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Wie met kinderen over deze vragen in gesprek gaat, zal al 
snel tot de ontdekking komen dat in feite elke vorm van 
onderwijs begint bij het kind. Wie is dit kind? Waar is dit 
kind nieuwsgierig naar? Hoe denkt dit kind? Hoe leert dit 
kind? Hoe ben ik voor dit kind de leerkracht die het nodig 
heeft om verder te komen? 

Siem is van nature een entertainer. Hij wil later 
musicalster worden. Dat weet hij nu – in groep 6 
– al helemaal zeker. Daarom vindt hij het niet nood-
zakelijk om zich in te spannen voor ‘overbodige’ 
zaken als spelling, grammatica, rekenen met kom-
magetallen, dingen die de leerkracht zo ontzettend 
belangrijk voor hem vindt. Siem denkt daar heel an-
ders over. Elk ‘doelengesprek’ eindigt met dezelfde 
opmerking: “Waarom moet ik dit leren? Waarom 
moet ik een doel stellen? Doelen zijn nutteloos. Als ik 
het doel behaald heb, moet ik weer een nieuw doel 

verzinnen.” De gesprekken zijn zowel voor Siem als 
voor de leerkracht heel frustrerend. De leerkracht 
vraagt zich af hoe hij dit kind in beweging krijgt. 
Siem weet dat deze vorm van ‘speciale aandacht’ 
voor hem niet bijdraagt aan zijn perfecte schooldag. 

AAN TAFEL!
Stel je voor dat je kinderen eerlijk en definitief laat mee-
delen in hun eigen ontwikkeling: medeverantwoordelijk, 
betrokken en actief. Onderwijs is vaak nog heel erg vanuit 
de methode/leerkracht gestuurd en veel minder vanuit 
het kind. Het kind heeft nooit geleerd dat hij naar school 
gaat voor zichzelf en niet voor de leerkracht of een goede 
Cito-score. Wie met kinderen hierover in gesprek gaat, zal 
verbaasd zijn over hun ideeën, hun bereidheid om mee te 
denken, over het oppakken van eigen leerdoelen en hoe 
die te bereiken. Natuurlijk moet je hier even in oefenen, 
maar zelfs een kind als Siem vindt zijn weg naar medever-
antwoordelijk zijn voor eigen leren. Hij ontdekt zelfs zijn 
eigen strategie om doelen te bereiken: “Als ik het doel in 
stukjes knip, haal ik dat stapje voor stapje.”

Jim is een 6-jarige techneut. Hij kan van LEGO al-
les maken wat je maar wilt. Hij legt jou precies uit 
hoe de helikopter in elkaar gezet is. Als het over zijn 
schrijven gaat, liggen de zaken iets anders. Dan 
zie je een rasechte ‘escape-artiest’ die met van alles 
en iedereen bezig is, behalve met zijn schrijfwerk. 
De leerkracht gaat met Jim in gesprek. Hoe zit dat 
nou met dat schrijven? Het antwoord is simpel en 
strak: “Als ik er niet aan begin, dan kan het ook 
niet fout gaan.”

AAN TAFEL!
Kinderen weten vaak zelf heel goed wat er aan de hand is. 
Een open vraag stellen, zonder oordeel, zonder noodzaak, 
is de beste manier om boven water te krijgen waar de 
schoen wringt. Meer schrijfwerk zou Jims probleem niet 
oplossen. Met hem werken aan het leren omgaan met 
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Een bijdrage van:

Leergesprekken zijn al een tijdje ‘hot’ in het basisonderwijs: voortgangsgesprek, doelgesprek, 

portfoliogesprek, evaluatiegesprek en ga zo maar door. Wat levert dat op, al dat gepraat? Hoe 

waardevol zijn de gesprekken voor leerkrachten, voor ouders en niet in de laatste plaats voor de 

kinderen? Hoe ervaren zij hun rol in de verschillende gesprekken? Zitten zij wel te wachten op al die 

‘individuele’ aandacht, die vragenparade, die verplichting om ergens iets van te vinden, sterker nog, 

om te reflecteren op eigen handelen en vorderingen? Ga er maar aan staan als basisschoolkind!
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OVER HUN LEERPROCES
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dingen die je nog niet kunt, des te meer. Bijvoorbeeld de 
leerkuil met hem doornemen. Liefst ook nog even buiten, 
‘live’ in de zandbak. Jim heeft tijd nodig om dit nieuwe 
inzicht in praktijk te brengen, maar vooral de zandbak-
ervaring maakt dat hij hier stappen kan zetten.

Lyde is druk in de weer met een emmer water en 
verschillende maatbekers, trechters en petflessen. 
De leerkracht heeft een werkplek geregeld om in 
de praktijk te ontdekken wat in de toets nog niet 
zo goed lukte. Lyde giet water van de ene bak in de 
andere fles. Ze werkt secuur en noteert iedere keer 
wat ze heeft gedaan: 5 x 200ml in de SPA-fles. ‘Nou 
weet ik wat een liter is,” roept ze uit, “en nou weet 
ik het ook voor de toets!” 

AAN TAFEL!
Toetsen zijn altijd spannend. Een toets is voor het ene 
kind een uitdaging om het beste uit zichzelf te halen, het 
andere kind doet z’n best, maar komt uiteindelijk toch tot 
de ontdekking dat er nog wat te leren valt. De leerkracht 
weet uit gesprekken dat voor Lyde praktische opdrachten 
helpen om inzicht te krijgen in rekenformules. Lyde is 
trots op haar nieuwe rekeninzicht en heeft zelfvertrouwen 
gewonnen voor de volgende toets.

Leergesprekken met kinderen zijn cruciaal om te ont-
dekken waar hun talenten liggen, hoe ze het beste hun 

leerproces kunnen doorlopen. Goed naar kinderen luiste-
ren en samen de volgende stappen bespreken. Het is een 
kwestie van durven, doen en vooral doorzetten. Wie weet 
krijg je dan ook een keer mooie onverwachte feedback, 
zoals van Merel: 

“De juf snapt mij. Door haar ben ik een beter mens 
geworden en gezelliger voor mijn omgeving.” 

Wanneer je 
het doel in 

stukjes knipt,
bereik je het 
stukje voor 

stukje
NIEUWSGIERIG NAAR LEERGESPREKKEN?

Wilt u meer weten over de training Leergesprekken en andere trainingen? Of hoe u 

gepersonaliseerd leren op uw school kunt implementeren, al dan niet ondersteund 

door de leerlijnen MATH (rekenen), Expeditie Wereld (wereld oriëntatie) en CODE26 

(taal)? Kijk voor uitgebreide informatie op www.exova.nl of mail naar info@exova.nl. 


