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Onderwijzen is…
verleiden

verwondering uitlokken
doen verlangen naar meer

Onderwijzen is
oog hebben voor kwaliteiten

positieve verwachtingen hebben
oprecht geloven in jonge mensen

Maar onderwijzen is ook
de ontwikkeling van leerlingen bevorderen

zelfstandig leren stimuleren
tijd nemen voor moeilijke vragen

omgaan met verschillen en conflicten
actief luisteren naar leerlingen

af en toe stil staan en denken over

Onderwijzen
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1. De eerste stap
- Onderzoek relatie leerling-leerkracht

2. Creëer de juiste groepsdynamiek.
- Kennismakingsproject
- Samenwerkingscontract 

3. Coaching
- Kennis over onderzoek, bronnen beoordelen, bronvermelding
- Hoofdzaken en bijzaken
- Kritisch zijn
- Notities maken
- Samenvatten en beoordelen
- Reflecteren

4. Projecten en leerdoelen
5. Externe professionals in de klas en het publiek
6. Inzet van materialen en strategieën 
7. Reflectie 
8. Aanpassingen maken 
9. Beoordeling 

10. Online werkomgeving
11. Tips!

Stappenplan
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De eerste stap is gezet!
De verandering van klassikale lessen naar project-based learning(PBL) is groot en je moet jezelf 
hier de tijd voor geven. Elke nieuwe coach zal onrust en onzekerheid voelen in de opstart. Dit is 
normaal en zal gaandeweg wegebben en veranderen naar rust en zekerheid. Zelfs de meest 
ervaren PBL coaches kijken nog wel eens terug op een project en concluderen dat ze dingen anders 
hadden kunnen doen. Dit heb je ook in het klassikale onderwijs, probeer dit daarom in het juiste 
perspectief te plaatsen. 

Om PBL te laten slagen zijn er een aantal dingen heel belangrijk. Deze zullen we in deze cursus 
bespreken. Er is echter één onderdeel dat de meeste aandacht vereist: relatie leerling-leerkracht.

Tijdens ons onderzoek naar relatie leerling-leerkracht is het volgende aspect duidelijk naar boven 
gekomen:

Individuele gesprekken hebben effect op het verbeteren van de relatie leerling-leerkracht. Bij 
conflictueuze leerlingen wordt het doel het beste behaald met open gesprekken. Hierbij is het 
belangrijk dat de leerkracht de leerling erkend als persoon, luistert naar hetgeen het kind verteld 
en open vragen stelt om meer over het verhaal van het kind te weten te komen.
Leerlingen die geen conflictueuze relatie hebben kunnen (in eerste instantie) hun voldoening 
halen uit een gesloten gesprek, dit vanwege het eventuele tijdgesprek van een groepsleerkracht.

Door gebruik te maken van open gesprekken ontstaat er een weg naar het verhaal van het kind. 
Je kijkt naar wat het kind beweegt. Vanuit welke overtuigingen en ideeën hij tot zijn gedrag 
komt, hoe hij dit verwoord en wat hijzelf een goede oplossing vindt.  
Door als leerkracht de leerling serieus te nemen en hen in staat te stellen om (enige) invloed uit 
te oefenen op hun leefomstandigheden, zullen zij zich betrokken en medeverantwoordelijk gaan 
voelen. (Jos J. Louwe en Frida van Doorn, 2006)

Algemene communicatie voorwaarden binnen deze (open) gesprekken:
1. respectvol met de ander omgaan
2. de ander serieus nemen.
3. de ander op zijn of haar gemak stellen
4. luisteren naar wat de andere zegt
5. de ander de kans geven bij te kunnen komen na een inspannend gesprek

Delfos, M.F. (2009).

Het kind moet door anderen in zijn eigen unieke kwaliteit worden erkend, wil het in staat zijn 
zichzelf als stabiel individu bevestigd te zien. Savater,2001. (Het verhaal van het Kind)

Hulpmiddelen:
- Kennismakingsspel, Peter Gerricksen &Marijke Verstege.
- Kinder kwaliteitenspel, M. Evers , E. Loman , W. Soepboer

De eerste stap
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Onderzoek relatie leerling-leerkracht



© 2021 Uniek Onderwijs, alleen voor klanten. Delen is strafbaar.

Creëer de juiste groepsdynamiek.

Groepsdynamiek, een veilige plek voor leerlingen.

Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig, gezien en gehoord voelen in de groep. 
Elke leerling werkt op zijn eigen unieke manier, wij zijn hier om ze te ondersteunen en te 
begeleiden. 

