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Samenvatting
In hoofdstuk 1 beschrijf ik de weg om te komen tot de onderzoeksvraag. ‘Ik wil niet
meer naar school ’en ‘School is stom’ waren uitspraken van kinderen uit mijn
instructiegroep, waarmee ik aan het begin van het nieuwe schooljaar geconfronteerd
werd. Ik schrok van deze uitspraken en vroeg me af of deze kinderen wel voldoende
succeservaringen opdeden en of zij wel in voldoende mate betrokken werden bij wat ze
leerden. Doordat een aantal kinderen uit mijn groep eigen werk heeft en moeite heeft
met het overzicht houden op hun werk, gaf ik ze een map waar al het werk in verzameld
werd. Dit had een positief effect. Ze waren trots en het gaf hen houvast. De laatste
aanleiding was mijn behoefte met kinderen te reflecteren op hun werk en het zichtbaar
maken van de ontwikkeling. Omdat ik op een jenaplanschool werk, heb ik de
basisprincipes van het Jenaplanonderwijs nogmaals gelezen. Daar vond ik het
uitgangspunt dat de beoordeling van een kind zoveel mogelijk vanuit de eigen
ontwikkelingsgeschiedenis van het kind plaatsvindt in samenspraak met het kind en de
ouders. Het portfolio sluit hierbij aan. Dit bracht mij bij de onderzoeksvraag
Welke betekenis kan een portfolio hebben met betrekking tot het bevorderen van
de bewustwording van de eigen leerontwikkeling bij de specifiek beschreven
kinderen uit mijn groep.
In hoofdstuk 2 volgt een theoretische onderbouwing. Ik ga in op het nieuwe leren.
Scholen die vernieuwend onderwijs willen uitdragen, willen meer verantwoordelijkheid
leggen en inbreng ontwikkelen bij kinderen. Het kind mag zelf initiatieven nemen,
keuzes maken, verantwoordelijk nemen. De leerkracht heeft meer de rol van
begeleider. Dit wordt ondersteund door Dochy (2003), die in dit verband spreekt over
een nieuwe manier van evalueren. Luc Stevens geeft in zijn boek Zin in leren (2004)
aan dat het onderwijs te weinig aansluit bij de basisbehoeften van kinderen te weten
relatie, competentie en autonomie. Een kind heeft zin in leren wanneer het taken doet
die het kan en die uitdaging bieden (competentie), wanneer het een leerkracht heeft die
het kind vertrouwt en het stimuleert (relatie) en wanneer het kind zelf invloed heeft op
het leerproces (autonomie). Het nieuwe leren sluit goed aan bij het Jenaplanonderwijs.
De richtinggevende uitspraken van de Jenaplanvereniging over een kindvolgsysteem
wijzen op de unieke ontwikkeling van het kind en op het belang van reflecteren door en
met kinderen en spreekt in dit verband expliciet over een portfolio. Ook beschrijf ik de
visie van mijn school ‘De Bijenkorf’ met betrekking op het kindvolgsysteem. Tevens leg
ik in dit hoofdstuk uit wat een portfolio is, welke betekenis het werken met portfolio’s
heeft voor het leren en voor het onderwijs op school. Omdat reflecteren een essentieel
onderdeel is van het werken met een portfolio, ga ik uitgebreid in op het belang van
reflectie. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol.
In hoofdstuk 3 beschrijf ik de opzet van het onderzoek. Het is een actieonderzoek
waarbij ik gegevens verzamel over het werken met een portfolio. Ik gebruik hierbij drie
informatiebronnen te weten het interview (voor en na het werken met een portfolio), het
reflectieformulier wat kinderen invullen tijdens het portfoliogesprek en het logboek,
waarbij ik informatie verzamel over de vaardigheden van mij als leerkracht.
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In hoofdstuk 4 geef ik een datapresentatie in de vorm van een matrix per kind en een
data-analyse. Met behulp van citaten van kinderen interpreteer ik de data.
In hoofdstuk 5 schrijf ik conclusies die ik in verband breng met de theorie en geef ik
aanbevelingen aan mijn school voor implementatie. Een portfolio biedt het kind met
behulp van reflectie zicht op de eigen leerontwikkeling. Het kind wordt zich bewust wat
het leert, hoe het leert en wat het daarbij voelt. Door als leerkracht deze aspecten
serieus te nemen, ontstaat een gevoel van competentie (ik kan dit werk) en autonomie
(ik heb invloed op hoe ik leer). Dit werkt positief op de ‘zin in leren’ (Stevens 2004). De
leerkracht heeft een belangrijke rol in dit proces. Hij moet goed kunnen luisteren, letten
op het non verbale gedrag en echte belangstelling tonen. Door de juiste vragen te
stellen, wordt de reflectie inhoudelijk sterker. Deze vragen hebben niet alleen betrekking
op het geleerde, maar ook op de beleving en de mening van het kind. De
aanbevelingen zijn bestemd voor de school Jenaplanschool ‘De Bijenkorf’ waar ik
werkzaam ben. Het werken met een portfolio heeft een toegevoegde waarde, naast het
kindvolgsysteem voor kind, ouders en leerkracht. De visie op het leren zal veranderen.
De leerkracht krijgt een meer begeleidende rol en het kind krijgt meer
verantwoordelijkheid. De invoering hiervan zal stapsgewijs moeten plaatsvinden.
In hoofdstuk 6 evalueer ik het onderzoek en reflecteer ik op het procesverloop en mijn
rol daarin.
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Inleiding
Het starten van de opleiding Gespecialiseerde leerkracht begin 2009 is een bewuste
keuze geweest. Ik werk op jenaplanschool ‘De Bijenkorf’ in Assendelft als
stamgroepleerkracht van de middenbouw. Al langere tijd wordt mijn aandacht getrokken
door passend onderwijs. Deze ontwikkeling in het onderwijs ervaar ik als positief.
Tegelijk ontstond de behoefte mijn kennis te vergroten op het gebied van leer- en
gedragsproblemen en door financiering van de stichting Agora (waar mijn school deel
uitmaakt) werd het mogelijk om als laatste aan te sluiten bij de opleiding. Al bij het
eerste schrijven van mijn POP stond ‘reflecteren op leergedrag en leerprestaties met
kinderen’ bovenaan de lijst. De keuze voor dit onderzoek is daar reeds ontstaan.
Ik vind het belangrijk kinderen te betrekken bij het onderwijs en hen mede
verantwoordelijk te maken bij hun leerproces. Ik wilde een onderzoek doen, wat in de
praktijk toepasbaar is. De visie van het jenaplanonderwijs en met name het eerste
beginsel ‘ieder kind is uniek’ moest ook in het onderzoek terug te vinden zijn.
Zo ontstond uiteindelijk het idee om onderzoek te doen naar het werken met een
portfolio, een onderwerp dat past bij mij, bij mijn praktijk en bij de theorie over passend
onderwijs en het nieuwe leren.
Ik wil de kinderen uit de onderzoeksgroep bedanken voor hun medewerking. Ik heb heel
fijn met ze kunnen werken. Ik wil mijn collega’s bedanken die mij vervangen hebben,
zodat ik kon werken aan dit onderzoek. Ook wil ik Frans Boon bedanken voor de
prachtige tekeningen op het portfolio en op de reflectieformulieren.
Ik heb veel positieve ondersteuning en opbouwende feedback gekregen van Dorien
Corver, mijn begeleidster bij dit onderzoek. Ik ben erg blij met haar als begeleidster. Ik
bedank mijn intervisie maatjes, Sylvia, Karin en Thijs. Het was gezellig en goed.
Tot slot bedank ik Rob, mijn lief, mijn ‘critical friend’, mijn steun en toeverlaat thuis en op
de computer.
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Hoofdstuk 1 Aanleiding en probleemanalyse
1.1 Aanleiding voor mijn onderzoek
“Ik wil niet meer naar school” ‘School is stom”.
Dat waren uitspraken van een paar van de kinderen uit mijn instructiegroep 4 aan het
begin van het nieuwe schooljaar.
Ik schrok van deze uitspraken. Hoe kan het dat een kind dat met enthousiasme en
motivatie groep 3 is binnengestapt na een jaar deze uitspraken kan doen? Heb ik niet
gelezen dat bijna alle kinderen bij het begin van schoolcarrière succes georiënteerd
zijn? Het kind gaat leren lezen, rekenen, schrijven en verwacht niet te zullen falen.
(Janssens 1996) Wat is er gebeurd met het enthousiasme en de motivatie van deze
kinderen, waardoor zij tot deze uitspraken komen? Wat kan ik als leerkracht doen om
deze kinderen weer succes gericht te laten zijn? Ik zal hieronder eerst een beeld
schetsen van de instructiegroep waar deze kinderen zoals hierboven beschreven
inzitten.
1.2 Huidige situatie:
Ik geef vier dagen per week les op jenaplanschool ‘De Bijenkorf’ in Assendelft. Ik ben
stamgroepleider van een middenbouwgroep (29 kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar)
en ik geef instructie aan groep 4 (38 kinderen). De groep is in tweeën verdeeld. Een
onderwijsassistente geeft (onder mijn verantwoordelijkheid) instructie aan15 kinderen
die een gemiddeld reken- en taal niveau hebben. Ik geef les aan 23 kinderen die
grofweg te verdelen zijn in drie groepen: kinderen die weinig instructie nodig hebben,
kinderen die een normale instructie nodig hebben en kinderen die een uitgebreide
instructie hebben. De instructiegroep is dit jaar uitzonderlijk opgebouwd met zeer
uiteenlopende onderwijsbehoeften. Ik wil hieronder vooral ingaan op de groep kinderen
die uitgebreide instructie nodig hebben bij hun leerproces en waarbij de leerontwikkeling
voor hen een teleurstellend en/of vertraagd verloop heeft. De groep bestaat uit zeven
kinderen. Een aantal van deze kinderen is onderzocht, een aantal zitten nog in een
traject van onderzoek. Bij twee kinderen is inmiddels geconstateerd dat zij een beneden
gemiddeld I.Q hebben, waarvan bij één kind tevens A.D.H.D. is gediagnosticeerd. Bij
één kind is het vermoeden van een beneden gemiddeld I.Q. Eén van de kinderen heeft
ook A.D.H.D. Bij vier kinderen zijn er aanwijzingen voor dyslexie. Bij deze groep van
zeven kinderen komt het leesonderwijs moeizaam op gang. Voor de meeste kinderen
levert het rekenonderwijs ook problemen op, waardoor zij een eigen leerlijn volgen dan
wel aangepast met de groep meedoen. Daarnaast heeft een vijftal van deze groep
motorische problemen, waardoor er voor hen gekozen is het blokschrift aan te bieden in
plaats van schuinschrift.
Ik ben begonnen de onderwijsbehoeften (Pameijer en van Beukering 2006) in kaart te
brengen: ● Ze hebben ondersteuning nodig bij het ordenen van hun werk
• Ze hebben ondersteuning nodig bij het opstarten
• Ze hebben geleide instructie nodig bij nieuwe opdrachten
• Ze hebben complimenten en beloning nodig
• Ze hebben een afwisseling nodig van werken en ontspanning
• Ze hebben variatie nodig in het aanbieden van de leerstof
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•

