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Toelichting op de opzet van de eindrapportage 
 
Dit document bevat de eindrapportage van het project ‘Gebruik maken van de verborgen 
buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen voor socialisatie en persoonsvorming’. In dit 
praktijkgerichte onderzoeksproject stond de volgende vraag centraal: Hoe kunnen leraren in het 
basisonderwijs zo gebruik maken van de buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen, dat dit 
bijdraagt aan socialisatie en persoonsvorming van leerlingen? We hebben deze vraag beantwoord in 
een intensieve samenwerking met dertien leerkrachten van acht scholen van de besturen ASKO en 
Sirius (nu Zonova), de onderzoekscoördinatoren van deze besturen, en een opleider van de 
Universitaire Pabo van Amsterdam. 

Veel leerlingen ervaren een discontinuïteit tussen thuis en school. De theorie over Funds of 
knowledge beschrijft hoe scholen gebruik kunnen maken van de kennis en vaardigheden die 
leerlingen buiten school opdoen (hun verborgen kennis(bronnen)) om betrokkenheid bij school en 
leren te bevorderen. Het onderzoek had tot doel (a) goede voorbeelden te verzamelen en ordenen 
van hoe leraren in het basisonderwijs zicht kunnen krijgen op de verborgen kennis(bronnen) van 
leerlingen en hier gebruik van kunnen maken; (b) inzicht te verkrijgen in de effecten van het 
gebruikmaken van kennis(bronnen) van leerlingen op socialisatie en persoonsvorming; (c) inzicht te 
verkrijgen in de mechanismen die deze effecten kunnen verklaren. Daartoe werden de volgende 
deelvragen geformuleerd: 
1. Welke soorten buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen kunnen onderscheiden worden?  
2. Hoe kunnen leraren buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen zichtbaar maken? 
3. Hoe kunnen leraren buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen in hun onderwijspraktijk 

benutten ten behoeve van het versterken van socialisatie en persoonsvorming?  
4. Wat zijn de opbrengsten daarvan voor (a) individuele leerlingen; (b) de groep en (c) 

leerkrachten?  
5. Wat zijn de mechanismen die kunnen verklaren dat het benutten van buitenschoolse 

kennisbronnen van leerlingen tot opbrengsten voor socialisatie en persoonsvorming leidt? 
 

In overleg met NRO is ervoor gekozen om geen aparte eindrapportage op te leveren, maar te 
rapporteren in de vorm van wetenschappelijke artikelen en een praktijkboek. De inhoud van de 
wetenschappelijke artikelen is en wordt daarnaast ook verspreid in de vorm van praktijkpublicaties, 
maar deze maken geen deel uit van de eindrapportage.  De rapportage bestaat uit vier onderdelen:  
1. Een Nederlandstalige samenvatting; 
2. Een Engelstalig wetenschappelijke artikel waarin de deelvragen 1, 2 en 3 worden beantwoord;1 
3. Een Engelstalig wetenschappelijk artikel waarin de deelvragen 4 en 5 worden beantwoord;2 
4. Een ‘praktijkboek’ waarin we laten zien hoe leraren verborgen kennis(bronnen) van leerlingen 

kunnen signaleren, en hoe ze hier in hun dagelijkse lespraktijk gebruik van kunnen maken. 
  

                                                           
1 Van dit deel van het onderzoek is ook verslag gedaan in een artikel in Didactief: Gilde, J. ‘t, & Volman, M. 
(2019). Buitenschoolse kennis maakt je les rijker. Didactief, 49(9), 32-33.  Zie ook: 
https://didactiefonline.nl/artikel/buitenschoolse-kennis-maakt-je-les-rijker 
2 Van dit deel van het onderzoek zal ook verslag worden gedaan in een artikel in Pedagogiek in Praktijk (PIP) 

https://didactiefonline.nl/artikel/buitenschoolse-kennis-maakt-je-les-rijker


Samenvatting 
 
Als leerkrachten bewust gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van hun leerlingen, 
ontwikkelen leerlingen meer zelfvertrouwen en motivatie, en leren ze elkaar beter kennen. Dat zorgt 
weer voor betere sociale relaties in de klas.  Bij een deel van de kinderen op Nederlandse scholen, 
bestaan er thuis andere gewoonten en kennis dan op school. Als deze onbekend of ongewoon zijn 
voor de leerkracht, is het lastig om daar in het onderwijs op aan te sluiten. Het gevolg is dat 
leerlingen een discontinuïteit ervaren tussen thuis en school. De theorie over Funds of knowledge 
(buitenschoolse kennisbronnen) benadrukt leerkrachten de kennis en vaardigheden die kinderen 
meekrijgen vanuit hun eigen cultuur of achtergrond meer kunnen gebruiken in hun lessen. 

Samen met dertien leraren van acht Amsterdamse basisscholen (van de besturen Zonova en 
ASKO) deed de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar het gebruik van buitenschoolse 
kennis(bronnen) van leerlingen in de les en hoe dit kan bijdragen aan hun persoonlijke en sociale 
ontwikkeling. De leraren (groep 1 tot en met 8) verzamelden eerst goede voorbeelden uit hun eigen 
praktijk. Zij bleken verborgen kennisbronnen van leerlingen vaak toevallig te ontdekken, 
bijvoorbeeld wanneer een leerling zelf een onderwerp waarin hij/zij geïnteresseerd was ter sprake 
bracht, of als de leraar toevallig merkte dat een leerling iets goed kon (bijv. dansen of rappen) of veel 
wist over een onderwerp (bijv. winkelen, dierentuin, gezondheid). Vervolgens stelden de 
leerkrachten elk een plan van aanpak op om nog meer kennisbronnen van leerlingen te vinden en 
ermee te werken. Elke leraar volgde dat plan ongeveer een half jaar lang en hield een logboek bij. De 
leraren zijn twee keer geïnterviewd over hun aanpak en de effecten die ze zagen. Na afloop 
interviewden we ook 67 leerlingen. De leerlingen uit de bovenbouw vulden bovendien vooraf en 
achteraf een vragenlijst in waarin we vroegen naar de aandacht die ze op school ervaren voor hun 
persoonlijke ontwikkeling, hun relatie met de leerkracht en medeleerlingen, hun houding en 
vaardigheden ten aanzien van omgaan met diversiteit, en het sociale netwerk in de klas. De 
vragenlijst werd ook ingevuld door leerlingen uit een aantal vergelijkbare klassen waar niet bewust 
met verborgen kennisbronnen werd gewerkt (totaal N= 299).  

De leraren bleken op verschillende manieren te werk te gaan om buitenschoolse kennis en 
vaardigheden te ontdekken.  Om te beginnen gebruikten ze hiervoor gesprekken met ouders. Ook 
verzamelden ze informatie bij leerlingen zelf, bijvoorbeeld via een korte vragenlijst, gerichte 
observatie van een bepaalde leerling, of gesprekken. Soms leende een opdracht in de les zich hier 
goed voor. Daarnaast ontdekten ze ook vaak bij toeval dat leerlingen over bepaalde kennis, 
ervaringen of een speciaal talent beschikte. Als leerkrachten in hun lessen voortbouwden op de 
buitenschoolse kennis van leerlingen, ging het soms om kennis, een ervaring of een specifiek talent 
van een bepaalde leerling, maar ook wel om kennis(bronnen) die meer leerlingen in de klas deelden. 
In het eerste geval kreeg de betreffende leerling een rol als expert in een gesprek, les of project, in 
het tweede geval werd een onderwerp of werkvorm gekozen, aansluitend bij de interesse van een 
groep leerlingen. Ook de leeractiviteiten die hieruit voortvloeiden varieerden van korte gesprekken 
in de les tot hele lessen en zelfs projecten, resulterend in een musical, een voorstelling of een 
tentoonstelling.  

De belangrijkste buitenschoolse bronnen waar leerlingen hun kennis aan ontlenen bleken 
populaire cultuur en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding  (bijvoorbeeld computer games, rap 
muziek, dans en sport), en het gezin en de gemeenschap (bijvoorbeeld taal, religie, reizen, 
huisdieren, gereedschap, emoties). Leerkrachten benoemden ook pedagogische competenties die 
nodig zijn om verborgen kennisbronnen te kunnen signaleren, namelijk bewustzijn van het bestaan 



van buitenschoolse kennisbronnen, aandacht voor elke leerling, alertheid voor momenten waarop 
kennisbronnen zichtbaar kunnen worden, en flexibiliteit. Leerlingen tonen hun verborgen kennis 
bovendien gemakkelijker als je als leerkracht ook iets van jezelf laat zien. Om gebruik te maken van 
verborgen kennisbronnen moeten leerkrachten volgens hen gericht zijn op betekenisvolle 
leeractiviteiten, vertrouwen hebben in leerlingen en hen verantwoordelijkheid durven geven, en 
mee kunnen denken.  

De analyse van de vragenlijstgegevens liet geen significante effecten zien. De aandacht die 
de leraren besteedden aan de buitenschoolse kennis van leerlingen leidde niet tot een meetbare 
verbetering van de relatie die leerlingen ervaarden met de leerkracht en met medeleerlingen en tot 
een positievere houding en meer vaardigheden ten aanzien van omgaan met diversiteit. Ook 
ervaarden leerlingen geen toegenomen aandacht op school voor hun persoonlijke ontwikkeling. De 
leraren zagen echter wel degelijk positieve effecten op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van 
hun leerlingen. Ze constateerden dat leerlingen veel leerden over zichzelf en elkaar. Daarnaast zagen 
ze positieve effecten op de betrokkenheid van leerlingen in de les, hun leerhouding en leergedrag, 
samenwerkingsvaardigheden, zelfvertrouwen en welzijn. Ook zagen ze dat sommige leerlingen 
nieuwe ambities en een bredere blik ontwikkelden. Leerlingen bevestigden deze effecten ook in de 
interviews.  

De analyse van de vragenlijst liet ook geen significante effecten zien op het sociale netwerk 
in de klas. Nadat de leerkrachten hun plannen van aanpak hadden uitgevoerd, vonden leerlingen 
elkaar gemiddeld nog even aardig als daarvoor. De interviews lieten ook hier een positiever beeld 
zien. Om te beginnen gaven de leraren aan dat leerlingen elkaar beter leerden kennen. En in 
sommige klassen ontstond volgens de leraren een veiliger en positievere sfeer, meer onderling 
respect en gingen leerlingen beter met elkaar om. Ook leerlingen zelf gaven aan dat ze andere 
kanten van elkaar leerden kennen, en benoemden de positieve sfeer in de klas bij de activiteiten die 
gerelateerd waren aan hun buitenschoolse kennisbronnen. Leraren noemden ook positieve effecten 
voor zichzelf: ze leerden andere kanten van hun leerlingen kennen en versterkten naar eigen zeggen 
hun band met individuele leerlingen en met de klas als geheel. Ook verbeterde de relatie met 
sommige ouders. 
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Abstract 
 
Socio-cultural diversity in classrooms can result in inequality, when discontinuities between 
school and home make children perform below their abilities. The theories of funds of 
knowledge and funds of identity makes a plea for building on the skills and knowledge that 
students acquire in their families, communities and peer groups, and that may not be 
recognized by teachers, when these are from different socio-cultural backgrounds than their 
students. In a collaborative action research project we investigated how teachers in primary 
schools with a diverse student population uncover students’ funds of knowledge/identity 
(FoK/I) and use these in their teaching. In the course of a school year thirteen teachers first 
inventoried examples of good practice, and then applied new ways of finding and building on 
their students’ FoK/I. Data on their teaching activities were collected through pre-structured 
logbooks, individual teacher interviews and focus groups. Teachers were found to uncover 
students’ FoK/I purposefully, through conversations with parents and colleagues, and by 
gathering information from students themselves (through questionnaires, observations, 
conversations, and regular teaching activities), but also often accidentally. In using FoK/I 
they either placed an individual student in the spotlight or built on common funds of 
knowledge within the group of students by addressing a topic or using an approach that fitted 
their interests. These teaching activities varied from brief conversations to whole lessons and 
even projects. Teachers also pointed out pedagogical competences that teachers need for 
finding and drawing on students’ FoK/I.  
 

Keywords 

Funds of knowledge, funds of identity, (super)diversity, equity, primary school 

 

 

1. Introduction 

 

In the increasingly diverse educational contexts in contemporary societies, students may 

experience a gap between what they learn at home and what is expected from them at school 

(Banks, 1993; Cockrell, Placier, Cockrell, & Middleton, 1999). Teachers, on the other hand, 

with a different cultural and social background than their students, do not always recognize 

the knowledge and skills that students acquire outside of school. This discontinuity between 

school and home can result in students, particularly those with an ethnic minority or lower 

social economical background, losing their interest in school and performing below their 

abilities (Bronkhorst & Akkerman, 2016; Lee, 2001; Vedder, Horenczyk, Liebkind, & 

Nickmans, 2006). 

The funds of knowledge (FoK) approach was introduced and developed with the aim 

to bridge the gap between home and school, while avoiding deficit theorizing. Central to this 

approach is the assumption that students are competent and have knowledge and skills, 

developed through their life experiences outside school. Various ethnographic studies were 
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conducted, showing the accumulated bodies of knowledge, skills and information available in 

students’ households and communities (González et al., 2005; Moll, Amanti & González, 

1992). Also, several authors have documented how teachers can draw on those family and 

community FoK and use them for pedagogical purposes (Andrews & Yee, 2006; Joves, 

Siqués, & Esteban-Guitart, 2015; Moje et al., 2004; Moll et al., 1992).  

More recently, however, scholars have pointed out that family and community FoK 

are not necessarily related to students’ interests and experiences (Esteban-Guitart & Moll, 

2014; Rios-Aguilar, Kiyama, Gravitt, & Moll, 2011). For instance, Subero, Vujasinović, & 

Esteban-Guitar (2017) explain that having parents with knowledge and skills with regard to 

agriculture not necessarily means that children have incorporated those and that they are 

meaningful to them. Recent studies in the FoK field have therefore looked more specifically 

at children’s FoK and shown that students’ interests, talents and passions may also find their 

origin in other sources than the household or community (Andrews & Yee, 2006; Hedges, 

2015; Hedges, Cullen & Jordan, 2011; Subero, Vila & Esteban-Guitart, 2015; Moje et al., 

2004; Sugarman, 2010). In response to the wish of broadening the FoK approach, the concept 

of funds of identity (FoI) was introduced (Esteban-Guitart, 2012). The concept of FoI refers 

to “the simple premise that people have and accumulate not only their households’ funds of 

knowledge but also life experiences that ultimately help them to define themselves” (Subero 

et al. 2017, p.251). In studies that are based on this concept, in addition to ethnographic 

research, methodologies such as having students produce identity texts or other arts-based 

methods are used to reveal students’ interests and build on these to promote and support 

learning (Subero et al. 2017).  

When we introduced the funds of knowledge and funds of identity (FoK/I) approach 

in our collaboration with primary schools in Amsterdam, The Netherlands, it particularly 

inspired teachers in schools with a diverse student population. Several teachers expressed the 

wish to more systematically uncover their students’ FoK/I and draw on these pedagogically. 

However, they felt the literature did not offer enough relevant support for their specific 

situation; classrooms that include students with diverse SES and cultural backgrounds, and 

schools lacking the resources to allow them to do home visits. This resulted in a collaborative 

action research project with thirteen primary school teachers in which we inventoried and 

created examples of good practice of working with students’ FoK/I. Our aim was to develop 

an overview of methods for working with FoK/I that would be useful and inspiring for other 

teachers. We also aimed to contribute to the theory of FoK/I, through new insights in 

students’ funds, and pedagogical approaches to uncovering and building on these funds. Our 
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research question was: ‘How do teachers in primary schools with a diverse student population 

find students’ funds of knowledge/identity and use these in their teaching?’  

 

1.1 Funds of knowledge  

 

While many theories about discontinuity between home and school emphasize students’ 

deficiencies, the theory of funds of knowledge (FoK) focuses on students’ competences. Moll 

et al. (1992, p.133) refer to the FoK concept as “these historically accumulated and culturally 

developed bodies of knowledge and skills essential for household or individual functioning 

and well-being”. In their research project teachers worked as researchers who, through 

ethnographical research conducted during home visits, studied the households of their 

students. These households proved to be a rich source of funds of knowledge concerning 

farming and animal management, construction and building, trade, finance, medicine, 

household management, etc. These funds of knowledge were subsequently used in the 

classroom to relate the curriculum to the students’ life. In the literature several examples can 

be found that build on this approach (Andrews & Yee, 2006; Ares & Buendía, 2007; Hogg, 

2015, 2016; Lee, 2001; Mercado, 2005; Olmedo, 2004; Rubinstein-Avila, 2006). For 

instance, Andrews and Yee (2006) collaborated with a teacher to investigate the lives of two 

minority ethnic children (one Bengali, one Pakistani) in their family and community in the 

UK. This allowed the teacher to see how these children were engaged in mathematical 

activities at home, resulting in knowledge that could be drawn on in class. Hogg (2016) 

discussed how, in cooperation with parents and students, teachers learned about students’ 

FoK and consequently designed learning activities based on these. For example, one teacher 

scaffolded her students’ learning about Roman warriors by encouraging him to use and 

compare what he already knew about Māori warriors such as traditional burial practices. 

Several positive effects of using students’ funds of knowledge have been described. 

The use of funds of knowledge in the classroom can contribute to improving the relationship 

between students and teachers, because the teacher gets to know the student in a broader 

context than only the classroom and because exchanges between students and teachers 

become more active and personal (Barton & Tan, 2009; Irvine, 2003; McIntyre, Rosebery, & 

González, 2001; Moll et al., 1992). Drawing on students’ experiences also invites them to 

actively share and participate in the learning process, and builds bridges between students’ 

experiences and the formal curriculum, and thus supports academic learning (Subero et al., 

2017). Furthermore, visiting households allows to create a relationship of mutual learning and 
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trust between teachers and families, and may reduce prejudices and stereotypes (González & 

Moll, 2002; Moll et al., 1992).   

 

1.2 Funds of identity 

 

Two major limitations of the FoK approach have been pointed out, for which the concept of 

Funds of Identity (FoI) was suggested as a solution (Esteban-Guitart & Moll, 2014). The first 

limitation concerns the focus of FoK research, which is on the knowledge and lived 

experiences within the household and the community. However, as pointed out in the 

introduction, family and community knowledge is not necessarily meaningful for students 

(Subero et al. 2017). Moreover, the family and the community are not the only possible 

sources of students’ FoK. Moje et al. (2004) for example identified students’ experiences 

with their peer groups and popular culture as additional sources of their FoK. They thus 

distinguished four sources of secondary school students’ FoK: family, community, peers and 

popular culture. Students’ family funds of knowledge mostly appeared to revolve around 

parents’ work in and out of the home, and students’ traveling across countries. Community 

funds were related to ethnic identity and social activism, peer funds to the support students 

gave to each other, and finally popular culture to music, print magazines, news media, 

television and movies. Nowadays social media and the internet are obviously sources that are 

even more influential in students’ lives.  

A second limitation of the FoK approach that is pointed out is of a methodological 

character. In the original approach, students’ funds of knowledge are found through 

ethnographical research by teachers in the students’ family or community (Moll et al., 1992). 

This approach may highlight parents’ FoK but will not necessarily reveal FoK that students 

develop in other contexts. Moreover, this type of research is difficult to conduct and time-

consuming for teachers, even more so when students in a classroom are from various 

communities. Therefore, in a number of FoK studies, alternative ways to learn about 

students’ FoK have been used (e.g., Barton & Tan, 2009; Dworin, 2006; Smythe & Toohey, 

2009). For instance, in Dworin’s family stories project, children wrote stories about their 

families in English and Spanish, valuing both languages equally (Dworin, 2006). In another 

project, a teacher and children worked together in curriculum planning conversations to 

develop a series of lessons on food and nutrition, incorporating the students’ FoK (Barton & 

Tan, 2009). And in a third example, researchers conducted a community scan by collecting 

census and demographic representations of the community as well as interviewing teachers, 
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principal, parents and community leaders in order to develop a pedagogy that takes into 

account the world of the children outside of school (Smythe &Toohey, 2009).  

The concept of funds of identity (FoI) was suggested to overcome both limitations of 

the FoK approach. First, it entails a broader perspective, not limited to the family or 

community, when researching students’ funds of knowledge. Esteban-Guitart and Moll 

(2014, p.31) define funds of identity as “historically accumulated, culturally developed and 

socially distributed resources that are essential for a person’s self-definition, self-expression 

and self-understanding”. “Funds of knowledge…become funds of identity when the 

participants appropriate them and use them to define themselves” (Esteban-Guitart, 2014, 

p.753). Esteban-Guitart has organized FoI in five major types (2012, p.177), showing their 

multifaceted nature. FoI can be geographical (when an area of territory such as the city of 

Amsterdam or Gouda or the river the Meuse is a source of self-identification); practical (an 

activity related to work, sports or music etc.; many teenage girls identify with the activity of 

horse riding); cultural (national flags or symbols; e.g. the lion as a Dutch symbol that is 

pictured on official documents, but is also used as a mascot during football); social (friends, 

colleagues) and institutional (belonging to a religion or a family). As a sixth, additional 

category, Poole and Huang (2018, p.126) suggested existential funds of identity, defined as 

“positive and negative experiences that students appropriate in order to define themselves and 

to help them grow as human beings”. An example would be how being bullied as a child is a 

negative experience, affecting one’s identity.  

Second, the concept of FoI aims to overcome the methodological limitations of the 

FoK approach. These are addressed by FoI scholars through promoting a broader range of 

methodologies, in addition to ethnographic research, to reveal students’ FoI. Examples 

include students making videos, photographs and self-portraits, writing diaries and bilingual 

texts, and filling shoeboxes with significant items and bringing these into the classroom 

(Subero et al., 2017, p. 247). Teachers can use these methods in their lessons to uncover 

students’ knowledge, skills and interests and build on these to promote and support learning.  

 

1.3 The present study 

 

In most studies on using students’ FoK, classrooms are composed of students from one or 

two cultural communities, which makes doing ethnographic research in the students’ 

communities possible (Gonzáles et al., 1995; Hedges et al., 2011). However, in the increasing 

number of superdiverse cities all over the world, schools’ student populations include 
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students from several cultural communities. FoI research has suggested methods for 

uncovering students’ funds of knowledge/identity in ways that are more within reach of 

teachers in such an educational context. However, these studies have mainly been case 

studies of a particular (group of) students’ FoI (Andrews & Yee, 2006; Hedges, 2015; Hogg, 

2016; Sugarman, 2010) or of educational projects that employ a particular method to identify 

these funds (e.g. Dworin, 2006; Smythe & Toohey, 2009; Subero et al., 2015; Subero et al., 

2017). We collaborated with thirteen primary school teachers, who wanted to find out how - 

in their superdiverse educational context – they could uncover students’ funds of 

knowledge/identity and use these in their teaching. In exploring these questions we also 

learned about the types of FoK/I that can be found in superdiverse classrooms and we noticed 

that, besides the use of methods and techniques, finding and using FoK/I require particular 

pedagogical competences. Four sub-questions will therefore guide the presentation of our 

results:  

1. How do teachers find students’ funds of knowledge/identity?  

2. How do teachers use students’ funds of knowledge/identity?   

3. Which types of funds of knowledge/identity are found and used?  

4. Which pedagogical competences are needed for finding and using students’ funds of 

knowledge/identity? 

 

2. Methodology 

 

This study is based on a collaborative action research approach. Action research is concerned 

with improving practice as well as creating knowledge about practice (McNiff, Lomax & 

Whitehead, 1996). Karl and Kemmis (1986, p. 165) describe action research in education as a 

cyclical process aiming at change “in a specific situation, context, or working setting to 

improve teaching/learning”. Action research can be done in collaboration with different 

partners such as teachers, colleagues, students or parents (Pine, 2009). In this research we 

collaborated with primary school teachers. 

