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4.
Gesprekken met leerlingen en kind-plannen

 X Praat vooral met leerlingen in plaats van alleen tegen of over hen.

Heb je behoefte aan heldere richtlijnen en handige tips voor een succesvolle sa-
menwerking met leerlingen? Wil je meer weten over gesprekken met leerlingen 
en kind-plannen? Bestudeer dan dit hoofdstuk!

Dit hoofdstuk gaat over alle niveaus van de onderwijs- en ondersteuningsroute.

1. Basisaanbod: goed onderwijs voor alle leerlingen

HGW-cyclus groep

2. Interne ondersteuning: sommige leerlingen
 

Leerlingbespreking

3. Externe

ondersteuning:

enkele leerlingen

 

Multidisciplinair overleg
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4.1 Inleiding

 X Leerlingen zijn ervaringsdeskundigen en mede-regisseur van hun ontwikkeling.

4.1.1 Waarom samenwerken met leerlingen?

In elke onderwijsleersituatie dienen onderwijsprofessionals rekening te houden met de 
belevingswereld van leerlingen (zie 2.7.1). Die beleving bepaalt in hoge mate hun ge-
drag. Kinderen kunnen je als geen ander vertellen waarover ze tevreden zijn en wat ze 
anders zouden willen. Zij kunnen aangeven hoe ze een situatie beleven, hoe het volgens 
hen komt en hoe het op te lossen zou zijn. Toch wordt er in het onderwijs nog altijd veel 
over en tegen leerlingen gepraat. Dat is een gemiste kans, want kinderen hebben unieke 
kennis, die hun leerkrachten en ouders missen. Ze hebben een interessante kijk op de 
situatie en hun tips blinken vaak uit in eenvoud en relevantie. Hun oplossingen slui-
ten goed aan bij wat er gebeurt in de klas, in de gang of op het speelplein. De kijk van 
leerlingen is uiterst relevant, ook die van kleuters. Je moet daar weet van hebben om 
te begrijpen wat een situatie betekent voor een leerling. Kinderen kunnen ook waarde-
volle feedback geven op je handelen: wat doe je goed, wat zou je beter kunnen doen en 
hoe? Lukt het je om met de leerlingen te praten, dan verrassen ze je met hun originele 
ideeën!

Onderzoek ondersteunt het belang van kind-gesprekken (Hattie, 2013). Kinderen zijn 
gemotiveerder om zich in te zetten als ze betrokken zijn bij het bepalen van de doelen 
(effectgrootte rond 0,52; zie 3.2.1). Ze krijgen meer grip op hun ontwikkeling als ze 
betrokken zijn bij het monitoren en evalueren van deze doelen. Ze worden hiermee 
mede-regisseur van hun ontwikkeling. Bovendien verbeteren kind-gesprekken de 
leerkracht-leerling-relaties. Dat is belangrijk, want een positieve leerkracht-leerling-
relatie is een zeer effectieve interventie (effectgrootte rond 0,72; zie 3.2.1). Dat geldt 
met name voor kwetsbare leerlingen (zie 2.5.1), zij hebben bij uitstek een leerkracht 
nodig die constructief met hen in gesprek gaat. Juist voor hen doet de leerkracht er-
toe!

Volgens het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK, 2014, artikel 12) 
hebben alle kinderen het recht om actief te participeren in een proces waarin zij de 
hoofdrol spelen (zie ook 2.7.1). Onderwijsprofessionals moeten leerlingen dus niet 
alleen informeren, ze moeten ook naar hun mening vragen, ernaar luisteren én hun 
ideeën serieus nemen. Zodra het moeilijk gaat met hun leren, werkhouding of ge-
drag, is het belangrijk dat iemand in de school optreedt als spreekbuis, belangenbe-
hartiger en ‘advocaat’ van de leerling. Dat kan de leerkracht, intern begeleider, taal/
reken/gedragsspecialist of schoolleider zijn, zolang die maar een positieve relatie 
met de leerling heeft en over de juiste attitude, kennis en gespreksvaardigheden be-
schikt.
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Wat maakt een kind-gesprek handelingsgericht?

Dit hoofdstuk gaat over uitgangspunt 6: constructief samenwerken met leerlin-
gen. Omdat de zeven uitgangspunten van HGW samenhangen (zie 2.9.1), spelen 
de andere uitgangspunten ook een rol:
 – Ieder gesprek is doelgericht: de doelen zijn helder, ze sturen het gesprek en 

worden geëvalueerd. Kinderen zijn ook betrokken bij het formuleren van doe-
len voor hun leerontwikkeling en gedrag. Leerkrachten vragen leerlingen om 
feedback op hun manier van lesgeven en hun gesprekken met kinderen.

 – In een kind-gesprek gaat het over afstemming en wisselwerking: welke inter-
acties tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en groep stimuleren en 
belemmeren schoolsucces?

 – Onderwijs/opvoedingsbehoeften zijn onderwerp van gesprek. Evenals de 
vraag wat een kind nodig heeft om zich gewaardeerd en veilig te voelen in 
een kind-gesprek.

 – De leerkracht doet ertoe: met de juiste attitude, kennis en vaardigheden draag 
je bij aan een constructief gesprek. Welke daarvan pas je al toe? Wat kan beter 
en wat heb je daarvoor nodig?

 – In kind-gesprekken benut je de positieve aspecten van de leerlingen, jezelf, de 
groep, het team en de ouders. Waar liggen de talenten, krachten, interesses en 
kansen? Met het geven van gerichte complimenten ontstaat een prettige sfeer 
in het gesprek.

 – Systematiek en transparantie: leerkracht en leerlingen kennen de bedoeling 
van het gesprek, ze doorlopen een aantal stappen en evalueren of hun doe-
len zijn bereikt. Een zelfgemaakt praatpapier brengt structuur aan en onder-
steunt: vergeet je nog iets te doen, te zeggen of te vragen?

4.1.2 Samenwerken met leerlingen in de onderwijs- en ondersteuningsroute

Bij handelingsgericht werken (HGW) zijn, naast taal, lezen en rekenen, ook schoolplezier, 
taakaanpak, ‘zin in leren’, welbevinden, sociale competenties en veiligheid waardevolle 
opbrengsten. Alle onderwijsprofessionals bespreken die onderwerpen met kinderen, 
ongeacht hun leeftijd. Zij vragen leerlingen om mee te denken en mee te doen in de 
onderwijs- en ondersteuningsroute (zie 1.4).

Gesprekken met leerlingen zijn een vast onderdeel van het basisaanbod. Met alle leerlingen 
bespreek je regelmatig hoe het met hen gaat. Zo begrijp je hen beter en krijg je meer zicht 
op wat ze nastreven en wat ze daarvoor nodig hebben. In een groepsgesprek bijvoorbeeld 
denkt de groep mee over een dag- of weekplanning: wat zijn de leerdoelen voor de komen-
de periode en hoe gaan we die behalen? Tussendoor zijn er veelvuldig korte gesprekjes 
met individuele leerlingen: wat beheersen ze al en wat nog niet? Welke strategieën pas-
sen ze toe? Wat helpt hen tijdens instructie, zelfstandig werken, samen werken en spelen? 
Die gesprekjes gaan zowel over positieve gebeurtenissen als over moeilijke situaties.
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Met de individuele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt uitgebreider 
gesproken. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding en nabespreking van een leerlingbespre-
king of multidisciplinair overleg. De leerling wordt betrokken bij het analyseren van de 
situatie, het formuleren van doelen en het maken van een kind-plan. Het kind kan ook 
deelnemen aan (een deel van) de bespreking of het overleg.

4.1.3 Dit hoofdstuk

Dit hoofdstuk begint met de attitude, kennis en gespreksvaardigheden die nodig zijn om 
constructief samen te werken met leerlingen (4.2). Daarna komen de gesprekken in het 
basisaanbod aan de orde: de gesprekken met de groep en met alle leerlingen (4.3). Vervol-
gens is er aandacht voor de uitgebreidere gesprekken met leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben (4.4). Een doel van een kind-gesprek kan zijn om samen een kind-plan 
te maken. Daarom komt zo’n plan ook aan de orde in dit hoofdstuk (4.5). Door gesprekson-
derwerpen te visualiseren kan een gesprek soepeler verlopen. Suggesties daarvoor komen 
aan bod (4.6). Tot slot gaat dit hoofdstuk in op de vraag: wat als een kind...? Per situatie 
geven richtlijnen houvast (4.7). Iedere paragraaf bevat praktijkvoorbeelden en illustraties.

4.2 Attitude, kennis en gespreksvaardigheden

Praten met leerlingen vergt een en ander van kinderen. Bijvoorbeeld dat ze de vragen 
begrijpen, naar zichzelf kunnen kijken, verklaringen en oplossingen kunnen bedenken 
én verwoorden. Hoe beter onderwijsprofessionals zich kunnen afstemmen op de mo-
gelijkheden en behoeften van leerlingen, hoe zinvoller de gesprekken zullen zijn. Kind-
gesprekken vergen dus ook een en ander van onderwijsprofessionals: een bepaalde at-
titude en de nodige kennis en gespreksvaardigheden (Delfos, 2010).

4.2.1 Attitude in de samenwerking met leerlingen

Constructief samenwerken en waardevolle gesprekken voeren met leerlingen vereisen 
een investering van alle betrokkenen. Van de onderwijsprofessional vergt het een at-
titude van belangstelling, geduld, warmte, inlevingsvermogen, begrip en respect voor kin-
deren. Door meelevend en belangstellend te luisteren en gerichte vragen te stellen, ont-
staan nieuwe inzichten. Je gelooft werkelijk dat de leerling kennis heeft die jij niet hebt 
en dat die kennis de moeite waard is. Leerlingen leren van jou en jij leert van hen. Je vindt 
oprecht dat leerlingen jou waardevolle feedback op je handelen kunnen geven. Zij doen 
dat meestal niet uit zichzelf. Daarom vraag je ernaar, hoe spannend dat ook is: “Wat 
vinden jullie goed aan mijn manier van lesgeven (tops; ‘waarmee moet ik doorgaan’) en 
wat zou ik anders kunnen doen en hoe (tips; ‘wat zeg of vraag ik dan’)?” Komen deze vra-
gen te dicht bij de leerkracht of is de leerling loyaal naar de leerkracht, dan kun je vragen: 
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“Heb je een tip voor de leerkrachten van deze school als zij ook dit soort gesprekken met 
kinderen willen doen?”

Een ander belangrijk aspect van je basishouding is dat je ervan overtuigd bent dat ieder kind 
het zo goed doet als hij kan (Greene, 2014). Er is geen kind dat expres fouten maakt of lage 
toetsscores haalt, bewust wiebelig en afleidbaar is, doet alsof hij bang is voor school, opzet-
telijk woede-uitbarstingen heeft of bewust treitert (zie 2.4.1). Gedrag van kinderen staat 
ergens voor, het heeft een functie. Meestal is er sprake van onkunde en niet van onwil. Een 
vraag als ‘kan hij het niet of wil hij het niet?’ wordt bij HGW omgebogen naar de vraag: wat 
heeft hij nodig om het wél te kunnen? Het antwoord op de vraag ‘is het niet-willen of niet-
kunnen?’ is dan ook steevast: het is onvermogen, we gaan uitzoeken wat te doen zodat het 
hem wel lukt om... In die zoektocht speelt de visie van de leerling een essentiële rol.

Leerlingen voelen aan of je oprecht in hen geïnteresseerd bent. Een onverschillige of cyni-
sche houding herkennen ze direct. Ze trekken zich dan terug of gaan in verzet. Volwas-
senen hebben vaak duidelijke opvattingen en overtuigingen, ze vertellen al snel wat ze 
van iets vinden en geven goedbedoelde adviezen. Bij kinderen is het juist van belang 
om eerst goed te luisteren naar hun verhaal, zonder te oordelen. Dan voelt een kind 
zich begrepen en erkend. Het is de kunst om het denkproces van de leerling zodanig te 
stimuleren dat hij wordt uitgedaagd om te verwoorden wat er in hem omgaat. Dit vergt 
afstemming op de talenten en behoeften van leerlingen.

Geloof je in de waarde van kind-gesprekken, dan kom je ‘echt’ over: dat wat je zegt, vraagt 
en doet, is oprecht. Je bent eerlijk en nieuwsgierig. Realiseer je dat je beelden van en op-
vattingen over een groep, groepje of leerling de communicatie kleuren, zowel verbaal als 
non-verbaal. Wees je daarvan bewust, zeker als je verwachtingen negatief gekleurd zijn. 
Zoek dan eerst naar positieve kenmerken, zodat je het gesprek ingaat met een positieve 
mindset (zie 2.6.2).

Het belang van leerlingen staat centraal en je bent bereid van hen te leren, elke dag weer. 
Om inzicht in en grip op je groep te krijgen en om te weten of je goed bezig bent, heb 
je informatie van de leerlingen nodig. Zij geven die informatie makkelijker in een open 
gesprek waarin je hen onbevooroordeeld tegemoet treedt. Dan kunnen zij hun mening 
geven zonder sturing vanuit jouw kader. Verwoord je bedoelingen helder, bijvoorbeeld: 
“Leerlingen, alleen jullie kunnen me vertellen wat jullie vinden van jezelf, de groep en 
mijn manier van lesgeven. Jullie weten wat goed gaat, wat beter kan en hoe. Ik heb jul-
lie informatie dus hard nodig. Daarom bespreken we morgen... Ter voorbereiding gaan 
jullie nu alvast...” Stel je vervolgens nieuwsgierig en geduldig op en geef de leerlingen 
de ruimte om te vertellen. Zit als het ware achterover en luister aandachtig. Zo ervaren 
leerlingen dat ze ertoe doen.