Ze hebben uitgebreide instructie nodig met concreet materiaal

Daarnaast vroeg ik me af hoe het staat met het zelfbeeld van deze kinderen. Onder
zelfbeeld versta ik het beeld dat een kind van zichzelf heeft. Dit kan betrekking hebben
op het lichamelijke, op het emotionele, het sociale en het cognitieve aspect. Heeft een
kind een positief zelfbeeld dan heeft het zelfvertrouwen in het eigen kunnen, doet het
succeservaringen op en ontwikkelt het een gevoel van bekwaamheid. Daardoor is het
meer tevreden, wil het graag leren,,wil het eerder nieuwe dingen proberen en wil het
meer verantwoordelijkheid nemen voor wat het doet.
Mijn vermoeden is dat bij de bovengenoemde groep het zelfbeeld niet zo positief is.
Hebben deze kinderen een gevoel van bekwaamheid, doen zij voldoende
succeservaringen op? Kunnen ze ook trots zijn op hun werk (competentie) en kunnen
deze kinderen zelf ook meedenken en meedoen bij wat ze leren(autonomie) ? Ik kom
op deze begrippen later terug.
1.3 De tweede aanleiding
De groep die ik hierboven in het kort beschrijf, heeft veel behoefte aan duidelijkheid en
structuur. Doordat wij op ‘De Bijenkorf’ werken in stam- en instructiegroepen moeten
kinderen geregeld met hun laatjes naar een andere plek. Het bleek dat het voor deze
kinderen heel lastig was om overzicht te houden over hun schriften, boeken en mapjes.
Ik heb deze kinderen een multomap gegeven waar al hun werk op een overzichtelijke
manier bewaard wordt. Het had het gewenste effect. De kinderen (en wij als
leerkrachten) weten altijd waar het werk is. Maar er was nog een bijkomend effect. De
map ( met op de rug hun naam) werd steeds meer hun eigendom. Ze lieten het zien en
vertelden erover aan hun ouders en ze liepen trots met hun map onder hun arm van
plek naar plek. De map werd een houvast, maar ook een ‘trofee’.
1.4 De derde aanleiding
Op onze school hebben wij geen rapporten. Wel zijn er gesprekken met ouders over de
groei en ontwikkeling van hun kind. Er zijn instructiegroep - gesprekken over de
vorderingen op het cognitieve gebied en er zijn stamgroep - gesprekken waarin o.a. de
sociaal emotionele ontwikkeling naar voren komt. Steeds vaker merk ik dat ik behoefte
heb ook met kinderen de gesprekken hierover aan te gaan en hen te betrekken bij hun
ontwikkeling. Ik wil met kinderen kunnen reflecteren op hun werk. Ik vind het belangrijk
om niet alleen naar de Cito - uitslagen te kijken maar kinderen te volgen vanuit hun
eigen ontwikkelingsgroei. Elk kind heeft zijn eigen ontwikkeling en maakt daarin een
eigen groei. Belangrijk daarbij is of die groei niet stagneert. Ik vraag me af of de
bovengenoemde groep kinderen kan benoemen wat ze geleerd hebben bij een bepaald
vak, of ze kan aangeven welke vorderingen ze gemaakt hebben ondanks dat ze niet
gelijk loopt met groepsgemiddelde ?
1.5 Het onderzoek
Ik stelde me de vraag aan welke voorwaarden het onderwijs moet voldoen om kinderen
met deze specifieke onderwijsbehoeften te laten ervaren dat leren fijn kan zijn.
Stevens (2003 ) schrijft hierover dat elk kind behoefte heeft aan relatie, autonomie en
competentie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat kinderen zich
geaccepteerd voelen weten dat ze erbij horen, voelen dat ze welkom zijn en voelen dat
8

ze veilig zijn. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat kinderen
ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen en dat ze ontdekken dat ze
steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat
kinderen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen.
Deze drie basisbehoeften samen bepalen het pedagogisch klimaat dat aan adaptief
onderwijs ten grondslag ligt.
Binnen mijn onderzoek zal ik mij richten op de basisbehoeften competentie en
autonomie. In hoeverre hebben bovengenoemde kinderen zicht op hun eigen
ontwikkeling, wat is er voor hen nodig om zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling en
welke effecten heeft het op de kinderen en hun leerproces? Kunnen deze kinderen trots
zijn op hun werk?
Ik ben op zoek gegaan wat de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs hierover
schrijven:
1. Elk mens is uniek: zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind een
onvervangbare waarde.
2. Elk mens heeft het recht op een eigen identiteit te ontwikkelen onder anderen
zelfstandigheid en kritisch bewustzijn zijn. Hopelijk kenmerken van die identiteit.
17. In de school wisselen gestuurd en begeleid onderwijs en zelfstandig
bezig zijn elkaar af. Daarbij speelt het initiatief van kinderen een belangrijke
rol.
19. In de school vindt beoordeling van een kind plaats zoveel mogelijk vanuit
de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind, in samenspraak met hem of
haar en met zijn of haar ouders.
Met name basisprincipe 19 sluit goed aan bij het werken met portfolio’s.
Een portfolio is een verzameling zelfgemaakt werk van een kind in één of meer vak- en
ontwikkelingsgebieden, gemaakt in een bepaalde periode. Aan de hand van een
portfolio laat een kind zien wat het geleerd heeft, hoe hij dat gedaan heeft en wat hij de
komende periode wil leren. Reflecteren op het gemaakte werk is een essentieel
onderdeel. In hoofdstuk 2 kom ik hierop terug.
Ik wil mijn onderzoek gaan richten op het effect van het werken met een portfolio bij
bovengenoemde kinderen. Kan een portfolio een middel zijn om tegemoet te komen
aan de basisbehoeften competentie en autonomie en past het werken met een portfolio
goed in het Jenaplanonderwijs van mijn school.
1.5.1 De onderzoeksvraag
Dit alles brengt mij bij mijn onderzoeksvraag:
Welke betekenis kan een portfolio hebben met betrekking tot het bevorderen van
de bewustwording de eigen leerontwikkeling bij de specifiek beschreven kinderen
uit mijn groep?
Deelvragen:
1. Krijgen deze kinderen met behulp reflectie in een portfolio inzicht in hun eigen
leerontwikkeling?
2. Kunnen deze kinderen hun kwaliteiten benoemen ?
3. Kunnen deze kinderen doelen noemen en aangeven: wat heb ik geleerd over
een bepaalde periode, wat kan ik nu wel wat ik nog niet kon? Kortom kan een
kind aangeven welke ontwikkeling het heeft doorgemaakt bij een bepaald vak?
4. Welke vaardigheden heb ik als leerkracht nodig om te werken met een portfolio?
5. Hebben kinderen zicht op waarom ze een bepaald onderdeel moeten oefenen?
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6. Heeft het portfolio invloed op het gevoel van trots zijn op wat je kan?
1.6 Keuze onderzoeksmethode
Ik kies voor een praktijkgericht onderzoek in de vorm van een actieonderzoek. Ik wil
starten met het aangeven van de beginsituatie van de doelgroep door middels een
interview zicht te krijgen op de vragen 1, 2, 3, 5, 6. Dan wil ik een in een vastgestelde
periode gaan werken met het portfolio: kinderen gaan werk verzamelen en reflecteren
op hun werk. Dit doen ze aan de hand van een door mij samengesteld reflectieformulier
in een zogeheten portfoliogesprek. Na afloop van deze periode houd ik wederom een
interview met de onderzoeksgroep. Middels een logboek wil ik gegevens verzamelen
over mijn handelen om vervolgens antwoord te kunnen geven op deelvraag 4.
1.7 Doel onderzoek
Binnen ‘De Bijenkorf’ is een portfolio nieuw. Ik zou tevreden zijn als ik met mijn
onderzoek duidelijk kan maken dat een portfolio een toegevoegde waarde heeft bij het
inzichtelijk maken van ontwikkelingsgroei bij kinderen en bij het ontwikkelen dan wel
bevorderen van een positief zelfbeeld. Ik hoop dat het onderzoek aanleiding zal zijn om
binnen de ‘Bijenkorf’ een start te gaan maken met de invoering van een portfolio.
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Hoofdstuk 2 Theoretische onderbouwing
2.0 Inleiding
In dit hoofdstuk geef ik de ontwikkelingen binnen het onderwijs weer die mijns inziens
betrekking hebben op het werken met een portfolio. Ik geef in eerste instantie twee
stromingen aan binnen het huidige onderwijs. Daarna ga ik specifieker in op het nieuwe
leren. Hierbij betrek ik de visie van Stevens. Ook ga ik in op de veranderde visie op
evalueren. Vervolgens neem ik het portfolio onder de loep. Ik beschrijf wat een portfolio
is, welke betekenis een portfolio kan hebben binnen het onderwijs en wat het belang is
van reflectie binnen het portfolio. Tot slot ben ik in dit hoofdstuk op zoek gegaan naar
de visie van het Jenaplanonderwijs in relatie tot het werken met een portfolio om
vervolgens de richtlijnen van het Jenaplanonderwijs naast de praktijk van ‘De Bijenkorf’
te leggen.
2.1 Ontwikkelingen in het onderwijs en visie op leren
Om een goed beeld te krijgen van de plek van een portfolio in het onderwijs wil ik eerst
een beknopt beeld schetsen van de ontwikkelingen op dit gebied in het onderwijs in
Nederland.
“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire “ (W.B.Yeats, 1865-1939)
Het onderwijs in Nederland is voortdurend aan verandering onderhevig. Bovenstaande
uitspraak van Yeats geeft mijns inziens één van de veranderingen aan in het onderwijs.
De school is niet meer alleen een plek waar leerkrachten kennis en vaardigheden
overdragen (‘filling an pail’) Scholen die vernieuwend onderwijs willen uitdragen willen
meer verantwoordelijk leggen en inbreng ontwikkelen bij de kinderen. Het kind mag zelf
initiatieven nemen, keuzes maken, verantwoordelijk nemen.(‘lighting the fire’). De
leerkracht heeft meer de rol van begeleider. Naast deze ontwikkeling is een meer
traditionele vorm van onderwijs, waarbij de leerkracht de centrale plaats in neemt en
waar veel waarde wordt gehecht aan gedegen kennis overdracht. De uitspraken van exstaatssecretaris Dijksma over het belang van goed reken- en taalonderwijs, wijzen mijns
inziens nog steeds in die richting. Hooijmaaijers geeft twee stromingen op het gebied
van kennis verwerven. Bij het objectivisme staat het aanbod van materiaal centraal.
‘De objectivisten zijn van mening dat kennis objectief is. De leerkracht draagt de
objectieve kennis over aan het kind. Kinderen moeten in deze visie via
voorgestructureerde methodes geleid worden om juiste overdracht van objectieve
kennis mogelijk te maken’. Bij het sociaal constructivisme staat het verwerken van
informatie centraal. ‘De subjectivisten betogen dat kennis door mensen zelf tot stand
wordt gebracht en dus per individu verschilt. De grote opgave voor de leraar is dan ook
om nieuwe ervaringen in verband te brengen met de al aanwezige kennis. Daardoor is
het leren een dynamisch en interactief proces’. Hooijmaaijers geeft ook aan dat de visie
op leren verandert. In het traditionele model gaat het vooral om de kwantiteit van de
leerprestatie (hoeveel goede antwoorden), terwijl in het vernieuwde leermodel vooral de
kwaliteit van leren belangrijk is (heeft het kind een probleem effectief opgelost). In het
traditionele model krijgt het kind eerst instructie. Daarna volgt de oefening die
vervolgens wordt geëvalueerd. Bij de nieuwe manier van evalueren overlappen de
processen van instructie, oefening en evaluatie elkaar. De evaluatie heeft dan niet
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zozeer een beoordelend karakter, maar meer een begeleidend karakter. Hierbij maakt
evalueren deel uit van het leerproces’(Hooijmaaijers e.a. 2009 pag. 221).
Dochy (2003) laat het schematisch als volgt zien:

