hoelang ze 

de tijd hebben, maar ook hoelang ze over een opdracht doen of denken te gaan doen (Förrer & 

Schouten, 2016). 
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5.5.4 Stamgroepleider 
De stamgroepleider moet ervoor zorgen dat de kinderen leren zelfverantwoordelijk te zijn. Dit is een 

leerproces, net zoals bij rekenen en taal. Bij zelfverantwoordelijk leren zijn ook verschillen. Het ene 

kind pakt dit snel op, de ander heeft meer begeleiding nodig. De stamgroepleider motiveert en 

stimuleert kinderen om zelfverantwoordelijk te zijn. Zij moet ook zorgen voor duidelijke regels en 

afspraken, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Het allerbelangrijkste is, dat een 

stamgroepleider kinderen de ruimte geeft om ook fouten te maken en van zichzelf te leren. Op deze 

manier kunnen ze hun zelfverantwoordelijkheid verbeteren (Förrer & Schouten, 2016). 

Vroeger werd er gezegd dat voorkomen beter was dan genezen, maar vanuit de literatuur en Het Kan 

blijkt dat genezen juist beter is. Kinderen moeten namelijk de kans krijgen iets eerst te ervaren en aan 

de hand van deze ervaring kunnen nadenken over de wijze waarop het beter had gekund (Het Kan, 

2021).  Maar luister ook naar de leervragen en de behoeftes van de kinderen: wat willen ze graag leren. 

Wanneer je als stamgroepleider hier op inspeelt, versterkt dat hun intrinsieke motivatie.  

Zelfstandigheid betekent het ontwikkelen van vaardigheden en een houding. Wat verwacht je nu 

eigenlijk van de kinderen. Of beter nog: vraag aan de kinderen wat je van ze mag verwachten (Het Kan, 

2021).   

 

                                      

 

Kinderen moeten net zoals bij leren lopen ook durven falen bij het ontwikkelen van die vaardigheden 

en de houding die zelfstandigheid bevorderen. Niemand kan iets in één keer. Een stamgroepleider 

moet kinderen hierin begeleiden. Door duidelijk te maken wat ze verwacht of te vragen wat de 

kinderen verwachten. Kinderen die bang zijn om te falen, geven sneller op en gaan dan niet op zoek 

naar een manier die wel voor ze werkt. Er zijn drie zones; een comfortzone, een uitdagende zone en 

een paniekzone. Als stamgroepleider is het jouw taak dat je zorgt dat een kind met de juiste 

begeleiding in de uitdagende zone komt. Er is dan geen paniek, maar er blijft wel een ontwikkeling 

ontstaan (Corsa & Quaglia, 2017). Je moet jezelf ook altijd blijven afvragen: wat gun je een kind, wat 

wil je dat ze ontwikkelen in de jaren bij ons op school (Het kan, 2021). 

 

Naast het zelfstandig werken en de zelfsturing is er veel om rekening mee te houden. Ik vind het 

interessant om te lezen dat een stamgroepleider een grote rol speelt in het gedrag van de kinderen. 

Ze moeten eerst fouten maken om te ontdekken dat het misschien handiger had gekund. Als 

stamgroepleider heb ik soms de neiging om te vroeg in te springen om situaties voor te zijn. Terwijl ze 

het beter zelf kunnen ervaren. De kinderen moeten de vrijheid krijgen, maar er moeten wel goede 

afspraken en regels zijn. Ook is het interessant om te weten dat voor sommige kinderen de stof echt 

te moeilijk of te makkelijk is en dat ze daarom hun zelfsturing niet optimaal kunnen inzetten. Naast de 

rol van het kind zelf en de rol van de stamgroepleider zijn er nog meer factoren die een rol spelen. Er 

zijn zoveel factoren dat ik soms denk: Hoe dan?!  Ik vind het vooral belangrijk om met de kinderen in 

gesprek te blijven, zodat zij kunnen aangeven waar ze tegen aan lopen. Om alle losstaande factoren 

zo effectief mogelijk te laten verlopen.  
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5.6 Zelfverantwoordelijk leren 

Zelfstandigheid en zelfsturing moeten de kinderen eerst ontwikkeld hebben voordat ze 

zelfverantwoordelijk leren kunnen starten. Elk kind moet kunnen werken zonder directe begeleiding, 

zelf initiatieven kunnen tonen en onderzoekend aan de slag kunnen gaan. Elk kind moet ook zijn eigen 

keuzes leren maken en het vermogen hebben grip te hebben op hun gedrag. Wanneer een kind een 

goede basis zelfstandigheid heeft ontwikkeld en goede zelfsturing heeft geleerd, groeit de 

zelfverantwoordelijkheid. 

Een zelfverantwoordelijk kind plant zijn eigen taken in, 

controleert en verbeterd zijn eigen werk en lost zelf 

problemen op. Zelfverantwoordelijke kinderen helpen 

elkaar en kunnen goed samenwerken (Förrer & Schouten, 

2016). 

Zij werken goed samen, omdat zij de 

verantwoordelijkheid voelen voor zichzelf en de anderen 

in de stamgroep. Zij zijn in staat te kijken naar de reden 

waarom het werken met en naast elkaar belangrijk is voor 

de stamgroep en het uiteindelijk doel waar ze als individu, 

maar ook als groep naartoe willen. 

Bij zelfverantwoordelijk leren moet je als 

stamgroepleider leren durven loslaten (anders leren 

vasthouden) en het stimuleren om het ze zelf te laten 

doen. Welke oplossingen bedenken de kinderen zelf? Je 

moet er als stamgroepleider dus niet steeds bovenop 

zitten (Mensenkinderen, september 2018). Je wil kinderen zelf laten ontdekken wie ze zijn en je wil 

zorgen dat ze autonoom de wereld in gaan. 

Bij ‘Het Kan’ is er een tabel te vinden die beschrijft hoe je vanuit zelf verwerken naar zelfstandig werken 

gaat om uiteindelijk uit te komen bij zelfverantwoordelijk leren. In deze tabel worden verschillende 

kenmerken beschreven. Als voorbeeld zie je het kenmerk ´Kind´ waarin beschreven wordt wat er 

gebeurt bij het zelf verwerken, zelfstandig verwerken, zelfstandig werken en zelfverantwoordelijk 

werken en de verschillende kenmerken die het kind bij de verschillende punten beheerst. Deze tabel 

geeft een goed inzicht in de kenmerken die beheerst worden bij de verschillende onderdelen op 

zelfstandigheid. Op de volgende pagina is de tabel te zien.  
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Bij zelfverantwoordelijk leren is het van belang dat de kinderen zelf keuzes mogen maken en dat niet 

alles al voor ze is bepaald (Het kan, 2021). Wanneer kinderen zelf keuzes kunnen maken, stimuleert 

dit de zelfsturing en het gevoel hebben van grip op je eigen leven en je eigen keuzes, waardoor de 

intrinsieke motivatie wordt gestimuleerd. Ook de omgeving en het materiaal spelen een rol bij het 

zelfverantwoordelijk leren van de kinderen. Het is belangrijk dat kinderen geprikkeld worden en zelf 

op onderzoek uit kunnen en willen gaan. De stamgroep moet inspelen op de interesses en leefwereld 

van de kinderen, maar ook rust uitstralen. Het is aan de stamgroepleider om hier een balans in te 

vinden. 

 

Mijn onderzoeksvraag luidt dan als volgt:  

Welke factoren zijn van invloed op de taakaanpak van een kind en hoe kan je 

het zelfverantwoordelijk leren bevorderen? 

In mijn onderzoek ga ik bekijken welke factoren er in mijn groep van belang zijn 

om de zelfverantwoordelijkheid van de kinderen te laten groeien. Dit ga ik doen 

door naar de zelfstandigheid en de zelfsturing van de kinderen te kijken. Maar ik 

ga ook de organisatie, de omgeving, de materialen en de rol van de 

stamgroepleider onder de loep nemen. 

Het zelfverantwoordelijk leren is best iets ingewikkelds. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op 

een juiste taakaanpak die het zelfverantwoordelijk leren moeten bevorderen. Het begint bij de 

zelfsturing en de zelfstandigheid van de leerlingen. Hiervoor moeten de executieve functies beheerst 

worden, maar moeten ook alle externe factoren optimaal zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat er in mijn 

groep te zien is. Het is goed om bij de kinderen achter het gedrag te kijken en te gaan ontdekken 

waarom ze niet tot werken komen of waarom ze geen kritische houding hebben. Ik ben benieuwd!  
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5.7 Koppeling met de opleiding: 
Tijdens de opleiding ben ik veel te weten gekomen over het Jenaplan-concept.  

Bij het stukje zelfsturing werd ik enthousiast over het stuk waarin beschreven staat dat kinderen 

moeten leren filteren op welke geluiden ze wel reageren en welke ze negeren. Dit is moeilijk voor de 

kinderen, maar wel een verrijking voor hun werkhouding.  

Binnen de opleiding, maar ook de studiedagen die ik volg op onze school wat betreft: Het Kan en Vraag 

het de Kinderen, krijg ik steeds meer handvatten om te werken aan de zelfstandigheid van kinderen 

en hierop volgend ook het zelfverantwoordelijk leren. Denk hierbij aan ´Het Handje´ voor de 

zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de groep, maar ook de Fiets van 

Jansen waarbij er wordt ingespeeld op de interesse en verwondering van een kind om zo het 

zelfverantwoordelijk leren nog meer te stimuleren.  

Bij het stukje: ´wat vindt Peter Petersen´ ben ik vooral enthousiast over de leergesprekken. Ik denk dat 

in de leergesprekken nog veel winst te behalen valt. Ik kan de kinderen meer prikkelen en zelf laten 

onderzoeken, waardoor de intrinsieke motivatie wordt gestimuleerd. 

Daarnaast werd er binnen de opleiding ook veel gesproken over de rol van de stamgroepleider en dat 

wij als leerkracht een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het zelfverantwoordelijk leren van 

de kinderen. We moeten durven loslaten en dat is best moeilijk: hoever kan je gaan om los te laten en 

hoeveel controle moet je houden. Is dit in een onderbouwgroep anders dan in een bovenbouwgroep? 

We kwamen op een gesprek over de kring waarbij we in één van de bijeenkomsten uitgebreid stil 

hebben gestaan. Als stamgroepleider moet je niet alleen zenden, maar wil je ook dat er een gesprek 

ontstaat. Verder in onze conversatie hebben we het gehad over het helpen met het plannen van het 

weekplan. Hoever ga je daarin en hoelang houd je ze daarbij aan de hand. Het is moeilijk om dit ook 

per groep te beoordelen, het is voornamelijk per individueel kind verschillend.  

Ik heb het ook gehad over de prikkeling door de inrichting van het lokaal en het aangeboden materiaal. 

Aan de ene kant is het goed om een lokaal te hebben die vol staat met prikkels waardoor de kinderen 

uit zichzelf willen gaan ontdekken en onderzoeken, maar het is ook belangrijk voor een kind dat een 

lokaal rust uitstraalt en niet afleidt terwijl die aan het spelen/werken is. Tijdens de opleiding hebben 

we het veel gehad over de inrichting van het lokaal. Het moet voelen als een huiskamer, ook wel de 

schoolwoonkamer genoemd door Peter Petersen. De hoeken moeten uitdagend zijn en uitnodigen tot 

zelfstandigheid, waardoor het zelfverantwoordelijk leren kan groeien.   

Tijdens de opleiding is ter sprake gekomen dat je jezelf moet leren kennen voordat je je competent 

genoeg voelt om aan te kunnen geven wat je wil leren. Dit sluit goed aan bij mijn onderzoek naar 

zelfsturing. Met een correcte zelfsturing krijg je grip op je eigen handelen. Kinderen moeten leren 

verantwoordelijkheid te dragen voor hun doen en laten. Ze moeten zelf een plan maken voor wat ze 

willen leren en kunnen aangeven waar ze hulp bij nodig hebben. 

Een gelukkig klas nodigt kinderen uit om meer zelf te proberen en niet bang te zijn om te falen. Als de 

basis goed is en het vertrouwen er is dat je mag falen, maar leert door te proberen, zal de 

zelfverantwoordelijkheid groeien. Het is als stamgroepleider belangrijk dat je de kinderen serieus 

neemt en de gelukkige klas begint dan ook bij een gelukkige stamgroepleider. 
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6. Aanpak methode zichtbaar maken 
Nu het probleem zichtbaar is en ik me de literatuur eigen heb 

gemaakt, volgt het plan van aanpak. In dit hoofdstuk wordt 

beschreven hoe de situatie nu is in de stamgroep. Hierop is 

de probleemvraag gevormd en er wordt hieronder 

aanpakken hoe ik dit ga aanpakken en welke uitdagingen 

aangepakt gaan worden.  

6.1 Huidige situatie  
Op dit moment werk ik voor het tweede jaar in de pandarimboe. Dit is een bovenbouwgroep die 

bestaat uit: groep 6, 7 en 8. In groep 6 zitten twaalf kinderen, in groep 7 zitten negen kinderen en in 

groep 8 zeven kinderen.  

Ik werk met een weekplan. De kinderen krijgen te zien wat er die week gedaan moet worden en 

wanneer er instructies zijn. Ze plannen de taken zelf in, op een leeg weekplan of in hun agenda. Ze 

krijgen te zien welke taken zelfstandig zijn en voor welke taken er instructie is. De taken met instructie 

mogen ze niet plannen voordat de instructie is geweest of ze moeten dit eerst overleggen met mij. 

Met elke leerling zijn aparte afspraken over welke leerstof er gemaakt moet worden.  

De kinderen krijgen één of twee keer per dag een instructie/leergesprek. Ik bespreek de doelen die in 

hun werk aan bod komen. Kinderen die de stof beheersen kunnen weer aan de slag. De leergesprekken 

vinden vooral plaats in het eerste werkuur. In het tweede werkuur is er meer ruimte voor individuele 

hulp. In het eerste werkuur is het rustig in de klas en word er alleen gewerkt op de eigen plek. Een 

uitdaging hier is om te onderzoeken hoe de kinderen hun taken aanpakken. Wie vraagt er voldoende 

hulp. Wie is onderzoekend aan het werk en wie radend?                                                                                     

De kinderen mogen tijdens het werkuur wel hulp aan elkaar vragen of aan mij door middel van het 

handje. Op de gang is plek voor 6 kinderen. Je mag maximaal 1 werkuur per dag op de gang zitten. Op 

de gang mag er samengewerkt worden. In het tweede werkuur mag je zelf een plek kiezen om te gaan 

zitten en kan er ook samengewerkt worden. Het geluidsniveau is dan ook vaak wat hoger. Kinderen 

spreken elkaar wel regelmatig aan of het wat zachter kan en hier hebben we ook gesprekken over.  

Als een taak af is, is het de bedoeling dat de kinderen dit direct na kijken. Wat is er fout gegaan en 

waar heb ik nog hulp bij nodig. Ik zie dat de taakaanpak hier heel erg verschillend is per leerling. 

Sommige leerlingen zijn gemotiveerd om alles te willen snappen, maar andere kinderen vergeten het 

nakijken, zetten snel wat krullen of kijken aan het einde van de week pas alles na. Hier ligt een 

uitdaging.  

