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Met een knapzak op pad
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1

1

1
Het vak van leraar zou je kunnen vergelijken met dat van een ontdekkingsreiziger. Ontdekkingsreizen komen voort uit een gezonde nieuwsgierigheid. Je maakt ze omdat je graag wilt weten
hoe het land achter de horizon eruitziet, maar je weet niet altijd wat je tegenkomt. Soms kun je
vooraf een aardige inschatting maken, maar er blijft nog veel onbekends over. Als je weet wat je
zult vinden, dan hoef je niet meer op reis te gaan. Met onderwijs en opvoeden is dat niet anders.
Je hebt een doel voor ogen en je hebt een globaal beeld van hoe je dit doel zou kunnen bereiken.
Maar je weet nooit precies wat je zult meemaken en waar de leerling uiteindelijk uitkomt. Soms
kan dat je echt verrassen!
Ontdekkingsreizigers ontwikkelen een schat aan kennis. Ze worden vindingrijk terwijl ze bergen
beklimmen en stormen weerstaan. Ze leren genieten van grote én kleine vooruitgang. Ze leren
kansen zien waar ze deze vroeger voorbijliepen. Als je de begeleiding van elke leerling die je in je
groep hebt, ziet als zo’n ontdekkingsreis, dan kun je nagaan hoeveel je weet en kunt als je veel
van die reizen gemaakt hebt.

Maar wat zou er nu gebeuren als je in plaats van verre reizen met zware bepakking, ook eens
heel dichtbij een ontdekkingstochtje maakt, met niets anders dan een knapzak over je schouder?
Waar zou je uitkomen? Wat zou je ontdekken? Wie zou je tegenkomen? Zou je dezelfde dingen
ook door andere ogen kunnen zien?
Knapzakjes zijn kleine handzame praktijkgidsen over onderwijs aan begaafde leerlingen. Ze gaan
uit van de praktijk van alledag. Ze gaan ervan uit dat leraren ‘gewone’ mensen zijn, met maar
één paar handen, veel goede wil en het lef om het verschil te willen maken voor hun leerlingen.
Ze laten je complexe zaken door andere ogen bekijken. Ze helpen je om met behulp van simpele
gereedschappen onderwijs aan begaafde leerlingen naar een hoger plan te tillen.

Nu gaat geen ontdekkingsreiziger onvoorbereid op pad. En ook de leraar onderneemt zijn reis
bepakt en bezakt met alles waarvan hij denkt dat het nuttig is voor de reis die hij met zijn leerlingen maakt. Gedurende de loop van hun reizen verzamelen ontdekkingsreizigers veel nieuwigheden en ‘gadgets’ die op een zeker moment handig zouden kunnen zijn. Maar voorafgaand aan
een nieuwe reis wegen ze altijd af wat ze wel of niet zullen meenemen. Wat hebben ze echt
nodig? Wat draagt bij aan de kwaliteit van de reis? Wat vergroot de kans op het bereiken van
het reisdoel? En als ze dat doel dan bereikt hebben, hoe documenteren ze hun ontdekkingen?
Eigenlijk doe je dit in het onderwijs ook. Je hebt een basisuitrusting, die komt altijd van pas voor
de begeleiding van alle leerlingen. Vervolgens bedenk je wat je voor de reis met die éne leerling
nu echt nodig hebt. En zo kunnen er verschillen ontstaan tussen de bepakking voor de ene en de
andere reis.
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1.1

