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Inleiding
‘Nieuwsgierig zijn, de juiste vragen stellen, waarom doe ik wat ik doe?’
Ik kijk na, streep door, verbeter: maar wat doen de kinderen hiermee? Wat leren kinderen
van deze manier van reflecteren. Ik zie wel wat ze hebben gedaan, maar wat ziet het kind?
Geprikkeld door deze vraag wil ik onderzoeken of ik kinderen kan leren (beter) te
reflecteren. Is het mogelijk dat ik het proces ‘van goed reflecteren’ persoonlijk en bij de
kinderen kan bevorderen?

Oordelen, Meningen, Adviezen
Laat OMA
thuis
Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
Altijd Navragen, Nooit Aannemen

Neem
ANNA
mee!

Gebruik LSD

Niet Invullen Voor Een Ander
Smeer NIVEA
Open, Eerlijk, Nieuwsgierig

Denk In Kwaliteiten.
Wees een
OEN
Maak je niet
DIK
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1. Reflecteren
Reflecteren is een vorm van bewust nadenken. Door na te denken over wat je doet word je
je bewust:
a. van de redenen van je handelen
b. van de gevoelens die er bij spelen
c. van de gevolgen van je acties voor anderen. 1
1.1 Wat is reflecteren eigenlijk?
Reflecteren geeft je de mogelijkheid om de volgende keer bewust voor een andere aanpak
te kiezen. De basistechniek bestaat uit vragen stellen aan jezelf: open vragen en
dieperliggende vragen. Je kijkt niet naar wat anderen verkeerd deden, maar begint bij je
eigen beweegredenen. Kinderen terug laten kijken op hun eigen werk en resultaten, zie ik in
de praktijk als tijdrovend. Meestal schiet het erbij in zodra er een toets terugkomt. Kinderen
willen het cijfer weten, maar niet verder kijken naar wat er verbeterd zou kunnen worden of
extra geoefend. Charlotte Visch beschrijft in haar boek ‘De Gelukkige Klas’ het volgende:
‘kijken en nadenken over jezelf = reflectievermogen. De bereidheid en het vermogen om
realistisch naar jezelf te kijken. Wat weet je al en wat ga je nog bijleren om je ervaring uit te
breiden?’ 2 Wat ik van haar ook heb geleerd tijdens de opening van een Jenaplanconferentie
is; ‘dat er kinderen zijn die niet terugkijken maar vooruit (de kanoërs) en kinderen die niet
verder kunnen, omdat ze eerst problemen opgelost willen hebben voordat ze verder gaan
(de roeiers)’.
1.2 Waarom is dit onderwerp voor mij belangrijk?
Samenwerken in een hecht groepsverband vraagt van mij om te reflecteren. Waarom doe ik
wat ik doe? Ik wil zelf leren zo bekwaam mogelijk terug te kunnen kijken op werk dat ik
samen met de groep heb gedaan. Hoe en waarom ik met de kinderen werk, wil ik bewust
doormaken. Professionalisering in het onderwijs is voor mij als leerkracht van groot belang.
Het zorgt ervoor dat ik mijn werk met plezier doe, de kerndoelen in het vizier heb, mijn
energie kan verdelen.
Dan denk ik aan pedagogisch tact3 t.o.v. kinderen, ouders, samenwerken met collegae en
externe hulpverleners. Goed reflecteren is daarvoor de basis. Slecht reflecteren maakt dat ik
me schuldig voel, klem in de situatie, onveranderlijk, minder waard of juist meer. Gezond
zelfrespect is voor mij belangrijk. Te vaak heb ik daar een deuk opgelopen.
Dat heeft een reden.

