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Samenvatting
Op onze school krijgen kinderen na de afname van een toets van het leerlingvolgsysteem (LVS)
uitsluitend de uitslag te zien op hun rapport. Het gevolg hiervan is dat de kinderen geen zicht hebben
op wat zij in de betreffende toetsen goed en fout hebben gedaan.
De praktijkvraag die in deze masterthesis centraal staat, is hoe we kinderen meer kunnen betrekken
bij (en verantwoordelijk kunnen maken voor) hun leerproces en resultaten zodat ze beter zicht
krijgen op hun eigen ontwikkeling en daar gerichter aan kunnen werken. Hierbij is het idee ontstaan
om na afname van een toets kindgesprekken in te voeren waarbij de leerkracht met het kind de
uitslag van de toets inhoudelijk nabespreekt.
Naar aanleiding van de hierboven geschetste aanleiding en probleemstelling is de volgende
onderzoeksvraag opgesteld:
In hoeverre leiden kindgesprekken in groep 7 op de Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen ertoe
dat kinderen een beter zicht krijgen op hun (leer)ontwikkeling ten aanzien van rekenen?
Om antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvraag, is een literatuuronderzoek gedaan naar
kindgesprekken en zijn de begrippen eigenaarschap en betrokkenheid nader onderzocht. Deze
literatuurverkenning gaf aanleiding om aan de onderzoeksvraag twee deelvragen toe te voegen die
betrekking hebben op de leerkrachtvaardigheden bij het voeren van een kindgesprek én het mogelijk
effect van kindgesprekken op de leerresultaten.
Vervolgens is een experimenteel veldonderzoek uitgevoerd waarbij groep 7 is ingedeeld in een
experimenteergroep en een controlegroep. Na het afnemen van een rekentoets is in beide groepen
een voormeting gedaan aan de hand van een vragenlijst om de betrokkenheid en het eigenaarschap
bij deze kinderen te meten. Na het afnemen van een tweede toets zijn bij de experimenteergroep
kindgesprekken gevoerd. Om te meten wat het effect hiervan is op betrokkenheid en eigenaarschap,
is in beide groepen een nameting gedaan met dezelfde vragenlijst als bij de voormeting. Tenslotte is
een derde methodetoets afgenomen om te meten of de resultaten ook verbeterd zijn.
Uit dit onderzoek is gebleken dat door het voeren van kindgesprekken met de juiste
gesprekstechnieken en een professionele attitude van de leerkracht, kinderen een beter zicht krijgen
op hun (leer)ontwikkeling. Het eigenaarschap van en de betrokkenheid op het leerproces bij de
kinderen in groep 7 is duidelijk toegenomen.
Er kon niet worden geconcludeerd dat het voeren van kindgesprekken positieve invloed heeft op de
leerresultaten bij rekenen op korte termijn.
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Summary
At our school, after the pupils have done a test which is part of the pupil tracking system, they only
see the final mark on their reports. As a consequence, pupils fail to have insight into what they have
done right and wrong in these tests.
The practical question in this master thesis is how we can help pupils to become more involved in
and responsible for their own learning process and their results, in order to help them gain better
insight into their own development and to be better able to focus on what to work on. The idea was
conceived to introduce conversations with the pupils after they have taken the test, in which the
teacher discusses the outcome of the test with the pupil. With a view to this practical question and
the outline of the problem as described here, the following research question was formulated:
To what extent are conversations with pupils in group 7 of the Graaf Jan van Nassauschool in
Flushing (the Netherlands) conducive to making pupils more aware of how their learning arithmetic
develops?
In order to answer this research question a literature search was carried out on conversations with
pupils, while focusing more specifically on the concepts of ownership and commitment. Because of
this literature search two subquestions were added, which addressed the skills of a teacher who
conducts the conversations with pupils, and the effect of the conversations on the learning
outcomes, respectively.
Subsequently, experimental field research was carried out, in which group 7 was divided into an
experimental group and a control group. After having done an arithmetic test, a pretest was done in
both groups, with a questionnaire survey to measure ownership and commitment of the pupils. After
having done a second arithmetic test, conversations with pupils were conducted within the
experimental group. In order to measure the effect on ownership and commitment of this
intervention, a posttest was done in both groups, using the same questionnaire as in the pretest.
Finally, a third arithmetic test was done to assess whether the results had improved.
This study has demonstrated that by conducting conversations with pupils by a teacher with the right
skills and a professional attitude, pupils acquire a better insight into how their learning develops.
Ownership of their learning process and commitment to it have clearly increased for pupils in group
7. It was not possible to conclude that short term learning outcomes for arithmetic were positively
influenced by conducting these conversations.
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Ik ben dankbaar voor de vele lieve mensen om mij heen die mij hebben geholpen. Allereerst dank
aan mijn vrouw Karin die vaak alleen was omdat ik druk was met de studie. Daarbij verzorgde zij zeer
nauwkeurig en accuraat alle taalkundige correcties. Ook bedank ik mijn afstudeerbegeleider Jan
Kaldeway voor de prettige manier van begeleiden, bijsturen en feedback geven. Dank ook aan alle
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regelmatige afwezigheid en de manier waarop zij daarmee omgingen. Ik ben trots op mijn
professionele teamleden die hebben laten zien dat zij ook zonder de directe aanwezigheid van hun
schoolleider zelf verantwoordelijkheden kunnen nemen en dragen. Vooral bedank ik alle kinderen
van groep 7 bij wie dit onderzoek is afgenomen. Hun trotse en olijke gezichten gaven mij de energie
en het doorzettingsvermogen om in de moeilijke en drukke momenten niet op te geven maar vol te
houden. Ook Linde hartelijk bedankt voor de prachtige tekening op het voorblad, die een trots kind
afbeeldt. Trotse kinderen zijn namelijk hét kenmerk van eigenaarschap. Uiteindelijk gaat het op
school om het welbevinden en de resultaten van de kinderen. Ik hoop dat de uitkomst van dit
onderzoek hieraan bijdraagt.
Tenslotte dank ik God het meest. Hij gaf mij de kracht en steun om vol te houden. Hem alleen zij alle
eer.
Ik wens u veel leesplezier. Ik hoop dat de samenvatting, die u wellicht al heeft gelezen, voldoende
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discussie, gevolgd door enige aanbevelingen. Uw (kritische) reactie hierop wordt door mij zeer op
prijs gesteld.

Vlissingen, januari 2016
Harrie Roubos
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Context en aanleiding
In dit eerste hoofdstuk staan de context, aanleiding, probleemstelling en onderzoeksvraag van dit
onderzoek centraal.
Onze kinderen leven in een maatschappij die snel verandert. Dat vraagt van hen dat zij zich moeten
kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden. Kinderen moeten op school leren
hoe zij kennis en vaardigheden kunnen verwerven. Volgens Schalkers (2012) is het daarom nodig dat
kinderen op school competenties opdoen in zelfsturend leren. Daardoor leren zij hoe zij moeten
leren.
Deze 21e eeuw waarin onze kinderen opgroeien, kenmerkt zich door een snelle opkomst van
wetenschap en techniek waarbij de informatietechnologie steeds belangrijker en onmisbaarder
wordt. Alles gaat snel en vlug, hetgeen ook van invloed is op de ontwikkeling van kinderen.
Door de opmars van de sociale media is het belangrijk dat we onze kinderen leren welke
vaardigheden nodig en nuttig zijn en hoe zij daarmee om moeten gaan. Als opvoeders zullen we
blijvend met kinderen in gesprek moeten zijn om hun enerzijds het goede voorbeeld te geven en
anderzijds ook zelf een mening hierover te leren vormen. Het is belangrijk dat we met kinderen in
gesprek gaan over bovenstaande onderwerpen zodat zij hier meer en beter betrokken op worden.
Volgens Meijlink (2015) moeten we ons echter niet druk maken over de technologie “want die
verandert steeds” (Meijlink, 2015, p.135). Zijn advies is om tijd en aandacht te besteden aan de
daarbij behorende vaardigheden zoals bijvoorbeeld kritisch denken, communicatief vaardig zijn en
kunnen samenwerken. Voor het leren in de 21e eeuw is volgens Meijlink (2015) ondermeer nodig dat
kinderen “vaardig zijn in reflectie en zelfsturing: begrijp ik mezelf in de manier hoe ik werk en heb ik
mezelf in de hand, zodat ik niet alle kanten uitschiet?” (Meijlink, 2015, p.140). En daarbij is de rol van
de leerkracht erg belangrijk. Hoe leren we kinderen deze vaardigheden zodat ze meer betrokken
worden op hun werk?
Krüger (2010) stelt vast dat leiderschap altijd verbonden is met veranderen. “In de snel veranderende
maatschappij en de zich ontwikkelende kennis moeten scholen mee veranderen. Veranderen is een
continue proces geworden” (Krüger, 2010, p.17).
In de context van bovenstaande beschouwing op onze maatschappij en de visie op leiderschap is het
idee ontstaan om als schoolleider verder te studeren om onderzoeksmatig leiderschap beter gestalte
te geven.
De belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek is dat de kinderen op onze school te weinig worden
betrokken bij hun leerproces zodat het eigenaarschap van hun ontwikkeling voornamelijk bij de
leerkracht ligt. Het team onderkent dit en heeft mij gevraagd mee te denken in een oplossing.
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Omdat ik als schoolleider wil handelen vanuit inzicht in de samenhang tussen alle factoren (missie,
visie, doelen, strategisch beleid, resultaten, wettelijke kaders) past dit onderzoek uitstekend bij de
missie en visie van de Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen. In dit onderzoek wil ik de verbinding
maken tussen betreffende factoren en zullen bestaande data benut worden voor schoolontwikkeling.
De missie van onze school is ondermeer om kinderen zoveel mogelijk cognitieve vaardigheden bij te
brengen voor hun toekomstige positie in de maatschappij. In onze visie hebben we dat nader
uitgewerkt op de deelgebieden identiteit, didactiek, pedagogiek, organisatie, reflectie en
ontwikkeling. We werken met aangepaste leerroutes (didactiek), er is een open sfeer (pedagogiek),
in de onderbouw streven we naar zo klein mogelijke groepen (organisatie) en ieder kind is uniek en
ontwikkelt zich met de gaven en talenten die hij/zij heeft ontvangen van zijn/haar Schepper
(reflectie en ontwikkeling).
De kernwaarden van onze school zijn: vertrouwen, betrouwbaarheid, respect, jezelf zijn, eerlijkheid
en openheid.
Daarbij dienen we ons te realiseren dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn die onze aandacht
vragen. Te denken valt aan het toenemend belang om in wisselende netwerken eigen keuzes te
kunnen maken. Onze kinderen dienen hierop voorbereid te worden. De vaardigheden voor het leren
in de 21e eeuw en de manier waarop hersenen van jonge mensen zicht ontwikkelen, vragen onze
aandacht.
In dit onderzoek wordt een verbinding gemaakt tussen de kernwaarden van de Graaf Jan van
Nassauschool en de praktijk van alle dag. Als schoolleider ga ik op zoek hoe we kinderen meer
betrokken kunnen maken op hun leerproces zodat ze beter zicht krijgen op hun leerontwikkeling en
daar gerichter aan kunnen werken.

1.2 Probleemstelling
Op onze school krijgen kinderen na de afname van een toets uit het leerlingvolgsysteem (LVS)
uitsluitend de uitslag te zien op hun rapport. Het gevolg is dat ze geen zicht hebben op wat ze precies
goed en fout hebben gedaan. Daarbij kunnen sommige kinderen zelfs gedemotiveerd raken door de
uitslag op hun rapport, bijvoorbeeld bij een onvoldoende.
Mijn hypothese is dat als kinderen inzage krijgen in wat er precies goed en fout gegaan is en welke
voortgang ze op langere termijn maken, ze meer betrokken worden op hun werk. In gesprek met het
kind kunnen (kleine) persoonlijke (ontwikkel)doelen geformuleerd worden. Aan de hand van deze
doelen kunnen zij zelf verantwoordelijk worden voor hun (leer)proces (eigenaarschap).
Naar aanleiding van het hierboven beschreven probleem is het idee ontstaan om kindgesprekken in
te voeren. Vorig jaar zijn we op onze school gestart met handelingsgericht werken. Kindgesprekken
maken daar onderdeel van uit. De leerkrachten hebben nascholing gevolgd over het voeren van
kindgesprekken en zijn getraind hoe ze met kinderen in gesprek kunnen gaan over een bepaald
onderwerp. Dit cursusjaar willen we met kinderen in de bovenbouw in gesprek gaan over hun
resultaten en ontwikkeling zodat ze daar beter zicht op krijgen en (mede)verantwoordelijk worden
voor hun eigen leerproces en leerontwikkeling.
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De praktijkvraag die in dit onderzoek dan beantwoord gaat worden is: Hoe kunnen we kinderen meer
betrekken bij (en verantwoordelijk maken voor) hun leerproces en resultaten zodat ze beter zicht
hebben op hun eigen ontwikkeling en daar gerichter aan kunnen werken?

1.3 Onderzoeksvraag
Naar aanleiding van de hierboven geschetste aanleiding en probleemstelling is de volgende
onderzoeksvraag opgesteld:
In hoeverre leiden kindgesprekken in groep 7 op de Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen ertoe
dat kinderen een beter zicht krijgen op hun (leer)ontwikkeling ten aanzien van rekenen?
Om dit onderzoek uitvoerbaar en overzichtelijk te houden, zal dit onderzoek worden beperkt tot één
groep op onze school (groep 7) waarbij er gefocust zal worden op één vak (rekenen). De focus op
rekenen in dit cursusjaar was reeds eerder teambreed afgesproken tijdens het vaststellen van het
jaarplan. Uit eerdere met het team besproken trendanalyses blijkt namelijk dat de resultaten van
rekenen het laatste jaar zijn afgenomen.
Dit onderzoek kan worden gezien als een eerste aanzet tot verdere beleidsontwikkeling op onze
school. In het cursusjaar 2016-2017 (als de betreffende kinderen in groep 8 zitten) willen we met de
uitkomst van dit onderzoek schoolbreed consequenties formuleren.
Aangezien de LVS toetsen pas in januari worden afgenomen, zijn bij dit onderzoek de
methodetoetsen als uitgangspunt genomen zodat er tijdig diverse meetmomenten mogelijk waren.
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Hoofdstuk 2

Theoretische verkenning

2.1 Inleiding
Nadat in hoofdstuk 1 de context, aanleiding, probleemstelling en onderzoeksvraag van het
onderzoek zijn beschreven, wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan van het gehouden
literatuuronderzoek. Hiervoor zijn zowel praktische bronnen als internationale onderzoeksartikelen
gebruikt. In dit literatuuronderzoek worden aan de hand van het in paragraaf 2.2 beschreven
conceptueel schema de begrippen kindgesprekken (paragraaf 2.3), eigenaarschap van het leerproces
en betrokkenheid (paragraaf 2.4) nader onderzocht en besproken.
Tevens is in de literatuur onderzocht hoe een goed kindgesprek gevoerd dient te worden (de
technieken daarvan) én hoe kinderen leren (zelfregulatie bij leren en metacognitie). Het resultaat en
de conclusies van dit literatuuronderzoek zijn mede verwerkt in dit hoofdstuk. Deze input is gebruikt
voor het samenstellen van respectievelijk een vragenlijst en een observatielijst ten behoeve van de
onderzoeksmethodologie.