Je attitude heeft een enorme impact op de kwaliteit van kind-gesprekken. De 
vereiste basishouding is samen te vatten met ‘wees een OEN’ (open, eerlijk en 
nieuwsgierig) en ‘laat je OMA thuis’ (oordelen, meningen en aannames). 
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4.2.2 Kennis van gesprekken met kinderen

Hoe jong ze ook zijn, kinderen hebben gevoelens en meningen over zaken die hen bezig-
houden en zij kunnen die informatie met je delen. Maar dat kan alleen als ze weten wat je 
van hen verwacht, als ze zich veilig voelen en qua begrip en taal/spraak in staat zijn om 
de vragen te begrijpen en de antwoorden te verwoorden. Als een kind niet begrijpt wat 
je bedoelingen zijn, dan voelt het zich onveilig. Dat belemmert een goed gesprek, zeker 
voor kinderen die het al moeilijk hebben op school en/of thuis. Een individueel gesprek 
kan voor hen een onbekende situatie zijn. Bijvoorbeeld omdat ze het vanuit thuis niet 
gewend zijn dat volwassenen naar hun mening vragen. Zij weten niet dat jij wél geïn-
teresseerd bent in hun ideeën en ze begrijpen de vragen over hun gedrag, gedachten 
en gevoelens niet. Er is dus alle reden om kinderen duidelijk te maken wat je van hen 
verwacht. Dat gaat beter als je weet wat voor soorten gesprekken er zijn.

 � Verschillende soorten gesprekken

Dagelijks heb je gesprekken met leerlingen. Denk aan een kringgesprek, een groepsge-
sprek over iets dat is gebeurd of gaat gebeuren, een gesprek in een groepje over een 
reken- of spellingstrategie of een ruzie in de pauze, een gesprek tijdens een toetssituatie 
of wanneer je met leerlingen filosofeert. In sommige gesprekken gaat het om specifieke 
kennis en vaardigheden: overhorings- en toetsingsgesprekken. Er zijn ook gesprekken 
over ongewenst gedrag: straf- en correctiegesprekken. Dit hoofdstuk behandelt vooral de 
gesprekken over de beleving en mening van leerlingen.

Overhorings- en toetsingsgesprekken zijn de meest voorkomende gesprekken. Leerlingen 
zijn gewend aan vragen waarmee je wilt nagaan of ze de instructie hebben begrepen. 
Zo ja, dan kunnen ze aan het werk. Zo nee, dan krijgen ze extra uitleg. Je stelt ook vragen 
om na te gaan of ze het geleerde hebben onthouden en of ze het kunnen toepassen in 
een andere situatie. In zulke situaties overhoor je ze eigenlijk. Kinderen zijn gewend dat 
je hun vragen stelt waar jij zelf al het antwoord op weet. Bevraag je hen, dan is de kans 
groot dat de leerlingen in eerste instantie denken dat je wilt checken of ze iets begrepen 
hebben en toetsen of ze iets al weten of kunnen, en dus dat hun antwoord goed of fout is.

Straf- of corrigerende gesprekken worden meestal gehouden wanneer een leerling zich 
heeft misdragen of wanneer er een incident is geweest. Die gesprekken kunnen gepaard 
gaan met emoties van de leerkracht (zoals onbegrip, teleurstelling of boosheid) en van 
de leerling (zoals woede, machteloosheid of verdriet). Het doel van die gesprekken is de 
leerling te confronteren met de impact van zijn gedrag en te bespreken wat hij een vol-
gende keer anders kan doen en hoe. Soms is er een consequentie, zoals binnen blijven 
tijdens de pauze, strafregels schrijven of extra werk maken.

Kind-gesprekken gaan over de beleving en mening van het kind. Het doel van deze ge-
sprekken is anders dan wat kinderen doorgaans gewend zijn: zicht krijgen op hun 
ideeën over een situatie. Het gaat om vragen als: hoe beleeft het kind school? Wat is 
fijn/gaat al goed en wat is niet leuk/nog moeilijk? Hoe zou dat kunnen komen? Welke 



g
es

P
r

ek
k
en

 m
et leer

lIn
g

en
 en

 k
In

d
-P

la
n

n
en

107

oplossingen heeft het kind zelf? In die gesprekken zijn er dus geen foute antwoorden, 
alle antwoorden zijn goed.

 � Wat vinden kinderen fijn?

Soms communiceren volwassenen op een verkeerde manier met kinderen (Delfos, 
2010). Zittend en hen recht in de ogen kijkend, leggen ze bijvoorbeeld meteen het moei-
lijke onderwerp op tafel. Of ze verwachten dat het kind tevreden is, zonder dat het weet 
wat er met zijn informatie gebeurt. Kinderen spreken liever met je:

 – als jullie samen iets doen, zoals opruimen, tekenen of over het plein wandelen, zodat 
je niet zo sterk op het kind gericht bent;

 – als jullie naast elkaar zitten in plaats van tegenover elkaar, zodat je niet zo intens 
naar het kind kijkt;

 – als ze niet te lang over een zwaar onderwerp hoeven te praten en dit mogen afwis-
selen met luchtige onderwerpen of andere activiteiten, zodat de spanning niet te 
hoog oploopt;

 – als ze na het gesprek even tot zichzelf kunnen komen of uit mogen razen.

De invloed van egocentrisme en selectieve bekrachtiging

Het egocentrisme van jonge kinderen, tot een jaar of acht, kan ertoe leiden dat 
zij niet begrijpen dat een volwassene niet weet wat zij denken en voelen.23 Soms 
denken kleuters zelfs dat de leerkracht hun gedachten kan lezen en dat ze die 
daarom niet hoeven te vertellen.
Selectieve bekrachtiging kan het verhaal van een kind zodanig beïnvloeden dat 
de antwoorden minder waardevol zijn. Geef je bijvoorbeeld vooral compliment-
jes als de leerling negatieve dingen vertelt over een medeleerling of collega, dan 
moedig je hem onbewust aan om dat nog meer te doen.

4.2.3 Gespreksvaardigheden in kind-gesprekken

Het is essentieel – en dat geldt met name voor de leerlingen die moeite hebben met 
verwoorden – dat je de tijd neemt om de leerling te laten nadenken en dat je geduldig 
luistert. Alleen op die manier kan hij meedenken en krijg je aanknopingspunten voor 
de analyse en aanpak van een situatie. Dat vergt gespreksvaardigheden waarmee je de 
leerling uitdaagt om veel te vertellen. Sommige leerkrachten zijn hier al heel vaardig in, 
anderen hebben nog oefening nodig. Ze neigen er bijvoorbeeld toe om snel dingen uit te 
leggen, zonder na te vragen wat het kind bedoelt. Of ze stellen suggestieve vragen (‘vind 
je het niet leuk bij mij in de klas?’) in plaats van open vragen (‘hoe vind je het bij mij in de 

23. Voor informatie over gespreksvaardigheden in relatie tot het ontwikkelingsniveau van kinderen, zie Delfos (2010). 



g
es

P
r

ek
k
en

 m
et

 l
ee

r
lI

n
g

en
 e

n
 k

In
d

-P
la

n
n

en

108

klas?’). Soms vullen ze het antwoord te snel in (‘dus je bedoelt dat ze je pesten’). Al ge-
beurt dat vanuit de allerbeste bedoelingen, het kan een kind-gesprek belemmeren. Deze 
paragraaf geeft richtlijnen waarmee de kans op waardevolle kind-gesprekken toeneemt.

Duidelijke doelen zijn belangrijk: weet wat je wilt bereiken in het gesprek én waarom. Door 
dat te verwoorden, krijgen leerlingen grip op het gesprek en voelen ze zich zekerder dan 
wanneer ze niet weten waar je op uit bent. Wees duidelijk over je bedoelingen: je bent 
benieuwd naar wat ze denken en voelen en naar hun ideeën en oplossingen. Want die 
ken jij nog niet en die zijn goud waard. Vraag ook naar hun doelen: wat willen zij bespre-
ken en waarom? Wat moet er in dit gesprek gebeuren, wil het een succes zijn?

Stem de duur en het tempo van het gesprek af op het cognitieve niveau en de spannings-
boog van de leerling en de emotionele lading van het onderwerp. Let op je taalgebruik. 
Stem af door regelmatig samen te vatten in de woorden van het kind: “Als ik het goed 
begrijp, dan...” Neem de woorden van de leerling letterlijk over, tenzij die onprofessio-
neel zijn, zoals scheldwoorden of vloeken. Hanteer concreet taalgebruik, vermijd moei-
lijke woorden en jargon.

Geef positieve feedback, spreek waardering uit voor de inzet van de leerling. Bijvoorbeeld: 
“Je kunt goed vertellen wat je van iets vindt... Ik merk dat je je best doet om mijn vragen 
te beantwoorden, fijn.” Laat ook weten wat het effect is van wat de leerling je vertelt. Dat 
stimuleert hem om nog meer te vertellen en het verhoogt zijn zelfvertrouwen. Bijvoor-
beeld: “Weet je, ik wist niet wat het precies is om als kind dyslexie te hebben in groep 
8. Nu jij me vertelt dat..., begrijp ik dat veel beter. Jij leert me weer nieuwe dingen, dank 
je wel.”

 X Luister goed naar de leerling en laat hem dat merken.

Luisteren op vier niveaus

Als je aan kinderen vraagt of leerkrachten en ouders goed kunnen luisteren, is 
het antwoord meestal ‘nee’ (Van Kooten, 2013). Echt luisteren is niet eenvoudig. 
Er gebeurt van alles: je oordeelt over wat het kind vertelt, legt verbanden met 
vergelijkbare ervaringen, bedenkt adviezen of geeft al tips voordat de leerling is 
uitverteld. Er zijn vier niveaus van luisteren:
 – Niveau 1: je luistert selectief en hoort alleen wat je wilt horen. 
 – Niveau 2: je luistert kritisch of je het eens bent met het kind. Zo niet, dan 

probeer je hem te overtuigen van je gelijk.
 – Niveau 3: je weet dat een leerling een andere mening kan hebben en gaat uit 

van ‘twee weten meer dan één’.
 – Niveau 4: je bent ervan overtuigd dat je van iedere leerling kunt leren en je 

verandert jouw denkbeelden door te luisteren.

Wees bewust van het niveau waarop je luistert. Op niveau 1 of 2 hoor je niet 
echt wat een leerling wil zeggen. Een kind-gesprek zal dan waarschijnlijk niet 
zoveel opleveren, het kind zegt ‘weet niet’ of geeft sociaal wenselijke antwoor-
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den, omdat het aanvoelt dat je niet echt geïnteresseerd bent in zijn mening. De 
kans dat je waardevolle informatie krijgt, is veel groter als je op niveau 3 of 4 
luistert. Je geeft de leerling dan het gevoel ‘jij bent de moeite waard om naar te 
luisteren’. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van de informatie, het komt ook 
jullie relatie ten goede.

Als er gevoelige informatie naar voren komt, dan moet het kind weten wat je daarmee 
gaat doen, want kinderen zijn afhankelijk van en loyaal naar hun leerkracht, medeleer-
lingen en ouders. Geef ze daarom zoveel mogelijk grip, bijvoorbeeld door ze te vertellen 
over de vervolgstappen. Bespreek welke informatie je met een collega, andere leerling of 
ouders gaat bespreken, waarom, wanneer en hoe. Willen ze daar misschien bij zijn om 
zelf iets te vertellen of te vragen? Is er iets dat je wel of juist niet moet of mag vertel-
len of vragen? Dat geeft de leerling niet alleen grip op het gesprek, het levert vaak ook 
waardevolle informatie op.

Gebruik meta-communicatie. Meta-communicatie is belangrijk bij HGW, het bevordert 
transparantie (zie 2.7.2). Door zo nu en dan ‘een gesprek over het gesprek’ te voeren, 
wordt helder wat je bedoelingen zijn. Dat wat voor jezelf vanzelfsprekend is, verwoord 
je voor de zekerheid, want wellicht is dat voor de leerling helemaal niet zo vanzelfspre-
kend. Zo zijn misverstanden te voorkomen. Er is geen verborgen agenda, je bent open 
over:

 – je goede bedoelingen: ‘Het doel van dit gesprek is dat we samen... Welke doelen heb-
ben jullie/heb jij?’

 – de vragen die je stelt: ‘Ik ga jullie/je een vraag stellen over..., want...’
 – de dingen die je vertelt: ‘Ik ga jullie/je vertellen..., zodat...’
 – de evaluatie: ‘Zijn onze doelen behaald? Was het een fijn gesprek?’

4.3 Gesprekken met alle leerlingen

 X Gesprekken met leerlingen zijn een vast onderdeel van het basisaanbod.

Op verschillende momenten in het schooljaar zijn er gesprekken met de groep, een 
groepje leerlingen of een leerling apart, zoals:

 – Bij de start van het schooljaar: een startgesprek. ‘Wat kennen en kunnen jullie al, wat 
gaan jullie nog meer leren dit schooljaar en hoe? Hoe gaan we samenwerken?’

 – Bij het maken van een groepsoverzicht (‘wat wil je dat ik in dit overzicht opneem?’) 
en een plan (‘wat gaan we leren en hoe?’).

 – Bij het uitvoeren en evalueren van een dag- of weekplanning denken leerlingen mee 
en geven ze feedback: ‘Wat ging goed? Wat moet morgen/volgende week beter en 
hoe?’
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 – Rondom de bespreking van rapporten: een voortgangsgesprek. Hierin komen onder 
meer de ontwikkeling van technisch en begrijpend lezen, rekenen, spelling, werkhou-
ding en gedrag aan de orde, evenals een vooruitblik: hoe verder?

 – Bij vragen van of over een leerling of zorgen naar aanleiding van een incident: ‘wat is 
er precies gebeurd? Wat ging aan het incident vooraf en wat volgde erop?’

 – Aan het einde van het schooljaar: een overdrachtsgesprek. ‘Wat wil jij je nieuwe leer-
kracht vertellen? Wat moet zij weten over jou? Wat zijn je talenten en interesses? 
Wat vind je leuk op school? Wat wil je volgend schooljaar leren? Wat of wie helpt je 
daarbij? Welke tip heb je voor de leerkracht van volgend schooljaar?’

4.3.1 Een plan bespreken met de groep

Heb je de doelen en het beredeneerde aanbod voor de groep helder voor ogen, dan kun 
je dit plan omzetten in een beknopte dag- of weekplanning. Wil je hierover meer we-
ten? Ga dan naar hoofdstuk 6 over de HGW-cyclus. Bespreek deze planning met de leer-
lingen, want dat bevordert hun motivatie en betrokkenheid bij de les en daarmee het 
leerrendement en de sfeer in de groep.