Eén team
Het is belangrijk te weten dat leerlingen en coach één team zijn. 
Het is niet zo dat de coach boven de leerlingen staat en de leiding en het ‘gezag’ heeft.
De coach en leerlingen respecteren elkaar en staan open voor elkaars inbreng en ideeën. 

Tijdens het kennismakingsproject gaan jullie werken aan respect. 
Je leert kijken naar elkaars leerstijl en oog op respect. 
Hoe kun je respect laten zien en wat betekent het voor jou?
Het is de bedoeling dat de coach zich kwetsbaar opstelt en laat zien dat ook hij niet altijd weet 
wat de beste oplossing is maar hulp kan bieden bij het zoeken naar deze oplossing.
We verwachten dat de coach gebruik maakt van het antwoord “Ik weet het niet, laten we het 
samen uitzoeken.” 

De coach zal aangeven waar hij goed in is en waar leerlingen hem mee kunnen helpen. Het 
zou dus kunnen zijn dat je als coach aangeeft dat je niet goed kan werken met te veel rumoer 
om je heen. Dit laat de leerlingen weten dat jij beter functioneert als er rust is in de groep. 
Door de leerlingen hier bewust van te maken kun je het ook vanuit een ik-boodschap 
bespreekbaar maken dat de groepsdynamiek, op een bepaalt moment, niet goed of werkbaar 
voelt voor jou. 

Zo geven ook de leerlingen aan wat zij nodig hebben om vooruitgang te kunnen boeken. Het is 
heel belangrijk dat jij als coach echt luistert naar wat zij nodig hebben en ze hierbij helpt. 
Bij het kennismakingsproject vind je een document waar je alle vaardigheidskaarten van de 
leerlingen kunt toevoegen, dit zal zorgen voor een duidelijk overzicht. Op deze manier kun je 
ook de wensen van de leerlingen proberen zo goed mogelijk te waarborgen.

De juiste groepsdynamiek 
- vergroot de onafhankelijkheid van de leerlingen 
- bevordert de samenwerking 
- stimuleert de intrinsieke motivatie en kwalitatief hoogstaand werk 
- ondersteunt het nemen van risico’
- bouwt inclusiviteit en rechtvaardigheid op

In veel opzichten is de juiste groepsdynamiek een basisvoorwaarde om de leerlingen een stem 
en keuze te geven en onderzoek en doorzettingsvermogen te stimuleren. Na elk project volgt 
een week waarin de groepsdynamiek centraal gezet wordt en (nieuwe) leerdoelen besproken 
worden vanuit of met reflecterende vaardigheden. 

Een goede groepsdynamiek ontwikkel je niet in een dag maar is een voortdurende inspanning 
om een inclusieve gemeenschap van leerlingen te creëren.
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Creëer de juiste groepsdynamiek.

Samenwerkingscontract:
We gaan als team aan de slag met meerdere projecten. Hierdoor hebben we een gedeelde 
verantwoordelijkheid en moeten we op elkaar kunnen bouwen.
Het is belangrijk dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn en wat de verwachtingen zijn  

De leerlingen werken eerst in teams aan het contract. Op deze manier zullen de leerlingen die 
normaal niet op de voorgrond staan toch een kans hebben een inbreng te leveren in het 
contract. Na het werken in teams zal het contract klassikaal opgezet worden. Het is hierbij de 
bedoeling dat een leerling de leiding neemt, laat de groep zelf bepalen wie dit gaat doen. Als 
ze hier moeite mee hebben kan je ze begeleiden in het proces maar neem de taak niet van ze 
over. 

Zodra het contract opgesteld is krijgt ieder een kopie met alle handtekeningen en gaat het van 
start. Hang het in het zicht en neem het serieus. Doorloop de aangegeven stappen wanneer dit 
nodig is zodat de leerling zien dat ze serieus genomen worden. 
Er zullen in het begin waarschijnlijk meerdere stappen ondernomen moeten worden. Sommige 
leerlingen zoeken van nature de grenzen op en hebben er baat bij deze te krijgen. Het kan dus 
zijn dat er leerlingen bij directie terecht komen maar ook zij hebben geholpen met het 
opstellen van het contract dus weten wat de consequenties zijn. Door op deze manier te 
werken zullen de leerlingen bewust worden van de overeenkomsten tussen groepsdynamiek en 
bedrijfscultuur. 
Door dit contract op te stellen is het voor de projectleider en HR ook makkelijker om een 
medeleerling aan te spreken, het staan immers in de gezamenlijk gemaakte overeenkomst. 
Maak de projectleider hier ook bewust van, hij zal deze taak op zich moeten nemen. 

