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1. Aanleiding  
 
In het  in 2016 afgesloten project ‘Formatief toetsen in taaksituaties’ hebben 29 (bovenbouw) 
basisschoolleraren van 8 verschillende scholen Evalueren om te Leren (assessment for learning) 
geïntegreerd in reguliere lessen. Tijdens deze lessen stimuleerden leraren leerlingen in 
leergesprekken om leerdoelen te stellen, na te denken over passende leerstrategieën, hun 
leerproces te plannen en na afloop van de les hun eigen leerproces en de opbrengsten daarvan te 
evalueren. Leraren werden hierbij begeleid door collega’s uit hun eigen team, zogenaamde 
leraaronderzoekers. Leraaronderzoekers ondersteunden hun collega’s bij het nadenken over hoe 
Evalueren om te Leren geïntegreerd kon worden in dagelijkse praktijk. Ook stimuleerden zij dat 
leraren hun ervaringen met elkaar deelden. Leraaronderzoekers van de deelnemende scholen 
vormden samen een netwerk waarin zij werden toegerust voor hun rol als mede-onderzoekers en 
begeleiders van hun collega’s.  

Uit de evaluatie van dit project bleek dat veel leraren het voeren van leergesprekken met 
leerlingen lastig vonden. Met name motivationele opvattingen zoals succesverwachtingen, self-
efficacy, motivatie strategieën en attributies werden door leraren maar een enkele keer besproken in 
deze leergesprekken. Leraaronderzoekers gaven aan behoefte te hebben aan meer houvast bij het 
ondersteunen van hun collega’s bij het voeren van leergesprekken. Ook werd in de deelnemende 
scholen de behoefte gevoeld om het voeren van leergesprekken uit te breiden naar de midden- en 
onderbouwgroepen.  

Het doel van het Kennisbenutting Plus project was het ontwikkelen van een teamgerichte 
training in het voeren van leergesprekken (als onderdeel van Evalueren om te Leren) met leerlingen 
voor leraren basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8. Het accent lag hierbij op het bespreken 
van motivationele opvattingen van leerlingen, zowel in de voorbereiding op leeractiviteiten, tijdens 
de uitvoering van leeractiviteiten en de reflectie hierop. Daarnaast is aandacht besteed aan de vraag 
hoe leraaronderzoekers beter toegerust konden worden om hun collega’s binnen de school te 
begeleiden bij het voeren van dergelijke leergesprekken.  

In dit project is de kennis uit het eerdere onderzoek (Formatief toetsen in taaksituaties) 
benut in de deelnemende scholen. Kennisbenutting is daarbij opgevat als een proces van co-
construeren, waarbij enerzijds onderzoekers en leraaronderzoekers en anderzijds 
leraaronderzoekers en leraren nauw hebben samengewerkt om samen nieuwe kennis over het 
voeren van leergesprekken met leerlingen te construeren (Castelijns & Vermeulen, 2017). Bij een 
dergelijke vorm van kennisbenutting wordt kennis uit eerder onderzoek contextspecifiek gemaakt. 
De wijze waarop dit proces is verlopen en de opbrengsten daarvan kunnen andere scholen als 
voorbeeld dienen. 

2. Ontwikkeling training 
 
In het eerdere NRO project ‘Formatief toetsen in taaksituaties’ is aandacht besteed aan het in kaart 
brengen van de relatie tussen Evalueren om te Leren en de metacognitieve kennis van leerlingen, 
een van de onderdelen van zelfregulatie. Naast metacognitieve kennis spelen ook cognitieve kennis 
en vaardigheden en motivationele aspecten van het leerproces een belangrijke rol bij zelfregulatie. 
Uit de resultaten van dit project bleek dat dat leraren en leerlingen tijdens leergesprekken vooral 
praten over cognitieve en metacognitieve aspecten van zelfregulatie. Bij de ontwikkeling van de 
teamgerichte training is specifieke aandacht besteed aan het ondersteunen van leraren bij het 
voeren van leergesprekken over motivationele aspecten van leren. De kennis die in het eerdere 
project is ontwikkeld over het voeren van leergesprekken over cognitieve en metacognitieve 
aspecten van leren is echter wel meegenomen in de inhoud van de training (zie paragraaf 3).  