  

2.1 Participants and context 

 

Thirteen primary school teachers from eight different primary schools in Amsterdam, the 

Netherlands, actively participated in this research with their students. Seven teachers were 

working with students aged nine to twelve years old and five with students aged four to nine. 
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Twelve teachers were female and one male. Two teachers shared a class and otherwise all 

teachers taught a different class. The eight participating schools were situated in different 

areas of Amsterdam, meaning that the composition of their student population varied. 

Teaching in the schools in our research was based on different education concepts. In the 

Netherlands the large majority of schools is state-funded, but there is a lot of freedom for 

schools in how they teach the curriculum. Table 1 contains an overview of the participating 

teachers and schools. 

 

Table 1. 

Participants 

School 

(educational concept) 

Student population Number of 

participating 

teachers  

Age of students 

(grade) 

1 S-school culturally diverse 3 8-9; 9-10;  

(traditional) 

 

low SES  10-11 (grade 3, 4/5, 

6) 

2 B-school 

(traditional) 

 

culturally diverse 

low SES 

1 8-9 (grade 3) 

3 Ac-school 

(Developmental 

Education (DE)*  

 

homogenous 

high SES 

1 10-11 (grade 5) 

4 W-school 

(DE)*  

 

culturally diverse 

mixed SES  

2 4-6; 9-10 (KG, grade 

4) 

 

5 Ar-school 

(DE)*  

 

culturally diverse 

middle SES 

2 4-6; 11-12 (KG, 

grade 6) 

6 Re-school 

(Montessori)  

 

culturally diverse 

low SES 

1 6-9 (grade 1,2,3) 

7 Si-school (traditional) 

 

culturally diverse 

mixed SES 

 

2 7-8 (grade 2) 

8 Ro-school 

(traditional) 

culturally diverse 

low SES 

1 10-11(grade 5) 
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* Developmental Education (DE) is a pedagogical approach based on sociocultural theory wherein  students and 

teachers collaboratively work in the context of themes that refer to sociocultural practices and around which all 

learning is organized (van Oers, 2009). 

 

2.2. Data collection 

 

The study was conducted between September 2018 and June 2019. It consisted of two phases. 

During the first phase the teachers were introduced to the FoK and FoI theory in a starting 

meeting, and then gathered good practices of finding and using students’ FoK/I. These could 

be either examples found in their own teaching practice or examples form colleagues. The 

teachers were provided with a format to describe these examples. The format asked to 

describe the context of the example, which knowledge the example was about and from 

which type of knowledge source, how it was found, and how it was drawn upon, which effect 

was observed from using the knowledge, and which mechanism the teacher thought could 

explain the effect. Finally the format asked to mention possibilities for improvement. A total 

of twenty-six good practices were collected. In a second meeting the good practices were 

discussed and related to FoK/I theory and research. 

The second phase was composed of two cycles, each lasting about eight weeks, in 

which the teachers experimented with finding and using students’ FoK/I. For each cycle 

teachers made an action plan for how they intended to find and use funds of knowledge of 

students. The action plans for the first cycle were discussed in a (third) meeting, in which the 

teachers shared their ideas. The plans for the second cycle were discussed in a (fourth) 

meeting in which the teachers also shared their experiences during the first cycle and related 

these to the literature. During each cycle the teachers reflected on the enactment of their plan 

two to four times in a pre-structured logbook. Every teacher had the same logbook format to 

fill in, in which the following questions were asked: Which funds and which knowledge did 

you draw on? How did you find the funds of knowledge? How did you draw upon these 

funds of knowledge? What worked well and what worked not so well? The number of times 

the teachers filled in the logbooks and the richness of the information in the logbooks varied. 

A total of 72 logbook accounts were collected. At the end of each cycle, every teacher was 

interviewed, meaning that every teacher was interviewed twice. One teacher did not have 

time to write in the logbook due to other priorities and two teachers gave very few details. In 

those cases we used the interview to get as much details as possible. This phase was 

concluded with focus group interviews with the participating teachers, in which we reflected 
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with the teachers on the yields and challenges of working with students’ FoK/I. These 

interviews were each conducted with half of the group of teachers.  

Summarizing, the data consisted of 26 descriptions of good practices, 26 action plans, 

72 logbooks, 26 teacher interviews and two focus group interviews. 

 

2.3. Data analysis 

 

Content analysis (Miles & Huberman, 1994) was used to analyze the logbooks, the good 

practices as well as the interviews with the teachers and students. Atlas.ti 8 software was used 

to systematically summarize the findings. A number of deductive predetermined codes (see 

table 2) was applied to text segments of the interviews and logbooks.  

 

Table 2. 

Content of the codes 

Codes Content 

Source References to the source of students’ funds of 

knowledge: family, community, peers and popular 

culture. 

 

Knowledge References to the types of students’ FoK/I related to: 

specific knowledge about a topic (animals, travel 

behavior, elections, health, history,  music, 

sustainability), emotions, skills (computer, drawing, 

repairing, language), culture or background.  

 

Found References to how students’ FoK/I was found by the 

teacher.  

 

Used References to how students’ FoK/I was  drawn upon in 

class.  

 

Teachers’ actions and competences References to teachers’ pedagogical actions and 

competences needed to find and use students’ FoK/I.  

 

Triangulation was used to enhance the reliability of the study; a combination of action plans, 

logbooks, good practices, interviews and focus groups was used as data sources. In terms of 

trustworthiness, we discussed our preliminary results during a meeting with the participants 
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in order to check whether it reflected the participants’ reality. During the analysis, the results 

were discussed regularly among the two researchers.  

 

3. Results 

 

3.1 Finding FoK/I 

 

From the good practices, action plans, logbooks and interviews it became apparent that 

students’ FoK/I were found by teachers in many different ways. Teachers looked for FoK/I 

purposefully, through conversations with parents and colleagues, and through gathering 

information from students themselves - through questionnaires, observations and 

conversations with students. Sometimes regular lesson activities motivated students to reveal 

FoK/I. And it also happened that FoK/I were found accidentally (see table 3).  

To find students’ FoK/I some teachers asked parents at the beginning of the year 

about the talents of their children and what they liked to do at home. For instance, in one 

class several parents indicated that their child loved to play with Lego and could make 

beautiful constructions with it. Other parents told the teacher that their child was very 

creative and liked to draw or do crafts. One teacher learned from her colleague during a 

conversation that the children in her colleagues’ class has much enjoyed an activity about 

Fortnite. Another teacher mentioned that, when she gets a new class at the beginning of the 

schoolyear, she meets with the previous class teacher in order to learn about the class in 

general and about the students and their particular talents and interests.   

All teachers purposively gathered information from the students themselves to learn 

about their FoK/I. One of the teachers asked students to fill in a questionnaire about their 

talents. Most teachers had one-to-one discussions with students about their hobbies or used 

informal moments to chat with them, and observed students. Observation of students 

consisted of noticing what students talked about during their role play, presentations and 

during breaks (for instance Fortnite, Dragon Ball Z, football), what they enjoyed doing 

(dancing, rapping, drawing, football), and who was good at what during regular classes and 

when workshops were given by outsiders (using the I-pad, archery, drama, English language). 

It also included observing drawings of young children and trying to understand them. 

Students’ FoK/I were also found in the context of a particular lesson or a theme; 

especially classroom discussions were very helpful for this. It is common for primary 

teachers to sit down in a circle with students and discuss a topic: animals in the zoo, 
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travelling habits, food waste, etc. During such a conversation during a project on World War 

II one student revealed himself to be very knowledgeable about the nuclear bomb. When 

talking about wasting food, a teacher discovered how one of her students was good at 

cooking ‘wentelteefjes’ (French toast), whereas most of the other students had never eaten 

those. In other cases a student’s FoK/I became apparent in a conversation on something 

students watched on television in the classroom (e.g. a documentary on a child’s country of 

origin) or when visiting a museum.  

Finally, students’ FoK/I were sometimes found accidentally. While participating in a 

role play with young children about buying and selling flowers, one of the teachers 

discovered that one child was very knowledgeable about the topic as she often went with her 

mum to buy flowers. Other teachers described how younger children sometimes wanted to 

share and talk about something they were proud of, and asked the teacher to come and see 

something they had constructed (e.g. a garage or a museum). In some schools, older students 

sometimes asked their teacher if they could talk about a topic such as a theater play about 

Martin Luther King they were impressed by, or materials from the World War II from their 

grandparents. They also  made suggestions to the teacher about themes they were interested 

in (prehistory, dinosaurs, culture). 

 

Table 3. 

How are FoK/I found? 

How are FoK/I found? Examples 

through parents and colleagues 

  

 

 

• discussions with parents;  

• discussions with colleagues;  

• transmission of information when student changes teacher or 

class. 

  

through students: 

 

- purposive teacher activity 

 

 

• questionnaire; 

• one-to-one discussion with student;  

• informal discussion with group of students; 

• observations (during lesson or breaks);  

• student drawings. 

 

- as part of a lesson activity • classroom discussions, response to learning materials (book, 
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 documentary, pictures, poster). 

 

- accidentally  • participating in the activities of children (roleplay, sports); 

• student tells or shows; 

• students ask attention for a specific theme. 

 

3.2 Using FoK/I 

 

The analysis of the good practices, action plans, logbooks and interviews showed that 

teachers’ use of FoK/I either entailed placing an individual student in the spotlight or building 

on knowledge or skills that were shared by a group (or even the whole group) of students. 

FoK/I were used in different settings, with varying duration; sometimes this entailed just a 

brief conversation, sometimes a lesson, and in some cases a whole project, which might even 

go beyond the classroom and involve students from other classes and/or parents. Many 

teachers purposefully decided to use a moment to give a particular student the floor to share 

with the class something about themselves, often with the aim to allow them to gain 

confidence. For instance, after a school trip to the zoo, one teacher and the children talked 

about how animals hide food. A six year old girl who was new in the classroom, still learning 

Dutch and shy, starting talking about a tree, her hiding spot in her home country. The teacher 

decided to sit with her to have a one-to-one conversation and together they looked at different 

pictures of trees. Later on, the girl was able to tell her story with the support of the 

illustrations to the entire class, which gave her the opportunity to gain confidence and for 

other children to get to know her better.  

 Another setting in which teachers used FoK/I was a lesson during which a student 

acted as an expert, sometimes planned and sometimes unexpectedly. Students’ expertise 

included knowledge about specific subjects such as insects, the atom bomb, religion, road 

construction, or skills in areas such as using the computer or the I-pad, speaking a foreign 

language, and making poems. Ways in which teachers made the student act as an expert were 

giving a  student a particular responsibility, making him/her an assistant, or asking the student 

to teach a lesson (e.g. an English language lesson). In one class eleven to twelve years old 

students were following a lesson about making a rap. One girl who did not talk much in class 

and whose performances were below average made the most beautiful raps. As the teacher 

and other children realized this, they came to her to ask for help and advice. In projects, 

students were sometimes asked to organize workshops for other children based on their 
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talents. One student who experienced learning difficulties in regular class became a tour 

guide of the French museum in the class, as he spoke French fluently. 

 When drawing on the FoK/I of the whole group of students, creative methods were 

often involved, such as making a drawing, rap, poem, drama, story, newspaper, film, game, 

dollhouse, poster, lapbook, dish. On the one hand students’ FoK/I often concerned creative 

skills, on the other hand creative methods offer the opportunity for students to explore topics 

that are personally meaningful for them. For instance, students (age nine to ten) were asked to 

make a lapbook about a province of the Netherlands of their choice. A lapbook is a file folder 

that students fill with games, mini-books and facts about a specific topic. The choice of the 

students was based on personal interest. One student who did not like geography became very 

motivated after she realized that she could take the province of her grandparents. Another 

teacher used popular, Dutch song texts with holes for children to practice conjugating verbs.  

 Several teachers worked with students’ FoK/I for a longer duration in a project, 

often going beyond the classroom and involving parents or other students. Two teachers of 

eleven to twelve years old students decided to use FoK/I in their end of the year musical. In 

one class the dances of the musical were designed by two girls who taught them to the other 

students. In the other class a girl wrote poems which were bundled in a booklet and sold at 

the musical, the money went to charity. The class chose for the musical to be about culture. 

Students formed different cultural group (Ghanaian, Antillean, Surinamese, mixed 

international) and created dances. The Surinamese group wanted to do a traditional dance 

with drummers. One of the students, who plays in a band, composed the music and taught it 

to his classmates. The children with parents even prepared a dinner with food from all over 

the world for the audience.  

 Several projects involved a longer duration and a considerable end result, worth 

sharing with other people such as parents and other students. This was done in various ways. 

For example, in one school several lessons were spent with groups of children from grade 

one, two and three designing islands with all the facilities the students considered necessary. 

Parents were invited to come and see the end results. A class combining students from grade 

one, two and three, organized an exhibition of islands that they had designed in groups, a 

grade six invited parents to their museum about WWII with items and games developed by 

students. In several classes the end of school musical or other performances for parents and 

families involved children using and showing their talents.  

 

Table 4. 



15 
 

How are FoK/I used? 

   Individual student’s  

FoK/I 

Group’s FoK/I 

Moment • in individual 

conversation  

• in classroom 

conversation 

 

 

Lesson • student as expert: poet, 

rapper, using electronical 

equipment, knowledge 

about road construction, 

flowers, animals, 

religion, language 

 

• use in FoK/I-related 

activities: drawing, map, 

rap, poem, drama, story, 

newspaper, cooking, film, 

lapbook, game, poster 

 

Project • Student as expert: use of 

knowledge or skill to 

give a workshop or 

guided tour for other 

students  

• themes (jobs in and 

around the house, 

designing an island) 

• end of the year musical or 

other performance 

• celebration of 

cultures/religions 

• food market 

• exposition 

• presentation for parents 

 

Various learning goals were addressed in building on the FoK/I of (a group of) students. 

Students’ knowledge and skills were used as an occasion to acquire new knowledge or 

practice new skills, academic (Dutch language, mathematics, reading, listening, geography, 

research, learning about a different culture), creative (drama, dance), or social-emotional 

(self-confidence, dealing with challenges). 

 

3.3 Types of funds of knowledge/identity 
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In our research the FoK/I that teachers found and used were from two main sources: popular 

culture and leisure time; and family and community. Knowledge acquired through popular 

culture consisted of knowledge about computer games, such as Fortnite, Battleship and 

Minecraft. Teachers built on this knowledge for designing motivating learning activities; 

describing in detail a character from Fortnite as a Dutch language skills activity, or using 

Minecraft in a mathematical activity aimed at learning about the calculation of surfaces. In 

one class, Dragon Ball Z characters were very popular among boys. When the teacher learned 

that two parents were very skilled at drawing those, she invited the parents to come and teach 

her students. Music was also popular, especially rap among the older children (age ten to 

twelve). Some teachers used songs and dances from YouTube to identify the FoK/I of their 

students. Besides popular culture, other leisure activities such as dancing, football and 

gymnastics were important sources of knowledge for many students. Peers and popular 

culture appeared hard to distinguish as sources, as students’ interest in popular culture were 

always shared with peers and sometimes the entire class. For instance, Fortnite was very 

popular among entire classes and dancing was a shared interest by groups of students.  

 Family and community appeared to be closely related and often difficult to distinguish 

sources. Knowledge from these sources for example concerned language, religion, travelling, 

animals and pets, flower shopping, construction tools, sustainability, peace and emotions. 

Teachers used  this knowledge by having students teach each other some words in the 

language they speak at home, interviewing a family member who worked at a utility 

company on the topic of sustainability, and discussing by which means of transport students 

go to school and what they do when taking the bus or the car.  

 It is noticeable that in the lower grades (age four to six) teachers used mostly themes 

that were close to the children’s experiences at home or in the community, whereas we only 

found one example of using popular culture in these grades (the use of beyblades). 

 

Table 5. 

Sources of FoK/I and knowledge areas  

Sources Knowledge areas 

popular culture and leisure time language, music, culture, sports, relationships, 

collaboration, several substantial topics 
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family and community language, religion, culture, daily travel, animals and 

pets, flower shopping, construction tools, sustainability, 

peace, emotions 

 

3.4 Teacher competences  

 

In the logbooks, good practices and interviews teachers also reflected on their actions and the 

pedagogical competences needed for finding and draw upon FoK/I. Teachers indicated that, 

in order to find students’ FoK/I, you first of all need to be aware of the existence of these 

funds. Secondly, it is important to be attentive to students, and to be alert for knowledge that 

students may possess. Thirdly, one must show sincere interest in that knowledge. One teacher 

described how she was talking with her four to six years old students about which animals 

live in the zoo and how in other countries these animals live freely in the nature and not 

enclosed. One boy then named sheep. The reaction of the teacher was that sheep do not live 

in the zoo, to which the student replied that there are many sheep walking freely in Morocco. 

The teacher described how she saw that the student was disappointed that she did not give 

him more attention after his contribution. The teacher therefore decided to get a book about 

sheep, look for pictures of a herd of sheep in Morocco, and sit down with the student to ask 

questions, showing genuine interest in talking about the sheep he had seen. In the interviews, 

she pointed out that listening and watching non-verbal reactions are important competences 

in order to be able to find students’ FoK/I. Teachers also mentioned more structured methods 

that invite students to talk about their experiences related to a chosen theme. 

Several teachers mentioned that showing something of yourself, which implies 

making yourself vulnerable, can stimulate students to do the same. One teacher, who had his 

students making rap songs, also wrote a rap about his own life and his cultural background 

and performed it in front of his students. Several teachers mentioned the importance of 

showing vulnerability, for example by expressing their fears, and showing that they have 

gaps in their skills and knowledge for which they need support from the children. One teacher 

had observed that some of her students really love football. After a football workshop 

organized by the Ajax Foundation (Ajax is the most successful football club of Amsterdam), 

she used football examples in mathematics, which students liked a lot. She also explained to 

her students that she was unable to keep up the ball, but that she would like to learn how to 

do it. Students then started coaching and motivating her, which ultimately positively affected 

the climate in her class. 
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According to all teachers, finding students’ FoK/I requires openness and flexibility. 

Teachers explain how students come up with ideas that need more time than first planned by 

the teacher. For instance, when students of one of the teachers started writing a rap, they got 

so enthusiastic that they also wanted to come up with their own beat which took extra time. 

Sometimes students come up with stories or knowledge in relation to a theme, showing their 

interest in it and then the teacher needs to decide whether or not to give the floor to the 

student at that moment. Teachers indicated that they had to practice in letting go of the 

planning for a moment, in order to seize the opportunity to discover students’ FoK/I. Some 

teachers also pointed out how keeping logbooks or being interviewed helped them reflect on 

and become aware of the actions they took to find and use students’ FoK/I.  

Teachers mentioned three important pedagogical competences they needed in drawing 

on students’ FoK/I: being focused on the meaningfulness of learning activities, trusting 

students and giving them responsibility, and thinking along. Some teachers explained how 

they built on the input of their students in order to develop themes with which the children 

could easily identify, such as health, insects, emotions etc. In this sense, making use of 

students’ FoK/I is a way to improve the meaningfulness of learning in school. One of the 

teachers unexpectedly found her students to show an interest in handprints during the 

prehistorical times, and therefore decided to elaborate on that theme. Another teacher 

described how, during a discussion about insects, several children appeared to have an 

interesting story about cockroaches, which made her decide to develop some lessons around 

this theme. In the schools that used the Vygotsky-based pedagogy of Developmental 

Education, it was common practice to develop such themes together with the students and to 

use sociocultural practices as contexts for learning.  

Teachers also described that they learned to trust their students, and, sometimes 

hesitantly at first, gave students space and responsibility. For instance, a teacher encouraged 

three students, who were fluent in English, to develop and teach an English lesson. She had to 

trust that they were able to take over her role. Another teacher was motivated by the wish of 

her students to make a movie about their schoolyear. Even though the idea actually scared 

her, she let her students take responsibility and control over the process.  

Thinking along is another action that is required, when building on students’ FoK/I, 

and that was described in detail by many teachers. They refer to facilitating and scaffolding 

the learning process by providing materials (books about a topic, pictures, information 

sheets), offering structure (setting goals and making a planning), talking with students and 

asking questions to encourage them to reflect, and going into depth. In the example of 
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students making a movie, the teacher encouraged them and would think along when students 

asked for her help. She supported students’ planning and group processes. Some teachers also 

mentioned thinking along focused on individual students, in order to help them assume a role 

in a project. For instance, they encouraged students to think about their talents and how they 

could use those to make a contribution to the project.  

 

Table 6. 

Pedagogical competences for finding and using FoK/I 
Pedagogical competences for finding FoK/I  

paying attention • being aware 

• being alert 

• showing sincere interest 

 

showing something of yourself 

 

• sharing own experiences 

• vulnerability 

 

flexibility • openness 

• flexibility 

Pedagogical competences for using FoK/I  

being focused on meaningfulness • taking into account students’ experiences and 

relating the curriculum to students’ life, 

• choosing a sociocultural practice as context for 

learning 

 

having trust and giving responsibility 

 

• giving students room, space and freedom, 

encouragement  

 

thinking along  • asking questions, encouraging reflection and 

going into depth 

• facilitating by providing materials 

• offering structure (setting goals, rules; planning) 

• coming up with ideas that relate to a student’s 

specific FoK/I  

 

4. Discussion and conclusion  
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When teachers get more insight in their students’ funds of knowledge and funds of identity, 

they can draw on students’ experiences and resources in order to connect the curriculum with 

students’ interests, prior knowledge and life experience, making their lessons more 

meaningful to students (Esteban-Guitart & Moll, 2014; Hogg, 2011; Moll et al., 1992). This  

is highly relevant with a view to inclusion and equal opportunities for a diverse student 

population in the increasing number of superdiverse cities all over the world. In a 

collaborative action research project we investigated, together with thirteen primary school 

teachers from primary schools with a diverse student population, how they found students’ 

funds of knowledge and used these in their teaching. We thus aimed to provide an overview 

of ways in which teachers can uncover and draw on students’ FoK/I that would be inspiring 

for other teachers.  

 Teachers found students’ FoK/I in a variety of ways: through conversations with 

parents and colleagues; by purposefully gathering information (e.g. through questionnaires, 

observations and conversations with students); through teaching activities during lessons; and 

often FoK/I were also found accidentally. Teachers either used FoK/I of an individual 

students or drew on FoK/I of a group of students or the whole class. They did so in activities 

that varied from brief or longer conversations to whole lessons and even projects. The FoK/I 

that teachers found and used were from two main sources: popular culture and leisure time 

(e.g. computer games, rap music, dancing, football language) and family and community (e.g. 

language, religion, travelling, pets, construction tools, emotions). Teachers emphasized that 

in order to be able to find students’ FoK/I teachers first of all need to be aware of the 

existence of students’ FoK/I; they  to be attentive to students, alert and. For drawing on 

students’ FoK/I three pedagogical competences were mentioned as important: having trust in 

students, thinking along, and being focused on the meaningfulness of learning activities. 

 The knowledge that teachers uncovered during the project can indeed be characterized 

as funds of identity; it concerned knowledge that students experienced as meaningful and as 

part of who they are. Some examples were obviously funds of knowledge; knowledge that 

students acquire in their families and community, such as knowledge of language, religion, or 

certain types of food. However, many examples concerned popular culture and peer group 

knowledge, as was already suggested by Moje et al. (2004). Other than Moje et al. (2004), 

however, we could not distinguish peers and popular culture as separate be sources. This may 

be explained by the younger age of the students in our study, for whom leisure activities are 

largely undertaken with peers and often concern playing computer games. It also proved 

difficult to distinguish family and community sources, maybe again because of the young age 
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of the students, who do not participate in the community independently but rather through 

their families. The fact that in the lower grades teachers mainly used FoK/I from the 

children’s home and community, rather than popular culture, is interesting, given that Hedges 

et al. (2011) in their research in kindergarten (children aged 6 months to five years old) found 

that references to popular culture were the most numerous, including television programs, 

fast-food restaurants and movies.  