Een plan met de groep bespreken: twee voorbeelden

Plan voor rekenen

De leerkracht middenbouw projecteert haar plan op het digibord en licht het 
beknopt toe: “Dit plan heb ik bedacht, de komende periode gaan we deze reken-
doelen halen.” Ze bevraagt leerlingen: “Wat kan ik doen om jullie dat te leren? 
Wat gaan jullie zelf doen? Hebben sommige leerlingen nog iets extra’s nodig?” 
De leerlingen bespreken dat eerst in tweetallen en daarna in de groep. Daarmee 
wordt het ook hun plan. De impact is positief: de leerlingen geven waardevolle 
tips aan de leerkracht (zoals: langzamer praten, de som tekenen) en aan elkaar 
(zoals: “Wil je dat telrek weer proberen?”, “Vorig jaar werkten wij drieën met 
blokjes, dat hielp, mag dat weer?”). Bij de eerste en laatste rekenles van de week 
zet de leerkracht de weekplanning weer even op het digibord, als geheugensteun 
voor de doelen en om te bespreken wat ze al kennen/kunnen, wat de volgende 
stap wordt en of er nog iets bijgesteld moet worden.

Lessen begrijpend lezen

De leerkracht (groep 7) vraagt zijn leerlingen mee te denken: “Morgenmiddag 
hebben we het over begrijpend lezen, een heel belangrijk vak, ook in groep 
8 en op de middelbare school. Veel leerlingen hebben op de laatste methode-
gebonden toets een lagere score gehaald dan gepland. En ik vind het onrustig 
tijdens de lessen. Dat wil ik veranderen. Jullie gaan hier alvast over nadenken: 
wat kan ik doen en wat gaan jullie doen? Dat is het huiswerk voor morgen.” 
De volgende dag bespreken de leerlingen hun ideeën eerst in drietallen, daar-
na klassikaal. Een leerling vertelt: “Ik vind de lessen saai, we moeten zo lang 
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naar de uitleg luisteren. En dan is er weinig tijd over voor de oefeningen in het 
werkboek. Als ik het allang snap, ga ik liever meteen aan het werk.” Sommige 
leerlingen knikken instemmend, eentje vult aan: “Ja, anders gaan we kletsen.” 
Een andere leerling zegt: “Maar ik vind die uitleg juist wel fijn, dan snap ik het 
beter.” Ook die mening krijgt bijval. De leerkracht zegt: “Duidelijk, jullie hebben 
verschillende wensen. De één wil veel uitleg, de ander weinig. Hoe kunnen we 
dat regelen?” Een leerling oppert: “Misschien hoeven we niet allemaal hetzelfde 
te doen. Bij rekenen mogen we ook eerder aan het werk als we de som al snap-
pen.” De leerkracht antwoordt: “Oké, stel je voor: ik geef een korte uitleg aan 
de hele klas. Dan vraag ik wie er zelf aan het werk kan. Die gaan aan het werk. 
Met de anderen ga ik nog verder met uitleggen. Zou dat werken?” De leerlingen 
reageren bevestigend, de leerkracht zegt: “Fijn, wat is er dan nodig om dit plan 
te laten werken?” De ideeën komen op het digibord, evenals de uiteindelijke 
afspraak. Ze starten samen, na ongeveer 10 minuten gaan die leerlingen aan het 
werk die zelf verder kunnen. Dit beslissen ze zelf en ze werken zachtjes in twee- 
of drietallen, zodat ze niet storen. Zijn ze klaar, dan werken ze op de computer 
aan een zelfgekozen archiefles. De rest doet mee met de extra instructie, hooguit 
10 minuten, zodat er nog tijd is voor vragen, oefeningen en afronding van de les. 
Na de volgende methode-gebonden toets, over vier weken, bespreken ze of de 
geplande scores zijn behaald en of er meer rust in de klas is.

4.3.2 Gesprekjes tussendoor

Tussendoor zijn er veelvuldig korte gesprekjes met een groepje leerlingen en individuele 
leerlingen, zoals tijdens instructie, zelfstandig werken, (spel)activiteiten, pauzes en voor 
of na school. Die gesprekjes vinden dagelijks plaats en vallen onder de basisondersteu-
ning. Ze helpen bij het afstemmen van het onderwijs en de ondersteuning op de onder-
wijsbehoeften van leerlingen. Die korte gesprekjes zijn ook preventief, ze voorkomen dat 
een probleem ontstaat of verergert. Ook tijdens die korte gesprekjes kun je elementen 
uit dit hoofdstuk toepassen.

Waardevolle gesprekjes tussendoor: drie voorbeelden

De geluidjes van Klaas (groep 4)

Bij de overdracht meldt de leerkracht van groep 3 dat Klaas last heeft van tics, 
hij kan plotseling vreemde geluidjes maken. Dit overkomt hem en neemt toe 
als hij gespannen is. In groep 3 werd hij gepest, de kinderen lachten hem uit en 
deden hem na. Op de eerste schooldag heeft de leerkracht een startgesprek met 
Klaas en zijn moeder. Ze vertelt wat ze gehoord heeft van de vorige leerkracht 
en vraagt hoe het nu gaat. Klaas is in behandeling, het gaat al wat beter, maar 
hij is ontzettend bang dat ze weer gaan pesten. Ook moeder is hier bang voor. 
De leerkracht zegt: “Wat goed dat jullie me dit vertellen, ik kan me dat heel goed 
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voorstellen. We gaan er samen voor zorgen dat jij niet gepest wordt. Hebben jul-
lie zelf al een idee hoe?” Klaas vertelt, met steun van zijn moeder, dat hij graag 
in een tafelgroepje zit met drie vrienden. Als hij dat geluidje per ongeluk maakt, 
dan doen ze alsof ze het niet horen, dat is het fijnst. Als ze erop reageren, wordt 
hij gestrest en dan wordt het erger. De leerkracht vindt dit een goed plan. In de 
eerste pauze bespreekt ze het met de vier jongens. Klaas vertelt zijn idee, de 
jongens zien het zitten. De afspraak is: ze doen alsof ze het niet horen, ze kijken 
niet op of om. Ze oefenen het even in een toneelstukje. Ze gaan zogenaamd 
aan het werk en Klaas maakt expres een paar keer de geluidjes. De eerste keer 
moeten ze nog lachen, Klaas ook, maar de vierde keer kijken ze niet meer op of 
om. Een van de jongens stelt voor dat de leerkracht tegen de klas zegt dat er niet 
meer gepest wordt, klaar uit. Als iemand dat toch doet, dan melden de andere 
kinderen dat direct aan de leerkracht. Dat is geen klikken maar een klasafspraak. 
De leerkracht bespreekt dat met de groep en daarna vertellen de vier jongens 
hun plan.

Bart (groep 2) en de letterdoos

Bart ontwikkelt zich snel, hij kent bijna alle letters en leest al woordjes. De leer-
kracht vermoedt dat Bart onvoldoende uitdaging krijgt en wil voorkomen dat 
hij zich gaat vervelen. Ze bespreekt dat in een pauze met hem. Op de vraag wat 
voor speelgoed hij in de klas zou neerleggen als hij de juf was, zegt Bart: “Een 
letterdoos, net als in groep 3.” Ze halen de letterdoos en spreken af wanneer 
Bart ermee mag werken. Hun plan verloopt uitstekend, Bart houdt zich aan de 
afspraak, hij besteedt veel tijd aan de letterdoos en verveelt zich geen moment. 
Drie weken later geeft hij aan dat hij nog steeds erg blij is met zijn letterdoos. Er 
hoeft geen ander speelgoed bij te komen, hij kan voorlopig vooruit.

Salina (groep 6) en tips voor de leerkracht

Salina zit sinds kort aan het bureau van de leerkracht, met haar rug naar de 
groep. Ze krijgt bij rekenen verlengde instructie. Na de klassikale instructie legt 
de leerkracht het haar nog een keer uit, daarna maakt ze haar rondje door de 
klas. Maar Salina kijkt tijdens de extra uitleg steeds achterom, de leerkracht 
begrijpt niet waarom. Terwijl de andere leerlingen zelfstandig werken, neemt zij 
Salina even apart: “Vertel me eens, Salina, wat kan ik doen zodat je naar me kijkt 
en luistert als ik je een rekensom uitleg?” Salina: “Het gaat beter nu ik vooraan 
zit, ik kan het bord beter zien, tenminste, als je er niet voor staat. En het is fijn 
als je vertelt en schrijft tegelijk. Maar kun je niet eerst naar de andere kinderen 
gaan, voordat je het mij extra uitlegt, anders kunnen zij niet aan het werk. Dan 
word ik zenuwachtig en kan ik niet opletten. Dus pas als zij werken, kom je bij 
mij.” De leerkracht vraagt: “Is dat waarom je steeds achterom kijkt, om te zien 
of de andere kinderen aan het werk kunnen?” Salina knikt. De leerkracht zegt: 
“Oké, dat wist ik niet, fijn dat je het vertelt. Dan loop ik eerst rond en daarna 
kom ik bij jou. En dan?” Salina vraagt: “Kun je dan op het krukje zitten terwijl 
je uitlegt? Dan hoef ik niet omhoog te kijken en kan ik zien wat je opschrijft.”
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De afspraken of actiepunten uit een gesprekje met een groep, groepje leerlingen 
of individuele leerling noteer je in de dag- of planning. De doelen daarvan zijn: 
een geheugensteun, overdracht naar de duo-collega of een vervanger en ter voor-
koming van misverstanden.

4.4 Individuele kind-gesprekken

 X Met de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is het gesprek uitgebreider.

Soms heeft een aanpak, inclusief de kind-gesprekjes tussendoor, onvoldoende effect. 
De doelen zijn niet behaald, de situatie blijft moeilijk, je begrijpt niet hoe dat komt en 
je weet niet wat te doen om de situatie te verbeteren. Dan hebben de leerling en de 
leerkracht waarschijnlijk behoefte aan extra ondersteuning, bijvoorbeeld via een con-
sultatie, leerlingbespreking of multidisciplinair overleg. Ook hier denkt en doet het kind 
actief mee. Deze uitgebreidere kind-gesprekken vergen een goede voorbereiding, een 
heldere opzet en een positieve afronding.

Een kind-gesprek bevat vier stappen (naar Delfos, 2010).
1. Voorbereiding. Sta stil bij de leerling en bereid de leerling voor op het ge-

sprek, zodat hij er alvast over na kan denken.
2. Introductie. Verhelder de aanleiding van het gesprek, geef aan wat voor 

soort gesprek het is en bespreek jouw doelen en die van de leerling.
3. Kern. Luister naar het verhaal van de leerling, vat samen en vraag door, tot 

je het verhaal begrijpt.
4. Afronding. Maak een afspraak en rond het gesprek positief af. Check of de 

gespreksdoelen zijn behaald en vraag de leerling om feedback op het ge-
sprek.

Wil je een voorbeeld zien van een gespreksleidraad? Ga dan naar de bijlagen 
4.1 en 4.2.

4.4.1 Voorbereiding van een kind-gesprek

Een mentale voorbereiding in de zin van een warme en respectvolle houding is belangrijk. 
Stel je zo onbevooroordeeld mogelijk op. Heb je een negatief beeld van de leerling, wees 
je daarvan bewust en zoek naar het tegendeel. Sta van tevoren stil bij het kind en leef je 
in. Formuleer vragen vanuit oprechte belangstelling. Ga er niet van uit dat je al weet wat 
er in deze leerling omgaat en hoe hij zal antwoorden. Laat je verrassen.
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Zorg ervoor dat je in een rustige ruimte zit waar je niet gestoord wordt en waar andere 
leerlingen jullie niet horen. Dat is zeker belangrijk voor mogelijk privacygevoelige the-
ma’s, zoals problemen van het kind of hoe het thuis gaat. Combineer het praten met 
bewegen, spelen, bouwen of tekenen, zodat de leerling meer tijd heeft om na te denken. 
Dat doet ook de spanning afnemen.

Informeer de leerling van tevoren over het gespreksdoel. Zo kunnen jullie er beiden alvast 
over nadenken. Vertel de aanleiding: waarom is dit gesprek nu nodig? Formuleer het 
positief, zoals: “Om samen te begrijpen hoe het komt dat..., zodat we een oplossing vin-
den voor...” Bijvoorbeeld: “Je hebt veel ruzie in de pauzes, daar gaan we het morgen over 
hebben. Wanneer heb je ruzie en wanneer niet, hoe komt dat en hoe zorgen we ervoor 
dat je leuke pauzes hebt? Jij hebt daar vast zelf al ideeën over. Die wil ik graag horen, dan 
gaan we samen oplossingen bedenken. Wil je daar alvast over nadenken? Misschien 
wil je het ook alvast met een vriendje of je ouders bespreken? Dan ben je morgen goed 
voorbereid op ons gesprek.”

Geef aan waar en wanneer het gesprek zal zijn en hoe lang het zal duren. Voor de motiva-
tie is het goed het kind te laten kiezen. Bijvoorbeeld: “Wil je dit gesprek in de eerste of de 
tweede pauze? Of tijdens de gymles of na schooltijd?” Zo ben je consequent in het laten 
merken dat het geen strafgesprek is en geef je het kind grip op de situatie. Je voorkomt 
bovendien dat het kind iets leuks mist en daarom niet gemotiveerd is om mee te den-
ken. Vertel hoe lang het gesprek ongeveer zal duren. Is er nog iemand bij, vertel dan wie 
en waarom, zo overval je de leerling er niet mee. Misschien wil hij zelf nog een vriendje/
vriendinnetje meenemen naar het gesprek?

Herhaal wat voor soort gesprek het is: een gesprek over de eigen mening, géén strafge-
sprek en ook géén overhoring of toets. Alle antwoorden zijn dus goed. Check of de leer-
ling dat begrepen heeft: “Even om te checken of ik het goed uitgelegd heb: wat gaan we 
morgen bespreken?” Rond de voorbereiding positief af, bijvoorbeeld: “Fijn om je morgen 
weer te spreken!”