1

M. Groen (2006), ‘Reflecteren: de basis’, op weg naar bewust en bekwaam handelen. Houten: WoltersNoordhoff Groningen
2
C. Visch (2013), ‘Gelukkige kinderen in een gelukkige klas’, Van leerkracht naar Happy Coach voor een
warm schoolklimaat. Steenwijk: 248media uitgeverij, blz. 66
3
L.Stevens & G. Bor (2015- 3e druk), ‘Pedagogisch Tact’, Op het goede moment het juiste doen. Óók in de ogen
van de leerling. Garant: Antwerpen-Apeldoorn
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1.2.1 Een veranderende visie begint bij mij thuis…
‘Laat het maar gebeuren!’: zei een docent Jenaplanopleiding.
‘Eh, ja maar..’ ‘Ja, waarom niet?’
Dit motto staat me al twee maanden (september / oktober 2016) voor ogen. Na 20 jaren thuis
gebufferd te hebben o.a. voor onze kinderen in de worsteling met autisme, is dát juist iets wat ik heel
moeilijk vind.
Help!
‘Het laten gebeuren’ kan heel wat veroorzaken. Drama’s , scenes, ruzies alles speelt zich voor de
zoveelste keer in mijn hoofd af en veroorzaakt zweethandjes en stressgevoelens. ‘Controleverlies’ is
juist iets wat ik wil voorkomen. Zijn er teveel prikkels? Dan komt er in het hoofd van mijn lieve man
chaos en daarna is het hommeles. Dan is het aan mij om rustig te blijven en op de uitkomst te zien.
Overtuigend te laten merken: ‘ het komt goed!’ Juist nu we in een rustige periode zijn gekomen, o.a.
doordat de kinderen het huis uit zijn, zeggen: ‘laat het maar gebeuren?’
Maar het lukt. Na een studie Master-SEN ‘Gedragsproblematiek’, literatuur over dit onderwerp,
gesprekken met ouders van ASS- kinderen en partner. Met een open mind en veel energie volgt na
jaren van spanning, problemen een verrassende wending: het voornemen om niet meer ‘te bufferen’
wordt langzamerhand een ‘niet meer in de weg staan’.
Ik zeg: ‘ik voel me alleen’ (verlang naar een arm, een schouder), mijn man antwoordt: ‘maar ik bén er
toch?’ Wij waren net twee rails die óf te dicht op elkaar zaten óf te ver uit elkaar bogen. De trein (de
relatie) kon nooit rijden, blokkeerde elk moment en maakte gigantische brokstukken. Door deze
kenmerken ging ik naast hem als een rail op gepaste afstand. Ik keek en luisterde en zag een man met
chaos in zijn hoofd. Een partner die doodmoe 's avonds thuis kwam door alle prikkels op het werk
door de vraag naar emoties... ik ging met hem mee de diepte in en dat vele verdriet en die pijn werd
anders dan eerst.
We leerden delen in de rust en plezier met elkaar en de kinderen; voor het eerst was er in een week
geen ruzie, geen drama, geen onderhuidse spanning. Langzamerhand ontwikkelde de relatie zich en
ging, o wonder, die trein rijden! Na het accepteren van deze stoornis zeg ik rustig; ‘mag ik even bij je
huilen?’
Voor mijn partner is er zo’n stuk spanning weg, ik heb geaccepteerd dat hij het anders ervaart, ik
ervaar meer empathie in de laatste jaren dan ooit daarvoor. Ik zie mooie dingen gebeuren waarbij
mijn man beslissingen gaat nemen en leiding neemt in zaken waar ik vroeger alleen van kon dromen.
Heerlijk: wat een vrijheid en erkenning van ‘persoonlijke ruimte’ voor allebei. De vraag hoe ik
reflecteer en waarom ik reageer op het gedrag van mijn man is belangrijk voor mij. Ik wil hem
accepteren zoals hij is. Zowel thuis als met de kinderen van de groep valt hier nog wat te leren voor
mij. Het ‘loslaten’ gaat elke dag beter. Twee stappen voorwaarts en soms eentje terug. Flashbacks,
nachtmerries zijn héél vervelend en brengen me soms terug bij ‘Af’. Maar het lukt! Begrijpelijk dat dit
proces zoveel invloed heeft op mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn rol als leerkracht en mijn groei als
Jenaplangroepsleider. Om dit nog beter te kunnen verwoorden heb ik o.a. het volgende boek gelezen:
‘Eenzame Vrouwen, van Ben Zijl (2017).4

4

B. Zijl (2017), ‘Eenzame Vrouwen’, over autisme en relaties. De Banier, Apeldoorn
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1.3 Nu de groep!
Wat is de impact van feedback geven aan de kinderen, van mij als
stamgroepleider en van elkaar? Professor John Hattie5 ,
gerenommeerd onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland, geeft
daarvoor veel waardevolle aanwijzingen, gebaseerd op een
omvangrijke database met onderzoeksgegevens van over de hele
wereld. Zijn belangrijkste adviezen voor leraren zijn:
o Kijk naar je lesgeven door ogen van de leerling.
o Help leerlingen hun eigen leraar te worden.
De juiste vragen stellen is cruciaal om goed te reflecteren. Hoe zit dat op een
Jenaplanschool? Het Jenaplanonderwijs gaat uit van een concept. Het is geen ‘methode’ of
werkwijze.
Niet een starre didactiek, het is een grondhouding. Leren gaat het beste als je weet waarom
je leert, wat je kunt met het geleerde. Hoe betekenisvoller de onderwijsactiviteit, des te
groter de motivatie en des te meer zal er geleerd worden. Een voorbeeld van hoe ik dit heb
aangepakt in de groep is het ‘Prentenboek Floris’. Het ‘verhalend ontwerpen’6 is door mijn
groep enthousiast opgepakt. De opdracht was: ‘maak met verschillende materialen een
poster met daarop een verlegen Floris uit Schiermonnikoog, zijn huis, zijn vrienden, familie
en school. Zijn hobby is vogels kijken.’ Wat een motivatie bij álle kinderen! Ik oefen op deze
manier om de juiste vragen te stellen: bijv. welke vrienden zou Floris, die verlegen is,
hebben? Hoe zien ze eruit? Op welke sport zit Floris? De kinderen ‘vertelden’ elkaar en mij
via de posters dat Floris twee stoere vrienden had en één studiebol. Dat Floris op judo zat,
want ‘hij moest leren voor zichzelf op te komen’. Dat hij op een ‘natuurschool’ zat met een
plat dak, zodat hij vaak naar de vogels kon kijken om ze te bestuderen. We waren aan het
leren als groep. Op naar het reflecteren!
FLORIS’ boomhut
FLORIS op JUDO

De (natuur-)school van FLORIS

5
6

www.lerenzichtbaarmaken.nl
S. Bell & S. Harkness
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1.3.1 De basisprincipes in het licht van ‘reflecteren’:
Reflecteren volgens Jenaplanvisie vind ik terug in het boek ‘Jenaplan’, school waar je leert
samenleven. 7 In de basisprincipes8, ontwikkelt in de negentiger jaren door Kees Both en
Kees Vreugdenhil, vind je het antwoord op de vraag: ‘waarom doen we wat we doen, zoals
we het doen?’ Deze basisprincipes verbinden de Jenaplanscholen onderling. Ze zijn verdeeld
in drie delen:
• de mens
• de samenleving
• de school
Betreffende het reflecteren luidt basisprincipe 19 als volgt: ‘in de school vinden gedrags- en
prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen
ontwikkelingsgeschiedenis en in overleg met hem/haar.’
Basisprincipe 20: ‘in de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit
eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen
doen en denken.’
Het kind-volgsysteem is erop gericht om te documenteren: de sterke punten van het kind,
van hun ‘thema’s’ in de loop van hun schooltijd en de manier waarop zij van hieruit aan hun
zwakkere kanten werken. Kinderen leren reflecteren op hun ervaringen en op wat ze zelf
willen en kunnen. Dit heeft alles te maken met ‘authenticiteit’. 9
Goed-beter-best10; reflecteren doe je vooral door successen en door vallen en opstaan, door
terug te kijken en te analyseren wat je deed en wat de consequentie daarvan was. Anderen,
kinderen en volwassenen, kunnen een spiegel voor je zijn. Je moet leren nieuwgierig te zijn
naar wat je gedaan hebt, naar wat je gepresteerd hebt. Een beoordeling is niet zinvol als er
geen gesprek volgt. Je zou kunnen zeggen: reflecteren is leren. Als je goed bent in
reflecteren, dan kun je:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vertellen wat er gebeurd is
Vertellen wat je hebt geleerd
Feedback ontvangen
Feedback geven
Je gedrag evalueren
Je werk zelf nakijken en beoordelen
Je eigen ontwikkeling presenteren

