
Handelingsgericht
Samenwerken

Onderwijsnetwerk

Leerling-betrokkenheid en 
gesprekken met kinderen

25 maart 2021, 10.30 – 11.30
Noëlle Pameijer (kinder- & jeugdpsycholoog, Stichting Elan 

en SWV Unita Hilversum e.o.) 



Aanbeveling 5 (denk vanuit kind) 
& 7 (versterk rol ouders )



Handelingsgericht samenwerken 

1. Doelgericht werken: doelen formuleren & evalueren 

2. Onderwijs/opvoedbehoeften: wat heeft leerling 

nodig?

3. Wisselwerking en afstemming onderwijs en 

opvoeding 

4. Leraren & ouders doen ertoe: wat hebben zij nodig?

5. Positieve leerling, schoolteams, ouders en 

professionals Almere benutten

6. Samenwerken schoolteams, leerlingen, ouders & 

professionals 

7. Systematiek & transparantie (HGW-driehoek)



OEN: open, eerlijk & nieuwsgierig

OMA: oordelen, meningen, aannames



Waarom kindgesprek

• Leerlingen hebben informatie die hun
leerkracht en ouders niet hebben

• Hun oplossingen blinken uit in eenvoud

• Ze krijgen meer grip op gedrag en leren
motivatie voor ‘eigen’ doelen (0.52, Hattie, 
2013)

• Relatie leerkracht/docent – leerling verbetert
(0.72, Hattie)
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Startopdracht 
(doel activeren voorkennis) 

• Wanneer is voor jou een gesprek 
met een kind of een leerling 
geslaagd? 
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3. + 
externen

MDO, ZAT, 
CvB

2. Internen, 
leerlingbespreking

1. Basis, goed onderwijs

KIND

SCHOOL OUDERS 

Onderwijs & zorg/jeugdhulp: 
kind-gesprekken op 1, 2 en 3 

Voorschools: instroom op 1, 2 of 3? 



In de basis: startgesprekken 
ouders-kind 

Tineke Hoving, SBO de Watertuin: Hoe voer je 
effectieve gesprekken waarbij zowel ouders als kind 
betrokken zijn. Ik merk dat een aantal leerkrachten 
hiermee struggelt. Hoe ondersteun je leerkrachten 
hierin en hoe maak je ze hierin vaardiger?
Samen in team/bouw voorbereiden, doelen, wat 
vraag ik, wat zeg ik en waarom, voorbereiding ouders 
+ kind, zelf  oefenen, ja maar wat-als?  
Doen (collega’s kijken mee, neem op), feedback 
vragen aan ouders en leerlingen, evalueren, 
behouden wat al goed ging, verbeteren wat nog niet 
goed ging …



Kind-gesprekjes in de basis 

• Filmpje (5 min): Marije, groep 2, wil leren lezen 

HELE GROEP

Basisaanbod: doelen en 
aanpak groep

Leerlingen die 
minder instructie + 

oefening nodig 
hebben (verrijking: 

verdieping en/of 
verbreden)

Zeer 
verrijkt

Zeer 
intensief

Leerlingen die meer 
instructie+ oefening + 
tijd  nodig hebben om 

doelen te halen 
(intensivering)

Leerling
met
OPP

en 
eventueel 
versnellen

Blauwe 
pijlen: hoge 
doelen
Rode pijlen: 
heterogeen 
groeperen?



Verdiepend gesprek op 2 & 3 

- Soort gesprek: geen straf of overhoring, jouw 
mening, geen foute antwoorden. Check!

- Doel gesprek: waarover gaat het?

- Waar, wanneer en hoe lang?

- Geef keuzes (wat moet/mag)

- Sociaal wenselijke antwoorden? 

- Gesprek in context! Rollenspel?

- Tijdens gesprek: geef feedback
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Tijdens verdiepend gesprek 

- Meedoen in analyse, doelen formuleren & 

oplossingen zoeken (bezig zijn, doen tekenen)

- Geef leerling grip (privacy!): wat bespreek je met 

wie, waarom, wanneer, hoe? Tips leerling?

- Wat wil jij dat ik je ouders (leerkracht/mentor) 

vertel of vraag (en wat niet)? 