2.2 Conceptueel schema
In aanloop naar een theoretische verkenning in het kader van dit onderzoek is in figuur 1 een
conceptueel schema opgesteld:
AANLEIDING

INTERVENTIE

OPBRENGSTEN

Kinderen krijgen beter zicht
op hun resultaten en
ontwikkeling
Ontbreken van
eigenaarschap en
betrokkenheid van
kinderen

Kindgesprekken

Bij kinderen ontstaat grotere
betrokkenheid
Hogere opbrengsten
Betere leerkrachtvaardigheden voor het voeren
van een kindgesprek

Figuur 1. Conceptueel schema
Tussen de eerste drie opbrengsten zit een logisch verband. Als kinderen een beter zicht hebben op
hun resultaten en ontwikkeling zal de betrokkenheid groter worden zodat ze zich ook meer zullen
inspannen om betere resultaten te bereiken. In dit hoofdstuk wordt vanuit de literatuur onderzocht
of dit verband juist is.
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2.3 Kindgesprekken
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, leven onze kinderen in een samenleving die onderhevig is aan grote
en snelle veranderingen. Dat vraagt van hen dat zij zich snel kunnen aanpassen aan deze
veranderende omstandigheden. Kinderen dienen op school te leren dat kennis en vaardigheden snel
verworven moeten worden. Volgens Schalkers (2012) is het daarom nodig dat kinderen op school
competenties opdoen in zelfsturend leren. Daardoor leren zij hoe zij moeten leren. In een
kindgesprek is het belangrijk aandacht te schenken aan hoe kinderen deze vaardigheden kunnen
ontwikkelen.
Allereerst is het daarom van belang om vast te stellen wat de definitie van een kindgesprek precies
is. Volgens Pameijer, Van Beukering en De Lange (2010) is een kindgesprek een gesprek waarbij de
leerkracht volgens een vast format in gesprek gaat met een leerling. Een officieel kindgesprek is dus
geen informeel gesprek tussendoor maar is een gepland moment tussen leerkracht en leerling.
Het doel van het kindgesprek is om ondermeer antwoord te krijgen op de vraag hoe het met het kind
gaat, wat het al weet ten aanzien van het betreffende vakgebied, waar het kind goed in is, waar het
extra hulp bij nodig heeft en wat de persoonlijke vragen zijn. Ook is het belangrijk dat het kind het
doel van het kindgesprek begrijpt. “Als een kind niet begrijpt waar het om gaat, belemmert dit een
goed gesprek” (Pameijer et al., 2010, p.129). Tevens probeert de leerkracht tijdens dit gesprek
erachter te komen wat de belemmerende en stimulerende factoren voor de ontwikkeling van het
kind zijn. De leerkracht zal gefocust moeten zijn op de vraag wat dit kind nodig heeft.
Hieruit volgt dat het belangrijk is dat er vooraf goed wordt nagedacht welke vragen er aan bod zullen
komen bij het kindgesprek. Het kindgesprek dient dus grondig voorbereid te worden waarbij vooraf
het doel van het gesprek helder moet zijn. “Dit geeft de leerling zekerheid en het bevordert een
constructief gesprek” (Pameijer et al., 2010, p.129).
Als aanvulling hierop stelt Boots-Koopman (2012) dat door middel van oplossingsgerichte
gespreksvoering met de leerlingen doelen gesteld moeten worden. Op die manier werken kinderen
een bepaalde periode aan hun eigen doel. De leerkracht reflecteert periodiek met het kind om na te
gaan hoe dit proces verloopt. Dit wordt bevestigd door Cauffman en Van Dijk (2009) die stellen dat
het opstellen van persoonlijke doelen met en door kinderen de intrinsieke motivatie verhoogt.
Gottfried (1990) stelt daarbij dat kinderen met een hoge intrinsieke motivatie bij uitstek al beter
presteren. Hoe jonger kinderen betrokken worden bij hun leerproces, hoe eerder zij gemotiveerd
raken om te werken aan hun eigen ontwikkeling.
Ook is onderzocht hoe een kindgesprek het beste gevoerd kan worden. Welke technieken zijn daarbij
van belang, welke randvoorwaarden dienen in acht genomen te worden en welke
leerkrachtvaardigheden horen daarbij?
Delfos (2014) heeft onderzocht op welke wijze kinderen informatie met volwassen delen en welke
gesprekstechnieken daarbij belangrijk zijn. In dit hoofdstuk wordt dit nader uitgewerkt in verband
met het opstellen van een schriftelijke vragenlijst in het kader van de onderzoeksmethodologie.
“Kindgesprekken bevorderen de groei en ontwikkeling van kinderen” (Delfos, 2014, p.28). Een
belangrijke voorwaarde daarbij is dat er een goede relatie is tussen de leerkracht en het kind. Indien
deze relatie niet goed of minder goed is, zal dat van invloed zijn op het kindgesprek. Schoolleiders
dienen dus ook te investeren in goed personeelsbeleid. Als een leerkracht een warm en pedagogisch
hart heeft, zal dit ten goede komen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het
kind.
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Deze mening wordt onderschreven door Faber en Mazlish (2010). Zij bieden praktische en effectieve
communicatievaardigheden, gebaseerd op de theorie van de psycholoog Haim Ginott. De schrijvers
stellen dat als je een goede relatie opbouwt met een kind, het kind zelf verantwoordelijkheid gaat
nemen voor zijn gedrag en ook zelf met oplossingen komt. Hierdoor ontstaat er meer zelfvertrouwen
en een positiever zelfbeeld. De kritische vraag die hierbij gesteld kan worden, is of het
tegenovergestelde ook waar is. Met andere woorden: nemen kinderen die geen goede relatie met
hun leerkracht hebben, minder verantwoordelijkheid en komen zij minder snel zelf met goede
oplossingen? Birch en Ladd (1997) bevestigen deze stellingname. Uit een door hen gehouden
internationaal onderzoek onder ruim 200 basisschoolkinderen blijkt dat drie verschillende
kenmerken van de leerkracht-kind relatie (namelijk nabijheid, afhankelijkheid en conflict) zijn
gerelateerd aan de verschillende aspecten van de schoolprestaties van kinderen. Hoe beter de relatie
tussen een kind en een leerkracht, hoe beter de prestaties van de kinderen zullen zijn. Hieruit volgt
duidelijk dat een goede relatie tussen een leerkracht en leerling een voorwaarde is voor het voeren
van een geslaagd kindgesprek.
Delfos (2014) geeft aan dat bij het voeren van een kindgesprek een goede luisterhouding belangrijk
is. Goed luisteren is het halve werk. Verder wordt een kind geholpen door vooraf uit te leggen
waarom dit gesprek gevoerd wordt. Daarbij is het belangrijk om te letten op lichaamstaal, open
vragen te stellen, het gesprek niet te lang te maken en het gesprek goed en duidelijk af te ronden.
In 2014 concludeerde Driestar Onderwijsadvies naar aanleiding van hun onderzoek naar
kindgesprekken dat een goed kindgesprek onder andere moet voldoen aan de volgende
voorwaarden:
 Geef vooraf aan waarom je met het kind wilt praten, dat het kind alles mag vertellen en






wat er met de informatie gebeurt.
Stel het kind op zijn/haar gemak: zorg voor een ontspannen sfeer, ga zo mogelijk niet
recht tegenover het kind zitten, en zorg dat je ongeveer op gelijke hoogte zit.
Vraag aan het kind wat hij/zij wil bespreken.
Stel open vragen en moedig het kind non-verbaal aan om te vertellen.
Gedraag je als een OEN: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.
Sluit het gesprek netjes af. Bedank het kind voor zijn/haar inbreng en het vertrouwen.
Maak zo nodig afspraken (Driestar Onderwijsadvies, 2014).

In het onderzoek van Aanen-Zilvold en Bulterman (2013) geven leraren aan dat kindgesprekken
nieuwe informatie kunnen opleveren die bruikbaar is om de onderwijsbehoeften van leerlingen te
identificeren. Hiermee wordt opnieuw bevestigd dat goed luisteren tijdens een kindgesprek een
belangrijke voorwaarde is. In een recent interview met Hattie in Trouw (2015) stelt deze dat luisteren
een basisvoorwaarde is voor goede leerkrachten. Door goed te luisteren, kan een leerkracht het
verschil maken. “Pas als je als leerkracht heel goed weet wat een leerling wel en niet weet, kun je
hem effectief nieuwe dingen leren” (Trouw, 2015, p.4).
Aanen-Zilvold en Bulterman (2013) zijn van mening dat kindgesprekken helpen om de
onderwijsbehoeften van leerlingen duidelijker in beeld te krijgen. Daarbij zijn kindgesprekken nuttig
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omdat ze de pedagogische relatie versterken. Leerlingen waarderen kindgesprekken omdat er
serieus naar hen geluisterd wordt en tijd en aandacht aan hen besteed wordt.
Uit onderzoek van Zewald (2006) is ook naar voren gekomen dat interactie heel belangrijk is voor het
welbevinden van kinderen. Leerprestaties van schoolkinderen worden mede beïnvloed door de
interacties die tijdens het onderwijsleerproces plaatsvinden. Dat betekent dus dat kindgesprekken
een relevante aanvulling kunnen zijn maar dat leerkrachten zich ook bewust moeten zijn van het
belang van interactie en een goede communicatie tijdens de les en tijdens informele momenten.
Interessant in dit kader is het onderzoek van Dickinson et al. (2008). Zij tonen aan dat het belangrijk
is om in voorschoolse opvang én in de kleuterperiode al kindgesprekken te voeren. Op deze wijze
weten leerkrachten al in een vroeg stadium wat er bij de kinderen leeft en welke onderwijsbehoeften
zij nodig hebben zodat zij bij de inrichting van hun klaslokaal hier rekening mee kunnen houden. Op
deze wijze wordt al jong geanticipeerd op wat kinderen nodig hebben ten behoeve van hun
onderwijskundige ontwikkeling. Hoe eerder we dus goede kindgesprekken voeren, hoe beter dit is
voor de ontwikkeling van kinderen en hoe beter we het klaslokaal daarop afstemmen.
Uit onderzoek van Boots-Koopman (2012) blijkt tenslotte dat door het voeren van kindgesprekken de
werkhouding van kinderen verbeterd wordt. Tijdens het kindgesprek kan hier (in)direct aandacht aan
worden besteed. Ook heeft het stellen van eigen doelen een positieve invloed op het welbevinden
van de leerlingen. Als kinderen zelf een persoonlijk leerdoel formuleren, is dat ‘hun’ doel in plaats
van het doel van de leerkracht. Dit heeft een directe relatie met betrokkenheid en eigenaarschap van
kinderen. In paragraaf 2.4 zullen deze begrippen nader gedefinieerd worden. Tevens is onderzocht
wat de literatuur hier verder over zegt.
Aanen-Zilvold en Bulterman (2013) hebben onderzoek gedaan naar identificatie van
onderwijsbehoeften met behulp van kindgesprekken. Tijdens dit onderzoek zijn interviews
afgenomen met leerkrachten die kindgesprekken hebben gevoerd. Uit deze interviews blijkt dat
kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast
concluderen de betreffende leerkrachten dat kindgesprekken terdege nuttig zijn omdat ze de band
met de leerkracht versterken. De pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling is erg belangrijk
voor de verdere vorming en ontwikkeling van leerlingen. In dit onderzoek geven de leerkrachten aan
dat ze het idee hebben dat de kinderen de kindgesprekken erg interessant vonden omdat er serieus
naar hen werd geluisterd. Een kritische kanttekening daarbij is wel dat jonge kinderen (4-7 jaar) het
soms nog moeilijk vinden om duidelijke feedback te geven en onderwijsbehoeften te verwoorden.
Voor hen is het nog moeilijk om onder woorden te brengen wat zij nodig hebben. Ook is van belang
te realiseren dat een kindgesprek een momentopname is.
Tenslotte concluderen Aanen-Zilvold en Bulterman (2013) dat sommige kinderen ook gestimuleerd
moeten worden in het geven van hun mening. Leerkrachten dienen daar rekening mee te houden
door goed te luisteren, door te vragen en niet steeds zelf aan het woord te zijn.
Sterrenburg (2013) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van kindgesprekken op de prestaties en
motivatie van kinderen. Onderzocht is welke vorm van kindgesprekken het meest effectief en
doeltreffend is en of kindgesprekken ook invloed hebben op de leerresultaten van kinderen.
Een relevante deelconclusie uit dit onderzoek is dat kinderen beter een feit dan een mening kunnen
verwoorden. In een kindgesprek is het daarom van belang dat vooraf het doel duidelijk is, zowel voor
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de leerkracht als het kind. Een andere deelconclusie van dit onderzoek is dat kindgesprekken op
korte termijn geen invloed hebben op de resultaten.
Om een evenwichtig beeld te krijgen, is in de literatuur gezocht naar kritische tegengeluiden. Zijn er
ook theorieën die beweren dat kindgesprekken niet van positieve invloed zijn op het welbevinden en
de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen? Het resultaat van dit onderzoek is
verrassend, al is het goed mogelijk dat juist over negatieve of ontbrekende resultaten niet
gepubliceerd is. Uit zowel nationaal als internationaal onderzoek worden de resultaten van het
hierboven beschreven onderzoek alleen maar bevestigd. Er zijn geen onderzoeken bekend die
beweren en onderbouwen dat kindgesprekken niet goed zijn voor kinderen of niet van positieve
invloed zijn op kinderen.
Samenvattend kan gesteld worden dat kinderen in een kindgesprek kunnen leren hoe zij moeten
leren. Deze interactie tussen de leerkracht en het kind dient door de leerkracht goed voorbereid te
worden. Daarbij is een goede relatie tussen hen beiden van positieve invloed op het welbevinden en
de ontwikkeling van het kind. Kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van leerlingen
duidelijker in beeld te krijgen, zijn nuttig omdat ze de pedagogische relatie versterken, vergroten de
persoonlijke betrokkenheid, verbeteren de werkhouding, hebben een positieve invloed op het
welbevinden van kinderen en worden door kinderen gewaardeerd omdat er serieus naar hen
geluisterd wordt. Hoe jonger we hiermee beginnen, hoe groter het effect zal zijn.

2.4 Eigenaarschap en betrokkenheid
In de vorige paragraaf is aangetoond dat het formuleren van een persoonlijk doel voor en/of door
kinderen een relatie heeft met betrokkenheid en eigenaarschap. In deze paragraaf worden de
begrippen eigenaarschap en betrokkenheid daarom nader onderzocht.
Eigenaarschap
Definitie van het begrip
De meest kernachtige definitie van eigenaarschap is te vinden bij Lingsma en Scholten (2010). Zij
definiëren eigenaarschap als “verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling” (Lingsma &
Scholten, 2010, p.18). Hiermee wordt verantwoordelijkheid duidelijk gekoppeld aan eigenaarschap.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat er eigenaarschap ontstaat als er verantwoordelijkheid wordt
genomen voor de eigen ontwikkeling.
Hoe wordt het begrip eigenaarschap gemeten?
In figuur 2 is schematisch weergegeven hoe het begrip zoals bedoeld wordt gedefinieerd en met welk
instrument dit begrip zoals bepaald, kan worden gemeten. Baarda et al. (2012) stellen dat “bij het
operationaliseren van begrippen er verschillende dimensies zijn te onderscheiden” (Baarda et al.,
2012, p.132). Volgens De Groot (1994) is het belangrijk om een begrip te speciferen en te
expliciteren. “Zodra men een begrip in een onderzoek wil gebruiken, heeft men een zeker minimum
aan empirische specificaties nodig” (De Groot, 1994, p.87). De structuur en opbouw van figuur 2 is
ontleend aan een onderzoekscollege van de Master Educational Leadership.

8

Begrip zoals bepaald

Begrip zoals bedoeld

Begrip

Eigenaarschap

Definitie

Verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen
ontwikkeling

Instrument

Observatielijst

Figuur 2. Schematische weergave van het begrip ‘eigenaarschap’ zoals bedoeld en zoals bepaald
Betrokkenheid
Definitie van het begrip
Vanuit de conclusie dat eigenaarschap ontstaat als er verantwoordelijkheid wordt genomen voor de
eigen ontwikkeling, komen we dicht bij het begrip betrokkenheid. Eigenaarschap en betrokkenheid
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit wordt bevestigd als we de definities van betrokkenheid
nader onderzoeken.
Volgens Van Dale is de betekenis van betrokken: “ermee gemoeid zijnd, ermee belast” (Van Dale).
Deze betekenis is erg negatief geduid en dekt nog niet volledig de lading.
Laevers en Depondt (2004) stellen dat betrokkenheid vooral te maken heeft met concentratie,
doorzettingsvermogen, motivatie en exploratiedrang. Betrokken kinderen worden opgeslorpt en
vergeten de tijd.
Uit deze definities kan worden geconcludeerd dat betrokkenheid heeft te maken met persoonlijke
inzet en verbinding.
Betrokkenheid wordt het beste door Wikipedia samengevat als “zich ergens mee verbonden voelen,
zich ergens voor inzetten” (Wikipedia). In deze definitie wordt een verbinding gemaakt tussen
eigenaarschap, betrokkenheid en inzet. Hiermee wordt de eerder getrokken conclusie bevestigd dat
er een duidelijk verband aanwezig is tussen eigenaarschap en betrokkenheid.
Hoe wordt het begrip betrokkenheid gemeten?
Nu het begrip betrokkenheid is gedefinieerd, is het vervolgens belangrijk te weten hoe we
betrokkenheid kunnen meten. In figuur 3 is schematisch weergegeven hoe het begrip zoals bedoeld
wordt gedefinieerd en met welk instrument dit begrip zoals bepaald, kan worden gemeten.
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Begrip zoals bepaald

Begrip zoals bedoeld
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Instrument

Vragenlijst

Figuur 3. Schematische weergave van het begrip ‘betrokkenheid’ zoals bedoeld en zoals bepaald
Om eigenaarschap en betrokkenheid te kunnen meten, is vervolgens in de literatuur onderzocht hoe
kinderen leren en wat zelfverantwoordelijkheid inhoudt.
Allereerst geeft Kerpel (2014) duidelijke adviezen over hoe kinderen leren en welke leeractiviteiten
essentieel zijn:



Onderzoeken. Dit houdt in dat leerlingen zelf antwoorden zoeken op hun vragen.
Informatie zoeken, vinden en verwerken. Kinderen moeten hun weg leren vinden in de
wereld vol informatie. Op school moeten de kinderen cognitieve strategieën leren om
informatie te kunnen verwerken (Kerpel, 2014).