Als het werk klaar is, gaan de kinderen aan de slag met de extra activiteiten. Het werk is zo aangepast 

dat elk kind voor zichzelf voldoende uitdaging heeft op zijn weekplan. Maar voor een aantal kinderen 

in mijn klas is dit lastig. Ze raffelen hun werk af en zijn niet zorgvuldig met hun eigen leerproces. Voor 

mij ligt hier de uitdaging hoe ik deze kinderen ook zelfverantwoordelijk kan maken voor hun eigen 

leren. Oftewel, hoe vergroot ik hun intrinsieke motivatie.   
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6.2 Uitdaging 
Ik wil gaan onderzoeken: 

• Hoe ik de kinderen met een juiste zelfstandigheid en zelfsturing zover kan krijgen dat zij de 

verantwoordelijkheid gaan voelen voor hun werk.  

• Hoe ik de kinderen ervan bewust laat zijn waarom ze het werk doen en waarom ze hier dan 

ook de verantwoordelijkheid voor moeten voelen.  

• Hoe ik de kinderen bewust kan laten worden van het belang om taken op een bepaalde manier 

aan te pakken. 

• Hoe ik de kinderen doelbewuster kan laten werken. 

• Hoe ik de kinderen gemotiveerd en enthousiast aan het werk krijg.  

De uitdaging hier is voor mij om goed na te gaan denken over de verschillende factoren die hier van 

invloed op kunnen zijn.  De volgende factoren heb ik hierbij bekeken:  

- Omgeving  

- Materiaal  

- Organisatie 

- Stamgroepleider  

- Inhoud van de stof 

Deze factoren heb ik bij mijn literatuuronderzoek bekeken en zal ik meenemen bij mijn observaties. Zo 

ontdek ik waarom het bij het ene kind het wel lukt en het bij het andere kind niet lukt om op een 

zelfverantwoordelijke wijze aan de slag te gaan en dit vol te houden tot de taak afgerond is.  
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7. Actieplan  
In dit hoofdstuk wordt het actieplan beschreven. Bij welke respondenten wordt het onderzoek gedaan, 

welke interventies worden ingezet en via welk tijdspad wordt gewerkt. Dit heb ik samen met Eline Hess 

ontwikkeld.  

7.1 Respondenten  
De Oostpoortschool heeft 240 leerlingen. Verdeeld over 9 stamgroepen; van elke bouw 3. Het 

onderzoek richt zich vooral op de BB. Voornamelijk in mijn eigen klas. De kinderen werken met een 

eigen weekplan die ze volledig zelf mogen inplannen. Bij sommige lessen staat er een 

instructiemoment bij. Ze mogen de les niet eerder maken dan dat ze de instructie hebben gehad of 

hebben overlegd. De kinderen kijken hun eigen werk na. Op vrijdag wordt het werk gecontroleerd en 

samen besproken hoe het is gegaan. In samenspraak wordt er huiswerk mee naar huis genomen. Op 

deze manier wordt de zelfverantwoordelijkheid nu door mij gestimuleerd. De leerkrachten van de BB 

heb ik gevraagd de kinderen te observeren en vanuit daar voer ik gesprekken en maak ik een plan van 

aanpak met de kinderen.   

7.2 Observatie  
In dit onderzoek is het belangrijk dat ik inzichtelijk ga krijgen welke taakaanpak de kinderen gebruiken 

(om het zelfverantwoordelijk leren te bevorderen), maar ook hoe zelfstandig de leerlingen zijn en hoe 

competent ze zijn in zelfsturing. Hiervoor wil ik gaan starten met observaties. Ik wil mij richten op drie 

onderdelen.  

- Ik wil onderzoeken hoe groot de zelfstandigheid en de zelfsturing van de leerlingen is. 

- Ik wil mij gaan richten op de taakaanpak van de kinderen. Hoe starten ze een taak en hoe gaan 

ze daar verder mee aan de slag. Ik denk dat ik al veel weet van de kinderen in mijn groep, maar 

door middel van observatie moet dit voor mij nog duidelijker worden.  

- Ik let op hun welbevinden en motivatie.  

Uiteraard is het ook interessant om te zien wat het oplevert als ik mijn rol als stamgroep verander van 

instructeur naar coach. 

7.2.1 instrument  
Voor de observaties maak ik gebruik van het formulier van ‘Het Kan’ (zie bijlage 1). Hier zijn twee 

formulieren te vinden. De ene is om de groep te observeren, de andere is om kleine groepjes of een 

individu te observeren. Deze zijn vooral gericht op de zelfstandigheid van de kinderen. Ik heb ze iets 

aangevuld om ook de zelfsturing te kunnen observeren. In dit formulier wordt de rol van het kind en 

van de stamgroepleider bekeken, maar er wordt ook gekeken naar de inhoud, organisatie en de 

materialen. Op deze manier kan ik zowel de zelfsturing, de zelfstandigheid, de rol van de 

stamgroepleider en de taakaanpak bekijken. Ik wil starten met eerst drie keer een kwartier de hele 

groep te observeren waarbij de kinderen zelfstandig werken/spelen en daarna wil ik afsplitsen naar 

kleinere groepjes kinderen of individuen. Ik doe dit op deze manier, omdat ik zo een beter zicht krijg 

op de huidige aanpak van de kinderen.    

7.3 Gesprekken voeren  
In gesprek gaan met de kinderen levert veel informatie op. Je komt er achter hoe kinderen denken en 

wat ze ergens van vinden. Dit kan in de groep, maar dit kan ook individueel. Door in gesprek te gaan, 

kan je vragen stellen aan de kinderen. Hoe kijken ze ergens tegenaan, hoe groot is de motivatie en hoe 

pakken ze hun taken op. Wat doen ze als ze vastlopen. Maar je kan ook met de kinderen in gesprek 

gaan over wat zij prettig vinden en wat ze graag anders zouden willen zien in de stamgroep. In een 
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gesprek kan je veel aflezen van de lichaamshouding en de gezichtsuitdrukking. Vinden ze het moeilijk 

om hun eigen mening te geven, kunnen ze dit beargumenteren en hebben ze grip op hun eigen keuzes? 

7.3.1 Instrument  
In de aankomende drie weken ga ik drie keer per week een evaluatiekring doen met de hele stamgroep. 

Gericht op de zelfstandigheid, de zelfsturing, de taakaanpak en het welbevinden van het kind. Ook de 

motivatie wordt besproken. Hoe ging het afgelopen blokuur, wat ging goed en waar liep ik tegen aan. 

Vanuit de observaties en de kringevaluaties worden er drie kinderen gekozen waarbij een individueel 

gesprek plaatsvindt. In bijlage 2 is een vragenlijst te vinden.  

7.4 Aanpak format 
Het is essentieel voor de kinderen om zelf ook zicht te hebben op hoe zij hun taken aanpakken. Dit 

geeft ze inzicht in hun werkwijze en hun valkuilen en geeft ook zicht op wat voor hen persoonlijk werkt. 

Een format, samen opgesteld met de kinderen, kan helpen als houvast en dat kunnen ze elke keer erbij 

pakken als ze vastlopen op een taak.  

Ik maak hierbij gebruik van de aangeboden formats in het boek van Diana Smidts, Zelfsturing in de 

Klas. Achter in het boek staan een aantal werkbladen voor kinderen, die kinderen kunnen helpen hun 

eigen zelfsturing te vinden bij het aanpakken van een taak. Ik zal deze werkbladen gebruiken als 

inspiratie, maar samen met de kinderen ons eigen format opstellen wat aansluit bij de visie en 

doelgroep van de school.  

7.4.1 Instrument 
Ik zal in de komende drie weken gesprekken voeren met de kinderen en inventariseren waar ze 

eventueel op vastlopen en wat zou kunnen helpen. Aan de hand van deze inventarisaties stel ik samen 

met de kinderen een format op voor een plan van aanpak.   

In het format zal ik samen met de kinderen de volgende punten opstellen: 

• Wat ga ik doen 

• Wat heb ik nodig 

• Waar start ik en wat zijn de volgende stappen die ik daarna moet nemen 

• Wat kan ik al 

• Welke specifieke materialen heb ik nog nodig 

• Ik blijf tussendoor kijken naar hoe het gaat en of er iets eventueel anders moet 

• Ben ik klaar? Hoe ging het en doe ik dit de volgende keer ook zo.  

In bijlage 3 is een voorbeeld te zien uit het boek: Zelfsturing in de klas.  

7.5 Tijdspad  
 

Datum  Wat  

1 maart – 5 maart  Observeren van de hele klas 

8 maart – 12 maart  Observeren van een kleine groep 

15 maart – 19 maart  Gesprekken voeren met drie kinderen  

22 maart – 26 maart  Format opstellen met de kinderen  

29 maart – 2 maart  Format uitproberen  

5 april – 9 april  Format uitproberen  
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8. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de verzamelde gegevens en resultaten beschreven. Deze zijn aan de hand van 
het actieplan uitgeschreven. Als eerste zijn de observaties uitgewerkt, de daarop volgende paragaaf 
worden de gesprekken met de kinderen beschreven en tot slot is het ontwikkelde format toegevoegd.  
 

8.1 Observaties 
In de eerste twee weken zijn er observaties uitgewerkt. Terwijl de kinderen bezig waren met een 

blokperiode, is er geobserveerd. De observaties duurden een kwartier. De kinderen waren aan het 

werk en konden zelfzelfstandig aan de slag, nadat ze gebruik hadden gemaakt van het handje mochten 

ze mij om hulp vragen. De stappen van het handje zijn als volgt: 

- Zelf proberen 

- Stel je vraag in je tafel groepje 

- Stel je vraag aan een andere klasgenoot 

- Ga op zoek naar een expert  

- Stel je vraag aan de stamgroepleider 

 

Naast dat ik zelf heb geobserveerd, heb ik ook 2 andere stamgroepleiders laten observeren in mijn 

klas.  Hiervoor heb ik gekozen, omdat ik zelf met een andere blik kijk dan iemand die ‘vreemd’ is in de 

klas. Daarnaast is het moeilijker om jezelf te beschrijven dan wanneer een buitenstaander dit doet. 

Een buitenstaander kan meer objectief mijn rol als stamgroepleider observeren.    

In bijlage 4 zijn de observaties uitgewerkt. Alles wat de collega-stamgroepleider heeft gezien is cursief 

geschreven en bij de andere stamgroepleider dikgedrukt. Alle observaties zijn toegevoegd in 1 

document.  

Bij de groepsobservaties zijn een aantal kinderen die opvallen.  

1. Ro komt niet tot werken en leidt zichzelf en anderen veel af. Hij kletst met andere kinderen en 

is niet gemotiveerd voor zijn werk.  

2. Ma. zijn intrinsieke motivatie is niet groot. Hij maakt zijn werk zo snel mogelijk zodat hij snel 

aan de slag kan met iets leuks in zijn ogen. Hierdoor is hij niet kritisch naar zijn eigen werk toe 

en daagt hij zichzelf niet uit.  

3. Pi. is veel in dromenland en kan niet goed starten met een taak.  

4. Qu. Gaat vaak van zijn plek af en op bezoek bij andere kinderen. Hij houdt zich veel bezig met 

andere kinderen en dingen die om hem heen gebeuren. Vooral als iemand iets doet wat niet 

mag, gaat hij zich ermee bemoeien.  

5. On. heeft geen motivatie om aan het werk te gaan. Hij leidt niet zelf kinderen af, maar andere 

kinderen zoeken hem op. Daarnaast staart hij veel voor zich uit en vindt het moeilijk om te 

gaan starten. Ik heb mijn bedenkingen of dit een goede plek voor hem is.  

Wat bijzonder is, is dat je ziet dat Qu, Ro, en Ma elkaar veel opzoeken en elkaar afleiden. Ook viel op 

dat de gang vaak een plek is waar ze naartoe vluchten als de concentratie op is, er geen zin is om te 

werken of als het werk te moeilijk is. De afspraak is nu dat er maximaal zes kinderen per werkuur op 

de gang mogen werken en dat je maximaal één keer per dag op de gang mag werken. Daarnaast viel 

op dat het voor de kinderen niet duidelijk is wat ze moeten gaan doen als ze klaar zijn met hun werk. 

De kinderen vinden het moeilijk om zelf iets te verzinnen waar ze van kunnen leren. De reactie is nu 

vaak dat ze de iPad pakken en daar iets mee gaan doen. Bij de observatie werd het stukje omgeving 

gemist: bijvoorbeeld buitenspelende kinderen, externe mensen die binnenlopen. Deze punten zijn nu 
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opgeschreven bij de organisatie. Ik vond het interessant om te zien dat andere mensen die observeren 

meer punten opschrijven bij de stamgroepleider dan ik zelf. Hierbij zie je dat je toch veel dingen 

onbewust doet en dat kinderen je toch meer ‘nodig’ hebben dan ik zelf dacht.  

Voor de individuele observaties heb ik 3 kinderen gekozen: Pi, Qu en Ro.  

Bij Qu. komt naar voren dat hij zich niet genoeg kan focussen op zijn werk. Hij is te druk in zijn hoofd 

en te druk met andere dingen bezig. Alles is belangrijker dan zijn werk. Vooral bij rekenen kan het er 

ook mee te maken hebben dat het te makkelijk is en bij spelling en tekstschrijven kan het zijn dat hij 

niet goed weet hoe hij moet beginnen. Hij is bang dat het niet goed genoeg is. Qu. zweeft te veel rond 

in plaats van met zijn werk bezig te zijn. Hij wil het wel graag allemaal goed doen.  

Bij Ro. komt vooral zijn motivatie steeds terug. Hij heeft geen zin om te werken, vindt het onzin en 

leert er niks van. Hij maakt zijn werk zo snel mogelijk en slaat veel dingen over. Als er maar iets staat 

dan is het wel goed. Ro. kijkt zijn werk niet na want dat is niet belangrijk. Wanneer je te veel feedback 

levert wordt Ro. boos waardoor hij soms met ‘handschoentjes’ wordt aangepakt. Voor Ro. is het van 

belang dat hij hele duidelijke regels krijgt en dat hij ook beloond wordt wanneer hij iets goed heeft 

gedaan.  

Pi. is een rustige en lieve leerling in de klas. Voor haar is het lastig om lang focus te houden op haar 

werk en om van tevoren te overzien wat ze allemaal nodig heeft. Pi zou baat hebben bij een 

stappenplan die zou vertellen wat ze, voordat ze een taak start, allemaal zou moeten hebben. Ook zou 

het voor haar helpen als ze voor zichzelf een tijdspad kan maken met haar taak. Dat ze grip kan krijgen 

op haar eigen gedachten en haar eigen werk tempo.  

8.2 Conclusie uit de observaties 
Ik vind observeren een fijne manier om te kijken naar je klas. Je ziet heel veel gebeuren wanneer je de 
tijd neemt om te gaan observeren en je kan ook naar individuele kinderen kijken waardoor je veel 
beter ziet welke keuzes zij maken.  
Daarnaast moet er meer aandacht komen voor kinderen die snel afgeleid zijn, aan het dwalen zijn, hun 
concentratie zijn verloren of aan het dromen zijn. Deze kinderen moeten meer grip krijgen op de 
zelfsturing. Daarnaast is er veel last van de omgeving, andere kinderen die niet aan het werk zijn, 
kinderen op het schoolplein, mensen die de klas in komen.  
Ik schrik er ook van dat kinderen nog vaak blijven hangen op de inhoud van de les. Dat ze niet aan het 
werk kunnen, omdat ze de stof niet snappen of het te moeilijk is. Wat opviel was dat wanneer de 
kinderen betrokken waren bij de instructie, doordat de leerstof en het leergesprek aansloot bij hun 
belevingswereld, de kinderen makkelijker aan het werk gingen. Hier kan ik als stamgroepleider nog 
meer voor bedenken en ze handvatten geven. Ook zie je in de observaties van andere 
stamgroepleiders dat ik nog steeds best vaak nodig ben om de kinderen aan de slag te laten gaan. Ik 
moet  nog te vaak waarschuwen op het gedrag en werkhouding van de kinderen.  
Het is goed om te lezen dat ik veel gebruik maak van leergesprekken waardoor ze daarna weer zelf aan 
de slag kunnen.  
 