Het ontwikkelen van de teamgerichte training heeft plaatsgevonden tijdens vijf 
netwerkbijeenkomsten met de leraaronderzoekers van de acht deelnemende scholen (zie voor de 
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gebruikte presentaties de bijgevoegde pdf-bestanden). In de eerste bijeenkomst hebben de 
leraaronderzoekers met elkaar gesproken over hun wensen en behoeften in relatie tot de training. 
Vervolgens hebben zij aan de hand van de zogeheten Disneystrategie gebrainstormd over hoe de 
training er uit zou moeten gaan zien. Hierbij  werden leraaronderzoekers gestimuleerd om vanuit 
verschillende perspectieven na te denken over de training. In twee groepen hebben zij eerst hun 
idealen en creatieve ideeën met betrekking tot de training op papier gezet (het perspectief van de 
dromer). Daarna werd hen gevraagd om hun idealen en ideeën te bekijken vanuit het perspectief van 
de realist en in kaart te brengen welke van hun ideeën praktisch  mogelijk en haalbaar waren. 
Vervolgens hebben de twee groepen elkaars opzet van de training bekeken vanuit het perspectief 
van de criticus en hebben zo getracht de training te verbeteren. Na afloop van de bijeenkomst zijn de 
gemaakte plannen geordend en is aan een aantal leraaronderzoekers gevraagd om onduidelijkheden 
nog verder toe te lichten. Dit heeft geresulteerd in een eerste opzet van de training (zie Bijlage 1 voor 
een overzicht van de flaps).  