In een eerder vergelijkbaar onderzoek van Hofstede (2010) worden een aantal conclusies getrokken
die in de vragenlijst zullen worden verwerkt. Allereerst veronderstelt zelfverantwoordelijkheid voor
het leerproces “een leeromgeving waarin kinderen zelf mogen kiezen, denken en beslissen en waarin
ze autonomie in plaats van controle ervaren” (Hofstede, 2010, p.2). Het is dus belangrijk dat kinderen
betrokken worden bij hun leerproces en daarbij verantwoordelijkheid krijgen.
Ook is van belang dat een leerkracht drie fasen van het leerproces doorloopt. “Allereerst vindt er een
oriëntatie op de lesinhoud plaats. De volgende fase is de uitvoering. Aan het eind van de les wordt
teruggekeken op de les (reflecteren). Alleen dan is er sprake van een volledig leerproces” (Hofstede,
2010, p.3). Hier zien we dat de didactische taak van de leerkracht essentieel is. Dit wordt bevestigd
door Hattie (2009) die stelt dat een goede les staat of valt met een goede leerkracht voor de klas die
didactisch en pedagogisch over de juiste competenties beschikt.
Vervolgens concludeert Hofstede (2010) dat “zelfstandig leren van leerlingen alleen kan wanneer ze
actief betrokken zijn bij de les en een leerkracht activerende werkvormen kiest” (Hofstede, 2010,
p.16). Leerkrachten dienen zich hiervan bewust te zijn en in de voorbereiding en uitvoering van hun
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lessen hiermee rekening mee te houden.
Tevens adviseert Hofstede (2010) het gebruik van planningsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld een
agenda of een weektaak. Veel kinderen hebben hier steun aan en het kan hen helpen om structuur
aan te brengen bij het plannen en leren van hun taken.
Van Blijswijk (2014) toont in recent onderzoek aan dat trots zijn hét kenmerk van eigenaarschap is.
Kinderen kunnen pas trots zijn als ze weten wat ze goed hebben gedaan en welk resultaat zij hebben
behaald. Daarom is het belangrijk dat kinderen inzage krijgen in en betrokken worden bij hun eigen
leerproces. Als kinderen trots zijn, zullen ze vervolgens ook beter presteren omdat zij betrokken zijn
bij hun leerontwikkeling. Hiermee is een belangrijke kern weergegeven. Met de kindertekening op de
voorkant van deze masterthesis is geprobeerd deze essentie weer te geven. Deze tekening beeldt
een trots kind uit en is getekend door een trotse leerling van onze school.
Leerprestaties van schoolkinderen worden volgens Zewald (2006) mede beïnvloed door de
interacties die tijdens het onderwijsleerproces plaatsvinden. Met andere woorden: betrek kinderen
gericht bij hun leerproces zodat zij eigenaar worden.
Zewald (2006) stelt dat door expliciet aandacht te besteden aan zelfbeoordeling, leerlingen worden
uitgedaagd tot actief handelen en onderzoeken. Daarbij is het belangrijk dat kinderen leren om te
verwoorden wat ze denken. Dit vergroot de betrokkenheid en zal leiden tot meer en beter initiatief
bij kinderen. Op deze wijze worden de kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkeling.
Leerkrachten hebben zelf ook een belangrijke taak als het gaat om het vertonen van
voorbeeldgedrag. Uit onderzoek van Assor, Kaplan en Roth (2002) blijkt namelijk dat het gedrag van
leerkrachten van invloed is op de betrokkenheid van kinderen bij hun schoolwerk. Een leerkracht die
zelf erg betrokken is, kan dus leerlingen ook betrokken maken door zelf het goede voorbeeld te
geven. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.
Uit onderzoek van Emmer en Stough (2001) blijkt dat als kinderen meer betrokken worden op hun
leerproces (door hen bijvoorbeeld meer inspraak te geven) de motivatie en betrokkenheid
toenemen. Kindgesprekken kunnen een goede invulling van deze inspraak zijn.
Als het gaat om het vergroten van de betrokkenheid en eigenaarschap blijkt uit onderzoek van
Verbeeck, Van den Hurk en Van Loon (2013) dat dit gekoppeld is aan motivatie. Zij stellen dat de rol
van de leerkracht hierbij essentieel is. Kappe (2012) bevestigt dit door te stellen dat motivatie twee
keer zo belangrijk is voor goede resultaten als intelligentie. Hieruit volgt dat intrinsieke motivatie een
van de belangrijke voorspellers is voor leerprestaties, hetwelk bevestigd wordt door Hattie (2009).
Betrokkenheid en motivatie van leerkrachten vergroten de betrokkenheid en motivatie van kinderen.
Dit wederzijds effect is de conclusie van een studie van Skinner en Belmont (1993) over de effecten
van drie dimensies van het gedrag van de leerkracht (betrokkenheid, structuur en autonomie). Deze
conclusie sluit aan bij de conclusies van het onderzoek van Verbeeck et al. (2013). Heel belangrijk
daarbij is de relatie die een leerkracht heeft met een kind. Pianta en Steinberg (2006) bevestigen dit
door in hun onderzoek aan te tonen dat de betrokkenheid van kinderen vooral wordt vergroot door
een goede relatie tussen het kind en de leerkracht. Deze conclusie hadden we eerder al ontdekt bij
Delfos (2014) in paragraaf 2.3.
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Iedere leerkracht die betrokkenheid van kinderen wil vergroten, dient volgens Marzano (2008)
allereerst goed les te geven. In zijn boek ‘Wat werkt in de klas’ worden praktische handvatten voor
didactisch handelen aangereikt als basis voor goede leerprestaties. Vervolgens gaat de leerkracht in
gesprek met zijn kinderen om te ontdekken welke denkstappen er ten grondslag liggen aan de
behaalde resultaten. De conclusie hierbij is dat goed onderwijs en welbevinden van kinderen staat of
valt met de leerkracht voor de klas. Hiermee wordt een brug geslagen tussen didactiek en
pedagogiek. Een goede leerkracht heeft een warm hart voor kinderen en kan goed lesgeven. Deze
facetten van goed leraarschap zijn van positieve invloed op het welbevinden en de verdere
ontwikkeling van kinderen.
Rogoff et al. (2002) concluderen in hun onderzoek dat een goede samenwerking tussen ouders en
school van positieve invloed is op de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Samen
optrekken is daarin het devies. Hiermee is een belangrijke driehoek compleet: een goede relatie
tussen kind, leerkracht en ouders is de basis voor een goede ontwikkeling van het kind waarbij
eigenaarschap en betrokkenheid optimaal zullen worden ontwikkeld.
Uit onderzoek van Vleugel (2010) blijkt onder meer dat kinderen vooral leren door vooraf leerdoelen
te stellen en dat het belangrijk is dat kinderen voldoende feedback krijgen. Het is dus van belang dat
er vooraf duidelijke doelen worden gesteld en dat daar gericht feedback op wordt gegeven. De
opbrengst zal het grootst zijn als deze doelen in overleg mét en door de leerling zelf worden
geformuleerd.
Tenslotte adviseert Schalkers (2014) om ook gebruik te maken van leerstrategieën. Als kinderen
gestructureerd en via een vast stappenplan gebruik maken van deze strategieën zal dat van positieve
invloed zijn op de resultaten. Ook hierin geldt dat het goed gestructureerde voorbeeld van een
leerkracht van positieve invloed zal zijn op de structurering door de leerling.
Samengevat kan worden gesteld dat er bij kinderen eigenaarschap ontstaat als zij
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerontwikkeling. Eigenaarschap en betrokkenheid zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als kinderen een beter zicht hebben op hun resultaten en
ontwikkeling zal de betrokkenheid groter worden zodat ze zich ook beter zullen inspannen om betere
resultaten te bereiken. Trotse kinderen zijn hét kenmerk van eigenaarschap.

2.5 Conclusies uit de literatuurverkenning
Naar aanleiding van het gehouden literatuuronderzoek kan het volgende geconcludeerd worden.
1.
2.
3.
4.

Bij het voeren van een kindgesprek zijn de juiste vraagstelling en gesprekstechnieken heel
belangrijk.
Als kinderen beseffen hoe zij kennis kunnen verwerven, kunnen zij daar hun leerstrategie op
aanpassen (metacognitie).
Relatie heeft invloed op prestatie. Een goede relatie tussen een kind, de leerkracht en de ouders
heeft een positief effect op de prestaties en het welbevinden van het kind.
Goed voorbeeld ten aanzien van motivatie en betrokkenheid van de leerkracht doet goed volgen
door het kind.
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5.

Kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van leerlingen duidelijker in beeld te krijgen,
zijn nuttig omdat ze de pedagogische relatie versterken, vergroten de persoonlijke
betrokkenheid, verbeteren de werkhouding, hebben een positieve invloed op het welbevinden
van kinderen en worden door kinderen gewaardeerd omdat er serieus naar hen geluisterd
wordt. Hoe jonger we hiermee beginnen, hoe groter het effect zal zijn.
6. Als kinderen optimaal betrokken worden bij hun leerproces, worden de leerprestaties beter.
7. Om leerprestaties te vergroten, is motivatie minstens even belangrijk als intelligentie.
8. Als kinderen een beter zicht hebben op hun resultaten en ontwikkeling zal de betrokkenheid
groter worden zodat ze zich ook meer zullen inspannen om betere resultaten te bereiken. Deze
conclusie vormt een ondersteuning voor het conceptueel schema in hoofdstuk 2.2.
9. Hét kenmerk van eigenaarschap is als een kind trots is op wat het heeft bereikt.
10. Kindgesprekken hebben op korte termijn niet altijd invloed op de leerresultaten.
Uit dit onderzoek zal blijken of bovenstaande conclusies uit de literatuurverkenning op onze school
van toepassing zijn. Als hypothese wordt gesteld dat kindgesprekken in groep 7 op onze school ertoe
zullen bijdragen dat kinderen een beter zicht krijgen op hun (leer)ontwikkeling ten aanzien van
rekenen.
De huidige maatschappelijke context vraagt van kinderen dat zij zich moeten kunnen aanpassen aan
de steeds veranderende omstandigheden en competenties opdoen in zelfsturend leren. Daardoor
leren zij hoe zij moeten leren. Het is belangrijk dat we hierover met kinderen in gesprek gaan en in
gesprek blijven. Om dit onderzoek duidelijk af te bakenen, zullen er kindgesprekken worden gevoerd
die zich richten op de betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen. “Het leren van kinderen is
de kern, niet het onderwijzen van onderwijzers”(Meijlink, 2015, p.89).

2.6 Deelvragen
Uit de gehouden literatuurverkenning blijkt onder meer dat bij het voeren van een goed kindgesprek
de juiste vraagstelling en goede gesprekstechnieken belangrijk zijn. Tevens is geconcludeerd dat als
kinderen een beter zicht hebben op hun resultaten en ontwikkeling hun betrokkenheid groter zal
worden zodat ze zich ook meer zullen inspannen om betere resultaten te bereiken.
Deze deelconclusies zijn aanleiding om bij de gestelde onderzoeksvraag twee extra deelvragen te
formuleren:
1.

2.

Welke gesprekstechnieken en attitude beheerst de leerkracht van groep 7 in voldoende mate bij
het voeren van kindgesprekken en welke vaardigheden dienen mogelijk nog verder ontwikkeld
te worden?
Welk effect hebben kindgesprekken op het leerresultaat bij rekenen in groep 7 van onze school?
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Hoofdstuk 3

Opzet en uitvoering van het onderzoek

In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van de onderzoeksmethode en het ontwerp van
het onderzoek. Tevens wordt een toelichting gegeven op de onderzoeksinstrumentaria en de
werkwijze bij uitvoering.

3.1

Onderzoekseenheden

Het onderzoek vond plaats in groep 7 van de Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen. Deze groep
telde dit cursusjaar 18 kinderen. Twee leerlingen rekenden echter met groep 6 mee, dus deze
leerlingen hebben niet meegedaan in dit onderzoek. Het onderzoek heeft zodoende plaatsgevonden
onder 16 kinderen.
In het kader van dit verkennend onderzoek was deze groep opgesplitst in twee gelijke groepen:
1. Controlegroep (8 kinderen)
2. Experimenteergroep (8 kinderen)
Om de experimenteergroep en de controlegroep vergelijkbaar te maken, was een selectie gemaakt
op grond van de volgende vijf criteria:
I.
Citoscore Rekenen & Wiskunde E6 (afname mei 2015).
II.
Methodetoets rekenen: Pluspunt 6, blok 11 (afname juni 2015; tienpuntsschaal).
III.
Welbevinden en betrokkenheid (afname juni 2015 met behulp van het pedagogisch
leerlingvolgsysteem ZIEN!; honderdpuntsschaal).
IV.
Sekse.
V.
Niveaugroepen rekenen (indeling door leerkrachten, vastgesteld september 2015).
Definitieve verdeling controlegroep en experimenteergroep
De analyse van bovenstaande data en criteria heeft geresulteerd in de in tabel 5 getoonde verdeling
van de experimenteer- en controlegroep. De namen van de leerlingen zijn gefingeerde namen.
Tabel 5
Definitieve verdeling experimenteergroep en controlegroep
Experimenteergroep
Betsie
Danny
Machiel
Obed
Remy
Rudy
Suzanne
Suzette
Gemiddelde Citoscore
B
Gemiddelde score methodetoets 5,3
Gemiddelde score welbevinden
59
Gemiddelde score betrokkenheid 82
Sekse
4 jongens, 4 meisjes
Niveaugroepen rekenen
1 x rood
5 x geel
2 x blauw

Controlegroep
André
Annemieke
Anniek
Dennis
Nico
Sandra
Thea
Willem
B
5,8
43
75
4 jongens, 4 meisjes
1 x rood
3 x geel
4 x blauw
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In bijlage 3 is de volledige analyse opgenomen hoe de verdeling van de experimenteergroep en
controlegroep tot stand is gekomen. In deze bijlage is in tabel 1b en tabel 4 een toelichting op de
betekenis van de kleuren beschreven van respectievelijk de Citotoets en de niveaugroepen rekenen.
In dit onderzoek richtten we ons op bovenstaande groepen als geheel omdat zij als
onderzoekseenheid gekozen zijn (Baarda & De Goede, 2013).
Korte toelichting op de verdeling van de experimenteergroep en controlegroep
Aan de hand van de citoscores en de scores van de methodetoets zijn de kinderen zo goed mogelijk
evenredig per score verdeeld over de experimenteer- en controlegroep zodat er een gelijkmatige
verdeling plaatsvond op basis van hun cognitieve ontwikkeling.
Naar aanleiding van de afname van ZIEN! zijn de leerlingen zo evenredig mogelijk verdeeld over de
experimenteer- en controlegroep, zowel qua welbevinden als qua betrokkenheid. Hierdoor zijn beide
groepen gelijkmatig vertegenwoordigd door kinderen die zich sociaal-emotioneel ongeveer op
hetzelfde niveau bevinden. In de experimenteergroep zijn de gemiddelde scores ten aanzien van
welbevinden en betrokkenheid hoger dan in de controlegroep. Dit is het gevolg van de keuze om
beide groepen ook zo evenredig mogelijk te willen verdelen op basis van cognitie (Citoscore en
methodetoets).
Het aantal jongens is gelijk aan het aantal meisjes. In iedere groep zijn evenveel jongens als meisjes
vertegenwoordigd zodat de verdeling op grond van sekse hetzelfde is.
Uit de door de leerkracht opgestelde niveaugroepen is vanuit iedere categorie een gelijk aantal
kinderen verdeeld over de experimenteer- en controlegroep zodat in beide groepen hetzelfde aantal
kinderen op differentiatieniveau aanwezig zijn. Het ogenschijnlijk onevenredig verschil tussen de
niveaugroepen is in balans gebracht door de groepen geel en blauw op elkaar af te stemmen. In de
controlegroep zitten iets meer blauwe leerlingen. Daartegenover heeft deze groep minder gele
leerlingen ten opzichte van de experimenteergroep.