Bij de individuele observaties komt eruit dat Qu. meer grip op zijn eigen handelen nodig heeft. Hij heeft 
behoefte aan een consequenter plan van aanpak. Welke taak moet ik gaan doen? Hoelang ben ik hier 
mee bezig? Door een duidelijk plan kan Qu. misschien zich beter concentreren. Ik ben benieuwd hoe 
het gaat wanneer hij werkt met het plan van aanpak.  
Ro. heeft meer begeleiding en controle nodig en hij zou baat hebben bij een beloningssysteem. 
Wanneer dit wordt opgenomen in zijn plan van aanpak kan het hem motiveren. Ook is het belangrijk 
voor hem dat hij met een kritische blik naar zijn eigen werk blijft kijken en het niet te snel maakt.  
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Pi. moet hulp krijgen bij het aanpakken van een taak. Waar moet ze beginnen? Wat heeft ze daar voor 
nodig? Ze heeft ook hulp nodig bij het sturen van haar gedachten. Op welke prikkels ga je in en welke 
prikkels negeer je?  
In hoofdstuk 9.3 worden de resultaten van de één op één leergesprekken van de kinderen beschreven. 
Ik heb ervoor gekozen om met drie kinderen in gesprek te gaan. In dit gesprek kan ik achterhalen of 
mijn gedachten kloppen en of ik nog meer achter het gedrag van de kinderen kan kijken. Ik heb gekozen 
voor Ro en Qu. Ik heb ook gekozen voor Cat. een kind die een goede werkmotivatie heeft en altijd op 
tijd klaar is met haar werk. Wanneer ze denk het niet te gaan redden, neemt ze het werk mee naar 
huis. Ik ben benieuwd of ik uit het gesprek kan achterhalen wat de leerbehoeftes zijn nadat het 
weekplan klaar is.  
 

8.3 Leergesprekken individueel 
Met drie kinderen zijn leergesprekken gevoerd. De uitwerkingen van de gesprekken zijn te vinden in  
bijlage 5. Aan alle drie de kinderen zijn dezelfde vragen gesteld. Deze zijn te vinden in bijlage 2.  
De gesprekken verliepen eigenlijk zoals verwacht. De kinderen konden precies vertellen waar ze 
tegenaan liepen tijdens het werken.  
 
Qu. vindt het werk te makkelijk en vindt het moeilijk om zich te concentreren. Hij vindt dat hij veel 
moet opschrijven vooral bij rekenen en daar raakt hij gedemotiveerd van. Wanneer hij alleen de 
uitkomst zou hoeven opschrijven, zou hij het minder erg vinden. Het is voor Qu. fijn als zijn hoofd leeg 
is, daarom werkt hij op dit moment met muziek zo kan hij zich beter concentreren. Zijn weekplanning 
afkrijgen is belangrijker voor hem. Qu. weet wat hij moet doen als het werk af is en kan aan de slag 
met zijn individuele taak. Als hij helemaal klaar is, zou hij graag sneller willen leren typen.  
Voor Qu. zou het helpen om de druk van het weekplan af te halen en hem per dag of per taak te 
begeleiden. Voor deze taak heb je 40 minuten. Na die 40 minuten ga je nakijken tot waar je bent 
gekomen. Op deze manier oefent hij met al zijn taken en niet alleen met die taak waar hij heel lang 
over doet. Voor Qu. is het elke week weer een strijd om zijn weekplan af te krijgen en voelt hij het als 
falen als dat niet lukt. De lat voor Qu. ligt te hoog. Het helpt hem om wat meer vertrouwen te krijgen 
in zichzelf waardoor hij weet dat hij het kan en daarna kan gaan werken aan zijn eigen organisatie. 
 
Bij Ro. zie je vooral terug dat hij het werken niet leuk vindt en niet belangrijk. Hij ziet niet de 
meerwaarde in van naar school gaan en hij haalt geen plezier uit het werken. Hij gaat liever kletsen op 
de gang en speelt spelletjes op de iPad. Hij maakt niet al het rekenwerk, omdat hij dan helemaal 
gedemotiveerd wordt. Het kritisch zijn op eigen werk lukt Ro. niet. Hij kijkt zijn eigen werk niet na 
behalve als ik het zeg. Ro. werkt vaak op de gang waar minder controle is. 
Ik vind het heel moeilijk om Ro. te motiveren voor zijn werk en hem in te laten zien wat het belang is 
van kritisch kijken naar je eigen werk. Ik weet niet goed hoe ik deze cyclus met hem kan doorbreken. 
Ik zie wel dat het werk moeilijk voor hem is, dit komt doordat hij weinig oefent en niet kritisch is naar 
zijn eigen werk. Ik wil bij Ro. proberen om de aangeboden lesstof meer aan te laten sluiten bij zijn 
leefwereld en ik wil met hem in gesprek gaan om te kijken wat zijn visie is hoe hij leert en wat hij 
eventueel zelf nodig denkt te hebben. Ik ga vaker met hem 1 op 1 werken en hem meer begeleiding 
geven bij rekenen. Daarnaast moet hij het eerste werkuur in de klas werken. 
 
Cat. is een kind die hard werkt en een goede concentratie heeft. Ze spreekt andere kinderen erop aan 
als ze te veel lawaai maken en als ze zich niet kan concentreren. Cat. heeft een goede motivatie en 
heeft altijd haar werk op tijd af. Ze kijkt haar werk altijd direct na en is kritisch naar haar eigen werk. 
Als ik haar werk nog eens nakijk, dan kan ik zelden nog een fout vinden. Als Cat. klaar is met haar werk 
gaat ze altijd wat anders doen waar ze wat van kan leren. Voor Cat. is het werk wat gemaakt moet 
worden niet heel moeilijk. Ze komt vragen stellen als ze iets niet snapt. Een kind als Cat. wil je er wel 
10 van in je klas. Ik vind het bij haar wel extra moeilijk om uit te zoeken hoe ik Cat. kan helpen om haar 
zelfstandigheid te bevorderen.  
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Uit de gesprekken kan ik de conclusie trekken dat alle kinderen heel erg verschillend zijn. Qu. wil heel 
graag zijn werk perfect maken waardoor hij zich er niet toe kan zetten. Hij zou baat hebben bij meer 
betrokkenheid bij de leergesprekken zodat hij na de leergesprekken direct aan de slag kan. Ro.is niet 
intrinsiek gemotiveerd en bij Cat. lukt het allemaal heel goed.  
Ik zou het interessant vinden om verder uit te gaan zoeken met welke verschillende executieve functies 
de kinderen worstelen en hoe ik ze daar het beste bij zou kunnen helpen. Daarnaast wil ik gaan kijken 
hoe ik de betrokkenheid van de kinderen kan vergroten en of de inhoud van de leerstof aansluit bij de 
kinderen.  
 

8.4 Denkstappen   
Samen met de kinderen heb ik in de kring een plan van aanpak gemaakt. Deze is te zien in bijlage 6. 
Het was leuk om dit met elkaar te doen. Alles wat te zien is op het formulier, is vanuit de kinderen 
gekomen. Ik heb aan de kinderen gevraagd wat zij belangrijk vinden in een plan van aanpak. De 
kinderen konden goed vertellen hoe ze een taak aanpakken en waar ze mee beginnen. Doordat ik het 
volledig vanuit de kinderen heb laten komen, voelt het nu als een aanpak van ons samen en niet alleen 
van mij. Doordat de kinderen zelf hebben nagedacht over wat erop moet komen te staan, kunnen ze 
er ook makkelijker mee werken.  
Er vielen mij een paar dingen op waar de kinderen mee kwamen:  
 

- Lees eerst de opdracht voordat je gaat starten. Ik denk dat sommige kinderen er tegenaan 
lopen dat ze niet eerst de opdracht lezen voordat ze met de opdracht starten waardoor ze de 
opdracht niet begrijpen of het later opnieuw moeten doen omdat ze het niet goed hebben 
gedaan.  

- Spreek met jezelf een tijd af hoelang je bezig bent met de opdracht. Ik vond dit een hele 
mooie. Ik had hier zelf nog niet over nagedacht, maar voor bijvoorbeeld Pi. en Qu. is dit een 
hele fijne afspraak. 

- Het handje. Ik vond het heel fijn dat de kinderen het handje benoemden. Dit geeft bij mij aan 
dat de kinderen met het handje werken en de stappen volgen die erop staan.  

- Het kritisch nakijken. Ik heb meerdere keren in de kring besproken dat het onwijs belangrijk 
is dat je je eigen werk kritisch nakijkt. Ik vind het dan tof om te horen dat de kinderen de juiste 
stappen hebben onthouden en ook weten wat ze moeten doen als iets niet lukt.  

 
Naast de inhoud was het ook erg leuk om samen aan een vormgeving te werken.  Ik heb onwijs genoten 
van de toffe discussie die daaruit ontstond. Wat is belangrijk en hoe houd je het overzichtelijk? Er staat 
vrij veel tekst op het formulier. Samen hebben we gekeken hoe we de tekst konden minderen.  
 
We hebben de denkstappen twee weken uitgeprobeerd. Het viel op dat een aantal kinderen heel 

consequent gebruik maakten van de stappen, maar dat ook een aantal kinderen er steeds aan moesten 

worden herinnerd. Bij de evaluatie gaven sommige kinderen aan dat ze de stappen eigenlijk al wel 

geautomatiseerd hebben, dus dat ze het blaadje minder nodig hebben. Dit zijn meestal de kinderen 

die ook al een goede werkhouding hebben. Voor de andere kinderen is het belangrijk dat ze de stappen 

nog steeds blijven gebruiken. Veel kinderen gaven aan dat ze de stap: ‘Spreek af met jezelf tot hoe lang 

ben je hiermee bezig’ fijn vonden. Ik denk dat het stappenplan voor de kinderen met een goede 

werkhouding minder effect heeft, omdat ze zelf al een manier hebben gevonden die goed voor ze 

werkt. Voor kinderen met een zwakke werkhouding zijn de stappen heel waardevol, maar juist deze 

kinderen moet je vaker helpen herinneren om het stappenplan te pakken. Wat vaak resulteert met 

een zucht. Voor mij als stamgroepsleider helpt het stappenplan om de kinderen goed te begeleiden 

met een taak. Bij elke taak kan ik hetzelfde vragen met dezelfde argumentatie.  
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8.5 Eindconclusie  
Door alle onderzoeken die gedaan zijn, krijg ik een steeds beter beeld van de kinderen in mijn klas. De 

observaties hebben mij inzicht gegeven in welke kinderen een goede basis hebben voor 

zelfverantwoordelijk leren en welke kinderen hierin nog veel begeleiding nodig hebben. Bij de 

individuele observaties kon ik ook goed zien waar de kinderen dan vastlopen. Door leergesprekken te 

voeren met de kinderen ben ik iets wijzer geworden over hoe deze kinderen denken. Veel wist ik 

eigenlijk al wel.  

Doordat alle kinderen zo verschillend zijn en tegen verschillende problemen aan lopen, is het heel 

moeilijk om een goede manier te vinden die voor iedereen werkt. Zo speelt bij leerling Ro, intrinsieke 

motivatie een grote rol en is het voor mij als stamgroepleider belangrijk dat ik achter het gedrag blijf 

kijken en dat de leerstof aansluit bij zijn leerproces. Ook is het belangrijk dat ik als stamgroepleider 

ervoor zorg dat zijn betrokkenheid groeit. Voor Qu. is het van belang dat hij de lat voor zichzelf minder 

hoog legt en zelf meer invloed kan uitoefenen op wat voor hem leerzaam is. Bij leerling Pi. is het van 

belang dat ze meer structuur aangeboden krijgt. Hoe pak ik een taak aan? De denkstappen geven een 

aantal kinderen in mijn stamgroep een houvast, maar voor andere kinderen is het iets wat ze al lang 

beheersen en nog weer andere kinderen demotiveert het. Daaruit kan ik concluderen dat er te veel 

verschillende factoren meespelen om het voor iedereen 100% optimaal te maken.  

Factoren zoals: de inhoud van de stof, de omgeving, de organisatie, de rol van mij als stamgroepleider, 

de betrokkenheid, het materiaal en de planning spelen een rol. Zelfs wanneer al deze factoren 

optimaal zijn, kunnen de executieve functies van een kind alsnog invloed hebben. Door deze duidelijk 

in kaart te brengen, wil ik inspringen op de specifieke leerbehoeftes van elk kind. Dit leg ik verder uit 

binnen mijn bijstellingen.  

Eén van de conclusies zou kunnen zijn, dat het goed is om samen met de kinderen de leerstof te 

bekijken en ze hier meer eigenaarschap over te geven. Waar loop jij bij dit doel tegenaan en hoe denk 

jij dat je dit het beste eigen kan maken? Welke oefening heb je hiervoor nodig?  

Ik zou verder willen onderzoeken hoe de betrokkenheid is van de kinderen op hun taakinitiatie. Ik 

denk dat mijn leergesprekken(instructies) hierbij een rol kunnen spelen. In hoeverre spreek ik hun 

taal waardoor de kinderen betrokken raken bij hun eigen leerproces?  

Ik denk dat het kan helpen om per kind individueel te kijken naar de invulling van zijn of haar 

weekplan. Wat gaan wij deze periode leren? Hoe wil ik dat gaan aanpakken? Wat heb ik hiervoor 

nodig? In welke mate heb je je omgeving hiervoor nodig (denk aan de stamgroepleider, de 

klasgenoten en het klaslokaal)? 

Het is goed om te kunnen zien op welk moment welke rol nodig is. Ik wil de coach van de groep zijn 

zodat er ruimte is voor de kinderen die dit nodig hebben om te bepalen wat en hoe ze willen leren. 

Daarnaast wil ik mijn rol als begeleider en soms als instructeur inzetten wanneer het moment en het 

kind erom vraagt.  

Op dit moment is het van belang om de kinderen in te laten zien waar ze voor zichzelf nog aan 

kunnen werken. Waar ligt mijn valkuil en hoe kan ik dat het beste oplossen?  Waar ben ik goed in en 

waar kan ik nog winst behalen? Door meer achter het werkgedrag te kijken bij kinderen, denk ik dat 

ik de kinderen kan ondersteunen om meer grip te krijgen op hun eigen handelen, waardoor de 

zelfsturing groeit. Ik denk dat het een goede manier is om dit te doen aan de hand van de executieve 

functies. Ik denk dat het mij meer inzicht geeft in de taakaanpak van een kind. Hier ga ik in de 

bijstellingen verder op in.  
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9. Bijstellingen  
Zoals te lezen is in het vorige hoofdstuk zijn er te veel verschillende factoren die een rol spelen bij het 

zelfverantwoordelijk leren om een goed plan van aanpak te maken. Ik heb in het vorige hoofdstuk 

geconcludeerd dat het van belang is dat de kinderen zelfinzicht krijgen in hun eigen werkproces en dat 

ze zelf mee moeten kunnen bepalen hoe ze de leerstof eigen maken. Net zoals bij rekenen en spelling 

is er eerst een gezamenlijke instructie, maar daaropvolgend hebben alle kinderen verschillende 

vraagstukken. Bij rekenen en spelling werken bijna alle kinderen op hetzelfde moment aan hetzelfde 

doel. Om zelfverantwoordelijk leren te kunnen beheersen is het van belang om zelfstandigheid en 

zelfsturing optimaal te beheersen. Op deze onderdelen kan niet iedereen aan één doel werken. 