Probeer bij het opstellen van het contract niet te veel ‘regels’ toe te voegen. Het moet haalbaar 
en overzichtelijk zijn. Daarnaast is het ook belangrijk open te staan voor de regels van de 
leerlingen. Als je het niet eens bent met een regel kan je een proefperiode invoeren. Geef de 
leerlingen de kans en maak gebruik van een tussentijdse evaluatie zodat ze ook een eerlijke 
kans hebben gekregen. 

De directeur is ook onderdeel van het samenwerkingscontract. Net als in het echte werkveld zal 
dit de laatste stap zijn. Bespreek met directie wat besproken is en deel het 
samenwerkingscontract zodat deze ook op de hoogte is en zich hier op kan voorbereiden. Het is 
namelijk de bedoeling dat ook dit heel serieus genomen zal worden. Een kwartier binnen zitten 
is niet een vergelijkbare aanpak met het werkveld. De consequentie van de directie kan met de 
groep vooraf besproken worden zodat de leerlingen weten wat ze kunnen verwachten. Het kan 
soms helpen om het ook vooraf met ouders te bespreken, dit besluit ligt echter bij school.

Voorbeeld samenwerkingscontract: 

link

https://docs.google.com/document/d/1pbI5kHd2jKNpplObRac7x0xBSDAp63Uiv08ywBFEV78/edit?usp=sharing
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Jouw rol als coach.

Van leidinggevende naar coach

Van “Vandaag ga ik jullie meer vertellen over de dijken in Nederland.” naar 
“Vandaag gaan jullie onderzoeken wat de lage zeespiegel in Nederland voor gevolgen 
kan hebben.”
Binnen PBL is het belangrijk dat je een stap terug neemt in jouw leidende rol. De 
leerlingen gaan zelf op onderzoek en jij zal ze hierin begeleiden. 

De begeleiding naar werken vanuit PBL bestaat uit een opbouwende fase:
1. kennis over onderzoek, bronnen beoordelen, bronvermelding
2. hoofdzaken en bijzaken
3. kritisch zijn
4. notities maken en samenvatten
5. reflecteren en beoordelen
6. kritische vragen stellen, vragen om hulp

Het introduceren van deze fases zal tijd kosten maar is een voorwaarden om met PBL 
aan de slag te kunnen gaan. Het is dus belangrijk hier ook de tijd voor te nemen.
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Jouw rol als coach.

1. Kennis over onderzoek.

Bronnen beoordelen
Hoe vind je de informatie die je zoekt tussen alle informatie die momenteel voorhanden is? 
Welke bronnen zijn er en hoe bepaal ik welke bron ik het beste kan inzetten?
Verschillende soorten bronnen:

- boeken: enceclopedie, atlas, woordenboek, spreekwoordenboek etc.
- mensen: ouders, professionals, leerkrachten, medeleerlingen, Tedx-sprekers
- omgeving: binnen en buiten, bedrijven, bibliotheek
- internet: Google (scholar), YouTube

Het is belangrijk stil te staan bij dit onderdeel en de leerlingen kennis te geven van de online 
wereld. Er zijn verschillende manieren om hier mee aan de slag te gaan. 
Rijnbrink* heeft een pagina gemaakt om de leerlingen te informeren, deze zou je kunnen 
inzetten om samen of in teams te doorlopen.

Link: 

Neem de tijd om deze pagina te doorlopen. Binnen het onderdeel: speuropdrachten - informatie 
zoeken zal je een Prezi presentatie vinden. Hierin worden tips gegeven over zoektermen binnen 
Google. Bespreek met de groep of deze tips een plek moeten krijgen op de projectmuur zodat ze 
makkelijker ingezet kunnen worden.

Bronvermelding:
Het eindproduct zal vaak om ondersteuning vragen in de vorm van bronvermelding. Leerlingen 
moeten kunnen aantonen dat ze betrouwbare informatie hebben gevonden en geven hiermee 
gelijk erkenning aan de auteurs van de informatiebronnen. 
Bij de lagere groepen zouden ze gebruik kunnen maken van de websitelink als bronvermelding. 
In de hogere groepen zal ingezet worden op de APA bronvermelding. 
Onderstaande link kan ingezet worden als hulpmiddel. Deze website heeft wat aandacht nodig 
om volledig en naar behoren ingezet te kunnen worden. Laat de leerlingen eerst zelf een 
aantal bronvermeldingen genereren vanuit doelen die jullie als team of jij als coach hebt 
opgezet (te denken aan bronvermelding voor een boek, website, artikel,etc.)