7

K. Velthausz & H. Winters (2014), ‘Jenaplan’, school waar je leert samenleven. Nederlandse
Jenaplanvereniging NPJV, Zuthpen
8
bijlage 4 ‘De basisprincipes van het Jenaplanonderwijs’
9
K. Both & T. de Boer (2005), ‘Jenaplan’, in een notendop. Bekadidact, Baarn
10
F. Velthausz & H. Winters (2014), ‘Jenaplan’, school waar je leert samenleven. NPJV, Zutphen
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1.3.2.

Jenaplanessentie ‘Reflecteren’

De vierde jenaplankernkwaliteit luidt:

‘Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling
en daarover met anderen in gesprek te gaan’.
Het thema van de vierde Jenaplanessentie11 is: reflectie. Kijken naar jezelf, kijken naar je
doen en laten. En dat doe je niet voor niets. Je wilt kijken waar je je nog kunt verbeteren,
hoe je nog beter kunt worden dan je bent. Dat geldt voor ieder afzonderlijk, maar dat geldt
ook voor de stamgroep: ‘Waar zijn we als groep goed in en waar kunnen we beter in
worden?’ Wanneer de kwaliteiten en talenten duidelijk zijn, kan de hele groep profiteren
van deze eigenschappen. Ook kunnen groepsleden leren van elkaar. Het met elkaar spreken
over ontwikkeling is daarvoor noodzakelijk.

11

Bijlage 1 ‘De Jenaplanessenties’
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2. Beginsituatie
‘Reflecteren’ is in onze groep nog een onbekend woord. Terugkijken op wat we hebben
gedaan noemden we tot nog toe evalueren. Reflecteren en evalueren zijn verschillende
zaken.
Als je evalueert:
• ga je na of je de beoogde doelstellingen hebt bereikt.
• is jouw gedrag goed of fout.
Als je reflecteert:
• is het juist belangrijk dat je geen oordeel over goed of fout velt.
• creëer je zo een veilige ruimte waarbinnen je systematisch vragen kan stellen over
het hoe en het waarom je bepaald gedrag stelt.
• is er ruimte en tijd om te groeien.
Wij hebben tot nog toe meer de nadruk gelegd op het evalueren.
Ik heb gemerkt dat het aangeven van de opruimtijd belangrijk is dit te kunnen doen met de
groep in de kring. Na Blokuur is er de laatste vijf weken verteld door de kinderen hoe ze
hebben gewerkt en wat ze hebben gedaan. De kinderen zijn dit zo gewend geraakt dat ze
het niet leuk vinden als de bel gaat en er onvoldoende tijd voor is ingeruimd. Maar de
evaluatie gaat nog teveel over het product en niet over het proces. Reflecteren: wat is dat
eigenlijk? Hoe gaan we hiermee om in onze Jenaplanschool? Hoe kan ik erachter komen óf
kinderen wel reflecteren? Vinden ze het fijn om te terug te kijken? Om daarachter te komen
ontwikkel ik een kort onderzoek12 met vragen.
Ik bespreek de vragen niet van te voren. Het spontaan reageren is in dit geval belangrijk. Het
gewenste antwoord geven bijv. voor een leerkracht sluit ik zoveel mogelijk uit. Ik benadruk
dat beide antwoorden goed zijn.
2.1 Vragenlijst Startonderzoek
De vragenlijst wordt door 30 kinderen begin januari 2017 gemaakt. Na een maand waarin we
hebben gewerkt met de reflectie-cirkel wil ik deze test nogmaals doen.
In maart herhalen we dezelfde vragen op dezelfde manier.
Nulmeting onderzoek januari 2016
Vragen onderzoek ‘reflecteer jij? met de uitkomst’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12

Kijk je wel eens terug met rekenen hoe je de vorige les hebt gemaakt?
…spelling?
…taal?
Vind je het leuk als je tips en tops mag geven?
Vind je het leuk om te krijgen?
Leer je weleens een manier om het anders te doen van andere kinderen?
Van de juf?
Als je je werk niet af hebt, weet je dan meestal wel hoe dat komt?
Als je werk heel goed gaat, weet je dan hoe dat komt?
Denk je weleens aan je portfolio?

Ja
43%
33%
40%
77%
50%
83%
80%
63%
63%
47%

Bijlage 3: reflectie onderzoek & uitkomst deel 1 in januari 2017
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Organisatie: in de kring stel ik de vragen waarbij ik duidelijk aangeef dat zowel ja als nee een
goed antwoord is. Ik leg de kinderen uit wat een ‘nulmeting’ is. Twee dozen voor de
antwoorden. Ieder kind krijgt tien kaartjes in verschillende kleuren. Het kaartje kan in doos A
(ja) of doos B (nee).
‘In 15 min. hebben 30 kinderen hun mening gegeven.
Ze genieten van het spel en
ik ben verrast betreffende de uitkomst.’