1
Inleiding
Passend onderwijs bieden lukt alleen als je zicht hebt op de educatieve behoeften van de leerling. Als je inzicht hebt in wat de leerling weet en kan, kun je bepalen wat de leerling nog te
leren heeft. Vervolgens kun je vaststellen welke leermiddelen en opdrachten dan passen bij de
doelen en wat er nodig is om het onderwijskundig proces zo te organiseren, dat de leerling ook
tot leren kan komen. Als je daar dan weer inzicht in hebt, kun je vaststellen in welke leeromgeving optimaal tegemoet gekomen kan worden aan die educatieve behoeften. Ten slotte
bepaal je hoe na afronding van het leerproces het rendement zichtbaar gemaakt en gemeten
kan worden.
Nu is het woord educatieve behoeften een breed begrip. Het overstijgt de behoefte aan op
leerinhoud gerichte interventies. Er wordt veel gesproken over onderwijsbehoeften maar zodra
het begaafde leerlingen betreft, lijkt het wel of we bij het woord onderwijsbehoeften alleen
maar denken aan het leerstofaanbod. Kinderen zijn meer dan de optelsom van academische
kennis en vaardigheden. Educatieve behoeften bestaan in feite uit de verzameling van alles wat
leerlingen nodig hebben om tot leren te kunnen komen. Educatieve behoeften vertellen je iets
over de leerling. Ze vertellen je iets over de leeromgeving waarin de leerling het beste gedijt.
Educatieve behoeften vertellen je bovenal waar jouw rol als leerkracht begint én eindigt.
Het verkennen en herkennen van educatieve behoeften van begaafde leerlingen is een veel
breder proces dan wat in het verleden het ‘signaleren en diagnosticeren van begaafde leerlingen’
werd genoemd (Van Gerven, 2013). Dat proces was vooral gericht op labelen van de leerling.
Het was gericht op het herkennen van begaafdheid en bij voorkeur al ‘aan de poort’ (Drent &
Van Gerven, 2012). Nu is het uiteraard heel handig als je al vroeg weet dat een leerling begaafd
is, maar het is maar de vraag of je dan ook precies weet wat je kunt doen om die leerling zich te
laten ontwikkelen. In de oude aanpak van signaleren en diagnosticeren stelde je vaak vast waar
het ‘misging’ en welk ‘label’ er het beste paste bij dat probleem. Je zocht de oorzaak bij de leer-
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ling en benoemde welke interventies die oorzaak zouden kunnen wegnemen of in elk geval de
gevolgen ervan sterk zouden kunnen doen verminderen. Als we een complex voorbeeld sterk
vereenvoudigen dan zou het er in het geval van begaafdheid zo uit kunnen zien:
De leerling is niet gemotiveerd voor zijn taak. Dat komt omdat hij begaafd is. Ik zorg dat de
leerkracht hem leerstof geeft die ontwikkeld is voor begaafde leerlingen. De leerling wordt nu
voldoende uitgedaagd en dus moet hij gemotiveerd zijn om deze leerstof zelfstandig te verwerken.
Maar in lang niet alle gevallen was die benadering effectief. Vaak bleek dat het antwoord op
de oorzaak toch niet zo passend was als we hoopten. In die gevallen nam de motivatie van de
leerling niet toe.
De huidige handelings- en oplossingsgerichte werkwijze is daarom niet gericht op het benoemen
van oorzaken en labelen van een probleem, maar op het maken van een educatief profiel dat je
helpt om tegemoet te komen aan wat de leerling nodig heeft (Van Meersbergen & De Vries,
2013). Met behulp van zo’n profiel kun je je een breed beeld van een begaafde leerling vormen.
Het levert je een genuanceerde kijk op de leerling op. Als je dit beeld kunt overbrengen aan je
collega die de leerling dagelijks in de groep heeft, dan kan deze haar handelen aanpassen op wat
de leerling nodig heeft. Door bij het opstellen van het profiel vanuit de hele ecologie van de
leerling naar de situatie te kijken, heb je meer kansen op succes als je interventies gaat plegen.
Werken vanuit ‘de ecologie van de leerling’ betekent dat leerling, groep, leerkracht, materiële
omstandigheden, ouders allemaal gezien worden als onderdeel van de structuur waarin de
leerling functioneert. Het idee erachter is dat als jij wilt dat de leerling verandert, er in de
ecologie van de leerling veranderingen zullen moeten plaatsvinden (Engeström, 2001;
Van Mulligen, Gieles & Nieuwenbroek, 2004). Je richt je daarmee niet langer op de oorzaak
van het probleem maar op de oplossing van de situatie. In het geval van het bovenstaande
voorbeeld zou het dan zijn:
11
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De leerling is niet gemotiveerd voor zijn taak. Ik onderzoek wat er nodig is om de leerling te
motiveren. Ik kijk naar afstemming tussen de leerling, de leerstof, zijn leeromgeving en de
begeleiding bij de verwerking van de stof. Ik ontdek dat de leerling gemotiveerd is als hij kan werken