schema traditionele manier van evalueren

schema nieuwe manier van evalueren

Hij spreekt in dit verband van een verschuiving van toetscultuur naar een
assessmentcultuur. Tevens geeft hij aan dat de rollen van de leerkracht en leerlingen
moeten worden bezien. ‘De leerkracht is niet meer de enige die het leerproces stuurt en
achteraf verantwoordelijk is voor de evaluatie. De leerkracht krijgt meer een
begeleidende functie en staat samen met de leerlingen in voor de evaluatie. De
leerlingen krijgen als autonome, zelfstandige individu meer ruimte voor eigen initiatief.
Hierbij dienen ze ook kritisch te leren terugblikken op het eigen leerproces’(Dochy 2003
pag. 23). Dochy pleit niet voor het afschaffen van de traditionele toets, maar vindt dat
deze aangevuld moet worden met een veelheid van andere evaluatievormen. Hij noemt
hierbij o.a. het portfolioassesment. Het schema van Dochy geeft inzicht in het proces
wat ontstaat bij het werken met een portfolio. Het kind reflecteert op het eigen werk en
kan samen met de leerkracht leerdoelen vaststellen om sturing te geven aan het eigen
leerproces. Op deze manier ontstaan een cyclisch proces van leren, reflecteren,
bijstellen dan wel nieuwe leerdoelen opstellen.
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2.2 Zin in leren
Deze pakkende titel is afkomstig van Stevens. Omdat de ideeën van Stevens over
adaptief onderwijs aansluiten bij het nieuwe leren, wil ik in het kort ingaan op zijn visie.
Stevens zegt over de veranderingen in het onderwijs dat het te weinig aansluit bij de
pedagogische basisbehoeften van kinderen te weten relatie, competentie en
autonomie. Ik richt me in verband met het onderzoek met name op de behoeften
competentie en autonomie. In zijn visie hebben er een drietal ontkoppelingen plaats
gevonden te weten die tussen relatie en prestatie tussen inspanning en resultaat en
tussen proces en product. Een goed schoolleven wordt volgens Stevens gekenmerkt
door een vanzelfsprekend vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen. Het pedagogisch
antwoord van de behoefte aan competentie is uitdaging bieden, ruimte geven om iets
te proberen en ondersteunen van het kind. Voor leerkrachten betekent het dat ze ruimte
geven aan verschillen in werk- en leerstijl, ze blijk geven van hoge verwachtingen, die
aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van kinderen en ze vragen stellen die tot
reflectie uitnodigen. Het pedagogisch antwoord op autonomie is het kind respecteren in
zijn eigen ontwikkeling( het kind is actor) en zijn uniciteit en eigenheid. Voor
leerkrachten betekent dit dat zij initiatieven van kinderen honoreren, ideeën van
kinderen waarderen en er wat mee doen, kinderen uitdagen eigen oplossingen te
bedenken en kinderen keuzes laten maken bij het maken van taken.
Naar mijn mening past het werken met portfolio´s goed binnen de visie van Stevens.
Het komt tegemoet aan de behoefte aan competentie. Het portfolio wordt een zichtbaar
resultaat van de inspanning die kinderen leveren en de groei die ze maken in hun
leerproces. Ook komt het tegemoet aan de behoefte aan autonomie. Door middel van
reflectie kunnen kinderen in samenspraak met de leerkracht meer sturing geven aan
hun leerproces.
2.3 Wat is een portfolio?
Oorspronkelijk is een portfolio een map waarin kunstenaars hun werk bewaren om aan
belangstellenden te laten zien. (Portare Foglio = dragen van papier) Inmiddels is het
portfolio ook door het onderwijsveld overgenomen. Binnen het onderwijs wordt er met
een portfolio een doelgerichte verzameling werk van een kind bedoeld dat zich richt op
één of meer vak- en vormingsgebieden en samengesteld wordt gedurende een
bepaalde periode. Het kan verschillend van aard zijn zoals een tekening, een verslag,
een werkblad, maar het kan ook een foto, een expressieopdracht of een presentatie
zijn. Het portfolio een persoonlijk document. Het kind bepaalt zelf wat het wil bewaren.
Aan de hand van het portfolio laat het zien wat het geleerd heeft. Van belang bij het
werken met portfolio’s is dat kinderen hun keuze motiveren. Dit kan gebeuren in een
gesprek met de leerkracht. Het kan ook verwerkt worden op een reflectieformulier.
Reflecteren op het gemaakte werk is een belangrijk onderdeel voor het werken met
portfolio’s.
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2.4 Betekenis portfolio’s voor het leren en het onderwijs op school
Portfolio’s variëren in verschijningsvorm, inhoud en functie. De ene school kan
portfolio’s gebruiken om de motivatie en betrokkenheid van kinderen te stimuleren. De
andere legt meer de nadruk op het in kaart brengen van de ontwikkeling.
Van den Heuvel en Koekhoven (2009) geven in blad Mensenkinderen een duidelijk
overzicht van de betekenis die het portfolioleren voor het onderwijs.
1. Door het werken met portfolio ontwikkelt een kind een beeld van zijn eigen
leerproces. Het kind verwerft door te reflecteren meer inzicht hoe het leert.
2. Het nodigt uit tot interactie tussen kind en groepsleider, tussen kinderen
3. Het draagt bij aan het van competentie en daarmee aan vergroten van
zelfvertrouwen en motivatie. Door het werken met een portfolio wordt een kind
niet vergeleken met anderen, maar met zichzelf.
4. Het kind is eigenaar van zijn eigen portfolio. Het heeft daarom de regie en heeft
daardoor de mogelijkheden om zijn eigen leerproces ter hand te nemen. Het
bevordert het zelfverantwoordelijk leren.
5. Het kind verzamelt in zijn portfolio bewijzen voor het beheersen van
competenties of vaardigheden. De school kan het inzetten bij het evalueren
van het leren.
6. Met behulp van een portfolio kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind in
In een breed perspectief zien waarbij de ontwikkelingsmomenten centraal
staan.
(Van den heuvel , Koekhoven, Mensenkinderen 2009)
Binnen mijn onderzoek wil ik het portfolio gebruiken om het kind inzicht te geven in het
eigen leerproces en in de ontwikkeling die het doormaakt. Mijn verwachting is dat het
kind daardoor gemotiveerder is om te leren en dat het meer trots kan zijn op het eigen
werk, wat uiteindelijk het zelfbeeld positief beïnvloedt.
2.5 Soorten portfolio
In de literatuur worden verschillende indelingen gemaakt in soorten portfolio’s.
Ik gebruik de indeling die Hooijmaaijers (2009) geeft.
1. werkportfolio
Dit bevat werkstukken die ‘af ‘zijn. Het doet dienst als bewaarplaats voor werk
Wat later geselecteerd wordt om in een definitief portfolio te worden opgenomen.
2. presentatieportfolio.
Dit bevat zorgvuldig gekozen en geselecteerde voorbeelden van het beste en het
belangrijkste werk van een kind. Kinderen selecteren hierin werk waar ze trots op
zijn en laten dat zien aan anderen. In dit portfolio kan dus materiaal uit het
werkportfolio zitten.
3. procesportfolio
De belangrijkste functie van dit portfolio is te laten zien wat en hoe een kind heeft
geleerd. Het laat het leerproces in al zijn stadia zien. Naast taken en toetsen
kunnen hierin ook werkblaadjes en oefenblaadjes zitten. Het kan ook te leren
vaardigheden zitten.
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De onderzoeksgroep heeft een multomap met het werk waar het kind mee bezig is of
wat al af is. Ik kan het volgens bovenstaande indeling niet helemaal een werkportfolio
noemen, maar ik gebruik het in mijn onderzoek wel als zodanig. Uit deze map laat ik de
onderzoeksgroep werk kiezen, wat tezamen met een reflectieformulier in een
presentatieportfolio verzameld wordt.
2.6 Belang van reflectie
Een essentieel onderdeel bij het werken met een portfolio is het reflecteren met het kind
op het gemaakte werk. Zonder een reflectie wordt er ook niet gesproken van een
portfolio, maar van een verzameling werk van een kind. Kinderen reflecteren wanneer
zij over hun eigen handelen (in het bijzonder leren) nadenken. ‘Reflecties kunnen op
verschillende momenten plaatsvinden: aan het begin, tijdens en aan het eind van de
leeractiviteit. Kinderen kunnen nadenken over wat ze gaan leren, hoe ze dat gaan
aanpakken en wat ze daarvan verwachten. Door reflectie aan het begin oriënteert het
kind zich op het leerproces (de aanpak) en op de leerdoelen die hij wil bereiken.
Reflectie kan ook plaatsvinden tijdens een leeractiviteit: het kind denkt na over wat hij
wil leren en of de aanpak die hij gekozen heeft werkt. Indien nodig stelt hij zijn strategie
bij om het doel alsnog te bereiken. Dit nadenken wordt monitoring genoemd. Tenslotte
kan een kind ook aan het eind van de leeractiviteit reflecteren door na te denken of het
doel bereikt is, de taak klaar is. Dit wordt evaluatie genoemd: het kind blikt terug op het
proces. Reflectie is een bewuste mentale activiteit die kinderen inzicht biedt in de wijze
waarop ze leren en in de resultaten die daarvan het gevolg zijn. Door te reflecteren
begrijpen kinderen beter hoe ze leren en die kennis kunnen ze gebruiken bij een nieuwe
leersituatie. Daarnaast leert het kind door reflectie sturing te geven aan zijn eigen
leerproces’ (Castelijns en Kenter 2005). Reflecteren is een metacognitieve vaardigheid
die kinderen moeten leren ontwikkelen. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol
door de juiste vragen te stellen. (Van de Heuvel en Koekhoven geven in
Mensenkinderen jan. 2009 een goed overzicht van mogelijke reflectievragen. Zie bijlage
2) In de onderbouw zal de leerkracht de reflecties opschrijven. In de midden- en
bovenbouw kunnen kinderen steeds meer zelf hun reflecties noteren. Reflecties zijn
belangrijk voor het aanleren van het denkproces, maar ook voor het portfolioproces.
In mijn onderzoek ga ik met kinderen na afloop reflecteren. Met behulp van een
reflectieformulier ga ik samen met het kind na op welk werk het kind trots is, wat het
geleerd heeft, wat eraan ten grondslag ligt, wat het nog moet oefenen en waar het de
volgende keer op gaat letten. Omdat kinderen reflecteren zullen moeten leren speel ik
als leerkracht (nog) een belangrijke rol in dit proces. Door middel van het stellen van de
juiste vragen, wordt het kind zich meer en meer bewust van het eigen leerproces.
2.7 Uitgangspunten Jenaplanonderwijs en visie op het leren
Om te weten te komen of het werken met portfolio´s past binnen het onderwijs, wil ik
hieronder een korte beschrijving geven van de uitgangspunten van het
Jenaplanonderwijs om vervolgens deze naast de praktijk van mijn school
Jenaplanschool´De Bijenkorf´ te leggen.
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2.7.1 Korte geschiedenis Jenaplanonderwijs
Petersen (1884-1952) was in de jaren twintig hoogleraar in de
opvoedingswetenschappen aan de universiteit van Jena waar ook een lagere school
vaan verbonden was. Hij was directeur van deze school, een oefenschool waarin hij zijn
ideeën met zijn medewerkers vorm kon geven. Via Freudenthal-Lutter (1908-1986) is
het Jenaplanonderwijs naar Nederland gekomen. De eerste Jenaplanschool startte in
1962 in Utrecht. Inmiddels zijn er zo´n 200 Jenaplanscholen in Nederland, waarvan het
merendeel is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging ( NJPV ). Hoewel
Jenaplanscholen onderling verschillen, hebben die scholen die lid zijn van de NJPV de
basisprincipes Jenaplan als uitgangspunt voor hun schoolontwikkeling genomen.
2.7.2 Basisprincipes Jenaplanonderwijs
De basisprincipes van het Jenaplanonderwijs omvatten vijf uitspraken over mens-zijn,
vijf over een samenleving die nagestreefd wordt en tien over de vormgeving van deze
principes in het onderwijs. Ik wil het met name over die basisprincipes hebben die
betrekking hebben op mijn onderzoeksvraag.
Het eerste basisprincipe luidt : Elk mens is uniek. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Is dat
typisch voor Jenaplanonderwijs? Het komt op scherp te staan als dit basisprincipe wordt
verbonden met het basisprincipe:
In de school vinden gedrag - en prestatiebeoordeling van een kind zoveel
mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in
samenspraak met hem. ‘Dit uitgangspunt staat op gespannen voet met het gebruik
van gestandaardiseerde (= landelijke genormeerde) toetsen en van
leerlingvolgsystemen. Deze gaan niet uit van unieke kinderen, met hun eigen
ontwikkelingsgeschiedenis, maar van gemiddelden, vergeleken waarmee een kind ‘bij,
‘voor’ of ‘achter’ kan zijn’(Both & Boer van, 2005).
2.7.3 Richtinggevende uitspraken kindvolgsysteem in Jenaplanonderwijs
De NJPV heeft richtinggevende uitspraken over een kindvolgsysteem opgesteld voor
Jenaplanscholen. Ik noem hier de voor mijn onderzoek relevante uitspraken.
a.
De participatie van een kind aan het schoolleven vormt een belangrijk
onderdeel van het kindvolgsysteem
b.
Het systeem dient erop gericht te zijn inzicht te krijgen in de ontwikkeling van
kinderen
c.
Dit kindvolgsysteem dient gekoppeld te worden aan de bevordering van eigen
reflectie van kinderen. In de loop van de basisschool wordt het kind steeds
meer betrokken bij een oordeel over zijn ontwikkeling en deelname aan het
schoolleven.
d.
De sterke punten van kinderen moeten boven tafel gehaald worden
e.
Het volgen van de individuele progressie van een kind, niet het vergelijken
met landelijke standaards, zijn bij het kindvolgsysteem het uitgangspunt
f.
Het jenaplanonderwijs wil de vorderingen van de kinderen in de gebieden die
objectief te meten zijn in een heldere groeilijn aan kunnen geven. Ieder kind
heeft recht op een unieke ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt bekeken ten
opzichte van eerdere prestaties van het individuele kind.
g.
Er is een nauwe relatie tussen het kindvolgsysteem en een portfolio of
´leerarchief´ van elk kind ( Both& Boer van, 2005)
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Belangrijke items in deze uitspraken zijn naar mijn mening, eigen ontwikkeling
reflectie van kinderen en de relatie kindvolgsysteem en portfolio. De NJPV geeft naar
mijn mening een duidelijke richtlijn aan om het kindvolgsysteem de koppelen aan het
werken met een portfolio. Vooral omdat de unieke ontwikkeling dan zichtbaar wordt.
Ook noemen zij het belang van het betrekken van kinderen bij de eigen ontwikkeling en
zien zij reflecties als een goed middel.
2.7.4 Visie ‘De Bijenkorf’ op het kindvolgsysteem
In het kader van mijn onderzoek wil ik de bovengenoemde richtinggevende uitspraken
van de NJPV over het kindvolgsysteem naast de visie van ‘De Bijenkorf’ leggen.
In onze schoolgids staat over deze visie het volgende vermeld:
‘De groepsleerkracht houdt in een groepsmap de verschillende ontwikkelingsaspecten
bij van uw kind. Deze registratie beslaat een breed terrein: leervorderingen aan de hand
van methode- en niet methodegebonden toetsen, deelname aan gesprek en viering,
betrokkenheid bij projectkeuze e.d. De groepsleerkracht bespreekt deze gegevens met
de ouders tijdens de kwartiergesprekken. De kinderen werken hun eigen instructiegroep
zoveel mogelijk op eigen niveau en in eigen tempo. Binnen de instructiegroepen wordt
gedifferentieerd gewerkt. De kinderen leren van elkaar en werken samen. Op deze
manier komen wij tot zo optimaal mogelijke prestaties voor elk kind. De kinderen krijgen
geen cijfers of rapporten. We willen de ouders namelijk meer informatie geven dan er
doorgaans in de rapporten te vinden is. Voor ons is net alleen het eindresultaat
belangrijk, maar ook de weg er naar toe. Wij staan stil bij vragen als: Hoe werkt een
kind? Wat is er lastig? Hoe is de samenwerking? Waar moeten we extra aandacht aan
besteden? Hoe kunnen we dat het beste doen? Tijdens ouderbezoeken en
kwartiergesprekken praten we daarover.’
(schoolgids Jenaplanschool de Bijenkorf z.d.)
Uit het hierboven geschrevene wordt duidelijk dat het accent op het volgen van de
ontwikkeling van een kind met name bij de overdracht naar ouders ligt. Vanuit de
praktijk is mijn ervaring dat er in die gesprekken zeker wordt gekeken naar het kind en
zijn/haar mogelijkheden. Het reflecteren met kinderen over hun leren en het tastbaar
inzichtelijk maken van hun ontwikkeling vindt niet in een gestructureerde vorm plaats.
Kijkend naar de richtlijnen die NJPV geeft zou dit wel een goede aanvulling kunnen zijn
op het kindvolgsysteem. Omdat er op ‘De Bijenkorf’ geen schriftelijke rapportage voor
ouders en kind is, zou een portfolio ook een goed middel kunnen zijn om met hen in
gesprek te gaan over de leerontwikkeling. Vanuit mijn onderzoek zou dit kunnen leiden
tot een aanbeveling.