 We did find some of the types of FoI that were distinguished by Esteban-Guitart 

(2012) in our data. However, they were unevenly represented. Cultural and practical funds 

were best represented, followed by geographical and social funds of identity. We found no 

examples of the institutional type. In the example of the end of the year musical, students 

used many cultural symbols such as the flag, a dish and a traditional dance from their country 

of origin. In other examples, children taught words from their mother tongue to fellow 

students and parents came to talk about their religion and culture. Doing repair work in the 

home, shopping for flowers, playing a music instrument or practicing a sport can be 

considered practical funds of identity. In this category we also classified leisure activities 

such as playing Fortnight, Minecraft, listening to or singing popular songs As for the 

geographical category, children told the teacher about animals or a tree they knew or saw in 

their country of origin or where they went for visiting family, such as Morocco and Curacao. 

Finally, children mentioned parents, grandparents and other family members in their stories 

and schoolwork. The category of existential funds that was proposed by Poole and Huang 

(2018) did not really occur. This may be due to the young age of the students, but teachers 

may also not be particularly keen to address experiences that are emotional and difficult to 

handle for students. Nevertheless we think that the approach of this research project may also 

be a way to address this types of experiences in the classroom, although of course this should 

be done with care. The same holds for perspectives of students that teachers may find 

undesirable or inappropriate (e.g. discriminatory). This approach allows such perspectives to 

come to the fore, which makes it possible to discuss them and present students with 

alternative views.  

 This study has a number of limitations. First of all, several grades and schools 

working from different educational concepts were involved in the study. This may be 

considered a lack of focus, but on the other hand this resulted in a wide range of possible 

ways to find and draw on FoK/I, that may inspire other teachers and that enabled us to come 

up with a meaningful categorization. A focus on a particular grade or on a particular method 

of finding or drawing on FoK/I is however recommended for future studies. Secondly, the 
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methods that FoI researchers proposed as an addition to the ethnographic methodologies of 

the FoK approach (e.g. making self-portraits, writing diaries, and filling shoeboxes) were 

hardly used by the teachers in our study. This may be explained by the fact that they focused 

on methods that were close to their usual practice. Future research on the effects of particular 

methods of finding and using FoK/I, however, should include such arts-based methods, as 

they seem promising, and not that difficult to fit in. Finally, we did not study the effects of 

teachers’ endeavors in revealing and drawing on students’ FoK/I. Future research should 

investigate whether drawing on FoK/I results in effects at the student level, such as improved 

learning results, motivation for learning and self-confidence.  

Finally, we would also like to point out some risks and pitfalls of the approach of 

drawing on students’ FoK/I itself. First of all some teachers seemed to be drawn towards 

revealing special talents of individual students, whereas the FoK/I approach emphasizes that 

every student has knowledge and experiences that are worthwhile. Another pitfall is to 

overemphasize differences between students and adopt an essentialist or folkloristic 

approach, when drawing on students’ cultural background (Gay, 2003). Attention for 

students’ cultures should go beyond food, dance and music. Thirdly, drawing on students’ 

FoK/I is not only about making teaching more motivating by focusing on issues that are 

familiar to students. Using students’ FoK/I aims to go deeper and further than that. It aims to 

make students experience that the knowledge and skills they have acquired in their families, 

and communities, in their leisure time and with their peers are worthwhile, while at the same 

time connecting these knowledge and skills with the curriculum that students are supposed to 

master, and thus bridge the gap that may exist between students’ experiences in and out of 

school. 
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Abstract 
 
Knowledge that students acquire outside school may not be recognized when teachers have 
different social-cultural backgrounds than their students. The theory of funds of 
knowledge/identity (FoK/I) makes a plea for teaching that draws on students’ knowledge, 
skills and experiences. This study investigated the effects of using students’ FoK/I on their 
personal and social functioning and on social cohesion in the classroom, using a mixed-
method quasi-experimental design. Thirteen teachers applied several ways of finding and 
drawing on their students’ FoK/I; eight teachers and their students participated as a control 
group. Quantitative student data were collected (N= 299; pre-post control group) and students 
from the intervention group were interviewed after the intervention (N= 67). Teachers from 
the intervention group completed logbooks and were interviewed individually twice during 
the intervention, and in a focus group setting after the intervention. The analyses of the 
quantitative data did not show significant effects. However, teachers and students reported 
effects on students’ engagement, learning behavior, learning attitudes, collaboration skills, 
self-confidence, general well-being in the classroom, ambitions and perspective taking. Also 
positive effects on the climate in the classroom were reported, such as students getting to 
know each other better, increased respect among students, improved interactions, common 
ownership of and involvement in learning, and a safer and more positive atmosphere in the 
classroom in general. 
  
Keywords 
Funds of knowledge, funds of identity, primary school, personal and social functioning, 
social cohesion 
 
 
1. Introduction 
 
Socio-cultural diversity in classrooms can result in inequality, when discontinuities between 

school and home make children perform below their abilities. Most theories about these 

discontinuities emphasize students’ shortcomings. The theory of funds of knowledge/identity 

(FoK/I), however, focuses on students’ competences (Moll, Amanti & González, 1992; 

Esteban-Guitart & Moll, 2014). It makes a plea for building on the skills and knowledge that 

students acquire in their families, communities, peer groups and through social media and 

that may not be recognized by teachers, when these are from different social-cultural 

backgrounds than their students. Several positive outcomes of drawing on students’ Fok/I are 

mentioned in the literature. It is argued that it enhances students’ school engagement 

(González, Moll & Amanti, 2005; Llopart & Esteban-Guitart, 2017) and helps them connect 

with new learning content and thus supports academic learning (Subero, Vujasinović & 

Esteban-Guitart, 2017). An improved student-teacher relationship is also mentioned (Barton 

& Tan, 2009; Irvine, 2003; McIntyre, Rosebery & González, 2001). Some authors focus on 

non-academic outcomes, such as empowerment of students (Poole, 2017; Subero et al., 2017; 
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Ordonez, Siques & Esteban-Guitart, 2018).) and enhancing student agency (Charteris, Quinn, 

Parkes, Fletcher & Reyes, 2016). However, few studies have actually measured effects of 

using students’ FoK/I, and particularly the positive effects in the social and personal domain 

are vaguely defined. In order to address this gap, we conducted a mixed-method experimental 

study, in which we investigated the effects of drawing on students’ FoK/I on their personal 

and social functioning and on social cohesion in the classroom.  

 

1.1 Funds of knowledge and funds of identity 

 

In the Netherlands, as in other countries, many students experience a gap between the 

knowledge they learn at home and in school (Banks, 1993; Cockrell, Placier, Cockrell & 

Middleton, 1999). Teachers, on the other hand, who have a different cultural and social 

background than their students, do not always recognize the knowledge and skills that 

students already have acquired. This discontinuity between school and home can mean that, 

in particular children with an ethnic minority or lower social economical background, lose 

their interest in school and perform below their abilities (Bronkhorst & Akkerman, 2016; 

Lee, 2001).  

While many theories about discontinuity between home and school emphasize 

students’ shortcomings, the theory of funds of knowledge focuses on students’ competences, 

and the skills and knowledge they acquire outside of school. Funds of knowledge theory 

argues that teachers can decrease the gap between school and home by drawing on the 

knowledge and skills that students acquire in their families and communities and can thus 

support academic learning (González et al., 2005; Hogg, 2011). Recently, however, scholars 

have pointed out that the knowledge students acquire outside school encompasses more than 

what they learn in the family and community. Moje et al. (2004) proposed to also focus on 

knowledge and skills that students acquire in their peer groups and from popular culture. 

Nowadays social media and the internet seem important learning contexts. Esteban-Guitart 

and Moll (2014) suggested the concept of funds of identity, that focuses on funds of 

knowledge that are meaningful for students, as family and community FoK are not 

necessarily related to students’ interests and experiences. In this study we speak of ‘funds of 

knowledge and identity’ (FoK/I), as we think the term ‘knowledge’ expresses the value of 

students’ funds for school learning, whereas the term ‘identity’ emphasizes that it is only 

useful to draw on knowledge that is meaningful for the student.  

 



4 
 

1.2 Educational outcomes in the personal and social domain 

 

Over the past few years, Biesta’s (2010, 2015) argument that education is not only about 

qualification, but always also functions in relation to two other domains of purpose - 

socialisation and subjectification - has gained great popularity. Drawing on students’ FoK/I 

was initially mainly related to the domains of qualification. It was argued that it yields 

academic outcomes and improves students’ learning (qualification) (Lee, 2001; Subero et al., 

2017). Also conditions for learning were mentioned that can be improved by acknowledging 

and building on students FoK/I: engagement with learning (González et al., 2005; Llopart & 

Esteban-Guitart, 2017), and an improved student-teacher relationship (Barton & Tan, 2009; 

Irvine, 2003; McIntyre et al., 2001). But more recently the value of using FoK/I is also 

promoted with arguments that are related to the domain of purpose that Biesta calls 

‘subjectification’, which refers to “the way in which children and young people come to exist 

as subjects of initiative and responsibility rather than as objects of the actions of others” 

(Biesta, 2015, p.77). Poole (2017), Subero, Llopart, Siques and Esteban-Guitart (2018) and 

Ordonez et al. (2018) see empowerment of students as an important purpose of using their 

FoI and Charteris et al. (2016) discussed how it may enhance students’ agency.  

Least common in pleas for drawing on students’ FoK/I are arguments related to 

socialization: initiating students in traditions and ways of being and doing (cultural, 

professional, political, religious) that we want them to become part of (Biesta, 2015, p.77). 

Rather, using FoK/I is seen as a way to acknowledge traditions and ways of being and doing, 

that students are already familiar with and part of, but that are not recognized or valued at 

school. Nevertheless, ways of being and doing are imaginable that teachers would want to 

introduce students to, that are promoted by the FoK/I approach. In many Western societies a 

renewed interest in the socialization function of education has occurred in the past decades, 

as a response to increased ethnic and cultural diversity, growing individualization and 

concerns about a presumed erosion of social cohesion. This was accompanied by a growing 

interest in educational research into aims and outcomes in the social domain (OECD, 2007). 

Such ‘social outcomes’ on the one hand concern knowledge, skills and attitudes that 

individual students need in interpersonal interactions and in society at large (Ten Dam & 

Volman, 2007). On the other hand the term refers to outcomes of education at a collective 

level, such as social cohesion (Dijkstra & De la Motte, 2014). 

As to the individual level, Ten Dam and Volman (2007), based on a literature review, 

distinguish an intrapersonal, an interpersonal and a societal dimension of social competence. 
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The intrapersonal dimension includes for example self-confidence, self-respect and self-

knowledge, outcomes that can easily be related to purposes of using FoK/I mentioned in the 

literature. The interpersonal dimension among others includes social values, social cognition, 

and communicative skills. The societal dimension refers to, for example, a democratic 

attitude, and being able to deal with (cultural) differences. Again these are outcomes that 

working with students’ FoK/I might contribute to.  

At the collective level, social cohesion in the classroom is an upcoming research 

domain since network analysis techniques have developed fast over the past few years (e.g. 

Munniksma, Stark, Verkuyten, Flache, & Veenstra, 2013; Stark, 2011). A positive effects of 

paying attention to students’ funds of knowledge on the social network in the classroom is 

not often suggested in the literature, but seems obvious: students get to know each other 

better and may gain a better understanding of each other’s experiences.  

 

The present study 

 

In a previous paper we described how teachers used several ways of finding and drawing on 

students’ FoK/I (’t Gilde & Volman, 2020). However, we were also interested in the effects 

of using students’ FoK/I. In this article we particularly focus on effects in the social domain. 

Our research question was: What are the effects of using students’ FoK/I on their personal 

and social functioning and on social cohesion in the classroom?  

We focused on a number of social outcome variables for which valid and reliable scales 

were available: 1) students’ well-being in the classroom in terms of relationships with the 

teacher and classmates, and 2) students’ attitude and skills concerning dealing with 

differences. We were also interested in whether working with students’ FoK/I would affect 

students’ personal development. As this outcome is intended to differ per student, we used a 

scale that does not measure actual outcomes but the extent to which students experience a 

focus on personal development in the classroom. Finally we wanted to measure effects on the 

social network in the classroom. We hypothesized positive effects of using students’ FoK/I 

on: 

1. Students’ well-being in the classroom 

2. Students’ attitudes and skills concerning dealing with differences  

3. Perceived focus of the school on personal development  

4. The social network in the classroom 
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As we expected a broader variety of social outcomes in the social domain than can be 

measured with the scales we employed, and as we also aimed at a more in-depth 

understanding of the effects of using of students’ FoK/I and mechanisms underlying these 

effects, we also approached our research question in a more open way through interviews.  

 

2. Methodology 

 

2.1 Research design 

This research used a mixed methods pretest-posttest control-group design. In the course of a 

school year thirteen teachers applied several ways of finding and building on the FoK/I of 

their students (intervention group). Eight teachers and their students who did not work with 

students FoK/I were also involved. In order to establish effects of drawing on students’ 

FoK/I, student data were collected with a questionnaire. In order to find additional effects and 

to get more in-depth insight in the effects measured by the questionnaire, and the mechanisms 

underlying these effects, student and teacher interviews were conducted. Group interviews 

were conducted among the students in the intervention group at the end of the intervention. 

The teachers in the intervention group were interviewed individually twice, once half way the 

intervention and once at the end, and the intervention was evaluated in two focus group 

interviews, for which the teachers were divided in two groups. Teachers also reported on their 

activities in a pre-structured logbook two to four times while carrying out the intervention. 

 

2.2 Participants  

 

Thirteen primary school teachers from eight different primary schools in Amsterdam, the 

Netherlands, participated in the intervention with their students. The questionnaire was also 

filled in by a control group, consisting of students from eight classes from four schools that 

did not participate in the intervention. The schools were situated in different areas of 

Amsterdam with varying populations, which also caused the student populations to vary.  

Table 1 gives an overview of the participants. 

 

Table 1. 

Participants 
School student population N teachers age (grade) of N students 
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(intervention group) participating in 

intervention and 

interviews  

students (grade)  questionnaire / 

interviews 

1  

S-school 

 

multicultural 

low SES 

3 8-9 (grade 3) 

9-10 (grade 4/5) 

10-11 (grade 6) 

 

-/3+3 

24/6 

30/4 

2  

B-school  

multicultural, 

low SES 

 

1 8-9 (grade 3) -/3+3 

3  

Ac-school 

homogenous 

high SES 

 

1 10-11 (grade 5) 28/5 

4 Multicultural  2 4-6 (KG) -/- 

W-school 

 

High and low SES   9-10 (grade 4) 20/5+3+3 

5  

Ar-school 

 

multicultural 

middle SES 

2 4-6 (KG) 

11-12 (grade 6) 

-/- 

23/4+2+2 

6  

Re-school 

 

Multicultural 

low SES 

1 6-9 (grade 1,2,3) -/5 

7  

Si-school  

Multicultural  

High and low SES 

 

2 7-8 (grade 2) -/3+3 

8  

Ro-school 

multicultural 

low SES 

 

1 10-11(grade 5) 19/4+3 

Total    144/67 

School 

(control group 

student population N groups age (grade) of 

students  

N students 

questionnaire  

9  

H-school 

 

Multicultural 

low SES 

1 10-11 (grade 6) 19 

10 

R-school 

 

multicultural 

low SES 

2 9-10 (grade 4 

10-11 (grade 5)  

27  

21 

11  

I-school 

multicultural  

low SES  

4 9-10 (grade 4) 

10-11 (grade 5) 

9 

9 
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11-12 (grade 6) 9 & 7 

 

12 

Ws-school 

homogenous  

high SES 

 

1 9-10 (grade 4) 

11-12 (grade 6) 

27 

27 

Total  8  155 

 

From the thirteen teachers who actively participated in the intervention, eight teachers were 

working with students aged nine to twelve years old and five with students aged four to nine. 

Twelve teachers were female and one male. Two teachers shared a class and therefore were 

interviewed together.  

Although the teachers taught children aged four to twelve years, only students from 

grades 4, 5 and 6 (aged 9-13) were asked to fill in the questionnaire, because of the required 

reading, comprehension and reflection skills. As table 1 shows, the questionnaire was filled in 

by students (N=144) from six classes (five schools) that participated in the intervention and 

students (N= 155) from eight classes (four schools) that formed the control group.  

Group interviews were conducted with students (N= 67) from the classes in the 

intervention group, except for the students from Kindergarten (age 4-6 years old). In pilot 

interviews it proved difficult for these young children to reflect on the activities of their 

teachers as they could not remember these. The interviews were conducted in groups of two 

to four students. 

 

All teachers and students participated in the research voluntary. Informed consent was 

obtained from teachers, students and their parents. Teachers and the parents of students who 

were interviewed signed a consent form. As the questionnaire did not ask for personal data, 

parents of the other students were only invited to object if they did not want their child to fill 

in a questionnaire. The study was approved by the ethics committee of the Faculty of Social 

and Behavioral Sciences of the University of Amsterdam.  

 

2.3. Intervention: finding and building on FoK/I  

 

The intervention took place between September 2018 and June 2019. Five meetings were 

held with the participating teachers, each lasting one and a half hour. In the first meeting the 

teachers were introduced to FoK and FoI theory and research. In the second meeting 

examples of good practice of finding and using FoK/I gathered by the teachers were 
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discussed and related to theory. After this meeting teachers made plans of action for how they 

were going to apply the FoK/I approach in their own classrooms, and these were discussed in 

the third meeting. In the fourth meeting the teachers exchanged their experiences in carrying 

out their plans of action. The fifth meeting was set up as a group interview aimed at 

evaluating the project and its results. For examples of the activities teachers carried out in 

their classrooms we refer to ‘t Gilde and Volman (2020).  

 

2.4 Variables and instruments 

 

Quantitative measures 

A student questionnaire was used for measuring a number of social outcomes of education for 

which valid and reliable scales were available.  

For measuring social well-being in the classroom we used two scales previously used 

in the cohort study COOL 5-18 (Driessen, Mulder, Ledoux, Roeleveld & van der Veen, 

2009). The two scales concern the relationship of the student with 1) the teacher (7 items; 

Cronbach’s alpha .86) and 2) fellow classmates (6 items; Cronbach’s alpha .68). Example 

items are: ‘I can talk with my teacher about problems’ or ‘Sometimes I feel lonely in the 

classroom’. Students are asked to score these items on a five-point scale (ranging from 

‘entirely not right’ to ‘entirely right’).   

 Attitudes towards and skills in dealing with differences were measured by using two 

scales from the Citizenship Competences Questionnaire (CCQ; ten Dam, Geijsel, 

Reumerman & Ledoux, 2010). The attitude scale consists of 6 items (Cronbach’s alpha .74) 

and employs a four-point scale (ranging from ‘does not match me at all’ to ‘matches me very 

well’); an example item is ‘I like learning about the lives of other people’. The skills scale 

also has 6 items (Cronbach’s alpha .74) and a four-point scale (‘not good at all’ to very 

good’); an example item is ‘how good are you in adapting to someone else’s rules and 

habits’.  

For measuring the students’ perception of the focus on personal development in the 

classroom we used a scale developed by Karssen and Heemskerk (2018). The scale is 

composed of nine items (Cronbach’s alpha .77), for example ‘In this classroom you learn to 

discover what kind of person you are’. The items are rated on a five-point scale (ranging from 

‘completely disagree’ to ‘completely agree’).  

 Finally, we wanted to measure whether there would be significant changes in the 

social network in the classroom, i.e. student’s relationships with each other. We used a 
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question from questionnaire of the Interuniversity Center for Social Science Theory and 

Methodology (ICS) (Stark, 2011) in order to map students’ network. Students were asked 

how nice they found each fellow classmate and to score this on a five-point scale (ranging 

from ‘not nice at all’ to ‘very nice’).   

 

Qualitative measures 

In the semi-structured teacher interviews teachers were asked to reflect on the effects of using 

students’ FoK/I they perceived and the mechanism they thought were underlying these. The 

teachers’ action plans and logbooks were used as input for the interviews. In discussing the 

effects the teachers perceived, we distinguished between effects at different levels: individual 

students, the group of students and the teachers themselves. Students were asked to describe 

the activity which they had done with their teacher in relation to their funds of knowledge, 

and they were asked to describe how they had experienced it.  

 

2.5 Data analysis 

 

We applied a multilevel analysis with random intercepts for subjects modelling differential 

growth between the experimental and control conditions on the scales of the questionnaire, 

that represented different social outcomes. To analyze the networks we first calculated a total 

score for all dyads (pairs of students) per class, then we subtracted the total score of the post-

test from the pre-test. A positive result from this subtraction signifies an increase in how nice 

students in a class find each other on average, a negative result a decrease.  

The interviews with the teachers and students and the teacher logbooks were analyzed 

using content analysis (Miles & Huberman, 1994). Atlas.ti 8 software was used to 

systematically summarize the findings. We used effects on 1) individual students and 2) at 

the group level, as predetermined codes. During the coding process it appeared that teachers 

often commented on the effects of working with FoK/I on 3) themselves, and 3) their 

relationship with parents. Therefore we included these as additional codes (see table 2). 

These codes were applied to text segments of the interviews, focus groups and logbooks.  

 

Table 2. 

Content of the codes 
Category Content 
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Individual effects students  References to effects of using FoK/I on students  

 

Group effects students References to effects of using FoK/I at the level of the 

group/class  

 

Additional effects (on teachers themselves) References to effects of working with students’ FoK/I 

on the teachers themselves 

 

Additional effects (on relationship with parents) References to effects of working with students’ FoK/I 

on the teacher’s relationship with parents.  

 

3. Findings 

 

3.1 Effects on students’ social and personal functioning  

 

The questionnaire measured five variables related to the social and personal functioning of 

individual students: (1) social well-being as the relationship of the student with the teacher, 

(2) social well-being as the relationship of the student with other students, (3) attitude 

towards dealing with differences, (4) skills in dealing with differences, and (5) experienced 

focus on personal development. Table 3 presents the means and standard deviations on all 

variables by group and measurement occasion. However, the analysis of the questionnaires 

showed no significant effect on any of these variables as can be seen in table 3.  So our 

hypothesis about the positive effects of using students’ FoK/I on these variables had to be 

rejected.   
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Table 3. 

Means and standard deviations by group and measurement occasion 

 Intervention group Control group 
Pretest Posttest Pretest Posttest 

N M SD N M SD N M SD n M SD 
Relationship 
with teachera 
 

139 25.62 (6.21) 132 25.48 (6.33) 142 25.65 (5.93) 136 24.38 (6.63) 

Relationship 
with 
classmatesb 
 

128 23.76 (4.41) 132 23.09 (4.55) 139 24.16 (4.03) 132 24.39 (4.05) 

Attitude 
dealing with 
differencesc 
 

137 17.12 (3.69) 132 17.61 (3.84) 145 18.28 (3.18) 134 18.44 (3.24) 

Skills in 
dealing with 
differencesd 
 

140 18.52 (3.08) 136 18.18 (3.25) 149 18.83 (3.07) 139 18.74 (3.37) 

Experienced 
focus on 
personal 
developmente 

137 35.72 (5.45) 133 34.83 (5.86) 145 35.54 (4.99) 139 34.22 (5.6) 

aMin 7- max 35; b min 9 - max 30; c min 6 - max 24; d min 6 - max 24; e min 15 - max 45. 
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Table 4. 
Multilevel models of the five dependent variables (intervention group versus control group) 

 relationship with teacher relationship with classmates attitude dealing with 

differences  

skills in dealing with 

differences  

experienced focus on 

personal development 

fixed effects 

interrelation 

est. 

1.19 

SE 

0.68 

p-value 

0.08 

est. 

-0.82 

SE 

0.5 

p-value 

0.11 

est. 

0.2 

SE 

0.39 

 

p-value 

0.6 

est. 

-0.11 

SE 

0.35 

 

p-value 

0.75 

est. 