Iedereen heeft zijn eigen leerproces en zijn eigen factoren die in de weg staan. Het kan problemen 

geven voor de stamgroepleider, maar het stimuleert kinderen tot zelf nadenken en bezig te zijn met 

de executieve functies.  

In mijn vorige plan van aanplak heb ik mij vooral gericht op de zelfstandigheid van de kinderen. In mijn 

klas loopt dit aardig goed waardoor ik mij nu verder wil verdiepen in de zelfsturing van de kinderen. Ik 

moet mij gaan verdiepen in de executieve functies om inzicht te krijgen in het werkgedrag van de 

kinderen.  

Voor de bijstellingen zou ik individueler aan de slag willen. Om uit te gaan zoeken welke factoren uit 

de lijst Executieve Functies van invloed zijn op het individuele kind en ik wil dit inzichtelijk maken voor 

de kinderen. 

 Dit wil ik gaan doen op de volgende manier, Ik wil gaan uitzoeken bij elk kind: 

• Bij wie lukt alles of lijkt het alsof het zo is?  

• Wie heeft er meer begeleiding nodig? Voor wie is de leerstof te moeilijk?  

• Bij wie moet er gewerkt worden aan de intrinsieke motivatie? 

• Voor wie is er meer structuur nodig? 

Hiervoor ga ik twee bijstellingen uitvoeren: 

• Starten met een observatielijst gericht op de executieve functies.  

• Individuele leergesprekken voeren en hierbij maak ik gebruik van de observatielijst.  

 

Ik kies ervoor om de executieve functies verder uit te gaan diepen, omdat zo de verschillende factoren 

van het zelfverantwoordelijk leren het beste naar voren komen. Hierbij is belangrijk dat ik een 

coachende rol aanneem. Het is belangrijk dat ik hierbij de vraag van het individuele kind in de gaten 

houd.  

Als derde bijstelling ga ik werken aan mijn instructies/leergesprekken zodat hun motivatie toeneemt 

en de betrokkenheid op de leerstof wordt vergroot. Ik maak hierbij gebruik van mijn 

nieuwsgierigheid om in de belevingswereld van de kinderen te komen. Zijn ze betrokken? Hebben ze 

het begrepen? Hoe gaan ze er mee aan het werk? Hoe pakken ze het aan? Wat willen ze nog meer?  
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9. 1 Observatielijst executieve functies  
Er zijn een heleboel verschillende executieve functies die een rol kunnen spelen bij de zelfsturing van 

kinderen. In de afbeeldingen onderaan deze pagina staan de verschillende executieve functies 

uitgewerkt. Deze worden in de kring besproken en in de klas opgehangen, zodat alle kinderen in de 

klas op de hoogte zijn waar we op dit moment mee bezig zijn. Waar lopen de kinderen tegenaan 

waardoor ze geen optimale zelfsturing hebben? Waar hebben ze hulp bij nodig om dit beter te kunnen 

ontwikkelen en waar zit ik als stamgroepleider te veel bovenop en zou ik meer een coachende rol bij 

aan moeten nemen? Deze observatie lijst is te vinden in bijlage 7.  

9.1.1 instrument  
Voor de observaties maak ik gebruik van het observatie-formulier van: Zien in de klas. Hij heet wijzer 

in executieve functies. Dit observatieformulier is onderverdeeld in verschillende categorieën: de 

inhibitie, werkgeheugen, taakinitiatie, emotieregulatie, flexibiliteit, planning en organisatie en 

zelfregulatie. Bij elke categorie zijn verschillende punten verwerkt. Deze worden ingevuld per kind die 

opvalt. Ik ga dit doen bij: Ro, Qu, Ma, On en Pi. Dit doe ik twee keer per kind.  

9.2 leergesprekken individueel  
Nadat ik Ro, Qu, Ma, On en Pi. heb geobserveerd, ga ik een gesprek met ze voeren. Ik wil ze meer 

inzicht geven in hun eigen executieve functies en samen met ze een plan bedenken wat goed werkt en 

waar ze tegenaan lopen. Wat hebben ze nodig voor hun eigen proces om het zelfverantwoordelijk 

leren te stimuleren?  

9.2.1 Instrument  
Ik ga mijn observatielijst met de kinderen delen. Waarbij ik aan de kinderen laat zien wat heel goed 

gaat en waar ze nog aan kunnen werken. Aan de hand van het document: Kijken achter werkgedrag 

(vanuit de executieve functies) van ‘Het Kan’. Wil ik aanpassingen samen met de kinderen maken, de 

kinderen tips geven en met de kinderen een format gaan maken voor wat zij nodig hebben. Ook wil ik 

de kinderen meer eigenaarschap laten hebben over het werk dat gemaakt moet worden. Ik wil met ze 

in gesprek gaan over wat zij nodig hebben om gemotiveerd te worden voor het werk en hoe we dat 

aan zouden kunnen pakken. Ik wil kinderen de begeleiding geven die ze daarbij nodig hebben.  

9.3 Betrokkenheid stimuleren  
Ik wil ervoor zorgen dat ik de betrokkenheid van de kinderen meer ga stimuleren bij mij in de 
stamgroep. Dit wil ik gaan doen door meer in te gaan spelen op de leefwereld van de kinderen. 
Wanneer de kinderen zich iets afvragen of met een interessant onderwerp komen, wil ik daarop 
inhaken en vanuit daar leergesprekken gaan voeren. Ik wil gaan onderzoeken of op deze manier de 
betrokkenheid wordt vergroot van de kinderen. Dit vraagt van mij als stamgroepleider ook een 
aanpassing; ik moet actiever opletten wat de kinderen zeggen en hier dan een link mee gaan leggen 
naar de leerstof. Ik wil hiermee gaan beginnen met spelling. Ik wil elke week helder hebben welke 
categorie aan de beurt is en dan wil ik opletten of een kind met deze categorie een woord zegt en daar 
dan op in haken. Daarnaast wil ik ook kijken of ik een onderwerp kan opvangen waarmee we een 
project kunnen gaan starten.   
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10. Resultaten  
Vanwege de sluiting van de scholen in december 2021 door corona is het mij niet gelukt om de 
bijstellingen die ik heb gedaan te onderzoeken in mijn groep. Van de bijstellingen zijn helaas geen 
resultaten te verwerken. Hieronder beschrijf ik wat de mogelijke resultaten kunnen zijn.  
 

10.1 Mogelijke resultaten executieve functies  
Voor de observatielijst van de executieve functies heb ik de drie kinderen uitgekozen die ik ook 

individueel heb geobserveerd bij de eerdere observaties. Per kind beschrijf ik mijn verwachtingen van 

de uitkomst van het formulier en de tips die ik hen zou kunnen hebben gegeven in het leergesprek van 

het formulier: Kijken achter het werkgedrag van ‘Het Kan’.  

10.1.1 Leerling 1: Ro.  
Ik verwacht dat Ro. bij inhibitie zwak zal scoren. Hij vindt het moeilijk om gefocust te blijven op zijn 

werk en om zelf in te schatten wat de consequenties zijn van zijn gedrag. Ik denk dat Ro. bij het 

werkgeheugen op een aantal punten zwak zou scoren. Zijn geheugen op de korte termijn is redelijk tot 

goed. Hij kan prima een handeling van 5 stappen uitvoeren. Zijn huiswerk op tijd inleveren en zijn 

spullen kwijtraken daarentegen zijn zwakkere punten. Bij taakinitiatie denk ik dat Ro. vooral moeite 

heeft met starten aan een taak waar niet zijn interesse ligt. Hij vindt het ook lastig om na de instructie 

direct te gaan starten aan een taak. Daarnaast kan hij wel goed prioriteiten stellen. Welke taken vindt 

de juf belangrijk dat ik als eerste maak? Bij de emotieregulatie scoort Ro. heel zwak. Hij kan niet goed 

doorzetten als iets niet lukt. Hij vindt het ook heel moeilijk om samen te werken. Op flexibiliteit en 

planning en organisatie scoort Ro. waarschijnlijk hoger. Hij weet precies wat hij wanneer af moet 

hebben, zodat hij voldoet aan de verwachtingen en kan omgaan met onverwachte wisselingen in het 

dagprogramma. Hij kan ook mijn inbreng accepteren, maar vindt het wel lastig om gemaakte fouten 

te herstellen. Zelfregulatie is niet één van de sterkste punten van Ro. Hij reflecteert niet op zijn eigen 

werk en hij corrigeert liever niet zijn eigen fouten. Gemaakt is gemaakt.  

In het gesprek met Ro. wil ik vooral inzoomen op het eerste en het laatste onderdeel. Ik wil hem de 

punten laten zien waarop ik heb geobserveerd. Voor het eerste onderdeel wil ik met hem gaan kijken 

naar zijn taken. Ik wil met hem per werkuur gaan kijken welke taken hij gaat maken. Deze taken gaat 

hij zelf plannen per werkuur. Elk werkuur moet hij twee taken gaan kiezen. Na elke taak wil ik dat hij 

aan mij gaat laten zien wat hij heeft gedaan en ik stel hem de vraag hoe hij denkt dat het gegaan is. Ik 

wil dat hij bij mij aan de instructietafel zijn werk met een gekleurde pen gaat nakijken, zodat ik kan 

meekijken hoe het werken is gegaan. Samen kunnen we de fouten bekijken. Bij opdrachten die hij 

moeilijk vindt, wil ik door middel van modelen zijn innerlijke stem stimuleren. Op deze manier werken 

we direct aan zijn zelfregulatie. Wanneer ik merk dat hij meer ruimte kan krijgen, zal ik hem deze 

geven.  Voor mijzelf is het goed om erop te letten dat ik direct gewenst gedrag beloon en dat ik niet 

steeds zijn naam door de klas heen roep, maar even naar hem toe loop om hem te corrigeren. Wanneer 

deze punten beter lukken, wil ik aan de slag met zijn emotieregulatie.  

10.1.2 Leerling 2: Qu 
Bij inhibitie scoort Qu waarschijnlijk redelijk. Nu hij werkt met muziek, kan hij goed doorwerken ook al 

is er afleiding. Hij kan een taak direct afmaken en kan goed omgaan met uitgestelde aandacht. Hij vindt 

het wel moeilijk om op zijn beurt te wachten tijdens een kringgesprek en staat tijdens het werken vaak 

op. Zijn werkgeheugen is erg goed. Soms levert hij zijn huiswerk niet in, maar dat komt niet omdat hij 

het vergeten was. Qu. is bij de instructie altijd goed betrokken en hij kan goed prioriteiten stellen en 

een strategie kiezen. Hij vindt het wel lastig om na de instructie direct te gaan starten aan zijn taak. 

Naast dat zijn taakinitiatie goed is, heeft Qu. ook een goede emotieregulatie, behalve als het 
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rechtvaardigheid betreft, dan vindt hij het moeilijker om dat los te laten. Ik denk dat hij ook kan 

doorzetten om een taak nogmaals te proberen. Flexibiliteit scoort Qu. verschillend op. Als er een 

onverwachte wisseling is in het programma vindt Qu. dit niet erg, maar om de inbreng van een ander 

mee te nemen, vindt hij nog wel eens lastig. Als hij een idee voor ogen heeft, vindt hij het lastig om 

hiervan af te wijken. Op planning en organisatie valt Qu. op meerdere punten uit. Hij kan niet goed 

plannen, hij weet niet hoelang hij met een taak bezig gaat zijn en wanneer zijn taak af is. Hij gaat dan 

ronddwalen. Ook houdt hij zich nooit aan zijn weekplanning. Hij kiest altijd een random taak van zijn 

weekplanning. Ik verwacht dat Qu. goed kan reflecteren en hier ook het nut van inziet. Alleen komt hij 

hier niet aan toe in zijn weekplanning.  

Voor leerling Qu. wil ik aan de slag met de twee onderste punten. Ik wil hem meer het gevoel geven 

dat hij meester is van de doelen die hij wil behalen, zodat hij meer gemotiveerd raakt voor het werk 

wat hij doet. In een eerder leergesprek gaf Qu. aan dat hij alles makkelijk vindt en het teveel dezelfde 

sommen zijn. Ik wil met hem zijn weektaak gaan bekijken en met hem gaan afspreken wat hij wel en 

niet gaat maken. Bijvoorbeeld; bij spelling kies jij de drie moeilijkste opdrachten waar jij het meeste 

van leert. Ik wil dan wel dat je ze daarna direct nakijkt. Blijkt uit je reflectie dat je veel fouten hebt 

gemaakt dan moet je zelf beoordelen of je toch nog wat meer moet oefenen. Op deze manier leg ik de 

verantwoordelijkheid meer bij Qu en ziet hij minder op tegen al zijn werk. Ik wil hem een time timer 

geven zodat hij meer bewust is van de tijd die hij aan een taak besteedt. Ik wil dat hij met zichzelf 

afspreekt hoelang hij met de taak bezig is. Voor mij is het van belang dat ik hem vooral positief benader 

en samen met hem reflecteer op het afgelopen werkuur. Is het gelukt wat je wilde maken? Heb je de 

doelen beheerst, die je wilde beheersen dit werkuur? Ik hoop dat Qu. op deze manier meer grip krijgt 

op zijn eigen leerproces, waardoor hij meer grip krijgt op zijn planning.  

10.1.3 Leerling 3: Pi.  
Voor Pi. spelen interne en externe factoren een grote rol bij het gebrek aan concentratie. Pi is altijd 

heel stil aan het werk, maar neemt alles in zich op wat er om haar heen gebeurt. Als ik verder kijk naar 

de punten bij inhibitie beheerst ze de andere vaardigheden zeker. Het werkgeheugen van Pi. is naar 

mijn verwachting goed. Ze weet wat ze moet doen, raakt geen spullen kwijt en maakt haar huiswerk 

zorgvuldig. Bij taakinitiatie verwacht ik ook dat Pi. heel wisselend scoort. Ze maakt een taak af voordat 

ze begint aan een andere taak, maar het opstarten van een taak en het afmaken van een taak kost heel 

veel tijd. Ze start zeker niet direct na de instructie. Ze is eerst vijf minuten bezig om te bedenken welke 

taak ze moet gaan doen. Ze kan wel goed prioriteiten stellen. Welke taak ga ik als eerste doen? De 

emotieregulatie bij Pi. is goed. Ze kan goed samenwerken met andere kinderen. Ze kan goed feedback 

ontvangen en ze kan haar gevoel goed uitspreken. Daarnaast is Pi. ook erg flexibel. Ik verwacht dat ze 

het belangrijk vindt dat ze gemaakte fouten herstelt. Bij het kopje planning en organisatie verwacht ik 

dat Pi. zwakker scoort. Naast dat ze wel goed voor zichzelf kan plannen en hier ook het juiste tijdsdoel 

bij kan bedenken, kan ze zich niet zetten tot het werken zelf. Bij zelfregulatie verwacht ik dat Pi. heel 

wisselend scoort. Ze richt zich vooral op de kwaliteit van het werkt en raffelt het zeker niet af en ze 

weet precies waar ze goed in is en minder goed en ze controleert haar eigen werk heel goed, maar ze 

kan zich niet tot het werken zetten.  