11

2.2 Groepsleiders bespreken start-onderzoek
Jenaplan J.L. de Jongeschool te Zierikzee.
De groepsleiders van onze school zijn benieuwd wat we uit het start-onderzoek kunnen
afleiden. Het valt de groepsleider uit stamgroep 7/8 op dat ongeveer 60 % van de kinderen
niet terugkijkt naar de lessen die gemaakt zijn. Als stamgroep-leiders beseffen we dat we
veel tijd stoppen in het nakijken van het werk. De conclusie is dat we dat dus eigenlijk voor
onszelf doen en niet voor de kinderen. We stellen onszelf de volgende vragen:
• Wij weten wel waar de kinderen ‘staan’ en wat ze nog moeten leren, maar weten ze
dit zelf?
• Zijn ze zich bewust waarom ze goed of minder goed het werk hebben kunnen
maken? Uit het start- onderzoek blijkt dat ze dit van zichzelf goed weten.
• Veel kinderen vinden het leuk om tips en tops te geven. Minder om ze te krijgen.
Zouden ze dit spannend vinden?
We zien bij de laatste vraag van het onderzoek dat meer dan de helft van de kinderen niet
aan zijn/haar portfolio denkt. Daar gaan we met elkaar meer aandacht aan besteden door de
kinderen tijdens de werklessen te wijzen op werk dat gelukt is. Ze gaan dit zelf kopiëren en
toevoegen aan hun portfolio. We vinden het bijzonder te zien dat veel kinderen aangeven
van elkaar te leren en gelukkig ook van de stamgroepleider. We bevestigen dat er een kleine
groep is die zelfstandig het werk doet. We zien het terug in dit startonderzoek. Als
groepsleiders bespreken we met elkaar welke kinderen zonder instructie hun werk doen en
of deze kinderen genoeg uitdaging hebben in het leerproces.
In de volgende periode is er Groot Project. Als we in de teamsessie reflecteren op onze
vorige projecten weten we nog te herinneren wat de kinderen zelf hadden bedacht en
ontwikkelt. Vooral dát is ons bijgebleven. Hoe we ze gelegenheid hadden gegeven om zelf
een keuze te maken over wát ze wilden leren, welke periode in de geschiedenis of welke
uitvinding voor in de toekomst. Hoe ze presenteerden aan de ouders en wat hen daarbij is
opgevallen. De conclusie is: de manier waarop kinderen leren blijft ons als stamgroepleider
het best bij. Het resultaat komt op de tweede plaats. Hoewel we het belangrijk blijven
vinden om kaders te maken, doelen te stellen en duidelijk te zijn in wat we vragen van de
kinderen.
De komende week staat helemaal in het teken van Groot Project: ‘Muziek!’. We gaan daarop
terugkijken, anders dan we gewend waren. De kinderen krijgen de hoofdrol.

12

3. Probleemstelling: kunnen kinderen reflecteren leren?
Is het voor mij als stamgroepleider een les die ik geef, een oefening, een training of is het
een visie, een veranderende houding? Geef ik terecht complimenten? Geef ik voldoende
aandacht aan de positieve resultaten van het kind? Is voor mij het resultaat van belang, of
het proces?
‘Het is vaak omgekeerd. Onze positieve terugkoppelingen zijn kort en onnauwkeurig. ‘Ja
hoor, mooi. Super, goed gedaan!’ En bij negatieve resultaten of mislukkingen komen we op
de proppen met een gedetailleerde analyse. We willen precies weten wat er aan de hand is,
nemen de tijd ervoor en zijn geconcentreerd. Dat wil zeggen, de intensieve communicatie
treedt op wanneer we met het gedrag of de prestaties van een kind niet tevreden zijn. Op
die manier leren kinderen echter om hun mislukkingen serieuzer te nemen dan hun
successen, ze leren om aan hun tekortkomingen meer aandacht te schenken dan aan hun
competenties.’13
Een alternatief is het geven van gedifferentieerde feedback. Uitleggen wát het kind doet en
wat het effect is op jou of op zijn medeleerlingen. Ook indirecte complimenten zijn
gemakkelijker aan te nemen en activeren het eigen oordeelsvermogen. Een direct
compliment is simpelweg stellend: ‘jij houdt geduldig vol!’ Een indirect compliment heeft de
vorm van een vraag: ‘Hoe lukt het jou om zo geduldig vol te houden?’ Doordat de ander hier
even over na moet denken, geeft hij eigenlijk zichzelf een compliment.
Ik wil niet dat het kind afhankelijk wordt van mijn oordeel. Door nieuwsgierig te zijn en
dieperliggende vragen te stellen over het proces ‘Geen complimenten geven, maar
feedback’14 Proces gericht en niet product gericht. Wat is de goede manier van feedback
geven, reflecteren?
Dán wil ik eerst weten wat is een verkeerde manier:
Bad practice: nadruk op acties van anderen en oppervlakkige verklaringen.
In het boek ‘Pedagogische Tact’ wordt uitgelegd dat complimenten, waardering en
loftuitingen kinderen kunnen beangstigen, omdat zij ver uitstijgen boven de eigen
zelfinschatting. Lofprijzingen kunnen het kind onder druk zetten. Daarbij ontstaat bij het kind
de zorg dat het diegene die zo positief over hem of haar denkt, haast wel moet teleurstellen.
Ze houden de eisen die ze stellen laag en kinderen met gedragsproblemen vluchten
(opnieuw) in destructief gedrag. Tegelijk zijn er kinderen die zich alleen maar goed voelen
als ze worden geprezen. Hun zelfinschatting is volledig afhankelijk van de leraar. Omdat we
graag een kind positief benaderen prijzen we een kind, geven het complimenten of belonen
we. Kinderen met weinig zelfvertrouwen kunnen moeilijk complimenten aannemen. Ze
geloven er niet in. Er is geen persoonlijke groei na een ‘goed zo!’ In het boek ‘De Gelukkig
Klas’15word ik aangeraden voorzichtig te zijn met het geven van complimenten. Ik wil een
bijdrage leveren aan het zelfrespect van de kinderen en dat houdt in dat kinderen
13