0.44 

SE 

0.71 

p-value 

0.54 

Random effects 

variance t1 

covariance t1. t2 

variance t2 

 

27.94 

13.84 

30.71 

 

2.43 

2.07 

2.79 

 

x 

x 

x 

 

16.5 

8.55 

16.42 

 

1.45 

1.2 

1.5 

 

x 

x 

x 

 

10.33 

5.88 

11.04 

 

0.89 

0.76 

0.98 

 

x 

x 

x 

 

8.45 

5.09 

9.89 

 

0.71 

0.63 

0.86 

 

x 

x 

x 

 

27.26 

13.25 

32.8 

 

2.31 

2.05 

2.82 

 

x 

x 

x 
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3.2 Effects on students’ social and personal functioning (teacher perspective) 

 

Although the analysis of the questionnaires did not reveal any significant effects of working 

with students’ FoK/I on individual students, in the teacher interviews many positive effects in 

the personal and social domain were mentioned. Obviously, students acquired new 

knowledge and skills through what other students taught them and through the FoK/I-based 

lessons and projects that teachers developed. Teachers, however, also pointed out effects on 

students’ 1) engagement, 2) learning behavior, 3) learning attitudes, 4) collaboration skills, 5) 

self-confidence, 6) general well-being in the classroom, 7) ambitions and 8) perspective 

taking. Below we discuss each of these perceived effects and the mechanisms that may 

explain them.   

Several teachers described how FoK/I-related activities motivated students and 

increased their engagement in school work. They noticed that students were willing to work 

longer and practice more in the FoK/I-related activities than in regular lessons. In one of the 

classes, many students knew how to cook, as they were used to cooking for their brothers and 

sisters at home. The teachers organized a dinner show, where all students would bring some 

food. One of the students was so enthusiastic about the dinner show that during the weekend 

he tried out a recipe with his grandmother of special Antillean peanut cookies. Students’ 

enthusiasm seemed to have a viral effect on other students. Teachers commented that the 

more students became owners of a project or activity, the higher their engagement. 

The appeal on their FoK/I also had an impact on students’ learning behavior; they 

were challenged to take initiatives and responsibility, and act more independently. For 

instance, one of the teachers prepared an exposition on WWII with her class. After visiting 

the resistance museum, a shy female student came to school with materials from WWII from 

her grandfather and engaged in a discussion, first with the teacher and later with the entire 

class, telling the story of her grandfather during WWII. Later on she presented these materials 

to the visitors of the exposition. In addition, a group of students initiated the organization of a 

quiz on WWII for parents. Kindergarten children who were making their own traffic square, 

took over the lead of the process from the teacher. They carefully followed the list of 

activities they had made with the teacher and would come and tell the teacher what they 

wanted to do next and what they needed to finish the square.  A mechanism contributing to 

this changed learning behavior was the students’ experience that the teacher trusted them.  

  Teachers also observed how building on students’ FoK/I contributed to new and 

improved attitudes towards learning. Firstly, teaching other students required quite some 
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courage for some students. One teacher let her students teach their fellow students about their 

talent or passion. Some of them found it scary, but by daring they realized they could do it, 

and also learned about dealing with challenges. Secondly, students’ FoK/I were a good 

starting point to let students experience the value of certain attitudes towards work and 

learning.  For example, a group of students decided they wanted to develop their own three 

dimensional game. The teacher encouraged and supported them to make a complex, 

interesting game. She guided them through the process and made them experience that 

quality of work requires patience, time and reflection. The students in turn were prepared to 

invest these qualities in their project, as it was really theirs. Another teacher started a 

challenge about holding up the ball with your foot. She first told students she was 

embarrassed to admit that she could not hold up for more than once, but with the help of her 

students she managed to build it up to five times. Other students participated in the challenge 

and practiced until they managed to get it up to break their own record. Thus they learned 

about the value of practicing. The teacher, besides, working on these attitudinal goals, also 

used the challenge for doing mathematics.  

When drawing on students’ FoK/I, teachers often used collaborative methods, which 

had a positive effect on students’ collaboration skills. They described how the FoK/I-related 

activities taught students skills such as listening to and showing interest in each other. This 

also included taking responsibility for tasks and assignments and taking up different group 

roles. One teacher let students from grade one, two and three create their own island in 

groups. She described that, although students’ ideas differed largely about what was 

important to have on the island, there was a lot of room in the groups for all the students to 

bring in their own ideas. In the higher grades, students were often given responsibility for 

developing a workshop or executing a task together, which was sometimes challenging, but 

presented an opportunity for teachers to point out how important everyone’s role is in group 

work. For example, in a grade four, the class decided to make a movie. The teacher gave the 

students a lot of freedom, including the division of roles: a director, the actors. However, at 

some point, the movie director was discouraged and wanted to give up. During a group 

discussion, together with the class they searched for a solution, as no director also means no 

movie. In three other classes (grade 5 and 6) students created dances for the end of the year 

musical or for a workshop; they took care to make sure that the dances were suitable and 

enjoyable for their fellow classmates and were ready on time. 

According to the teachers, using FoK/I in their classroom positively affected some 

students’ self-confidence as learners. The mechanism underlying this effect was the students’ 
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feeling that their skills and knowledge were valued. Students were often proud to show and 

share their knowledge and skills to their classmates. And when students showed expertise, by 

talking about a specific subject, teaching a sport or language, or showing their talents in 

another way, this usually invoked admiration and respect in their fellow students, which in 

turn made students think positively about themselves. Several teachers gave examples of 

students who performed below average in the core subjects, but gained confidence and started 

to feel more competent, when their interests, talents or specific knowledge and skills were 

valued and built upon in the classroom. For instance, one student was described by her 

teacher as having low self-confidence and not performing well on the school subjects. 

However, during an activity around rap and Martin Luther King, the teacher discovered that 

she could write amazing poems. Other students admired her work and she became an expert 

poet. Another student, encouraged by her teacher and fellow students, developed her dancing 

skills and was accepted to a dance academy.  

 Teachers also observed that working with FoK/I in their lessons positively affected 

students’ well-being more generally. One underlying mechanism seemed to be that revealing 

and building on students’ FoK/I often invited students to share personal information, which 

made other students know them better and in turn made the students feel known. For 

example, together with students one teacher created ‘emotion bags’. Those are bags in which 

children can put something they think can help them feel better in class, such as a teddy bear 

or a nice pen. Marc told the teacher he wanted to put a personal story in his bag. Together 

with his father he wrote a very touching story about how his mother died and how they had 

up and downs in rebuilding their life together. The teacher read the story to all children, 

which helped the boy feel that he could share his story and that other children cared for him. 

Some children gave a presentation about issues they struggled with such as high sensitivity or 

nervousness, allowing them to show their classmates new aspects of themselves. Teachers 

reported that it made students happier and freer to share about their personal lives. Another 

teacher used rap as a way for one boy to express his feelings about his step-father’s sudden 

death. Another teacher created trust between her and her students by telling her biographical 

story about a challenging emigration to the Netherlands from her birth country when she was 

a child. This led to children’ also sharing personal stories.  

 Positive experiences in FoK/I-related activities also affected students’ ambitions. One 

of the teachers explained how positive experiences made that some students regained 

confidence in their ability to perform well on school assignments. Teachers also mentioned a 

renewed understanding of students in the relationship between effort and performance.  In his 
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class the test results of several students’ significantly improved, compared to their results in 

the previous year, which the teacher attributed to his focus on their talent and to their positive 

experiences in the FoK/I-related learning activities.  

 Finally, some teachers felt that working with students FoK/I helped students develop 

new perspectives. It contributed to developing an open mind and expanded their 

understanding of the world and their relation to it. Students were sometimes confronted with 

things they initially found strange. During a discussion about the waste of food, one teacher 

discovered that most students in her class did not know what ‘wentelteefjes’ (French toast) 

are. Two students who did know, explained the receipt and cooked them for the others. 

Several students did not find the idea of old bread drenched in milk and egg very appealing, 

but actually liked the ‘wentelteefjes’ when they tried,. Thus they were overcoming their 

initial resistance, and broadened their perspective.  

 

3.3. Effects on students’ social and personal functioning (student perspective) 

 

Students confirmed the effect on engagement by telling how enjoyable and motivating they 

found the FoK/I-related activities. Both the personal connection with a topic and the freedom 

to choose contributed to their enthusiasm and motivation. For instance, during a project about 

the Dutch provinces, children were allowed to choose the province they wanted to explore 

and to represent the knowledge they acquired in their own way in a lapbook. One girl 

narrated how she was not motivated by the topic at all, as she already knew much about the 

provinces, until she heard that they could also make a lapbook and choose the province of 

Frisia:  

 

“My grandpa and grandma live there and I like the province very much. […], it is 

cozy there.”  

 

Students also mention a mechanism that did not explicitly occur in the teacher interviews. In 

many cases the FoK/I-related activities that the teachers initiated involved activities that were 

different from the regular classes, and did not really feel like work. This was the case, for 

instance, in the class where students taught the teacher how to keep the ball up with your 

foot, As one of the students commented:  

 



18 
 

“It makes you want to come to school more often, because we do nice things with the 

teacher.”  

 

In terms of learning behavior, the student interviews showed that the responsibility they were 

allowed was an important factor. Students mentioned that they liked being given a 

responsible a role. One student who developed a workshop for younger children said:  

 

“It was rather fun, because you could come up with things and teach them to someone 

else, a little bit as if you were a teacher. It was quite different from usual, because I 

was what I am never allowed to be.”  

 

Another student who taught his teacher how to use a bow and arrow said:  

 

“A teacher normally explains to children how to do things. This time it was different”. 

 

Students also recognized what they learned in terms of learning attitudes. The students who 

coached their teacher and fellow students in holding up the ball, explain the value of 

perseverance. They narrate how a boy wanted to reach twenty times, but did not manage to 

do so:  

 

Student 1: “We told him: “You have to continue, just practice, again practice, and 

then you will be able to do it more than twenty times.” 

Student 2: “And then he managed to do it 35 times! That felt good. That you just 

taught someone something.” 

Student 1: “That he has to persevere. […]. [We learned from it], that you should 

never give up.”  

 

In a similar way, two girls who made a dance for the end of the year musical explain how 

they learned about persevering:  

 

“I learned to persevere. […] First I thought: ‘This is not going to work’. And then we 

really worked and now something good came from it. [It feels] really very good. Very 

nice, too.” 
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Students also illustrate what working on FoK/I-related activities taught them about 

collaboration. One student tells how he felt very responsible for the article he and a classmate 

had to write about sustainability. However, his classmate was less motivated and organized 

which taught him about the challenges of group work.  

 In the previous section teachers mentioned the effect of working with students’ FoK/I 

on their self-confidence. Students describe the underlying mechanisms in their own ways: 

feeling proud and learning about your strength. A student who was allowed to take the 

teacher’s role emphasized the pride he felt:  

 

“I am proud of myself, because I explained to the teacher how to do it.”  

 

Another eight year old boy explained how he was really proud to show his talent of standing 

on his head in front of a large audience, including his parents. The teacher’s emphasis on the 

students’ talents and competences was clearly recognized in one grade 6. One of the students 

compared this to her earlier years at school and says:  

 

“It is simply very different, because in our class we work on everything. It is like 

killing a thousand birds with one stone. Your talents simply arise and that is just nice. 

In the other years, we were always sitting still and we did not know, we had not been 

able to unleash our talent.”  

 

Another student added:  

 

“It feels really very good, I did not know that it was in me.”  

 

Similarly, a student from grade three reflected on a questionnaire about his talents that he was 

asked to discuss with his friend and parents and to fill in: 

 

 “I am good at quite a few things, but I did not know it. And then at home I looked [on 

the questionnaire] at all the things I am good at and I saw that I am good at really 

many things. That made me happy.”  
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Students also described how drawing on their FoK/I had a positive effect on their well-being 

in the classroom. Marc, whose mother died, says about the letter in the emotion bag which 

was read to the class:  

 

“It feels nicer, because other children now know about it too.”  

 

A student in grade five who was fasting, was touched that his fellow students were interested 

in the Ramadan:  

 

“It did something to me, because they thought of us, [the students who were fasting]”.  

 

Students also illustrated their broadened perspectives and expanded understanding, by telling 

what they learned about each other’s talents, background, religion and culture. A student 

from grade three, where they made posters about their religion and culture, says:  

 

“It was nice, because you learn things you actually did not know and that you 

actually should know.” 

 

The girls in the example of the ‘wentelteefjes’, nicely explained their change of perspective.  
 

Student 1: “I first thought it was disgusting. We saw it on the plate and we thought: 
‘No, ieuw, that is disgusting!’.  
Student 2: “Yes, because it is milk”.  
Student 1: “And old bread. And then we thought: ‘No, we are not going to eat this’, 
but the teacher had made it with the two of them and then we tasted it and then we 
liked it.”  
 

3.4 Effects on the social network in the classroom  

 

Table 5 shows the average score for all dyads per class on the question how nice they found 

their classmates, by group and measurement occasion.  

 

Table 5. 

Average scores of how nice students found their classmates by group and measurement 

occasion 

Intervention group Control group 
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Pretest Posttest Prestest Posttest 

M SD M SD M SD M SD 

6.7 2.11 6.68 1.76 7.12 1.82 7.12 1.66 

 

The analysis of the network data revealed no significant change in students’ judgement of 

how nice they find their classmates. The hypothesis that using students’ FoK/I would 

improve the social network in the classroom therefore has to be rejected. 

 

Table 6. 

Test for mean difference between experimental and control classrooms for pre-post average 

dyadic changes in how nice students find their classmates  
 est. SE t-value p-value 

v2 -0.11 0.06 -1.7 0.09 

 

3.5 Effect on social cohesion in the classroom (teacher perspective) 

 

Although the analysis of the network data did not reveal a significant improvement of the 

social network in the classroom, the teachers mentioned several positive effects: 1) students 

knowing each other better, 2) respecting each other, 3) improved interactions between 

students, 4) common ownership of and involvement in learning, 5) a safe and positive 

atmosphere in the classroom. 

 

An important effect that teachers described was that students got to know each other better, 

as the attention paid in the classroom to students FoK/I, made them learn about each other’s 

talents, religion, language, culture and background. This contributed to the social fabric of the 

group. For example, students better understood why their classmate was sad, after the letter 

he wrote with his dad about his mother’s death was read to the entire class. Getting to know 

each other better also included seeing new sides of each other. One students in grade six was 

often noisy, making jokes and disturbing his classmates. However, during a circle 

conversation moment, when the topic was WWII, he shared his quite detailed knowledge of 

nuclear bombs. The teacher described how his classmates listened in silence and at the end 

told the student how impressed they were by his knowledge and how interesting it was. 

Sharing talents, knowledge, skills, and information about one’s culture and background also 

resulted in new bonds. When a four year old boy told about having seen sheep walking freely 
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in Morocco, another Moroccan boy reacted as he recognized this. Two girls, one very good in 

gymnastics and the other in ballet, realized their commonalities during a discussion about 

talents and decided to give a workshop together combining gymnastics and ballet. 

As already shown in the example about the nuclear bomb expert, in some cases the 

new understandings of each other also resulted in more mutual respect among the students. In 

one class, the teacher had observed that children had a lot of prejudices about each other (e.g. 

one student not wanting to play with children who did not eat meat). An assignment to create 

and present posters about their culture and/or religion in groups helped students understand 

each other better, for example realizing why some students do not eat meat, and seeing 

commonalities between religions. In several classes, students got to see how some of their 

classmates were fluent in a foreign language. And many unexpected talents were discovered, 

for instance, a shy girl who impressed her class with her football skills.  

Some teachers also noticed changes in how the students interacted. In several classes 

where students exchanged experiences, they listened carefully to each other, were curious and 

interested in differences, and asked questions. During a break, a boy prepared his asthma 

medication. This was seen by another student who was usually very shy, but who revealed 

that he also used this medicine. The teacher decided to give them the floor and together the 

two boys told the class about asthma. The other children asked questions like how you can 

get asthma, how one can recover from it, what the medicine tastes like and how quickly it 

works if you take a dose. In another classroom, during Ramadan students spontaneously 

started a discussion about Ramadan. Students asked their fellow Muslim students a lot of 

questions about it and during sports on a hot Summer day, they made sure that the fasting 

students were doing well.  

 Teachers describe how working with students’ FoK/I had a positive impact on their 

group in terms of common ownership and involvement. The end of the year musical in grade 

six, the creation of a traffic square in KG, the preparation of an exposition for parents about 

WWII in grade six, the shooting of a movie in grade four and the development of workshops 

based on talents in grade two, gave students the opportunity to come up with their own ideas, 

to be the master of their own process and to work as a group towards a common goal. For 

instance, together students decided, on the commemoration day of Marc’s mother to take two 

minutes of silence to remember her, to support their classmate.  In grade six where students 

worked on their personal records to hold the ball up, this activity started with a few students, 

but ended up with many children participating, all encouraging, supporting and positively 
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coaching each other in order to help them reach their personal goals. The support the movie 

director who wanted to give up received is another example. 

 Finally, teachers mentioned how drawing on students FoK/I helped them create a safe, 

positive atmosphere, where every child feels comfortable and confident to be him or herself, 

and dares to make mistakes and share personal stories, which in turn contributes to students’ 

self-confidence and well-being in the classroom. The underlying mechanism that teachers 

point out is that students feel that they are seen by their teacher and fellow students. One 

teacher describes how a shy student from grade six with reading difficulties felt at ease and 

confident after he read out his rap to his fellow classmates, consequently he volunteered more 

often to read or give a presentation in front of the class. Solidarity among the students is 

another characteristic of the atmosphere. Again, the solidarity shown by the classmates of the 

discouraged movie director is a case in point. The use of ‘emotion bags’ in another class 

helped students to openly show and share their emotions: if they were nervous they would get 

a fiddly thing, or if they were sad they would get something to cuddle. This made it easier for 

them to talk about their feelings in class.  

 

3.6 Effects on social cohesion in the classroom (student perspective) 

 

Students comments support the teachers’ observation that students acquired knowledge about 

each other’s backgrounds, and thus got to know each other better. Students from grade five 

explained in detail how they learned about the direction in which Muslims pray, and the 

differences between the Quran and the Bible. Another student more generally commented 

about the cultural event they organized:  

 

“It was fun, because we learned about the countries of other children, what they do 

and what they wear.”  

 

A group of students explained how during a group activity that involved writing and 

presenting a rap about sustainability, they learned about other students and their personalities, 

whether they were shy, or very good at presenting, or how they function in a group. Students 

explained they also learned about their teacher when she shared her personal, biographical 

story with them. 
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The respect students gained for their classmates' talents was also apparent in the 

student interviews. Grade six students who engaged in a project that involved writing raps, 

told how they learned about one girl’s talent for writing raps:  

 

“I think she is talented. […] We did not know about this talent.” 

 

Other students describe how getting a special role such as being the leader of a group or 

teaching something to others was exciting and challenging at the same time, but led to 

acceptance and admiration of their fellow students. 

             A student of grade five nicely illustrates the common ownership that was observed by 

some teachers, when she tells about how she collaborated with other students on making a 

rap: “when we do it together, it gets better”. 

Just like the teachers, students give examples of how drawing on their FoK/I 

positively affected the atmosphere and solidarity in the classroom. One student of grade four 

tells how there was a limited amount of emotion bags, and thus children offered to share their 

bags. While Marc’s story was shared, one classmate experienced:  

 

“that day quite some children were not busy, but mostly a bit calm […]. I had the 

feeling that everyone, me too, had become a bit sadder when we heard that.”  

 

A grade three girl told how she took the initiative to search for pictures on prehistory instead 

of drawing Dragon Ball Z. Quite some classmates became enthusiastic and decided to help 

her, which she experienced as cooperative and friendly. In grade six students supported their 

fellow Muslim classmates during Ramadan by not eating either during the breaks when they 

saw that their classmates were having a hard time.  

 

3.7 Additional effects: effects for the teachers and on the teacher-parent relationship  

 

Teachers also described the effects that drawing on students’ FoK/I had on them. First of all 

it invoked positive feelings; they felt happy, satisfied, enthusiastic, touched and proud when 

they observed positive changes in their students and/or when it produced a tangible result 

such as a show or end of the year musical. Teachers got energy and inspiration from students’ 

involvement and their enthusiasm to engage in their FoK/I-related activities:  
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“I always like to see how extremely vibrant a group then starts working. That you 

actually do not have to do anything, that they all do it themselves and that they are 

incredibly involved with what they are doing”.  

 

A KG teacher described how her students’ enthusiasm made her pro-active and a facilitator 

asking questions like: “How shall we do this? Maybe someone can bring it from home? Shall 

we make it ourselves?” Another teacher was happy to see how getting the responsibility for 

making a movie changed the originally negative atmosphere in the class into a positive 

climate. A teacher of grade six said he could not wait to come to school every day, when his 

students were making an end of the year musical based on their FoK/I. Teachers told how 

they were deeply touched, for instance when students gave a speech at the premiere of their 

movie, or explaining how they worked with the emotion bags.  

 Drawing on students’ FoK/I in the classroom positively surprised teachers, because 

they discovered sides of individual students they did not know about. One teacher, for 

example, had no idea that a shy female student in her class was an outstanding football 

player. Other teachers were positively impressed by the knowledge some students had about 

topics such as nuclear bombs, animals, a language, religion, by their skills of using equipment 

or their working attitude. Some effects at the group level also surprised teachers. Several of 

them mentioned that students performed and participated far better and more enthusiastically 

during the FoK/I activities than what they had expected, for instance when writing raps, 

creating workshops based on talents, or participating in workshops given by their fellow 

students.  

 Teachers explained how working with students’ FoK/I had an impact on their 

relationships with individual students and the group. One teacher for example described how 

giving a student the responsibility of teaching his fellow students a skill, created a relation of 

trust between them. Other teachers mentioned how the FoK/I-related activities contributed to 

a positive atmosphere where students and teachers trust each other, share their personal 

feelings and stories and where everyone feels that they can be themselves.  

 Finally, as an additional effect, teacher describe how drawing on students’ FoK/I 

positively affected their relationships with parents. Students talked about the FoK/I-related 

activities at home, parents came to the presentations or shows and were proud of their 

children. Parents sometimes also got actively involved in the activities: a father helped with 

the decors and the music for the end of the year musical, a mother helped editing the movie 
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made by grade four, parents came in and gave a lesson about drawing or a religion. This 

allowed teachers to build a deeper relationship with those parents.  

 

4. Conclusion and discussion 

 

This study was the first to use a quasi-experimental design for measuring effects of making 

use of students’ funds of knowledge/identity in teaching. Previous studies in this field were 

either of a theoretical nature or were qualitative case studies of educational projects (Hogg & 

Volman, submitted).We investigated the effects of an intervention that consisted of primary 

education teachers uncovering and drawing on their students’ FoK/I. We were particularly 

interested in the effects on the students’ personal and social functioning and the social 

network in the classroom. It was hypothesized that the intervention would positively affect 

(1) students’ social well-being in terms of their relationship with the teacher, (2) their social 

well-being in terms of their relationships with other students, (3) students’ attitudes towards 

dealing with differences, (4) skills in dealing with differences, (5) the perceived focus on 

personal development of the lessons in their school, and (6) the social network in the 

classroom. Based on the analysis of the data from the student questionnaires, all hypotheses 

had to be rejected; no significant effects were found.  

However, in interviews and focus groups teachers and students did report positive 

effects. Teachers noticed that student engagement in FoK/I-related activities was high, and 

that students’ learning behavior improved in terms of taking initiatives, responsibility, and 

acting independently. They also mentioned that the activities contributed to collaboration 

skills and new and improved attitudes towards learning; students were challenged to try out 

activities they previously did not dare, to reflect and take time and to keep practicing. And 

they did so because they were motivated to achieve a good result. For individual students, 

teachers noticed a positive effect of the attention for FoK/I on their self-confidence as 

learners and their well-being more generally. Positive experiences in FoK/I-related activities 

also affected students’ ambitions, some students regaining confidence in their ability to 

perform well on school assignments. The main mechanism underlying these effect were the 

students’ feeling that their skills and knowledge were valued and the respect they experienced 

from their fellow students, which in turn made students think more positively about 

themselves. In addition, receiving positive responses when personal information was shared, 

made students feel known and accepted. Finally teachers mentioned another type of effect 

and mechanism: being confronted with aspects of their classmates’ lives that were previously 
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unknown to them (food, language, celebrations), provided students with new perspectives and 

contributed to developing an open mind. In terms of the social cohesion in the classroom, an 

important effect that teachers described was that students got to know each other better, 

which contributed to a safe, positive atmosphere in the classroom. Teachers reported 

increased respect and a reduction of prejudices among the students and improved interaction: 

listening, being curious and interested, asking questions.  