3.2

Wijze van uitvoering

Voormeting: schriftelijke vragenlijst
Omdat na onderzoek gebleken is dat er geen geschikte en gevalideerde schriftelijke vragenlijsten
beschikbaar zijn om betrokkenheid en eigenaarschap te meten, is er op grond van het
literatuuronderzoek een eigen vragenlijst ontworpen. Deze vragenlijst is bij zowel de
experimenteergroep als de controlegroep afgenomen nog voordat er kindgesprekken zijn gevoerd.
In hoofdstuk 2 is een literatuurverkenning beschreven naar het begrip betrokkenheid. Op basis van
dit literatuuronderzoek is een schriftelijke vragenlijst voor kinderen samengesteld. Deze vragenlijst is
opgenomen in bijlage 1.
Toelichting bij de totstandkoming van deze vragenlijst
In de vragenlijst wordt allereerst door middel van gesloten vragen gemeten of kinderen nog weten
welk cijfer ze hadden en wat ze goed en fout hebben gedaan. Hieruit blijkt of een toets is
nabesproken en wat kinderen zich er nog van herinneren.
Vervolgens zijn er twee open vragen gesteld waarin gevraagd wordt om vanuit de eerste vragen
concrete voorbeelden te geven zodat er zicht komt op de cognitieve strategieën. Betrokkenheid gaat
erover dat kinderen zich ergens mee verbonden voelen, zich ergens voor inzetten (Lingsma &
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Scholten, 2010). Uit de antwoorden van deze vragen zal dat moeten blijken. Tevens kan uit deze
antwoorden worden geanalyseerd welke keuzes kinderen hebben gemaakt, hoe ze denken en welke
beslissingen ze hebben genomen (Hofstede, 2010).
Daarna wordt een open vraag gesteld of de toets ook werkelijk is nabesproken.
Zelfverantwoordelijkheid voor het leerproces veronderstelt namelijk “een leeromgeving waarin
kinderen zelf mogen kiezen, denken en beslissen en waarin ze autonomie in plaats van controle
ervaren” (Hofstede, 2010, p.2). Door middel van deze open vraag ontstaat er inzicht ten aanzien van
reflectie en feedback.
De vragenlijst eindigt met twee open vragen over een persoonlijk leerdoel en mogelijke extra hulp.
Op deze wijze kan er gemeten worden of kinderen ook verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
ontwikkeling (eigenaarschap), zicht hebben op wat ze zelf belangrijk vinden voor het vervolg en
gemotiveerd zijn om verder te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling (Laevers & Depondt, 2004).
Observatielijst
Na de voormeting met behulp van deze vragenlijst en na de afname van de methodetoets heeft de
eigen leerkracht kindgesprekken gevoerd met de experimenteergroep. Deze kindgesprekken zijn
opgenomen met een videocamera en geobserveerd met behulp van een eigen ontworpen
observatielijst. Ook hiervoor gold dat er geen geschikte en gevalideerde vragenlijsten beschikbaar
waren om te meten hoe een goed kindgesprek gevoerd dient te worden. Vooraf is dus eerst
literatuuronderzoek gedaan naar de vraag hoe een goed kindgesprek gevoerd dient te worden.
Op basis van dit literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 2) is een observatielijst samengesteld voor het
observeren van een kindgesprek. Deze observatielijst is in bijlage 2 opgenomen.
Toelichting bij de totstandkoming van deze observatielijst
Uit de gehouden literatuurverkenning blijkt dat voor het voeren van een goed kindgesprek het kind
wordt geholpen door het vooraf op zijn/haar gemak te stellen (Delfos, 2014) en uit te leggen waarom
dit gesprek gevoerd wordt (Sterrenburg, 2013). Hierover gaan de eerste twee vragen van de
observatielijst.
Daarnaast is een goede luisterhouding van de leerkracht belangrijk, evenals het stellen van open
vragen. Deze criteria zijn verwerkt in de vragen 3 t/m 6.
Driestar Onderwijsadvies (2014) stelt dat een leerkracht zich open, eerlijk en nieuwsgierig moet
gedragen tijdens het voeren van een kindgesprek. Hierover gaat vraag 6.
Tenslotte blijkt uit de literatuurverkenning dat het belangrijk is dat het kindgesprek goed wordt
afgesloten, dat het kind wordt bedankt en dat er mogelijk nog vervolgafspraken worden gemaakt.
Daarover gaan de laatste vragen.
De observatielijst is vooraf besproken met de leerkracht zodat deze op de hoogte was welke
leerkrachtvaardigheden er van haar werden verwacht en gemeten.
De kindgesprekken zijn in twee dagdelen uitgevoerd. Op beide dagdelen zijn bij een gelijk aantal
kinderen uit de experimenteergroep kindgesprekken afgenomen.
Bij de controlegroep zijn geen kindgesprekken afgenomen zodat een mogelijk verschil van deze
interventie bij de experimenteergroep zichtbaar zou kunnen worden.
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Nameting: schriftelijke vragenlijst
Een week na de gehouden kindgesprekken is bij zowel de experimenteergroep als de controlegroep
een nameting gehouden waarbij weer dezelfde vragenlijst als bij de voormeting met de kinderen (uit
beide groepen) werd afgenomen.
Dat was een belangrijk moment om te onderzoeken of kinderen uit de experimenteergroep andere
keuzes hadden gemaakt dan kinderen uit de controlegroep. Onderzocht is of de kinderen uit de
experimenteergroep voldoende inzicht kregen in hun rekentoets naar aanleiding van het gehouden
kindgesprek.
Dit onderzoek wordt als geslaagd beschouwd wanneer minimaal de helft van de kinderen uit de
experimenteergroep meer inzicht heeft verwoord bij de nameting in vergelijking met de leerlingen
uit de controlegroep.
Soort onderzoek
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is een kwalitatief veldexperiment uitgevoerd. Het
doel van dit onderzoek was om te “bestuderen wat de gevolgen zijn van of de reacties op een
bewuste en geplande verandering of verstoring in de bestaande praktijk, terwijl de overige
omstandigheden zo veel mogelijk gelijk of constant blijven” (Baarda & De Goede, 2013, p. 66).
Door het invoeren van kindgesprekken (bewuste ingreep in een situatie) is onderzocht wat het effect
daarvan is (Baarda & De Goede, 2013).

3.3

Welke onderzoeksinstrumenten zijn er gebruikt?

Onderzoeksinstrumenten
Voor dit onderzoek zijn de volgende instrumenten gebruikt:
1. Op literatuuronderzoek gebaseerde schriftelijke vragenlijsten voor kinderen.
2. Op literatuuronderzoek gebaseerde observatielijsten (bij het door middel van video opnemen van
kindgesprekken door de leerkracht).
In de voorafgaande paragraaf is verantwoord welke keuzes er zijn gemaakt bij de samenstelling van
deze instrumenten.
In het kader van de wet op de privacy zijn de ouders van de kinderen vooraf per e-mail geïnformeerd
over de video-opnames. De video-opnames worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van dit
onderzoek. Deze video’s staan opgeslagen op de server van de school en worden niet getoond aan
derden.
Betrouwbaarheid en validiteit
De vragenlijst is, voorafgaande aan de voormeting, in het kader van inhoudelijke validering gecheckt
bij twee leerlingen en de leerkracht van groep 7 om te beoordelen of de vragen voldoende duidelijk
en valide zijn. Dat heeft ertoe geleid dat de vragenlijst op twee kleine onderdelen is aangepast. In het
eerste concept van de vragenlijst werd in vraag 3 alleen gevraagd of het kind wist wat het goed had
gedaan. Deze vraag is uitgebreid met de vraag of het kind ook weet wat het fout had gedaan. De
tweede aanpassing betreft vraag 6. Het woord doel is daar aangepast in leerdoel.
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Twee weken na de voormeting is bij twee kinderen uit de controlegroep en twee kinderen uit de
experimenteergroep dezelfde vragenlijst nogmaals afgenomen om de betrouwbaarheid te testen.
Het resultaat hiervan was dat de gegeven antwoorden nagenoeg hetzelfde waren. Drie leerlingen
noteerden in plaats van ‘+ en –‘ de woorden ‘plussommen’ en ‘minsommen’. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat de gegeven antwoorden van de vragenlijst voldoende betrouwbaar zijn.
De afgenomen methodetoetsen zijn onafhankelijk en in die zin ook betrouwbaar. In de handleiding
van de methode Pluspunt wordt verantwoord dat de samenstelling van de toetsen wordt gebaseerd
“op de daarvoor aangeboden leerinhouden” (Pluspunt handleiding 7a, 2002, p.13).
Omdat de controlegroep en experimenteergroep zo goed mogelijk evenwichtig zijn samengesteld, is
de interne validiteit van deze experimentele opzet maximaal versterkt. Daarmee is de kans verkleind
dat het effect wordt veroorzaakt door een derde variabele (Verhoeven, 2011). Een manco is dat er
tussen de controlegroep en de experimenteergroep wel verschillen zijn in welbevinden en
betrokkenheid.
Om de validiteit te optimaliseren, kregen kinderen de gelegenheid de samenvatting van hun reacties
na te lezen en eventueel aan te passen waar dat nodig is. De kinderen waren van mening dat de
samenvatting een representatieve weergave was van hun antwoorden. Hieruit blijkt dat één en
ander duidelijk en betrouwbaar samengevat was.
Gezien het karakter van dit quasi-experimenteel veldonderzoek en de relatief kleine
onderzoekseenheden zijn de waarnemingseenheden beperkt representatief. De
onderzoeksresultaten kunnen niet zomaar gegeneraliseerd worden naar de beoogde populatie
(Baarda & De Goede, 2013).
Data analyse
In dit onderzoek zijn op twee manieren data verzameld om de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden. De resultaten van de gesloten vragen bij de schriftelijke vragenlijst zijn verzameld en
in percentages samengevat. De antwoorden van de open vragen zijn uiteengerafeld, gecodeerd en
gestructureerd. Daarna zijn de termen gegroepeerd en gesorteerd waarna een hiërarchie is
aangebracht. Tenslotte is er gezocht naar verbanden tussen de begrippen waarna er structuur is
aangebracht (Verhoeven, 2011).
Vervolgens zijn de antwoorden van de open vragen aan een tweede codeerder voorgelegd. De
leerkracht van groep 7 heeft deze antwoorden op basis van de aangereikte labels ook gecodeerd
waarna de verschillen zijn vergeleken met de eerste codering. Het uitgangspunt was dat er minimaal
80% overeenstemming moest zijn.
Zowel het verschil tussen de controlegroepen en de experimenteergroep alsmede het verschil tussen
jongens en meisjes is in dit onderzoek vergeleken met elkaar.

3.4

Verloop

In tabel 6 is een overzicht weergegeven van het verloop van het onderzoek.
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Tabel 6
Overzicht verloop onderzoek
Datum
17-09-2015
23-09-2015
15-10-2015
19-10-2015
20-10-2015
21-10-2015
11-11-2015
18-11-2015
December
2015

Controlegroep
1e methodetoets rekenen afnemen
voormeting/0-meting
(vragenlijst aan kinderen)
2e methodetoets rekenen afnemen

nameting (vragenlijst met dezelfde
kinderen als in september)
3e methodetoets rekenen afnemen
analyse van resultaten
verwerking

Experimenteergroep
1e methodetoets rekenen afnemen
voormeting/0-meting
(vragenlijst aan kinderen)
2e methodetoets rekenen afnemen
kindgesprekken observeren m.b.v.
observatielijst
nameting (vragenlijst met dezelfde kinderen
als in september)
3e methodetoets rekenen afnemen
analyse van resultaten
verwerking
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Hoofdstuk 4

Resultaten van het onderzoek

In hoofdstuk 3 is de opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven. In dit hoofdstuk worden de
resultaten van het onderzoek weergegeven.

4.1

De voormeting

Op 23 september 2015 is er, een week na afname van de methodetoets, in groep 7 een voormeting
gedaan bij de hele klas. In tabel 7 is een totaaloverzicht weergegeven van het resultaat van alle
verzamelde antwoorden.
Tabel 7
Resultaat voormeting
VOORMETING 23-09-2015
1. Weet je wat voor cijfer je had
voor je laatste rekentoets?
□ Nee
□ Ja, een …..

EXPERIMENTEERGROEP
(N=8)
□ Nee : 7 = 87,5 %
□ Ja : 1 = 12,5 %

CONTROLEGROEP
(N=8)
□ Nee : 7 = 87,5 %
□ Ja : 1 = 12,5 %
Ik denk dat ik alles goed had

2. Weet je ook precies wat je goed
en fout hebt gedaan?
□ Nee (ga verder met vraag 4)
□ Ja, ga verder met vraag 3

□ Nee : 3 = 37,5 %
□ Ja : 5 = 62,5 %

□ Nee : 4 = 50 %
□ Ja : 4 = 50 %

3. Deze vragen heb ik goed
gemaakt:

Alle vragen
Deelsommen en keersommen
1,2,3
De X sommen onder elkaar
+ en -

Alle vragen
Alles
Alles
Entree berekenen

Bij 1 had ik 2 fout en bij 4 had
ik 1 fout
Van kilo’s en grammen
4 heb ik helemaal fout gedaan
Geld optellen

Behalve één had ik verkeerd
uitgerekend voor zover ik
weet
Sommen onder elkaar

Deze vragen heb ik fout
gemaakt:

4. Kun je een voorbeeld geven van
een som die je goed hebt
gemaakt en op welke manier je
dat hebt gedaan? (vraag naar
cognitieve strategie)

Uitgerekend onder elkaar op
kladblok
De keersommen onder elkaar
Ik weet het niet

5. Heeft de leerkracht de toets
ook met je nabesproken?
(reflectie en feedback)
□ Nee
□ Ja  kun je hieronder
opschrijven hoe zij de toets met

□ Nee : 4 = 50 %
□ Ja : 4 = 50 %

□ Nee : 4 = 50 %
□ Ja : 4 = 50 %

Wat we goed of fout hadden
Wat je moeilijk vond en wat ik
goed had

In de klas met z’n allen
Met de hele klas
Wat we moesten doen
20

jou heeft nabesproken?

Hoe het ging
Wie wat en niet snapt

Kijken wat je fout hebt
gedaan

6. Heb jij ook een persoonlijk
leerdoel waaraan je werkt? Zo
ja: welk doel is dat?
□ Nee
□ Ja  welk doel is dat?

□ Nee : 5 = 62,5 %
□ Ja : 3 = 37,5 %

□ Nee : 6 = 75 %
□ Ja : 2 = 25 %

Staartdeling
Staartdeling
Thuis heb ik een rekenboekje
met allerlei sommetjes

Steeds beter worden
Aan het eind van het jaar
weten hoe je met breuken
moet rekenen
Bij de plusklas heb ik doelen
Niet echt

7. Weet je waaraan je extra moet
werken en waarbij je eventueel
extra hulp nodig hebt?
□ Nee
□ Ja  namelijk:

□ Nee : 4 = 50 %
□ Ja : 4 = 50 %

□ Nee : 6 = 75 %
□ Ja : 2 = 25 %

Verhaaltjessommen
X sommen onder elkaar
Geldsommen
Staartdeling

Breuken
Staartdelingen

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de experimenteergroep een veel kritischer houding laat zien ten
aanzien van de eigen resultaten. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat zij hoger scoren op
welbevinden en betrokkenheid (zie tabel 5).
Ook opvallend is dat uit beide groepen de helft van de kinderen zegt dat de toets is nabesproken. Er
is echter wel verschil van mening hoe deze nabespreking precies is verlopen.
Begripsbepaling vanuit de literatuur
In tabel 8 wordt een samenvatting gegeven van de begrippen betrokkenheid en eigenaarschap zoals
deze in hoofdstuk 2 vanuit de literatuurverkenning zijn bepaald.
Tabel 8
Begripsbepaling
Begrip
Betrokkenheid
Eigenaarschap

Definitie
Zich ergens mee verbonden voelen
Zich ergens voor inzetten
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling

Codering van begrippen uit voormeting
Om een patroon te vinden in de gegeven antwoorden bij de voormeting, zijn in tabel 9 de gegevens
van betreffende voormeting gecodeerd en gestructureerd (Baarda & De Goede, 2013).
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Tabel 9
Codering van de begrippen uit de voormeting
Codering
Bij de plusklas heb ik doelen
Ik denk dat ik alles goed had
Alle vragen
Deelsommen en keersommen
1,2,3
De X sommen onder elkaar
+ en Bij 1 had ik 2 fout en bij 4 had ik 1 fout
Van kilo’s en grammen
4 heb ik helemaal fout gedaan
Geld optellen
Alles
Entree berekenen
Behalve één had ik verkeerd uitgerekend voor zover ik weet
Sommen onder elkaar
Uitgerekend onder elkaar op kladblok
De keersommen onder elkaar
Ik weet het niet
Wat we goed of fout hadden
Wat je moeilijk vond en wat ik goed had
Hoe het ging
Wie wat en niet snapt
In de klas met z’n allen
Met de hele klas
Wat we moesten doen
Kijken wat je fout hebt gedaan
Staartdeling
Thuis heb ik een rekenboekje met allerlei sommetjes
Steeds beter worden
Aan het eind van het jaar weten hoe je met breuken moet rekenen
Bij de plusklas heb ik doelen
Niet echt
Verhaaltjessommen
X sommen onder elkaar
Geldsommen
Staartdeling
Breuken

Label
Persoonlijk doel
Zelfkennis

Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Inzet
Onzekerheid
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Inzet
Inzet
Zelfkennis
Inzet
Extra werk
Motivatie
Persoonlijk doel
Persoonlijk doel
Onzekerheid

De leerkracht van groep 7 heeft als tweede beoordelaar de gegeven antwoorden ook gecodeerd aan
de hand van de door mij in alfabetische volgorde aangereikte labels. De uitkomst hiervan was dat er
90% overeenkomst was.
Twee hoofdlabels
In tabel 8 is samengevat hoe de begrippen betrokkenheid en eigenaarschap vanuit de
literatuurverkenning in hoofdstuk 2 zijn gedefinieerd.
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Betrokkenheid kan worden gedefinieerd als ‘zich ergens mee verbonden voelen’, ‘zich ergens voor
inzetten’. De hoofdlabels ‘zelfkennis’ en ‘inzet’ in tabel 10 passen daar het beste bij.
Met zelfkennis bedoelen we het inzicht dat kinderen tonen in de gegeven antwoorden. Ze weten
welk antwoord ze gegeven hebben, ze kunnen verwoorden waarom ze dit hebben gedaan, ze
hebben zicht op hun goede en foute antwoorden, ze weten welke denkstappen ze hebben doorlopen
en ze voelen zich verbonden met hun proces. Zowel dit inzicht, deze verbondenheid als de
beschrijving van handelen vertaalt zich in ‘zelfkennis’.
Bij betrokkenheid hoort ook dat kinderen zich ergens voor inzetten. Daarbij weten kinderen te
beschrijven hoe één en ander verlopen is. Uit de gegeven antwoorden blijkt meermalen dat dit
gebeurt.
Op grond van deze analyse zijn daarom bij het begrip betrokkenheid de twee hoofdlabels zelfkennis
en inzet aangebracht.
Uit de literatuurverkenning blijkt dat eigenaarschap kan worden gedefinieerd als
‘verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ontwikkeling’. De hoofdlabels ‘persoonlijk doel’ en ‘extra
werk’ worden hieraan gekoppeld.
Uit tabel 9 blijkt duidelijk dat een aantal kinderen een persoonlijk leerdoel heeft. Ook zijn er kinderen
met een eigen leerprogramma of extra leerstof in de klas. Daarbij zijn er ook kinderen die remedial
teaching ontvangen. Vandaar dat in tabel 10 bij eigenaarschap de hoofdlabels ‘persoonlijk doel’ en
‘extra werk’ zijn aangebracht.
Samengevat
In tabel 10a zijn de termen gegroepeerd en gesorteerd waarna een hiërarchie en labels zijn
aangebracht zodat er een conceptueel model wordt geduid (Baarda & De Goede, 2013).
Bij dit zogenaamd axiaal coderen zijn de codes opgesplitst in twee groepen (Verhoeven, 2011) en
afgestemd op eerder literatuuronderzoek.
Deze labels die bij de codering zijn ontstaan zijn, kunnen gezien worden als de “emergent themes”
(Krueger & Casey, 2015).