Checklist voorbereiding kind-gesprek
 � Waar wil ik het over hebben? Wat wil ik weten en waarom?
 � Wat zou deze leerling met mij willen bespreken en waarom?
 � Hoe stel ik deze leerling op zijn gemak?
 � Kan dit kind in loyaliteit komen met een collega, medeleerling of ouders?
 � Is de ruimte prettig? Zijn er spullen om mee te spelen/tekenen of even wat 

anders te doen? Is het er rustig, worden we er niet gestoord?
 � Hoe ga ik deze leerling aanzetten tot nadenken en uitdagen tot meedenken?
 � Zou hij dit gesprek als straf kunnen ervaren of is er iets anders dat tot span-

ning zou kunnen leiden?
 � Wat doe ik als...?
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4.4.2 Introductie van het gesprek

Maak een positieve start, heet de leerling welkom. Laat hem kiezen waar hij wil zitten, 
in welke stoel of op welke plek. Ga naast elkaar zitten, op gelijke hoogte. Oogcontact is 
niet altijd nodig. Er zijn culturen waar kinderen volwassenen niet in de ogen kijken, om-
dat dat als een gebrek aan respect wordt beschouwd. Ook voor verlegen leerlingen kan 
oogcontact moeilijk zijn en tot spanning leiden. Probeer het vermijden van oogcontact 
te begrijpen en dwing het niet af.

Vraag of de leerling nog weet wat eerder is besproken. Sluit aan bij zijn verhaal, vul het 
aan. Maak duidelijk dat je nu in een andere rol zit dan voor de klas, want dit is een spe-
ciaal of persoonlijk gesprek. Je gaat nu niet checken of hij iets kan of weet, je wilt graag 
zijn eigen mening horen. Er zijn geen foute antwoorden, want een eigen mening kan 
alleen maar goed zijn. Bespreek hoe je met de informatie uit het gesprek omgaat: wat 
gebeurt ermee?

Stel de leerling op zijn gemak. Benadruk, indien nodig, dat het niet om straf gaat, want 
kinderen met gedragsproblemen zijn gewend dat ze in een apart gesprek ‘op het matje’ 
worden geroepen. De meeste kinderen houden ervan om te bewegen, te tekenen of 
te spelen terwijl ze praten. Geef ze die ruimte. Pas meta-communicatie toe, zodat de 
leerling weet waar hij aan toe is. Bijvoorbeeld: “Ik ga vragen naar jouw mening over..., 
want die is belangrijk. Er zijn alleen maar goede antwoorden, want het gaat erom wat 
jij vindt. Jij weet dingen die ik niet weet, ik kan geen gedachten lezen, en die dingen 
helpen ons om deze situatie beter te maken. Daarom wil ik dat graag weten. Jij hebt 
zelf vast wel een idee hoe het komt en wat we eraan kunnen doen om jou te helpen. 
Dit wil ik graag horen, want jij bent de enige die me dat kan vertellen. Niemand anders 
kan dat, behalve jij. Dus we gaan het nu hebben over... oké?” Noem de tijdsduur en de 
eindtijd, koppel daar het doel aan, bijvoorbeeld: “Om 15.00 uur hebben we een afspraak 
die we allebei zien zitten.” Vertel, indien nodig, dat het niet de bedoeling is antwoorden 
te verzinnen: “Het is niet erg als je iets niet weet, zeg dan maar gewoon ‘weet ik niet’. 
Misschien wil je ergens niet over praten. Dat is ook prima, zeg dan maar zoiets van ‘daar 
wil ik nu niet over praten’.”

4.4.3 Kern van het gesprek

Benoem kort en bondig de gebeurtenis waarover je wilt praten, zonder interpretaties: 
wat zag je en wat hoorde je? Stel een open, makkelijke en uitnodigende startvraag, zoals: 
“Vertel eens, hoe zit het volgens jou met...?” Pas LSD toe: Luisteren, Samenvatten en 
Doorvragen. Sluit aan bij het verhaal van de leerling. Herhaal af en toe wat is gezegd, 
zo merkt de leerling dat je aandachtig luistert. Het stimuleert ook om verder te vertel-
len. Check of je iets goed begrepen hebt en richt de aandacht op belangrijke punten. Zo 
schep je orde in een (chaotisch) verhaal.

Stel je vriendelijk op, benut waar passend humor. Toon oprechte belangstelling voor de 
ideeën van de leerling. Zit ontspannen. Laat merken dat je luistert door te knikken, zijn 
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woorden te herhalen en op te schrijven. Geef geregeld een gericht compliment. Geef de 
leerling de ruimte om vrijuit te praten. Onderbreek een spontaan verhaal niet te snel. 
Corrigeer het taalgebruik evenmin. Complimenteer de leerling met het feit dat hij je iets 
vertelt. Wees open, bijvoorbeeld: “Nu ben ik nog vergeten te vragen of...” of “Duidelijk, ik 
begrijp alleen nog niet goed hoe... Wil jij me dat eens vertellen?” En luister!

Breng structuur in het gesprek aan: ga samen van overzicht via inzicht naar 
uitzicht. Vraag door met open vragen: wie, wat, hoe, waar en wanneer? 

Overzicht: wat gaat goed en wat moet beter? Breng dat samen in kaart:
 – Wat gaat al goed op school? Wat is fijn of leuk? Wat maakt je blij op school? Wanneer 

lukt het je om...? Wat weet en kun je al?
 – Waar heb je nog moeite mee? Wat vind je jammer, lastig of moeilijk? Wat maakt je 

boos, bang of verdrietig?
 – Geef eens een voorbeeld: waar was dat? Wanneer was de laatste keer dat dit ge-

beurde? Wat bedoel je met...? Wie zijn ze? Hoe vaak is soms? Wat vind jij daarvan? 
Hoe voel jij je dan?

Inzicht: hoe zou het kunnen komen dat...? Analyseer zowel de positieve als de moeilijke 
situaties.

 – Wat maakt dat...? Wat deed jij toen? Hoe kwam het dat het zo ging? Wat knap, hoe 
lukte je dat? Wie of wat hielp je toen?

 – Bespreek de rol van het kind en ook die van medeleerlingen, pleinwacht of leerkracht: 
wat deden zij?

 – Vraag niet te vaak ‘waarom doe je dat?’ De meeste leerlingen hebben daar geen ant-
woord op, omdat het reflectievermogen vereist. Beter is de zin te herhalen en af te 
ronden met ‘want?’ Bijvoorbeeld: “Je werd toen heel boos, want...?” of “Je wilt niet 
meer naar school, want...?”

Uitzicht: wat gaan we doen? Bespreek de doelen en wat daarvoor nodig is.
 – Wat wil de leerling veranderen: Wat zou jij willen bereiken? Wat is dan anders? Hoe 

ziet het doel eruit? Wat zouden we merken als het gelukt is, wat zien en horen we 
dan precies?

 – Wat heeft de leerling nodig om dit te kunnen? Start met een open vraag. Benut de 
hulpzinnen onderwijs/opvoedbehoeften (zie 2.4.2), indien nodig: welke zijn van toe-
passing? Welke ideeën heeft de leerling: wie zou wat kunnen doen zodat...? Wie kan 
jou het beste helpen en hoe? Welke talenten en interesses kun je benutten? Wat zou 
nog moeilijk kunnen zijn?

 – Wat zou de leerling veranderen als hij leerkracht of directeur van de school was?
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Van inzicht naar uitzicht: twee voorbeelden

Ali (8 jaar) vraagt geen hulp aan de leerkracht

Ali vraagt de leerkracht tijdens zelfstandig werken niet om hulp. Daardoor maakt 
hij meer fouten dan nodig. De leerkracht heeft Ali al vaak gezegd dat hij bij 
haar moet komen voor extra uitleg. Ze begrijpt niet waarom hij dat niet doet. 
Ze vraagt de intern begeleider om in de klas te observeren en daarna met Ali te 
praten. Haar vragen zijn: “Hoe maak ik Ali duidelijk dat hij naar mij toe komt als 
hij iets niet snapt? Wat heeft hij nodig om dat te kunnen?” Tijdens de observatie 
van 20 minuten vraagt Ali de leerkracht geen enkele keer om hulp. Als hij iets 
niet begrijpt, kijkt hij naar het werk van de leerlingen aan zijn tafelgroepje. Ook 
al staan de afspraken daarover op het bord, herhaalt de leerkracht deze regelma-
tig en vragen de andere leerlingen wél adequaat om hulp. In het gesprek blijkt 
dat Ali de afspraken helder kan verwoorden. Hij beaamt dat andere kinderen 
de leerkracht wel om hulp vragen en dat hij dat niet doet. Op de vraag hoe dat 
komt, is zijn antwoord: “Ik mag niet te veel vragen, want dan moet de juf te veel 
tijd aan mij besteden.” Na een stilte vertelt hij verder: “Juf mag niet te veel tijd 
aan mij besteden, want ze heeft het druk genoeg met 28 kinderen.” Op de vraag 
wat er dan kan gebeuren, antwoordt hij resoluut: “Dan moet ik naar die speciale 
school, dat wil ik niet.” Dat heeft zijn moeder gezegd. De intern begeleider en de 
leerkracht besluiten, met medeweten van Ali, om dat met zijn moeder te bespre-
ken. Moeder vertelt dat haar oudste zoon op een speciale school zit. Zij vreest 
dat Ali daar ook naartoe moet als hij te veel tijd van de leerkracht opeist. De 
intern begeleider dankt moeder voor die informatie, nu begrijpen ze de situatie. 
De leerkracht vertelt moeder dat er geen enkele reden is om aan een speciale 
school te denken. Moeder is opgelucht, want Ali heeft het erg naar zijn zin bij 
deze leerkracht! Samen formuleren ze een doel en onderwijsbehoeften. Het doel 
is: binnen twee weken vraagt Ali de leerkracht om hulp. Moeder zal vanmiddag 
met Ali bespreken dat ‘hulp vragen’ niets met die speciale school te maken heeft. 
De leerkracht bespreekt dat morgen met hem. Ali heeft een leerkracht nodig die 
tijdens zelfstandig werken checkt of hij hulp nodig heeft. Geleidelijk aan ver-
wacht ze dat Ali uit zichzelf om hulp vraagt. Ze oefenen dat even: de leerkracht 
speelt Ali, hij speelt de leerkracht. Ze hebben plezier, na drie keer oefenen weten 
ze zeker dat ze hun doel gaan halen.

Remy (10 jaar, speciaal basisonderwijs) wil ook wel eens een compliment

De gedragsspecialist van de school vraagt Remy, op verzoek van zijn leerkracht: 
“Hoe kan de meester ervoor zorgen dat jij beter meedoet met de les?” Remy weet 
het meteen: “Door mij ook eens een compliment te geven, dat doet hij dus nooit.” 
De gedragsspecialist geeft enkele voorbeelden van complimenten, met taal en 
gebaren, maar Remy houdt vol, die krijgt hij niet. Ze begrijpt dat niet, want deze 
meester is juist van de complimenten. Remy doet een voorstel: “Kom dan maar 
eens kijken als je me niet gelooft, dan merk je het zelf wel.” Ze geeft hem een in-
direct compliment voor dit idee: “Goed idee heb je bedacht.” Remy zucht en zegt 
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licht geïrriteerd: “Ja, dat zeggen ze vaker.” Dan zegt ze: “Remy, ik ga jou nu een 
compliment geven” en vervolgens zegt ze precies hetzelfde. Nu glundert Remy 
en zegt: “Dank je wel.” Als ze dat verschil met hem bespreekt, zegt hij: “Logisch, 
hoe moest ik nou weten dat het de eerste keer een compliment was?” In de pauze 
komt zijn meester erbij. Ze spreken af dat de gedragsspecialist 15 minuten obser-
veert. De vraag is: hoe vaak geeft de leerkracht Remy een compliment, met taal of 
een gebaar? Ze turven dat alle drie en vergelijken daarna hun scores. Bij de eerste 
drie complimenten (“Remy is goed aan het werk”, “Netjes geschreven, Remy”, 
duim omhoog) noteren de meester en de gedragsspecialist die, maar Remy niet. 
De taalspecialist vraagt of de meester eerst wil aankondigen dat hij een compli-
ment gaat geven: “Remy, ik heb een compliment voor je” en daarna geeft hij pas 
het compliment. Hij doet dat twee keer en Remy noteert deze twee complimenten 
wél. Bij de nabespreking blijkt, zoals ze al vermoedden, dat Remy pas een com-
pliment kan ontvangen als dat als zodanig is verwoord. De meester trekt zelf al 
de conclusie: “Ik kondig het voortaan van tevoren wel even aan, kleine moeite.” 
Na ruim een week komt Remy de gedragsspecialist vertellen dat hij nu wél com-
plimenten krijgt en dat hij – volgens zijn meester – beter meedoet met de les.

Vraag gericht door. Bijvoorbeeld: “Dat snap ik nog niet, leg me eens uit...” Laat steeds 
merken dat het verhaal effect op je heeft. Bijvoorbeeld: “Nu ik weet dat jij het fijn vindt 
als je weet wanneer je welke beurt krijgt, gaan we dat van tevoren afspreken.” Geef met-
een feedback, zoals “Dat wist ik helemaal niet!”, “Nu begrijp ik het” of “Fijn dat je me dat 
vertelt, anders had ik het niet geweten!”

Geef de leerling tijd om na te denken, laat gerust stiltes vallen. Veel kinderen hebben 
tijd nodig om de informatie te verwerken. Is het antwoord ‘weet niet’, reageer dan in 
de trant van “Dit is ook best een lastige vraag, neem er maar even de tijd voor, dan ga ik 
thee voor ons halen.”

Stel enkelvoudige vragen, vermijd meerdere vragen in één zin. Dus niet: “Snap je het niet, 
maar wil je het wel weten?” maar wel: “Snap je het? Wil je het weten?”