Tijdens de tweede bijeenkomst is de door de onderzoekers de eerste opzet voor de training 
verder uitgewerkt en aan de leraaronderzoekers gepresenteerd. Leraaronderzoekers gaven hier 
feedback op (zie paragraaf 3 voor een verder uitwerking van de training). Ook is hen gevraagd om op 
flaps aan te geven op welk onderdeel van de training zij en hun collega’s zich verder wilden gaan 
ontwikkelen. Het overige deel van de bijeenkomst hebben leraaronderzoekers stilgestaan bij het 
belang van het samen met het team op zoek gaan naar het waarom van Evalueren om te Leren. 
Leraaronderzoekers realiseerden zich namelijk dat, ondanks dat zij samen met hun team al langere 
tijd bezig waren met het integreren van Evalueren om te Leren, zij niet altijd genoeg aandacht 
hebben besteed aan waarom ze dit nu eigenlijk belangrijk vinden. De leraaronderzoekers hebben het 
‘waarom’ van Evalueren om te Leren met elkaar in kaart gebracht door allemaal uit een set met 
foto’s er één te kiezen die voor hen het belang van Evalueren om te Leren weergeeft. Iedere 
leraaronderzoeker beantwoordde voor zichzelf twee vragen: ‘Waarom wil jij Evalueren om te Leren 
toepassen?’ en ‘Waarom wil jij gesprekken voeren met kinderen?’. Vervolgens zijn deze vragen 
toegelicht in de groep. Belangrijke steekwoorden uit deze toelichtingen zijn op post-its geplakt die 
vervolgens door de leraaronderzoekers geordend zijn. Op deze manier kwam er een gesprek op gang 
over waarom Evalueren om te Leren voor de leraaronderzoekers van belang is. Na de bijeenkomst 
hebben leraaronderzoekers deze werkvorm, of een door hen zelf bedachte werkvorm, ingezet in hun 
team om met collega’s aandacht te besteden aan waarom zij Evalueren om te Leren willen 
integreren in hun onderwijs en waarom zij leergesprekken met leerlingen willen voeren.  
 Tijdens de derde bijeenkomst is aandacht besteed aan een inhoudelijke verdieping van 
theorie over motivatie en attributies. Aan de hand van casussen (zie Bijlage 2) zijn 
leraaronderzoekers met elkaar in gesprek gegaan over hoe zij een leergesprek over motivatie zouden 
voeren. Hierbij hebben zij nagedacht over vragen als: ‘Welke feedback zou je geven?’, ‘Met welk 
doel?’ en ‘Welke vervolgacties zou je inzetten’.  Na de bijeenkomst hebben leraaronderzoekers de 
casussen in hun school gebruikt om hun collega’s te illustreren hoe je een gesprek over motivatie aan 
kunt gaan met kinderen. Tijdens deze bijeenkomst is ook besproken hoe er op de scholen verder 
ervaring opgedaan kan worden over het voeren van leergesprekken met leerlingen. Afgesproken 
werd om leraren in de eigen school te vragen in gesprek te gaan met een leerling over werk dat klaar 
is. Een aandachtspunt bij het leergesprek was het vragen naar factoren die van belang zijn geweest 
bij het behalen van het resultaat. Op deze manier konden leraren meer zicht krijgen op de motivatie 
van de leerling en achterhalen aan welke factoren de leerling zijn of haar succes of falen toeschrijft 
(causale attributies). De leraaronderzoekers werden gevraagd om intervisie gesprekken (individueel 
of in groepjes) met collega’s te voeren over hoe zij het gesprek over motivatie en attributies met 
leerlingen zijn aangegaan. Ook is hen gevraagd om video-opnamen te maken van deze 
intervisiegesprekken met collega’s.  Samen met de leraaronderzoekers is een set voorbeeldvragen 
bedacht die daarbij behulpzaam kunnen zijn (zie bijlage 3) 
  De vierde en vijfde bijeenkomst stonden in het teken van intervisie voor de 
leraaronderzoekers. Leraaronderzoekers brachten de video-opnamen mee van de door hen gevoerde 
intervisiegesprekken met collega’s. De leraaronderzoeker die een video-opname inbracht werd  
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gevraagd om zelf een fragment van het gesprek met collega’s te selecteren en daarbij te formuleren 
waar hij of zij graag feedback op wil hebben. Leraaronderzoekers hebben samen nagedacht over 
aspecten die zij moeilijk vonden in het begeleiden van collega’s, hebben elkaar vragen gesteld en 
hebben samen handelingsalternatieven geformuleerd voor volgende intervisiegesprekken. Na afloop 
gaven zij aan dat deze werkwijze bijdroeg aan hun eigen professionele ontwikkeling als begeleider  
en zij zich beter toegerust voelden om intervisiegesprekken met collega’s te voeren. 

3. Inhoud training 
 
De inhoud van de ontwikkelde training is ontwikkeld op basis van de Golden Circle van Simon Sinek 
(2009). Het model van Sinek beschrijft drie verschillende niveaus waarop organisaties denken, 
handelen en communiceren; waarom, hoe en wat. Met dit model als uitganspunt zijn de drie 
belangrijkste onderdelen van de training vastgesteld, namelijk het ondersteunen van scholen bij: 

- het in kaart brengen van waarom zij Evalueren om te Leren willen integreren in hun praktijk; 
- het in kaart brengen van hoe zij dit willen gaan doen; 
- het vergroten van hun kennis over wat Evalueren om te Leren is en wat zij kunnen (en willen) 

gaan doen om dit te integreren in de praktijk.  

3.1 Het ‘waarom’ van Evalueren om te Leren 
 
Voor succesvolle implementatie van innovaties, zoals het implementeren van evalueren om te leren, 
is het van belang dat er binnen de school gedeelde opvattingen zijn over waarom de innovatie als 
wenselijk en belangrijk wordt gezien (Fullan, 2007). Bij de ontwikkeling van de training is daarom 
aandacht geschonken aan het ontwerpen van werkvormen die lerarenteams kunnen helpen om 
helder te krijgen waarom zij Evalueren om te Leren willen integreren in hun praktijk. Naast de 
gebruikte werkvorm tijdens de netwerkbijeenkomst hebben leraaronderzoekers ook andere 
werkvormen ontwikkeld en uitgeprobeerd in hun school, bijvoorbeeld  het maken van foto’s van 
momenten in de eigen praktijk waarop Evalueren om te Leren al wordt toegepast of waarop zij 
Evalueren om te Leren zouden willen toepassen.  Een andere werkvorm was het maken van een 
moodbord van wat voor hen Evalueren om te Leren weerspiegelt. Dergelijke werkvormen hebben als 
doel om binnen het team het gesprek op gang te brengen over het waarom van Evalueren om te 
Leren en zo te komen tot een gezamenlijke ambitie met betrekking tot het voeren van 
leergesprekken.  
 