17

2.8 Samenvatting en conclusie
Het werken met een portfolio sluit aan bij nieuwe leren, waarbij reflecteren en evalueren
met kinderen een belangrijk onderdeel is. Bovendien wordt er bij het vernieuwend
onderwijs meer uit gegaan van de individuele verschillen en de eigen leerontwikkeling.
Stevens noemt in dit verband de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Een
kind heeft zin in leren wanneer het taken doet die het kan en uitdaagt, wanneer het een
leerkracht heeft het vertrouwt en het stimuleert en wanneer het kind zelf invloed kan
hebben in het eigen leerproces. Het Jenaplanonderwijs sluit goed aan bij het nieuwe
leren. De richtinggevende uitspraken van de Jenaplanvereniging over een
kindvolgsysteem wijzen op de unieke ontwikkeling van het kind en het belang van het
reflecteren door en met kinderen en noemt in dit verband al expliciet het portfolio. In de
schoolgids van de ‘Bijenkorf’ wordt genoemd dat niet alleen het eindresultaat bij het
leren belangrijk is, maar ook de weg er naar toe. De eigen leerontwikkeling van een
kind is onderwerp van gesprek met de ouders. Het portfolio zou een goede toevoeging
kunnen zijn om ouders op een concrete manier inzicht te geven in deze ontwikkeling.
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Hoofdstuk 3 Onderzoeksmethodologie
3.0 Inleiding
In hoofdstuk 1 en 2 heb ik beschreven wat ik wil onderzoeken, de onderzoeksvraag, de
reden waarom ik dit onderzoek ga doen en ik heb een theoretische onderbouwing
gegeven om het onderzoek te verduidelijken.
In dit hoofdstuk zal aangeven worden wie er deelneemt aan het onderzoek, voor welke
onderzoeksvorm ik heb gekozen, welke methoden er gebruikt gaan worden om
antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag en welke middelen hierbij nodig zijn.
Vervolgens ga ik beschrijven op welke manier de data verzameld worden en hoe ik dit
ga vastleggen. Tot slot zal ik beschrijven hoe ik om denk te gaan met de ethische
aspecten van het onderzoek.
3.1 De onderzoeksgroep
In hoofdstuk 1 heb ik een groep kinderen beschreven die uitgebreide instructie nodig
heeft bij hun leerproces en waarbij de leerontwikkeling voor hen een teleurstellend
en/of vertraagd verloop heeft. Deze zeven kinderen werken op dit moment in een map,
waar al hun werk verzameld is. Dit omdat zij voor gedeeltelijk een eigen leerlijn volgen
en omdat het voor hen lastig is om overzicht te houden over het werk. Deze map heb ik
opgevat als een werkportfolio, waaruit kinderen werk kunnen kiezen. In mijn onderzoek
zal ik me richten op deze groep kinderen. (N= 7)
3.2 Keuze onderzoeksvorm
Er bestaan allerlei vormen van onderzoek. Naast de hoofdvormen wetenschappelijk
onderzoek, gericht op theorieverbetering en het praktijkonderzoek, gericht op de
praktijkverbetering, zijn er meer specifieke onderzoeksvormen bijvoorbeeld het
experiment, het actieonderzoek, de casestudy, het kwalitatieve onderzoek.( Harinck
2009). Ik heb gekozen voor een actieonderzoek. ’Dit is een onderzoek dat gericht is op
het eigen handelen van de leraar en de situatie waar dit handelen plaats vindt. Meestal
gaat het bij een actieonderzoek om het handelen met een groep leerlingen op
klassenniveau. Men verzamelt daarbij gericht informatie over aspecten van dat
handelen, wat leidt tot reflectie op het eigen handelen, zo nodig resulterend in bijsturing
daarvan. Men kan het actieonderzoek opvatten als een combinatie van planmatig
handelen, onderzoeken en reflectie. Een actieonderzoek wordt vaak omschreven als
cyclisch, dat wil zeggen dat het verloopt volgens een aantal opeenvolgende fases. Als
zo’n cyclus is afgerond en de kennis gebruikt is om het eigen onderwijs op een hoger
niveau te brengen, kunnen weer nieuwe vragen ontstaan. Het gaat om een
opeenvolging van kennis produceren en kennis toepassen. Daarbij is de leraar (of
andere professional) degene die aan het roer staat van een actieonderzoek’ (Harinck
2009 pag. 65).
Vertalend naar het onderzoek dat ik ga doen, gaat het om het handelen van een groep
kinderen die ik wil laten werken met een portfolio en waarbij ik wil onderzoeken of deze
groep meer zicht krijgt op de eigen leerontwikkeling. Door in het onderzoek te
reflecteren op hoe ik dit doe en wat dit tot gevolg heeft voor de doelgroep, leidt het
onderzoek naar mijn verwachting naar aanbevelingen om de kwaliteit van het onderwijs
op ‘De Bijenkorf’ te verbeteren.
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3.3 Interpretatief onderzoek
De term interpretatief onderzoek staat voor een aantal onderzoeksmethoden die de
menselijke zingeving centraal stellen. Het gaat de onderzoeker niet primair om wat hij
waarneemt. Het gaat om de betekenissen die deze waarneming voor de betrokkenen
hebben, om de impliciete en expliciete regels die zij voor geldig houden en die hun
handelen leiden. (Harinck 2009)
Het onderzoeken heeft de volgende kenmerken:
a. het vindt plaats in de natuurlijke situatie. Het gaat om het handelen in de die
situatie.
b. Het is gericht op het ontdekken van de betekenis en de regels die in zo’n situatie
spelen en de geldigheid van die regels
c. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere bronnen en methoden en het levert
vooral kwalitatieve, ongestructureerde gegevens op. (Harinck 2009)
Bij mijn onderzoek is er sprake van een interpretatief onderzoek. Het vindt plaats in mijn
groep (natuurlijke situatie), het is gericht op het ontdekken van de betekenis van een
portfolio en ik ga gebruik maken van meerdere bronnen( zie hieronder).
3.4 Triangulatie
‘Een belangrijk kwaliteitscriterium in het praktijkonderzoek is de triangulatie, het gebruik
van meerdere gegevensbronnen. Dit omdat het in een praktijkonderzoek lang niet altijd
gaat om eenduidige vaststaande zaken. Het gaat juist vaak om betekenisgeving, om
percepties van verschillende belanghebbenden. Het praktijkonderzoek wordt kwalitatief
sterker als er vanuit verschillende invalshoeken/gegevens naar een verschijnsel wordt
gekeken. De triangulatie kan betrekking hebben op verschillende typen informanten
(bijvoorbeeld leerlingen, ouders, leraren) of op het soort informatiebron (vragenlijst,
observatie, documenten)’ (Harinck 2009 blz. 77).
In mijn onderzoek wil ik gebruik maken van drie verschillende informatiebronnen
namelijk het interview, het reflectieformulier en het logboek.
Met behulp van deze gegevensbronnen wil ik antwoord krijgen op de volgende
onderzoeksvragen:
Welke betekenis kan een portfolio hebben met betrekking tot het bevorderen van
de bewustwording de eigen leerontwikkeling bij de specifiek beschreven kinderen
uit mijn groep?
Deelvragen zijn:
1. Krijgen deze kinderen met behulp reflectie in een portfolio inzicht in hun eigen
leerontwikkeling?
2. Kunnen deze kinderen hun kwaliteiten benoemen ?
3. Kunnen deze kinderen doelen noemen en aangeven: wat heb ik geleerd over
een bepaalde periode, wat kan ik nu wel wat ik nog niet kon? Kortom kan een
kind aangeven welke ontwikkeling het heeft doorgemaakt bij een bepaald vak?
4. Welke vaardigheden heb ik als leerkracht nodig om te werken met een portfolio?
5. Hebben kinderen zicht op waarom ze een bepaald onderdeel moeten oefenen?
6. Heeft het portfolio invloed op het gevoel van trots zijn op wat je kan?
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3.5 Het portfolio en het reflectieformulier
Een map met een verzameling werk wordt pas een portfolio als er daadwerkelijk door
de kinderen gereflecteerd wordt op het gekozen werk. Een kind kan pas reflecteren als
het weet waarop het moet reflecteren. Op die manier wordt het kind zich bewust van het
leerproces (hoe en wat leer ik en hoe ervaar ik dit), is het beter in staat het eigen
leerproces zelf te sturen. De vragen op het reflectieformulier moeten op deze punten
betrekking hebben. Ik wil met elk kind uit de doelgroep een aantal maal reflecteren,
zodat ik zicht of het formulier voldoet aan dit proces.
Ik wil met het reflectieformulier antwoord krijgen op deelvraag 1.
3.5.1 Keuze vormgeving
Allereerst heb ik gezocht naar een geschikte map, dat als portfolio kan dienen. Ik heb
gekozen voor een A-4 map met tapbladen. Op de voorkant heb ik een voorblad laten
ontwerpen door één van de over van onze school.