These results call for an explanation of the discrepancy between the quantitative and 

qualitative data. It is possible that the positive effects mentioned by the teachers merely 

reflect their own enthusiasm for the FoK/I approach. However, that is improbable, since also 

students reported positive effects. Another explanation could be that the teachers who 

participated in the project were already sensitive towards their students’ FoK/I. This is not 

probable either, however; the quantitative data show that there were no differences between 

the intervention group and the control group on the pre-measurement. The explanation that 

the intervention period was too short to produce effects, is another explanation that can be 

discarded, because this would not explain the effects reported in the interviews. Nevertheless, 

a longer intervention period would be recommendable in future research. More probable is 

that the effects that teachers and students noticed and reported in the interviews concerned 

events that stood out, but – although they made an impression on teachers and students – 

were incidental, whereas the questionnaire asked for more general attitudes, feelings and 

perceptions.  

This study has a number of limitations. First of all, several grades and schools 

working from different educational concepts were involved in the study. This may have 

contributed to the lack of measurable effects, but also implies that if an effect would have 

been found it would not have been clear what exactly caused the effect. On the other hand 

teachers were able to point out the mechanisms they considered to underlie the effects they 

perceived. Nevertheless, a focus on a particular grade or method of finding or drawing on 

FoK/I is recommended for future studies. A second limitation is that we used instruments that 

were available for measuring variables in the social and personal domain, instead of 

instruments that were particularly attuned to what we aimed to achieve with the FoK/I 

approach. Maybe, instruments were therefore not sensitive enough to find effects. Future 

research should try to find or develop instruments that are more suited to measure more 

subtle changes in the classroom climate and students’ individual well-being in the classroom. 

Finally, we did not ask parents about effects they perceived for their children and for 
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themselves. Since some teachers reported an improved relationship with parents, it would be 

interesting to include their perspectives as well in future research. 

Whereas previous research has suggested enhanced student engagement (González, 

Moll & Amanti, 2005; Llopart & Esteban-Guitart, 2017), academic learning (Subero, 

Vujasinović & Esteban-Guitart, 2017) and an improved student-teacher relationship as results 

of using students’ FoK/I, few studies have tried to get insight in actual effects. Despite the 

lack of significant results, the contribution of this study is that it yielded qualitative 

indications of the type of effects that may be expected from drawing on students’ FoK/I, 

particularly in the social and personal domain. The enthusiasm of teachers and students about 

their experiences during the intervention warrant future research into such effects.  
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1. Inleiding 
 

“Het voelt nu fijner, omdat andere kinderen het nu ook weten”.  

 

“Het voelt heel erg goed, want ik wist niet dat dat in me was. De meester haalt dat er 

allemaal uit onze talenten en dat vind ik heel goed aan hem.” 

 

Dit zijn uitspraken van leerlingen van wie de leerkracht gebruik is gaan maken van hun 

buitenschoolse kennisbronnen. Je zou willen dat meer leerlingen zich zo voelen in de klas en 

op school. Maar dat is lang niet altijd en voor iedereen het geval. Voor een grote groep 

basisschoolleerlingen is er eerder een kloof tussen de (culturele) kennis die zij van huis uit 

meekrijgen en de kennis die zij op school aangereikt krijgen. Zij kunnen het gevoel hebben 

dat medeleerlingen hen niet begrijpen, en zullen de dingen die ze weten en kunnen niet gauw 

als ‘talent’ beschouwen. Omgekeerd zijn voor leerkrachten de bestaande kennis en 

vaardigheden van leerlingen niet altijd herkenbaar, doordat ze zelf een andere culturele en 

sociale achtergrond hebben. Deze discontinuïteit tussen school en thuis kan er, met name 

voor kinderen uit etnische minderheidsgroepen en lagere sociaal-economische milieus, toe 

leiden dat ze hun betrokkenheid bij school verliezen en niet optimaal presteren.  

De theorie over Funds of knowledge, die in de Verenigde Staten werd ontwikkeld en 

op scholen werd toegepast door Luis Moll en zijn onderzoeksgroep, laat zien hoe scholen de 

discontinuïteit tussen thuis en school kunnen verminderen door gebruik te maken van de 

verborgen kennis(bronnen) van leerlingen. Terwijl in veel theorieën over discontinuïteit 

tussen thuis en school de nadruk ligt op tekorten bij leerlingen (bijvoorbeeld een gebrekkige 

taalvaardigheid) benadrukt de theorie over Funds of knowledge dat leerlingen buiten school - 

in hun gezin en culturele gemeenschappen – allerlei kennis en vaardigheden opdoen.  

Buitenschoolse kennisbronnen kunnen personen, ervaringen of objecten zijn, die binnen hun 

gezin, community of sociale netwerk aanwezig zijn. Van buitenschoolse kennis (en 

vaardigheden) is sprake wanneer een leerling kennis uit een dergelijke bron tot zich heeft 

genomen; kennis over culturele gebruiken, verhalen, kunst, huishoudelijke vaardigheden, of 

technische kennis en vaardigheden. Andere onderzoekers stelden dat naast het gezin en de 

community, ook de peer group (bijvoorbeeld straatcultuur) en populaire cultuur (sport, tv, 

muziek) relevante kennisbronnen zijn voor leerlingen (Moje et al., 2004). Tegenwoordig zijn 

sociale media en internet niet meer weg te denken als kennisbronnen voor leerlingen 

(facebook, instagram, youtube, games, vlogs).  
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Aansluiten bij en voortbouwen op de bestaande buitenschoolse kennis van leerlingen 

kan hen zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld geven. Ze kunnen zich daardoor meer 

betrokken gaan voelen bij school en beter gaan leren. Een ander effect is dat leerlingen met 

diverse achtergronden leren elkaar beter kennen, waardoor betere relaties en meer sociale 

cohesie in de klas ontstaat; leerlingen krijgen zicht op ervaringen en perspectieven die 

‘anders’ zijn en kunnen zo een breder perspectief en een meer open en nieuwsgierige 

houding. Belangstelling voor wat kinderen thuis leren, hun talenten en interesses kan ook 

bijdragen aan een betere relatie tussen leraren en leerlingen. Tot slot kan het de relatie tussen 

leraren en ouders positief beïnvloeden. 

Luis Moll en zijn collega’s spoorden buitenschoolse kennis van Mexicaans-

Amerikaanse leerlingen op door middel van etnografisch onderzoek in het gezin of de 

community waaruit de leerlingen afkomstig waren. Maar dat is een aanpak die erg 

arbeidsintensief is, zeker in klassen of scholen waar leerlingen niet afkomstig zijn uit een of 

twee, maar uit diverse culturele gemeenschappen. Bovendien blijft kennis die leerlingen in 

andere contexten opdoen zo buiten beeld. In dit praktijkboek beschrijven we, geïllustreerd 

met veel voorbeelden, hoe leraren, ook met laagdrempeliger methoden verborgen 

kennis(bronnen) van leerlingen kunnen signaleren, en hoe ze hier in hun dagelijkse 

lespraktijk gebruik van kunnen maken.  

Buitenschoolse kennis en vaardigheden van leerlingen kunnen een goed 

aanknopingspunt zijn om te werken aan cognitieve leerdoelen op het gebied van bijvoorbeeld 

rekenen, taal en wereldoriëntatie. Enerzijds kunnen leerlingen leren van de kennis van andere 

leerlingen, anderzijds is het voor leerlingen motiverend als nieuwe kennis aansluit bij wat ze 

al weten en wat hen interesseert. In dit boek staan verschillende voorbeelden die dit 

bevestigen. De nadruk ligt echter op werken met verborgen kennisbronnen van leerlingen met 

het oog op doelen op het gebied van socialisatie en persoonsvorming.  

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van manieren waarop je als leerkracht meer te 

weten kunt komen over de verborgen kennis en kennisbronnen van leerlingen. Hoofdstuk 3 

gaat over hoe je die dan vervolgens kunt gebruiken in je lessen. In hoofdstuk 4 gaan we 

dieper in op de soorten kennisbronnen waar je aan kunt denken als het gaat om wat leerlingen 

buiten school leren. In hoofdstuk 5 komt de vraag aan de orde wat het van jou als leerkracht 

vraagt om aan de slag te gaan met de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen; wat moet 

je ervoor kunnen? Hoofdstuk 6 laat zien wat het kan opleveren om meer gebruik te maken 

van de verborgen kennis die in jouw klas aanwezig is. Tot slot gaan we in hoofdstuk 7 in op 

een aantal uitdagingen waar leerkrachten die dit proberen ook mee te maken hebben.  
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Dit boek kwam tot stand in samenwerking met dertien leerkrachten van acht scholen van de 

besturen ASKO en Sirius (nu Zonova), de onderzoekscoördinatoren van deze besturen, en 

een opleider van de Universitaire Pabo van Amsterdam. De leerkrachten verzamelden 

voorbeelden van gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen, 

probeerden nieuwe manieren uit, en beschreven die in logboeken en interviews. We hopen 

dat het andere leerkrachten inspireert om oog te hebben voor de verborgen talenten, kennis en 

ervaringen van hun leerlingen, en daar in hun lessen op voort te bouwen. 
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2. Hoe kun je buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen vinden?  
 

Er zijn allerlei manieren om verborgen kennisbronnen van leerlingen te vinden: via de 

leerling zelf, of via anderen zoals ouders. Soms komen leraren zulke kennis toevallig op het 

spoor, maar er zijn ook meer doelgerichte manieren om daar naar te zoeken. In dit hoofdstuk 

bespreken we een aantal manieren om doelgericht inzicht te krijgen in kennis, vaardigheden 

en talenten van leerlingen, waarbij respectievelijk ouders, collega’s en leerlingen de 

informatiebron zijn. Daarna komt aan de orde hoe kennis en vaardigheden van leerlingen 

soms spontaan en toevallig aan het licht komen, en hoe je door een alerte houding meer te 

weten kunt komen over wat leerlingen allemaal al kunnen en weten. 

 

Ouders weten veel over hun kind 
 

Ouders zijn een belangrijke informatiebron als het gaat om de kennisbronnen van leerlingen. 

Luis Moll en zijn team hielden daarom uitgebreide interviews met Mexicaanse ouders in de 

Verenigde Staten over hun leven, werk en migratiegeschiedenis. Op sommige scholen wordt 

het huisbezoek weer in ere hersteld. Zo’n bezoek kun je zien als een onderzoekje, waarbij je 

informatie verzamelt over de achtergrond van je leerlingen, en waarbij je ook het een en 

ander te weten kunt komen over kennis en vaardigheden van leerlingen die in de klas 

misschien niet zichtbaar worden. Behalve naar talenten en interesses van leerlingen, kun je 

bij zo’n bezoek ook vragen naar kennis en vaardigheden van ouders zelf, waar je wellicht in 

de klas gebruik van kunt maken. Maar het doen van huisbezoeken is een arbeidsintensieve 

onderneming, waar lang niet elke school meer ruimte voor weet te maken.  

Wel wordt op alle scholen een intake-gesprek met ouders gevoerd bij de aanmelding 

van een nieuwe leerling. Het is een goede gewoonte om als leerkracht zo’n gesprek aan het 

begin van het schooljaar te herhalen met alle ouders. Dat hoeft maar een kort gesprekje te 

zijn, waarin je ouders vraagt naar wat hun kind thuis graag doet, om zo iets over talenten en 

hobby’s te weten te komen. Via ouders kun je bijvoorbeeld ontdekken dat in een klas veel 

kinderen dol zijn op Lego en knappe constructies kunnen bouwen, of dat een leerling heel 

creatief is en goed kan tekenen en knutselen.  
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Collega’s als informatiebron 
 

Ook collega’s kunnen een informatiebron zijn over de buitenschoolse kennis van leerlingen. 

Als je start met een nieuwe klas, kun je bij de overdracht door de leerkracht die de groep het 

voorgaande jaar heeft les gegeven, behalve naar de cognitieve en sociale ontwikkeling van 

leerlingen, ook vragen naar talenten, hobby’s, en andere zaken die je collega misschien weet 

over het buitenschoolse leven van leerlingen. Ook op een meer informele manier kun je 

collega’s die een klas kennen, vragen naar wat zij zich herinneren aan thema’s en lessen die 

aansloten bij de buitenschoolse interesses van leerlingen. 

 

De leerling als informant: praten, vragen en observeren  
 

De beste informatiebron over de buitenschoolse kennis van leerlingen, zijn natuurlijk de 

leerlingen zelf. Er zijn allerlei manieren en momenten om die bron aan te boren. Om te 

beginnen kunnen leerlingen je gewoon iets vertellen over hun hobby’s, en dingen die ze 

buiten school meemaken en doen. Je kunt daar bewust een moment voor creëren aan het 

begin van het schooljaar, maar ook tijdens het jaar kun je hier in informele gesprekjes met 

leerlingen aandacht aan besteden. Een heel gerichte manier om dit te doen, is een 

vragenlijstje afnemen, waarin je leerlingen naar dit soort zaken vraagt. In de casus ’verborgen 

voetbaltalent’ ontdekken leerkrachten op deze manier dat een verlegen meisje in de klas over 

een bijzonder voetbaltalent beschikt. 

Tot slot kun je leerlingen observeren, bij hun spel of bij opdrachten, als ze iets 

vertellen in de klas, maar ook tijdens de pauzes. Waar hebben leerlingen het met elkaar over 

(bijvoorbeeld bepaalde computergames of een sport), waar hebben ze plezier in (bijvoorbeeld 

dansen, rappen, tekenen), welke ‘talenten’ merk je op (bijvoorbeeld vaardigheden met de 

Ipad, toneelspelen, Engels spreken), over welke ervaringen wil een leerling iets kwijt 

(bijvoorbeeld een bezoek of reis, een religieus feest)? De casus over ‘Beyblade’ laat zien hoe 

een alerte leerkracht voortbouwt op het onderwerp ‘tollen’; de leerlingen zijn daar enthousiast 

over omdat een populair televisieprogramma erover gaat. Ook de tekeningen die jonge 

kinderen maken kunnen in dat verband informatief zijn; ze kunnen veel over de leerling 

vertellen.  
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Verborgen voetbaltalent  
Wij wilden graag de talenten van alle kinderen naar boven halen. Eerst lieten we de kinderen 
naar een filmpje over talent kijken en vervolgens hebben ze een week de tijd gekregen om na 
te denken over wat hun talent is. Ze kregen een formulier waarop ze in moesten vullen waar 
ze goed in waren of wat hun talent was, en dat zat de hele week in hun la. We vroegen ze ook 
om het er thuis over te hebben. Sommige kinderen kwamen de volgende ochtend op school en 
schreven gelijk dingen bij op het formulier. Dat je een talent hebt, hoor je vaak van iemand 
anders, dus bewustwording was de eerste stap.  
Als volgende stap hebben we de kinderen die hetzelfde talent op hun formulier hadden gezet, 
in groepjes samen laten komen. Het was erg leuk om bijzondere talenten bij kinderen te 
ontdekken. Zo hadden jongens vaak voetbal gekozen als een talent, maar het bleek dat er ook 
een meisje uit onze klas op voetbal zat en allemaal gave trucjes kon doen. De jongens wisten 
dat niet en waren echt onder de indruk: ‘Kun je dat? Laat eens zien?’, en dan gaf Floor een 
demonstratie. Floor, normaal gesproken een timide meisje, stond even in het zonnetje en was 
heel trots. Wij als leerkrachten waren ook echt verbaasd. We hadden de verlegen Floor 
onderschat en hebben een andere kant van Floor leren kennen. 
  

Beyblade 
Tijdens het speelwerken, een moment waar kleuters vrij mogen kiezen wat ze willen doen, 
waren twee jongens een tol aan het maken met de grote k-nex. Ik sprak de jongens aan en zei: 
“Wat gaaf dat jullie hebben een tol gemaakt!” Ze legden me graag uit dat het een Beyblade 
was. Beyblade is een televisieprogramma waarin tollen tegen elkaar vechten. Je kunt de tollen 
(Beyblades) ook kopen om echt mee te spelen. De jongens lieten mij zien hoe hun tol kon 
‘vechten’. Daarna keken we of we de Beyblade ook beter konden maken. Zo kwamen ze er 
bijvoorbeeld achter dat hoe groter hij werd, hoe langzamer de Beyblade ging draaien. Wel 
was de grote Beyblade sterker dan een snellere kleinere Beyblade. Daarna keken we nog hoe 
hoog het pinnetje kon zijn waar de Beyblade op ronddraait, en vanaf welke hoogte de tol 
omvalt. De leerlingen waren enorm betrokken en in de dagen en zelfs weken daarop gingen 
leerlingen actief aan de slag met het ontwerpen van Beyblades. Deze kwamen zij telkens vol 
trots aan mij tonen, waarbij ze woorden gebruikten als ‘groter, langzamer, sterker, sneller’ 
enzovoort. Het enthousiasme verspreidde zich door de klas en een groot deel van de 
leerlingen, met name de jongens, was heel betrokken en had plezier. Ik heb op deze manier 
ervaren hoe belangrijk het is om oprecht interesse te tonen in wat de leerlingen op dat moment 
aan het doen zijn en daarbij gerichte vragen te stellen en impulsen te geven. 

 

Kringgesprekken en onderwijsleergesprekken 
 

Kringgesprekken en onderwijsleergesprekken zijn geschikte momenten om iets te weten te 

komen over wat leerlingen buiten school meemaken en doen. Zo kunnen alle kinderen wel 

iets vertellen over dieren, reizen en eten, ofwel vanuit hun eigen ervaringen, ofwel op basis 

van verhalen die ze gehoord hebben. In de casus ‘Verstopboom’ (hoofdstuk 3) geeft de 

leerkracht een leerling de gelegenheid om iets te vertellen over ervaringen in haar 

geboorteland. Het is enerzijds de kunst om onderwerpen te kiezen die leerlingen kunnen 

relateren aan hun eigen ervaringen en anderzijds om ze op zo’n manier te bespreken dat 

leerlingen zich uitgenodigd voelen met hun eigen ervaringen te komen. Aanknopingspunten 

voor zulke gesprekken zijn berichten in het nieuws, een televisieprogramma, vakanties, 
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feestdagen, enz. Daarnaast lenen in principe alle onderwerpen die in lessen wereldoriëntatie 

aan de orde komen zich hiervoor.  

Soms blijkt in een klassengesprek dat een leerling bijzondere kennis heeft over een 

bepaald onderwerp, zoals in het voorbeeld van de jongen die veel over de atoombom blijkt te 

weten. Ook meer alledaagse kennis van leerlingen kan geschikt zijn om op voort te bouwen 

en tot een leerervaring voor de hele klas te maken. Dat is bijvoorbeeld het geval in de casus 

over ‘Wentelteefjes’ (hoofdstuk 6).  

 

Toevallige ontdekkingen 
 

Soms stuit je toevallig op kennis of vaardigheden van leerlingen, die eerder verborgen waren. 

Dat kan gebeuren als je als leerkracht deelneemt aan het spel van jonge kinderen, zoals in de 

Beyblade-casus. Of als een leerling je iets wil vertellen of laten zien. Guo, in de casus ‘De 

put’ en de jongen in de casus ‘Parkeergarage’ zijn hier mooie voorbeeld van. Soms geven 

leerlingen ook aan dat ze meer over een bepaald onderwerp willen leren, omdat ze er buiten 

school (bijvoorbeeld via een game of televisieprogramma) nieuwsgierig naar zijn geraakt.  

 

De put 
Op een hete nazomerdag in september maken we een wandeling van ongeveer twintig 
minuten naar het park met drie kleutergroepen. Zo loopt Guo ook mee, een jongen die graag 
met andere kinderen speelt, maar moeite heeft contact te maken doordat hij thuis Koreaans en 
Engels spreekt; op school leert hij Nederlands. Hij kan zich soms moeilijk uitdrukken en zijn 
verbale onmacht uit zich dan in afpakken, schoppen en slaan.  
Guo heeft een fascinatie voor putten. Tijdens de wandeling loopt hij vooraan bij mij in de rij 
en nog voor we het schoolplein af zijn heeft hij me al weer meegetrokken naar een put. Dit 
vind ik lastig en ik word er onrustig van, tachtig kinderen volgen en ik kan niet elke put met 
hem bekijken. Ik neem zijn arm stevig vast, zodat ik bepaal hoe snel we doorlopen. 
Ondertussen blijft hij trekken en roepen: ‘put’. Ik negeer. Dan verandert hij van strategie; hij 
benoemt de soorten putten: vuil water, regenwater, brandkraan … Ik ben verbaasd: wat een 
woordenschat! 
Eenmaal in het park, lunchen de kinderen en spelen ze heerlijk met water. Ik besluit iets 
eerder terug te gaan, alleen met mijn klas. Bij de eerste put die we op de terugweg nog in het 
park tegenkomen, stoppen we. Met de hele klas gaan we eromheen zitten en ik vraag Guo uit 
te leggen wat dit is. Hij vertelt over de waterput, dat hier onder het riool zit met vuil water en 
even verderop het riool voor regenwater. Dan start een reis terug naar school van de ene put 
naar de andere en het zijn er veel. De kinderen kijken bewonderend naar Guo: hij weet iets dat 
zij nog niet wisten. Guo straalt, deze ervaring doet zijn zelfvertrouwen goed.  
De volgende dag op school zoeken we in de boekenkast infoboeken over het riool, de 
waterzuivering enzovoort. We tillen ook het luik in de klas op en kijken allemaal naar de 
buizen onder de vloer.  
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Parkeergarage  
Voor de weektaak moesten de leerlingen van groep twee een verkeersroute bouwen met 
bouwmateriaal naar keus (lego, duplo, kapla). Een van de leerlingen had druk gebouwd in de 
bouwhoek en kwam me halen: “Ik ben klaar juf, kom even kijken”. Hij had een prachtige 
verkeersroute gemaakt met een parkeergarage, compleet met slagbomen, meerdere 
verdiepingen en een automaat waar je kon betalen en vertelde er in geuren en kleuren over. Ik 
dacht: ‘Daar moet ik iets mee’. Samen hebben we besloten om het bouwwerk te laten staan, 
zodat de leerling tijdens een kringmoment aan andere kinderen kon uitleggen wat hij allemaal 
had gebouwd. Hij vond het vertellen in de kring wel spannend, maar de vragen van de 
kinderen en van mij hielpen hem op weg. Zo vertelde hij hoe de slagbomen alleen omhoog 
gaan als je betaald hebt bij de automaat. Het was een mooi moment om dit jongetje met zijn 
specifieke kennis even in de schijnwerpers te zetten. Hij was zichtbaar trots op zichzelf en 
zelfs zijn vader en moeder zijn komen kijken naar zijn bouwwerk. 

 
 

Tabel 1 Hoe kun je buitenschoolse kennisbronnen vinden?  

Hoe?  Voorbeelden 

via ouders en collega’s  

  

• Oudergesprekken 

• overdracht met collega 

• informele gesprekken met collega 

via leerling: praten, vragen en 

observeren 

  

• één-op-één gesprekken met leerlingen 

• informele gesprekken met groepjes leerlingen; 

• vragenlijsten 

• observaties (in de les, in de pauze)  

• tekeningen 

via leerling: gesprekken in de 

klas  

• kringgesprekken over allerlei thema’s soms door 

aanleiding van leermaterialen zoals kijkplaat, boek, 

documentaire, foto’s 

via leerling: toevallig  • deelnemen aan activiteiten van kinderen (spel, sport) 

• leerling vertelt of toont iets 

• leerlingen vragen aandacht voor een thema 
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3. Hoe kun je gebruik maken van buitenschoolse kennis(bronnen) van 
leerlingen?  
 

Buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen, kun je op allerlei manieren gebruiken, 

afhankelijk van het moment en het doel dat je voor ogen hebt. In een kringgesprek kun je 

ruimte maken om even stil te staan bij een ervaring van een bepaalde leerling. Soms wil je 

daar wel een hele les aan besteden, en kennisbronnen van leerlingen kunnen zelfs aanleiding 

zijn voor een heel project waar ook ouders, en leerlingen en leerkrachten van andere klassen 

bij betrokken worden. Het doel waarmee je aandacht besteedt aan buitenschoolse kennis van 

leerlingen kan het vergroten van het zelfvertrouwen van een bepaalde leerling zijn. Maar je 

kunt ook bij buitenschoolse kennis aansluiten om leerlingen te motiveren en ze nieuwe 

dingen te leren. Dit hoofdstuk beschrijft verschillende manieren waarop je als leerkracht 

buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen kunt inzetten. Eerst bespreken we manieren 

waarop de verborgen kennis van individuele leerlingen aandacht kan krijgen. Daarna komen 

manieren aan de orde om aan te sluiten bij kennisbronnen van een grotere groep leerlingen in 

de klas. 

 

Aandacht voor een individuele leerling 
 

Kringgesprekken zijn bij uitstek momenten waarop leerlingen iets van hun buitenschoolse 

ervaringen kunnen inbrengen. In de kring worden onderwerpen aangesneden waar sommige 

leerlingen veel van weten of graag iets over willen vertellen. Je kunt als leerkracht zo’n 

kringmoment ook heel bewust gebruiken om een leerling in de schijnwerpers te zetten door 

haar of hem iets te laten vertellen. Voorbeelden hiervan komen naar voren in de casus 

‘Parkeergarage’ die in het vorige hoofdstuk werd beschreven en de casus ‘Verstopboom’ in 

hoofdstuk 5. In de laatstgenoemde casus is een schooluitje naar Artis aanleiding om het in de 

kring te hebben over goede verstopplekjes. De leerkracht helpt een van de leerlingen om haar 

verhaal over haar eigen verstopplekje te vertellen in de kring. Dat blijkt voor haar een kans 

om meer zelfvertrouwen in de groep te ontwikkelen en voor de andere kinderen om haar 

beter te leren kennen.  

 

Lessen op basis van buitenschoolse kennis van een leerling 
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Tijdens een les delen studenten soms gevraagd en soms spontaan hun kennis over een 

onderwerp, waar je als leerkracht op in kunt spelen. In de casus over de Ramadan (hoofdstuk 

4) laat de leerkracht leerlingen uitgebreid met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp, in 

de casus over de atoombom (hoofdstuk 5) krijgt een leerling de ruimte om zijn kennis over 

dit onderwerp te delen met de hele klas. Een ander voorbeeld: twee kleuters die in een 

gesprek over verkeer en autorijden samen mogen vertellen hoe je moet tanken en hoe een 

tankstation eruit ziet. Ook vaardigheden van leerlingen, zoals werken met de iPad, een 

vreemde taal spreken of gedichten schrijven, kunnen aanleiding zijn om daar met de hele klas 

aandacht aan te besteden.  

 Als je ontdekt dat een leerling ergens veel kennis over heeft of een bijzonder 

vaardigheid beheerst, kun je deze leerling tot expert in de klas maken en/of een speciale 

verantwoordelijkheid geven. Je kunt zo’n leerling vragen om jou te assisteren, bijvoorbeeld 

bij de Engelse les. Maar je kunt leerlingen ook vragen om zelf een workshop of lessen te 

geven voor medeleerlingen, bijvoorbeeld over ‘wat is astma?’, ‘de atoombom’, of een 

vreemde taal. Dat laatste gebeurt in de casus ‘Een Engelse les’. In de casus ‘Een Franse 

verrassing’ (hoofdstuk 6) ontdekt de juf dat een leerling die meestal veel moeite heeft met 

leren vloeiend Frans spreekt, wat reden is om hem de rol van gids te geven in het Franse 

museum in de klas.  

 

Een Engelse les 
In mijn klas zitten drie kinderen met een Engelse achtergrond, twee kinderen zijn Engels en 
een van hen heeft drie jaar in Australië gewoond. Deze kinderen doen niet mee met de 
Engelse les en ik was op zoek naar een extra uitdaging voor ze. Ik heb ze gevraagd om zelf 
een Engelse les te geven. Eerst hebben ze een les bijgewoond en geobserveerd hoe zo’n les in 
zijn werk gaat, daarna hebben ze de les voorbereid. Ze zijn er heel serieus mee aan de slag 
gegaan, en ze wilden uiteindelijk ook meer tijd om het voor te bereiden. Ik had ze verteld dat 
ze alles in het Engels moesten doen, ook al kunnen niet alle leerlingen dan alles volgen. De 
ene leerling schreef op het bord wat de ander zei en andersom, zodat de kinderen het ook op 
schrift zagen. Ze gingen dierengeluiden maken en de kinderen mochten het nazeggen in het 
Engels en ook de geluiden maken. Daar werden de kinderen natuurlijk heel enthousiast van.  
Daarna ging de klas in het werkboek werken en gingen de ‘leraren’ rondlopen en hulp bieden. 
De kinderen luisterden ook allemaal goed naar ze. De kinderen die de les gaven wilden het 
vooral graag nog een keer doen. Het meisje dat drie jaar in Australië had gewoond was net 
nieuw en door deze samenwerking hebben de leerlingen haar beter leren kennen. Ik zag in de 
klas dat de andere leerlingen het Engels van deze drie bewonderden; het was mooi dat ze in 
hun kracht, talent gezien werden. Ik vond het erg leuk om te zien hoe ze aan de slag gingen 
met de klas en hoe ze les gaven. En doordat ze rondliepen en hielpen, hadden ze ook contact 
met kinderen waar ze normaal minder mee hebben.  
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Buitenschoolse kennis van de groep gebruiken in een les 
 

Als je gebruik wil maken van buitenschoolse kennis in je groep, dan kan dat gaan om het 

voortbouwen op onderwerpen die leven in de hele klas, zoals in de casus ‘Beyblade’ in 

hoofdstuk 2. Daarnaast kun je ook denken aan het inzetten van verwerkingsvormen die 

aansluiten bij de interesses van een groot deel van de leerlingen. In de casus ‘Songtekst’ gaat 

het niet zozeer om een onderwerp dat voortbouwt op de kennis en ervaringen van leerlingen, 

maar biedt de leerkracht leerstof aan in een vorm waarover leerlingen zich ‘deskundig’ 

voelen en die hen, mede daardoor, motiveert. Leerlingen werken met plezier aan het 

vervoegen van werkwoorden door gaten in een populaire songtekst in te vullen. Vaak sluiten 

creatieve werkvormen aan bij waar leerlingen zichzelf bekwaam in voelen en enthousiast 

voor zijn: het maken van een tekening, een rap, dans of theaterstuk. Je kunt zulke activiteiten 

als leerkracht bedenken, maar leerlingen hebben zelf ook vaak ideeën waar je op kunt 

inspelen. Zo kunnen leerlingen voorstellen om een film te maken over hun schooljaar of een 

eigen spel te ontwerpen. 

 Een andere manier om gebruik te maken van de buitenschoolse kennis van de hele 

klas, is een verwerkingsvorm kiezen, die leerlingen ruimte biedt voor eigen keuzen. Als je 

leerlingen bijvoorbeeld een krant, posters of een lapboek (zie de casus ‘Friesland’) laat 

maken, kan iedereen met een onderwerp aan de slag dat hij of zij belangrijk of interessant 

vindt. Andere vormen daarvoor zijn het schrijven van verhaal of het maken van een gedicht. 

In de casus ‘Friesland’ valt te lezen hoe een ongemotiveerde leerling enthousiast wordt over 

het leren over provincies als ze erachter komt dat ze informatie mag zoeken over de provincie 

waar haar grootouders wonen.  

 

Friesland  
Ik had als activiteit bedacht dat kinderen lootjes zouden trekken en een provincie toegewezen 
zouden krijgen. Ze moesten dan informatie gaan zoeken over deze provincie en dat verwerken 
in een lapboek (dit is een map die leerlingen vullen met spelletjes, kleine boekjes en feiten 
over een bepaald onderwerp). Maar ik merkte eigenlijk dat dit bij sommige kinderen 
weerstand opriep. Eén meisje in mijn klas, Diana, is dyslectisch en is dit jaar blijven zitten, 
wat ze erg moeilijk vindt: al haar vriendinnetjes zitten nu in een andere klas. Onze relatie is 
ook niet altijd makkelijk. Toen ik zag dat met name Diana grote tegenzin toonde om de 
activiteit uit te voeren zoals ik het in gedachten had, vroeg ik: “Als je zelf een provincie zou 
mogen kiezen, welke zou je dan kiezen?” Een jongen in de klas zei: “Ik hou eigenlijk heel erg 
van die voetbalclub, die zit daar en daar, mag ik dan mijn lapbook daarover doen, en ook met 
die voetbalclub?”. Dat vond ik een goed idee. Vervolgens zegt Diana: “Mijn opa en oma 
wonen in Friesland, is dat ook een provincie?”. Ze is gaan kijken op de kaart en vertelde dat 
ze het komende weekend naar haar grootouders zou gaan en dat ze ze dan mooi vragen kon 
stellen. Ze is druk vragen gaan bedenken, interviewde haar opa en oma en kreeg allerlei 
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plaatjes van hen. Haar moeder leerde haar een paar Friese woorden en ze is vol enthousiasme 
aan de slag gegaan met haar lapbook. Ik heb Diana complimenten gegeven,  ze kwam echt los 
en straalde helemaal. Dit heeft ook onze relatie goed gedaan.  

 

 
 

Songtekst 
Mijn leerlingen vinden luisteren, iets onthouden, iets opschrijven, zinsconstructie en 
invulvragen zoals bij de CITO ontzettend lastig. Ze roepen bij mij heel vaak: “Ik kan het 
niet!”. Ik wilde iets doen met deze punten waar ze moeite mee hebben en het op een leuke 
manier aanbieden. Ze houden allemaal erg van muziek, dus ik had een liedje gekozen op 
rapmuziek waarvan ze de tekst niet kenden, met gaten erin waar ze de werkwoorden in 
moesten invullen. Ze gingen enthousiast aan de slag, ze hadden niet eens door dat ze aan het 
leren waren! Ik heb echt van deze activiteit genoten en keihard meegezongen. Het was zo leuk 
om te zien dat ze er plezier in hadden in plaats van dat we standaard een 
werkwoordspellingles deden. Wat goed geholpen heeft, is dat ik een liedje heb gekozen dat 
bij ze aansloot. Ik had ook Frank Sinatra kunnen doen, maar dat interesseert ze echt niet. Ik 
had niet verwacht dat de kinderen het zo leuk zouden vinden, dat ze zouden vragen of we het 
nog een keer konden doen. Toen een leerling werd gevraagd hoe het was om deze les te doen 
zij hij: “Het was iets anders en omdat het anders was, was het leuk”. 

 

Een project op basis van de buitenschoolse kennis van de groep  
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Als je ruimte hebt voor een groter project, kun je proberen de buitenschoolse kennis van je 

leerlingen daarin een plaats te geven en ook hun ouders daarbij te betrekken. Een mooi 

voorbeeld daarvan wordt beschreven in de casus ‘Musical’ waar ervaringen en vaardigheden 

van leerlingen het basismateriaal vormen voor de eindmusical in groep acht. De musical gaat 

over de verschillende culturen van de leerlingen in de klas. Leerlingen componeerden muziek 

en maakten dansen en leerden die aan klasgenoten. Samen met ouders bereidden de kinderen 

gerechten voor uit allerlei landen voor de bezoekers. 

 Een heel ander voorbeeld is een project van een groep drie, vier en vijf waar 

groepjes leerlingen in stappen hun eigen ‘eiland’ ontwierpen. Eerst overlegden ze met elkaar 

hoe een ideaal eiland eruit zou zien. Daarna inventariseerden ze in hun groepje wat ze nodig 

zouden hebben om er te kunnen overleven; welke voorzieningen zouden er moeten zijn, waar 

zouden de mensen wonen? De leerlingen gaven blijk van veel fantasie: een weiland met 

eenhoorns die cupcakes poepen als een manier van voedselvoorziening … Daarna tekenden 

ze het eiland om er vervolgens een maquette van te maken die ze aan hun ouders 

presenteerden. Leerlingen werden in dit project uitgenodigd om dingen in te brengen die ze 

wisten en waar ze ervaring mee hadden. Ook konden ze creatieve ideeën kwijt. Ze werkten 

goed samen en vertelden achteraf dat ze het heel leuk vonden om te werken aan hun eiland.  

 Projecten nemen veel tijd in beslag. Ze resulteren vaak wel in een product dat de 

moeite waard is om te delen met ouders en andere leerlingen, zoals een voorstelling, een 

markt of een tentoonstelling.  

  

Musical  
Ik geef les aan 32 leerlingen in groep 8, op een school in Amsterdam Zuidoost, veel leerlingen 
hebben een leerachterstand. Tijdens een muziekles en in de pauzes zag ik hoe goed en 
enthousiast mijn leerlingen mee konden rappen op muziek. Dat was aanleiding om een basale 
les te geven over wat rap is en welke technieken er zijn. Daarna zijn de kinderen zelf 
gemotiveerd aan de slag gegaan om een rap te maken.  
Het was een groot succes: kinderen die normaal liever geen beurt krijgen, namen nu het 
woord. Dario bijvoorbeeld, die verlegen is en moeite heeft met technisch lezen heeft prachtige 
teksten geschreven. Sinds hij met rap aan de slag is gegaan durft hij te presenteren voor de 
klas en zelfs voor ouders. Op deze manier heeft hij vooruitgang geboekt met technisch lezen, 
maar heeft hij ook meer zelfvertrouwen gekregen. Zo hebben we ook ontdekt dat een meisje 
in onze klas ontzettend goed kan rijmen, kinderen vragen haar om hulp en zien haar als een 
expert. Hierdoor heeft ze een nieuwe positie in de klas gekregen.  
Toevallig waren er ook een paar leerlingen uit de klas naar een voorstelling geweest over 
Martin Luther King waar ze graag iets over wilden vertellen. Leerlingen werden erg 
enthousiast van dit onderwerp. We hebben er extra lessen aan besteed en de leerlingen 
mochten die verwerken in een kunstwerk, rap of gedicht. In onze gesprekken kwam ook veel 
naar voren over de ervaringen van de kinderen met het geweld dat recent had plaatsgevonden 
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in Amsterdam Zuidoost, de buurt waar ze wonen en naar school gaan, en over hun dromen 
over een betere toekomst.  
We waren heel druk bezig met hun buitenschoolse kennisbronnen, en zo is ons idee voor de 
eindmusical ontstaan. De kinderen wilden hun eigen achtergrond, talenten en dromen 
samenbrengen: het is een spetterende voorstelling geworden! Leerlingen vormden 
verschillende culturele groepjes (Ghanees, Antilliaans, Surinaams, gemengd internationaal) 
waarin ze samen muziek uitzochten en dansjes bedachten. Het Surinaamse cultuurgroepje 
wilde graag een traditionele awasa-dans doen, onder begeleiding van drummers. Een jongen 
die in een band speelde, bedacht het nummer en leerde het aan zijn klasgenoten. Ze hebben 
ook gerapt.  
Het was echt een kans om een andere kant van de leerlingen te belichten en om ze te helpen 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Aan de slag gaan met buitenschoolse kennisbronnen, 
daar krijgen leerlingen zelfvertrouwen door, ze voelen zich gemotiveerd en eigenaar van hun 
leerproces. Dat is iets waar ze hun hele leven profijt van kunnen hebben.  

 

 
 

 

Tabel 2. Manieren om buitenschoolse kennisbronnen te gebruiken 

      Kennis van … 

Gebruik  

tijdens … 

Individuele leerling Groep 

Moment individueel gesprek 

kringgesprek 

kringgesprek 

Les leerling als expert (dichter, rapper, 

gebruik van elektronische 

apparatuur, kennis over bouwen, 

bloemen, dieren, religie, taal) 

verwerking die aansluit bij of 

ruimte biedt voor buitenschoolse 

kennis/vaardigheden van 

leerlingen: tekening, plattegrond, 

rap, gedicht, toneel, verhaal, krant, 
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koken, film, lapbook, poppenhuis, 

spel, poster 

Project leerling als expert  (speciale rol in 

project, workshop voor andere 

leerlingen, rondleiding verzorgen) 

 

 

thema’s die kennis van leerlingen 

verder uitdiepen; verwerking van 

kennis en vaardigheden van 

leerlingen in musical, viering, 

tentoonstelling, presentatie, 

voorstelling 
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4. Buitenschoolse kennis en kennisbronnen van leerlingen  
 

Buitenschoolse kennis, wat is dat eigenlijk voor kennis? En buitenschoolse kennisbronnen, 

waar moet je dan aan denken? De belangrijkste buitenschoolse kennis van leerlingen is 

afkomstig uit hun ervaringen in hun gezin en de gemeenschap waar dat gezin deel van 

uitmaakt. Daarnaast zijn de ervaringen van leerlingen in hun vrije tijd een belangrijke bron 

van kennis; populaire cultuur speelt daarbij een grote rol. In tabel 2 staan bij deze 

kennisbronnen een aantal voorbeelden van de kennisgebieden waarover leerlingen daar 

kennis kunnen opdoen. 

 

Tabel 2. Bronnen van kennis en kennisgebieden  

Bronnen Kennisgebieden 

Populaire cultuur en vrije tijd Taal, muziek, cultuur, sport, relaties, samenwerken, en 

diverse inhoudelijke onderwerpen  

Gezin en gemeenschap Taal, geloof, cultuur, reizen, (huis)dieren, gereedschap, 

bloemen, duurzaamheid, vrede, emoties  

 

Populaire cultuur 
 

Veel leerlingen zijn ware deskundigen als het gaat om computerspellen; ze spelen 

bijvoorbeeld Fortnite, Battleship and Minecraft en kunnen je daar alles over vertellen. 

Hoewel het niet gaat om ‘schoolse kennis’ kun je hier wel gebruik van maken om leerlingen 

te motiveren voor leren op school. Als je leerlingen vraagt om een personage uit Fortnite 

gedetailleerd te beschrijven, zoals in het voorbeeld hieronder, kunnen ze zo hun 

taalvaardigheid oefenen. In het voorbeeld over Dragon Ball Z tekenen leerlingen ook figuren 

uit de game, maar ervaren ze vooral dat proberen en oefenen resultaat kan opleveren.  

In het geval van Fortnite was de hele klas enthousiast over deze game, bij Dragon Ball Z was 

dat een deel van de leerlingen. Ook over muziek en dans hebben leerlingen soms veel kennis, 

die ze opdoen via YouTube. Leerlingen die in hun vrije tijd een sport beoefenen, zoals 

voetbal of turnen, doen daarbij kennis en vaardigheden op.  

 

Fortnite  
De kinderen in mijn klas hebben het continu over Fortnite, ook tijdens mijn rekeninstructies 
en tijdens werktijd. Ze maken hele planningen over wie wanneer online komt, zodat ze 
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Fortnite kunnen spelen. Ik vind dit eigenlijk vervelend, van mij mag het wel wat minder. Bij 
Nieuwsbegrip ging het ook nog eens over Fortnite en er was een opdracht bij. In eerste 
instantie dacht ik: ‘Daar heb ik echt geen zin in.’ Maar toen vertelde mijn collega dat de 
opdracht bestond uit een beschrijving maken van een skin (een skin is een poppetje in 
Fortnite) en dat haar leerlingen dat erg leuk hadden gevonden. Zo bedacht ik dat dit toch wel 
een goede oefening voor ze kon zijn; ze vinden een beschrijving maken altijd erg moeilijk en 
saai. Ik liet de leerlingen dus een beschrijving van een skin maken die ze zelf mochten 
verzinnen. Ze waren heel betrokken: ze gingen snel aan de slag om hun eigen skin te 
bedenken. 
Nadat de beschrijvingen af waren heb ik die willekeurig uitgedeeld onder de leerlingen en 
moesten ze de skin van een ander gaan tekenen. Zo kwamen ze erachter dat het nog best lastig 
was om een skin te tekenen als de beschrijving beperkt was. Als een leerling bijvoorbeeld had 
geschreven ‘een rode trui’, dan wist de leerling die de skin ging tekenen niet of het een trui 
met lange of korte mouwen was, een hoodie, of een trui met een afbeelding. Zo leerden ze dat 
het belangrijk is beschrijvingen gedetailleerd te maken. Feline, een meisje in de klas, was zo 
enthousiast dat ze vroeg of ze haar eigen beschrijving mee naar huis mocht nemen zodat ze 
haar skin kon tekenen. De volgende dag nam ze een prachtig getekende skin mee. Eerst wilde 
ze hem niet aan de klas laten zien, maar uiteindelijk vroeg ik aan de klas wie de opdracht om 
de skin te tekenen moeilijk vond. Alle leerlingen staken hun hand op. Toen vond Feline het 
goed dat we haar tekening bekeken. Ze kreeg veel complimenten van haar klasgenoten, die 
waren echt onder de indruk. Ik heb haar ingezet als expert. Zelf heb ik ook meegetekend en 
advies aan haar gevraagd. Dat deed de leerlingen wel wat, dat ik ook liet zien dat ik niet alles 
kan en Feline om hulp vroeg.  

 

Dragon Ball Z 
Dragon Ball Z is erg populair bij mijn leerlingen. Tijdens een uitje hoorde een moeder dat de 
leerlingen erover aan het praten waren en zij vertelde dat ze heel goed Dragon Ball Z figuren 
kon tekenen. Ik dacht: ‘Hier moet ik gebruik van maken!’ Ik heb met de moeder overlegd en 
ze zag het wel zitten om een les te komen geven. Ik heb de kinderen zelf laten kiezen of ze 
mee wilden doen aan de les of niet, want Dragon Ball Z leeft wat minder onder de meisjes 
dan de jongens. De moeder heeft eerst haar eigen tekeningen van Dragon Ball Z laten zien. 
De leerlingen konden niet wachten om te gaan tekenen. De moeder pakte het stapsgewijs aan:  
eerst het hoofd, dan het lichaam. Sommige kinderen vonden dat echt wel lastig, die wilden 
eigenlijk dat het meteen af zou zijn en we hebben ze uit moeten leggen dat je geduld moet 
hebben en bij het begin moet beginnen. Een aantal jongens in mijn klas zeiden al vanaf het 
begin dat ze niet konden tekenen. Ik heb ze uitgelegd dat ze eerst moeten proberen en oefenen 
en dat er dan een moment komt dat je het juist wel kunt. Op een gegeven moment merkten de 
kinderen ook dat het meer vorm kreeg en waren ze ook echt trots op zichzelf en gaven ze 
elkaar complimenten. Dat vond ik erg leuk om te zien. In vergelijking met een gewone 
tekenles waren ze hier echt intrinsiek gemotiveerd om te leren, het ging ook over iets wat ze 
zelf graag wilden leren en interessant vonden. Er hing een gezellige sfeer, ze waren in gesprek 
met elkaar over de figuren, welke sterker was, wie welke krachten had.  

 

Gezin en gemeenschap 
 

Kennis en vaardigheden die leerlingen in hun gezin opdoen, kunnen betrekking hebben op  

taal, geloof, andere landen, reizen, (huis)dieren, gereedschap enz. Leerlingen met kennis van 

een andere taal, religie of een ander land kunnen medeleerlingen daar iets over leren. 

Kinderen die bijvoorbeeld weleens reizen met het openbaar vervoer kunnen daarover 
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vertellen, wat weer aanleiding kan zijn voor een gesprek over vervoer en vervoersmiddelen. 

Soms ontdek je bij leerlingen ook kennis over minder voor de hand liggende zaken, zoals 

bloemen kopen, duurzaamheid, vrede of emoties. En het kan ook voorkomen dat je via een 

leerling iets ontdekt over een vader of moeder wat aanleiding kan zijn om de ouder uit te 

nodigen om iets in de klas te komen vertellen of te laten zien. Hieronder een voorbeeld over 

leerlingen die vasten tijdens de Ramadan. 