Tabel 10a
Codeboom
Begrip
Label
Betrokkenheid Zelfkennis
Inzet
Eigenaarschap Persoonlijk doel
Extra werk

In tabel 10b worden beide groepen naast elkaar gezet en met elkaar vergeleken zodat mogelijke
verschillen en overeenkomsten in betrokkenheid en eigenaarschap zichtbaar worden.
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Tabel 10b
Resultaten van de labeling in beide groepen
Experimenteergroep
Codering
Thuis heb ik een rekenboekje met allerlei sommetjes
In de klas met z’n allen
Som 4 heb ik helemaal fout gedaan
Bij 1 had ik 2 fout en bij 4 had ik 1 fout
Alle vragen
Hoe het ging
Wat we goed en fout hadden
Wat je moeilijk vond en wat ik goed had
Wat we moesten doen
Aan het eind van het jaar weten hoe je met breuken moet
rekenen
Controlegroep
Codering
Sommen onder elkaar
Met de hele klas
Kijken wat je fout hebt gedaan
Alle vragen
Ik denk dat ik alles goed had
Alles
Behalve één had ik verkeerd uitgerekend
Wie wat en niet snapt
Bij de plusklas heb ik doelen

Label
Extra werk
Inzet
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Persoonlijk doel

Begrip
Eigenaarschap
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Eigenaarschap

Label
Inzet
Inzet
Inzet
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Zelfkennis
Persoonlijk doel

Begrip
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Betrokkenheid
Eigenaarschap

Uit tabel 10b kan worden geconcludeerd dat bij de voormeting de betrokkenheid in beide groepen
even groot is. Het begrip eigenaarschap komt in de experimenteergroep één keer meer voor.
Deelconclusies uit de voormeting
Uit de resultaten van de voormeting kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zowel in de experimenteergroep als in de controlegroep is er één leerling die zijn cijfer weet van
de methodetoets.
Ongeveer de helft uit beide groepen weet wat hij goed of fout heeft gedaan.
Uit beide groepen is de helft van het aantal kinderen van mening dat de toets is nabesproken. Er
is verschil van mening en/of onduidelijkheid over hoe dat precies gegaan is.
Op één leerling na (uit de plusklas) zijn er geen kinderen met een persoonlijk leerdoel.
Zelfkennis en inzet zijn een belangrijke basis voor betrokkenheid.
Persoonlijke doelen en extra werk zijn kernwoorden die horen bij eigenaarschap.
Betrokken leerlingen denken zelf na over hun leerproces, zijn leergierig en tonen inzet.

De laatste drie deelconclusies zijn herkenbaar uit het literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 2).
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4.2

De observatie van de kindgesprekken

In tabel 11 wordt een inventarisatie weergegeven van de uitspraken en opmerkingen van de
leerkracht tijdens de observaties van de kindgesprekken bij de experimenteergroep, evenals een
percentage van de score van de antwoorden. Zoals in de onderzoeksopzet is aangegeven, werden de
kindgesprekken alleen gevoerd met de kinderen uit de experimenteergroep.
Tabel 11
Inventarisatie van de uitspraken en opmerkingen van de leerkracht tijdens de kindgesprekken
1. Geeft de leerkracht vooraf aan waarover het gesprek gaat? (doel)
□ Ja : 100%
□ Nee
Openingszinnen van de leerkracht:
We gaan je afgelopen rekentoets bespreken.
Ben je hierover tevreden of niet en hoe komt dat?
Wat kan er beter en zo? Wat heb je goed gedaan?
Was je al lekker begonnen in de klas?
Had je dit verwacht?
Weet je je cijfer nog van de laatste rekentoets?
2. Stelt de leerkracht het kind op zijn/haar gemak?
□ Ja : 100%
□ Nee
Uitspraken van de leerkracht:
Er staat een camera, maar het gaat om mij of ik het goed doe.
De meester is er ook bij, maar die let alleen op mij. Dan kan hij zien of ik het goed doe.
Het is meer spannend voor de leerkracht.
Dus jij gaat mij helpen bij dit gesprek.
Knap dat je de toets zo goed hebt gemaakt.
Dat heb je niet vaak dat je hier mag komen.
3. Stelt de leerkracht open vragen?
□ Ja : 50%
□ Nee : 50%
De leerkracht stelt zowel open als gesloten vragen. Beiden komen ongeveer even veel voor.
Open vragen van de leerkracht:
Hoe ben je hier te werk gegaan?
Hoe heb je die som opgelost/uitgerekend?
Hoe zou je dit aanpakken?
Welke leerdoelen heb je in de plusklas?
Hoe komt het dat je die som makkelijk/moeilijk vond?
Wanneer reken jij een som onder elkaar uit?
Hoe komt het dat je plus sommen meer gewend bent dan min sommen?
Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je een volgende keer niet weer zo’n fout maakt?
Waar moet je de volgende keer op letten?
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Wat kun je hiervan leren?
Wat doe je als je iets niet weet?
Waar ben je tevreden over?
Hoe denk je dat het komt dat je ze allemaal goed hebt?
Wat valt je op aan de fouten?
Hoe kunnen we je helpen dat je deze som de volgende keer ook goed maakt?
Wat heb je geleerd van je foutjes van deze toets?
Waar moet je dus op letten bij de volgende toets?
Wat neem je mee?
Hoe kunnen we erachter komen wat je fout hebt gedaan?
Wat heb jij nodig om dit goed te kunnen?
Hoe kom je aan dit antwoord?
Gesloten vragen van de leerkracht:
Weet je je cijfer?
Wat vind je van je cijfer?
Welke som vond je ’t lastigst?
Welke som vond je ’t makkelijkst?
Welke opdracht vond je meevallen?
Weet je welke sommen je goed/fout hebt gemaakt?
Over welke som ben je tevreden?
Waarom heb je dat erbij geschreven?
Waarom reken je dat zo uit?
Heb je voldoende uitdaging?
Heb je nog iets/hulp nodig?
Ga je zeggen als je het te makkelijk vindt?
Vind je breuken makkelijk?
Heb je weleens dat je te snel werkt?
Zijn er nog andere dingen die je lastig vindt bij rekenen?
Doe je zulke sommen weleens vaker onder elkaar?
Weet je wat je hier fout hebt gedaan?
Wil je nog een keer samen oefenen met de leerkracht?
Ben je tevreden over jezelf?
Zijn er nog zaken die je lastig vindt waar de leerkracht je extra bij kan helpen?
Wil je ’s voordoen hoe je die som hebt uitgerekend?
Wil je ’t ook ’s op een andere manier doen?
Vind jij min sommen altijd moeilijker dan plus sommen?
Was dit een handig stapje?
Had je een 8 verwacht?
Hoe vind je de les gaan?
4. Moedigt de leerkracht het kind ook non-verbaal aan om te vertellen?
□ Ja 10% (dit blijkt uit: knikken, zegt ‘mmmm…’, schudt nee, ‘Ik zeg niks, kijk nog ’s goed’)
□ Nee 90% (de leerkracht reageert snel bij stiltes)
5. Heeft de leerkracht een goede luisterhouding?
□ Ja 100%
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□ Nee
Dit blijkt uit:
De leerkracht heeft oogcontact.
De leerkracht kijkt de leerling aan.
De leerkracht draait zich naar de leerling toe als ze met hem/haar spreekt.
De leerkracht knikt.
De leerkracht zegt ‘mmmm’ tijdens uit het rekenen van een som.
Opstelling van de stoelen (schuin naast elkaar)
6. Gedraagt de leerkracht zich open, eerlijk en nieuwsgierig?
□ Ja 100%
□ Nee
Dit blijkt uit:
De leerkracht telt open vragen (zie 3) en vraagt goed door.
De leerkracht vraagt: ‘Waarom heb je dat erbij geschreven?’
De leerkracht vraagt: ‘Wat vind je er zelf van?’
De leerkracht zegt: ‘Leg ’s uit waarover je (niet) tevreden bent?’
De leerkracht zegt: ‘Ik was tevreden over dit antwoord.’
De leerkracht vraagt: ‘Heb je hier voldoende uitdaging aan?’
7. Sluit de leerkracht het gesprek netjes af?
□ Ja 100%
□ Nee
Dit blijkt uit de volgende opmerkingen en vragen van de leerkracht:
Ik weet wat ik wil weten.
Ik weet genoeg.
Knap gedaan.
Wat vind je van je cijfer?
We hebben ’t over alle sommen gehad.
Waar moet je dus op letten bij de volgende toets?
Wat neem je mee?
We zijn er achter gekomen dat je iets beter moet lezen.
8. Bedankt de leerkracht het kind voor zijn/haar inbreng?
□ Ja 100%
□ Nee
Dit blijkt uit de volgende opmerkingen van de leerkracht:
Bedankt, dank je wel.
Wil jij nog iets zeggen/vragen?
Bedankt dat we dit samen konden bespreken.
9. Maakt de leerkracht nog vervolgafspraken met het kind?
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□ Ja 62,5% (bij 5 van de 8 leerlingen)
□ Nee 37,5% (bij 3 van de 8 leerlingen)
De volgende afspraken worden gemaakt:
Ga je zeggen als je het te makkelijk vindt en meer uitdaging nodig hebt?
Rustig werken.
Goed lezen.
Begin groot bij deelsommen.
Doe mee met de uitleg.
Extra oefenen met min sommen/staartdelingen/schaal/verhoudingstabel.
1x per week extra Remedial Teaching.
Ambrasoft open zetten voor sommen boven de 100.
Lees na je antwoord de som nog eens over.
10. Hoe lang duurde het gesprek?
Gemiddeld duurden de gesprekken 13 minuten.
(11 + 12 + 15 + 11 + 16 + 14 + 19 + 7)/8 = 13 minuten

In tabel 11a wordt een beknopte samenvatting weergegeven van de uitkomst van bovenstaande
observaties.
Tabel 11a
Beknopte samenvatting uitkomst observaties
Vraag
1. Geeft de leerkracht vooraf aan waarover het gesprek gaat? (doel)
2. Stelt de leerkracht het kind op zijn/haar gemak
3. Stelt de leerkracht open vragen?

Uitkomst
Ja: 100%
Ja: 100%
Ja:50%
Nee:50%
4. Moedigt de leerkracht het kind ook non-verbaal aan om te vertellen? Ja: 10%
Nee: 90%
5. Heeft de leerkracht een goede luisterhouding?
Ja: 100%
6. Gedraagt de leerkracht zich open, eerlijk en nieuwsgierig?
Ja: 100%
7. Sluit de leerkracht het gesprek af?
Ja: 100%
8. Bedankt de leerkracht het kind voor zijn/haar inbreng?
Ja: 100%
9. Maakt de leerkracht nog vervolgafspraken met het kind?
Ja: 62,5%
Nee: 37,5%
10.Hoe lang duurden de gesprekken gemiddeld?
13 minuten
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Beantwoording eerste deelvraag
Naar aanleiding van het gehouden literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 2) waren bij de
onderzoeksvraag twee extra deelvragen geformuleerd. Na de gehouden observaties kan de eerste
deelvraag beantwoord worden.
Deelvraag 1:
Welke gesprekstechnieken en attitude beheerst de leerkracht van groep 7 bij het voeren van
kindgesprekken in voldoende mate en welke vaardigheden dienen mogelijk nog verder ontwikkeld te
worden?
Op basis van zowel de literatuurverkenning (zie hoofdstuk 2) als de gehouden observaties kan het
volgende geconcludeerd worden:
1.
2.

Bij alle kindgesprekken geeft de leerkracht vooraf duidelijk aan wat het doel van het gesprek is.
De leerkracht stelt alle kinderen op hun gemak door voornamelijk de focus van het gesprek op
haar te richten (‘Het gaat om mij of ik het goed doe’).
3. Naast open vragen stelt de leerkracht ook gesloten vragen. De verhouding tussen open en
gesloten vragen is nagenoeg gelijk. De juiste vraagstelling en gesprekstechniek wordt voldoende
beheerst.
4. De leerkracht heeft een goede luisterhouding en neemt de kinderen serieus.
5. De leerkracht vraagt goed door bij kinderen hoe zij tot hun antwoord zijn gekomen. Daardoor
raken kinderen ervan bewust hoe zij kennis kunnen verwerven en hoe zij daar hun leerstrategie
op aan kunnen passen (metacognitie).
6. De leerkracht moedigt de kinderen nagenoeg niet non-verbaal aan om te vertellen. Zodra er een
kleine stilte valt, reageert de leerkracht al vrij snel zelf.
7. De leerkracht heeft een goede luisterhouding, gedraagt zich open, eerlijk en nieuwsgierig.
Daarbij toont zij zelf ook grote betrokkenheid. Zij komt authentiek over en weet een vriendelijke
en ontspannen sfeer te scheppen. Er is duidelijk zichtbaar dat er een goede relatie is tussen de
leerkracht en de kinderen. Dit zal van positief effect zijn op het welbevinden, de prestatie en
motivatie van kinderen (Kappe, 2012).
8. Ieder kindgesprek wordt netjes afgesloten. In de meeste gevallen met de opmerking: ‘Ik weet
wat ik wil weten’. Daarbij wordt ieder kind bedankt voor zijn/haar inbreng.
9. Bij vijf van de acht leerlingen worden vervolgafspraken gemaakt. Deze kindgesprekken hebben
beter zicht gegeven op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
10. Het langste kindgesprek duurde 19 minuten, het kortste gesprek duurde 7 minuten. Gemiddeld
duurden de 8 kindgesprekken 13 minuten.
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4.3

De nameting

Op 21 oktober 2015 is er, twee dagen na de observaties van de kindgesprekken, in groep 7 een
nameting gedaan bij de hele klas. In tabel 13a is een totaaloverzicht weergegeven van het resultaat
van alle verzamelde antwoorden.
Tabel 13a
Resultaat nameting 21-10-2015
NAMETING 21-10-2015

EXPERIMENTEERGROEP
(N=8)
□ Nee :
□ Ja : 8 = 100%

CONTROLEGROEP
(N=8)
□ Nee : 3 = 37,5%
□ Ja : 5 = 62,5%

2. Weet je ook precies wat je goed
en fout hebt gedaan?
□ Nee (ga verder met vraag 4)
□ Ja, ga verder met vraag 3

□ Nee : 1 = 12,5%
□ Ja : 7 = 87,5%

□ Nee : 8 = 100%
□ Ja : 0

3. Deze vragen heb ik goed
gemaakt:

Alles behalve één deelsom
Som 1,3 en 4
Plus en min sommen
Deelsommen
Staartdeling
Plussommen
Som 1: 5
Som 2: 1

Min som

1. Weet je wat voor cijfer je had
voor je laatste rekentoets?
□ Nee
□ Ja, een …..

Deze vragen heb ik fout
gemaakt:

Eén deelsom
Som 2
Breuken
1 van som 4 en 3 van som 1
Minsommen
Schaal
Deelsommen
Som 3 : 1
Staartdeling

4. Kun je een voorbeeld geven van
een som die je goed hebt
gemaakt en op welke manier je
dat hebt gedaan? (vraag naar
cognitieve strategie)

Plus en min sommen
Hoofdrekenen
Plus som
Plus som: onder elkaar
Rekensom tussen streepjes
Minsommen

Rekenhandigheid
Plus sommen

5. Heeft de leerkracht de toets
ook met je nabesproken?
(reflectie en feedback)
□ Nee

□ Nee :
□ Ja : 8 = 100%

□ Nee : 5 = 62,5%
□ Ja : 3 = 37,5%

Bij het gesprekje in uw
kamertje (2x)

Gewoon
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□ Ja  kun je hieronder
opschrijven hoe zij de toets met
jou heeft nabesproken?