L. Stevens & G. Bors (2015) , Pedagogische Tact , op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de
leerling. Antwerpen-Apeldoorn: GARANT
14
N. de Kroon, I. Nagtzaam en M. Wentzel (2015), De Gelukkige Klas, de gelukkige klas begint bij de
leerkracht. Steenwijk: 248Media Uitgeverij
15
N. de Kroon, I. Nagtzaam & M. Wentzel (2015) De Gelukkige Klas , de gelukkige klas begint bij de
leerkracht. Steenwijk: 248media

13

onafhankelijk moeten worden van mij. De vraag ‘hoe heb je dat voor elkaar gekregen?’ kan
meer impact hebben dan een compliment.
Good practice: doorvragen naar eigen handelen, nieuwsgierigheid overheerst.
‘Zelfbewustzijn betekent: je van eigen vaardigheden bewust te zijn. Wanneer terugkoppeling
ertoe zal bijdragen om het zelfbewustzijn van een kind te versterken, dan moet die feedback
gedifferentieerd zijn, informatief en mogelijk waardevrij. Bemoedigende feedback spreekt
datgenen aan wat voor een kind belangrijk is en waarvoor het zich op bijzondere wijze
moeite heeft gegeven. Dit heeft eerder een spiegelende functie dan een beoordelende
functie.’16 Carol Dweck, professor psychologie in Amerika, onderzocht17 Zij doet onderzoek
naar de "groei-instelling" (grow-mindset) — het idee dat we de hersencapaciteit om te leren
en problemen op te lossen kunnen verbeteren. Ze beschrijft twee manieren om een
vraagstuk te benaderen dat voor jou eigenlijk iets te moeilijk is om op te lossen. Ben je niet
slim genoeg om het op te lossen... of heb je het gewoon nog niet weten op te lossen (Not
Yet)? Op een ‘onvoldoende’ kijk je niet graag terug. Het geeft een machteloos gevoel. Maar
het weten: ik groei, ik leer, ik kan het nu nog niet, bevordert de insintrieke motivatie. En dat
niet alleen. Het sluit aan bij de inmiddels zogeheten Self-Determanation Theory, die de drie
psychologische basisbehoeften van ieder mens als volgt definiëren:
•
•
•

de behoefte aan sociale verbondenheid
de behoefte aan autonomie
de behoefte aan competentie18

Een goede reflectie zorgt voor een goed inzicht in de eigen ontwikkeling. Kan ik in mijn groep
tijd vinden om goede gesprekken aan te gaan die betrekking hebben op de persoonlijke
ontwikkeling van de kinderen?

16

Idem, pag. 178
Grow Mindset 1 Carol Dweck
18
L. Stevens & G. Bors (2015) , Pedagogische Tact , op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de
leerling. Antwerpen-Apeldoorn: GARANT pag. 73
17
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4. Onderzoeksplan: waar staan we nu en waar willen we naar toe?
Kan ik een hulpmiddel ontwikkelen dat reflecteren bevordert en zowel door de
groepsleerkracht als het kind gebruikt wordt?
Op Klastools.be hebben ze de reflectie cirkel ontworpen. Een cirkel met zes vragen om
kinderen te laten reflecteren op hun werk. Deze manier van reflecteren spreekt mij erg aan.
De cirkel is geschikt voor individueel gebruik en voor groepsgebruik. Je kunt hem dagelijks
inzetten na elke les of groepsactiviteit. Door de kinderen te laten reflecteren, laat je ze meer
verantwoordelijk zijn over hun eigen leren. Ze denken na over hun werkproces en werken
daarbij aan groeien, ontwikkelen: ‘wat vandaag nog niet lukt kan een volgende keer wel
lukken’. Het ‘not yet’ 19spreekt mij aan in dit proces.
De tijd die het invullen van de cirkel vraagt is voldoende.
4.1. Hoe gebruik ik de reflectie cirkel20:
Je kunt de cirkel gebruiken voor een individuele leerling, in een kleine groep of in de hele
groep. Je kunt ervoor kiezen om de kinderen alle vragen te laten doorlopen, startend bij
vraag één. Je kunt er ook voor kiezen om een kind te laten dobbelen. En alleen de vraag bij
het gegooide getal laten beantwoorden.
Je kunt van de cirkel ook een echte draaischijf met pijl maken met een splitpen. Dan kunnen
de kinderen echt draaien en antwoord geven op de vraag waar de pijl staat.