 

Ramadan 
Laatst was het Ramadan en twee kinderen in de klas aten en dronken niet overdag. Dit riep 
veel vragen op bij de andere leerlingen en bij mij: wat mogen ze wel en niet doen? Ik heb 
daarom de leerlingen ruimte gegeven om met elkaar in gesprek te gaan. Ik vond het dapper 
van deze twee kinderen dat ze zo open hun ervaringen deelden. Heel veel dingen wist ik zelf 
ook niet. Het was ook mooi om te zien dat op de sportdag, een hele warme dag waarop één 
van deze leerlingen ook vastte, de andere kinderen in de gaten hielden hoe het met hem ging. 
Ze hielden echt rekening met deze twee kinderen tijdens Ramadan. Er was respect en 
aandacht voor ze. Ik was ook jarig tijdens die periode, wat ik uitgebreid heb gevierd, maar ik 
heb de traktaties voor de twee leerlingen bewaard zodat ze deze mee naar huis konden nemen. 
Ik denk dat deze twee leerlingen zich fijner voelden in de klas door de aandacht en het 
respect. Achteraf vertelde een van deze leerlingen: “Ik vond het wel leuk om mijn cultuur aan 
andere kinderen met een andere cultuur te vertellen”. De andere leerlingen vertelden dat ze 
het belangrijk en interessant vonden. Ze leefden mee en deden zelfs mee: “Dan gingen we de 
hele pauze niet eten en dan pas als ze naar huis gingen”.  Dit raakte de leerling die vastte: 
“Dat deed me wel wat, omdat ze wel aan ons dachten”.  
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5. Gebruik maken van kennisbronnen van leerlingen: 
leerkrachtcompetenties 
 

Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen doet een beroep op 

specifieke kwaliteiten van een leerkracht. Hieronder bespreken wat eerst wat het vinden van 

buitenschoolse kennisbronnen van leerkrachten vraagt, en vervolgens welke 

leerkrachtcompetenties in het geding zijn als het erom gaat daar gebruik van te maken.  

 

Wat moet je kunnen om buitenschoolse kennisbronnen te vinden? 
 

Om verborgen buitenschoolse kennis van leerlingen op het spoor te komen, is het om te 

beginnen belangrijk dat je er als leerkracht bewust van dat zulke kennis bestaat. Dat is 

aanleiding om er alert op te zijn en gericht aandacht te geven aan leerlingen. In de tweede 

plaats: als jij als leerkracht iets van jezelf laat zien, kan dat leerlingen stimuleren om dat ook 

te doen. Ten slotte is flexibiliteit een vereiste om verborgen kennis van leerlingen te vinden. 

  

Alertheid en oprechte aandacht 

In groepsgesprekken is het van belang om alert te zijn op wat leerlingen mogelijk willen 

vertellen, vragen of laten zien. Maar het is niet altijd mogelijk om direct in te gaan op iets wat 

een leerling inbrengt. Soms heb je met een gesprek een ander doel op het oog, wil je een 

andere leerling aandacht geven, of begrijp je de leerling niet direct. Maar het is altijd 

mogelijk later op zo’n moment terug te komen en te laten zien dat je echt geïnteresseerd bent 

in wat een leerling te vertellen heeft. Zo begon een leerling in een kleuterklas over schapen in 

een gesprek over dieren die bij ons in de dierentuin leven maar in andere landen vrij 

rondlopen. Omdat de leerling teleurgesteld leek dat zijn bijdrage weinig aandacht kreeg, 

kwam de leerkracht er na het gesprek op terug; ze zocht een boek over en plaatsjes van 

schapen en toonde oprecht belangstelling voor wat de leerling erover te zeggen had. Ze 

ontdekte zo dat de jongen de associatie had gehad met de schapen die hij tijdens een vakantie 

in Marokko vrij had zien rondlopen. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat, naast goed luisteren, 

ook alertheid op non-verbale signalen kan helpen om verborgen kennisbronnen te vinden. De 

casus Verstopboom is een ander voorbeeld van een leerkracht die aandacht geeft aan de 

inbreng van een leerling, ook al is die niet meteen helemaal goed te plaatsen. 
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Er zijn ook meer systematische aanpakken om leerlingen de gelegenheid te geven iets 

over zichzelf of hun eigen ervaringen te vertellen. De werkvorm ‘taalronde’ bijvoorbeeld, 

ontwikkeld door de Stichting Taalvorming, nodigt elk kind uit iets te vertellen over het 

onderwerp dat aan de orde is, en enkele kinderen om dat meer in detail te doen. Leerlingen 

wisselen hun ervaringen in tweetallen uit en maken er vervolgens tekeningen over. 

 

Verstopboom 
Meghan is dit schooljaar in Nederland komen wonen en leert Nederlands. Ze vertelt me graag 
verhalen, die ik niet altijd begrijp, maar in de kring durft ze nog niet zo veel te zeggen. Ze 
begint langzaam wat aansluiting te krijgen bij andere kinderen. Meghan zit in groep 1&2, 
waar ik les geef. Tijdens het thema ‘naar de dierentuin’, ben ik met de kleuters naar Artis 
geweest, wat heel veel gespreksstof opleverde. Ze hadden de dierenoppassers eten zien 
verstoppen, en dat vonden ze erg interessant. Ik besluit dit als uitgangspunt te nemen voor een 
gesprek in de kring, waar we praten over jezelf verstoppen en mooie verstopplekjes. Tot mijn 
verbazing neemt Meghan het woord en vertelt over een boom waarin ze zich verstopte op 
Curaçao, onder de blaadjes die op de grond hingen. Dat begrijpen de kinderen en ik niet. Dus, 
tijdens de speelwerktijd kom ik erop terug en vraag ik Meghan de boom te tekenen en zoek ik 
foto’s op internet om haar te vragen op welke boom haar verstopboom lijkt. In een volgend 
kringgesprek vertelt ze meer over haar boom en ze laat haar tekening en foto’s van de boom 
zien aan de andere kinderen. We vragen Meghan nog meer te vertellen over Curaçao en ze 
beschrijft dat het warm is en dat je heel vaak buiten bent of binnen met de airconditioning 
aan. Dat geeft herkenning bij een paar kinderen met Surinaamse roots, ook zij vertellen over 
hun vakantie in Suriname. Door het bijzondere moment in de kring te herkennen en er verder 
op in te gaan hebben de kinderen en ik Meghan en elkaar beter leren kennen. Om dit soort 
momenten te vinden moet je alert zijn en ook ruimte geven aan de leerlingen om iets in te 
brengen. 

 

Jezelf ook laten zien 

Iets van jezelf laten zien, jezelf kwetsbaar opstellen, kan leerlingen ook uitnodigen om iets 

van hun buitenschoolse kennis te tonen. Een ander voorbeeld is dat van een leerkracht die, 

om zijn leerlingen aan te moedigen tot het maken van een rap, een rap maakte over zijn eigen 

leven en culturele achtergrond. Laten zien dat je iets niet weet of kan, kan leerlingen 

uitnodigen iets van hun eigen kennis en vaardigheden te aten zien. In het volgende hoofdstuk 

staat een casus over een leerkracht die haar leerlingen uitdaagt om haar te leren de bal hoog te 

houden 

 

Flexibiliteit 

Als je wil dat leerlingen hun buitenschoolse kennis en vaardigheden laten zien, vraagt dat van 

jou als leerkracht ook openheid en flexibiliteit. Want het is nooit te voorspellen wie wat 

wanneer gaat inbrengen, en de dingen waar leerlingen mee komen, kunnen meer tijd vragen 

dan je eigenlijk had gepland. De leerlingen van de leerkracht die met rap aan de slag ging (de 
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casus in het vorige hoofdstuk), waren zo enthousiast dat ze allemaal hun eigen beat wilden 

bedenken, wat veel extra tijd kostte. Soms moet je je planning loslaten om de kans te grijpen 

een leerling het podium te geven en iets van haar of zijn verborgen kennis te ontdekken. 

Soms is het een kwestie van je neiging om zelf het voortouw te nemen, actief onderdrukken, 

zoals de casus over de atoombom mooi laat zien. 

 

Atoombom  
Toen ik aan de slag ging met buitenschoolse kennisbronnen had ik twee leerlingen in mijn 
hoofd, waarvan ik de afgelopen weken heb gemerkt dat zij over heel veel – verborgen – 
kennis m.b.t. het thema ‘Tweede Wereldoorlog’ beschikken. Een daarvan ligt op dit moment 
niet helemaal lekker in de groep; hij hangt de clown uit en ontvangt voornamelijk negatieve 
aandacht van klasgenootjes. Wat zou het mooi zijn als het lukt om de klas op een andere 
manier naar deze jongen te laten kijken. Aan het eind van een themawerkmoment in de klas, 
evalueer ik met de groep en haal ik het onderzoekje naar de atoombom aan. Eén jongen van 
het betreffende groepje geeft eerlijk aan dat ze nog niet genoeg aandacht hebben besteed aan 
de inhoud. Ik voel de aandrang om zelf te gaan sturen en input te geven, maar word – 
vriendelijk – onderbroken door één van jongens die ik in mijn hoofd had. Hij begint een 
verhaal over de werking van een atoombom en kernenergie. Hoewel dit niet het onderwerp is 
waarbij ik dit verwacht had, besef ik dat het een kans is die ik niet voorbij moet laten gaan. 
Zelf ga ik letterlijk een stapje opzij en gebaar dat de jongen op de voorgrond kan komen 
staan. Minuten lang staat hij daar op relaxte en overtuigende wijze te vertellen wat hij weet. 
De groep hangt aan zijn lippen. En eerlijk gezegd ik ook! Als hij zijn verhaal afrondt, volgt 
eerst een daverend applaus en daarna doodse stilte, gevolgd door de eerste reactie uit de klas: 
‘Wow juf… Kijk hoe veel hij weet en hoe stil iedereen is!’ De jongen heeft een nieuwe kant 
van zichzelf kunnen laten zien. Natuurlijk had ik gehoopt dat zoiets zou gebeuren, maar ik 
was zelf ook erg onder de indruk van en verrast door het moment en blij dat ik dit moment 
wist te benutten en de leerling ruimte kon geven.  

 

Wat moet je kunnen om gebruik te maken van de buitenschoolse kennis van leerlingen 
 

Gebruik maken van de buitenschoolse kennis van leerlingen in je lessen, vraagt weer andere 

competenties van leerkrachten: gerichtheid op betekenisvolle leeractiviteiten, vertrouwen in 

leerlingen en meedenken.  

 

Een focus op betekenisvol leren 

Een leerkracht die gericht is op het creëren van betekenisvolle leersituaties, zal niet alleen 

oog hebben voor de bestaande kennis van leerlingen, maar daar ook op voortbouwen in 

lessen over onderwerpen die leerlingen aanspreken, bijvoorbeeld over gezondheid, insecten, 

of emoties. In feite is gebruik maken van de buitenschoolse kennis van leerlingen een manier 

om leren op school meer betekenisvol te maken. Op scholen voor Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs ontwikkelen leerkrachten samen met leerlingen de thema’s waaraan gewerkt 
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wordt. Hier vormen sociaal-culturele praktijken de thematische context voor veel 

leeractiviteiten.  

 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven 

Gebruik maken van de kennis van leerlingen vraagt ook om vertrouwen in leerlingen. Als je 

leerlingen ruimte geeft voor een eigen initiatief, of hen bijvoorbeeld een les laat geven over 

iets waar ze veel van weten, geef je als leerkracht de verantwoordelijk uit handen en moet je 

erop vertrouwen dat het goed zal gaan. Als leerlingen met het idee komen om een film te 

maken, is dat een kans om hen daarvoor de verantwoordelijkheid te geven, maar dat kan ook 

eng zijn.  

 

Meedenken 

Tot slot vraagt voortbouwen op de buitenschoolse kennis van leerlingen dat je als leerkracht 

met ze meedenkt. Je kunt om te beginnen materialen aandragen die bijdragen aan het 

leerproces over een onderwerp waar leerlingen mee zijn gekomen: boeken, plaatjes, 

informatiebladen. Een andere vorm van meedenken is structuur bieden. Je kunt leerlingen 

bijvoorbeeld helpen om doelen te stellen en afspraken te maken, en ondersteunen bij het 

maken van een planning. Tot slot kun je het leerproces op een hoger niveau brengen door 

vragen te stellen en leerlingen aan te moedigen tot reflectie en verdieping.  

Naast deze vormen van meedenken die op de groep zijn gericht, kun je ook 

meedenken met individuele leerlingen, bijvoorbeeld om ze te helpen een rol te nemen in een 

project of activiteit. Zo kun je leerlingen laten nadenken over hun talenten en hoe ze die 

kunnen gebruiken om een bijdrage aan het project te leveren.  

 

Tabel 3. Leerkrachtcompetenties voor werken met buitenschoolse kennisbronnen 

Competenties voor het vinden van verborgen  kennisbronnen 

aandacht hebben • bewustzijn 

• alert zijn 

• belangstelling tonen 

iets van jezelf laten zien  • eigen ervaringen delen 

• kwetsbaar durven zijn 

openheid en flexibiliteit • openheid voor onverwachte 

gebeurtenissen 
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 • flexibiliteit 

Competenties voor het gebruiken van buitenschoolse kennisbronnen 

een focus op betekenis leren • voortbouwen op de ervaringen van 

leerlingen om leren op school 

betekenisvol te maken  

• sociaal-culturele praktijken als context 

voor leren  

vertrouwen en verantwoordelijkheid geven • vertrouwen 

• ruimte geven 

• verantwoordelijkheid uit handen durven 

geven  

Meedenken • faciliteren (materialen aandragen)  

• structuur bieden (doelen formuleren; 

afspraken maken; planning) 

• vragen stellen om reflectie en diepgang 

aan te moedigen 

• ideeën aandragen om individuele leerling 

tot haar/zijn recht te laten komen  
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6. Effecten van het gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen  
 

In dit hoofdstuk geven we een indruk van wat het gebruik maken van de buitenschoolse 

kennisbronnen kan opleveren. We baseren dat op de ervaringen van de dertien leerkrachten 

die deelnamen aan een onderzoeksproject en die van hun leerlingen. Hoewel buitenschoolse 

kennis en vaardigheden van leerlingen een goed aanknopingspunt zijn om te werken aan 

cognitieve leerdoelen, ligt de nadruk hier op effecten op het gebied van socialisatie en 

persoonsvorming. Daarnaast besten we aandacht aan effecten op de sfeer in de klas en 

effecten voor leerkrachten zelf.  

 

Effecten voor leerlingen 
 

In lessen en projecten die gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van kinderen, 

doen leerlingen natuurlijk nieuwe kennis en vaardigheden op. Maar aandacht voor wat 

leerlingen kunnen en weten en buiten school meemaken kan ook effecten hebben op andere 

vlakken. We bespreken hier 1) motivatie en betrokkenheid, 2) leergedrag, 3) leerhouding, 4) 

samenwerkingsvaardigheden, 5) zelfvertrouwen, 6) welbevinden in de klas, 7) ambities, 8)  

perspectief.  

 

Motivatie en betrokkenheid  

In de vorige hoofdstukken hebben we al in verschillende casussen gezien dat gebruik maken 

van verborgen kennisbronnen leerlingen motiveert en hun betrokkenheid bij het werk op 

school vergroot. Als een activiteit, les of project aansluit bij de belangstelling van leerlingen, 

zullen ze zich eerder eigenaar voelen van die activiteit. Dat komt tot uiting in langer en 

geconcentreerder werken, thuis dingen doen voor school en verantwoordelijkheid nemen 

voor het eindproduct. 

 

Leergedrag  

Een gevoel van eigenaarschap maakt ook dat leerlingen initiatieven nemen, bereid zijn 

verantwoordelijkheden op zich te nemen, en zelfstandiger aan het werk gaan en blijven. In de 

casus ‘Dansen’ nemen leerlingen de verantwoordelijkheid die hen gegeven wordt ook 

daadwerkelijk op zich.  
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Dansen 
De organisatie van een musical vind ik erg leuk, maar ook een hele uitdaging met 29 
kinderen. Ik wilde de kinderen gemotiveerd houden, door ze een duidelijke taak te geven, 
zodat ze niet zouden afhaken door al het werk. Ik heb met name twee meisjes in de klas die 
zich qua gedrag laten gaan als ze niet een duidelijk doel hebben. Ik wilde ze 
verantwoordelijkheid geven en hoopte dat ze die ook zouden nemen. Als eerste heb ik ze 
gevraagd een dans te bedenken voor het openingslied. Eigenlijk liep het allemaal aardig 
vanzelf; nadat ik de meiden de opdracht had gegeven, heb ik er geen omkijken meer naar 
gehad. Ze bedachten zelf waar ze het best konden oefenen en wat ze daarvoor nodig hadden. 
De eerste keren waren ze er zelfs zo mee bezig dat ze vergaten om pauze te nemen. Toen ik 
tussendoor kwam checken hoe het ging, lieten ze mij vol enthousiasme hun stuk zien, wat hen 
de bevestiging gaf die ze nodig hadden, en mij het vertrouwen dat zij dit aankonden. Dat ging 
zo goed dat ik ze vervolgens zelf een lied heb laten uitkiezen waarop ze een dans konden 
bedenken.  

 

Leerlingen uit de casus ‘Dansen’ geven achteraf aan hoe verantwoordelijk ze zich voelden 

dat alles op tijd af zou zijn en hoe trots ze waren dat het was gelukt. Ze vertelden ook dat ze 

hebben geleerd om door te zetten.  

 

Leerhouding 

In veel voorbeelden waarin leerkrachten gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen 

van leerlingen, krijgen leerlingen een speciale rol, waarin ze de klas iets vertellen, leren of op 

een ander manier in de aandacht staan. Dat kan voor leerlingen een spannende, maar ook 

leerzame ervaring zijn. Ervaren dat je iets hebt gedurfd wat je best eng vond, leert je ook iets 

over jezelf en over het aangaan van uitdagingen.  

Als leerlingen heel gemotiveerd zijn voor een bepaalde activiteit is dat ook een goede 

gelegenheid om iets te leren over zaken als doorzettingsvermogen, geduld en het belang van 

oefenen. Leerlingen zijn immers meer bereid om te investeren als ze een opdracht of project 

echt als ‘van henzelf’ ervaren. In de casus ‘Hooghouden’ leren leerlingen bijvoorbeeld iets 

over het belang van oefenen en doorzettingsvermogen, in de casus ‘Dragon Ball Z’ 

(hoofdstuk 5) en die over ‘Wentelteefjes’ over het belang van durven proberen.  

 

Hooghouden 
Sinds de Ajax Clinics afgelopen dinsdag is er iets gaande in mijn klas. Voetbal. Hooghouden.  
“Jongens, jullie moeten me helpen! Zoals jullie gezien hebben, kan ik er geen bal van. Jullie 
zijn hier goed in, dus dit kan ik van jullie leren. Ik wil vrijdag drie keer hoog kunnen houden. 
Vertel me hoe ik het kan aanpakken, geef me alsjeblieft tips!” Het begon met: “Zoek dekking! 
Juf gaat beginnen!”, maar binnen een dag veranderde de toon naar: “Geef ruimte!” met 
daarbij mentale support. Ik krijg hier echt energie van!  
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Ik heb twee jongens in de klas, Said en Orlando die ontzettend goed zijn in voetbal, hun hele 
leven draait erom. Ze zijn dit jaar ver gekomen met leren, maar met rekenen denk ik nog altijd 
dat ze niet helemaal in hun element zijn. De eerste dag greep ik het gezamenlijk hooghouden 
aan om mijn rekenles mee uit te leggen, het ging over tabellen, en om het boeiender te maken 
en ze te motiveren, want het is de laatste periode van groep acht en dan hebben ze niet altijd 
even veel zin meer.  
Het bleek een succes, maar al snel ging het verder dan dat. Aan de start van de dag, in de 
kleine pauze, tijdens de lunch aan het eind van de dag. De kinderen bleven maar vragen: “Juf, 
zullen we weer even hooghouden?” Ik heb de leerlingen geprobeerd een voorbeeld houding te 
geven: door ze te observeren als ze het voor doen, het nadoen en dan hun feedback te 
gebruiken. En zo kwam het dat Orlando zei: “Ja juf, ik zie het aan u, u bent bang”. 
Vervolgens heb ik ze gevraagd om tips en wat er gebeurde was mooi om te zien. De jongens 
kregen een rol en voelden zich belangrijk: ze konden de juf helpen, ze konden een ander 
helpen! Mijn klas leefde op en werd er vrolijk van. Tijdens het buitenspelen werd er fanatiek 
geoefend. Vol enthousiasme werden scores en nieuwe records op het bord geschreven. Hier 
kon ik wat mee! De volgende ochtend heb ik een A3 opgehangen met de titel ‘Persoonlijke 
records hooghouden’. Iedereen die mee wil doen, mag zichzelf erop zetten. Elke keer als 
iemand zijn eigen record verbreekt, noteren we dit in het overzicht. Nog steeds komen er 
namen bij… Het mooie is dat de kinderen – op een paar fanatiekelingen na – niet erg gefocust 
zijn op vergelijken met elkaar, maar zich vooral richten op het verbeteren van hun eigen 
resultaat en daarmee ook het proces van kijken en luisteren naar elkaar.  

 

Samenwerken 

Als je gebruikt maakt van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen, liggen werkvormen 

waarbij samenwerken een rol speelt voor de hand. Leerlingen kunnen zo oefenen met 

vaardigheden als naar elkaar luisteren, en omgaan met meningsverschillen. Bij opdrachten 

waarbij groepen leerlingen zelf veel verantwoordelijkheid krijgen, kunnen ze ook oefenen 

met verschillende groepsrollen, rekening houden met anderen, en samen lastige situaties 

oplossen.  

 

Zelfvertrouwen 

Gebruikmaken bij de buitenschoolse kennis van leerlingen heeft onmiskenbaar een positief 

effect op hun zelfvertrouwen. Leerlingen die in de klas mogen iets over een onderwerp waar 

ze veel van weten mogen vertellen (bijvoorbeeld een sport) of iets wat ze goed kunnen 

mogen voordoen (bijvoorbeeld een taal), merken zo dat hun kennis en vaardigheden 

gewaardeerd worden, en ervaren soms letterlijk de erkenning en respect van hun klasgenoten.  

Dat draagt bij aan een positief gevoel over zichzelf.  

Voor leerlingen die gewoonlijk niet goed presteren in de schoolvakken, is het heel fijn 

om erkenning te krijgen voor talenten waarover ze wel beschikken, en te ervaren dat hun 

kennis en interesses de moeite waard zijn voor anderen. Zo ontwikkelde een leerling zich tot 

een door de hele klas bewonderde dichter. Een andere leerling kreeg erkenning voor haar 

danstalent. Ook de casus van de Conga boys is hier een mooi voorbeeld van.  
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Conga boys  
In mijn klas, groep acht, zat een groepje jongens die als irritant werden ervaren door de 
andere leerlingen, omdat ze voortdurend met hun pennen op tafel zaten te trommelen 
waardoor andere leerlingen van hun werk werden gehouden. Deze jongens hadden al vaak de 
ervaring gehad dat ze iets niet kunnen, dat ze in het laatste groepje zitten met rekenen en taal 
enz., als vervolgonderwijs zouden ze naar het praktijkonderwijs gaan. Ik wilde graag een 
positieve draai geven aan de situatie en nam ze in de pauze een keer mee om hun beats uit te 
proberen op echt trommels. Die jongens vonden dat geweldig en gingen hard werken zodat ze 
in de pauzes konden oefenen. Het klonk erg goed en met wat begeleiding begon het steeds 
beter te worden. Aan het eind van het jaar waren ze een band, de congaboys, en traden ze op 
voor de hele school, en voor het directeurenoverleg van het hele schoolbestuur.  Deze 
leerlingen werden positief in het licht gezet, waardoor ze ook een nieuwe positie in de klas 
kregen: hun klasgenoten zagen een sterkte kant van ze, die ze nog niet kenden. Het heeft deze 
jongens zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf gegeven. 
 