Maak aantekeningen en vertel waarom je dat doet. Bijvoorbeeld: “Ik schrijf dit op, zodat 
ik het onthoud.” Daarmee laat je merken dat je waarde hecht aan het verhaal van de 
leerling. Laat de leerling meekijken met wat je opschrijft (transparantie). Vraag zo nu en 
dan hoe je iets moet noteren (“Hoe zal ik deze tip opschrijven?”) en of het klopt wat je 
noteert (“Als ik schrijf ‘raak me niet aan als ik boos ben’, is dat dan goed?”). Vertel wat je 
met de notities doet: bespreken met een collega of ouders of opnemen in het leerling-
dossier. Laat het kind ook zelf dingen noteren of tekenen.

4.4.4 Afronding van het gesprek

Kondig de afronding aan. Geef aan dat je het gesprek straks (over 5 minuten) gaat af-
ronden. Dan is de leerling voorbereid en kan hij nog iets vertellen of vragen. Ga terug 
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naar de inleiding en vat het gesprek kort samen. Check of het klopt. Wil de leerling je 
nog iets vragen of vertellen? Check of de gespreksdoelen behaald zijn (“Ben ik nog iets 
vergeten?”). Kom, indien nodig, terug op de vertrouwelijkheid van informatie (“Mag ik 
dit vertellen aan...?”). Vertel de vervolgstappen en wanneer en hoe je iets terugkoppelt 
naar de leerling.

Vat de gemaakte afspraken samen: wie doet wat, hoe (waarom) en wanneer? Vraag ook 
hier naar aanvullingen of correcties. Evalueer tot slot het gesprek: “Hoe vond je het ge-
sprek? Voelde je je op je gemak? Heb je je mening kunnen vertellen? Zijn je doelen be-
haald?” Vraag ook feedback op je handelen: “Wat deed ik volgens jou goed en waarmee 
moet ik doorgaan in dit soort gesprekken? Heb je iets gemist, ben ik iets vergeten te 
vragen of te vertellen? Heb je nog een tip voor mij? Wat zou ik in een volgend gesprek 
beter kunnen doen?” Met de feedback van de leerling kun je je gespreksvaardigheden 
verbeteren. Complimenteer hem voor zijn aandeel aan het gesprek en dank hem voor 
het delen van informatie en geven van feedback.

Feedback van een leerling: Jack heeft een tip voor de intern begeleider

Jack (groep 6) is in de pauze helemaal uit zijn dak gegaan, omdat vriend Bas 
hem “een driftig ventje” noemde. Jack gaf Bas een harde duw en Bas viel. Nu 
moet Jack naar de intern begeleider. Hij komt boos binnen. De intern begeleider 
laat hem kiezen in welke stoel hij wil zitten: met de rug of met het gezicht naar 
de deur? Jack kiest de stoel waarmee hij met de rug naar de deur, met een raam 
erin, zit. De intern begeleider vertelt het doel van het gesprek: bespreken wat 
er is gebeurd en wat Jack beter kan doen als Bas iets onaardigs zegt. Ze wil met 
Jack een plan maken waar iedereen achter staat. Ze vertelt ook dat ze Jack aan 
het einde van het gesprek gaat vragen hoe hij het gesprek vond en of hij nog een 
tip voor haar heeft. Jack vertelt openhartig, hij was eerst boos, toen baalde hij 
en nu wil hij leren “om te stoppen met dat driftige gedoe”. Ze maken een plan 
voor de pauzes. Als de intern begeleider Jack aan het eind van het gesprek om 
feedback vraagt, is Jack duidelijk: het was een goed gesprek en dat plan ziet hij 
zitten. Maar hij heeft wel een tip: “Elke keer als er iemand op de gang voorbij 
liep, keek je langs me heen door het raam, soms zwaaide je, best wel irritant, 
net alsof mijn verhaal niet boeide. Mijn tip is: ga met je rug naar het raam zit-
ten. Dat is fijner voor het kind.” De intern begeleider dankt Jack voor zijn goede 
tip. Het was niet haar bedoeling irritant te zijn, ze was zich niet bewust van dit 
langs hem kijken en het effect ervan op Jack. Ze neemt de tip van Jack ter harte: 
sindsdien staan er drie stoelen, zodat leerlingen nog steeds kunnen kiezen waar 
ze willen zitten en zij met haar rug naar het raam kan zitten. Als ze Jack de vol-
gende dag tegenkomt, vraagt hij: “Ha Juf, lukt het met mijn tip?”

Zorg ervoor dat de leerling het gesprek met een positief gevoel afsluit. Heeft het gesprek 
geleid tot boosheid, spanning, angst of verdriet, laat het kind dan even tot zichzelf ko-
men of stoom afblazen, bijvoorbeeld door te spelen, te tekenen of te bewegen (een 
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rondje om de school rennen). Praat na het gesprek niet meteen in het zicht van de leer-
ling met een collega, een andere leerling of ouders. Het kind kan dan denken dat het 
over hem gaat. Of vertel waarom je met die ander praat, bijvoorbeeld om een afspraak 
te maken.

4.5 Kind-plannen

 X Doe je voordeel met de suggesties van leerlingen.

Na overzicht en inzicht komt uitzicht: wat gaan we doen zodat...? Met de leerlingen die 
na een leerlingbespreking of multidisciplinair overleg extra ondersteuning krijgen, zijn 
er regelmatig kind-gesprekken. De doelen hiervan zijn:

 – de voortgang monitoren: werkt deze afspraak? Komen onze doelen in zicht?
 – de successen en missers analyseren: hoe is ons dat gelukt? Wat maakt dat dit niet 

werkt?
 – de afspraken, indien nodig, bijstellen.

De afspraken neem je op in een kind-plan: wie doet wat, hoe en wanneer? Heeft de leer-
ling een ontwikkelingsperspectief (zie 7.5), dan beschrijf je het handelingsdeel daarvan 
beknopt, in trefwoorden, in een kind-plan. Noteer daarin alleen dat wat extra of anders 
is en noodzakelijk is om op te schrijven.

Een kind-plan bevat drie delen (bijlage 4.3):
 – beginsituatie en doelen
 – onderwijsbehoeften leerling
 – afspraken.

4.5.1 Stap 1: van beginsituatie naar doelen van het kind

Help de leerling met het samenvatten van de beginsituatie in steekwoorden: ‘nu kan ik 
al..., nu weet ik al..., nu doe ik al...’ Formuleer daarna samen een ‘kort en snel’ doel voor 
een vak, werkhouding of gedrag (zie 2.2.1). Laat de leerling de aanzet geven: wat wil je 
leren, welke kennis (‘straks weet ik...’) of vaardigheid (‘straks kan ik...’)? Het kind is eerst 
aan zet. Vertrek vanuit zijn doel en stel dat bij als het te hoog of te laag is. Maak het doel 
dan reëler of ambitieuzer. Zorg ervoor dat het doel snel behaald kan worden, zodat de 
leerling en de leerkracht snel succes ervaren.

Formuleer doelgedrag in positieve termen: wat moet het kind wel in plaats van niet? Dus 
niet: ‘niet schreeuwen’, ‘niet door de klas lopen’ of ‘niet slaan’, maar wel: ‘zachtjes pra-
ten’, ‘op je stoel blijven zitten’ of ‘handen naast je lichaam houden’. Met die hoorbare 
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en zichtbare feed-up kun je gerichter feed-back geven door te benoemen wat het kind 
al goed doet (‘nu hoor ik je zachtjes praten, wat fijn’) en feed-forward door te bespreken 
wat nog beter kan (‘nu nog het antwoord opschrijven’).

Maak ieder doel SMARTI en KISS (Keep It Short & Simple).

In deze stap vergelijken leerlingen zich vaak met klasgenoten. Bijvoorbeeld: “De andere 
kinderen zitten al op AVI 5 en ik pas op AVI 2”, “Ik ben de enige met een V/E/onvoldoende 
op rekenen”, “De hele klas werkt een kwartier zelfstandig, behalve ik, ik kan dat nog niet 
eens vijf minuten.” Het is beter voor de motivatie als de leerlingen zich met zichzelf 
(leren) vergelijken in plaats van met anderen (zie 3.7.2). Daarom staat er in de eerste 
kolom van een kind-plan ‘Nu kan/weet ik al...’ Door de voortgang te monitoren, krijgt de 
leerling grip op zijn ontwikkeling. Ook al behaalt hij weer een V/E/onvoldoende, in verge-
lijking met zichzelf is hij wél vooruitgegaan of gegroeid in vaardigheidsscores.

Samen doelen maken: enkele voorbeelden

 – Voor de pauze ga ik naar de wc, zodat mijn broek in de pauze droog blijft. Juf 
en vriendinnetje Pien helpen me eraan te denken.

 – Tijdens het voorlezen houd ik mijn knuffel met mijn beide handen vast op 
mijn schoot, zo kan ik niet duimen.

 – Ik loop in de gang vlak achter de meester naar buiten, rustig en stil.
 – Als ik met voetbal iets verkeerd doe, een fout maak of zo, dan stamp ik drie 

keer op de grond, daarna ga ik weer gewoon door met voetballen.
 – Ik weet wanneer ik welke beurt krijg, want dat heeft de juf me verteld. Dan 

zeg ik het antwoord, dat ik al in mezelf heb geoefend, hardop.

Lukt het de leerling nog niet om een doel te formuleren, vraag dan naar zijn wens. Hier-
mee haal je de situatie uit de realiteit, waardoor er meer ruimte ontstaat en hij minder 
bang hoeft te zijn dat hij iets verkeerds zegt. Bijvoorbeeld: “Stel dat je een wens zou 
mogen doen over. ... Wat zou je dan wensen?” Soms lukt het dan wel om zicht te krijgen 
op wat de leerling wil bereiken.

 � Gewenst doelgedrag voordoen en oefenen via een rollenspel

Gedrag moet je leren en oefenen, stap voor stap, net als leren lezen, spellen en rekenen 
(zie 3.5.6). Een goede manier om gewenst doelgedrag te concretiseren en te oefenen, is 
een rollenspel of toneelstukje doen (Bateman & Golly, 2008). Je kunt daarin laten zien 
en horen wat je bedoelt: welk gedrag is niet gewenst en welk gedrag juist wel? Jij speelt 
dan de rol van een leerling en die leerling speelt de rol van de leerkracht of intern bege-
leider. Doe bepaald gedrag overdreven voor, bijvoorbeeld: je vinger opsteken, om hulp 
vragen of wat je zegt/vraagt/doet als een ander kind iets aardigs/vervelends zegt. Geef 
goede en foute voorbeelden en vraag de leerling om reacties: wat was fout? Wat was 
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het effect? Hoe zou het anders kunnen? Wat was goed? Wat gebeurde er toen? Zullen 
we dit nog eens oefenen? Rond af met een goed voorbeeld en laat de leerling dit nog 
eens oefenen. Doelgedrag op die manier voordoen en onder begeleiding inoefenen, is 
effectiever dan alleen praten over het gewenste gedrag in de klas, in de gang of op het 
plein.

Wil je meer zicht op doelen voor werkhouding en gedrag, zie de leerlijnen ‘Leren leren’ 
en ‘Sociale competenties’ van het CED (www.ced.nl). Daarin staat vermeld wat je onge-
veer kunt verwachten van een ‘gemiddelde leerling’ in een bepaalde groep. Er zijn veel 
publicaties over sociaal emotioneel leren, zoals Kinderen en hun sociale talenten (www.
kwintessens.nl), Groepsplan Gedrag (Van Overveld, 2016) en Sociaal Emotioneel Leren als 
basis (SEL; Van Overveld, 2017).

4.5.2 Stap 2: onderwijsbehoeften

Stel de leerling een open vraag: “Wat heb je nodig om ons doel te behalen? Wie kan wat 
doen en hoe om ervoor te zorgen dat het je lukt om...?” Benut, indien nodig, de hulpzin-
nen als een ideeënlijstje en inspiratiebron (zie 2.4.2). Loop ze samen na, kies er een paar 
en vul ze aan. Benut daarbij wat al werkt en de krachten, talenten en interesses van de 
leerling, andere leerlingen, leerkracht en de ouders (zie 2.6.2).

Vragen van leerkrachten en antwoorden van leerlingen: voorbeelden

 – Instructie: “Welke uitleg snap je goed? Wie kan jou het beste iets uitleggen: ik 
of een andere leerling? Wat werkt, wat helpt je: extra uitleg met een praatje 
(taal, liedje, rijmpje) of met een plaatje (tekening, foto of grafiek)?” Antwoord 
leerling: “Ik vind het fijn als jij het voordoet en laat zien hoe het moet, dan 
doe ik het na en zeg jij of het goed is.”

 – Opdrachten, materialen, leeractiviteiten: “Welke soort opdrachten vind je fijn? 
Wat voor materialen helpen jou om door te werken?” Antwoord leerling: “Ik 
hou van korte opdrachten op verschillende blaadjes, dan kan ik die lekker 
omslaan als ze klaar zijn.” Of: “Ik vul liever alleen het antwoord in, in plaats 
dat ik de hele som moet overschrijven. Mag ik werken met een kopie uit het 
rekenboek?”

 – Feedback: “Wat is voor jou een groot compliment? Wat wil je van mij horen als 
je de opdracht af hebt?” Antwoord leerling: “Ik wil het gewoon eerlijk weten: 
wat is goed en wat is fout, zeg dat maar gewoon. Als het fout is, dan liever 
zachtjes, zodat de andere kinderen het niet horen.”

 – Medeleerlingen: “Hoe kunnen andere kinderen je helpen? Wie kan er het beste 
naast je zitten, van wie word je rustig?” Antwoord leerling: “Als Jeffrey naast me 
zit, dan lukt het om door te werken, want hij is rustig en kan goed uitleggen.”

 – Leerkracht: “Wat kan ik doen om je te helpen? Of wat moet ik juist niet doen?” 
Antwoord leerling: “Niet zo boos kijken en hard praten, want dan denk ik dat 
je boos bent op mij, ook al kijk je niet naar mij.”
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 – Ouders: “Hoe kunnen je ouders helpen?” Antwoord leerling: “Door dit pro-
gramma op de computer thuis te zetten, dan kan ik thuis ook oefenen en weet 
ik meteen of het goed is, dan hoef ik dat niet aan mijn moeder te vragen.”