De dingen die ik fout heb
gedaan even samen gedaan
Ze vroeg eerst wat ik zelf vond
Weet niet meer precies
Dat weet ik niet meer
Wat ik fout deed en hoe het
wel moest
Bespreken van mijn fouten

Klassikaal

6. Heb jij ook een persoonlijk
leerdoel waaraan je werkt? Zo
ja: welk doel is dat?
□ Nee
□ Ja  welk doel is dat?

□ Nee : 5 = 62,5%
□ Ja : 3 = 37,5%

□ Nee : 5 = 62,5%
□ Ja : 3 = 37,5%

Net werken
Breuken
Ambrasoft

Staartdeling
Als gemiddelde cijfer een 8
halen
Plusklasdoelen

7. Weet je waaraan je extra moet
werken en waarbij je eventueel
extra hulp nodig hebt?
□ Nee
□ Ja  namelijk:

□ Nee : 6 = 75%
□ Ja : 2 = 25%

□ Nee : 8 = 100%
□ Ja : 0

Sommen onder elkaar

Verschil voormeting en nameting
Vervolgens zijn de resultaten van de voormeting en de nameting in één schema verzameld. In tabel
13b wordt dit overzicht weergegeven. Tevens is het verschil in sekse aangegeven.
Legenda:
Voormeting is blauw
Nameting is groen
j = jongen
m = meisje
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Tabel 13b
Verschil voormeting en nameting
EXPERIMENTEERGROEP
(N=8)
Voormeting
Nameting

CONTROLEGROEP
(N=8)
Voormeting Nameting

1. Weet je wat voor cijfer je had
voor je laatste rekentoets?

□ Nee : 7
(4xj +3xm)
□ Ja : 1
(1xj)

□ Nee : 0
□ Ja : 8
(4xj + 4xm)

□ Nee : 7
(4xj +3xm)
□ Ja : 1
(1xm)

□ Nee : 3
(1xj + 2xm)
□ Ja : 5
(3xj +2xm)

2. Weet je ook precies wat je goed
en fout hebt gedaan?
□ Nee (ga verder met vraag 4)
□ Ja, ga verder met vraag 3

□ Nee : 3
(1xj + 2xm)
□ Ja : 5
(3xj + 2xm)

□ Nee : 1
(1xm)
□ Ja : 7
(4xj + 3xm)

□ Nee : 4
(2xj + 2xm)
□ Ja : 4
(2xj +2xm)

□ Nee : 8
(4xj + 4xm)
□ Ja : 0

5. Heeft de leerkracht de toets
ook met je nabesproken?
(reflectie en feedback)

□ Nee : 4
(1xj + 3xm)
□ Ja : 4
(3xj + 1xm)

□ Nee : 0
□ Ja : 8
(4xj + 4xm)

□ Nee : 4
(2xj + 2xm)
□ Ja : 4
(2xj +2xm)

□ Nee : 5
(2xj + 3xm)
□ Ja : 3
(2xj +1xm)

6. Heb jij ook een persoonlijk
leerdoel waaraan je werkt? Zo
ja: welk doel is dat?

□ Nee : 5
(3xj + 2xm)
□ Ja : 3
(1xj + 2xm)

□ Nee : 5
(3xj + 2xm)
□ Ja : 3
(1xj + 2xm)

□ Nee : 6
(3xj + 3xm)
□ Ja : 2
(1xj +1xm)

□ Nee : 5
(3xj +2xm)
□ Ja : 3
(1xj +2xm)

7. Weet je waaraan je extra moet
werken en waarbij je eventueel
extra hulp nodig hebt?

□ Nee : 4
(3xj +1xm)
□ Ja : 4
(1xj + 3xm)

□ Nee : 2
(2xm)
□ Ja : 6
(4xj + 2xm)

□ Nee : 6
(3xj + 3xm)
□ Ja : 2
(1xj +1xm)

□ Nee : 8
(4xj + 4xm)
□ Ja : 0

Vraag

In tabel 13c worden de belangrijkste gegevens uit tabel 13b samengevat zodat de verschillen tussen
de experimenteergroep en controlegroep duidelijk zichtbaar zijn. Om de leesbaarheid en
duidelijkheid te optimaliseren, is ervoor gekozen om alleen de ‘ja’ antwoorden te tonen (in absolute
aantallen).
Er is in tabel 13c een extra kolom met het groeipercentage toegevoegd zodat inzichtelijk wordt wat
het groeipercentage is ten aanzien van betrokkenheid en eigenaarschap. Vraag 5 is hierbij
weggelaten omdat deze betrekking heeft op reflectie en feedback.
Het groeipercentage is berekend door het verschil tussen twee metingen van elkaar af te trekken.
Omdat uit tabel 13b blijkt dat er geen significant verschil is tussen de antwoorden van de jongens en
de meisjes, is in tabel 13c het verschil in sekse eveneens weggelaten.
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Tabel 13c
Verschil voormeting en nameting, inclusief (groei)percentage(s) voor wat betreft de ‘ja’ antwoorden
EXPERIMENTEERGROEP
(N=8)
VoorNaGroeimeting
meting
percentage

CONTROLEGROEP
(N=8)
VoorNaGroeimeting
meting percentage

1. Weet je wat voor
cijfer je had voor je
laatste rekentoets?

12,5%

100%

+87,5 %

12,5%

62,5%

+ 50 %

2. Weet je ook
precies wat je goed
en fout hebt
gedaan?

62,5%

87,5%

+25 %

50%

0%

-50%

6. Heb jij ook een
persoonlijk
leerdoel waaraan
je werkt? Zo ja:
welk doel is dat?

37,5%

37,5%

0%

25%

37,5%

+12,5%

50%

75%

+25%

25%

0%

-25%

40,6%

75%

+34,4%

28,1%

25%

-3,1%

Vraag

7. Weet je waaraan je
extra moet werken
en waarbij je
eventueel extra
hulp nodig hebt?
Gemiddeld
(groei)percentage

Deelconclusies voor- en nameting
Op grond van de uitkomsten van de voormeting en nameting kunnen de volgende deelconclusies
getrokken worden:
1. 62,5 % van de controlegroep (5 van de 8 leerlingen) is op de hoogte van zijn/haar cijfer als
gevolg van een klassikale nabespreking.
2. Hetzelfde percentage kinderen uit de controlegroep zegt dat de toets niet inhoudelijk is
nabesproken.
3. Inhoudelijk heeft de controlegroep niet of nauwelijks inzicht in wat er goed/fout gegaan is.
4. Geen enkele leerling uit de controlegroep weet waaraan er mogelijk extra gewerkt moet
worden.
5. Van de experimenteergroep weten alle kinderen hun cijfer; op één leerling na weten ze ook
concreet wat er goed en wat er fout is gegaan.
6. 100% van de experimenteergroep herinnert zich de nabespreking; twee leerlingen refereren
aan het gehouden nagesprek ‘in uw kamertje’ (opname kindgesprekken). Deze leerlingen
kunnen goed verwoorden wat ze goed en fout hebben gedaan in de toets.
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7. Uit observaties van de kindgesprekken blijkt dat de leerkracht met 5 van de 8 leerlingen uit
de experimenteergroep een persoonlijke afspraak/leerdoel heeft gemaakt. Uit deze
nameting blijkt dat er 3 kinderen zijn die dat nog weten en noteren. Eén leerling zegt zelfs
dat hij niet meer weet wat er besproken is. Zes kinderen weten niet waaraan ze extra
moeten werken.
8. Er is geen significant verschil ontdekt tussen de antwoorden van de jongens en de meisjes.
9. Het gemiddeld groeipercentage van de experimenteergroep is : +34,4%
10. Het gemiddeld groeipercentage van de controlegroep is : -3,1%
11. Op basis van deelconclusie 9 en 10 kan worden geconcludeerd dat de interventie bij de
experimenteergroep een significant verschil oplevert in groeipercentage in vergelijking met
de controlegroep. Het invoeren van kindgesprekken is dus van positieve invloed op de
betrokkenheid van en het eigenaarschap bij kinderen.

4.4

De afname van de methodetoets

Na het afnemen van de 1e methodetoets op 17 september bij de hele klas is er bij deze kinderen een
week later een voormeting gedaan. Vervolgens is op 15 oktober een 2e methodetoets afgenomen. De
week daarna hebben er kindgesprekken plaatsgevonden. Deze zijn als interventie alleen bij de
kinderen uit de experimenteergroep gehouden.
Na deze kindgesprekken heeft er een nameting bij de hele klas plaatsgevonden om te meten of er
verschillen waarneembaar zijn tussen de controlegroep en de experimenteergroep.
Op 11 november was de 3e methodetoets aan de beurt. Aan de hand van deze scores kan gemeten
worden of de gehouden interventie ook van invloed is op de resultaten. In tabel 14 worden deze
resultaten mede getoond.
Naar aanleiding van de literatuurverkenning (zie hoofdstuk 2) waren er twee extra deelvragen
opgesteld. De tweede deelvraag luidt:
“Welk effect hebben kindgesprekken op het leerresultaat bij rekenen in groep 7 van onze school?”
Om dit effect te kunnen meten, worden in tabel 14 twee scores tegen elkaar afgezet: P7.1 (1e
methodetoets groep 7 – Pluspunt 7, blok 1) en P7.3 (3e methodetoets groep 7 – Pluspunt 7, blok 3).
Er is bewust gekozen om de resultaten van de eerste en de derde methodetoets met elkaar te
vergelijken, zodat de tussenliggende periode niet al te kort is. De te toetsen leerstof van de drie
methodetoetsen hebben nagenoeg geen verband met elkaar.
De 3e methodetoets is afgenomen na het voeren van kindgesprekken bij de experimenteergroep.
Tabel 14
Vergelijk 1e methodetoets en 3e methodetoets groep 7
Legenda:
→ betekent: gelijk gebleven
↗ betekent: vooruit gegaan
↘ betekent: achteruit gegaan
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Groep

Naam

Experimenteergroep
Experimenteergroep
Experimenteergroep
Experimenteergroep
Experimenteergroep
Experimenteergroep
Experimenteergroep
Experimenteergroep
Gemiddelde experimenteergroep

Danny
Machiel
Obed
Rudy
Remy
Suzanne
Suzette
Betsie

Controlegroep
Controlegroep
Controlegroep
Controlegroep
Controlegroep
Controlegroep
Controlegroep
Controlegroep
Gemiddelde controlegroep

Annemieke
Anniek
André
Thea
Dennis
Nico
Sandra
Willem

Cijfer Cijfer Resultaat
GroeiP7.1 P7.3
percentage
8,0
4,9
↘
-39 %
10
8,2
↘
-18 %
7,5
7,7
↗
+3 %
7,5
9,0
↗
+20 %
4,0
5,6
↗
+40 %
8,5
8,1
↘
-5 %
8,3
5,8
↘
-30 %
10
8,7
↘
-13 %
8,0
7,3
↘
-9%
10
6,5
9,5
7,8
7,0
4,0
6,0
3,9
6,8

8,2
8,8
6,8
7,3
9,0
6,8
7,9
9,7
8,1

↘
↗
↘
↘
↗
↗
↗
↗
↗

-18 %
+ 35 %
-28 %
-6 %
+29 %
+70 %
+ 32%
+ 149 %
+19%

In tabel 16 worden twee rekenvoorbeelden getoond om duidelijk te maken welke berekening
gehanteerd is voor de berekening van het groeipercentage.

Tabel 16
Berekening van het groeipercentage
Groep

Naam

Cijfer Cijfer Resultaat
GroeiP7.1 P7.3
percentage
Experimenteergroep Machiel
10
8,2
↘
-18 %
Experimenteergroep

Obed

7,5

7,7

↗

+3 %

Toelichting berekening
groeipercentage
(8,2/10)x100=82 >> 10082=-18%
(7,7/7,5)x100=102,6 >>
100-102,6=+2,6%

Deelconclusies
Op grond van de uitkomsten van de vergelijking van de twee methodetoetsen kunnen de volgende
deelconclusies getrokken worden:
1. Het gemiddeld groeipercentage van de experimenteergroep is -9%.
2. Het gemiddeld groeipercentage van de controlegroep +19%.
3. Na de interventie bij de experimenteergroep zijn de resultaten op korte termijn niet
verbeterd.
4. Zonder interventie bij de controlegroep zijn de resultaten op korte termijn omhoog gegaan.
5. De gehouden kindgesprekken bij de experimenteergroep hebben op korte termijn geen
positief effect gehad op de leerresultaten.
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Met de laatste conclusie wordt de tweede deelvraag van dit onderzoek beantwoord. Deze deelvraag
luidde:
“Welk effect hebben kindgesprekken op het leerresultaat bij rekenen in groep 7 van onze school?”
Het antwoord hierop is dat kindgesprekken niet van invloed zijn op de leerresultaten bij rekenen in
groep 7 van onze school op korte termijn.
Een verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het feit dat de inhouden van de drie methodetoetsen
nauwelijks verband houden met elkaar. De leerstof en antwoorden die zijn nabesproken met de
kinderen tijdens het kindgesprek na de tweede methodetoets kwamen minder aan de orde in de
derde methodetoets.
Daarbij is het zo dat uit tabel 14 blijkt dat de controlegroep op een aanzienlijk lager niveau startte. Zij
konden daardoor ook een veel sterkere groei doormaken. In de controlegroep bevinden zich ook
enkele uitschieters, namelijk Nico (een groei van 70%) en Willem (een groei van 149%).
In de discussie in hoofdstuk 5.2 wordt hier verder op ingegaan.
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Hoofdstuk 5

Conclusies, discussie, reflectie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de deelconclusies van het onderzoek weergegeven evenals een
samenvattende conclusie, gevolgd door een discussie. Tevens worden er verschillende
aanbevelingen gedaan evenals suggesties voor een mogelijk vervolgonderzoek.

5.1

Conclusies

In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:
In hoeverre leiden kindgesprekken in groep 7 op de Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen ertoe
dat kinderen een beter zicht krijgen op hun (leer)ontwikkeling ten aanzien van rekenen?
Om een antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvraag is, na de aanleiding en
probleemstelling in hoofdstuk 1 beschreven te hebben, een conceptueel schema opgesteld (zie
hoofdstuk 2.2). Vervolgens is een literatuuronderzoek gehouden (zie hoofdstuk 2) naar de definitie
van kindgesprekken, voorwaarden voor het voeren van een goed kindgesprek en zijn de begrippen
eigenaarschap en betrokkenheid nader onderzocht.
5.1.1 Deelconclusies literatuurverkenning
Naar aanleiding van de literatuurverkenning kan het volgende geconcludeerd worden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Bij het voeren van een kindgesprek zijn de juiste vraagstelling en gesprekstechnieken heel
belangrijk.
Als kinderen beseffen hoe zij kennis kunnen verwerven, kunnen zij daar hun leerstrategie op
aanpassen (metacognitie).
Relatie heeft invloed op prestatie. Een goede relatie tussen een kind, de leerkracht en de
ouders heeft een positief effect op de prestaties en het welbevinden van het kind.
Goed voorbeeld ten aanzien van motivatie en betrokkenheid van de leerkracht doet goed
volgen door het kind.
Kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van leerlingen duidelijker in beeld te
krijgen, zijn nuttig omdat ze de pedagogische relatie versterken, vergroten de persoonlijke
betrokkenheid, verbeteren de werkhouding, hebben een positieve invloed op het welbevinden
van kinderen en worden door kinderen gewaardeerd omdat er serieus naar hen geluisterd
wordt. Hoe jonger we hiermee beginnen, hoe groter het effect zal zijn.
Als kinderen optimaal betrokken worden bij hun leerproces, worden de leerprestaties beter.
Om leerprestaties te vergroten, is motivatie minstens even belangrijk als intelligentie.
Als kinderen een beter zicht hebben op hun resultaten en ontwikkeling zal de betrokkenheid
groter worden zodat ze zich ook meer zullen inspannen om betere resultaten te bereiken. Dit
vormt een ondersteuning voor het conceptueel schema in hoofdstuk 2.2.
Hét kenmerk van eigenaarschap is als een kind trots is op wat het heeft bereikt.
Kindgesprekken hebben op korte termijn geen invloed op de leerresultaten.

Uit de gehouden literatuurverkenning blijkt onder meer dat bij het voeren van een goed kindgesprek
de juiste vraagstelling en goede gesprekstechnieken belangrijk zijn. Tevens is geconcludeerd dat als
kinderen een beter zicht hebben op hun resultaten en ontwikkeling hun betrokkenheid groter zal
worden zodat ze zich ook meer zullen inspannen om betere resultaten te bereiken.
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Deze deelconclusies waren aanleiding om bij de gestelde onderzoeksvraag twee extra deelvragen te
formuleren:
1.

2.

Welke gesprekstechnieken en attitude beheerst de leerkracht van groep 7 in voldoende
mate bij het voeren van kindgesprekken en welke vaardigheden dienen mogelijk nog verder
ontwikkeld te worden?
Welk effect hebben kindgesprekken op het leerresultaat bij rekenen in groep 7 van onze
school?