Het gesprek met Pi. vind ik moeilijker in te schatten. Ze heeft vooral heel veel interne afleiding. Haar 

motivatie is enorm goed en haar doorzettingsvermogen ook, maar alles wat om haar heen gebeurt 

neemt ze in zich op en gaat ze over nadenken. Als ik kijk naar het document: Achter het werkgedrag 

kijken van ‘Het kan’ zal ik de volgende punten met haar willen bespreken. Ik denk dat het voor Pi. goed 

is om met een timetimer te gaan werken en een kop telefoon op te gaan zetten. Zodat ze bewuster 

wordt van de tijd en minder prikkels van haar omgeving binnenkrijgt. Ik verwacht ook dat het helpt 

voor Pi. om een stappenplan te maken met picto’s per vak, zodat het gevisualiseerd is. Ik wil ook samen 
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met Pi. haalbare doelen gaan stellen, zodat ze trots op zichzelf kan zijn. Welke taken ga je deze 

blokperiode proberen te maken? Op maandag wil ik samen met haar naar het weekplan gaan kijken. 

Ik wil dan dat ze aangeeft met kleurtjes welke taken in het eerste werkuur gedaan gaan worden en 

welke taken in het tweede werkuur op de planning staan. Daarnaast verwacht ik dat het voor Pi. kan 

helpen om een andere plek te gaan kiezen om te werken. Waar zijn de prikkels het minst? 

10.3 Eindconclusie executieve functies  
Bij Ro. spelen veel verschillende factoren mee. Je kan niet aan alle factoren tegelijkertijd werken. Het 

is voor Ro. belangrijk dat hij de leerstof goed gaat begrijpen. Dan krijgt hij misschien ook meer plezier 

in het werk en groeit zijn intrinsieke motivatie. Het is voor Ro ook belangrijk dat hij het gevoel heeft 

dat er gecontroleerd wordt wat hij doet. Wanneer hij ruimte voelt, probeert hij er onder uit te komen.  

Voor Qu. is het belangrijk dat hij het gevoel krijgt dat hij mee kan denken over zijn eigen leerproces en 

daarin het gevoel heeft zijn eigen keuzes te maken. Ik denk dat Qu hierdoor sneller meer motivatie 

vindt om zijn werk af te maken.  

Voor Pi. is het vooral belangrijk dat ze weet welke stappen ze moet nemen om te kunnen starten aan 

een taak. Ook is het belangrijk dat ze zo min mogelijk prikkels om zich heen heeft waardoor ze afgeleid 

kan worden.  

De observaties ga ik de aankomende weken uitvoeren. Ik ben benieuwd of ik dan terug zie wat mijn 

verwachtingen waren. Ik vind het leuk om te ervaren dat ik de kinderen voor mijn gevoel best goed 

ken. Ik kan de lijsten invullen zonder ze op dat moment te hebben geobserveerd. Ik ben heel erg 

benieuwd of dat klopt. Naast de drie kinderen die hierboven uitgeschreven zijn ga ik ook Ma., On. en 

Cat. observeren. Ma. en On. ga ik observeren omdat zij ook opvielen in de eerdere observaties. Cat. ga 

ik observeren, omdat ik benieuwd ben of zij de executieve functies daadwerkelijk goed beheerst. Ik 

verwacht dat ik dit formulier vaker in ga zetten bij kinderen waarbij het niet lukt om tot werken te 

komen. Uit de bijstelling is gebleken dat het belangrijk is dat je achter het gedrag van de kinderen blijft 

kijken en dit vooral doet aan de hand van de executieve functies. Ik denk dat deze bijstelling effectief 

is. Ik heb hierdoor geleerd om achter het werkgedrag van de kinderen te kijken en zorgvuldig aan de 

slag te gaan met executieve functies en kinderen daarbij te ondersteunen. Ik denk dat, wanneer de 

gesprekken met de kinderen zijn gevoerd en we samen een plan hebben gemaakt, er zeker resultaat 

geboekt gaat worden. Een valkuil is wel dat je consequent moet blijven en de afspraken moet 

nakomen. Wanneer je het loslaat zullen kinderen snel weer in het oude gedrag terugvallen.  

10.2 Mogelijke resultaten en conclusie stimuleren betrokkenheid 
Ik verwacht dat de kinderen meer betrokken zullen zijn bij het werk doordat het beter aansluit bij de 

belevingswereld van de kinderen. Ik verwacht dat dit de taakinitiatie vergroot waardoor de kinderen 

een betere zelfsturing kunnen laten zien. Hierdoor vergroot het zelfverantwoordelijk leren. Ik verwacht 

dat het voor mij als stamgroepleider een uitdaging zal zijn aan het begin. Ik denk dat het moeilijk zal 

zijn om momenten te vinden waarop ingehaakt kan worden, maar dat dit door ervaring steeds 

makkelijker zal worden en je steeds meer zal horen. Ik verwacht dat het uiteindelijk positief werkt op 

de sfeer in de groep en de kinderen het leuker vinden om dingen te leren omdat het dicht bij henzelf 

ligt.  
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10.4 Eindconclusie meesterwerkstuk  
Aan het begin van het werkstuk is de volgende hoofdvraag opgesteld:  

‘Welke factoren zijn van invloed op de taakaanpak van een kind en hoe kan je het zelfverantwoordelijk 

leren bevorderen? ‘ 

Uit het onderzoek is gebleken dat er heel veel verschillende factoren zijn die invloed kunnen hebben 

op de taakaanpak van een kind die het zelfverantwoordelijk leren bevorderen. Door factoren zoals de 

omgeving, de inhoud van de stof, de organisatie, de stamgroepleider zo optimaal mogelijk te maken 

help je een kind om de zelfverantwoordelijkheid te kunnen zijn. Maar om de zelfverantwoordelijkheid 

te laten groeien moet er gekeken worden naar de rol van de stamgroepleider en achter het werkgedrag 

van het kind.  

Ik verwacht dat één van de conclusies zou kunnen zijn dat mijn rol als stamgroepleider een grote rol 

speelt bij het zelfverantwoordelijk leren. In mijn rol als stamgroepleider moet ik flexibel kunnen zijn en 

me ervan bewust zijn wanneer ik een coachende, een begeleide rol of zelfs een instruerende rol aan 

moet nemen. Daarnaast verwacht ik dat mijn rol als stamgroepleider de betrokkenheid van de 

kinderen op leerstof kan vergroten. Wanneer ik in de belevingswereld van de kinderen weet te komen 

en hun taal spreek, zullen zij meer intrinsiek gemotiveerd raken.  

Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat de kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerdoelen. Maak 

de kinderen meester van hun eigen leerproces. Wanneer ze de betrokkenheid voelen, zal de intrinsieke 

motivatie ook vanzelf toenemen. ‘Vraag het de kinderen’ is hierbij een belangrijke quote. Wat willen 

ze graag leren en hoe denken ze zelf dat op een juiste manier aan te pakken. Als stamgroepleider moet 

ik ook de betrokkenheid stimuleren bij de kinderen met mijn leergesprekken, zodat de werkinitiatie 

groeit. Wanneer de leerstof en de leergesprekken aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen 

zal de intrinsieke motivatie stijgen. 

Een tweede verwachte conclusie zou kunnen zijn dat ‘het werkgedrag van een kind’ veel invloed kan 

hebben op een juiste taakaanpak. Het is belangrijk dat kinderen een juiste zelfsturing hebben om goed 

aan een taak te kunnen beginnen en te blijven werken. Wanneer een juiste taakinitiatie ontbreekt, kan 

je de andere factoren (omgeving, organisatie, inhoud, etc.) zo optimaal mogelijk creëren, maar ik 

verwacht dat er dan weinig verandering te zien zal zijn in het zelfverantwoordelijk leren. Ik denk dus 

dat het van belang is voor de zelfverantwoordelijkheid van de kinderen om de zelfversturing van het 

kind te optimaliseren. De executieve functies spelen hierbij een grote rol. Wanneer je door hebt aan 

welke executieve functies een kind moet werken, kan je je hierop richten. Mits de leerstof aansluit bij 

de cognitie van een kind. Wanneer een kind een betere zelfsturing heeft, lukt het werken beter. Een 

voor de hand liggende reactie is dan dat de intrinsieke motivatie groeit. Hierdoor zullen de executieve 

functies groeien en komt een leerling in een opwaartse spiraal. Kijk achter het werkgedrag van de 

kinderen. Ik verwacht dat hieruit veel inzichten te halen zijn.  

Een laatste conclusie zou kunnen zijn dat zelfverantwoordelijk leren bij sommige kinderen best een 

uitdaging is. Ik verwacht dat sommige kinderen moeilijkheden ondervinden bij zelfsturing, maar ook 

met deze kinderen kan je altijd werken aan het bevorderen van het zelfverantwoordelijke leren.  
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11. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
In mijn onderzoek wilde ik uitzoeken hoe ik het zelfverantwoordelijk leren bij de kinderen in mijn 

stamgroep kon verbeteren en welke factoren daarbij een rol spelen. Eerst heb ik een theoretisch 

onderzoek gedaan. Hierin is de zelfstandigheid en de zelfsturing van kinderen uitgelicht. Ook zijn alle 

verschillende factoren die mee kunnen spelen onderzocht en is beschreven wat de executieve functies 

inhouden. 

In het onderzoek is er een observatie-instrument gebruikt om erachter te komen welke factoren van 

invloed zijn op de taakaanpak van een kind, waardoor het zelfverantwoordelijk leren belemmerd kan 

worden. Ik ben kritisch gaan kijken naar hoe het in mijn stamgroep op dit moment gaat. Zijn er factoren 

die heel erg opvallen? Ik kwam er al vrij snel achter dat er heel veel factoren zijn die een rol kunnen 

spelen bij het zelfverantwoordelijk leren van een kind. Zoals de rol van de stamgroepleider, de 

omgeving, de inhoud van de leerstof, de betrokkenheid van de kinderen en het werkgedrag van een 

kind. Achter het werkgedrag kijken van een kind is erg waardevol en leek mij onwijs interessant. Je kan 

dan ervaren welke factoren van het kind meespelen waardoor het zelfverantwoordelijk leren niet 

optimaal is. In mijn bijstellingen heb ik mij hier ook veel meer opgericht. Ik ben gaan kijken naar de 

executieve functies bij de kinderen. In mijn theoretisch onderzoek had ik mij hier al in verdiept dus kon 

ik hier mijn basis uit halen voor de vervolgstappen en wist ik wat het inhield. Door te kijken naar de 

executieve functies bij de kinderen en hierover met ze in gesprek te gaan, leer je om achter het 

werkgedrag te kijken van de kinderen.  

Mijn handvatten voor andere collega's zijn om altijd achter het werkgedrag te blijven kijken van een 

kind. Waarom lukt het hem of haar niet om tot werken te komen? Maar ook om kritisch te blijven 

kijken naar je eigen handelen. Ben ik nu een instructeur, een leider of stel ik mij coachend op? Sluit de 

inhoud van de stof aan op de cognitie van een kind en is de organisatie in de klas voldoende om 

optimaal te kunnen werken, zoals de omgeving, het materiaal aanbod en de planning. Maar het 

allerbelangrijkste stimuleren de leergesprekken betrokkenheid. Zijn jouw leergesprekken zo ingericht 

dat de kinderen graag verder willen met onderzoeken?  

Als ik dieper in zou zijn gegaan op het onderzoek en langer de tijd zou hebben gehad om te 

onderzoeken zou ik mij verder willen verdiepen in de executieve functies. Mijn aanbeveling voor een 

collega of iemand anders die verder zou willen gaan in dit onderzoek is dan ook om dieper in te gaan 

op de executieve functies. Eerst op theoretisch vlak, misschien in gesprek met een expert of op een 

school kijken die hier heel bewust mee werkt en daarna zou ik ze één voor één gaan uitdiepen en ze 

om de beurt centraal zetten in de stamgroep, als stamgroepleider observerend maar ook in gesprek 

met de kinderen. Daarna zou ik aanbevelen om dieper in te gaan in het document: Achter het 

werkgedrag kijken van ‘Het Kan’.  Hier zou ik per executieve functie met de kinderen die daar behoefte 

aan hebben aan gaan werken. Ik merkte dat het lastig was om een gesprek te voeren met een kind 

over verschillende executieve functies. Er waren te veel doelen en met rekenen en spelling kies je ook 

een doel per keer.  

Mijn volgende aanbeveling is om te gaan onderzoeken hoe je kinderen meer meester kan later worden 

van hun eigen leerproces. Door ze het gevoel te geven dat ze mee mogen bepalen in hoe de doelen 

gehaald gaan worden, versterk je de betrokkenheid van de kinderen bij hun eigen ontwikkeling. Hoe 

kan je dit goed aanpakken en hoe zorg je ervoor dat hierdoor de intrinsieke motivatie groeit waardoor 

het zelfverantwoordelijk leren wordt vergroot? 

Voor wie verder gaat met dit onderzoek, veel plezier gewenst!  
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12. Consequenties  
De resultaten van mijn onderzoek die ik gedaan heb zou ik graag willen delen met mijn stamgroep en 

mijn collega’s. Het is belangrijk dat mijn onderzoek wordt geborgen en dat de stappen die ik heb 

gemaakt zichtbaar en helder zijn voor iedereen.  

12.1 Voor mijn stamgroep  
In mijn stamgroep werken we op dit moment met de denkstappen die ik samen met de kinderen heb 

opgesteld. Elk kind heeft de denkstappen in zijn of haar la liggen. Ook hangen deze groot in de klas. Na 

een tijdje wil ik de denkstappen met de kinderen evalueren, zodat ze levend blijven in de klas.  

Vanaf deze week hangt ook het format van de executieve functies is in de klas. Deze wil ik onder de 

aandacht brengen bij de kinderen. Daarnaast wil ik elke executieve functie apart uitwerken en centraal 

stellen in mijn groep. Dit wil ik jaarlijks twee keer laten terugkomen zodat het levend blijft.  

Ik zou ook de kinderen willen blijven observeren met het herschreven observatieformulier van ‘Het 

Kan’. Hierdoor kan ik blijven kijken naar alle verschillende factoren in de stamgroep en kijken waar nog 

winst te behalen valt.  

Daarnaast wil ik mijn leergesprekken zo ontwerpen dat de kinderen meer betrokken zijn bij het 

onderwerp en graag verder willen onderzoeken. Ik wil mijn instructies zo inrichten dat de kinderen het 

gevoel hebben echt zelf iets te gaan onderzoeken.  

12.2 Voor de andere stampgroepen. 
Ik zou graag bij de andere stamgroepen ook het denkstappen format willen introduceren. Mijn format 

kan als inspiratie gebruikt worden, maar ik wil ze adviseren om er zelf één te maken waardoor ze zelf 

actief moeten nadenken en het aan de kinderen moeten vragen. Daardoor zal de betrokkenheid 

groeien en zullen de kinderen ze eerder naleven. Van tevoren zal ik ze aanraden om het herschreven 

observatieformulier van ‘Het Kan’ te gebruiken. Met dit observatieformulier kunnen ze een beeld 

krijgen van de factoren die een rol spelen voor de taakaanpak in de stamgroep.  