 – Verder nog: “Zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn voor ons plan?” 
Antwoord leerling: “Dat jij het aan de andere kinderen vertelt waarom ik dat 
wel mag en zij niet, zodat ze niet jaloers zijn op mij.”

Heb je behoefte aan meer houvast bij het in kaart brengen van onderwijsbehoeften? 
Benut dan de kaarten van Wijzer in onderwijsbehoeften (Gabriël & Huitema, 2016).

Vraag de leerling ook om tips: wat zou jij in die situatie kunnen doen, vragen of zeggen? 
Kan hij dat eens voordoen? Het is interessant om te zien en te horen wat leerlingen van 
hun leerkracht verwachten. Natuurlijk bepaal je zelf wat je met hun suggesties doet, 
want jij behoudt altijd de regie en ‘blijft de baas in je klas’ (zie 2.7.2). Dank het kind voor 
zijn tips en vertel welke je wel/niet overneemt en waarom wel/niet. Maak een heldere 
afspraak en deel die bij voorkeur met de ouders. Dan kunnen zij hun kind en jou onder-
steunen met het kind-plan (zie 2.7.2).

Onderwijsbehoeften door leerlingen verwoord: twee voorbeelden

Janet (groep 7) heeft moeite met autoriteit

Janet verstoort vaak de les, ze is opstandig, gaat veelvuldig in discussie met de 
leerkracht, praat veel met medeleerlingen en volgt opdrachten zelden in één keer 
op. Is ze eenmaal aan het werk, dan werkt ze door. De leerkracht maakt met 
Janet een kind-plan. Geïnspireerd door de hulpzin ‘... heeft een leerkracht nodig 
die...’, vraagt ze: “Vertel eens, Janet, wanneer kun jij luisteren en aan het werk 
gaan en blijven? Wat doe ik dan of wat doe ik dan juist niet?”

Janet: “Moet ik jou dat vertellen... nou gewoon... respect.”

De leerkracht: “Oké, respect, wat doe ik dan als jij respect voelt?”

Janet: “Niet zo bazig doen, grapjes maken, niet zeuren over alles wat ik doe en 
soms sorry zeggen als jij iets verkeerd doet.”

De leerkracht vat samen: “Dus dan doe ik vriendelijk, maak ik af en toe een 
grapje, zie ik soms iets door de vingers en als ik iets verkeerd inschat, zeg ik 
gewoon sorry.”

Janet: “Ja, dat is het! Maar je moet wel duidelijk zijn over wat niet mag en je 
moet ook proberen dingen altijd hetzelfde te doen, niet elke keer anders, want 
dan raak ik in de war.”

De leerkracht vertaalt dit in onderwijsbehoeften: “Dus om goed te luisteren en 
snel aan het werk te gaan (doel), heb jij een leerkracht met respect nodig, die 
soms een grapje maakt. Ik moet ook voorspelbaar zijn door de dingen steeds 
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hetzelfde te doen. En ik moet een foutje kunnen toegeven en alleen op de be-
langrijke dingen letten?”

Janet bevestigt dat. De leerkracht noteert de afspraken in kernwoorden in het 
kind-plan, zodat Janet én zijzelf die niet vergeten en zodat ook de ouders van 
Janet de afspraken kennen en erachter kunnen staan. Heeft Janet zich aan de 
afspraak gehouden, dan complimenteren de ouders haar. Is het Janet niet gelukt, 
dan bespreken de ouders wat ze morgen gaat doen zodat het haar wél lukt.

Joseph (12 jaar, groep 8) en de Engelse les

Joseph spreekt zeer goed Engels, zijn vader komt uit Ierland. Joseph heeft een 
ruime woordenschat, leest in het Engels en spelt al veel woorden correct. De 
leerkracht wil voorkomen dat hij zich gaat vervelen. Op de vraag wat voor op-
drachten hij zichzelf zou geven als hij zelf leerkracht Engels was, zegt Joseph: 
“Iets moeilijks, iets zinnigs. En, als het kan, met iemand samen, zoals met Jur-
gen, die is ook goed in Engels.” De leerkracht vraagt wat Joseph in het Engels 
doet waaraan hij plezier beleeft. Hij vertelt over Engelstalige websites en games 
op internet waarbij ze Engels praten. Ook leest hij The Guardian, die hebben ze 
thuis. De leerkracht vraagt of Joseph het een goed idee vindt om in de Engelse 
les iets met die krant te doen. Ze brainstormen over zinvolle opdrachten. Joseph 
vraagt de leerkracht of Jurgen ook mee mag doen. Dat mag, de reactie van Jurgen 
is positief: “Ja, leuk!” De jongens gaan na een korte instructie aan het werk met 
de methodeopdrachten. Per week vertelt de leerkracht ze welke opdrachten ze 
moeten maken en welke ze mogen overslaan. In de overgebleven lestijd bespre-
ken ze de kern van een zelf gekozen artikel uit The Guardian en bedenken ze er 
twee stellingen bij. Om de vier weken vertellen ze hun klasgenoten in het Engels 
over de artikelen en bespreken ze de stellingen. Zo oefenen alle leerlingen hun 
spreekvaardigheid Engels. Bij een evaluatiegesprek, zes weken later, geeft Joseph 
aan dat hij heel erg blij is met die aanpak. Ook de leerkracht is tevreden, de 
jongens zijn gemotiveerd en hun resultaten op de methodetoetsen blijven goed.

Uit de onderwijs- en opvoedbehoeften van de leerling zijn doelen voor de leerkracht en de ou-
ders te halen: hoe, met welk gedrag, ondersteunen zij het kind op school en thuis? Vanuit 
dat gewenste gedrag geven de leerkracht en de ouders aan wat ze al zo doen, wat ze nog 
beter kunnen afstemmen en wat ze daarvoor nodig hebben. Ze formuleren hun ondersteu-
ningsbehoeften (zie 2.4.2): wat heb ik nodig om dit kind deze aanpak te bieden? Wil je weten 
hoe je met ouders de opvoedbehoeften van hun kind in kaart kunt brengen en hun onder-
steuningsbehoeften bespreken? Ga dan naar hoofdstuk 5 over samenwerken met ouders.

4.5.3 Stap 3: afspraken

Realiseer je dat het om serieuze afspraken gaat, afspraken waar niet alleen de leerling 
maar ook de leerkracht, intern begeleider en collega’s zich in principe aan houden. 
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Daarom is het belangrijk om helder te zijn over wat je wel en niet gaat doen. Dat is ook 
een reden om de afspraken op te schrijven in een kind-plan en een kopie daarvan aan 
het kind en zijn ouders te geven. Zo kunnen zij je eraan herinneren. Het risico dat de 
afspraken verwateren, is hiermee klein. Houd de afspraken levend door ze regelmatig 
te bespreken: lukt het ons nog om...? Hoe ver zijn we al? Moeten we nog iets bijstellen? 
Plan ten slotte de evaluatie: wanneer gaan we na of ons doel behaald is en hoe doen 
we dat?

Kind-plannen: drie voorbeelden

Plan van Michiel (groep 2)

Nu weet of

kan ik al: 

Straks wil ik 

ook weten of 

kunnen:

Om dat te be-

reiken ga ik:

Leerkracht 

helpt mij:

Ouders hel-

pen me:

Vriendje helpt 

me:

Soms wach-

ten op mijn 

beurt, eerst 

vinger opste-

ken en pas 

antwoord ge-

ven als de juf 

me aanwijst.

Elke keer in 

de kring dat 

zo doen.

Me inhouden, 

eerst denken, 

dan doen.

Gebaren 

dat ik moet 

wachten en 

me aanwijzen 

en ook mijn 

naam zeggen 

als ik een ant-

woord mag 

geven, want 

anders denk 

ik dat je die 

andere Mi-

chiel bedoelt.

Dit ook thuis 

bij het eten 

oefenen met 

ouders en 

broertjes. Dan 

moet ik aan 

tafel mijn 

hand opste-

ken! En mijn 

broertjes ook.

Misschien kan 

Jim helpen 

door naast 

me te zitten 

in de kring 

en me dan 

steeds aan de 

afspraak te 

herinneren. 

Evaluatie: over drie weken in een gesprek met de leerkracht, Michiel en zijn moeder. In de tus-

sentijd houdt Michiel op een zelf gemaakt kaartje bij wanneer het in de kring lukt zich te gedra-

gen zoals hij wil. De leerkracht attendeert hem er ook op wanneer zij dat gedrag ziet, zij zegt het 

dan en doet haar duim omhoog naar hem.

Plan van Nancy (groep 3)

Ik weet of 

kan al:

Straks wil ik 

ook weten of 

kunnen:

Om dat te be-

reiken ga ik:

Leerkracht 

helpt me:

Ouders hel-

pen:

Materialen 

of iemand 

anders die me 

helpt:

Korte woord-

jes in

één keer 

hardop lezen.

Langere 

woorden 

in één keer 

hardop lezen. 

Dan kan ik 

mijn zusje 

voorlezen.

Elke dag 10 

minuten lezen 

op school.

Leuke paar-

denboekjes 

voor me zoe-

ken, die op 

mijn niveau 

zijn.

Thuis samen 

lezen, elke 

dag, ook in 

het weekend.

Die leuke 

paardenboek-

jes.

Evaluatie: over twee maanden door een boekje met langere woorden voor te lezen aan de juf. In 

de tussentijd houdt Nancy zelf bij of ze elke dag leest, op school en thuis. Ze gebruikt hiervoor 

een paardenkalender van de Penny, een blad over pony’s.
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Plan van Natasja (groep 5)

Ik weet of 

kan al:

Straks wil ik 

ook weten of 

kunnen:

Ik ga daar-

voor:

De juf helpt 

me:

Mijn ouders 

helpen me:

Nog iets 

anders dat 

helpt:

Plus-sommen 

over de 100, 

de tafels 1, 

2, 3, 4, 5, 6 

en 10, keer-

sommen met 

splitsen.

Min-sommen 

over de 100 

onder elkaar 

met lenen en 

de tafels van 

7, 8 en 9.

Bij elke re-

kenles ga ik 

twee sommen 

onder elkaar 

met lenen 

maken.

Ik schrijf elke 

dag één tafel 

op, eerst ach-

ter elkaar, dan 

door elkaar.

Als ik iets niet 

begrijp, dan 

leg je het nog 

een keer uit.

Mijn sommen 

nakijken en 

meteen zeg-

gen of het 

goed of fout 

is.

Tafels van 7, 

8 en 9 thuis 

oefenen: eerst 

zeg ik ze op, 

dan vraagt 

mijn vader 

er een paar, 

want die is 

geduldig.

Ik bekijk met 

hem alvast 

sommen 

uit het gele 

rekenboek, 

zodat ik de 

goede som-

men uitzoek.

Een opzoek-

boekje met 

voorbeeld-

kaartjes.

Dat boekje 

neem ik ook 

mee naar 

thuis.

Evaluatie: over een maand, met de juf. In de tussentijd checkt Natasja na iedere rekenles of ze al-

les gedaan heeft. Met haar vader maakt ze een schema.

Laat leerlingen zelf plaatjes bij hun plan vinden op het web of tekenen. Dan gaat het plan 
meer leven en wordt het nog meer van hen.

4.5.4 Ervaringen met kind-plannen

Leerlingen zetten zich goed in voor hun eigen kind-plan, terwijl de inhoud vaak niet veel 
verschilt van wat je als onderwijsprofessional bedacht zou hebben. Zoals een intern be-
geleider het verwoordde: “Na een studiemiddag over kind-plannen heeft het hele team 
die plannen uitgeprobeerd. We zijn er erg enthousiast over. En we zijn verbaasd, blij 
verrast, hoeveel onze leerlingen weten en wat een mooie ideeën ze hebben. Opvallend 
is dat de inhoud meestal niet heel anders is, bij leesproblemen zouden wij bijvoorbeeld 
ook extra lezen op school en thuis aanbevelen. Het verschil zit hem in de motivatie: het 
is hun eigen plan en dat merk je. Kinderen lopen er trots mee rond en ze zorgen er zelf 
voor dat hun leerkracht en ouders zich aan de afspraken houden! Dat doen ze eigen-
lijk beter dan ik. Een creatieve collega heeft een kleurig en vrolijk format voor de kind-
plannen gemaakt. Dat plastificeren we nu, zodat het mooi blijft en mee naar huis kan.”

Teams die al langer met kind-plannen werken, ervaren dat leerlingen deze plannen borgen 
vanwege de positieve effecten ervan.
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De impact van kind-plannen: een reactie uit het VO

Een mentor van een brugklas in een school voor voortgezet onderwijs in een re-
gio waar veel basisscholen handelingsgericht werken, vertelt: “Wat wij van HGW 
merken? Mondige leerlingen! Bruggers die gewend zijn om met hun leerkracht 
te bespreken wat ze nodig hebben en die het normaal vinden om hun leerkracht 
een tip te geven. Dat zijn wij nog niet gewend. Stuurt een docent een leerling 
voor straf naar de mentor, dan vraagt die leerling me: ‘Zullen we een kind-plan 
maken?’ Wij proberen het nu uit en ervaren de voordelen ervan: waardevolle 
ideeën en gemotiveerde leerlingen. De leerling neemt de afsprakenkaart die hij 
met mij gemaakt heeft mee naar alle lessen. Hij legt die kaart bij binnenkomst op 
het bureau van de docent, als herinnering dat voor hem een paar andere regels 
gelden. Als reminder, want docenten zien wel honderd leerlingen op een dag. 
Zo’n kaart blijkt handiger dan ons interne netwerk. Het klinkt eenvoudig, maar 
vergt een omslag in denken: van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ naar ‘som-
mige leerlingen hebben een andere aanpak nodig om hetzelfde doel te halen’. 
Als een leerling bijvoorbeeld oordopjes met rustgevende muziek mag, dan is dat 
geen privilege maar een onderwijsbehoefte, want anders kan die leerling zich 
niet concentreren bij zelfstandig werken. Omgaan met verschillen dus.”