3.2 Het ‘hoe’ van de implementatie van Evalueren om te Leren 
 
Bij de uitvoering van de teamgerichte training wordt uitgegaan van een ‘train-de-trainer’ aanpak. Op 
scholen wordt een trainer of leraaronderzoeker (in dit verslag wordt de term ‘leraaronderzoeker’ 
gebruikt) aangewezen. Deze leraaronderzoekers worden door de cursusleiders / onderzoekers van 
relevante kennis en vaardigheden voorzien om de collega’s binnen de school te begeleiden bij het 
implementeren van Evalueren om te Leren en het voeren van leergesprekken met leerlingen. Tegelijk 
hebben de leraaronderzoekers een belangrijke inbreng omdat zij de cursusleiders / onderzoekers 
kunnen voorzien van informatie over de context van de school, welke kennis en vaardigheden 
leraren al hebben en waar de behoefte voor verdere ontwikkeling ligt. Op deze manier kan de 
training op maat worden aangepast aan de behoeften van het team.   

De teamgerichte training omvat verschillende soorten bijeenkomsten. Belangrijk is dat het 
hele team theoretische input over motivationele aspecten van leren krijgt. Ook is het van belang dat 
leraren ervaringen kunnen uitwisselen over het voeren van leergesprekken met leerlingen. Hiervoor 
zouden bijeenkomsten georganiseerd worden met het hele team, maar ook het uitwisselen in 
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kleinere groepen is hierbij waardevol. Leraren van dezelfde bouw kunnen ervaringen uitwisselen en 
elkaar feedback geven, maar ook bouwoverstijgende groepen samenstellen kent veel voordelen. 
Leraren van een andere bouw kunnen inzichten en ideeën hebben vanuit de ervaringen met hun 
eigen klas die andere leraren kunnen helpen bij het voeren van leergesprekken. De 
leraaronderzoeker kan ook het informeel leren binnen de school stimuleren, bijvoorbeeld door 
leraren in de gelegenheid te stellen om bij elkaar in de klas te kijken, of door foto’s van 
succeservaringen op te hangen in de teamkamer.   

Door gebruik te maken van verschillende werkvormen tijdens de training kunnen leraren hun 
vaardigheden op het gebied van het voeren van leergesprekken vergroten. Het werken met casussen 
kan leraren helpen om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe een leergesprek gevoerd kan 
worden en wat mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn. Door het voeren van leergesprekken 
over motivationele opvattingen, maar ook cognitieve en metacognitieve aspecten van leren, doen zij 
ervaringen op die vervolgens in het team besproken kunnen worden. Intervisie aan de hand van 
video-opnamen van leergesprekken is een krachtig hulpmiddel om leraren inzicht te geven in hun 
handelen en na te laten denken over handelingsalternatieven. Ook het uitwisselen van ervaringen 
tussen verschillende scholen kan leraren helpen om evalueren om te leren onderdeel te maken van 
onderwijsleeractiviteiten en vaardiger te worden in het voeren van leergesprekken 
 