19
20

Grow Mindset 1 Carol Dweck
Bijlage 5 ‘De reflectiecirkel’
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4.1.1. Aan de slag met de reflectie cirkel én de uitkomst
Na drie dagen Groot Project te hebben gedaan, vraag ik mijn stamgroep een A4 in te vullen
aan de hand van de reflectiecirkel. Tijdens deze opdracht laat ik op het digibord de cirkel
groot afgebeeld zien. Ik merk dat de kinderen het fijn vinden hun belevenissen en ervaringen
vast te leggen aan de hand van de vragen. De dobbelsteen wordt bijna niet gebruikt. Ze
werken liever de vragen van 1 t/m 6 af.
Wat valt op?
De kinderen willen graag het A4-tje invullen. De cirkel bevat hele duidelijke en concrete
vragen. De vragen blijven dicht bij het kind zelf en laten het kind op een positieve
manier kijken naar hun eigen werkproces. Het zijn open vragen die kinderen uitnodigen om
zelf na te denken en een antwoord te formuleren.
Zes vragen:
1. Vertel eens wat je moest doen?
2. Noem twee positieve punten over hoe je aan deze opdracht hebt gewerkt.
3. Wat vond je het moeilijkste deel van de opdracht?
4. Als je iets aan de opdracht zou mogen veranderen, wat zou je dan veranderen?
Waarom?
5. Welk deel van de opdracht vond je het leukste om te doen?
6. Welk deel van de opdracht vind jij het beste gelukt? Waarom?
Er is enthousiasme en goede feedback. Dat blijkt o.a. uit de volgende opmerkingen:
Vraag 1 Vertel eens wat je moest doen?
Gitaar leren spelen – Boomwackers – Muziek fragmenten bij een Bijbelverhaal zoeken –
Wereldmuziek – DJ workshop – Peter & de Wolf – Dansen – sporten op muziek –
Nagellakken – Trommelen – Trekzak workshop - Choreografie
Vraag 2 Noem twee positieve punten over hoe je aan deze opdracht hebt gewerkt.
presenteren – de dansen waren zo leuk, de oudercommissie had veel geduld met ons – het
was niet moeilijk – ik mocht op een gitaar spelen – de ritmes spelen ging goed – het
trommelen – schilderen met klassieke muziek op de achtergrond – het mixen van muziek –
ik hielp andere kinderen, soms hielpen ze mij – gewicht heffen – ik heb fijn met Fay gewerkt
- dat we kleren mochten uitzoeken voor de dans – als iets niet lukte hielpen ze ons – ik vond
het fietsen leuk (naar de sporthal) – ik vond het leuk om in een groepje te werkenuiteindelijk konden we samenwerken – het was best creatief bedacht – de dansjes waren
leuk – het optreden – DJ vond ik leuk, nu krijg ik zelf een paneel – het schilderen
Vraag 3 Wat vond je het moeilijkste deel van de opdracht?
Niks - trekzak spelen, een liedje was heel moeilijk – samen werken – kleine kinderen helpen
– muziek uitkiezen (DJ) – website opzoeken (DJ) – liedjes bij het verhaal zoeken – alles – om
te dansen – het presenteren – goed te dansen – met DJ dat je op de maat moet drukken –
stil zitten bij DJ – lied meet de gitaar – steppen – trekzak spelen – niks – een uur lang
16

stilzitten bij DJ – de snaren van de viool schilderen – groep ½ in bedwang houden – gewicht
heffen – niks – gelijk spelen –als je een snaar moest opzoeken voor het liedje – gitaar spelen
– schilderen – niks – groep ½ in de gaten houden – alles tegelijk doen – dat ik bij twee
groepjes zat ingedeeld – niks – sjaaltjes maken – dat ik naar de tandarts moest
Vraag 4 Als je iets aan de opdracht zou mogen veranderen, wat zou je dan
veranderen?
Mijn DJ presentatie laten horen – niks, het was gewoon leuk (3x) – dat ik bij juf Elly kon zijndat er geen kinderen van groep ½ waren – niet met de USB stick werken bij DJ – dat ik bij DJ
mocht zitten – voetballen op muziek – meer oefenen – presentatie van een uur niet doen –
iets meer dansen – trekzak: omdat ik er niet genoeg van heb geleerd – langere tijd – dat je
maar op twee knopjes moest drukken – niet door elkaar fluiten en trommelen – een groter
lokaal om te oefenen – een rockgitaar erbij
Vraag 5 Welk deel van de opdracht vond je het leukste om te doen?
Het doek vasthouden met juf Ellen – wereldmuziek: ik dacht dat het niet zou lukken, maar
het lukte wel – de techniek ’s avonds ik mocht het licht doen – sporten op muziek: omdat ik
helemaal niet moe was – op de knopjes drukken en met Fay werken – gitaarspelen: omdat
het leuk was om te oefenen – gitaar spelen: je werd goed geholpen – ik vond het schilderen
heel leuk en het ophalen van de jongere kinderen – het oefenen van de ritmes op de zolder
– het optreden in Campus Cultura – het mixen van de liedjes – het presenteren: omdat het
goed ging – om te slaan op de boom-wacker van m’n maatje – de dans die ik met drie andere
kinderen zelf heb bedacht – kleding uitzoeken en het leren instrumenten te bespelen uit een
ander land – het mixen en het helpen
Vraag 6 Welk deel van de opdracht vind jij het beste gelukt?
Het mixen met DJ – alles – het was leuk bedacht – is wel duidelijk (?) – het was leuk en vrolijk
– ik heb volgehouden – we hebben het goed gedaan – het concert was leuk – super
georganiseerd – voor de rest alles goed – zo goed gewerkt – het was leuk (10x) – leuk thema
– hééééél leuk – het optreden ging goed (4x)
Tot slot: tips en tops
Iedereen laten presenteren – langer kunnen oefenen, omdat het een beetje rommelig was.
Ik vond dat ook van mijzelf – het was heel leuk en vrolijk met dat DJ onderdeel – groep ½ een
anti-hyperpil geven (2) – grotere ruimte om te oefenen met choreografie – de viering langer
– leuk thema! – eerder beginnen – iets meer uitleg bij de trekzakken – meer licht – alles
opslaan op de USB stick (iemand drukte op een knopje en alles was weg) - wees niet
zenuwachtig voor het optreden – meer hulp bij de beauty salon
De groepsleiders waarderen de reflectie!
We spreken met elkaar over de tips en tops en leren van de kinderen.
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4.2 Het tweede hulpmiddel de ‘Gedachtenposter’:
Kinderen ervaren in de eerste instantie de reflectie-cirkel als interessant en leuk. Na
tweemaal dit met de groep te hebben gedaan, merk ik dat de interesse en motivatie van de
kinderen daalt. Tijdens de studiemiddagen van de Jenaplanopleiding worden ons ‘de
Gedachtenposter’ en ‘de 10 Ankers’ aangereikt. Als ik ze naast elkaar leg, ontdek ik dat (vet
gedrukt) elk Anker een wijsheid in zich heeft die terug te leiden is naar de Gedachtenposter.
Ik ben benieuwd hoe de kinderen het werken met de Gedachtenposter zullen ervaren.
De 10 Ankers21:
1. Uitgaan van het competente kind
2. Kijken achter het gedrag van kinderen
3. Uitgaan van de drie pedagogen
a. het kind en de ander
b. de volwassene
c. de ruimte
4. Procesgericht in plaats van productgericht
5. Documenteren
6. Een uitdaging in plaats van een opdracht
7. Kennis over ontwikkeling
8. Inspelen op kinderen: alledaagse problemen serieus nemen
9. De verwondering van kinderen in ere houden
10. Vraag het de kinderen
4.2.1 Aan de slag met de Gedachtenposter
De eerste poster die ik uitdeel is helemaal leeg. Hij wordt gebruikt als kladblaadje bij het
rekenen. Na het inzamelen en lezen van de gedachtenposters ontdek ik kleine tekeningetjes,
opmerkingen en vragen. Zoals: ‘gaan we in de pauze een spel doen?’ ‘Ik vind het nu niet fijn
in de klas ik weet niet precies wat ik moet doen’.
Op de tweede poster besluit ik de reken- en taalopdracht van die dag als doel op te
schrijven. Met rekenen staat het vermenigvuldigen in de spotlights en met taal oefenen voor
de toets. Kinderen krijgen de vrijheid om te kiezen welke bladzijde met rekenen/taal gedaan
wordt. Het kind centraal: dus ‘ik’ staat in het midden op de Gedachtenposter. Zowel tekenen
als schrijven is mogelijk. Ben je blij vandaag? Of wil je dat ik weet dat je verdrietig ben? Je
mag dit allemaal optekenen op de Gedachtenposter. Zie je iets in de groep dat goed is?
Schrijf of teken het.
De derde poster is door mij ingetekend met tekstballonnen. Bijv. ‘Ik vond………moeilijk.’ ‘Dit
ging goed, want…..’ ‘Ik zag…. Voordat de kinderen in de groep komen ligt er op elke tafel een
Gedachtenposter. Enkelen beginnen direct met schrijven of tekenen, anderen pas aan het
eind van de dag.