Vervolgens heb ik een reflectieformulier samengesteld. Als uitgangspunt heb ik een
reflectieformulier van de Piersonschool te Hengelo gebruikt. Deze Jenaplanschool werkt
al wat langer met een portfolio. Het formulier vind ik geschikt voor de leeftijd van de
onderzoeksgroep. Het is overzichtelijk, het geeft structuur, het kan door de kinderen zelf
ingevuld worden. Ik heb het formulier aangepast door pictogrammen met bijtjes te laten
maken en ik heb het aangevuld met meerdere opties in het kiezen van de antwoorden.
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Hieronder geef ik in een schema weer wat ik wil weten met de vragen op het
reflectieformulier.
Wat is de vraag?
Ik ben hierop trots- heel trots- supertrots
omdat

Wat wil ik weten?
Kan het kind een differentiatie in het
gevoel van trots aangeven
Kan het kind eigen kwaliteiten benoemen

Wat heb ik ervan geleerd?
En hoe komt dat?

Kan het kind aangeven wat kan ik wel kan
en welke factoren van invloed zijn om een
vaardigheid of opdracht te kunnen?

Waar let ik de volgende keer op?

Kan het kind aangeven wat het nog niet
kan en wat het nog moet oefenen zodat
het meer sturing in het eigen leerproces
kan geven

3.5.2 Selectie werk portfolio
De onderzoeksgroep heeft over een periode van zes weken drie mogelijkheden gehad
om met behulp van het bovenstaand reflectieformulier werk voor het portfolio te kiezen.
Bij het kiezen van het werk hebben de kinderen zelf bepaald welk werk in het portfolio
kwam. Zij hebben vanuit het werk in hun eigen map (’de rode map’) gekozen. We
hebben samen het reflectieformulier ingevuld. Omdat bijna alle kinderen moeite hebben
met het opschrijven, heb ik de antwoorden die zij gaven opgeschreven.
Waar mogelijk hebben zij zelf de antwoorden opgeschreven.
3.6 De interviews
Ik wil gebruik maken van het semi - gestructureerde interviews. Deze vorm van
interview heeft een onderwerp en een aantal hoofdvragen die aan de orde moeten
komen. Ik kies voor het interview omdat deze kinderen het lastig vinden zich schriftelijk
uit te drukken of te lezen. Als interviewer bepaal ik het doel, houd ik de draad vast en
kan ik doorvragen op punten waar ik dieper op door wil gaan. Het eerste interview gaat
vooraf aan het werken met het portfolio en is bedoeld als een nulmeting. Na de periode
van het werken met het portfolio stel ik een aantal vragen nogmaals en vergelijk deze
met de eerste meting. Ik maak gebruik van een interviewschema zodat duidelijk wordt
wat het doel van elke vraag is en wat de relatie is met de deelvragen van mijn
onderzoek.
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Het schema van het eerste interview ziet er als volgt uit
Wat is de feitelijke vraag
1 Hoe vind je het om in je rode map te
werken?
2 Waarom werk je in een map en de
andere kinderen niet?
3 Kijk je weleens in je map wat je
gedaan hebt? Waar kijk je dan naar?
4 Laat je de map weleens aan papa of
mama zien? Waarom wel / niet?
5 Krijg je met rekenen hetzelfde werk
als andere kinderen? Waarom niet?
6 Weet jij welke sommen je nu oefent?
Waarom moet je die nog oefenen?
7 Welke sommen kan je al heel goed?
Hoe komt dat?
8 Welke sommen vind je nog moeilijk?
Hoe komt dat?
9 Welke sommen moet je nog
oefenen en wie of wat heb je
daarvoor nodig?
10 Krijg jij met taal hetzelfde werk als
andere kinderen? Waarom wel/ niet?
11 Krijg je met lezen hetzelfde werk als
andere kinderen? Waarom wel/niet?
12 Ben je in vooruit gegaan met lezen?
Waar merk je dat aan?
13 Op welk(e) blad(en) ben je trots en
waarom?

Wat wil ik weten
Wat is de beleving van het kind t.o.v. het
werk
Heeft het kind zicht in het eigen
leerproces (deelvraag 1)
Wat vindt het kind belangrijk bij het eigen
werk(deelvraag 1)
Is het kind trots op het gemaakte werk
(deelvraag 6)
Heeft het kind zicht op het eigen
leerproces (deelvraag 1)
Weet het kind waar het staat in het
leerproces (deelvraag 1)
Kan het kind aangeven wat het geleerd
heeft en wat het daarvoor gedaan heeft
(deelvraag 3)
Kan het kind aangeven wat het nog niet
kan en heeft het kind zicht op de oorzaak
daarvan? (deelvraag 3)
Heeft het kind zicht op waarom ze een
bepaald onderdeel moeten oefenen?
(deelvraag 5)
Heeft het kind zicht in het eigen
leerproces? (deelvraag 1)
Heeft het kind zicht in het eigen
leerproces? (deelvraag 1)
Kan het kind aangeven welke
ontwikkeling het heeft doorgemaakt
(deelvraag 3)
Kan het kind kwaliteiten noemen en
aangeven waar het trots op is (deelvraag
2 en 6)

23

Het interviewschema na het werken met het portfolio ziet er als volgt uit
Wat is de feitelijke vraag
1 Kijk je weleens in je portfolio en waar
kijk je dan naar? Of Waarom niet ?
2 Hoe vind je het om werk te kiezen voor
je portfolio? Makkelijk of moeilijk en
waarom?
3 Waar let je op bij het kiezen van het
werk voor je portfolio?
4 Laat je het portfolio weleens aan
Iemand zien (je ouders of een ander
kind?) waarom wel / niet?
5 Kan je bij elk werk vertellen waarom je
trots bent?
6 Weet je welke sommen je nu oefent?
Waarom moet je die nog oefenen?

7 Welke sommen weet je al heel goed?
Hoe komt dat?

8 Welke sommen vind je nog moeilijk?
Hoe komt dat?
9 Welke sommen moet je nog oefenen?
en wie of wat heb je daarvoor nodig?

Wat wil ik weten
Wat vindt het kind belangrijk bij het eigen
werk.(deelvraag 1)
Kan het kind werk vinden waar het trots
op is (deelvraag 6)
Kan het kind kwaliteiten noemen
(deelvraag 2)
Is het kind trots op het eigen werk
(deelvraag 6)
Kan het kind kwaliteiten benoemen
(deelvraag 2)
Heeft het kind zicht op waarom ze een
bepaald onderdeel moeten oefenen
(deelvraag 5)
En heeft het kind zicht op welke
hulpmiddelen het daarbij kan gebruiken
Eigenaarschap van het leerproces
Kan het kind aangeven wat het geleerd
heeft en wat het daarvoor gedaan heeft
Welke ontwikkeling heeft het kind hierbij
doorgemaakt (deelvraag 3)
Kan het kind aangeven wat het nog niet
kan en heeft het kind zicht op de oorzaak
daarvan? (deelvraag 3)
Heeft het kind zicht op waarom ze een
bepaald onderdeel moeten oefenen
(deelvraag 5)
En heeft het kind zicht op welke
hulpmiddelen het daarbij kan gebruiken

3.6.1 Werkwijze interviews
Ik heb alle deelnemers aan het onderzoek apart geïnterviewd. Hoewel ik met een vaste
vragenlijst heb gewerkt, heb ik doorgevraagd op antwoorden die niet duidelijk voor me
waren. De kinderen mochten hun rode map of portfolio erbij nemen om tot antwoorden
te komen. Het interview heb ik opgenomen, zodat ik bij de uitwerking kinderen zo
mogelijk kon citeren. De uitgeschreven interviews zijn terug te vinden in de bijlage 3 en
4.
3.7 Het logboek
Het logboek wil ik gebruiken om te reflecteren op mijn handelen. Het geeft me de
mogelijkheid om tijdens het onderzoek op een verantwoorde manier bij te sturen, zodat
het een cyclisch proces blijft. Ook wil ik middels het logboek zicht krijgen op welke
vaardigheden ik als leerkracht nodig heb om met kinderen te kunnen reflecteren
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(deelvraag 4) en hoe de portfoliogesprekken met kinderen effectief en zinvol kunnen
verlopen. In de aanbevelingen kan ik deze gegevens gebruiken.
3.7.1 Gebruik logboek
Ik heb per kind een logboekverslag gemaakt van het eerste en tweede interview en de
gehouden portfoliogesprekken. Daarin heb ik opgeschreven welke vragen ik stelde, hoe
het kind daarop reageerde, welke afspraken we gemaakt hebben en wat de sfeer van
het gesprek was.
3.8 Verwerking onderzoeksgegevens
Harinck (2009) noemt een matrix als mogelijkheid van het indikken van het
interviewmateriaal. Hiermee bedoelt hij dat de veelheid van informatie verkregen
middels de interviews op een overzichtelijke manier geordend moet worden.
Ik zal de gegevens van het eerste interview in een matrix verwerken, waarbij ik de
informatie zal onderverdelen in de rubrieken: wat heb ik geleerd?, welke kwaliteiten heb
ik?, wat moet ik nog oefenen?, hoe kan ik het beste leren? en waar ben ik trots op?
Daarnaast zal ik de gegevens van het tweede interview combineren met de informatie
vanuit de reflectieformulieren in een zelfde matrix zetten. Ik meen deze informatie te
kunnen combineren, omdat het om een kwalitatief onderzoek gaat. Ook wil ik stukjes uit
de interviews en uit het reflectieformulier gaan gebruiken als citaat. Dit maakt het
verslag levendiger, concreter en leesbaarder. Tot slot zal ik de informatie vanuit het
logboek verdelen in een overzicht waarbij in steekwoorden verslag wordt gedaan van
de portfoliogesprekken en van de interventies van mij naar aanleiding van deze
gesprekken. Deze interventies geven informatie over de vaardigheden die een
leerkracht nodig heeft om te kunnen reflecteren met kinderen.
3.9 Ethiek
Vooraf aan het onderzoek heb ik met de directeur van de ‘Bijenkorf’ een gesprek gehad
over de opzet van het onderzoek. Vervolgens heb ik in een teamvergadering mijn
collega’s op de hoogte gebracht. De ouders van de onderzoeksgroep heb ik middels
een brief toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek.(zie bijlage 1.)
Ik heb de kinderen uit de onderzoeksgroep gevraagd of zij willen meewerken aan dit
onderzoek. Ik gebruik de initialen van de kinderen.
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Hoofdstuk 4 Datapresentatie en data-analyse.
4.0 Inleiding
In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van de resultaten van mijn onderzoek. Ik heb de
gegevens van de interviews en van de ingevulde reflectieformulieren verwerkt in een
matrix per kind. Vanuit het gemaakte logboek geef ik een overzicht van de verslagen
van de portfoliogesprekken en de interventies. Na de presentatie geef ik een dataanalyse, waarin ik per deelvraag antwoord geef op de onderzoeksvragen.
4.1 Datapresentatie
Matrix antwoorden 1e interview J
Wat heb ik geleerd?

Plus en minsommen
tot 20

J

Welke kwaliteiten
heb ik?

Ik ben heel erg
vooruit gegaan met
lezen

Wat moet ik nog
oefenen?

Minsommen tot 100
Vlekken sommen

Keersommen en tafels
van 1 tot 10

Hoe kan ik het
beste leren?