Link:

https://www.webdetective.nl/

https://www.scribbr.nl/bronnengenerator/apa/

https://www.webdetective.nl/
https://www.scribbr.nl/bronnengenerator/apa/
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Jouw rol als coach.

2. Hoofdzaken en bijzaken 

Een Vlaamse studie naar effectieve elementen voor goed lees- (en schrijf) onderwijs benoemt de 
volgende ingrediënten voor goed leesonderwijs: aandacht voor motivatie, het stellen en 
communiceren van heldere doelen, het gebruik maken van authentieke, interessante en 
uitdagende teksten, samenwerkend leren, het aanleren via modeling van lees- en 
tekstbegripsstrategieën, en aandacht voor feedback en evaluatie. Als effectieve leesstrategieën 
worden genoemd: voorspellend lezen, voorkennis oproepen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, 
tekstbegrip controleren en het samenvatten van kernen van tekstonderdelen. 

(Bron: SLO)

SLO- leerdoelen:
fase inhoudslijn cluster subcluster aanbodsdoel Kerndoel

(-en)

FASE 1
Groep 1/2/3

Lezen Zakelijke teksten: studievaardigheden samenvatten (groep 3) samenvatten door het onderscheiden van 
hoofdelementen van een tekst (wie, wat, waar) met behulp 
van picto's

6

FASE 2
Groep 4/5

Lezen Zakelijke teksten: kenmerken van de 
taakuitvoering

leesdoelen (en publiek) zoekend en selectief teksten lezen om bepaalde informatie te 
vinden

4

FASE 2
Groep 4/5/6*

Lezen Zakelijke teksten: studievaardigheden samenvatten samenvatten door het weglaten en verzamelen van 
informatie uit een tekst

4,6

FASE 2
Groep 4/5/6*

Lezen Zakelijke teksten: aanpak leesstrategieën kennismaken en oefenen met specifieke strategieën: 
voorkennis mobiliseren, leesproces sturen, selecteren van 
belangrijke informatie (als uitbreiding van leesstrategieën)

4,6,10

FASE 3
Groep 6*/7/8

Lezen Zakelijke teksten: aanpak leesstrategieën zelfstandig toepassen van leesstrategieën 4,6,10

FASE 3
Groep 6*/78

Lezen Zakelijke teksten: studievaardigheden samenvatten samenvatten m.b.v. strategieën en bepalen en afleiden van 
het onderwerp van een tekst

4,6,10

Algemene vaardigheden in de aansluiting van vmbo-gtl naar mbo en later eventueel hbo 
(4. Abstract en kritisch denken Doelgericht kunnen analyseren en logisch kunnen redeneren)

Hoofd- en bijzaken 
onderscheiden, informatie 
combineren en conclusies 
trekken

Ik kan goed hoofd- en 
bijzaken onderscheiden en 
informatie combineren. Ik 
kan goed conclusies trekken 
en deze in eigen woorden 
weergeven.

Ik kan redelijk goed hoofd- en 
bijzaken onderscheiden en 
informatie combineren. Ik 
kan conclusies trekken maar 
vind het soms lastig om deze 
in eigen woorden weer te 
geven.

Ik vind het vaak moeilijk om 
hoofd- en bijzaken te 
onderscheiden en informatie 
te combineren. Ik heb moeite 
met conclusies trekken en 
vind het vaak lastig om deze 
in eigen woorden weer te 
geven. 

Ik vind het moeilijk om 
hoofd- en bijzaken te 
onderscheiden en informatie 
te combineren. Ik heb hulp 
nodig bij het trekken van 
conclusies en vind het lastig 
om deze in eigen woorden 
weer te geven.

(Bron: SLO)

         (Bron: Nederlandse taal - aanbodsdoelen met kerndoel(en))
 *Groep 6 valt onder fase 2 en 3

Kerndoelen 
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij 
systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
10 De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te 
gebruiken en te beoordelen.
(Bron: SLO kerndoelenboekje)
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Jouw rol als coach.