3.3 Het ‘wat’ van Evalueren om te Leren 
 
Een belangrijke voorwaarde om Evalueren om te Leren in de praktijk te kunnen integreren is dat 
leraren kennis hebben over wat Evalueren om te Leren precies is. Theoretische input is dan ook 
nodig voordat scholen kunnen gaan nadenken over mogelijkheden om evalueren om te leren te 
integreren in hun dagelijkse praktijk.  Tijdens de training wordt theoretische input verzorgd op drie 
niveaus: de leraar, de leerling en de school. Op het niveau van de leraar richt de training zich 
voornamelijk op de theorie rond Evalueren om te Leren (o.a. Assessment Reform Group, 2002; 
Birenbaum et al., 2006; Hattie & Timperley, 2007; Wiliam, 2011). Vooraanstaande onderzoekers op 
dit gebied (o.a. Birenbaum et al., 2006) benadrukken dat Evalueren om te Leren plaats vindt in de 
interactie tussen leerling, leraar en medeleerlingen. Leraren hebben een belangrijke rol bij het 
stimuleren van deze interactie. Het belang van het voeren van gesprekken met kinderen over hun 
leerproces en de opbrengsten daarvan heeft daarom een prominente plaats in de training. Daarnaast 
wordt in de literatuur rond Evalueren om te Leren verondersteld dat dit een effect heeft op de 
zelfregulatie en motivatie van leerlingen. Aanwijzingen voor deze relatie zijn ook gevonden in 
onderzoek, waaronder het eerdere NRO project ‘Formatief toetsen in taaksituaties’. Inhoudelijke 
verdieping wordt gegeven over hoe leraren zelfregulatie van leerlingen kunnen stimuleren en 
autonomie bevorderen. Uit het voorgaande vloeit voort dat op het niveau van de leerling aandacht 
wordt besteed aan wat zelfregulatie (o.a. Zimmerman, 2008) inhoudt en hoe motivationele 
opvattingen (Voerman & Faber, 2016) en attributies (Weiner, 1986) een rol spelen in het proces van 
zelfregulerend leren.  

Tenslotte wordt in de training op het niveau van de school aandacht besteed aan de rol die 
de leercultuur van de school speelt bij Evalueren om te Leren. Het succesvol implementeren van 
Evalueren om te Leren hangt niet alleen af van de vaardigheden van individuele leraren, maar ook 
van de mate waarin de school als organisatie in staat is om Evalueren om te Leren te omarmen (o.a. 
Birenbaum, Kimron & Shilton, 2011).  

4. Handreikingen train-de-trainer 
 
Het Kennisbenutting plus project heeft geresulteerd in een training voor leraren basisonderwijs die 
Evalueren om te Leren toe willen passen in hun onderwijs. De training wordt gekenmerkt door een 
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train-de-trainer aanpak, de cursusleider(s) / onderzoekers voorzien de leraaronderzoekers van de 
kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om hun collega’s in de school te begeleiden bij het 
integreren van Evalueren om te Leren in onderwijsleersituaties.   