aan betekenisvolle taken in een sociale context waarin hij net als alle andere leerlingen door zijn
leerkracht wordt begeleid. Ik bespreek met de leerkracht hoe zij tot deze afstemming kan komen.
Hoewel je hier wel meer onderzoekstijd nodig hebt om tot een goed advies aan de leerkracht te
komen, is je winst dat de kans op een succesvolle interventie groter is.
In deze Knapzak Praktijkgids over de Cirkel van Zorg richten we ons op het educatief profileren
op niveau 3 van de Zorgpiramide van Passend Onderwijs en 1-Zorgroute (Clijssen, Gijzen, De
Lange & Spaans, 2007). Op dit derde niveau draait het steeds om de vraag ‘hoe kan ik als intern
begeleider of specialist begaafdheid, mijn collega ondersteunen bij het verzorgen van passend
onderwijs aan begaafde leerlingen?’ Dat is het niveau waar jij binnen een gewone schoolorganisatie direct mee te maken hebt. Met betrekking tot deze ondersteuning bespreken we hoe je
samen met de leerkracht de educatieve behoeften van de begaafde leerling kunt verkennen. Dat
doen we aan de hand van de stappen in de Cirkel van Zorg. Per stap lees je wat je kunt doen en
welke instrumenten je kunt gebruiken om zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft.
Uitgangspunt is dat elk niveau in de Zorgpiramide een verdieping op de interventies van het
voorgaande niveau verzorgt. De groep waarvoor je die verdieping nodig hebt om tot passend
leerkrachtgedrag te komen wordt steeds kleiner. Een onderzoek op niveau 3 doe je daarom
alleen naar de behoeften van die leerlingen waarvan duidelijk is dat onderzoek en/of
interventies op niveau 2 onvoldoende tot een oplossing van de situatie hebben geleid of
zouden kunnen leiden. Met andere woorden: als op voorhand al duidelijk is dat er sprake is van
een complexe problematiek, begin je direct met onderzoek op niveau 3 en sla je een onderzoek /
interveniëren op niveau 2 over. Hoe hoger je in de Zorgpiramide klimt, des te gedetailleerder
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wordt het profiel dat er van de leerling ontstaat. Kenmerkend voor handelings- en oplossingsgericht werken is daarbij dat je niet méér onderzoekt dan je nodig hebt om tot handelen te
kunnen komen.
Nu zijn er al veel boeken over handelings- en oplossingsgericht werken voor het primair onderwijs verschenen. Deze Knapzak onderscheidt zich van al deze publicaties omdat hij heel specifiek
gericht is op het profileren van begaafde
leerlingen. We veronderstellen dat jij al
bekend bent met het concept handelingsgericht werken en vanuit die visie het
onderwijs vorm probeert te geven.
De informatie in deze Knapzak
richt zich daarom niet alleen op
de procedure van het profileren,
maar ook op het handelingsgerichte gebruik van de toolkits die
speciaal voor het herkennen van
begaafde leerlingen op de markt zijn. We
maken steeds per stap zichtbaar wat je
moet doen, welke aspecten van begaafdheid
hier een rol kunnen spelen en van welke
‘gereedschappen’ uit de verschillende toolkits
je daarbij gebruik kunt maken. Wanneer voor
bepaalde onderdelen geen of ontoereikende instrumenten beschikbaar zijn, krijg je suggesties
hoe je dan op een andere manier de informatie
kunt verzamelen. In de manier waarop we
13
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1
dit doen is steeds de procedure en niet de toolkit leidend. Dat betekent dat we afwijken van de
gebruiksinstructie bij de toolkit als we van mening zijn dat daardoor een betere afstemming op
het proces van handelings- en oplossingsgericht werken ontstaat. Deze Knapzak vervangt
uiteraard geen handleiding bij welke toolkit dan ook.
Voor alle bestaande instrumenten geldt dat – ook als je beschikt over enige basiskennis over
begaafdheid – zowel het proces van de Cirkel van Zorg als het gebruik van de instrumenten niet
iets is wat je er ‘zomaar even bij doet’. Verantwoord werken in dit proces betekent dat jij je ‘werk
op de hals haalt’. Het mooie daarvan is dat je jezelf en de leerkracht uiteindelijk heel veel tijd
zult gaan besparen als je dit goed doet. Een goed doorlopen Cirkel van Zorg heeft als resultaat
dat een groepsleerkracht heel precies kan aansluiten bij wat een leerling nodig heeft en wat in
haar groep haalbaar is. Daarmee voorkom je dat jullie belanden in een eindeloze reeks van ‘trialand-error-interventies’ die geen van alle de gewenste begeleidingssituatie zullen opleveren.
Ontbreekt het je nog aan voldoende basiskennis over begaafdheid, dan kan het helpen om je
daar eerst in te verdiepen. Weet je niet voldoende over handelingsgericht werken, dan kan dat
een goed thema zijn om meer kennis over te verzamelen. In de literatuurlijst achter in deze
Knapzak vind je over beide onderwerpen verschillende boeken die daarvoor geschikt zijn.