5.1.2 Deelconclusies voormeting
Om te toetsen of de deelconclusies uit het literatuuronderzoek van toepassing zijn op onze school bij
respectievelijk de leerkracht en kinderen in groep 7 is er (een week na afname van de methodetoets)
een voormeting gedaan waarbij een schriftelijke vragenlijst is afgenomen bij de hele klas. Deze
voormeting was bedoeld om de betrokkenheid en het eigenaarschap bij de kinderen te meten.
Uit de resultaten van de voormeting kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zowel in de experimenteergroep als in de controlegroep is er één leerling die zijn cijfer nog
weet van de methodetoets.
Ongeveer de helft uit beide groepen weet nog wat hij goed of fout heeft gedaan.
Uit beide groepen is de helft van het aantal kinderen van mening dat de toets is nabesproken.
Er is verschil van mening en/of onduidelijkheid over hoe dat precies gegaan is.
Op één leerling na (uit de plusklas) zijn er geen kinderen met een persoonlijk leerdoel.
Zelfkennis en inzet zijn een belangrijke basis voor betrokkenheid.
Persoonlijke doelen en extra werk zijn kernwoorden die horen bij eigenaarschap.
Betrokken leerlingen denken zelf na over hun leerproces, zijn leergierig en tonen inzet.

De laatste drie belangrijke deelconclusies zijn herkenbaar uit het literatuuronderzoek.
5.1.3 Deelconclusies kindgesprekken
Na de voormeting heeft de leerkracht van groep 7 kindgesprekken gevoerd met de
experimenteergroep. Op basis van het gehouden literatuuronderzoek was een observatielijst
samengesteld voor het observeren van een kindgesprek. Hiermee kon gemeten worden welke
gesprekstechnieken en attitude de leerkracht van groep 7 in voldoende mate beheerst (eerste
deelvraag). De interventie van deze kindgesprekken bij de experimenteergroep was tevens bedoeld
om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag.
Op basis van de gehouden observaties kan het volgende geconcludeerd worden:
1.
2.
3.

4.

Bij alle kindgesprekken geeft de leerkracht vooraf duidelijk aan wat het doel van het gesprek is.
De leerkracht stelt alle kinderen op hun gemak door voornamelijk de focus van het gesprek op
haar te richten (‘Het gaat om mij of ik het goed doe’).
Naast open vragen stelt de leerkracht ook gesloten vragen. De verhouding tussen open en
gesloten vragen is nagenoeg gelijk. De juiste vraagstelling en gesprekstechniek wordt
voldoende beheerst.
De leerkracht heeft een goede luisterhouding en neemt de kinderen serieus.
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5.

6.
7.

8.
9.
10.

De leerkracht vraagt goed door bij kinderen hoe zij tot hun antwoord zijn gekomen. Daardoor
raken kinderen ervan bewust hoe zij kennis kunnen verwerven en hoe zij daar hun
leerstrategie op aan kunnen passen (metacognitie).
De leerkracht moedigt de kinderen nagenoeg niet non-verbaal aan om te vertellen. Zodra er
een kleine stilte valt, reageert de leerkracht al vrij snel zelf.
De leerkracht heeft een goede luisterhouding, gedraagt zich open, eerlijk en nieuwsgierig.
Daarbij toont zij zelf ook grote betrokkenheid. Zij komt authentiek over en weet een
vriendelijke en ontspannen sfeer te scheppen. Er is duidelijk zichtbaar dat er een goede relatie
is tussen de leerkracht en de kinderen. Dit zal van positief effect zijn op het welbevinden, de
prestatie en motivatie van kinderen (Kappe, 2012).
Ieder kindgesprek wordt netjes afgesloten. In de meeste gevallen met de opmerking: ‘Ik weet
wat ik wil weten’. Daarbij wordt ieder kind bedankt voor zijn/haar inbreng.
Bij vijf van de acht leerlingen worden vervolgafspraken gemaakt. Deze kindgesprekken hebben
beter zicht gegeven op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Het langste kindgesprek duurde 19 minuten, het kortste gesprek duurde 7 minuten.
Gemiddeld duurden de 8 kindgesprekken 13 minuten.

5.1.4 Deelconclusies voor- en nameting
Om het effect van de interventie van de kindgesprekken te meten, is vervolgens bij zowel de
experimenteergroep als de controlegroep een nameting gedaan door opnieuw dezelfde schriftelijke
vragenlijst als bij de voormeting af te nemen.
Op grond van de uitkomsten van de voormeting en nameting kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

62,5 % van de controlegroep (5 van de 8 leerlingen) is op de hoogte van zijn/haar cijfer als
gevolg van een klassikale nabespreking.
Hetzelfde percentage kinderen uit de controlegroep zegt dat de toets niet inhoudelijk is
nabesproken.
Inhoudelijk heeft de controlegroep niet of nauwelijks inzicht in wat er goed/fout gegaan is.
Geen enkele leerling uit de controlegroep weet waaraan er mogelijk extra gewerkt moet
worden.
Van de experimenteergroep weten alle kinderen hun cijfer; op één leerling na weten ze ook
concreet wat er goed en wat er fout is gegaan.
100% van de experimenteergroep herinnert de nabespreking; twee leerlingen refereren aan
het gehouden nagesprek ‘in uw kamertje’ (opname kindgesprekken). Deze leerlingen kunnen
goed verwoorden wat ze goed en fout hebben gedaan in de toets.
Uit observaties van de kindgesprekken blijkt dat de leerkracht met 5 van de 8 leerlingen uit de
experimenteergroep een persoonlijke afspraak/leerdoel heeft gemaakt. Uit deze nameting
blijkt dat er 3 kinderen zijn die dat nog weten en noteren. Eén leerling zegt zelfs dat hij niet
meer weet wat er besproken is. Zes kinderen weten niet waaraan ze extra moeten werken.
Er is geen significant verschil ontdekt tussen de antwoorden van de jongens en de meisjes.
Het gemiddeld groeipercentage van de experimenteergroep is : +34,4%
Het gemiddeld groeipercentage van de controlegroep is : -3,1%
Op basis van deelconclusie 9 en 10 kan worden geconcludeerd dat de interventie bij de
experimenteergroep een significant verschil oplevert in groeipercentage in vergelijking met de
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controlegroep. Het invoeren van kindgesprekken is dus van positieve invloed op de
betrokkenheid van en het eigenaarschap bij kinderen.
In paragraaf 3.2 werd gesteld dat dit onderzoek als geslaagd zou worden beschouwd als minimaal de
helft van de kinderen uit de experimenteergroep meer inzicht heeft verwoord bij de nameting in
vergelijking met de leerlingen uit de controlegroep. Uit de nameting blijkt dat het invoeren van
kindgesprekken significant van positieve invloed is op de betrokkenheid van en het eigenaarschap bij
kinderen.
5.1.5 Deelconclusies resultaten
Tenslotte is gemeten of het invoeren van kindgesprekken ook van invloed is op de leerresultaten op
korte termijn. Hiervoor is na de nameting een methodetoets afgenomen. Daarna is de uitslag
daarvan vergeleken met de resultaten van de eerste methodetoets. De eerste methodetoets was
afgenomen nog voordat dit onderzoek startte.
Op grond van de uitkomsten van de vergelijking van deze twee methodetoetsen kunnen de volgende
deelconclusies getrokken worden:
1.
2.
3.
4.
5.

Het gemiddeld groeipercentage van de experimenteergroep is -9%.
Het gemiddeld groeipercentage van de controlegroep +19%.
Na de interventie bij de experimenteergroep zijn de resultaten op korte termijn niet verbeterd.
Zonder interventie bij de controlegroep zijn de resultaten op korte termijn omhoog gegaan.
De gehouden kindgesprekken bij de experimenteergroep hebben op korte termijn geen
positief effect gehad op de leerresultaten.

5.1.6 Samenvattende conclusies
Uit dit onderzoek is gebleken dat de conclusies uit de literatuurverkenning (zoals verwoord in
hoofdstuk 5.1.1) van toepassing zijn op de kinderen in groep 7 van onze school. De in hoofdstuk 2
gestelde hypothese dat kindgesprekken in groep 7 op onze school ertoe zullen bijdragen dat
kinderen een beter zicht krijgen op hun (leer)ontwikkeling ten aanzien van rekenen, is juist.
Uit tabel 13c blijkt dat door het invoeren van kindgesprekken het eigenaarschap van en de
betrokkenheid op het leerproces bij de kinderen in groep 7 duidelijk toenemen.
Tevens kan geconcludeerd worden dat de in de literatuur genoemde gesprekstechnieken en attitude
die nodig zijn voor het voeren van een kindgesprek (zoals verwoord in hoofdstuk 5.1.3) door de
leerkracht van groep 7 in voldoende mate beheerst worden.
Tenslotte is gebleken dat het voeren van kindgesprekken bij de kinderen in groep 7 niet van positieve
invloed is op de leerresultaten bij rekenen op korte termijn. Dit gegeven werd ook in recent
onderzoek (Sterrenburg, 2013) gevonden.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het samenstellen van de beleidsvoornemens
voor het volgende cursusjaar. Concreet betekent dit dat kindgesprekken zullen worden opgenomen
in het jaar- en activiteitenplan zodat er in alle klassen gepland kindgesprekken plaatsvinden. Daarbij
zullen in de bovenbouw de kindgesprekken worden gekoppeld aan de leerresultaten van de
kinderen. Tevens zullen de resultaten op langere termijn goed gemonitord worden.
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5.2

Discussie en reflectie

In deze paragraaf worden de uitkomsten van het onderzoek vergeleken met de deelconclusies uit het
literatuuronderzoek. Tevens wordt het proces van het onderzoek kritisch geëvalueerd.
Uit dit onderzoek is gebleken dat kindgesprekken belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind.
Kinderen worden hierdoor meer en beter betrokken op hun leerproces zodat zij ook meer eigenaar
worden van hun ontwikkeling. Volgens Pameijer, Van Beukering en De Lange (2010) is het belangrijk
dat we kindgesprekken voeren volgens een vast format en dat deze gesprekken ook vooraf gepland
worden. De vraag die hierbij gesteld kan worden, is of dit betekent dat ongeplande gesprekken met
kinderen (die vaak tussendoor en naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis plaatsvinden) niet
behoren tot de categorie officiële kindgesprekken.
Daarbij lopen wij er op school tegenaan dat geplande kindgesprekken voor een logistiek probleem
zorgen ten aanzien van vervanging voor de klas. Het ideaalbeeld zou zijn om kindgesprekken onder
schooltijd te plannen waarbij de eigen leerkracht dit gesprek voert. Het gevolg is echter dat de klas
vervangen moet worden en dat is praktisch niet altijd mogelijk.
Cauffman en Van Dijk (2009) stellen dat het opstellen van persoonlijke doelen met en door kinderen
de intrinsieke motivatie verhoogt. Uit dit onderzoek blijkt dat zelfs kinderen in groep 7 hier nog
moeite mee hebben. Dat betekent dat jongere kinderen dit nog moeilijker zullen vinden.
Leerkrachten dienen hier rekening mee te houden door wat betreft het stellen van persoonlijke
doelen niet al te hoge eisen te stellen.
Faber en Mazlish (2010) stellen dat als je een goede relatie opbouwt met een kind, het kind zelf
verantwoordelijkheid gaat nemen voor zijn gedrag en ook zelf met oplossingen komt. Hierdoor
ontstaat er meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. De kritische vraag die hierbij gesteld
kan worden, is of het tegenovergestelde ook waar is. Met andere woorden: nemen kinderen die
geen goede relatie met hun leerkracht hebben, minder verantwoordelijkheid en komen zij minder
snel zelf met goede oplossingen? En moeten leerkrachten die (tijdelijk) geen ‘klik’ hebben met een
kind, dan maar kindgesprekken vermijden?
Door goed te luisteren, kan een leerkracht het verschil maken. In een recent interview in Trouw
(2015) doet Hattie onder andere de volgende uitspraak: “Pas als je als leerkracht heel goed weet wat
een leerling wel en niet weet, kun je hem effectief nieuwe dingen leren” (Trouw, 2015, p.4).
Dit zou betekenen dat kindgesprekken dus al vroeg in het jaar moeten worden gepland. Het nadeel
hiervan kan echter zijn dat er nog geen goede relatie met het kind is opgebouwd. Dit dilemma is een
belangrijk onderwerp om met het team te bespreken bij de visievorming, implementering en
planning van de kindgesprekken. Tevens zou dit een geschikt onderwerp zijn voor vervolgonderzoek
met als mogelijke onderzoeksvraag: Wat is het meest effectieve moment in het cursusjaar om
kindgesprekken te voeren zodat het rendement het hoogst is?
Eigenaarschap ontstaat als er verantwoordelijkheid wordt genomen voor de eigen ontwikkeling
(Lingsma & Scholten, 2010). Als leerkrachten en schoolleiders hierin zelf het goede voorbeeld geven,
kan het niet anders dan dat dit wordt opgemerkt door kinderen. Onderwijsgevenden dienen een
kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen zodat hun eigen ontwikkeling doorgroeit. Als
kinderen zien dat de juf of meester het goede voorbeeld geeft, doet dit goede voorbeeld volgen.
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Als een kind trots is, zal het ook beter presteren omdat het betrokken is bij zijn leerontwikkeling. De
uitdaging voor leerkrachten is om veel trotste kinderen in hun klas te krijgen. Dit is eveneens van
positieve invloed op het pedagogisch klimaat. Als de sfeer in een klas echter niet goed is, als er veel
ruzie is en/of gepest wordt, is het des te belangrijker dat hieraan gewerkt wordt om dit tij te keren.
Als het gaat om het vergroten van de betrokkenheid en het eigenaarschap blijkt uit onderzoek van
Verbeeck, Van den Hurk en Van Loon (2013) dat dit gekoppeld is aan motivatie. Zij stellen dat de rol
van de leerkracht hierbij essentieel is. Kappe (2012) bevestigt dit door te stellen dat motivatie twee
keer zo belangrijk is voor goede resultaten als intelligentie. Hieruit volgt dat intrinsieke motivatie een
van de belangrijke voorspellers is voor leerprestaties (Hattie, 2009).
Betekent dit dat we geen IQ testen meer gaan afnemen en in plaats daarvan (nog) meer gaan
investeren in motivatie? Om hier goed zicht op te krijgen, poneer ik hier de volgende stelling om
binnen het team te bespreken: “Kinderen met een hoge motivatie hebben betere resultaten dan
kinderen met een hoog IQ.”
En een tweede stelling om met elkaar te bediscussiëren luidt: “Betrokkenheid en motivatie van
leerkrachten vergroten de betrokkenheid en motivatie van kinderen.”
Het verdient aanbeveling om de verhouding tussen motivatie en prestatie nader te onderzoeken.
De interne validiteit van deze experimentele opzet is maximaal versterkt. Als onderzoeker is
geprobeerd om de onderzoekseenheden zo evenwichtig mogelijk samen te stellen zodat de
uitkomsten vergelijkbaar zijn. Toch bleek het praktisch erg lastig om een 100% gelijke samenstelling
te krijgen. Een enigszins lichte invloed op de resultaten als gevolg van deze methode zou daarom
mogelijk zijn.
De representativiteit van dit onderzoek is beperkt. Aangezien groep 7 op onze school slechts 18
kinderen telt (waarvan er twee op een ander niveau rekenen), dienen de verhoudingen van de
berekende percentages in het juiste perspectief geïnterpreteerd te worden. De betrouwbaarheid van
dit onderzoek zal toenemen naarmate het onderzoek over een langere periode en met grotere
aantallen leerlingen zal worden afgenomen.
De onderzoeksinstrumenten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek. Het samenstellen van een
observatielijst voor het voeren van een goed kindgesprek was aanzienlijk makkelijker te doen dan het
opstellen van een vragenlijst waarin eigenaarschap en betrokkenheid wordt gemeten. In de
literatuurverkenning waren voldoende en eenduidige adviezen over criteria en gesprekstechnieken
bij kindgesprekken te vinden. Een goede definiëring van de begrippen betrokkenheid en
eigenaarschap was lastiger omdat de meningen hierover niet altijd op één lijn liggen.
De inhoudelijke validering van de vragenlijst is voldoende bewezen geacht door zowel een
dubbelcheck bij de leerlingen als bij de leerkracht uit te voeren.
De gehouden kindgesprekken bij de experimenteergroep hebben op korte termijn geen positief
effect gehad op de leerresultaten van rekenen bij de kinderen in groep 7. De vraag is of het wel juist
was om de resultaten van eerste methodetoets van september te vergelijken met de derde
methodetoets in november. Deze laatste toets ging namelijk over andere onderwerpen. En daarbij
was het zo dat de eerste methodetoets niet goed is nabesproken met de kinderen en niet gevolgd
werd door een kindgesprek. Met andere woorden: de kinderen hadden na de eerste methodetoets
nog geen zicht op hun resultaten en hadden ook geen concreet doel om in de periode daarna
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concreet en gericht aan te werken.
De vraag is echter interessant of de resultaten op langere termijn wel zullen toenemen. In paragraaf
5.3 wordt een aanbeveling gedaan om hier nader onderzoek naar te doen. Daarbij zou ik twee
adviezen willen geven. In de eerste plaats is het belangrijk dat kindgesprekken structureel en
minimaal twee keer per jaar worden gevoerd. Een tweede advies is om hier een periode van
minimaal drie jaar voor uit te trekken. Op deze wijze kunnen de effecten op langere termijn beter
worden gemeten en zullen de uitkomsten betrouwbaarder zijn.
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5.3

Aanbevelingen

In deze paragraaf worden enkele aanbevelingen gedaan voor wat de praktische consequenties
kunnen zijn van de onderzoeksresultaten. Tenslotte worden er drie aanbevelingen gedaan voor
vervolgonderzoek.