Deze training is op te vatten als een vorm van kennisbenutting: kennis uit onderzoek (in dit 
geval ons eigen eerder onderzoek naar formatief evalueren) vindt zijn weg naar de praktijk. Cain 
(2015; zie ook Castelijns & Vermeulen, 2017) onderscheidt drie vormen van kennisbenutting, 
namelijk ‘strategisch’ , ‘instrumenteel’ en ‘conceptueel gebruik’. Onder ‘strategisch gebruik’ wordt 
verstaan het benutten van onderzoeksresultaten om bepaalde (beleids)beslissingen te legitimeren. 
‘Instrumenteel gebruik’ houdt in dat de gebruikers de resultaten van het onderzoek zo betrouwbaar 
mogelijk interpreteren en toepassen. Naar dit uitgangspunt wordt in de innovatieliteratuur verwezen 
met de term ‘fidelity approach’. Van fidelity is sprake wanneer de innovatie (in dit geval de training) 
zoals geïmplementeerd correspondeert met de innovatie zoals bedoeld. De aanname hierbij is dat 
inzichten, opgedaan in een specifieke (onderzoeks)situatie, ook van toepassing/bruikbaar zijn in 
andere contexten.  In de praktijk zullen gebruikers echter onderzoeksresultaten aanpassen op basis 
van kenmerken en eisen van de eigen context, hun eigen opvattingen en praktijkervaringen. In 
andere woorden: zij transformeren de onderzoeksresultaten, modificeren concepten en ontwikkelen 
eigen concepten op basis van hun praktijkervaringen. Cain verwijst naar deze vorm van kennis 
benutting met de term ‘çonceptueel gebruik’. Bij conceptueel gebruik leggen de gebruikers 
verbanden tussen de onderzoeksresultaten en hun eigen ervaringskennis. Leraren passen de kennis 
uit onderzoek aan op basis van kenmerken en eisen van de eigen context, hun eigen opvattingen 
over wat goed onderwijs is en hun eigen praktijkervaringen. Conceptueel gebruik is op te vatten als 
een proces van co-creatie. Co-creatie veronderstelt dialoog tussen gebruiker, praktijk en 
onderzoeker.  Voor de ontwikkeling en implementatie van de training Evalueren om te leren hebben 
we  ‘conceptueel gebruik’ als uitgangspunt gekozen. De leraaronderzoekers hebben de training 
toegesneden op de context van hun eigen school. Als gevolg daarvan ontstaat variëteit. Ook wanneer 
in de  toekomst de training gegeven zal worden, zal contextualisering nodig zijn. Daarom is er niet 
één kant en klaar product (bijvoorbeeld een map met instructies voor een trainer). Wel kunnen op  
basis van onze ervaringen in dit project  de volgende aanbevelingen voor leraaronderzoekers worden 
afgeleid.  

1. Betrek de leraaronderzoekers bij de concrete vormgeving van de training op hun school. Zij 
hebben een goed beeld van waar de school staat en waar de behoeften van het team liggen. 
Op deze manier is het mogelijk een training op maat aan te bieden.   

2. Voorzie leraaronderzoekers van theoretische verdieping en bied hen handreikingen in hoe zij 
de theorie op een begrijpelijke manier kunnen presenteren naar hun collega’s. 

3. Laat leraaronderzoekers experimenteren met werkvormen die zij vervolgens in hun eigen 
team kunnen inzetten.  

4. Stimuleer leraaronderzoekers om samen met hun team dingen uit te proberen in de praktijk 
en laat hen hun ervaringen terugkoppelen door hun ervaringen te bespreken met andere 
leraaronderzoekers.  

5. Ondersteun leraaronderzoekers in het voeren van intervisiegesprekken met collega’s.  
Organiseer intervisie met betrekking tot hun eigen vaardigheden op het gebied van het 
voeren van intervisiegesprekken met collega’s.  

6. Laat de principes die centraal staan in Evalueren om te Leren (het verzamelen en gezamenlijk 
interpreteren van informatie over het leerproces) terugkomen op 3 niveaus, namelijk de klas, 
de school en de training. In de klas zouden leraren samen met leerlingen informatie moeten 
verzamelen over waar zij staan in hun leerproces, waar zij naar toe gaan en hoe zij daar het 
beste kunnen komen. Op het niveau van de school verzamelen leraaronderzoekers samen 
met collega leraren gelijkaardige informatie over het leren van leraren met betrekking tot 
Evalueren om te Leren en het voeren van leergesprekken met leerlingen. Op deze manier 
kunnen leraren en leraaronderzoekers samen bepalen wat de volgende stap wordt in hun 
schoolontwikkeling. Op het niveau van de training zouden cursusleiders samen met 
leraaronderzoekers informatie moeten verzamelen over hun rol als begeleider van collega 
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leraren. Leraaronderzoekers kunnen zo geholpen worden om zich verder te ontwikkelen in 
het voeren van intervisiegesprekken met collega’s en het ondersteunen van hun collega’s bij 
het integreren van Evalueren om te Leren door het voeren van leergesprekken.   
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Bijlage 1 Flaps eerste netwerkbijeenkomst 
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Bijlage 2 Casuïstiek voor attributies  
 