Waar ben ik
trots op?

Ik vind het leuk om in
de rode map te
werken, want dan kan
ik alles vinden

Ik ben trots op
leeskaart kern 12,
omdat ik al zo ver ben

Woorden flitsen helpt

Ik ben trots op de
schrijfkaart met hond.

Ik wil moeilijker leeswerk

Ik ben trots op de
rekenkaart met krullen

Ik wil boeken met
avontuur

Matrix antwoorden reflectieformulieren en 2e interview J
Wat heb ik
geleerd?

J

Welke kwaliteiten
heb ik?

De optelsommen tot
100

Ik kan de optelsommen
tot 100

Ik kan taal beter als ik
het schrijven op de
computer doe

Als ik op de computer
werk kan ik mijn
handschrift lezen

Wat moet ik
nog oefenen?
Keersommen
Sommen tot 200

Ik kan al hele moeilijke
(teksten) lezen
Ik kan netjes werken

Hoe kan ik het
beste leren?
Ik wil tafels oefenen
op de computer

Ik ben er trots op dat
ik netjes kan werken

Ik wil taalwerk op de
computer blijven doen

Ik ben er trots op dat
ik mijn handschrift kan
lezen

Ik wil op een rustige
plek werken met een
koptelefoon

Ik heb het portfolio
aan B. laten zien

Als ik een fijne dag
heb werk ik lekker

Ik ben trots als ik
bedenk hoe ik het
eerst deed en hoe ik
het nu doe met taal

Ik oefen thuis en op
school met lezen
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Waar ben ik
trots op?

Logboekinformatie over J
Datum

Verslag en observaties

Interventies

18-2
1e interview

Blij met rode map, moeite met laatje opruimen, laat map
niet zien aan anderen, Veilig leren lezen - boekje te
makkelijk, vindt de leeskaarten niet fijn. Negatief over
eigen kunnen.

Leeswerk aangepast met kopieën van zelfgekozen
informatieboekjes

17-3
e
1 portfoliogesprek

Vraagt al dagen om portfolio. Is enthousiast over
vormgeving. Kiest makkelijk en gericht. Wil veel taalwerk
kiezen. Supertrots op het werken op de computer.
Rekenwerk goed als het rustig is.

Doorgaan met taalwerk op de pc.
Speciaal toetsenbord voor J
Rekenwerk met koptelefoon op maken
Antwoorden voor hem opgeschreven

13-4
e
2 portfolio
gesprek

Wil graag kiezen. Kiest alleen taal, heel trots op het
gemaakte taalwerk op de computer. Kiest geen rekenen;
niks is netjes. Kan niet goed werken. Te onrustig in de
groep. Koptelefoon helpt niet. Wil buiten de groep
werken. Heeft portfolio niet laten zien aan moeder. Ze
loopt meteen weg. kan goed verwoorden.

Hem leren hoe hij rijen op de computer kan maken
Rekenwerk buiten de groep maken
Afspraak: kan als werk zelfstandig gemaakt kan
worden
Tafels op de computer oefenen. kan onder
zelfstandig werken

26-4
e
3 portfoliogesprek
e

2 interview

Ruzie in de pauze gehad. Boos. beïnvloedt het kiezen
van rekenen.. Werken lukt goed als ik een fijne dag heb.
Is niet tevreden over rekenwerk.
Kiest taalwerk.

Wel/geen fijne dag van invloed op het werk.
Benoemen helpt.

Vergeet te kijken in portfolio
Werk kiezen is niet makkelijk. Veel is niet mooi. De
vragen helpen wel Hij voelt zich wel trotser. Hij wil het
nog steeds aan moeder laten zien.De keersommen
moeilijk. Weinig geoefend op de computer.

Doorgevraagd over fijne dag..Hij doelt op rekenwerk
Taalwerk wel tevreden
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Doorgevraagd over hoe hij rekent. Hij maakt
optelsommen van keersommen. Teruggebladerd en
gewezen op afspraak met oefenen op de computer
van de keersommen

Matrix antwoorden 1e interview B
Wat heb ik
geleerd?

Rijtjes met 11,12, 13
Minsommen tot 20

Welke kwaliteiten
heb ik?

Ik ben vooruit gegaan
met lezen

Wat moet ik nog
oefenen?

Hoe kan ik het
beste leren?

Waar ben ik
trots op?

Allemaal sommen
Keersommen behalve
van 0,1,en 10

Ik vind het leuk om in
mijn rode map te
werken

Ik ben trots op het blad
met de min- en
plussommen. Ik heb ze
niet door elkaar
gehaald.

Ik wil keersommen
oefenen op de
computer

Ik ben trots op het
taalblad. Daar staat
een krul bij.

B

Ik vind het fijn om
leeskaarten te krijgen

Matrix antwoorden reflectieformulieren en 2e interview B
Wat heb ik
geleerd?

B

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik
nog oefenen?

Hoe kan ik het beste
leren?

Waar ben ik
trots op?

De tafel van 1, 2,5,en
10

Ik kan de tafels van
1,2,5, en 10

De minsommen tot
100

Ik wil graag aan de
instructietafel
als ik de sommen niet
snap en oefenen met
geld

Ik ben trots omdat het
rekenblad af is en
goed

De plussommen tot 100

Ik kan de plussommen
tot 100

Ik moet de tafel van 3
oefenen

Ik zoude tafels op de
computer willen oefenen

Ik ben trots omdat het
taalblad netjes is

Ik weet de
spellingsafspraak van
sleutel

Ik kan netjes schrijven

Als ik de sommen snap
wil ik alvast beginnen

Ik weet de
spellingsafspraak
–nk

Ik heb het af kunnen
maken

Als het niet stil genoeg is
mag ik in het kleine
lokaaltje werken

Ik kan al voorlezen

Als ik niet lekker in mijn
vel zit, helpt het om dicht
bij de leerkracht te zitten
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Logboekinformatie B
Datum

18-2
1e interview

18-3
1e portfoliogesprek

Verslag en observaties

Interventies

Rode map leuk, hoef niet meer te zoeken. Weet niet
waarom hij wel en andere geen rode map hebben. Laat
map niet zien. Minder werk dan anderen. Kan niet alles
afkrijgen. Weet niet waarom hij ander taalwerk en
leeswerk krijgt. Weet niet waaraan hij merkt dat hij vooruit
gegaan is met lezen. Kan moeilijk iets onder woorden
brengen.

Tafels oefenen op de computer

Enthousiast over lay-out. Gaat graag mee. Kiest reken- en
taalblad
Hulp aan instructietafel helpt. Blij dat taalwerk af is en
netjes.

Doorgevraagd over hulp aan instructietafel. Vindt het
prettig dichtbij mij te zitten. Afspraak over plek

Heeft concrete vragen nodig om te verwoorden

Tafel van drie oefenen op de computer. (1 tafel per keer is
overzichtelijker)
Antwoorden voor hem opgeschreven

13-4
2e portfoliogesprek

Gaat graag mee. Supertrots op rekenblad dat af is Het
moet rustig voor je ogen en oren zijn. Concentratie blijft
lastig.

Afspraak over rustige plek

26-4
3e portfolioGesprek

Gaat rustig mee. Vindt gekleurde reflectieformulier veel
mooier. Vindt het heel belangrijk dat werk af is.
Als ik niet lekker in mijn vel zit, snel boos en krijg ik mijn
werk niet af. Gedrag is bekend maar het is eerste keer dat
hij dit zo verwoordt.

Afspraak over alvast beginnen als hij sommen snapt.

2e interview

Kijkt nooit in portfolio. Weet niet waar hij staat. Hij zou het
wel aan zijn ouders willen laten zien Met kiezen let hij of
het af is. Geeft weer aan dat hij niet goed kan denken als
hij zich niet lekker voelt. Geeft weer aan om dichtbij mij te
zitten.
Kan goed noemen wat hij met taal aan het oefenen is.
Meekijken in de map helpt

Portfolio’s op vaste plek zetten
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Doorgevraagd hierover vooral na het weekend geen zin in
school. Dicht bij mij zitten helpt.

Afspraak gemaakt met ouders. Het niet lekker voelen met
ouders bespreken
Bij kinderen die moeite hebben met verwoorden
ondersteunt het terughalen van informatie vanuit de map.

Matrix 1e interview L
Wat heb ik
geleerd?

De plussommen

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik nog
oefenen?

Hoe kan ik het beste
leren?

Waar ben ik
trots op?

Ik ben met lezen
vooruit gegaan

De tafels behalve 5 en
10

In de rode map kan ik
goed werken en ik vind
het fijn om met rekenen
op kopieën te werken

Ik ben trots op de
rekenbladen. Ik had ze
helemaal af

Ik kan de plusommen
bijna helemaal goed

De minsommen zoals
16-9

Ik moet vaak thuis en
op school met lezen
oefenen omdat ik
dyslexie heb

Ik ben trots op een
leeskaart van twee
bladen

L

Matrix reflectieformulieren en 2e interview L
Wat heb ik
geleerd?

L

Welke kwaliteiten
heb ik?

Ik kan mijn werk af
krijgen

Ik heb mijn rekenwerk
af of bijna af

De tafels van 1, 2, 3, 5,
10

Ik kan steeds beter de
tafels

Wat moet ik
nog oefenen?
De tafels van 7,8, en 9

Hoe kan ik het
beste leren?
Ik wil vast beginnen als
ik de sommen snap ( ik
wacht niet op de uitleg)

Ik ben trots omdat ik
met rekenen zover
gekomen ben

Ik zou de tafels op de
computer willen
oefenen

Ik ben trots omdat ik
het rekenwerk bijna af
heb

De min- en
plussommen tot 100

Ik ga een kladblok
gebruiken

Ik weet de
spellingsafspraak
-el

Als ik 1 rijtje minder
sommen maak, houd ik
tijd over om tafels te
oefenen
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Waar ben ik
trots op?

Logboekinformatie L
Datum

Verslag en observaties

Interventies

18-2
1e interview

Kan goed in rode map werken, kan werk beter vinden en
op kopieën werken fijn..Kijkt soms in map, laat het niet
zien. Kan goed aangeven wat moeilijk is met rekenen, taal
en lezen. Kan aangeven waarop hij trots is.

18-3
e
1 portfoliogesprek

Gaat graag mee. Kiest rekenblad uit dat bijna af is. Komt
door weinig instructie. Heeft uitleg niet vaak nodig. Snapt
sommen. Zegt moeite te hebben met snel werken. Dwaalt
met gedachten af. Vindt keersommen nog moeilijk. Kiest
taalblad. Goed gemaakt. Zegt goed te moeten opletten.
Helpt als ik zijn naam even noem.

Doorgevraagd over weinig instructie: hoeveel uitleg heb je
nodig?
Afspraak: je mag alvast beginnen als je het snapt.
Afspraak :kladblok gebruiken
Afspraak: ik noem bij start instructie zijn naam
Vertrouwen geven en loslaten is belangrijk
Uitleg aan L. relatie dyslexie en automatiseren

13-4
e
2 portfoliogesprek

Gaat graag mee. Kiest rekenblad wat bijna af is.
Teruggebladerd naar afspraak. Soms vergeet hij alvast te
beginnen. Reflecteert dat hij de tafels steeds beter kan.
Oefent de tafels thuis.
Onderscheid tussen heel trots en super trots: supertrots
als het helemaal af is. Dit is heel belangrijk voor hem.
Wil de reflectie zelf opschrijven

Herhalen van de afspraak: beginnen als je het snapt

26-4
e
3 portfolioGesprek

Kan geen blad kiezen, want er is geen blad helemaal af.
Hij wil hetzelfde werk met rekenen als de groep, niet
aangepast. Dit is heel belangrijk voor hem. Heeft tijd nodig
om te verwoorden wat hij in zijn hoofd heeft.