- Vraag kind om feedback: tops en tips?
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In gesprek met de leerling: 
GROEITAAL

Effectieve feedback (Hattie, 2013): 3 vragen 

1. Waar wil ik heen? Wat zijn mijn doelen?

2. Hoe ver ben ik? Wat heb ik al bereikt? 

3. Wat heb ik nog niet bereikt? Volgende stap? Hoe 
verder om doel te halen? Wat heb ik nodig?

Leerling actief betrekken bij 

formuleren doelen en ook bij  
onderwijs/opvoedbehoeften: 
opdrachten, uitleg, feedback, 
materiaal, andere leerlingen, 
leerkracht/docent, ouders …. 



Filmpje kind-gesprek Jari, 11 jaar (12 
min) bekijken vanuit theorie

1. Wat van de theorie herkende je wel en wat 
niet?

2. Wat sprak je aan; wat vond je goed en 
waarom?

3. Wat zou jij anders doen en hoe: wat zou jij 
zeggen; wat zou jij vragen en waarom?

• In BOR (4 personen): uitwisselen
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Stip op de horizon: hoe ver zijn we al 
en wat is onze volgende stap?

Doelen 

opstellen 

met 

leerlingen 

eigenaarschap 

leerlingen



In de basis: voorbeeld kleuters
veters (leren) strikken

Ik kan het nog niet 

Namen: 

Ik kan het 

al bijna

Namen: 

Ik kan het al 
en wil:

- iets 
moeilijkers
leren. 
Namen:

Of 
- een ander 

kind 
helpen. 
Namen: 

Ik 

kan/weet 

het 

helemaal 

niet.

Namen:

Ik kan het 

nog lang 

niet.

Namen:





Mickey mouse (PO) of differentiatiecirkels (VO) met leerling 
In VO: vakken + motivatie + focus + gedrag: 

waar zit je nu en zou je over een maand willen zitten? 
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Thuis: 

+ + +  - - - ?

Doel & wat nodig

Kind: 

+ + + - - - ?

Doel & en wat 
nodig

School: 

+ + + - - -

? 
Doel & wat nodig

In een OT en MDO
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Leerling met leerkracht/docent/mentor, 

IB/zorgcoördinator, ouders of professional 

jeugdhulp/zorg (voorbereiden/vertellen)



3 cirkels met leerling invullen? Voorbeeld PO. 
in VO: ook de pijlen tussen de cirkels? 



Samen tekenen (voorbeeld Petra de Waard)
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Vragenlijst leerlingen 
PO & VO: zie toolkit HGSW! 

Wat zeg jij ervan?  
 
Vragen die mentor, zorgcoördinator en/of ouders met een jongere kunnen bespeken ter 
voorbereiding van een gesprek of overleg. 
 
Hallo …………., 
 
Op school gaan veel dingen al goed zoals … . Een paar dingen willen we nog beter zoals … . 
We hebben gemerkt dat je soms moeite hebt met …. Om jou goed te kunnen helpen, hebben 
we jouw ideeën nodig. Jij kent jezelf natuurlijk het beste van iedereen. De volgende vragen 
helpen ons om jou beter te begrijpen en een goed plan te bedenken. Binnenkort hebben je 
mentor(en) en ouder(s) een gesprek over hoe het gaat op school. Daar kunnen we jouw 
antwoorden mooi in meenemen, als jij dat goed vindt natuurlijk.  
 
Heel erg bedankt alvast! 

 
 

 
 
  

Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Wat zijn je hobby s? Waar weet jij veel van? 

St
er

ke
 k

an
te

n 

 

 
 
 
 
 

Wat gaat goed op school, waar ben je tevreden over, en waarom? 

W
aa

ro
ve

r b
en

 
je

 te
vr

ed
en

  

 

 
 
 
 
 
 

Wat gaat minder goed op school? Wat zou je anders willen? Welke aanpassingen zijn nodig? 

W
el

ke
 a

an
pa

s-

si
ng

en
 z

ijn
 n

od
ig

 

 

 
 
 
 
 
 
 

HGW: samenwerken aan schoolsucces (Noëlle Pameijer, 2017) 

Wat	zeg	jij	ervan? (vragen die leerkracht, intern begeleider en/of ouders met een 

kind kunnen bespeken ter voorbereiding van een gesprek of overleg) 

	
	

Hallo	………….	
	