4.6 Gespreksonderwerpen visualiseren

De vooruitgang visualiseren in een doelenoverzicht, lijn of grafiek maakt het leren zicht-
baar. Grafieken waarin de ontwikkeling van taal, lezen, werkhouding en gewenst gedrag 
zijn weergegeven, ondersteunen zowel bij het vooruitkijken en plannen als bij het mo-
nitoren en evalueren: waar wil je heen? Hoe doe je het tot nu toe? Wat is je al gelukt? 
Wat is de volgende stap? Met die feedback worden leerlingen mede-regisseur van hun 
ontwikkeling. Visualisaties motiveren bovendien leerlingen, leerkrachten én ouders om 
zich in te blijven zetten. Ze zien de impact van hun gezamenlijke inzet: het leidt tot een 
groei in leren en een toename van gewenst gedrag. De conclusie is dan al snel: we gaan 
hiermee door, want het werkt!

Visualisaties van een specifieke situatie, zoals een tekening, maken de onderwerpen van 
een kind-gesprek concreet. Ze ondersteunen bij het bespreken van wat goed gaat en 
wat beter kan (overzicht), het analyseren van een situatie (inzicht) en het bepalen van 
hoe verder (uitzicht).

4.6.1 Een situatie tekenen

Je kunt samen met de leerling een situatie in de klas, op de gang of op het speelplein 
tekenen. Dat stelt het kind op zijn gemak en levert waardevolle informatie op. Je kunt 
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een leerling vragen het onderwerp van het kind-gesprek alvast van tevoren te tekenen, 
eventueel samen met een medeleerling of met de ouders. Dan is het gesprek voorbereid 
en kun je aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Waar zit, staat, loopt een ander 
kind of groepje leerlingen, wat doet de leerkracht of pleinwacht en wat gebeurt er dan? 
Gebruik verschillende kleuren en symbolen, maak samen een woordspin of mindmap 
en teken gedrag, gedachten en gevoelens.

Isa (9 jaar, speciaal onderwijs) is vaak boos én kan mooi tekenen

Isa uit haar boosheid door met spullen te gooien. Dat gebeurt elke dag drie tot 
vier keer. Wat vindt ze leuk? Ze vindt het heerlijk om eindeloos te tekenen. Op 
een rustig moment gaat de intern begeleider op verzoek van haar leerkracht met 
Isa in gesprek: “Isa, we gaan het hebben over hoe je rustig kunt blijven, ook al 
ben je boos. Vertel me eens: hoe lukt dat jou? Wat kunnen wij op school doen om 
jou hiermee te helpen?” Isa antwoordt: “Oh... moet ík zeggen wat júllie moeten 
doen?” Ze denkt na maar weet het niet. De intern begeleider toont daar begrip 
voor. Dan tekent ze samen met Isa wat er gebeurt als ze boos wordt, op een 
A3-blad met dikke stiften. Ze tekenen de klas terwijl Isa vertelt. Als de juf tegen 
haar praat als ze boos is, wordt ze nog bozer. Ze tekent in geel een pijl van de 
juf naar haar, een uitroepteken en een boze smiley bij zichzelf. Ze tekent grijze 
vraagtekens bij de andere kinderen en vertelt: “Die kijken dan naar mij, zo van: 
wat is daar nou weer aan de hand? Dat vind ik ook stom.” De juf moet haar dan 
“gewoon met rust laten als ik boos ben”. Ze zet in zwart een streep door de gele 
pijl en het uitroepteken en tekent er een neutrale smiley bij. Ze zet ook strepen 
door de grijze vraagtekens.

De intern begeleider zegt: “Oké, ik snap het, het gaat dus niet alleen om jou, 
maar ook om de juf en andere kinderen. Wij gaan dat straks met je juf be-
spreken. Denk nog eens diep na, wat zou jij zelf nog anders kunnen doen als 
je boos bent in plaats van met spullen gooien? Ik vraag het, omdat ík het niet 
weet en jij wél.” Isa komt met een oplossing die de intern begeleider niet had 
kunnen bedenken: “Michael Jackson!” Isa vertelt hoe ze merkt dat ze boos 
wordt: “Mijn handen en schouders worden hard.” Het zou helpen als ze dan 
even naar de time-out mag om naar Michael Jackson te luisteren en te dansen. 
Want dat maakt haar handen en schouders weer slap. Dan kan ze terug naar 
de klas en de juf vertellen wat haar boos maakte, want dan is ze afgekoeld. 
De intern begeleider antwoordt: “Oké, goed idee, check dan wel even of het de 
juf uitkomt, of ze tijd heeft en bijvoorbeeld niet bezig is met een ander kind 
of zo.” Isa lacht: “Ja ja, anders word ik weer boos omdat ze geen tijd voor me 
heeft.” De leerkracht kan zich, met enkele aanvullingen, vinden in het plan. 
Ze noteren de afspraken in een kind-plan en kopiëren dat voor Isa, de leer-
kracht, de ouders en de intern begeleider. Daarna belt de intern begeleider Isa’s 
moeder, met medeweten van Isa, om het plan en moeders bijdrage daaraan te 
bespreken.
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Huh?

de hand

Wat iser nou aanWat iser nou weeraan de hand

4.6.2 ABC-schema

Bij het analyseren van een situatie kun je een ABC-schema tekenen. Je maakt dan een 
functionele analyse (zie 3.2.3):

 – B = Behavior: om welk specifiek gewenst of ongewenst gedrag gaat het?
 – A = Antecedent: wat gaat eraan vooraf?
 – C = Consequentie: wat volgt erop?

Roept A misschien B op en houdt C wellicht B in stand? Vragen daarbij zijn bijvoorbeeld 
(zie 2.5.1): hoe beïnvloeden activiteiten en gedragingen van de leerkracht en leerlingen 
elkaar wederzijds? Welke gunstige patronen bevorderen gewenst gedrag? Welke ongun-
stige patronen belemmeren positief gedrag? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de leerling 
het antwoord niet weet of dat niet hardop durft te zeggen? Zitten de andere leerlingen 
dan te zuchten, zeggen ze het antwoord fluisterend voor of roepen ze het door de klas? 
Geeft de leerkracht de beurt snel aan een andere leerling of geeft ze de leerling extra tijd en 
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zodanige feedback dat die zelf op het antwoord komt? Hoe reageert de leerkracht op een 
fout antwoord van de leerling met faalangst? Probeert ze het antwoord van de leerling te 
begrijpen, zoals: “Wat goed dat je een antwoord geeft, hoe ben je hierop gekomen?” Rea-
geert ze respectvol, zoals: “Je zit er heel dicht bij; goed geprobeerd, van fouten leren we alle-
maal”? Of negeert ze de leerling of lachen de medeleerlingen hem uit? En hoe reageert de 
leerkracht als de leerling iets niet begrijpt? Wijt ze dat aan de leerling, bijvoorbeeld: “Begrijp 
je het nou nóg niet? Dan had je ook maar beter moeten opletten!” Of ziet ze dat als waarde-
volle feedback op haar instructie, bijvoorbeeld: “Oké, dank, dit moet ik dus beter uitleggen”?

4.6.3 Drie cirkels

De ideeën van de leerling kun je visualiseren in drie cirkels: één voor het kind, één voor 
de school en één voor thuis. Dat kan op een A3-blad, flap-over of whiteboard. Noteer 
samen per cirkel de twee of drie belangrijkste dingen die goed gaan (+) en die moeilijk 
zijn (-). Zo ontstaat er overzicht. Is er nog iets onduidelijk, maak daar dan een vraag (?) 
van. Als de vraag relevant is: wie kan deze beantwoorden? Analyseer samen de situatie: 
hoe zou het komen dat...? Denk hardop en teken pijlen binnen of tussen de cirkels. Zo 
ontstaat inzicht. Dan komt het uitzicht vanzelf: doelen binnen een cirkel of tussen twee 
cirkels en wat daarvoor nodig is. Benut verschillende kleuren, bijvoorbeeld allebei een 
eigen kleur of elke cirkel een andere kleur.

Leerling:
+ / - / ?

Doelen & onderwijs/
opvoedbehoe�en 

Thuis:
+ / - / ?

Doelen voor thuis &
ondersteunings-

behoe�en ouders 

School:
+ / - / ?

Doelen voor school &
ondersteunings-

behoe�en leerkracht 

4.6.4 Een gedragslijn

Tekent een leerling tijdens een kind-gesprek, dan kan hij dat wat moeilijk te verwoor-
den is, laten zien. Laat hem bijvoorbeeld iets vertellen aan de hand van een gedragslijn 
waarin een verandering in de loop der tijd is te zien. Een leerling kan tekenen hoe gecon-
centreerd hij heeft gewerkt tijdens zelfstandig werken of hoe hij heeft samengewerkt 
aan een opdracht. Met pieken, dalen en symbolen kan het kind aangeven hoe dat kwam.
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Een voorbeeld: de gedragslijn van Joshua

Joshua heeft vervelende pauzes, de leerkracht bespreekt dit met hem. Joshua 
tekent de laatste pauze. De horizontale lijn geeft de tijd weer (begin, midden en 
einde pauze) en de verticale lijn zijn emoties (onder is boos, boven is blij). Hij 
maakt er symbolen bij (, , , ) en vertelt:
 Ik voelde me niet blij, maar ook niet rot toen ik naar buiten ging. Ik wist nog 

niet wat ik zou gaan doen in de pauze.
 Ik ging bij kinderen staan die met de bal aan het overgooien waren. Ze vroe-

gen of ik meedeed. Dat vond ik fijn, daar werd ik blij van.
 Toen gaf Tim mij een duw, omdat ik de bal niet ving. Toen gingen we vech-

ten. Dat maakte me boos.
 De juf kwam en die haalde ons uit elkaar. We moesten met elkaar praten, 

toen was het opgelost en waren we weer vrienden.

MiddenBegin Eind

De leerkracht geeft Joshua een compliment voor zijn duidelijke verhaal. Ze vraagt 
hem wat er moet gebeuren om het in de pauze leuker te hebben. Joshua: “Dat ik aan 
het begin van de pauze weet met wie ik wat ga spelen. Als ik ruzie krijg, moet ik die 
oplossen met praten, niet met vechten.” Samen maken ze hiervoor een kind-plan.

4.6.5 Schaalvraag

Deze vraag is ontleend aan de oplossingsgerichte benadering (Bannink & Kuiper, 2016) 
en kun je benutten bij de stap van beginsituatie naar doel. Ga als volgt te werk:

 – Teken een lijn – de schaal – en zet daar de cijfers 1 tot en met 10 op.
 – Aan welk doel wil je werken? Bespreek de situatie en het gedrag, de gedachte en het 

gevoel die erbij horen.
 – Vraag de leerling om aan te wijzen of te tekenen waar hij zit op de schaal: 1 = heel 

negatief of weinig; 10 = heel positief of veel.
 – Vraag naar een concrete beschrijving en voorbeelden: “Wat maakt dat je hier zit en 

dit cijfer geeft? Waar ben je trots op? Wat maakt dat je cijfer niet hoger of lager is?”
 – Vraag naar de nabije toekomst: “Waar op de lijn wil je straks, volgende week of over 

drie weken zitten?” Zorg ervoor dat het een klein stapje is.
 – Maak het concreet: “Wat zou jij merken, zien of horen als dat doel bereikt is? En wat 

zullen de andere kinderen, ik of je moeder merken als je hoger op de schaal zit?”
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 – Bespreek welke competenties nodig zijn om het doel te behalen.
 – Richt de aandacht steeds op dat wat al lukt en geef complimenten voor de ideeën 

van de leerling.
 – Vraag wat nodig is om het doel te halen: “Wat moet er gebeuren wil je bij dat hogere 

cijfer komen? Wie kan jou daarbij helpen? Wat kunnen ik, andere kinderen of je ou-
ders doen zodat het gaat lukken?”

 – Ga in een later stadium met dezelfde schaal of lijn na in hoeverre er al een verbete-
ring is opgetreden: “Waar zit je nu? Hoe is je dat gelukt?”

Bij jonge leerlingen kun je smileys gebruiken, of je handen: ver uit elkaar = veel/groot 
en dicht bijeen = weinig/klein. Heeft de leerling beweging nodig, leg de lijn dan op de 
grond en laat hem met stappen of sprongen van positie wisselen.

Wil je weten hoe je met een leergrafiek het ontwikkelingsperspectief kunt bespreken 
met leerlingen en hun ouders? Bekijk dan paragraaf 7.5.

4.7 Wat als een kind...?

Deze paragraaf geeft suggesties wanneer een gesprek moeizaam verloopt: wat als een 
leerling...?

4.7.1 Wat als een leerling verlegen, gespannen, onzeker of faalangstig is?

Dan is de voorbereiding extra belangrijk: wanneer, waarom, waar en met wie is het ge-
sprek? Hoe lang duurt het ongeveer en wat gaan jullie bespreken? Vraag de leerling daar 
alvast over na te denken, het onderwerp met iemand te bespreken of er een tekening 
van te maken. Vertel vooraf ook om wat voor soort gesprek het gaat: geen overhorings-, 
toetsings- of strafgesprek, maar een gesprek over zijn mening. Dat betekent dat alle ant-
woorden goed zijn. Check of hij het begrepen heeft. Vraag of je misschien nog vergeten 
bent iets te vertellen of te vragen.

Blijft de leerling gespannen, vraag dan of hij het gesprek spannend vindt. Zo ja, toon 
daar begrip voor en vraag wat je kunt doen zodat het minder spannend wordt. Stel je 
casual op: relativeer een en ander, maak een grapje, vraag de leerling je te helpen met 
opruimen, iets ophalen of wegbrengen. Geef hem de tijd om na te denken, zit rustig 
achterover en straal geduld uit. Doe een spelletje, loop wat rond in de school of maak 
een wandelingetje. Ook dat doet de spanning afnemen.