Ik ga de andere bovenbouwgroepen meenemen in de uitwerkingen van de executieve functies. Ik wil 

dat het een bouwafspraak wordt dat alle bovenbouwgroepen minimaal 1 keer per jaar alle executieve 

functies centraal zetten in de stamgroep en hier met de kinderen mee oefenen.  

12.3 Voor het team 
Het hele team moet meegenomen worden in deze verandering en aanpassing binnen de school. Het 

is goed om hier met elkaar over te praten, uitleg te geven over het onderzoek en voorbeelden te geven.  

Eline Hess, werkzaam in de onderbouw heeft een onderzoek gedaan naar hetzelfde onderwerp. 

Hierdoor is het draagvlak al snel groter. Ook wil ik het leerteam ‘volg de kinderen’ vragen of zij dit 

willen op nemen in hun plan van aanpak ‘achter het werkgedrag kijken van de kinderen’.  

12.4 Voor de school  
 Het onderzoek en de uitkomsten daarvan moeten gedeeld worden met de directie en met de MR. 

Daarnaast wil ik samen met Eline Hess een kwaliteitskaart opstellen en deze waarborgen. Nieuwe 

collega’s kunnen zich dan direct inlezen. Ook zou ik aan de directie vragen om een klein stukje over de 

executieve functies op te nemen in het schoolplan. Zo krijgt het een nog prominentere rol in ons 

onderwijs.  
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13. Evaluatie en reflectie op het proces en het product  
In dit hoofdstuk wordt de beginsituatie en de huidige situatie met elkaar vergeleken. Heeft het plan 

gewerkt? Hoe was de uitvoering en de kwaliteit van het onderzoek? Daarnaast wordt er ook 

gereflecteerd op het proces. Wat ging goed en wat viel tegen?  

13.1 Reflectie op het product  
Ik ben dit onderzoek gestart omdat ik merkte dat de ‘werkethos’ in mijn klas verbeterd kon worden. 

Een aantal keer hoorde ik vanuit mijn bouw terug dat de kinderen een slechte werkhouding hebben 

en steeds minder af krijgen in vergelijking met een aantal jaren terug. Vanuit dit probleem heb ik een 

onderzoeksvraag opgesteld.  

‘Welke factoren zijn van invloed op de taakaanpak van een kind en hoe kan je het zelfverantwoordelijk 

leren bevorderen? ‘ 

Bij deze vraag zijn ook deelvragen opgesteld. De deelvragen zijn te vinden in 5.2. De deelvragen zijn 

uitgewerkt aan de hand van een literatuuronderzoek. Op deze manier kreeg ik veel meer inzicht in de 

hersenontwikkeling van de kinderen en wat je kan verwachten van kinderen. Vervolgens is er 

onderzoek gedaan naar wat Peter Petersen zegt over het werkgedrag van kinderen. Ik vond het erg 

leerzaam om te ontdekken wat Peter Petersen zegt over zelfverantwoordelijk leren. Daarna ben ik me 

meer gaan verdiepen in het werkgedrag van de kinderen. Dit heb ik gedaan door middel van de 

executieve functies uit te zoeken. Dit was voor mij heel verhelderend. Kinderen kunnen tegen zoveel 

verschillende problemen aanlopen dat het soms ook heel ingewikkeld is om tot werken te komen. Ook 

was het stukje zelfsturing en zelfstandigheid voor mij erg leerzaam. Ik sprak altijd over de 

zelfstandigheid van de kinderen, maar de zelfsturing is net zo belangrijk al dan niet belangrijker. Tot 

slot zijn de verschillende factoren uitgewerkt die invloed zouden kunnen hebben op de taakaanpak.  

Ik ben tevreden over het literatuuronderzoek. Ik heb veel geleerd en ik vind het fijn om me van tevoren 

goed te hebben verdiept in de literatuur. Doordat ik veel heb onderzocht, was het voor mij snel helder 

waar ik in mijn actieplan aan wilde gaan werken.  

Ik wilde eerst gaan bekijken welke factoren er in de klas een rol speelden. Zodat het duidelijk werd 

waaraan gewerkt moest worden. Eigenlijk kwam direct naar boven dat de rol van het kind de grootste 

factor was en dat ik in mijn klas aan de slag moest met de executieve functies. Doordat ik deze 

conclusie snel kon trekken, had ik achteraf gezien eerder aan de slag gemoeten met de executieve 

functies. Ik vond het wel heel leerzaam en interessant om samen met de kinderen aan de slag te zijn 

om denkstappen te maken. De kinderen wisten al veel, omdat we natuurlijk ook al een tijdje aan de 

slag zijn met ‘vraag het de kinderen in de klas’. Vanuit de kinderen krijg ik terug dat ze het fijn vinden 

dat het op papier staan en dat de stappen duidelijk zijn. Bij mijn eerste onderzoek heb ik niet het gevoel 

dat er een hele duidelijke conclusie uit is gekomen hoe ik de kinderen nu beter kan helpen. Het werd 

wel meer inzichtelijk welke kleine factoren er een rol speelden en die heb ik in gesprek met de kinderen 

aangepast zoals: mijn rol als stamgroepleider (leider, instructeur, coach), de betrokkenheid bij een 

taak, het werken op de gang, gebruik van de iPad en het ‘klaarwerk’. Bij de bijstellingen, mijn tweede 

actieplan, ging het voor mijn gevoel verder de diepte in. Hier heb ik beter leren kijken achter het 

werkgedrag van de kinderen en de verschillende executieve functies. Daarnaast ben ik ook dieper 

ingegaan op wat de betrokkenheid doet met de taakinitiatie. Ik denk dat ik hier meer antwoord op heb 

gekregen in mijn onderzoeksvraag dan bij mijn eerste actieplan.  

Ik had gehoopt een wat duidelijkere conclusie te kunnen schrijven. Voor mijn gevoel is de conclusie nu 

heel breed, maar daarnaast is deze conclusie voor mij ook heel verhelderend. Ik ben erachter gekomen, 

dat er heel veel verschillende factoren mee spelen in het leerproces en ontwikkeling van een kind en 
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dat het heel erg belangrijk is om achter het werkgedrag van een kind te kijken en dat elk kind anders 

is. Ik begrijp dat het veel werk is om dit per kind te doen, maar het werpt zijn vruchten daarna snel af. 

Hoe meer zelfverantwoordelijk kinderen zijn, hoe meer tijd jij hebt voor dingen die jij belangrijk vindt.  

 

13.2 Reflectie op het proces  
Ik ben trots op het proces. Elke keer als ik een gemaakt stuk teruglees, ben ik trots op wat er staat. 

Hier bovenuit springend is het theoretisch onderzoek. Ik vind dat de theorie in een goede volgorde 

weergeeft wat zelfverantwoordelijk leren inhoudt. Het eerste actieplan was een beetje summier en 

gaf niet heel veel resultaten. Bij dit onderdeel had ik direct verder de diepte in kunnen gaan. Ik vind 

zelf dat ik dit bij het tweede actieplan wel heb gedaan en daardoor een goed antwoord heb gekregen 

op de hoofdvraag. Ik ben heel blij met wat het onderzoek mij gebracht heeft. Ik heb een aantal 

handvatten gekregen om de werksfeer in mijn stamgroep te verbeteren.  

Doordat ik nog niet zolang van de PABO af ben, direct aansluitend de post-hbo bewegingsonderwijs 

heb gedaan en daarna meteen deze opleiding ben gaan doen, ben ik altijd een beetje in het studeren 

gebleven. Het was voor mij dan ook niet moeilijk om een goede opbouw van een scriptie te maken en 

te weten wat er van mij verwacht werd. Daarnaast vind ik het wel onwijs moeilijk om woorden op 

papier te krijgen. Ik ben vaak lang aan het nadenken over wat ga ik schrijven en hoe ik dit in goede 

zinnen ga formuleren.  

Het literatuuronderzoek heb ik geschreven met Eline en dat ging in het begin vrij lastig. Nadat we daar 

eenmaal inzaten, ging het steeds soepeler en ben ik heel erg tevreden over het resultaat. Bij het 

actieplan zat ik eerst heel erg vast. Ik vond het lastig om iets concreets te bedenken. Hoe kan je het 

zelfverantwoordelijk leren onderzoeken? Door hulp van Gerrie Haije, kregen Eline en ik hier weer een 

idee bij en konden we aan de slag. Ook bij de bijstellingen zat ik vast. Hoe kan je nou goed onderzoeken 

hoe je achter het werkgedrag van een kind kan kijken en hoe krijg je daar goede resultaten bij? Door 

hulp van Ingrid heb ik losgelaten om iets concreets te gaan bedenken en meer op de betrokkenheid te 

gaan zitten. Het was fijn om wat ideeën aangereikt te krijgen. Daardoor kreeg ik meteen weer een 

aantal plannen. Over de uitvoering van mijn eerste actieplan ben ik zeer tevreden. Ik heb snel veel 

informatie opgedaan. Ik vind het jammer dat ik mijn tweede actieplan niet heb kunnen uitvoeren. Ik 

wil hier heel graag mee gaan starten na de meivakantie.  

Mijn tijdsplan verliep op zich prima. Ik had iets te laat door dat ik aan het meesterwerk moest beginnen, 

waardoor ik in het begin wat achterliep. Doordat ik vanaf december veel bezig ben geweest met het 

meesterwerkstuk is dit weer ingehaald. Halverwege december kwam er een lockdown. Hierdoor lag 

het onderzoek een tijd stil en konden we pas later aan de slag met ons actieplan en verloor ik de 

betrokkenheid bij het meesterwerkstuk. Toen de scholen weer open gingen, ben ik weer aan de slag 

gegaan met het meesterwerkstuk. Ik werd hier enthousiast van en heb meteen doorgepakt met het 

actieplan. Het is jammer dat we het tweede actieplan niet hebben kunnen uitvoeren doordat de 

scholen dicht zijn geweest. Doordat ik het meesterstuk grotendeels samen heb gedaan met Eline 

waren we voor elkaar een stok achter de deur om te gaan werken aan ons meesterstuk. Doordat we 

na het literatuuronderzoek een apart meesterstuk zijn gaan maken, voelt het onderzoek ook echt van 

mezelf en ben ik onwijs trots op mezelf. 
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Bijlage 1: Het observatie formulier  

 

Observatieformulier: vraag het de kinderen. Voor de groep  
 (Gericht op taakaanpak, zelfstandigheid en zelfsturing) 

Kinderen 
Hoe gaan wij het 
ook organiseren 
als groep, dit kind 
blijft voorlopig 
hulp nodig hebben 
 
Bij welke kinderen 
zien we dat ze 
geen grip hebben 
op hun eigen 
handelen. 
(Afgeleid, taakjes 
niet afmaken)  
  

Materiaal 
 Welk 
materiaal 
zorgt ervoor 
dat ze er 
niet 
zelfstandig 
mee aan de 
slag kunnen. 
Welk 
materiaal 
sluit niet 
voldoende 
bij de 
leefwereld 
van de 
kinderen.  

Organisatie 
Kinderen moeten 
de groepsleider 
wel storen want 
er is niet 
voldoende 
georganiseerd 
door de 
stamgroepleider. 
  
Wat de 
stamgroepleider 
heeft 
georganiseerd 
spreekt niet 
voldoende tot de 
kinderen 
waardoor de 
zelfsturing 
onvoldoende is.  
 
De sfeer in de 
groep is voor de 
leerling niet 
voldoende om 
een juiste 
werk/spelhouding 
aan te nemen.  
 
 
 

Inhoud 
Deze inhoud is zo 
nieuw, logisch 
dat de kinderen 
een beroep 
willen doen op de 
groepsleider. 
 
De leerstof is te 
moeilijk en een 
kind weet niet 
goed hoe dit 
moet worden 
aangepakt.  

Groepsleider 
De houding van de 
groepsleider maakt 
dat de kinderen het 
elke keer weer 
proberen. De 
stamgroepleider 
springt nog teveel bij 
om hulp te bieden 
waar wel of niet om 
gevraagd wordt. 
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Observatieformulier: vraag het de kinderen. Voor kleine groep/individu 
 (Gericht op taakaanpak, zelfstandigheid en zelfsturing) 

Kinderen 
Wat zie ik dat 
ervoor zorgt dat 
dit kind niet in 
staat is tot het 
zelfstandig 
werken, laat staan 
de juiste 
zelfsturing hierin 
vindt.  
 
Waarom verliest 
dit kind grip op 
zijn of haar eigen 
handelen en 
waardoor komt dit 
precies (factoren 
van buitenaf of de 
aangeboden 
leerstof) 
 
Hoe reflecteert 
het kind op zijn 
eigen handelen.  
 
Kan het kind zelf 
aangeven waar 
zijn of haar 
interesse ligt om 
te leren.  

Materiaal 
 Welk materiaal 
zorgt ervoor dat 
dit kind er niet 
zelfstandig mee 
aan de slag kan. 
 
 Waarom sluit 
dit materiaal 
niet voldoende 
aan bij de 
leefwereld van 
dit specifieke 
kind.  
 
Het materiaal 
spreekt niet tot 
de verbeelding, 
waardoor de 
betrokkenheid 
niet voldoende 
is bij dit kind.  

Organisatie 
Het kind heeft 
alsnog hulp 
nodig van de 
groepsleider. 
  
De organisatie is 
te ingewikkeld 
voor dit kind, 
waardoor de 
zelfsturing niet 
voldoende is en 
het kind tegen te 
veel problemen 
aanloopt.  
 
 

Inhoud 
Deze inhoud is zo 
nieuw, logisch dat 
het kind een 
beroep willen 
doen op de 
groepsleider. 
 
De leerstof is te 
moeilijk en het 
kind weet niet 
goed hoe dit 
moet worden 
aangepakt.  
 
De inhoud 
spreekt niet 
voldoende tot de 
verbeelding van 
het kind 
waardoor de 
betrokkenheid 
niet voldoende is.  

Groepsleider 
De houding van de 
groepsleider maakt 
dat de kinderen 
vragen blijven 
stellen.  
 
De 
stamgroepleider 
springt zelf nog te 
veel bij om hulp te 
bieden waar wel of 
niet om gevraagd 
wordt. 
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Observatieformulier: vraag het de kinderen. Voor de groep  
 (Gericht op taakaanpak, zelfstandigheid en zelfsturing) 

Kinderen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal 
 

Organisatie 
  

Inhoud 
  

Groepsleider 
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Observatieformulier: vraag het de kinderen. Voor kleine groep/individu 
 (Gericht op taakaanpak, zelfstandigheid en zelfsturing) 

Kinderen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal 
 

Organisatie 
  

Inhoud 
  

Groepsleider 
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Bijlage 2: Vragenlijst  
 

Vragenlijst voor individuele gesprekken:  

- Vind je de taak die je net gedaan hebt leuk en kan je uiteggen waarom? 

- Hoe heb je het aangepakt, waarmee ben je gestart?  

- Was de opdracht duidelijk voor je? En zo niet, wat was er niet duidelijk? 

- Kon je fijn werken in de klas of werd je afgeleid?  