Belangrijk om af te wachten en niet te snel het voor hem in
te vullen goed luisteren

e

2 interview

Kijkt niet in portfolio. Geen tijd. Vindt het kiezen voor
portfolio fijn. Kunnen lievelingsdingen in. Wil ook uit
projectboekje werk. Vindt het allerbelangrijkst dat werk af
en goed is. Kan nauwkeurig aangeven wat hij moet
oefenen met rekenen en wat hij al kan. Kan goed
aangeven welke spellingsafspraken hij leert. Ook hier
belangrijkste dat het af is
.
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Doorgevraagd over tafels: wil op de computer op school
oefenen. afspraak tijdens zelfstandig werk in stamgroep.
Lastig om zicht hierop te houden. Hij zit niet in mijn
stamgroep.

Nieuwe afspraak: zelfde rekenwerk als de hele groep
maar 1 rijtje minder maken.
Afspraak met ouders om portfolio te laten zien.

Matrix 1e interview G
Wat heb ik
geleerd?

Plussommen tot 5

G

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik nog
oefenen?

Hoe kan ik het
beste leren?

Waar ben ik
trots op?

Ik kan de sommen tot
5 snel

Sommetjes in een
tabelletje
De minsommen tot 20
zoals 7-5

Leuk om in rode map
te werken

Ik ben er trots op dat ik
het blad met de
minsommen tot 20 af heb
gekregen

Ik ben een beetje met
lezen vooruit gegaan

Matrix reflectieformulieren en 2e interview
Wat heb ik
geleerd?

G

Welke kwaliteiten
heb ik?

De tafel van 1,2,3

Ik heb het af, het was
moeilijk toch heb ik het
goed gemaakt

De slang en de vink
afspraak

Wat moet ik
nog oefenen?
De andere tafels
De sommen tot 100

Hoe kan ik het
beste leren?

Waar ben ik
trots op?

Ik oefen met blokjes en
staven en met Marijke
(R.T)

Ik ben trots omdat ik
heel erg mijn best heb
gedaan

Ik heb het rekenblad
helmaal zelf gemaakt

Ik heb de tafels
geoefend met mijn
moeder

Ik ben trots omdat ik
rekenen met geld
moeilijk vind en toch
als eerste klaar was

Ik weet nu dat een hele
rij blokjes 10 is en dat
ik die niet meer los
hoef te tellen

Ik kan steeds meer
boeken lezen

Ik wil graag een
koptelefoon en ik ga
vragen om een
rustige plek

Ik ben trots omdat ik
het zo snel af heb
Ik ben trots op mijn
rekenblad omdat het
mooi is

Ik kan de sommen met
geld

Ik kan mijn werk
afkrijgen als het rustig
is

Ik houd van reken- en
taalbladen die ik kan
inkleuren

Ik ben trots op mijn
taalblad omdat ik mijn
best heb gedaan
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Logboekinformatie G
Datum

Verslag en observaties

Interventies

18-2
1e interview

Gaat graag mee. Vindt rode map fijn. Kreukelen de
blaadjes niet. Weet niet waarom ze in rode map werkt.
Kijkt in map of ze nog wat af moet maken. Laat map niet
zien. Weet dat ze met rekenen ander werk krijgt. Niet
zulke moeilijke sommen. Zegt rekenwerk niet af te krijgen.
Weet dat ze met taal ander werk krijgt. Zegt niet zo goed
te kunnen lezen, vooral boeken met kleine letters.

18-3
e
1 portfoliogesprek

Gaat graag mee. Kiest rekenblad met ingekleurde
sommen. Lastig voor haar om te verwoorden. Zegt het fijn
te vinden als werk af is. Wil rustig werken. Koptelefoons
zijn op. Vraagt niet aan stamgroepleerkracht. Wil geen
blad voor taal kiezen. Gesprek moet niet te lang duren.

13-4
e
2 portfoliogesprek

Wil eerst niet mee, heeft muziek vindt ze leuk. Ander
moment. Werkt zonder koptelefoon aan rekenblad.
Hierover gepraat. Kiest taalblad. Trots omdat het af is.
Kiest rekenblad met geldsommen. Trots dat ze de
sommen snapt. Kan beter verwoorden dan 1e keer.

Veel concrete vragen: wat vind je mooi aan je rekenblad?,
hoe vind je het om sommen met kleurtjes te doen?
Samen naar stamgroepleerkracht om afspraak over vaste
koptelefoon te maken. Directe actie handig als kind niet in
stamgroep zit.

Ander moment gekozen voor portfoliogesprek want
muziek heel belangrijk voor G. Kies het goede moment
voor gesprek.
Gesprek begonnen met de afspraak van vorige keer over
koptelefoon. Afspraak herhaald en weer met
stamgroepleider besproken. Lastig dat ze niet bij mij in de
stamgroep zit.
Doorgevraagd over de geldsommen : hoe komt het dat je
geldsommen nu snapt? Oefenen met echt geld bij R.T.

26-4
e
3 portfolioGesprek
e

2 interview

Gaat graag mee. Kiest taalblad en rekenblad. Gesprekjes
gaat steeds beter. Klikt blij. Kiest weer een ingekleurd
blad. Hierover doorgepraat.

Meer bladen met mogelijkheden om in te kleuren geven.
Stimuleert en geeft de nodige ontspanning.

Kijkt soms in portfolio. Vindt het soms moeilijk soms lastig
om te kiezen hangt af van is het af, is het goed, was het
moeilijk en toch goed. Vindt vragen handig. Vergeet het
aan moeder te laten zien. Wil dat wel. Kan goed aangeven
wat ze moet oefenen en welke sommen ze goed kan.

Afspraak map aan moeder laten zien.
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Matrix 1e interview Lo
Wat heb ik
geleerd?

Lo

Sommen die je moet
kleuren , de eierdoos
sommen en
plussommen

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik nog
oefenen?

Ik lees al in groen

Tabelsommen en
keersommen

Ik ben vooruit gegaan
met lezen

Sommen die ik zelf
moet maken zoals
.. + .. = 10

Hoe kan ik het
beste leren?

Ik kan in rode map
mijn werk vinden
Geen losse bladen

Waar ben ik
trots op?

Ik ben trots op de
bladen met een krul

Ik heb hetzelfde
taalwerk als de rest
van de groep

Matrix reflectieformulieren en 2e interview Lo
Wat heb ik
geleerd?

Lo

Ik heb geleerd dat je
van twee woorden één
woord kan maken

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik
nog oefenen?

Hoe kan ik het
beste leren?

Waar ben ik
trots op?

Ik heb het taalblad
mooi gemaakt

De minsommen

Het grote rekenrek
helpt me

Ik ben trots omdat mijn
taalblad goed gelukt is

Ik heb me goed
geconcentreerd

De tafels

Als ik iets moeilijk
vind, vraag ik hulp

Ik ben trots omdat Ik
heb mijn best op de
rekensommen gedaan

Ik snap de sommen
13-3

Ik heb erg mijn best
gedaan

Als ik de som niet
weet, pak ik een
rekenrekje

Ik weet de –ng
afspraak

Ik kan mijn werk
afkrijgen

Bladen met plaatjes
vind ik fijn

Ik kan de tafels van 10
En de sommen tot 100
met de tientallen (30 +
5)

Ik lees al hele boeken

Werkbladen met niet
teveel erop gaan het
beste
Ik kan beter werken als
ik een koptelefoon op
heb
Ik oefen met Marijke
(RT) dat helpt
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Ik had bij deze
sommen geen
rekenrekje meer nodig

Logboekinformatie Lo
Datum

Verslag en observaties

18-2
1e interview

Gaat graag mee. Is onrustig, wil alles tegelijk zien. Vindt
rode map leuk. Kan makkelijker zoeken naar werk. Kijkt
niet vaak in map. Laat map niet zien. Weet niet waarom hij
ander rekenwerk heeft. Heeft geen ander taalwerk. Het
lezen met een tutor en met zijn vader is anders dan
andere kinderen. Vindt dat hij vooruit gegaan is met lezen.
Is trots op bladen met een krul. Dan weet je of het goed is
of niet.

Moet hem steeds terugbrengen naar het onderwerp en
herhalen wat gezegd is. Concentratie gering

18-3
e
1 portfoliogesprek

Gaat graag mee. Kiest ingekleurd taalblad en een
rekenblad met auto’s erop. (is gek op auto’s) Kijkt meer
naar de plaatjes dan de inhoud. Wil geen rekenrekje
gebruiken.

Gerichte vragen stellen bijv. waar gaat het blad met de
auto’s over?

13-4
e
2 portfolioGesprek

Kiest blad waar hij het laatst mee bezig is geweest.
Wil bladen waaraan hij gewerkt heeft meteen mee naar
huis nemen. Vindt de bladen met plaatsjes fijn.

26-4
e
3 portfolioGesprek

Leest de antwoorden op het reflectieblad goed door.,
maar antwoordt in gesprek heel snel. Lijkt zonder na te
denken. Gaat lezen hem beter af? Lastig om hem te
focussen Kiest taalblad.

e

2 interview

Interventies

Kijkt niet in portfolio. Kan hem niet vinden. Wil hem graag
aan vader en moeder laten zien. Vindt kiezen leuk. Hij kijkt
naar de kleuren en of het mooi is. Dat lukt het beste als hij
zich kan concentreren. Geeft goed aan welke sommen hij
al weet. Noemt minsommen als het moeilijkst. Weet dit
niet van taal. Vindt dat hij met lezen erg vooruit is gegaan.
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Afspraak gemaakt over wanneer wel wanneer geen
rekenrekje gebruiken

Nadenken over verschil werkportfolio en rode map
Doorgevraagd over de bladen met plaatjes. Deze bladen
overzichtelijk en minder informatie op één blad.

Afspraak met ouders om portfolio te laten zien

Matrix 1e interview R
Wat heb ik
geleerd?

De dubbelen

R

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik nog
oefenen?

Ik ben vooruit gegaan
met rekenen. Ik weet
nu de dubbelen.

Minsommen

Ik ben al hartstikke ver
met de leeskaarten

De plussommen tot 20

Hoe kan ik het
beste leren?

Ik vind het fijn dat ik
mijn werk kan vinden in
de map

Waar ben ik
trots op?

Ik laat de rode map wel
eens aan papa en
mama zien
Ik ben trots op sommen
die ik zelf bedenk en
moeilijk zijn
Ik ben trots op het blad
met krullen
Ik ben trots op de
leeskaart. Ik kende
hem uit mijn hoofd.

Matrix reflectieformulieren en 2e interview R
Wat heb ik
geleerd?

R

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik
nog oefenen?

Hoe kan ik het
beste leren?

Waar ben ik
trots op?

Ik heb geleerd dat als
ik oefen ik meer vooruit
ga

Ik heb mijn best
gedaan

De minsommen en
plussommen tot 100

Ik gebruik de tafelkaart

Ik ben trots omdat er
allemaal krullen staan
Blij mijn rekenblad.

Ik snap de sommen
17-5 en 7-5. dat is
hetzelfde

Ik kan goed
samenwerken met lu.
en l.

De tafels als ik geen
tafelkaart heb

Ik wil doorgaan in het
rekenboek van de
groep

Ik ben trots op de
leeskaart, omdat ik
heel erg geoefend heb

Ik weer nu de beer
afspraak

Ik kan goed oefenen
op de leeskaarten

Ik moet boeken met
kleine letters nog
oefenen

Boeken met grote
letters kan ik beter
lezen dan met kleine

Ik ben trots omdat ik na
1 x lezen het blad al
kan.

Ik zou meer bladen met
kleur willen krijgen

Ik ben trots omdat ik
iets nieuws heb
geleerd nl. ik maak
werk uit het rekenboek
van de groep

Als ik denk dat het me
gaat lukken, gaat het
beter

Als ik denk het lukt me,
gaat het beter
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Logboekinformatie R
Datum

Verslag en observaties

Interventies

18-2
1e interview

Vindt rode map leuk. Kan alles vinden. Weet niet waarom
hij map heeft. Kijkt in map en laat het ook zien aan zijn
ouders. Weet niet waarom hij ander rekenwerk krijgt, wel
waarom hij ander taalwerk krijgt. Moeite met schrijven.
Leeswerk wel anders (leeskaarten) en niet anders
(bibliotheekboek lezen). Noemt drie bladen waar hij trots
op is.

