
4Accepteren van feedback en

kritiek
De leerling:
• Accepteert kritiek die niet heel bedreigend is en
voorzichtig gebracht wordt, vs. verwelkomt openlijk alle
feedback
• Accepteert feedback en kritiek afhankelijk van de
persoon of opdracht, vs. ziet deze als vast onderdeel
van het leerproces om verder te kunnen groeien.
• De leerling accepteert feedback en kritiek afhankelijk
van het gevoel dat het ze geeft, vs. gaat in alle
gevallen op zoek naar nieuwe en andere manieren van
werken op basis van feedback en kritiek.
 
Benadruk bij het geven van feedback en kritiek het
verschil tussen persoon en gedrag. Feedback gaat over
wat je gedaan hebt of hoe je iets aangepakt hebt, niet
over jou als persoon. Geef jezelf óók openlijk feedback
op wat je doet of anders had kunnen aanpakken in de
klas en vraag de leerlingen om jouw gedrag te
beoordelen om zo het klassenklimaat gelijkwaardig
en nog prettiger te maken.
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De leerling:
• Oefent niet en vermijdt wat hij moeilijk vindt,
vs. accepteert oefenen juist als noodzakelijk onderdeel
van het leerproces.
• Kent geen strategieën die hem verder kunnen
helpen, vs. zoekt juist actief ideeën en strategieën om
verder te komen.
• Gebruikt strategieën die niet werken,
vs. laat flexibiliteit zien; als iets niet werkt, gaat hij op
zoek naar wat wél werkt.
 
Brainstorm met de klas eens wat je kunt doen wanneer
je het even niet meer weet; bv even je werk aan de kant
te leggen en er nogmaals aan te beginnen nadat je
eerst wat anders hebt gedaan. Laat de ideeën op het
bord staan zodat de leerlingen die het nodig hebben
hier naar terug kunnen kijken. Vul ze ook geregeld aan
als je een leerling iets ziet doen dat werkt. Zo leer
je leerlingen dat er altijd nog meer mogelijkheden zijn
om jezelf te verbeteren of om een doel te behalen. 

Uitdagingen aangaan

 
2Leren van fouten

3
Uitproberen en toepassen van

verschillende strategieën

De leerling:
• Neemt uitdagingen niet uit zichzelf aan,
vs. onbevangen
• Vermijdt uitdagingen, vs zet door, ook als iets niet
meteen lukt.
• Neemt een ongeïnteresseerde houding aan vs. is
leergierig.
 
Stimuleer bij leerlingen flexibel reageren, leer ze dat er
verschillende manieren van reageren zijn en benadruk
dat er altijd verschillende strategieën in te zetten zijn.
Bespreek in welke situaties een
strategie nog meer toepasbaar is. Stimuleer kinderen
om een uitdaging op een andere manier te benaderen
wanneer de eerste manier niet blijkt te werken. Geef
positieve feedback wanneer je het ze in een onbewaakt
ogenblik ziet doen.

De leerling:
• Ziet fouten als mislukking vs. ziet ze als
onderdeel van leren.
• Ziet fouten als teken dat hij het werk niet aankan,
vs. als manier om te reflecteren op het werk.
• Ziet fouten als bevestiging dat hij het werk het
beste maar kan vermijden, vs. ontvangt een fout als
een prikkel om door te zetten en niet op te geven
omdat het gewenste resultaat (nog) niet behaald is. 
 
Geef leerlingen enkel een beoordeling wanneer je
ze ook erbij vertelt hoe ze zich in de toekomst
kunnen verbeteren. Gebruik het woordje 'nóg' om
aan te geven dat een leerling iets nóg niet kan. Dit
geeft aan dat het het wel kan leren wanneer het
daarvoor kiest. 
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5Doorzettingsvermogen en focus

hebben
6

Hulp vragen/ vragen stellen

Risico's nemen

De leerling: 
• Heeft weinig doorzettingsvermogen om doelen te bereiken,
vs.  toont een grote focus en laat zich een tijdlang niet
afleiden van zijn doel.
• Geeft vlug op, vs. zet door, ook als het moeilijk wordt
• Begint vaak niet aan een opdracht die te moeilijk lijkt,
vs. houdt zichtbaar vertrouwen, ook als het niet meteen lukt
en gaat door tot de taak voltooid is.
 