- Kun je een voorbeeld van een probleem benoemen waar je tegen aan bent gelopen? 

- Kan je aangeven hoe je dit hebt opgelost?  

- Wat vond je van de materialen die je bij de taak hebt gebruikt? 

- Heb je gereflecteerd op je eigenwerk? 

- Hoe kijk je terug op wat je hebt gedaan? 

- Was het duidelijk voor je wat je moest doen zodra je klaar was? 

- Wat zou je graag willen leren als je klaar bent met je werk? 
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Bijlage 3: Denkstappen  
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Bijlage 4: Ingevulde observatie formulier  
Observatieformulier: vraag het de kinderen. Voor de groep  
 (Gericht op taakaanpak, zelfstandigheid en zelfsturing) 

Kinderen 
Pi. en Vi. kunnen niet 
zelfstandig starten. Ze zijn niet 
geconcentreerd en lijden elkaar 
af met gelpennen.  
 
Pi. vindt het moeilijk om te 
starten met een taakje. Ze weet 
niet waar ze het beste mee kan 
gaan beginnen.  
 
Ro. Komt niet tot werken. Hij 
werkt op de gang en start met 
iedereen een praatje.  
 
Ma. raffelt zijn werk af en heeft 
geen motivatie om zijn werk na 
te gaan kijken en gaat direct na 
de IPad toe om te gaan 
tekenen. Wanneer ik hem aan 
spreek om zijn werk na te gaan 
kijken, krijg en een zuchtende 
reactie en een niet kritische 
houding bij het nakijken.  
 
Qu. Loopt steeds weg van zijn 
plek hij gaat met andere 
kinderen een praatje maken of 
andere kinderen aanspreken op 
hun gedrag.  
---------------------- 
Lo. Is voor zich uit aan het 
staren en komt niet tot werk.  
 
On. Is tekeningen aan het 
maken in zijn eigen schrift. En 
komt niet tot werken.  
 
Pi moet een spelling maatje 
pakken. Ze is onderweg erg 
afgeleid en heeft pas na 5 
minuten het boekje gepakt en 
weer terug op haar plek.  
 
Rowan, komt niet tot werken hij 
blijft kletsen.  
 

Materiaal 
Lo. vindt een 
meetlint waar 
een stukje van af 
is geknipt. Hij 
Gaat op 
onderzoek uit wie 
dit gedaan heeft 
en komt het uit 
eindelijk bij mij 
melden.  
--------------------- 
Het nakijkboek 
van rekenen 
groep 7 is kwijt. 
Er kan niet meer 
nagekeken 
worden El. 
bedenkt dat we 
het op One drive 
ook kunnen 
bekijken.  

IPad 9 is kwijt. 
Ma kan niet 
verder met zijn 
werk en leidt veel 
kinderen af 
omdat hij hem 
aan het zoeken 
is.  
 
In de la van de 
lijm liggen er 2 
zonder dop. St. 
gaat de doppen 
zoeken waarvan 
een aantal 
kinderen worden 
afgeleid van hun 
eigen taak.  
 
Li. Zoekt lang 
naar haar boek in 
de kast met de 
boeken ze kan 
hem niet vinden 
en gaat alle 

Organisatie 
NB XL kan pas gestart 
worden vanaf dinsdag. 
Op maandag kunnen ze 
hier nog niet mee aan 
de slag. On. Komt hij 
mee naar mij toe. Qu. 
benoemd dat hij dit al 
bij hem heeft 
aangegeven.  
 
Het is pauze bij de MB 
het plein loopt vol met 
spelende kinderen in de 
klas wordt het een stuk 
rumoeriger omdat ze 
afgeleid worden van het 
geluid.  
------------------- 
Lo.. + Ro. + On. gaan op 
de gang werken en 
maken teveel lawaai. El. 
Komt bij mij aangeven 
er last van te hebben. Ik 
stuur haar terug met de 
opdracht er eerst zelf 
wat van te zeggen. Even 
later loop ik na de gang 
om met de jongens een 
gesprek aan te gaan. Lo. 
en On. Besluiten terug 
te gaan naar de klas Ro. 
Blijft op de gang 
werken.  
El. Wi. en Cat. komen 
aan de instructie tafel 
werken. Hier is meer 
plek en meer ruimte.  
---------------------- 
Ol. en Is. Verliezen hun 
concentratie na een half 
uur werken met is een 
half uur lang genoeg?  
------------------- 
Zit On. op de juiste plek 
naast de deur of wordt 

Inhoud 
Th. Vindt het 
werk erg moeilijk 
het lukt hem niet 
om te starten. Hij 
bijt veel op zijn 
bijtketting. Ik 
roep hem bij me 
om samen een 
som te starten.  
--------------------- 
Groep 8 vindt de 
rekenopdrachten 
moeilijk 3 
kinderen zijn bij 
mij gekomen om 
het aan te geven. 
Ik roep groep 8 bij 
elkaar voor wie 
wilt en we gaan 
samen aan de 
slag met de 
sommen.  
-------------------- 
Vi. Vindt het werk 
te moeilijk. Ze 
pakt haar spullen 
en gaan op de 
gang zitten met 
haar werk. Hier 
gaat ze kletsen. 
Nadat ik een 
gesprek met haar 
heb gevoerd zijn 
we samen aan de 
slag gegaan.  
 
Fi, zit voor zich uit 
te staren. Je voert 
een leergesprek 
met hem over het 
Meterik stelsel 
waardoor hij 
weer verder kan.  

 
 

Groepsleider 
St. en Li zijn met 
elkaar aan het 
kletsen. Ik moet 
ze aanspreken. 
Daarna gaan ze 
weer aan het 
werk. 

 
Ik moet de 
kinderen vaker 
herinneren aan 
het gebruik van 
het handje zodat 
ze mij minder 
vaak nodig 
hebben.  

 
Je leest Lo een 
taalopdracht voor 
waardoor hij 
weer aan het 
werk kan. Je had 
misschien beter 
het handje 
kunnen gebruiken 
maar dit was wel 
even sneller en hij 
kon weer aan de 
slag.  
 

Je waarschuwt 
de kinderen op 
de gang dat het 
te luid is. Bij de 
volgende keer 
gaat iedereen 
naar binnen.  
 
Ma. Vraagt wat 
aan Ro. Hij heeft 
een raar 
antwoord 
waarop Ma. naar 
jou toe komt. Je 
spreek Ro aan.  
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Qu. Gaat naar de wc maar komt 
onderweg veel dingen tegen 
waarbij hij afgeleid wordt.  
-------------------- 
Ma. heeft zijn werk af en moet 
van mij ook de verdiepende 
opdracht maken maar heeft 
hier geen zin in. Hij kan zelf 
naast tekenen niet iets anders 
bedenken wat hij wilt leren.  
 
Ni. is in dromenland. Als ik met 
hem in gesprek ga geeft hij aan 
na te denken over een hele 
moeilijke som. Ik geef hem een 
tip om een klad papier te 
pakken zodat hij niet alles uit 
zijn hoofd hoeft te doen.  
----------------- 
Ro. doet al 5 minuten niks. Als je 
om de reden vraag zegt hij dat 
hij klaar is met zijn werk. Wat 
niet zo blijkt te zijn. Je kijkt 
samen met hem naar zijn 
weekplan en spreekt met hem 
af wat hij nog moet gaan doen.  
-------------------- 
Qu. komt niet tot werken. Er lijkt 
geen reden te zijn, wanneer jij 
langs bent gelopen gaat hij 
weer aan de slag.  
 
Ma. leidt zijn groepje af met 
grapjes. Wi. stoort zich hieraan 
en spreekt hem aan. Ma. stopt 
en pakt een IPad en gaat 
tekenen.  
 
Fl. en Bo. kletsen samen. Na een 
minuut of 4 gaan ze weer aan 
het werk.  
----------------- 
Th. en Ro. blijven met elkaar 
kletsen, wanneer jij met ze in 
gesprek gaat geeft Th aan dat 
het niet verstandig is dat ze bij 
elkaar zitten.  

On. is aan het kletsen en heeft 
geen motivatie zelf aan de slag 
te gaan. 

boeken eruit 
halen.  

hij daar steeds van 
afgeleid?  
------------- 
El. is klaar maar weet 
niet wat ze moet gaan 
doen. Al haar werk is af 
en nagekeken. Ze komt 
aan jou een taakje 
vragen.  
------------------------------ 
RT komt binnen en 
neemt Th mee. Het 
tafelgroepje erom heen 
wordt afgeleid want Th 
wilt niet mee.  
 
Er is enorm veel lawaai 
vanaf het schoolplein. Ik 
zie dat veel kinderen 
hier last van hebben.  

So. moet haar la 
opruimen. Ze kan haar 
werk niet meer terug 
vinden in haar la.  
Is. wordt afgeleid 
omdat So. haar la 
opruimt.  
 
Cat. heeft haar werkje 
af en over 5 minuten 
gaan jullie opruimen 
dus ze weet niet goed 
wat ze kan doen in de 
overige 5 min dus ze 
gaat zitten kletsen met 
Fa. 
 
Fl. en Lo zijn klaar met 
hun werk. Ze weten 
niet zo goed wat ze nu 
moeten doen. Jij 
bespreekt het met ze en 
ze komen er achter dat 
ze hun meesterwerk 
nog moeten doen. Wat 
als dat ook af is?   
 
Juf Ma. komt binnen en 
vraagt jou wat. Een 
aantal kinderen raken 
afgeleid.  

Je voert een 
leergesprek met 
Si over 
netwerken. 
Daarna gaat hij 
weer aan de slag  
 

Pi is tijdens het 
werken bezig met 
de cito toets BL.  
De toets is 
volgens mij erg 
moeilijk voor haar 
ze komt niet tot 
werken.  
 

Is. maakt ander 
rekenwerk en ze 
weet niet wat ze 
moet maken. Ze 
komt bij jou en 
samen bespreken 
jullie welke 
opdrachten 
belangrijk zijn 
voor haar.  
 
Vi. Is niet 
gefocust op haar 
werk. Ik denk dat 
ze het moeilijk 
vindt.  
 
 

Qu. Blijft je 
spreekt hem voor 
de 4de x deze tien 
minuten aan.  
 
Je stuurt Vita aan 
om een 
spellinghulpkaart 
erbij te pakken.  
 
Je controleert 
Rowan of hij 
heeft nagekeken.  
 
Je stuurt op een 
grappige manier 
St en Li weer aan 
het werk.   
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Observatieformulier: vraag het de kinderen. Voor kleine groep/individu 
 (Gericht op taakaanpak, zelfstandigheid en zelfsturing) 

Qu.  

Kinderen 
  
Qu. Kan zich niet lang 
focussen op één taak. Hij 
staat steeds op en gaat 
na de wc, iets pakken of 
even kijken bij iemand 
anders.  
 
Qu. Wil constant op de 
IPad. Bij elke gelegenheid 
pakt hij de IPad. Als er 
geen IPad te pakken kan 
krijgen blijft hij net zolang 
zweven tot dat hij tot 
werken komen.  
Qu is ‘verslaafd aan de 
IPad’ hij zou graag zelf op 
de IPad willen werken.  
 
Qu. Bemoeit zich met 
iedereen op zich heen. 
Wanneer iemand iets 
doet wat niet mag komt 
hij het meteen melden bij 
mij.  
Hij spreekt vaak uit dat hij 
dingen oneerlijk vindt.  
 
Qu. vindt school niet leuk. 
Hij is altijd moe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal 
 
Qu. gebruikt een 
mp3-speler om 
minder prikkels 
om zich heen te 
ervaren. Sinds hij 
dit gebruikt gaat 
het steeds beter 
met blijven zitten. 
De IPad en zijn 
rechtvaardigheid 
zitten hem nog 
wel steeds in de 
weg.  
 

Organisatie 
 Qu. Heeft twee 
plekken in de 
klas. Hij heeft een 
werkplek voor in 
de klas en een 
plek in een 
tafelgroepje waar 
hij gezellig kan 
eten en drinken 
en 
groepsopdrachte
n kan doen.  
 
Qu. Heeft 
muntjes die hij 
moet inleveren 
wanneer hij 
opstaat. De 
muntjes gebruikt 
hij niet. Hij levert 
ze niet in en ik 
vraag er niet vaak 
genoeg na.  
 
Te veel kinderen 
komen te dicht bij 
zijn tafel als ze 
een IPad pakken.  
 
 

Inhoud 
 Qu. vindt de stof 
van rekenen erg 
makkelijk. Hij 
doet dit met twee 
vingers in zijn 
neus. Alleen het 
lukt hem niet om 
het te gaan 
maken.  
 
Project vindt Qu. 
erg moeilijk. Het 
is moeilijk om te 
accepteren als 
iets niet zo gaat 
als je zelf wilt.  
En het creatief 
denken vindt Qu. 
erg moeilijk.  
 
Qu werkt nu met 
meesterwerk 
(moeilijk 
rekenwerk) dit is 
alleen te moeilijk 
voor hem zegt hij.  
Hij gaat de 
uitdaging uit de 
weg. Qu. heeft 
mij nodig om 
hiermee aan de 
slag te gaan.  

Groepsleider 
Qu. Laat zijn 
weekplan zien. Hij 
moet aangeven 
wat hij af heeft 
en waar hij 
daarna aan gaat 
werken.  
 
Ik spreek Qu. te 
vaak aan dat hij 
terug moet naar 
zijn plek om aan 
het werk te gaan.  
 
Wanneer Qu. bij 
mij komt melden 
dat hij iets niet 
eerlijk vindt. Ga ik 
het vaak aan hem 
uitleggen. Dit 
moet ik niet doen 
want hierdoor 
voelt hij de 
ruimte om steeds 
te komen.  
 



56 
 

Ro.  

Ro. heeft geen zin om zijn 
werk te maken en zucht 
diep   
 
Ro. maakt zo min 
mogelijk en zo snel 
mogelijk.  
 
Ro. zoekt vaak andere 
kinderen op om bij te 
gaan zitten en leidt deze 
kinderen dan af.  
 
Ik vraag aan Ro. of hij zijn 
werk af heeft omdat hij 
op de IPad zit.  
Hij zegt van wel. Ik vraag 
of ik zijn rekenen mag 
zien. Deze is niet 
nagekeken. Ik ga samen 
met hem de les nakijken. 
Ik zie dat hij maar 4 
sommen heeft gemaakt 
van de hele les. Ik laat Ro. 
de rest van de les maken. 
Hier wordt hij boos van 
en gaat boos op de gang 
zitten. Na 10 minuten 
komt hij terug en hij gaat 
beginnen. Binnen 5 
minuten is het af en hij 
pakt weer de IPad. Ik 
vraag of hij het ook na 
heeft gekeken. Hij zucht 
diep en pakt het nakijk 
boek. Ik roep hem na het 
nakijken bij me en zie dat 
hij 2 sommen heeft 
gedaan die beide fout 
zijn. Ik ga met hem samen 
de rest van de les maken. 

 Ro. Gaat direct op 
de gang zitten als 
het werkuur 
begint en gaat 
daar veelal 
andere dingen 
doen dan werken. 
 
Ro heeft een tafel 
bij een tafel 
groep die uit het 
groepje 
geschoven kan 
worden.  
De eerste 
waarschuwing die 
ik geef, krijgt hij 
nog een kans, bij 
de tweede 
waarschuwing 
moet hij zijn tafel 
uit het groepje 
draaien, bij de 
derde 
waarschuwing 
gaat hij naar een 
andere klas of de 
directie.   
 