 

Een Franse verrassing 
In groep vijf wordt Parijs nagebouwd: het Louvre museum, de Eiffel toren, de Notre Dame. 
En natuurlijk hebben we gidsen nodig om bezoekers rond te leiden! We beginnen in de klas 
met wat Franse woorden te bedenken. In ons spelling woordpakket hebben we wel eens 
Franse leenwoorden geleerd. Farid weet er wel een aantal. Wat blijkt? Hij spreekt vloeiend 
Frans! Wat een mooie ontdekking is dit.  
Farid heeft moeite met leren en wordt intensief begeleid door de leerkracht en een externe 
professional. Hij ervaart op school veelal dat de lesinhoud onbereikbaar voor hem is. Hij heeft 
goed door dat hij een ander niveau heeft dan zijn klasgenoten. Het thema Frankrijk biedt de 
mogelijkheid om hem een positieve ervaring te geven en de nadruk te leggen op wat hij wel 
kan. Hij heeft al een prachtig aquarel schilderij gemaakt voor in het Louvre museum: het 
laatste avondmaal heeft hij in een modern jasje gegoten, geïnspireerd door de COBRA stijl. 
Daarnaast kan hij met zijn Franse taalkennis perfect de rondleidingen verzorgen! Door deze 
verantwoordelijkheid en capaciteit is Farid enorm gemotiveerd en komt hij met allerlei eigen 
ideeën waar hij klasgenoten bij betrekt: van informatiefolders tot plattegronden maken tot het 
beveiligen van het museum. Farid organiseert het allemaal door de betekenisvolle context, 
waar hij veel kennis over heeft. Binnen dit thema heeft Farid ervaren dat hij er toe doet, en 
waardevolle kennis en vaardigheden heeft. 

 

Welbevinden 

Door aandacht voor de buitenschoolse kennis van leerlingen, horen klasgenoten meer over 

elkaars leven buiten school en leren zo elkaar beter kennen. Dat heeft effect op hoe leerlingen 

zich voelen in de klas. Mark, in de casus ‘Emotietasjes’, is daar een duidelijk voorbeeld van. 

Hij gaat zich beter voelen op school als hij zijn verhaal over het overlijden van zijn moeder 

met de klas heeft gedeeld. In het zelfde voorbeeld vertellen kinderen over dingen die moeilijk 

voor hen zijn (hoog-sensitiviteit en zenuwachtig zijn) waardoor ze zich uiteindelijk vrijer 

voelen in de klas. 

 

Ambities 
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Positieve ervaringen kunnen ook de ambities van kinderen stimuleren. De ervaring ergens 

goed in te zijn en daarom gewaardeerd te worden kan ook maken dat leerlingen weer 

vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Leerlingen die zijn kwijtgeraakt dat er een relatie is 

tussen hun inzet en succes, gaan inzien dat het de moeite waard is om zich in te zetten. Dat 

kan zelfs leiden tot een verbetering van hun resultaten als het gaat om de basisvaardigheden. 

 
Een bredere blik 

Door kennis te maken met de kennis, vaardigheden en ervaringen van andere leerlingen, 

verbreden kinderen ook hun blik en vergroten ze hun begrip van de wereld en hun relatie 

daartoe. Ze worden geconfronteerd met dingen die ze niet kennen en soms gek vinden. Maar 

als er een goede sfeer in de klas is, kunnen leerlingen zich open stellen en hun blikveld 

verbreden, zoals het voorbeeld ‘Wentelteefjes’ mooi laat zien. 

 

Wentelteefjes  
Naar aanleiding van het Jeugdjournaal hadden we een gesprek over het verspillen van 
voedsel. Ik vroeg aan de leerlingen wie er wel eens brood weggooit. Zo ongeveer de hele klas 
gooit het brood al na één dag weg en dan wordt er een nieuw brood gekocht. Dus ik vertel 
mijn leerlingen dat je van oud brood nog hele lekkere dingen kunt maken zoals wentelteefjes. 
Eén jongen in mijn klas, Thijs, wist wat wentelteefjes waren en hij legde aan de andere 
kinderen uit dat je daarvoor een mengel van melk en ei nodig hebt waar je het oude brood 
doorheen haalt, en dat je het brood dan bakt in een pan en opeet met suiker. De leerlingen in 
mijn klas vonden het een vies idee, maar ik heb ze verteld dat het erg lekker is. Vervolgens 
stelde Thijs voor om wentelteefjes te bakken voor de hele klas. Ik heb er mee ingestemd en de 
ingrediënten geregeld. Eigenlijk zou Thijs de wentelteefjes met zijn moeder gaan bakken, 
maar die kon niet. Ik vertrouwde erop dat Thijs het ook wel zelf zou kunnen met de hulp van 
een van zijn medeleerlingen. Net voordat het zover was, begon Thijs te vechten met Dario. 
Eigenlijk wilde ik hem geen wentelteefjes meer laten maken, maar de hele klas keek er erg 
naar uit. Ik heb Dario en Thijs toen samen in de keuken gezet. Ze vonden het vreselijk, maar 
toen ik stiekem even ging kijken hoe het ging, werkten ze heel goed samen. Toen de 
wentelteefjes klaar waren, bleek dat heel veel kinderen ze niet durfden te proeven en had ik 
opeens acht bordjes met wentelteefjes voor mezelf! Gelukkig durfde één iemand een hapje te 
nemen en die zei: “Wow, dat is vet lekker”. Toen wilde iedereen wel proeven. Ik hoop dat ze 
van deze ervaring geleerd hebben dat ze dingen niet zomaar weg moeten gooien en ook dat ze 
moeten durven proeven, dat je daar voor open moet staan. En ik vond het ook mooi dat die 
twee leerlingen ondanks hun ruzie het voor elkaar hebben gekregen om samen te werken. Ze 
brachten de wentelteefjes met een trotse glimlach op hun gezicht de klas binnen. 

 

Effecten voor de sfeer in de klas 
 

Aandacht voor de buitenschoolse kennis van leerlingen  kan ook de sfeer in de klas positief 

beïnvloeden: 1) leerlingen leren elkaar beter kennen, 2) er ontstaat respect voor 

medeleerlingen, 3) de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan verbetert, 4) er ontstaat 
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een gevoel van gedeeld eigenaarschap en betrokkenheid, 5) het klimaat in de klas wordt 

veiliger en positiever. 

 

Elkaar leren kennen 

Door aan de slag te gaan met de verborgen kennisbronnen in de klas, leren leerlingen elkaar 

beter kennen; ze leren over elkaars talenten, religie, taal, cultuur en achtergrond. Dat draagt 

weer bij aan de sociale structuur in de klas. In de casus van de emotietasjes gingen kinderen 

beter begrijpen waarom hun klasgenoot vaak verdrietig was. Elkaar beter leren kennen houdt 

ook in: nieuwe kanten van elkaar leren kennen. De jongen in de casus over de atoombom uit 

het vorige hoofdstuk, stond bekend als een drukke grappenmaker, die geregeld de orde in de 

klas verstoorde. Zijn klasgenoten leren hem op een andere manier kennen als hij vertelt wat 

hij weet over de atoombom. Als leerlingen iets laten zien van wat ze weten, kan dat ook 

leiden tot nieuwe banden. Het eerder genoemde verhaal over loslopende schapen riep 

bijvoorbeeld herkenning op bij een andere Marokkaanse leerling. In een andere klas besloten 

twee meisjes, de een goed in turnen en de ander goed in ballet, samen een workshop voor de 

klas te geven. 

 

Respect voor medeleerlingen 

Als leerlingen meer van elkaar weten, kan dat ook leiden tot meer respect voor elkaar. Soms 

betreft dat individuele leerlingen, zoals in de casus van de atoombom, of als leerlingen een 

vreemde taal vloeiend blijken te spreken of een onverwacht talent tonen. Soms kunnen 

onderlinge vooroordelen tussen groepen zo verminderen. Je kunt daar bijvoorbeeld aan 

werken door groepen leerlingen een presentatie te laten geven over hun geloof, cultuur of iets 

anders dat belangrijk is in hun leven, zoals vegetarisch eten. Enerzijds kan dat ertoe leiden 

dat leerlingen overeenkomsten (zoals gedeelde onderliggende waarden) zien, waarvan ze zich 

niet bewust waren. Anderzijds kan het juist begrip en respect voor verschillen vergroten.   

 

Interactie en relatie tussen leerlingen 

Ook de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan kan verbeteren, als ze zien dat de 

leerkracht het belangrijk vindt dat zij naar elkaar luisteren en vragen stellen, ervaringen 

uitwisselen, en nieuwsgierig zijn naar elkaar. Als leerlingen iets van zichzelf laten zien, kan 

dat anderen uitnodigen hetzelfde te doen. Als leerkracht kun je daar weer op inspelen. Zo 

ontstaan in klassen gesprekken over bijvoorbeeld astma of de Ramadan. De casus Ramadan 

laat zien dat zo’n gesprek leerlingen niet alleen stimuleert tot vragen aan elkaar maar ook tot 
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een zorgzame houding: gaat het wel goed met de vastende leerlingen tijdens die warme 

sportdag? In de casus ‘Emotietasjes’ namen leerlingen het initiatief om twee minuten stil te 

zijn op de sterfdag van de moeder van Mark. In de casus ‘Hooghouden’ was uiteindelijk een 

groot deel van de klas bezig met elkaar aanmoedigen en ondersteunen om hun persoonlijke 

record te verbeteren.  

 

Gedeeld eigenaarschap en betrokkenheid 

Aandacht voor de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen kan een positief effect 

hebben op de betrokkenheid van leerlingen bij de les. Als leerlingen de gelegenheid krijgen 

om, voortbouwend op hun kennis en vaardigheden, aan de slag te gaan met hun eigen ideeën, 

zullen ze zich eerder eigenaar voelen van het leren op school. Een voorbeeld hiervan zagen 

we in de casus ‘Musical’. De eerder genoemde voorbeelden van leerlingen die een film 

maken of een eiland ‘ontwerpen’, laten de kracht zien van samen naar een gezamenlijk, zelf 

bedacht resultaat toewerken.  

 

Een veilig en positief klimaat in de klas 

Als leerlingen zich gezien voelen door de leerkracht en hun medeleerlingen, draagt dat bij 

aan een veilig en positief klimaat in de klas, waar leerlingen zichzelf zijn, fouten durven 

maken en zich durven uiten, wat op zijn beurt weer bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en 

welzijn. Positieve aandacht kan maken dat ook verlegen leerlingen of leerlingen die weinig 

succeservaringen hebben op school durven meedoen en zich laten zien. Als er in de klas een 

sfeer van onderlinge solidariteit bestaat, zullen leerlingen eerder durven tonen hoe ze zich 

voelen. zien. De casus ‘Emotietasjes’ laat zien hoe je leerlingen hiertoe op een veilige manier 

kunt uitnodigen.  

 

Emotietasjes 
Een aantal kinderen in groep zes gaven aan zich niet zo fijn te voelen in de groep. Ik had de 
kinderen gevraagd of ze misschien ‘emotietasjes’ wilden maken in de klas. Op zo’n tasje staat 
dan een gevoel zoals: “Ik ben verdrietig” en dan kan een kind dit tasje gebruiken voor de 
emotie van het moment. De kinderen hebben zelf de tasjes versierd, bedacht en ingericht. In 
deze klas zit ook een jongen, Mark, die op één jarige leeftijd zijn moeder heeft verloren aan 
kanker. Hierdoor is hij vaak verdrietig en hij vroeg of hij hiervoor een tasje mocht maken, 
zodat andere kinderen hem beter konden begrijpen en zijn verhaal konden lezen. Andere 
kinderen hebben er nog een knuffel bijgedaan en een pakje zakdoeken. Samen met zijn vader 
heeft hij een brief geschreven die ik aan de klas heb voorgelezen. Toen ik het voorlas 
reageerde ook gelijk een andere leerling: “Daarom ben je af en toe verdrietig!”, en liep naar 
Mark toe om over zijn rug te wrijven. Samen in de klas hebben we toen besloten om zijn 
moeder te herdenken, omdat ze bijna 10 jaar geleden was overleden. Ze zijn in de kring gaan 
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zitten, hebben elkaar hand vastgehouden. Mark had een knuffel op schoot en toen hielden ze 
samen een minuut stilte voor de moeder van Mark. Ik zat er echt met tranen bij. Door de 
emotietasjes gingen kinderen praten over hun emoties en verhalen delen. De tasjes werden 
ook langzaam aangevuld en de kinderen deelden alle speeltjes met elkaar, dat hadden ze 
onderling afgesproken. Naar aanleiding hiervan wilden kinderen ook persoonlijke verhalen 
vertellen door bijvoorbeeld een presentatie te geven over dat ze hoog-sensitief zijn, of dat ze 
een cursus volgen tegen zenuwachtigheid. Dit heeft een zeer positief effect op de sfeer in de 
groep gehad.  

 
 

Effecten voor de leerkracht  
 

Je wordt er blij van! 

Een betere sfeer in de klas, leerlingen die uit hun schulp kruipen, en nieuwe kanten van je 

leerlingen leren kennen; daar wordt je als leerkracht blij van. Als je merkt dat leerlingen 

betrokken en enthousiast raken van activiteiten die gerelateerd zijn aan hun buitenschoolse 

kennis, kan dat je motiveren om nog meer bij hun initiatieven aan te sluiten.  

 

Laat je verrassen 

Als je bewust op zoek gaat naar de verborgen kennisbronnen waarover leerlingen beschikken, 

kun je positief verrast worden door wat je leerlingen in huis hebben: een verlegen meisje met 

een verborgen voetbaltalent, leerlingen met een schat aan kennis over bijvoorbeeld de 

atoombom, een bepaalde diersoort of een taal. Ook het enthousiasme waarmee leerlingen 

meedoen aan de activiteiten die voortbouwen op hun buitenschoolse kennisbronnen kan je 

verrassen.  

 

Relatie met leerlingen 

Als leerlingen ervaren dat je aandacht hebt voor hun buitenschoolse kennis, kan dat je relatie 

met individuele leerlingen en met de groep verbeteren. Als leerlingen merken dat je hen 

bepaalde verantwoordelijkheden toevertrouwt, bijvoorbeeld doordat ze hun medeleerlingen 

iets mogen leren, kan dat hun vertrouwen in jou ook vergroten. Zoals we al eerder zagen  kan 

dit bijdragen aan een positieve sfeer waarin leerlingen en leerkracht elkaar vertrouwen, 

verhalen en gevoelens delen, en iedereen zichzelf kan en durft te zijn.  

 

Relatie met ouders 

Ook je relatie met ouders kan verbeteren als je probeert gebruik te maken van de 

buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen. Om te beginnen kunnen ouders meer betrokken 
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bij het leren van hun kind als leerlingen thuis vertellen over de aandacht die er op school is 

voor hun leven buiten school. Verder is een presentatie of een tentoonstelling gebaseerd op 

de activiteiten die aansluiten bui de buitenschoolse kennis van leerlingen een geode 

gelegenheid om ouders uit te nodigen naar school te komen. Met ouders die trots zijn op wat 

ze daar van hun kind zien, is het gemakkelijker contact maken. Tot slot kan de buitenschoolse 

kennis van leerlingen je ook zicht geven op manieren om ouders te betrekken bij activiteiten 

in de klas; ze kunnen een les verzorgen over een onderwerp waar ze veel van weten 

(bijvoorbeeld een religie) of een vaardigheid waar ze goed in zijn (bijvoorbeeld tekenen), of 

helpen bij de activiteiten van leerlingen, zoals het maken van decors voor een musical of het 

editen van een film. Zo bouw je als leerkracht uiteindelijk ook betere relaties op met deze 

ouders.  
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7. Uitdagingen en valkuilen 
 

Buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen gebruiken kan leuk en inspirerend zijn, maar 

het kan je ook met uitdagingen confronteren, op organisatorisch, didactisch en pedagogisch 

gebied. Daarnaast zijn er ook valkuilen: teveel nadruk op uitzonderlijke talenten, een 

stereotype beeld van culturen, en een oppervlakkige interpretatie van aansluiten bij wat 

leerlingen leuk vinden. 

  

Organisatorische en pedagogisch-didactische uitdagingen 
 

Ruimte 

Als je leerlingen de ruimte geeft om met hun buitenschoolse kennis aan de slag te gaan, 

kunnen daar andere manieren van lesgeven bij komen kijken dan in reguliere lessen. 

Leerlingen werken bijvoorbeeld in groepjes aan een spel, ze bereiden een workshop voor, of 

overleggen hoe ze een museum in gaan richten. Soms is het niet handig om alle leerlingen in 

één ruimte bij elkaar te houden. Het is dan goed om je van te voren af te vragen of je extra 

ruimte nodig hebt en waar en wanneer die ruimte beschikbaar is.  

 

Materiaal 

Hetzelfde geldt voor materialen, Als je bijvoorbeeld aan de slag gaat met een activiteit waar 

iPads voor nodig zijn, check dan of het programma dat je nodig hebt ook daadwerkelijk 

geïnstalleerd is of alles up-to-date is en beschikbaar op het tijdstip dat je er gebruik van wil 

maken.  

 

Tijd 

Als leerlingen enthousiast en gemotiveerd raken door activiteiten die aansluiten bij hun 

kennis, vaardigheden en interesses, hebben de leerlingen vaak meer tijd nodig dan gepland. 

Ze komen met eigen ideeën en inbreng, en het is goed om je af te vragen in hoeverre er tijd 

beschikbaar is om daarop in te spelen.  

 

Voorbereiding  

Een aantal punten zijn nuttig om mee te nemen als je een les, project of activiteit voorbereidt 

op basis van de buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen. Om te beginnen zijn niet alle 



39 
 

activiteiten geschikt om met de hele klas te doen; ze lenen zich meer voor een kleinere groep 

of vergen veel ondersteuning van de leerkracht. Verder is het goed om bij de planning na te 

denken over de vaardigheden die een bepaalde activiteit van leerlingen vraagt. Bijvoorbeeld: 

wat moeten leerlingen kunnen om een leerzame workshop te verzorgen voor andere kinderen, 

welke voorkennis hebben leerlingen? Denk ook na over vragen als: Welke 

verantwoordelijkheden kunnen ze aan? Hoeveel vrijheid kun je ze geven? Welke leerlingen 

hebben extra aandacht of motivatie nodig? Welke structuur hebben ze nodig?  

 

Samenwerken met collega’s  

Als je op een school werkt waar de lesmethoden centraal staan, kan het lastig zijn om in te 

spelen op de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen; dat vraagt immers dat je een les 

niet precies uitvoert zoals die staat beschreven in de methode. Dat kan ook betekenen dat je 

afwijkt van de aanpak van je collega’s die de lesmethoden wel precies volgen. Dit boek kun 

je dan misschien gebruiken om met je collega’s in gesprek te gaan over het belang van 

aandacht voor de verborgen kennisbronnen van leerlingen. Als je op een OGO-school werkt, 

is de aanpak die in dit boek beschreven wordt wellicht juist dagelijkse kost voor je.  

 

Samenwerken met ouders 

Ouders zijn niet allemaal even betrokken bij het onderwijs van hun kind. Als de 

betrokkenheid van ouders in jouw klas laag is, kan aandacht voor de verborgen 

kennis(bronnen) van hun kind juist deuren openen. Erkenning van buitenschoolse kennis en 

waardering voor de talenten van een kind, maakt ook ouders trots. Bovendien kun je via deze 

invalshoek ook ouders zelf aanspreken op wat ze voor de klas en de school kunnen 

betekenen.  

 

Valkuilen 
 

Tot slot wijzen we op een paar valkuilen die verbonden zijn met de aanpak die we in dit boek 

hebben besproken. Om te beginnen bestaat het risico, dat je – op zoek naar verborgen kennis 

en vaardigheden van leerlingen – je vooral richt op bijzondere talenten van individuele 

leerlingen. Het is goed om af en toe individuele leerlingen een podium te geven en hen te 

laten ervaren dat ze bijzonder zijn. Maar het basisidee van deze aanpak is, dat álle leerlingen 

dingen kunnen en weten die de moeite waard zijn om op school op voort te bouwen.  
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Een andere valkuil is, dat door de aandacht voor culturele achtergronden verschillen 

tussen leerlingen te sterk worden benadrukt, terwijl leerlingen ook veel gemeenschappelijk 

hebben. Daarnaast is een folkloristische benadering, waarbij de nadruk ligt op wat anders en 

exotisch is, een risico; cultuur is meer dan eten, dansen en muziek.  

Ten slotte is zichtbaar maken en gebruik maken van de buitenschoolse kennis van 

leerlingen niet alleen bedoeld om het leren op school motiverender en leuker te maken. De 

bedoeling ervan gaat dieper. Het gaat erom leerlingen te laten ervaren dat de kennis, 

vaardigheden en ervaringen die ze buiten school opdoen de moeite waard zijn, en die 

tegelijkertijd te verbinden met wat ze op school geacht worden te leren, en zo een brug te 

slaan tussen school en hun ervaringen daarbuiten.  
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8. Verder lezen en kijken  
 

Wil je meer weten over de theorie over Funds of Knowledge, en vertalingen daarvan naar de 

Nederlandse situatie, dan vind je hieronder verwijzingen naar interessante publicaties en twee 

kennisclips. 

 

Nederlandstalig 

 

Gilde, J. ‘t, & Volman, M. (2019). Buitenschoolse kennis maakt je les rijker. Didactief, 49(9), 

32-33.  https://didactiefonline.nl/artikel/buitenschoolse-kennis-maakt-je-les-rijker 

 

Volman, M. (2012). Gebruikmaken van verborgen kennis van leerlingen. Zone, 11(4), 6-9. 

 

Clip Funds of knowledge 

https://www.youtube.com/watch?v=AmYgPNGUvKI&feature=youtu.be 

Deze kennisclip van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam gaat over 

buitenschoolse kennis van leerlingen en hoe je die kunt inzetten. 

 

Clip funds of knowledge in de praktijk. 

https://woa.kohnstamminstituut.nl/video/kennisclip-funds-of-knowledge.mp4 

In deze video van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam laten twee leraren zien hoe 

ze op hun basisschool met buitenschoolse kennis aan de slag gaan. 

 

Engelstalig 

 

González, N., Moll, L. C., & Amanti, C. (2005). Funds of Knowledge: Theorizing Practices 

in Households, Communities, and Classrooms. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 

Publishers. 

 

Hedges, H., Cullen, J., & Jordan, B. (2011). Early years curriculum: Funds of knowledge as a 

conceptual framework for children’s interests. Journal of Curriculum Studies, 43, 185–205. 

 

https://didactiefonline.nl/artikel/buitenschoolse-kennis-maakt-je-les-rijker
https://www.youtube.com/watch?v=AmYgPNGUvKI&feature=youtu.be
https://woa.kohnstamminstituut.nl/video/kennisclip-funds-of-knowledge.mp4
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Hogg, L. (2011). Funds of knowledge: An investigation of coherence within the literature. 

Teaching and Teacher Education, 27(3), 666-677. 

 

Llopart, M., & Esteban-Guitart, M. (2017). Strategies and resources for contextualising the 

curriculum based on the funds of knowledge approach: A literature review. The Australian 

Educational Researcher, 44, 255-274. 

 

Moll, L., Amanti, C., Neff, D., & González, N. (1992). Funds of knowledge for teaching: 

Using a qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory into Practice, 31(2), 

132-141. 

 

Subero, D., Vila, I., & Esteban-Guitart, M. (2015). Some contemporary forms of the funds of 

knowledge approach. Developing culturally responsive pedagogy for social justice. 

International Journal of Educational Psychology, 4, 33–53. 
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Appendix 1 
 

Aan het onderzoek waarop dit boek gebaseerd is werkten mee: 

ASKO   

De St. Jan Annemiek Blom en Rianne Stuij  

De Achthoek Ditte Bosch 

De Archipel  Louise Verhoef en Gerlanda van de Vendel 

Willibrord  Iris Meyssen en Suzanne Arends  

De Regenboog Suzanne van Lier 

Sirius  

De Blauwe lijn Asherinne Tjon 

De Schakel Iris Wiegertjes, Hasina Reha en Dwayne Albus 

Rozemarn Naomi Kort 
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