1.2

Hulpbronnen
In hoofdstuk 4 vind je hulpbronnen die je van pas kunnen komen tijdens het onderzoek. Je kunt
daarbij drie soorten tools onderscheiden.
• Analyseformulier voor het verkennen van casuïstiek.
Dit formulier helpt je om op systematische wijze de informatie die je over een leerling hebt
te ordenen. Het helpt je om te bepalen of je de Cirkel van Zorg in een verkorte route kunt
doorlopen of dat een schooldiagnostisch onderzoek nodig is.
• Drie soorten onderzoeksvragen.
Dit zijn voorbeeldvragen die je helpen om je eigen onderzoeksvraag te formuleren. Een
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goed geformuleerde onderzoeksvraag leidt tot een hoger rendement van je onderzoek en
tot een grotere kans op passend handelen.
• Signaaltjes.
In deze tool vind je voor zeven factoren voorbeelden van observatiepunten die een signaal
kunnen zijn dat een leerling een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft.

Hoe kun je het boek óók gebruiken?

1.3

Heb je weleens de behoefte om de kennis en de gereedschappen uit een boek anders te gebruiken dan waarvoor de auteur het bedoeld heeft? Dit boek moedigt je daartoe aan. Dit zou je er in
ieder geval nog meer mee kunnen doen!
• Je kunt de aangeboden theorie over het profileren van educatieve behoeften van begaafde
leerlingen vervangen door theorie over het profileren van álle leerlingen.
• Je kunt de onderzoeksstrategie combineren met andere strategieën.
• Je kunt vraagstukken die je mist voor jezelf uitwerken met behulp van dezelfde
denkstappen als die we in het boek zetten.
• Je kunt jouw rol als onderzoeker minder groot maken en de rol van de leerkracht en
leerling als onderzoekers vergroten.
• Je kunt jouw rol met betrekking tot het vaststellen van begeleidingsadviezen verkleinen
en de rol van de leerkracht en de leerling daarin vergroten.
• Je kunt de manier van onderzoeken ook bij andere leerlingen toepassen.
• Je kunt beoordelen of jouw probleem om zicht te krijgen op de educatieve behoeften van
je leerlingen inderdaad zo groot is als je van tevoren had gedacht.
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Bron: De intern begeleider als onderzoeker

Werken met de Zorgpiramide
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2

2
2.1

2.2

2
Inleiding

Karin (leerkracht groep 5) meldt een leerling aan voor een individuele leerlingbe-