Ro. moet aan het 
begin van de 
week met mij zijn 
weekplan 
invullen, omdat 
hij anders 
sommige vakken 
overslaat. In deze 
weekplan staat 
ook welke taak er 
in welk werkuur 
gedaan moet 
worden. Ro heeft 
behoefte aan 
meer structuur, 
duidelijkheid en 
begeleiding   
 
 
 
 

Ro. vindt de stof 
erg moeilijk. Hij 
scoort slechte 
cijfers. Als Ro. 
meer zou 
oefenen zou hij 
betere scores 
kunnen hebben.  
 
Ro, vindt het 
moeilijk om hulp 
te vragen.  
 
 

Ik spreek Ro. 
Vaak aan om aan 
het werk te gaan. 
Maar hier wordt 
vaak op 
gereageerd met: 
ik ben aan het 
werk. Ik heb alles 
af.  
 
Ro. moet zijn 
weekplan aan mij 
laten zien voordat 
hij aan het werk 
gaat.  
 
Samen met Ro. 
voer ik 
leergesprekken 
waarom het 
belangrijk is je 
goed te 
concentreren op 
je werk.  
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Pi. 

Pien vindt het moeilijk om een 
taak te starten.  
Ze pakt haar weekplan na 2.40 
minuten.  
Na 5:30 minuten pakt ze haar 
spelling.  
Na 6:15 pakt ze haar potlood en 
begint te lezen. 
Na 7:30 schrijft ze de eerste 3 
woordjes op.  
Op 8:10 staat ze op en ze loopt na 
de kast om een spellingmaatje te 
pakken.  Voor de kast blijft ze 
staan twijfelen.  
Op 10:13 is ze terug op haar plek 
en staat haar spellingmaatje.  
Op 11:23 heeft ze haar 
spellingmaatje op de goede 
bladzijde en gaat ze verder met 
de opdracht.  
Na 15:50 heeft ze haar eerste 
opdracht af en staat op om naar 
de wc te gaan.  
Op 18:23 komt ze terug en gaat 
aan de slag met opdracht 2 ze 
leest de opdracht en gaat op 
20:14 starten. Op 25:38 heeft ze 
de opdracht af. Ze legt haar 
potlood neer. Hij valt van de tafel 
af. Op 27:16 gaat ze aan de slag 
met opdracht 3. Deze heeft ze af 
om 36:12.  
Ze hoeft voor spelling maar 3 
opdracht te maken in plaats van 
de 7 opdrachten die de les 
aangeeft.  
 
 

Pi. heeft hulp 
middelen. Ze 
heeft een 
koptelefoon om 
niet afgeleid te 
worden en niet 
alles om zich 
heen te horen.  
Ze heeft een 
eigen IPad. 
Hiermee kan ze 
foto’s maken en 
kan ze de tekst 
in haar boek 
laten voorlezen.  
 

Pi. neemt alles 
in zich op wat 
er om haar 
heen gebeurt. 
Ze hoort alles 
en ze ziet alles 
gebeuren. Pi. 
vindt het 
moeilijk als er 
iets gebeurt 
wat in haar 
ogen ‘stout’ is.  
Ze heeft geen 
grip op haar 
eigen 
gedachten.  

De inhouden 
zijn voor Pi. 
moeilijk. Het is 
een slim meisje 
maar ze heeft 
veel tijd nodig 
om dingen te 
verwerken. 
Deze dingen 
botsen met 
elkaar. Doordat 
ze te weinig 
oefent, oefent 
ze niet alle 
aangeboden 
stof waardoor 
ze toetsen niet 
goed maakt.  
Lezen is moeilijk 
voor haar. Dit 
helpt niet mee 
in de snelheid 
van haar werk.  

Wanneer ik Pi. 
stimuleer om 
aan de slag te 
gaan, lacht ze 
heel lief en richt 
ze haar hoofd 
weer op haar 
werk. Maar na 
enkele minuten 
merk ik dat haar 
gedachten weer 
ergens anders 
zijn en ze iets 
vergeten te 
pakken is of een 
uitvlucht zoekt. 
De stimulans 
werkt 
waarschijnlijk 
averechts. Ze 
moet zichzelf 
motiveren om 
aan de slag te 
gaan.   
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Bijlage 5: Individuele gesprekken 
 

Vragenlijst voor individuele gesprekken: Qu. 

Eerste werkuur rekenen en NB Tweede werkuur: verkeer en taal  

- Vind je de taak die je net gedaan hebt leuk en kan je uiteggen waarom? 

Ik vond het leuk, want het is snel af. Het was een makkelijke taak. (Verkeer) 

Taal was heel makkelijk en snel af.  

Vervolgvraag: welke taak vandaag vond je minder leuk  

Rekenen vond ik minder leuk want het was wat moeilijker en het duurde lang.  

- Hoe heb je het aangepakt, waarmee ben je gestart?  

Rekenen: Eerst heb ik de instructie geluisterd. Daarna ben ik gaan kijken of ik het snap. Als ik het niet 

snap ga ik nog een keer naar de juf. Ik had eerste de vraag moeten lezen. Daarna ga ik de opdrachten 

maken. Ik begin met de eerste som en ga dan naar beneden. Ik rekenen een som uit in mijn hoofd. 

Als ik het niet uit mijn hoofd doe dan doe ik het op papier.  

Vervolgvraag: Hé en je stat vaak op? Hoe komt dat en kan je uitleggen wanneer? 

Dat doe ik wanneer ik gedemotiveerd ben. Dit gebeurt wanneer ik moe ben of de som heel 

makkelijke is, maar ook als ik heel veel moet schrijven.  

- Was de opdracht duidelijk voor je? En zo niet, wat was er niet duidelijk? 

Ja hij was duidelijk. Ik wist meteen wat ik moest doen. Maar ik moest wel heel veel schrijven. Het 

waren veel komma sommen en plus.  

- Kon je fijn werken in de klas of werd je afgeleid?  

Ja ik kon goed werken. Sinds ik muziek in mijn oren heb kan ik mij goed concentreren. Mijn hoofd 

was leeg dus ik kon fijn werken. Wel had ik wat last van de instructie.  

- Kun je een voorbeeld van een probleem benoemen waar je tegen aan bent gelopen? 

Dat de som te veel schrijfwerk is. Ik ga dan opstaan en wat anders doen. Later baal ik hier dan van 

want dan is mijn werk niet af.  

- Kan je aangeven hoe je dit hebt opgelost?  

Door hem toch te gaan maken. Ik ga dan eerst na een andere som om te kijken of die dan makkelijker 

is. En dat was de volgende. Dit heb ik gedaan en daarna kon ik de vorige wel maken want toen zat ik 

in de flow  

- Wat vond je van de materialen die je bij de taak hebt gebruikt? 

n.v.t. 

- Heb je gereflecteerd op je eigenwerk? 

Nog niet………….  
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 Vervolgvraag: En waarom niet? 

Omdat ik dat vergeten was. Ik vind het minder belangrijk dan mijn werk afkrijgen en het duurt zo 

lang.  

- Hoe kijk je terug op wat je hebt gedaan? 

Hmm, ik heb niet echt iets geleerd, ik wist alles al. Mijn concentratie kon beter. Als ik op mijn plek 

bleef zitten was de les sneller af geweest.  

- Was het duidelijk voor je wat je moest doen zodra je klaar was? 

Ja een ander werkje van mijn weekplan.  

- Wat zou je graag willen leren als je klaar bent met je werk ? 

Ik zou wel snel willen leren typen 

 

 

  



60 
 

Vragenlijst voor individuele gesprekken: Ro. 

Laatste taak: Rekenen  

- Vind je de taak die je net gedaan hebt leuk en kan je uiteggen waarom? 

Ja ik vond het leuk omdat ik het snapte en omdat het sommen waren met haakjes. Hierbij heb je 

gedeeld door, keer, min en plus en dit kan ik.  

- Hoe heb je het aangepakt, waarmee ben je gestart?  

Ik heb mijn boeken gepakt. Gekeken welke opdrachten ik moest doen en toen ben ik het gaan 

maken.  

 Vervolgvraag: Hoef je niet alles te maken dan? 

Nee, ik maak de blauwe sommen niet. Alleen van twee opdrachten die ik zelf uitkies. Ik maak eerst 

alle zwarte. Dan ga ik kijken van welke sommen ik nog meer wil oefenen daar maak ik de blauwe van. 

Ik vergeet ze alleen wel eens.  

- Was de opdracht duidelijk voor je? En zo niet, wat was er niet duidelijk? 

Ja op zich wel. Ik snapte niet 8 + 6 : 2. Ik deed 8+6 = 14 : 2 = 6. Maar het moest 6:2= 3 + 8. Daarna 

wist ik dat ik eerst: moest doen.  

- Kon je fijn werken in de klas of werd je afgeleid?  

Ik kon niet fijn werken in de klas dus ging naar de gang.  

Vervolgvraag: Vertel eens wat meer… Heb je het hele werkuur goed gewerkt? 

Ja op zich wel maar ik werd wel een paar keer afgeleid. Oké ik heb ook een paar keer iemand 

afgeleid. Maar ik heb wel goed gewerkt. Soms ging ik met iemand kletsen op de gang.  

- Kun je een voorbeeld van een probleem benoemen waar je tegen aan bent gelopen? 

(12 + 8 + 16) : 3. Ik begreep het niet goed. Ik snapte niet wat ik eerst moest doen. Toen heb ik Matteo 

om hulp gevraagd en toen snapte ik het wel.  

- Wat vond je van de materialen die je bij de taak hebt gebruikt? 

Ik heb alleen een potlood gebruikt. Ik had misschien een kladblaadje kunnen pakken.   

- Heb je gereflecteerd op je eigenwerk? 

Nee. Ik vind nakijken stom en je leert er niks van.  

- Hoe kijk je terug op wat je hebt gedaan? 

Dat ik goed gewerkt heb denk ik.  

- Was het duidelijk voor je wat je moest doen zodra je klaar was? 

Ja aan mijn volgende taak gaan werken.  

- Wat zou je graag willen leren als je klaar bent met je werk? 

Ik weet niet wat ik zou willen leren. Ik wil het liefst op de IPad een spelletje doen.  
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Vragenlijst voor individuele gesprekken: Cat. 

Spelling  

- Vind je de taak die je net gedaan hebt leuk en kan je uiteggen waarom? 

Mwha ja, Het is wel oké maar niet super leuk. Er zat een klein spelletje in dat vond ik leuk. Ik ben niet 

goed in de vaste stukjes dus dat vond ik minder leuk. Ik vind rekenen leuker.  

- Hoe heb je het aangepakt, waarmee ben je gestart?  

Ik pakte me spelling en mijn potlood en ben begonnen. Ik bekeek de spellingles en toen begon heb ik 

de drie moeilijkste opdrachten uitgekozen. Dit is de afspraak. Ik heb eerst alle opdrachten gelezen. Ik 

was de uitlegkaart vergeten. Die heb ik later gepakt. 

- Was de opdracht duidelijk voor je? En zo niet, wat was er niet duidelijk? 

Ja ze waren duidelijk. Ik wist wat ik moest doen. Elke les zijn dezelfde soort opdrachten.  

- Kon je fijn werken in de klas of werd je afgeleid?  

Ik kon fijn werken. Soms werd ik afgeleid door iemand in mijn groepje die wat vroeg aan iemand 

anders. Maar toen ik er wat van zei werden ze rustiger. En omdat er soms te veel geluid was van de 

instructie  

- Kun je een voorbeeld van een probleem benoemen waar je tegen aan bent gelopen? 

Alles ging eigenlijk wel heel erg goed. Ik weet dus geen probleem. Ik heb aan Lo. wel een keer 

gevraagd of hij wat stiller wilt zijn.  

- Wat vond je van de materialen die je bij de taak hebt gebruikt? 

Ik was mijn spellingmaatje vergeten. Die heb ik later nog gepakt. Bij dingen die ik moeilijk vind kan hij 

mij wel helpen.  

- Heb je gereflecteerd op je eigenwerk? 

Ja ik moest even wachten op het nakijk boekje maar bijna meteen nadat ik hem gemaakt heb ik hem 

nagekeken. Ik had de les goed gemaakt. Ik had 0 fouten. Als ik een fout maak moet ik hem drie keer 

overschrijven dus ik was daar blij van.  

- Hoe kijk je terug op wat je hebt gedaan? 

Ja ik ben tevreden. Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Alle opdrachten waren niet erg moeilijk dus 

het ging erg snel.  

- Was het duidelijk voor je wat je moest doen zodra je klaar was? 

Daarna moest ik verder met de rest van mijn weektaak.  

- Wat zou je graag willen leren als je klaar bent met je werk? 

Aan elkaar leren schrijven en het tekenen van Kawai  
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Bijlage 6: Denkstappen   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stap 1:  Ik kijk op mijn planning en kies een taak waar ik geen instructie meer voor nodig heb 

Stap 2: Ik pak wat ik nodig heb 

- Potlood 

- Gum  

- Werk (schrift en boek) 

Bij spelling een spellingmaatje 

- Bij rekenen een kladpapier  

- Bij taal ook je taalschrift  

- En eventueel een koptelefoon  

- Een stopwatch  

- Een IPad als de taak online is  

 

Stap 3: hoe begin ik mijn taak 

- Je doet je boek open  

- Lees de instructie 

- Spreek af met jezelf tot hoe lang ben je hiermee bezig.  

- Lees de opdracht!!!! 

Stap 4: Wat als ik iets niet snap ? 

Dan ga je hulp vragen. Je slaat de opdracht niet over en je leert 

ook niks van gokken.  

Ik gebruik het handje  

o Eerst vraag ik het nog een keer aan mezelf. Heb ik de 

opdracht en de uitleg goed gelezen? 

o Dan vraag ik het aan iemand in mijn tafelgroepje 

o Dan ga je naar een expert (twee keer)  

o Dan vraag je het aan de juf. Als de juf bezig is met 

instructie bewaar ik mijn vraag.  

Stap 5: kritisch nakijken  

- Voor het nakijken bekijk ik eerst de les nog een keer. Is 

alles gemaakt? 

- Ik kijk direct na als mijn taak klaar is  

- Ik kijk kritisch na  

- Ik verbeter mijn fouten  

o Spelling: ik schrijf het woord 3x goed op  

o Rekenen: ik reken de som opnieuw uit, lukt het 

niet dan vraag ik hulp 

o Taal: ik denk opnieuw na over de opdracht, lukt 

het niet dan vraag ik hulp 

 

Stap 6: Klaar? 

- Je ruimt je taak op en je kiest een 

nieuwe taak  

- Je loopt de stappen opnieuw door  

Wat als al je taken van vandaag af zijn? → 

werk inhalen van gisteren → vooruitwerken 

Kan je niks meer van je weekplan doen? → 

kies wat uit de klaar kast.  
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Bijlage 7: Observatielijst executieve functies 
https://zienindeklas.nl/wp-content/uploads/2015/07/Observatielijst-groepen-5-8_02.pdf 
 

 

 

 

 

 

https://zienindeklas.nl/wp-content/uploads/2015/07/Observatielijst-groepen-5-8_02.pdf
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Bijlage 8: Afbeeldingen executieve functies voor in de klas 
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