Willem 

Willem (groep 7l) heeft een rekenopdracht gekregen. Op een werkblad staan 10 bedragen in euro’s. Het is de 
bedoeling dat hij bij elk bedrag een bepaald percentage uitrekent (75% van € 16, -; 25% van € 320, - 
bijvoorbeeld). Als de meeste leerlingen aan de slag zijn met de sommen, is Willem druk bezig met het uit elkaar 
schroeven van zijn balpen. Na een onhandige manoeuvre springt het veertje los en rolt over de vloer. Als 
Willem het veertje uiteindelijk heeft gevonden gaat hij weer zitten en zet de onderdelen weer in elkaar. Als zijn  
leraar, herken je dit gedrag. Bij een rekenopdracht als deze heeft Willem de neiging tot uitstelgedrag en dit 
patroon is hardnekkig. Hij schuift de opdracht als het ware voor zich uit en geeft regelmatig aan dat het hem 
toch niet zal lukken.  

 

Habiba 

 
Spelling is voor Habiba (groep 5) niet gemakkelijk. Vaak krijgt ze extra instructie en kan dan aan de slag met de 
verwerkingsopdrachten. Vandaag is Habiba meteen begonnen aan de opdrachten, ze leek er zin in te hebben. 
Met een rood hoofd van inspanning zit ze over haar werk gebogen tot ongeveer een kwartier voordat de les is 
afgelopen. Op dat moment doet ze eigenlijk niets meer, ze kijkt rond en rommelt wat met de spulletjes op haar 
tafeltje. Je vraagt aan Habiba wat er aan de hand is. ‘Ik heb nog maar een kwartier, en ik moet nog 15 zinnen. 
Het lukt me zelfs niet om er 10 goed te hebben. En dan heb ik er gewoon geen zin meer in.’ 
 
 
Laurence  
 
Laurence (groep 8) heeft een hekel aan taal. Meestal heeft hij geen moeite met de opdrachten, hij maakt ze 
alleen erg snel om daarna iets anders te kunnen gaan doen. Er zitten dan ook vaak meer fouten in zijn werk dan 
je bij hem zou verwachten. Vandaag zie je dat Laurence luistert naar de instructie en vervolgens 
geconcentreerd aan de slag gaat met de opdrachten. Je ziet na afloop dat hij de opdrachten goed gemaakt 
heeft en je gaat met hem in gesprek. ‘Goed hoor Laurence, wat heb je deze keer anders gedaan?’ Hij antwoordt 
dat hij precies hetzelfde gedaan heeft als altijd maar dat het gewoon toevallig een gemakkelijke taak was.  
 
 
Noor  
 
Tijdens de rekenles zie je bij Noor die in alle vakken goed is (groep 4) paniek uitbreken wanneer je aangeeft dat 
het bijna tijd is om op te ruimen. Ook daarna tijdens de leesles merk je dat Noor zichzelf niet is en wanneer ze 
bij het hardop lezen een foutje leest barst ze spontaan in huilen uit. ‘Ik heb het helemaal niet goed gedaan bij 
rekenen, ik heb een heel rijtje sommen verkeerd gemaakt en ik had geen tijd meer om het te verbeteren. Ik 
vind het zo erg, want ik heb nooit fouten bij rekenen’.  
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Bijlage 3 Voorbeelden van intervisievragen 
 

• Wat is je gedachte hierbij? En wat je gevoel? 
• Wat beschouw je als je eigen kracht in deze situatie? Wat je valkuil? 
• Zijn er vergelijkbare situaties geweest waarin je dit lastig vond? Zo ja, welke en hoe ging je 

hier toen mee om? 
• Waar voel je je verantwoordelijk voor? Waar voel je je bij betrokken?  
• Waar kun je invloed uitoefenen? 
• Wat wil je bereiken? Wanneer? 
• Welke mogelijkheden heb je? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? 
• Hoe zou je het liefst willen? Wat belemmert je? 
• Kun je een voorbeeld noemen? 
• Hij kijken anderen tegen dit vraagstuk aan? 
• Waar krijg je positieve energie van? Waar lekt je energie weg?  
• Wat stimuleert je en wat houdt je tegen om dit te doen?  
• Wat doet deze vraag met je?  
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