Hoe meer vertrouwen de leerling in je heeft, hoe soepeler het gesprek verloopt. Laat 
hem merken dat je hem begrijpt, stem je taalgebruik af, ga op gelijke hoogte en dichtbij 
zitten, knik zo nu en dan om te laten zien dat je luistert, maak handgebaren en leun iets 
naar hem toe om interesse en concentratie te tonen. Noem vaak de naam van de leer-
ling en stel hem op zijn gemak door iets aardigs te zeggen, zoals “Wat fijn dat je me dit 
vertelt Nick, want...” Complimenten moedigen aan om meer te vertellen.
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4.7.2 Wat als een leerling zich moeilijk kan uiten met taal?

Niet alle kinderen kunnen hun ideeën verwoorden en houden van een talige aanpak. 
Soms zijn ze vanuit thuis niet gewend dat volwassenen geïnteresseerd zijn in hun me-
ning. Pas bij die leerlingen strategieën toe die een appel doen op hun motorische, visu-
ele, creatieve of muzikale kant. Denk aan het visualiseren van hun kernkwaliteiten, een 
prentenboek over het onderwerp bekijken, plaatjes zoeken op internet of gedrag oefe-
nen in een rollenspel of toneelstukje. Benut foto’s, muziek, liedjes of een rap. Ga tijdens 
een spelsituatie in gesprek (zoals ‘ben ik warm of koud?’), betrek daar andere kinderen 
bij. Sluit aan bij de talenten, interesses en hobby’s van het kind.

4.7.3 Wat als een leerling sociaal wenselijke antwoorden geeft?

Veel kinderen hebben de neiging om sociaal wenselijk te antwoorden. Ze antwoorden 
liever met ‘ja’ dan met ‘nee’. Nee zeggen is moeilijker, omdat ze daarmee tegen hun leer-
kracht of een andere volwassene ingaan. Het herhalen van dezelfde vraag kan hen on-
zeker maken. Versta je een antwoord niet en herhaal je de vraag, dan kan de leerling dat 
opvatten als een aanwijzing dat het eerste antwoord fout was. Hij geeft dan in tweede 
instantie een ander antwoord. Bijvoorbeeld: “Is je vriendje toen wel of niet boos gewor-
den?” Leerling: “Ja.” Interviewer: “Wat zeg je?” Leerling: “... uh, nee.” Deze tendens treedt 
eerder op bij gesloten vragen, omdat een ja-antwoord dan een nee-antwoord impliceert. 
Op de volgende manier kun je nagaan of een leerling gevoelig is voor sociale wenselijk-
heid. Kijk naar buiten en vraag: is het mooi weer vandaag? De leerling antwoordt ‘ja’ of 
‘nee’. Herhaal de vraag op een neutrale toon. De kans is groot dat hij zijn antwoord ver-
andert, omdat hij denkt dat het eerste antwoord fout was: ‘ja’ wordt ‘nee’ en omgekeerd.

4.7.4 Wat als een leerling geen doel kan formuleren?

Soms ervaart een leerkracht, een andere leerling of een ouder een bepaalde situatie als 
problematisch, maar heeft het kind zelf er helemaal geen last van. Dan is het ook lastig 
om een doel te formuleren. Als je de situatie concreet en beeldend uitlegt, eventueel 
samen met de leerling die er last van heeft of die het anders wil, en om voorbeelden en 
aanvullingen vraagt, ontstaat er meestal wel betrokkenheid bij het gespreksonderwerp. 
De meeste leerlingen doen het immers zo goed als ze kunnen, ze willen hun best doen 
op school en het hun leerkracht of de intern begeleider naar de zin maken.

Begin met wat al goed gaat en maak dan de stap naar het gedrag dat je wilt verbete-
ren. Verwoord hoge verwachtingen, zoals: “Ik weet zeker dat jij dat kunt.” Hanteer een ik-
boodschap, leg de schuld niet bij de leerling maar de oplossing bij jezelf. Een voorbeeld: “Als 
ik iets uitleg, dan zie ik dat je in je boek zit te bladeren, dan is het net alsof je niet naar me 
luistert. Dan denk ik: let Sacha eigenlijk wel op? Weet ze straks wel wat ze moet doen? 
Want dat vind ik als leerkracht belangrijk, dat ik dingen zo goed uitleg dat iedereen aan 
het werk kan, jij ook. Daarom wil ik eens met je bespreken wat ik kan doen zodat jij...”
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Voorkom dat je de leerling overtuigt van je gelijk, namelijk dat er wel degelijk een pro-
bleem is. Dan ontstaat al snel een welles-nietes-discussie in plaats van een dialoog. Re-
aliseer je dat bepaald gedrag meer een probleem voor de leerkracht kan zijn dan voor 
het kind. Over het doel is vaak wél overeenstemming te bereiken, want iedere leerling 
en iedere leerkracht wil dat kinderen met plezier naar school gaan, zich er veilig voelen, 
dingen leren en met andere kinderen samenwerken en spelen. Denk aan de basisbe-
hoeften van leerlingen én leerkrachten: relatie, competentie en autonomie (zie 3.7.3). 
Blijf daarom niet te lang hangen in het probleem, benoem wat wél goed gaat en ga zo 
snel mogelijk over tot het formuleren van doelen en het bedenken van oplossingen.

 � De wondervraag

Is het voor een leerling moeilijk om te vertellen wat hij anders zou willen, dan kan de 
wondervraag van pas komen. Die vraag is, net zoals de schaalvraag, ontleend aan de 
oplossingsgerichte benadering en gaat ongeveer als volgt: “Ik ga je nu een heel ander 
soort vraag stellen, namelijk over een wonder. Terwijl je slaapt, gebeurt er een won-
der: de problemen waarover we het net hadden, zijn opgelost. Wat zou jij dan mor-
genochtend merken waardoor je zou weten: hé, het gaat beter?” De wondervraag is 
toekomstgericht. Zijn de doelen nog niet concreet geformuleerd, vraag dan door: “Wat 
denk je dat het eerste ding zou zijn waaraan jij zou merken dat er een wonder gebeurd 
is? Wat zou je dan zien of horen? Wat zou je vriendje aan jou merken dat hij weet dat 
het wonder is gebeurd? Zijn er nu al momenten die lijken op dat wonder? Wat is er dan 
anders? Hoe was dat gelukt? Wat is nodig om dat nog een keer te laten gebeuren?” 
Bij jonge leerlingen kun je vragen: “Als jij een toverstokje had, wat zou je dan als eerste 
toveren?”

Vraag de leerling zijn ideale les te beschrijven en/of te tekenen: “Stel dat het helemaal 
zo zou kunnen gaan zoals jij zou willen, wat zou jouw wens dan zijn?” Hiermee on-
dersteun je hem om te bedenken hoe de ideale situatie eruitziet. Je kunt ook vragen 
wat de leerling zou doen als hij de leerkracht was. Laat hem dat zo concreet mogelijk 
vertellen, vraag door: “Als ik dan in de klas kwam of over het schoolplein liep, wat zou ik 
dan zien en horen?” Je kunt gerust meedenken, zijn ideeën aanvullen met iets dat bij 
een andere leerling werkt of dingen aandragen die hij al goed kan/weet of leuk vindt, 
zoals interesses, talenten en hobby’s. Kunnen die misschien helpen bij het werken aan 
de doelen?

4.7.5 Wat als een leerling je iets vertelt dat je niet mag doorvertellen?

Soms vraagt een kind je om bepaalde informatie geheim te houden. Of een leerling 
zegt dat hij je alleen iets kan vertellen als je belooft het niet door te vertellen. Je kunt 
hier beter niet akkoord mee gaan, hoe moeilijk ook. Duidt de informatie op mogelijke 
onveiligheid op school of thuis, dan moet je dat bespreken met een collega, intern 
begeleider, professional uit de jeugdhulp en/of de ouders, ook al wil de leerling dat 
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niet. Probeer erachter te komen wat hieraan ten grondslag ligt: waar is het kind bang 
voor? Wat kan er gebeuren als je het aan... vertelt? ‘Ik mag dat niet vertellen aan.., 
want...’ Vraag ook wat je wél mag vertellen en aan wie. Sluit daarbij aan. Wees duide-
lijk. Vertel met wie je wat en wanneer gaat bespreken – en waarom – zodat de leerling 
er grip op heeft. Kom er daarna op terug, zo ben je voorspelbaar en kan het kind je 
vertrouwen.

Onduidelijkheid over wat er met de informatie gebeurt: een voorbeeld

Pieter en zijn leerkracht hebben een positieve relatie, Pieter vertrouwt zijn leer-
kracht en vertelt haar veel. Ter voorbereiding van een multidisciplinair overleg 
bespreekt zij enkele vragen met hem (bijlage 4.4). Een van die vragen is: wat wil 
je dat ik je ouders vertel of vraag? Zonder aarzeling zegt Pieter “dat ze niet zo 
moeten schreeuwen en vechten als ik in bed lig”. De leerkracht schrikt: is dit hui-
selijk geweld? Dat moet ze toch melden? Ze rondt het gesprek af zonder hem te 
vertellen wat ze met die informatie gaat doen. Pieter vraagt er ook niet naar. De 
leerkracht gaat naar de intern begeleider, want zij heeft later op de dag een ge-
sprek met de ouders om het multidisciplinair overleg met hen voor te bereiden. 
De intern begeleider schrikt ook van het verhaal, ze zal met de ouders bespreken 
dat “Pieter een veilig thuis nodig heeft, zonder ruzies”. De ouders worden hier-
door overvallen en vragen hoe ze hierbij komt. De intern begeleider vertelt het 
verhaal van Pieter. Als de leerkracht Pieter de volgende ochtend groet, wendt 
hij zich af en zegt: “Ik mag jou nooit meer iets vertellen over thuis.” Ondanks 
de allerbeste bedoelingen van de leerkracht en intern begeleider heeft Pieter nu 
minder vertrouwen in zijn leerkracht.

Als je iets niet mag doorvertellen, dan heeft dat vaak te maken hebben met de situatie 
op school of thuis. Misschien is er iemand die het kind onder druk zet om jou iets te 
vertellen of om iets achter te houden. Wees hier extra alert voor bij een vermoeden van 
pesten, een vechtscheiding en andere onveilige situaties.

Elk kind is afhankelijk van en loyaal naar zijn leerkracht, medeleerlingen, ouders en 
broers/zussen. Over hen iets negatiefs of onaardigs vertellen, is moeilijk. Het is een las-
tig dilemma: aan de ene kant wil je het vertrouwen van de leerling niet schaden, aan de 
andere kant moet je actie ondernemen als je vermoedt dat een leerling in een onveilige 
situatie zit. Geef het kind ook dan zoveel mogelijk controle over het traject dat gaat 
komen. Betrek hem bij de vervolgstappen. Bijvoorbeeld: “Ik kan je niet beloven dat ik dit 
geheim houd. Als het naar/onveilig is voor jou (of voor iemand anders), dan moet ik er 
wat aan doen. Ik kan je wél beloven dat ik je vertel wat ik precies ga doen. Zoals aan wie 
ik het vertel, wat ik vertel, hoe en wanneer.” Heeft een leerling je ‘iets ergs’ of een ‘naar 
geheim’ verteld, zoals over pesten of mishandeling, dan begrijpt hij meestal ook wel 
dat jij iets moet doen, zodat het stopt. Laat hem meedenken en tips geven: hoe kun je 
deze informatie met zijn ouders, een medeleerling of een collega bespreken? Op www.
academiepratenmetkinderen.nl vind je hiervoor suggesties.
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4.8 Ter afronding

Met het lezen van dit hoofdstuk is je attitude aangescherpt en je kennis vergroot. Je heb 
gereflecteerd op je gespreksvaardigheden: wat pas ik al toe en wat is de impact daarvan? 
Wat kan ik nog verbeteren en hoe? Daadwerkelijk samenwerken met leerlingen vergt ook 
oefening en gerichte feedback. Denk aan het Chinese gezegde uit het woord vooraf: vertel 
het me of laat het me lezen en ik vergeet het; laat het me zien en ik begrijp het; laat het 
me doen en ik wil en kan het! Pas toe wat je uit dit hoofdstuk aanspreekt en evalueer de 
effecten op jezelf en op je leerlingen. Film jezelf of maak een audio-opname en vraag een 
collega om feedback. Beschouw de reacties van leerlingen, collega’s en ouders als waar-
devolle feedback die je kunt benutten bij het verbeteren van je gespreksvaardigheden.

Ontwerp op grond van dit hoofdstuk en je ervaringen met kind-gesprekken en kind-
plannen een eigen gespreksleidraad en format voor een kind-plan. Of stel de materialen 
die er al zijn bij. Leg je ontwerp naast de bijlagen van hoofdstuk 4, benut die als inspi-
ratie: kan ik mijn format nog aanvullen met een rubriek, thema, opmerking of vraag? 
Kan ik er nog iets uit schrappen? Zorg dat het format bij je past, want eigenaarschap is 
belangrijk. Bespreek je creaties met collega’s en leerlingen: wat vinden ze er goed aan 
en wat zouden ze anders doen? Experimenteer om na te gaan of het format ondersteu-
nend is: wat beviel en houd ik erin? Wat beviel niet en verander ik?

Bespreek met collega’s ook wat jullie wenselijk vinden: wanneer hebben we kind-ge-
sprekken? Met welke leerlingen maken we een kind-plan? Maak het daarna haalbaar: 
hoe organiseren we de gesprekken met leerlingen? Hoe nemen we ze op in de jaarplan-
ning? Wil je weten hoe andere scholen dat doen? Bekijk dan bijlage 4.5.

Vertrouw je werkelijk op de kracht en kennis van leerlingen, dan doe je er je voordeel 
mee om het onderwijs en de ondersteuning passend te maken. Ook ouders zijn als erva-
ringsdeskundigen belangrijke samenwerkingspartners. Daarom gaat hoofdstuk 5 over 
constructief samenwerken met ouders.

Bijlagen bij hoofdstuk 4

Ga naar www.accouitgeverij.nl of www.HGW-noelle-pameijer.nl en klik op 
‘Bijlagen gele boek’.

4.1 Praatpapier kind-gesprek
4.2 Praatkaart kind-gesprek van Lotte Hoeijmakers (OBS Weisterbeek)
4.3 Format kind-plan
4.4 Format voorbereiding leerlingbespreking of multidisciplinair overleg
4.5 Organisatie kind-gesprekken