5.3.1

Aanbevelingen voor praktische consequenties van de onderzoeksresultaten

1.

Er zijn tot op heden geen onderzoeken bekend die aantonen en onderbouwen dat
kindgesprekken niet goed zijn voor kinderen of niet van positieve invloed zijn op kinderen.
Integendeel: het invoeren van kindgesprekken is van positieve invloed op de betrokkenheid van
en het eigenaarschap bij kinderen. Een eerste aanbeveling is om als schoolleider kindgesprekken
goed te faciliteren. Neem in het jaarrooster een planning op van alle kindgesprekken en regel
vooraf goed de vervanging van de klas zodat de eigen leerkracht jaarlijks de gelegenheid
geboden wordt om gepland kindgesprekken te voeren.

2.

Leerkrachten in de onder- en middenbouw dienen er rekening mee te houden dat jonge
kinderen het moeilijk vinden om zelf persoonlijke doelen te formuleren, feedback te geven en
onderwijsbehoeften te verwoorden. Aangezien het stellen van persoonlijke doelen de motivatie
van kinderen verhoogt (Cauffman en Van Dijk, 2009), dienen de betreffende leerkrachten
kinderen hierbij te helpen door bijvoorbeeld zelf deze doelen mondeling te formuleren.

3.

Betrokkenheid van kinderen wordt vooral vergroot door een goede relatie tussen het kind en de
leerkracht (Pianta en Steinberg, 2006). Een goede relatie met een kind is een belangrijke
randvoorwaarde voor het voeren van een kindgesprek. Als deze relatie er (tijdelijk) niet is, wordt
het lastig een kindgesprek te voeren, ook al staat deze al gepland. Het advies is om dit
kindgesprek dan uit te stellen en eerst te werken aan en te investeren in een goede relatie met
het kind.

4.

Uit het nagesprek met de leerkracht van groep 7 naar aanleiding van de gehouden
kindgesprekken bleek dat we snel geneigd zijn om gesloten vragen te stellen. Als we ons dat
realiseren, verdient het aanbeveling om bij de voorbereiding van het gesprek vooraf een aantal
open vragen te noteren.

5.

Plan zo mogelijk twee officiële kindgesprekken per jaar in. Deze mening wordt ondersteund
door Dickinson et al. (2008) welke stellen dat hoe eerder we goede kindgesprekken voeren, hoe
beter dit is voor de ontwikkeling van kinderen. Het eerste gesprek kan het beste aan het begin
van het jaar worden gepland en het tweede gesprek halverwege het cursusjaar. Het eerste
gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij de leerkracht zich als een OEN gedraagt: open,
eerlijk en nieuwsgierig (Driestar Onderwijsadvies, 2014). Het advies is om een tweede gesprek
te koppelen aan de leeropbrengsten. Hierdoor wordt de betrokkenheid op en het eigenaarschap
van het leerproces verhoogt.

6.

Kindgesprekken bevorderen een positieve relatie tussen de leerkracht en het kind en verhoogt
de motivatie bij kind en leerkracht (Birch en Ladd, 1997). Een aanbeveling voor leerkrachten is
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om hier veel tijd en energie in te steken. En goed voorbeeld doet goed volgen, dus alle
betrokkenen van school zijn hier gebaat mee. Uit onderzoek van Assor, Kaplan en Roth (2002)
blijkt namelijk dat het gedrag van leerkrachten van invloed is op de betrokkenheid van kinderen
bij hun schoolwerk. Een leerkracht die zelf erg betrokken is, kan dus de betrokkenheid van
leerlingen vergroten door zelf het goede voorbeeld te geven.
7.

Uit dit onderzoek blijkt dat er een verband aanwezig is tussen eigenaarschap en betrokkenheid.
Laevers en Depondt (2004) stellen dat betrokkenheid onder andere te maken heeft met
doorzettingsvermogen. Laat deze thesis een aanmoediging en aansporing zijn voor alle
onderwijsgevenden om niet op te geven te investeren in een goede relatie met kinderen.

8.

Zelfverantwoordelijkheid voor het leerproces veronderstelt “een leeromgeving waarin kinderen
zelf mogen kiezen, denken en beslissen en waarin ze autonomie in plaats van controle ervaren”
(Hofstede, 2010, p.2). Het is dus belangrijk dat kinderen betrokken worden bij hun leerproces en
daarbij verantwoordelijkheid krijgen. In het vaste format voor het voeren van kindgesprekken
dient nagedacht te worden hoe we dit aan de orde stellen en op welke wijze we hierover met
kinderen in gesprek gaan.

9.

Hofstede (2010) adviseert het gebruik van planningsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld een
agenda of een weektaak. Veel kinderen hebben hier steun aan en het kan hen helpen om
structuur aan te brengen bij het plannen en leren van hun taken. Zeker ook bij het opstellen en
plannen van hun persoonlijke leerdoelen kan dit een handig hulpmiddel zijn.

10. Als kinderen een beter zicht hebben op hun resultaten en ontwikkeling zal de betrokkenheid
groter worden zodat ze zich ook meer zullen inspannen om betere resultaten te bereiken. Het
advies is om kinderen een logboek te geven waarin zij hun resultaten en ontwikkeling bij kunnen
houden. Bij iedere nabespreking van een toets noteren de kinderen in hun logboek de
belangrijkste conclusies en houden zij zelf grafieken bij over de voortgang van hun resultaten.
11. Betrokken leerlingen zijn leergierig en tonen inzet. Stimuleer als leerkracht om kinderen zelf na
te laten denken over hun leerproces.
12. Als er aan het eind van een kindgesprek concrete afspraken worden gemaakt met een kind, laat
dan een kind deze afspraken zelf noteren en maak er als leerkracht een kopie van. Op deze wijze
ligt het eigenaarschap bij het kind en zijn de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd zodat
deze niet vergeten kunnen worden.
13. Uit een vergelijkbaar onderzoek van Boots-Koopman (2012) blijkt dat het stellen van eigen
doelen door kinderen van positieve invloed is op het welbevinden van de leerlingen. Dit pleit er
des te meer voor om kinderen te leren hun persoonlijke doelen te formuleren. Deze aanbeveling
moet alle leerkrachten en ouders aan het hart gaan, want we willen toch niets liever dan dat een
kind met plezier naar school gaat?
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5.3.2

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

1.

Uit dit onderzoek lijkt een negatief effect aanwezig te zijn van de kindgesprekken op de
leerresultaten op korte termijn, al zijn daarvoor verklaringen aan te voeren. Vooralsnog is echter
de verwachting dat kindgesprekken van positieve invloed zullen zijn. Als de resultaten na elke
toets goed en grondig individueel worden geëvalueerd met de kinderen, is de verwachting dat
dit van positieve invloed zal zijn op de rekenresultaten op langere termijn. Het verdient daarom
aanbeveling om de rekenresultaten op langere termijn (minimaal 3 jaar) goed te monitoren en
nader onderzoek te doen hoe de resultaten zijn als daarbij ook structureel kindgesprekken
worden gevoerd.
Vanaf het cursusjaar 2016-2017 wil ik zelf een start maken met dit vervolgonderzoek.

2.

Uit de discussie in paragraaf 5.2 blijkt dat er een verband is tussen motivatie, eigenaarschap en
betrokkenheid waarbij de rol van de leerkracht cruciaal is. In dat verband waren er twee
stellingen geponeerd om te bediscussiëren:
Stelling 1:
Kinderen met een hoge motivatie hebben betere resultaten dan kinderen met een hoog IQ.
Stelling 2:
Betrokkenheid en motivatie van leerkrachten vergroten de betrokkenheid en motivatie van
kinderen.
Het verdient aanbeveling om de verhouding tussen motivatie en prestatie nader te
onderzoeken.

3.

In de discussie in paragraaf 5.2 wordt gesteld dat een leerkracht het verschil kan maken door
goed te luisteren. In een recent interview in Trouw (2015) stelt Hattie dat een leerkracht zijn
leerlingen pas nieuwe dingen kan leren als deze precies weet wat het kind wel en niet weet. Een
conclusie hieruit zou kunnen zijn dat het niet verstandig is om kindgesprekken vroeg in het
cursusjaar te plannen. Als er echter pas later in het jaar kindgesprekken worden gevoerd, is
wellicht de tijd tekort om ook het gewenste effect hiervan te monitoren en mogelijke
vervolgafspraken met het kind in een tweede kindgesprek te meten. In een vervolgonderzoek
zou daarom onderzocht kunnen worden wat het meest geschikte moment in het cursusjaar is
om effectieve kindgesprekken te voeren. In dit onderzoek kunnen tevens de verschillende
soorten gesprekken met kinderen nader onderzocht worden.
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Bijlagen
Bijlage 1

Schriftelijke vragenlijst voor de kinderen in groep 7 (zowel voor- als nameting)

Naam leerling :
Datum :
1. Weet je wat voor cijfer je had voor je laatste rekentoets?
□ Nee
□ Ja, een …..
2. Weet je ook precies wat je goed en fout hebt gedaan?
□ Nee (ga verder met vraag 4)
□ Ja, ga verder met vraag 3
3. Deze vragen heb ik goed gemaakt:
Deze vragen heb ik fout gemaakt:
4. Kun je een voorbeeld geven van een som die je goed hebt gemaakt en op welke manier je dat
hebt gedaan? (vraag naar cognitieve strategie)

5. Heeft de leerkracht: de toets ook met je nabesproken? (reflectie en feedback)
□ Nee
□ Ja  kun je hieronder opschrijven hoe zij de toets met jou heeft nabesproken?
6. Heb jij ook een persoonlijk leerdoel waaraan je werkt? Zo ja: welk doel is dat?
□ Nee
□ Ja  welk doel is dat?
7. Weet je waaraan je extra moet werken en waarbij je eventueel extra hulp nodig hebt?
□ Nee
□ Ja  namelijk:
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Bijlage 2

Observatielijst bij het voeren van een kindgesprek in groep 7

Naam leerling :
Datum :
 Noteer achter ja of nee ook een toelichting en/of geef voorbeelden
1. Geeft de leerkracht vooraf aan waarover het gesprek gaat? (doel)
□ Ja
□ Nee
2.

Stelt de leerkracht het kind op zijn/haar gemak?
□ Ja
□ Nee

3.

Stelt de leerkracht open vragen?
□ Ja
□ Nee

4.

Moedigt de leerkracht het kind ook non-verbaal aan om te vertellen?
□ Ja
□ Nee

5.

Heeft de leerkracht een goede luisterhouding?
□ Ja
□ Nee

6.

Gedraagt de leerkracht zich open, eerlijk en nieuwsgierig?
□ Ja
□ Nee

7.

Sluit de leerkracht het gesprek netjes af?
□ Ja
□ Nee

8.

Bedankt de leerkracht het kind voor zijn/haar inbreng?
□ Ja
□ Nee

9.

Maakt de leerkracht nog vervolgafspraken met het kind?
□ Ja
□ Nee

10. Hoe lang duurde het gesprek?
….. minuten
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Bijlage 3

Analyse van de verdeling van de experimenteergroep en controlegroep

Om de experimenteergroep en de controlegroep vergelijkbaar te maken, is een selectie gemaakt op
grond van de volgende vijf criteria:
I.
Citoscore Rekenen & Wiskunde E6 (afname mei 2015).
II.
Methodetoets rekenen: Pluspunt 6, blok 11 (afname juni 2015; tienpuntsschaal).
III.
Welbevinden en betrokkenheid (afname juni 2015 met behulp van het pedagogisch
leerlingvolgsysteem ZIEN!; honderdpuntsschaal).
IV.
Sekse.
V.
Niveaugroepen rekenen (indeling door leerkrachten, vastgesteld september 2015).
In mei 2015 werd in groep 6 (dat is de huidige groep 7) de laatste Citotoets rekenen afgenomen. De
resultaten hiervan staan vermeld in tabel 1a. In tabel 1b wordt een toelichting op de kleuren
gegeven.
Tabel 1a
Citoscore Rekenen & Wiskunde E6
Naam
Betsie
Suzanne
Dennis
Annemieke
Suzette
Thea
Machiel
Remy
Obed
Rudy
Nico
Sandra
Anniek
André
Willem
Danny

Score
A
B
B
D/E
B
A
B
C
C
D/E
B
B
C
A
C

Tabel 1b
Toelichting op de kleuren van de Citotoets
A
B
C
D
E

Goed tot zeer goed
Voldoende tot goed
Matig tot voldoende
Zwak tot matig
Zeer zwak tot zwak
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In tabel 1c zijn de resultaten van de methodetoets van juni 2015 weergegeven.
Tabel 1c
Uitslag rekenen methodetoets (Pluspunt 6, blok 11)
Naam
Score
Betsie
6,5
Suzanne
4,5
Dennis
6,4
Annemieke
Suzette
5,2
Thea
5,8
Machiel
4,8
Remy
7,6
Obed
5,8
Rudy
5,3
Nico
3,9
Sandra
Anniek
6,6
André
4,7
Willem
7,4
Danny
2,8
Annemieke zat tijdens de afname van deze toetsen nog niet op onze school, van haar waren geen
gegevens bekend ten tijde van het onderzoek.
Bij de afname van de methodetoets was Sandra niet aanwezig. Van haar is bij deze toets geen score
geregistreerd in ParnasSys (leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem).
De scores lopen van A t/m E. Categorie A zijn de hoogste scores, categorie E zijn de laagste scores.
A = blauw (hoogste score)
B = groen
C = oranje
D /E = rood (laagste score)
Aan de hand van bovenstaande scores zullen de kinderen evenredig per score worden verdeeld over
de experimenteer- en controlegroep zodat de kinderen gelijkmatig verdeeld zijn op basis van hun
cognitieve ontwikkeling.
In juni heeft de leerkracht de vragenlijst uit het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN! ingevuld. De
uitkomst hiervan staat in tabel 2.
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Tabel 2
Welbevinden (WB) en betrokkenheid (BT)
Naam
Betsie
Suzanne
Dennis
Annemieke
Suzette
Thea
Machiel
Remy
Obed
Rudy
Nico
Sandra
Anniek
André
Willem
Danny

WB
100
49
14

BT
38
70
21

39
100
58
11
68
48
30
3
49
58
48
100

100
56
72
100
100
72
41
49
70
60
100
100

Annemieke kwam van een andere school, van haar waren geen gegevens bekend ten tijde van het
onderzoek.
De kleuren van de scores zijn vergelijkbaar met de kleuren en betekenis van de Citotoets.
Hoe hoger de score, hoe hoger het welbevinden en de betrokkenheid.
Naar aanleiding van bovenstaande gegevens zijn de leerlingen evenredig over de experimenteer- en
controlegroep verdeeld, zowel qua welbevinden als qua betrokkenheid, zodat beide groepen
gelijkmatig vertegenwoordigd zijn door kinderen die sociaal-emotioneel ongeveer op hetzelfde
niveau zitten.
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het aantal jongens en meisjes in groep 7.
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Tabel 3
Sekse
Naam
Betsie
Suzanne
Dennis
Annemieke
Suzette
Thea
Machiel
Remy
Obed
Rudy
Nico
Sandra
Anniek
André
Willem
Danny

Sekse
meisje
meisje
jongen
meisje
meisje
meisje
jongen
meisje
jongen
jongen
jongen
meisje
meisje
jongen
jongen
jongen

Het aantal jongens is gelijk aan het aantal meisjes. In iedere groep zijn evenveel jongens als meisjes
vertegenwoordigd zodat de verdeling op grond van sekse hetzelfde is.
Aan het begin van het cursusjaar hebben de leerkrachten van groep 7 hun klas bij de hoofdvakken
rekenen, taal, lezen en Engels onderverdeeld in niveaugroepen. Deze verdeling is gebaseerd op het
eindgesprek tijdens de leerlingenoverdracht met de leerkracht van de vorige groep. In tabel 4 is deze
verdeling en betekenis van de kleuren weergegeven.
Tabel 4
Niveaugroepen rekenen
Rood
Krijgen de basisstof/minimale
programma/verlengde
instructie

Geel
Volgen het gewone programma
Plustaak

Suzette
Nico

Suzanne
Remy
Obed
Rudy
Anniek
Danny
André
Annemieke

Blauw
Krijgen lesstofvermindering en
maken een deel van de
plusopdrachten die bij de les
horen. Plustaak/Rekentijger.
Thea
Machiel
Sandra
Willem
Betsie
Dennis

Uit bovenstaande niveaugroepen zal vanuit iedere categorie een gelijk aantal kinderen verdeeld
worden over de experimenteer- en controlegroep zodat in beide groepen hetzelfde aantal kinderen
op differentiatieniveau aanwezig is.
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