Als leerkracht is het belangrijk om uitdagingen in
doorzettingsvermogen te herkennen en ze om te zetten in
kleine leerdoelen. Met procesgerichte vragen als: 'waar wil je
uiteindelijk naar toe werken?', 'wat gaat dat je opleveren,
waarom is dat belangrijk voor je?' en vragen over aanpak:
''welke stapjes vooruit wil je kiezen'? of 'wat is het kleinst
mogelijke stapje dat je nu wel zou kunnen zetten op weg
naar je doel?', kunnen leerlingen een concreet plaatje met
stappenplan schetsen voor zichzelf en neemt het geloof in
de mogelijkheid van groei vaak snel toe. Als leerkracht kun je
dit versterken door eerdere successen te bespreken of te
vragen waar al eerder progressie is bereikt (vraag bv.: 'hoe
ben je gekomen waar je nu bent?).

De leerling: 
• Stelt geen vragen, vs. vraagt juist wel over wat hij wil leren
• Weet niet welke vragen hij moet stellen, vs. zegt wat hij denkt en waar hij over twijfelt.
• Reageert gefrustreerd als iets niet lukt en loopt vast, vs. stelt in moeilijke situaties ook vragen en stelt uitdagingen en de
opdracht ook ter discussie en bevraagt de leerkracht daarop. om zo tot een nieuw - haalbaar - plan te kunnen komen.
 
Creëer als leerkracht een klassenklimaat waarin het normaal is om vragen te stellen. Dit kun je o.a. doen door je taal aan te
passen. Door niet te zeggen 'ik wil dat jullie het zus en zo aanpakken', maar bv. door te zeggen: 'als je je nu afvraagt hoe je het
aan kunt pakken dan zou je dit bv. eens kunnen overwegen'. Daarmee laat je leerlingen zien dat het normaal is om je ergens
vragen bij te stellen. Een afspraak met een leerling maken om drie vragen te stellen (geef een blad met twintig voorbeelden
waaruit de leerling kan kiezen) geeft je de mogelijkheid  opvragenstellen te oefenen en te complimenteren. Natuurlijk is het ook
mogelijk om eerst vragen binnen de samenwerkingsgroep of aan de buurman/buurvrouw  te stimuleren. Stimuleer leerlingen
om anderen te vertellen wat ze geleerd hebben, slaat ze opschrijven wat ze wel en niet begrijpen, geef de briefjes dan door in de
groep en beantwoord de vragen in het groepje of klassikaal. Laat leerlingen samen studeren en laat ze elkaar vertellen wat ze
wel en niet begrijpen. Zo stimuleer je dat vragen stellen heel gewoon is en belangrijk om verder te komen met leren. 
 

De leerling:
• Neemt geen risico’s, vs. neemt nieuwe taken
spontaan aan.
• Speelt op zeker: wacht af en doet niks als iets
moeilijk lijkt, vs. deelt werk en ideeën met anderen, ook
al is het niet perfect.
• Is niet betrokken bij het werk dat hij doet, is slechts
gericht op resultaat, zoekt uitwegen of heeft de neiging
tot afkijken bij anderen, vs. durft fouten te maken, uit te
proberen en weet dat deze onderdeel van leren zijn.
 
Speel in de klas veel 5-minuten spelletjes, zoals korte
drama-oefeningen, rekenspelletjes, improvisatie en
andere interactiemomentjes, die ervoor zorgen dat
kwetsbaarheid en risico's nemen op onschuldige
manieren geoefend worden, zonder dat ze zijn
gekoppeld aan iets dat beoordeeld wordt.. Zoek daarbij
telkens hoe de sfeer veilig blijft. Vaak is een oefening
die je zichtbaar doet voor anderen 'enger' dan een
oefening die je voor jezelf kunt doen of wanneer ook
anderen bewegen, praten en meedoen.. Zo is bv. iets
bedenken en delen met een vriendin ook minder
spannend dan iets gelijk in de grote kring te moeten
doen.. Geef kinderen -juist degenen die het moeilijk
hebben- de mogelijkheid om gevoelsmatig onzichtbaar
kleine stapjes te nemen op het gebied van risico's
nemen.