In dit hoofdstuk staat de rol van de intern begeleider als onderzoeker centraal. Zowel voor de
leerkracht als voor de intern begeleider geldt dat hun onderzoekende houding de basis vormt
om passend onderwijs te kunnen bieden. Leerlingen komen nu eenmaal niet de school binnen
met een voorgedrukte handleiding en een kant-en-klaar overzicht van hun educatieve behoeften. Begaafde leerlingen vormen daar geen uitzondering op. Het proces waarmee je de educatieve behoeften van een leerling onderzoekt en er uiteindelijk ook naar handelt, kun je een
Cirkel van Zorg (Van Gerven, 2013) noemen. Het is een handelingscyclus waarbij het resultaat
van je handelen een nieuw begin vormt. Deze manier van kijken en handelen ligt ten grondslag
aan Passend Onderwijs.

spreking bij de intern begeleider. Op het aanmeldingsformulier geeft zij als reden

Een onderzoekende attitude

de taken. Julia geeft snel op. Ze komt vaak om hulp vragen en is dan nauwelijks aan

Handelingsgericht werken is in relatie tot het vak van leraar een bijzondere term. Alles wat een
leraar doet, kun je samenvatten als handelen. De term handelingsgericht verwijst naar een
situatie waarin resultaten van onderzoek naar een leerling moeten leiden tot een situatie
waarin de leraar effectief kan handelen en dat handelen afgestemd is op wat de leerling nodig
heeft (Pameijer & Van Beukering, 1997). Het resultaat van dat handelen moet leiden tot een
verandering van de bestaande situatie (Van Gerven, 2013). Daarmee is het werken (handelen)
veranderingsgericht. Die verandering heeft als functie het optimaliseren van de bestaande
situatie. Je handelen is daardoor functioneel veranderingsgericht. De veranderingen die je
bereikt, hebben betrekking op alle personen die erbij betrokken zijn. Er kan iets veranderen in
de relatie tussen de personen, er kan iets veranderen in de situatie waarin de personen zich
bevinden en daardoor zal er ook iets veranderen in de persoon zelf (Coleman & Johnson, 2011).
Bij functioneel veranderingsgericht werken ‘sleutel’ je niet alleen aan de leerling, maar aan het
systeem (de ecologie) waarin de leerling functioneert.

van aanmelding op: ‘Julia (8) geeft thuis signalen af dat ze het niet fijn vindt op
school. Haar moeder vertelt dat Julia zich vaak verveelt. Thuis kan Julia behoorlijk
dwars zijn. Ze verzint de laatste weken steeds lichamelijke klachten waarom ze
niet naar school zou kunnen. Haar ouders zien een verband tussen die klachten en
het leerstofaanbod op school. In de groep zie ik ook een zorgelijke ontwikkeling.
Julia is inderdaad niet zo gemotiveerd voor haar taken. Ik denk alleen niet dat dit
komt omdat de taken te gemakkelijk zijn, maar juist omdat Julia moeite heeft met
het werk te krijgen als ze het zelf moet doen. Ze kijkt tijdens het werken vaak om
zich heen en is niet geconcentreerd. Ze vindt haar vriendinnetjes belangrijker dan
haar werk. Ik heb geprobeerd haar moeilijkere taken te geven, maar dat werkt niet.
Dan komen niet alleen die taken niet af, maar ook haar gewone werk niet. Ik wil
de ouders van Julia graag serieus nemen, maar onze visie op de oplossing voor de
problemen van Julia verschilt zo, dat ik daarbij ondersteuning nodig heb om tot
een oplossing te komen waarin we ons allemaal kunnen vinden.’ De intern begeleider constateert dat er drie betrokken partijen zijn: Julia, haar ouders en haar
leerkracht. Om te voorkomen dat ze in een welles-nietessituatie tussen ouders en
school belanden, besluit ze om eerst Julia uit te nodigen voor een gesprekje. Ze
wil graag van Julia zelf horen wat die nu van haar eigen situatie op school vindt.
Met de informatie die haar dat oplevert, wil ze het gesprek met de ouders en de
groepsleerkracht aangaan. Pas als ze dat gedaan heeft, zal ze vaststellen of een
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