Op	school	gaan	veel	dingen	al	goed	(zoals	…).	Een	paar	dingen	willen	we	nog	
beter	(zoals	…).	We	hebben	gemerkt	dat	je	soms	moeite	hebt	met	….	Om	jou	

goed	te	kunnen	helpen,	hebben	we	jouw	ideeën	nodig.	Jij	kent	jezelf	natuurlijk	
het	beste	van	iedereen.	De	volgende	vragen	helpen	ons	om	jou	beter	te	
begrijpen	en	een	goed	plan	te	bedenken.	Binnenkort	hebben	je	leerkracht(en)	
en	ouder(s)	een	gesprek	over	hoe	het	gaat	op	school.	Daar	kunnen	we	jouw	
antwoorden	mooi	in	meenemen,	als	jij	dat	goed	vindt	natuurlijk.		
	
Heel	erg	bedankt	alvast!	
	

	

 

 

Naam	 	

Datum	 	

Gespreksdoel	 	

Gesprek	tussen	 	

Waar	ben	je	goed	in?	Wat	vind	je	leuk?	Wat	zijn	je	hobby’s?	Waar	weet	jij	veel	van?	

D
it

	k
an

	ik
..	

	 	
	
	
	
	
	
	
	

Wat	vind	je	leuk	of	fijn	op	school?	Wat	gaat	al	goed	op	school	met	leren	en	gedrag?	

D
it

	g
aa

t	
go

ed
..	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	



Van te voren 
kennismaken 

via mail/
brief.

Ouders en/of 
leerkracht 

bespreekt het. 
Positieve 
reacties!

Maar wat als 
…? 22

  

 

     Hilversum, 2 februari 2021 
 
 
Beste AHMED,  
 
Vorige week heb ik op school gepraat met je moeder, je vader en juffen A en B. 
Donderdag kom ik weer naar school om jou te ontmoeten. Ik heb daar veel zin in! Je 
bent vast nieuwsgierig naar wat we gaan doen. Misschien vind je het ook wel een 
beetje spannend. Dat snap ik best, want je kent me nog niet. Daarom speciaal voor 
jou deze brief waarin ik alvast vertel wie ik ben, wat we gaan doen en waarom.  
 
Wie ben ik?  
Mijn naam is Noëlle en ik werk heel graag met kinderen. Ik kom op veel scholen waar 
ik praat met vaders, moeders, juffen en meesters. Zij vertellen mij veel over de 
kinderen, zoals wat er al goed gaat en wat nog moeilijk is. Zij vragen dan aan mij wat 
ze nog beter kunnen doen. En er is er natuurlijk maar één iemand die dat het beste 
weet: dat is het kind zelf! Daarom praat ik altijd ook met het kind. 
 

 
 
Waarom gaan wij samenwerken?  
Jouw ouders en juffen vertelden mij wat al goed gaat op school: je wilt het bijvoorbeeld 
graag goed doen, je vindt het fijn dat je weer naar school kan, je bent goed met gym 
en voetbal en je hebt vrienden. Ze vertelden ook dat het nog moeilijk is om zelfstandig 
te werken en dat je soms twijfelt of je iets wel kan. Daarom gaan jij en ik samen wat 
opdrachtjes doen en bedenken wat jou zou kunnen helpen op school.  
 
 
Wat gaan we donderdag doen?  
We gaan samen verschillende opdrachtjes doen. Sommige zijn met taal en praten, 
andere met plaatjes en doen. We gaan het ook hebben over wat je doet in je vrije tijd 
en wat je fijn vindt op school. Misschien heb jij ook wel vragen voor mij. Dat kan 
natuurlijk ook!  
 
Wat ik jou alvast wil vragen  
Ik vind het dus heel belangrijk om van jou te horen hoe jij het op school vindt, want jij 
weet dat het beste! Kun je misschien alvast nadenken over deze 3 vragen:  

1. Wat gaat al goed op school en wat nog niet?  
2. Hoe denk jij dat dit komt?  
3. Heb jij al een idee over hoe we jou kunnen helpen?  

Als je wil, kun je dit alvast met je moeder of vader op een briefje zetten en dan 
donderdag meenemen.  

 
Tot donderdag AHMED, leuk je dan te zien! 
 