3. Kritisch zijn

We verwachten tijdens het beantwoorden van de verschillende (onderzoeks)vragen een 
onderzoekende houding bij de leerlingen. Om dieper leren te genereren maken we gebruik van 
kritische vragen. Hierbij willen we dat leerling even stil staan bij de gevonden informatie en 
nagaan of dit van toepassing is op de onderzoeksvraag. Daarnaast moeten leerlingen achterhalen 
of de gevonden informatie uit betrouwbare bronnen komt. Leerlingen hebben de neiging om een 
antwoord op een vraag te vinden en hier content mee te zijn. Ze wachten vervolgens op een 
reactie van de leerkracht om te achterhalen of het voldoet aan de eis. Ons doel is de leerlingen 
kritischer te laten reflecteren op eigen werk. Ze moeten kunnen onderbouwen waarom ze tot dit 
antwoord zijn gekomen en waarom ze het als volwaardig beschouwen.  

Hoe kunnen we de leerlingen helpen deze vaardigheid eigen te maken:
- modelleren : kies een tekst of vraag en bekijk deze vanuit een kritisch standpunt, stel jezelf 

kritische vragen en laat zien hoe je deze vragen zou beantwoorden (maak eventueel notities 
op het bord)

- rollenspel: laat vanuit een rollenspel zien dat bepaalde onderwerpen vanuit verschillende 
oogpunten bekeken kunnen worden

- voorbeeldvragen: geef de leerlingen voorbeeldvragen die ze kunnen inzetten of gebruiken 
(Heb je het ook van een andere kant bekeken? Geeft het antwoord op de (onderzoeks)vraag?) 
Link: 

- socratic seminar: laat leerlingen een tekst bespreken/evalueren vanuit een klassengesprek
- BLOOMS taxonomy: maak gebruik van de aangeboden vragen, print de vragen eventueel 

uit en geef ze een plekje op de projectmuur (Kijk hierbij goed welk niveau(s) van toepassing 
is(zijn) binnen de groep.) Link: 

In het begin zal je veel werk moeten ‘terugsturen’ of laten aanpassen. Het is ook voor de leerlingen 
een nieuwe aanpak en ook zij moeten hier een weg in vinden. Gebruik opbouwende kritiek en 
passende kritische vragen. Maakt de leerlingen bewust van het feit dat het nieuw is en dus (bij de 
opstart) wat meer werk kost.
Maar blijf kritisch, neem geen genoegen met half werk. Vanuit verschillende vakken en 
vaardigheden wordt beroep gedaan op het kritische vermogen van leerlingen. Je helpt de 
leerlingen door ze hierin te laten groeien.

Samenvatting kritisch denken bij leerlingen vanuit SLO:
• uit gewoonte nieuwsgierig en leergierig zijn
• goed geïnformeerd willen zijn
• open staan voor andere meningen, ideeën en verschillende wereldbeelden 
• informatie kunnen en willen vragen, geven en ontvangen
• bewust zijn van mogelijke persoonlijke vooroordelen
• bereid zijn genomen beslissingen zorgvuldig te heroverwegen
• nauwkeurig werken en streven naar het gewenste resultaat
• evalueren van de opbrengst
• reflecteren op het proces

BLOOMS

Kritische vragen

https://docs.google.com/presentation/d/18VbxoR-NOonmX7MCulXjp5d7PWWLHANWnpLc6wCVDyA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TWxFaiWyOjupQQOL1BxztIuzHVbSMbU0Cvkn6Xr9VDY/edit?usp=sharing
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Bronvermelding

- Rijnbrink: Rijnbrink. (2021). Rijnbrink. https://www.rijnbrink.nl/. Geraadpleegd op 5 december 
2021, van https://www.rijnbrink.nl/

- Scribbr: scribbr. (z.d.). Scribbr. www.scribbr.nl. Geraadpleegd op 5 december 2021, van 
https://www.scribbr.nl

- SLO, hoofd- en bijzaken: Hoogeveen, M. (2018). Het leesonderwijs in primair en voortgezet 
onderwijs Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen. Het leesonderwijs in primair en 
voortgezet onderwijs Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen, 8. 
https://www.google.com/search?q=onderwijs+hoofdzaken+en+bijzaken+SLO&rlz=1C5CHFA_enC
W935CW935&oq=onderwijs+hoofdzaken+en+bijzaken+SLO&aqs=chrome..69i57j33i160l3.11000j0
j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:~:text=Het%20leesonderwijs%20in,In%C2%A0cache

- Kerndoelenboekje: Greven, J., & Letschert SLO, J. (2016). Kerndoelenboekje. Kerndoelenboekje. 
Published. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje

https://www.rijnbrink.nl/