21

https://www.hetkanvoorhetkind.nl
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4.3. Welk reflectie-middel kiezen de kinderen?
Ik vraag de kinderen persoonlijk wat ze fijner vinden om te gebruiken als reflectie-middel:
a. de reflectie-cirkel
b. een A4 met reflectie vragen: zoals bij het Groot Project
c. de Gedachtenposter
De Gedachtenposter blijkt voor 90 % van de kinderen een prima hulpmiddel te zijn. Op de
‘waarom’ vraag krijg ik de volgende antwoorden:
Met de Gedachtenposter kun je: zelf schrijven wat je wil – sommen uitrekenen die je lastig
vindt – je kunt tekenen hoe het ging – je kunt leuke dingen opschrijven die je ziet in de groep
– als je je verveelt kun je tekenen – je werk staat er op - als je klaar bent staat erop wat je
kunt doen – hij is groot hij past niet in je laatje, dus kun je hem niet vergeten – is er iets
rampzaligs gebeurd in de pauze, dan kun je dat tekenen of opschrijven – je kunt tekenen wat
je ziet – en wat je voelt – je vertel eigenlijk aan de juf waarom het goed ging met taal – de juf
weet dan hoe je bent
Ik ben blij te zien hoe de kinderen met de Gedachtenposter omgaan. Het geeft mij als
groepsleider:
•
•
•

meer inzicht in het welbevinden van de kinderen
een goede reflectie op mijn functioneren in de groep
een goede afsluiting: zelfbemoediging voor kinderen en groepsleiders

Hoe ging je werk? Waardoor ging het goed, of niet goed? De eerste dag verzamel ik de
posters en lees:
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Elk kind dat genoemd wordt in de zin ‘Ik zag dat..’ ontvangt een samenvatting van de
Gedachtenposter van die dag. De volgende morgen hangt de samenvatting als poster bij de
ingang van het klaslokaal. Voor ouders én kinderen, voor teamleden en groepsleiders. Ik vind
dat de Gedachtenposter een instrument kan zijn om het geleerde terug te koppelen. In het
boek ‘Pedagogisch Tact’22 lees ik het volgende: kinderen ontwikkelen hierdoor niet alleen
een bewustzijn voor hun kennen en kunnen. De betekenis en het effect van het leerproces
wordt op deze manier inzichtelijk gemaakt.

Verzamelde gegevens van de derde Gedachtenposters

22

L. Stevens & G. Bors (2015) , Pedagogische Tact , op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de
leerling. Antwerpen-Apeldoorn: GARANT pag. 181 e.v.
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5. Nieuwe stappen in de praktijk
Deze ontwikkeling loont; vertrouwen en zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden worden
versterkt. De kinderen krijgen de gelegenheid om te laten zien hoe ze groeien, wat ze
kunnen.
5.1 Bewijslast: reflecteren werkt!
Eind maart is het startonderzoek herhaald. Ik vind de uitkomst verrassend. Meer dan ik had
verwacht is door het gebruik van de reflectiecirkel, de Gedachtenposter en het spreken over
reflecteren een manier van denken in gang gezet. ‘Waarom doe je wat je doet?’, ‘wat heb je
gedaan?’ en ‘waar wil je naar toe?’
Vragen onderzoek ‘reflecteer jij?’

met de uitkomst
Ja (jan./ maart)

1. Kijk je terug met rekenen hoe je de vorige les hebt gemaakt?
2. …spelling?
3. …taal?
4. Vind je het leuk als je tips en tops mag geven?
5. Vind je het leuk om te krijgen?
6. Leer je weleens van een manier van andere kinderen?
7. Van de juf?
8. Als je je werk niet af hebt, weet je dan hoe dat komt?
9. Als je werk heel goed gaat, weet je dan hoe dat komt?
10. Denk je weleens aan je portfolio?