Hartelijke groeten,  
Noëlle Pameijer, kinderpsycholoog van Unita 

Kijk dit ben ik 😊   →    

 

 

 



Nabespreken 
met kind 
via brief.
Positieve 
feedback 
leerling, 

leerkracht en 
ouders: te 

begrijpen en 
komt terug
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Beste JIM,  

We hebben 2 ochtenden samengewerkt, dat was heel leuk. We zaten in de kamer beneden 

waar jij de plastic dieren hebt neergezet. Dit is speciaal voor jou een korte samenvatting.  

 
 

 

Wat gaat al goed? 

Je bent heel aardig naar andere kinderen en de juf. En je hebt veel vrienden, 
want andere kinderen spelen graag met jou. Je doet wat andere mensen je 
vragen te doen en je bent behulpzaam.  
Ook al is lezen, spellen en rekenen best moeilijk, je gaat toch steeds weer 
aan het werk en je zet door. Je doet goed je best, goed zo, ga zo door! 
Je stelt leuke vragen en je weet veel van dieren. Van jou heb ik geleerd dat 
er 3 soorten slangen zijn: gifslangen, wurgslangen en … ? De derde ben ik 
alweer vergeten …. 

  

 
 
 

 

Wat is nog moeilijk? 

Opletten in de les als de juf iets uitlegt is nog moeilijk, je kijkt dan rond en 
denkt aan andere dingen. Je aandacht erbij houden als je zelf moet werken 
is ook nog moeilijk. 
Leren lezen, schrijven, spellen en rekenen gaan bij jou gewoon langzamer. Je 
hebt meer tijd, uitleg en oefening nodig. De meeste kinderen hoeven iets 
maar 10 keer te oefenen, jij wel 100 keer. Sommige kinderen leren als op de 
snelweg, andere kinderen als op een bergweggetje. Dat is best vervelend. 
Maar je komt er wel, je kan het dan ook. Denk maar aan lezen, dat gaat nu 
goed, omdat je zoveel geoefend en gelezen hebt!  
 

 
  

 

Hoe nu verder? 

Omdat het leren op deze school steeds sneller gaat en het de juffen in de 
bovenbouw niet goed lukt om heel veel extra uit te leggen, hebben we een 
school gevonden die dat wel kan: …. Je bent daar welkom! Het zal wel even 
wennen zijn, maar jij bent zo goed met andere kinderen, je hebt daar vast al 
snel veel vrienden. Veel plezier op die school! 

 

Beste JIM, kijk vooral naar wat je al wél kan en wat je al wél lukt. Vergelijk je met jezelf (en 

dus niet met andere kinderen). Dan zal je zien dat het steeds beter gaat met leren. Blijf 

jezelf, je bent goed zoals je bent! Heel veel succes en een fijne zomervakantie straks met je 

ouders en zusje! 

 

Hartelijke groet, Noëlle Pameijer, kinderpsycholoog van Unita, juni 2020. 



En: betrek ouders! 
Met plezier naar school! (Pica)

• De onmisbare rol van ouders in 
het schoolsucces van kinderen 

• Praktische tips voor de 
samenwerking met school

• De gewone en speciale 
gesprekken

• Trainingen via Balans

• Poster voor scholen

• Folders voor ouders (5 talen) De onmisbare rol van ouders 

in het succes van hun kinderen 

Met plezier naar school!

Noëlle 

Pameijer

pica

M
et 

praktische tips

 voor sam
enw

erking!



Voorbeeld PO: ouders ondersteunen gedrag 
op school en aanpak leerkracht 

Vandaag gelukt! 
Leerkracht noteert 
steekwoorden 
ouder: geven  
compliment

Vandaag nog niet 
gelukt, morgen 
beter! Leerkracht 
noteert  ouders: 
‘en morgen?’

Afspraak 1:

Afspraak 2:

Afspraak 3:

Reactie ouders



Meer weten? 

- Schoolteams: boeken HGW PO en VO

- Professionals: HGD in Jeugdzorg 

en Onderwijs

- HGW voor ouders: Met 

plezier naar school

www.hgw-noelle-pameijer.nl

Toolkit HGSW: 

passendonderwijs-almere.nl

De onmisbare rol van ouders 

in het succes van hun kinderen 

Met plezier naar school!

Noëlle 

Pameijer

pica

M
et 

praktische tips

 voor sam
enw

erking!

http://www.hgw-noelle-pameijer.nl/
https://passendonderwijs-almere.nl/
https://passendonderwijs-almere.nl/