43%/ 67%
33%/ 67%
40%/ 75%
77%/ 64 %
50%/ 96 %
83%/ 82 %
80%/ 96 %
63%/ 78 %
63%/ 71 %
47%/ 57 %

Opvallend is dat er een bewustwording op gang is gekomen dat reflecteren zin heeft! Door
het gebruiken van de instrumenten, maar meer nog door de juiste vragen te stellen
hoor/lees ik dat kinderen verwoorden waartoe ze tot leren zijn gekomen.
Ik deel deze uitkomsten met het team en we zien dat de Jenaplanessentie ‘Reflecteren’ vorm
krijgt, als we ons als groepsleiders bewust zijn de juiste vragen te stellen.

Peter Petersen
grondlegger van het jenaplanconcept
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5.2 Ideeën komende periode
De Gedachtenposter willen we blijven gebruiken. Kinderen en ik zien hierin een goed
reflectie middel. Qua verdieping in het leerproces is dit instrument een belangrijk handvat is
geworden. Al betekent het nog niet dat dit een eindstation is.
We blijven ontwikkelen en groeien. Ik wil graag in mijn groep een Vragenmuur/Kennismuur
introduceren, zodra er nieuwe onderwerpen komen. Zo maken we inzichtelijk wat de
kinderen al weten en/of nog willen weten.
Lukt het mij om door de Reflectie-cirkel, deze Gedachtenposters én door een goede
vraagstelling kinderen te motiveren aandacht te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling?
Aan hun portfolio? Ik weet het zeker, ik heb het zelf gezien.
Je ‘gedachten opschrijven’ is geen eenrichtingsverkeer. De kinderen reflecteren ook over
mij. Want ook ik wil een steeds betere stamgroepleider worden en daar heb ik de kinderen
voor nodig. Deze manier van rapporteren komt veel meer tegemoet aan de essenties van
het Jenaplanconcept. We willen ondernemende kinderen, die presteren, samen met anderen
en de verantwoording oppakken voor de eigen ontwikkeling; hun totale ontwikkeling. 23
Met dit traject, dit plan voor ogen ga ik de groep, de school in en deel met kinderen,
groepsleiders en ouders mijn opgedane ervaringen. We gaan ervoor!
Leren blijkt zó gaaf te zijn!

23

F. Velthausz & H. Winters (2014), ‘Jenaplan’, school waar je leert samenleven .pag. 138/139 NPJV, Zutphen
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6 Conclusie en ontwikkeling:
Het reflecteren met kinderen ís een leerproces. Met veel plezier werk ik met de kinderen aan
de Gedachtenposter, spreken we met elkaar over ‘wat heb je gedaan?’ ‘Wat heb je anders
gedaan waardoor het gelukt is?’ Het letten op deze succesvolle elementen is voor mij een
bemoediging als groepsleider. Het bevordert mijn reflectie op het eigen handelen en de
betekenis ervan voor het leren van de kinderen. Zowel de kinderen als ik leren onze tijd zo
goed mogelijk te gebruiken. Je competent voelen staat in onze groep bovenaan! We willen
niet meer zónder goede reflectie: het werkt! De volgende ontwikkeling staat voor de deur:
hoe gaan we dit rapporteren? Wat vinden wij als groepsleiders, ouders en kinderen
belangrijk om te laten zien? Een Meesterstuk is nooit af, het blijft in ontwikkeling…

24

Literatuurlijst
Vriens, J. (2007). Is de klas nog wel zo gelukkig?: van Theo Thijssen tot Meester Jaap, een
visie op het basisonderwijs. Houten: Van Holkema & Warendorf
Petersen, P (1927) Het kleine jenaplan (Herziene druk). (J. Bos,vert) Barendrecht: Stichting
Uitgeverij Doorbraak
Velthausz, F en Winters, H (2014) Jenaplan school waar je leert samenleven
Broersma, R en Velthausz, F (2008) Petersen en Freinet, Jenaplan en Moderne School.
Valthe: De Freinetwinkel
Visch, C (2013) Gelukkige kinderen in een gelukkige klas. Steenwijk: 248 media
Kroon, N en Nagtzaam, I en Wentzel M (2015) Inspiratieboek voor de gelukkige klas.
Steenwijk: 248 media
Stevens, L en Bors, G (2013) Pedagogisch Tact Apeldoorn: Garant
Robinson, K (2011) Het element (C. van Ginneken, vert.) Houten: Spectrum
Herpen van, M (2015) Ik de leraar. Driebergen, Het Kind
Groen, M (2006) Reflecteren: de basis. Houten: Wolters-Noordhoff Groningen

Bijlagen
Bijlage 1

De Jenaplanessenties

Bijlage 2

Artikel: ‘Weet ik al, kan ik al, doe ik al ..’ Alexandra van der Hilst
Uit: Mensenkinderen Jaargang 30 Mei 2015

Bijlage 3

Onderzoek & uitkomst Reflectie deel 1 in januari 2017

Bijlage 4

De 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs

Bijlage 5

‘De Reflectiecirkel’

Bijlage 6

Foto’s de Gedachtenposter

Bijlage 7

‘De reflectiecirkel’- opbrengst Onderzoek deel 2 na Groot Project
25