18-3
e
1 portfoliogesprek

Gaat graag mee. Is nieuwsgierig naar portfolio. Kan goed
aangeven dat als hij oefent hij vooruit gaat. Dit was
probleem. Snel gefrustreerd. Uitslag onderzoek dyslexie
helpt. Letters dansen voor zijn ogen. Kiest voor rekenen
blad met veel krullen. Geeft aan dat hij goed kan
samenwerken met Lu Rekenrek helpt ook. R. heeft eigen
antwoorden. Kan heel goed verwoorden.

Doorgepraat over het oefenen, motivatie, uitslag
onderzoek
Afspraak over vermoeidheid met lezen. Even stoppen.
Afspraak over gebruik rekenrek.
Antwoorden niet voorgelezen. Eigen antwoorden voor hem
opgeschreven.

13-4
e
2 portfoliogesprek

26-4
3e portfolioGesprek
e

2 interview

Gaat graag mee. Had al bedacht wat hij wilde kiezen.
Leesblad. Had samen met Lu geoefend. Lukte al in één
keer. Super trots. Heeft ook rekenblad gekozen. 1e blad uit
rekenboek groep 4. Hij gaat meedoen met de groep. Geeft
aan dat hij positief moet denken. Sta versteld van zijn
inzicht in zichzelf. Het werkt heel fijn met R. Hij geniet van
deze aandacht en zit in een spiraal naar boven.

Doorgevraagd over lezen: grote letters lezen makkelijker
dan kleine. Goede informatie afspraak hierover gemaakt
met bibliotheekboek.

Geen blad gekozen. Hij vond geen van de bladen
geschikt. (niet af, niet alles goed)

Heb dit even zo gelaten. Hij mag zelf beslissen wat in
portfolio komt.

Kijkt niet in portfolio, maar is wel trots erop. Kiezen
moeilijk, zoveel bladen waar hij trots op is. Niet alles kan
erin. Let op hoe hij het gedaan heeft, krullen en stickers en
als het in één keer is gelukt. Laat map aan hele familie
zien Vindt dat alle kinderen een map moeten. Het helpt om
trots te zijn. Kan goed vertellen wat hij moet oefenen en
waarmee hij vooruit is gegaan.

Nadenken over: is er limiet aan de hoeveelheid bladen?
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Expliciet stil gestaan bij het positief denken en het effect.

Matrix 1e interview Lu
Wat heb ik
geleerd?

Lu

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik nog
oefenen?

Ik kan de sommen
10+10, 5 + 5
En de sommen 7-0

Ik ben vooruit gegaan
met lezen

Min – en plussommen

Ik was bij leeskaart 2
nu bij 7

Ik heb hard gewerkt en
goed opgelet.

Sommen boven de 20

Hoe kan ik het
beste leren?

Ik vind het leuk om in
de rode map te werken
Ik kan mijn werk beter
vinden

Waar ben ik
trots op?

Ik ben trots op
rekenblad 38

Ik ben er trots op dat ik
de leeskaart na 2 keer
al ken.

Matrix reflectieformulieren en 2e interview Lu
Wat heb ik
geleerd?

Lu

Welke kwaliteiten
heb ik?

Wat moet ik
nog oefenen?

Hoe kan ik het
beste leren?

Ik snap de
plussommen tot 20

Ik heb de sommetjes
snel en goed gemaakt

De plus- en
minsommen tussen de
50 en 100

Ik kan goed
samenwerken met R.

Ik ben trots omdat ik het
rekenblad helemaal goed
heb gemaakt

Ik heb geleerd dat de
kralen van 10 steeds
van kleur veranderen

Ik kan de sommen tot
10 al heel goed. ik heb
ze veel geoefend

Als ik het moeilijk vind
vraag ik of ik aan de
instructietafel mag
werken

Ik ben trots omdat het
taalblad goed gelukt is

Bij de minsommen
moet ik altijd het
rekenrekje gebruiken

Ik ben trots omdat er veel
stickers bij mijn rekenblad
staan

Ik weet de slangafspraak
Ik weet de sommen tot
10 heel goed.

Bij de sommen tot 100
gebruik ik het grote
rekenrek
Ik wil graag rustig
werken
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Waar ben ik
trots op?

Logboekinformatie Lu
Datum

Verslag en observaties

Interventies

18-2
1e interview

Vindt rode map leuk. Kan mijn werk beter vinden. Laat
map niet zien. Ik kan niet zo goed leren. daarom map,
ander rekenwerk. Als het beetje makkelijk is meedoen met
taal , moeilijk niet. Heb simpel leeswerk. Anderen hebben
andere letters. Vooruit gegaan met lezen. Is trots op
rekenblad en leeskaart. Zegt vaak dat hij niet goed kan
leren.

18-3
e
1 portfoliogesprek

Gaat graag mee. Vindt portfolio mooi. Kiest taalblad
samen gedaan met R. en mij.. Kiest rekenblad met
oriëntatiesommen tot 50. Nieuwe stap. Supertrots. Snapte
het eerst niet.

Schrijf de antwoorden voor hem op reflectieformulier
Doorgevraagd over samenwerking. Het helpt hem als hij
iets niet weet.
Sturende concrete vragen als: Zijn de sommen nieuw voor
je? Vond je ze eerst moeilijk? Wat gebeurt er met de
kralen? Waar moet je dan opletten? Dan komt hij meer tot
bewustwording.

13-4
e
2 portfoliogesprek

Gaat graag mee. Kiest weer een taalblad gedaan met
samenwerking. Dan is het niet zo moeilijk. Kiest rekenblad
met stickers wil graag rustig werken

Doorgevraagd over taalblad. Hij weet de taalafspraak wel
Meer belonen met stickers. Werkt goed.
Doorgevraagd over rustig werken vindt werk bij R.T fijn.

26-4
3e portfolioGesprek
e

2 interview

Geen blad gekozen. Te weinig tijd te weinig rust
Wel interview gedaan
Kijkt niet in portfolio. Ziet hem niet staan Wil map aan
moeder laten zien. Is soms wel trots op zijn werk. Kiezen
bladen wel moeilik. Let op stickers en vlaggen bij werk en
of ik de sommen eerst niet kon en nu wel. Kan goed
aangeven wat hij moet oefenen met rekenen en wat hij al
kan. Weet de taalafspraak die we oefenen. is met lezen
vooruit gegaan.
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Afspraak maken om portfolio te laten zien aan moeder.

4.2 Data- analyse
Hieronder geef ik een analyse van de resultaten per deelvraag.
4.2.1 Inzicht door reflectie
In het eerste interview kunnen alle kinderen antwoorden geven op de gestelde vragen
over hun leren. In de reflectieformulieren en in het tweede interview lijken de kinderen
wel meer inzicht in dit proces te hebben. Met name de vraag hoe kan ik het beste
leren? geeft hierover informatie. Deze vraag wordt concreter beantwoord (‘Ik wil vast
beginnen als ik de som snap’, ‘Ik wil taalwerk op de computer blijven doen’) dan ervoor
( ‘Ik vind het leuk om in mijn rode map te werken’). Er is verschil tussen de kinderen hoe
duidelijk zij dat verwoorden. Het doorvragen bij de portfoliogesprekken zorgt voor een
vertaalslag naar hoe kan een kind vindt dat het goed leert bijvoorbeeld ‘Ik wil rustig
werken’, wordt bij doorvragen ‘Ik wil graag een koptelefoon op’. Tegelijk leidt het
bespreken van hoe het kind het beste leert een aantal maal tot een afspraak hoe er
gewerkt gaat worden de komende periode (‘ Afspraak: je mag vast beginnen als je het
snapt’, ‘Afspraak: jij mag altijd een koptelefoon op’). Bij sommige kinderen lees ik in het
logboek een ontwikkeling over het reflecteren (‘Het verwoorden gaat beter dan de
eerste keer’)(‘Zijn gedrag is bekend, maar het is de eerste keer dat hij dit zo verwoordt’)
(‘Ik sta versteld van het inzicht in zichzelf’ naar aanleiding van de opmerking ’Ik moet
positief denken’).
4.2.2 Kwaliteiten benoemen
In het eerste interview kunnen alle kinderen wel enkele kwaliteiten noemen (‘Ik kan de
sommen tot 5 snel’, ‘Ik ben vooruit gegaan met lezen’. Wel kan ik stellen dat de meeste
kinderen door te reflecteren meer kwaliteiten noemen op verschillende onderdelen.
Vooral ‘Ik kan netjes werken’ en ‘Ik heb het werk af’ worden genoemd als een kwaliteit.
Een aantal kinderen kiest uit de voorgestelde kwaliteiten. Er zijn echter ook kinderen die
liever zelf hun kwaliteiten onder woorden brengen (‘Het was moeilijk, toch heb ik het
goed gemaakt’, ‘Ik kan al voorlezen’, ‘Ik kan mijn handschrift lezen’, ‘Ik heb het helmaal
zelf gemaakt’).
4.2.3 Doelen benoemen
Zowel in het eerste interview als in het tweede interview en in de reflectieformulieren
kunnen kinderen aangeven wat ze geleerd hebben. Wel is de opsomming uitgebreider
en in sommige gevallen specifieker in het tweede interview en met behulp van de
reflecties. Zo wordt 'Ik heb de plussommen geleerd' explicieter gemaakt met 'Ik heb de
plussommen tot 100 geleerd'. Ook geven de kinderen in vergelijking met het eerste
interview meer informatie over het taalwerk ('Ik weet de beer-afspraak').
4.2.4. Inzicht in het oefenen
Als ik de informatie onder het kopje ‘Wat moet ik nog oefenen?’ van de beide matrixen
met elkaar vergelijk, valt me op dat een aantal kinderen met behulp van de reflecties
preciezer kan aangeven wat ze nog moeten oefenen.('De plus- en minsommen tussen
de 50 en 100’) dan ervoor (‘Plus- en minsommen’).
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4.2.5 Gevoel van trots
Bij bijna alle kinderen is de lijst onder het kopje ‘Waar ben ik trots op’ langer, dan voor
het werken met het portfolio. Uit het logboekverslagen valt op te maken dat het ene kind
bewuster hierover nadenkt dan het andere. (‘R heeft al bedacht wat hij wil kiezen’,’Lo
bladert de map niet door, kiest het blad waar hij het laatst mee bezig is geweest’). Ook
valt op dat het ene kind het gevoel van trots haalt uit de eigen prestatie (‘Ik ben er trots
op dat ik na 1x oefenen het blad al kan lezen’) en het ander het trotse gevoel krijgt door
waardering van de leerkracht (‘Ik ben trots op het blad met de krullen’). Er is ook een
verschil in het eerste interview en het tweede wat betreft de gebieden waar een kind
trots op is. Het kind geeft vaker aan trots te zijn op het geleerde ('Ik ben trots op de
schrijfkaart') terwijl in de portfoliogesprekken vaker onder woorden wordt gebracht welk
aandeel een kind daar zelf in heeft ('Ik ben er trots op dat ik zover gekomen ben met
rekenen', 'ik ben trots omdat ik mijn best heb gedaan'). Het kind noemt een reden
waarom het trots is. Het reflectieformulier maakt een onderscheid in gevoel van trots te
weten, trots, heel trots, super trots. De meeste kinderen maken tijdens het
portfoliogesprek een onderscheid tussen trots, heel trots en supertrots. Eén kind geeft
aan ‘Ik ben nu heel trots, omdat het bijna af is. Supertrots ben ik als het helemaal af is’.
Over het algemeen gaat elk kind graag mee om een portfoliogesprek te voeren. Een
aantal kinderen kiest de laatste keer geen blad voor het portfolio. Een paar kinderen
maakt een zorgvuldige afweging. (‘Er is geen geschikt blad',' Het is niet mooi en niet
af’). Het valt op dat maar twee kinderen hun portfolio aan anderen hebben laten zien.
Een aantal kinderen geeft aan dat ze niet wisten waar het portfolio stond. Wel geven ze
allen aan het graag aan hun ouder(s) te willen laten zien.
4.2.6. Vaardigheden leerkracht
Uit de logboekverslagen komt naar voren dat elk kind een eigen begeleiding nodig heeft
in de portfoliogesprekken. Bij het ene kind wordt van de leerkracht een sturende
houding gevraagd met concrete vraagstelling (‘Wat gebeurt er met de kralen? Waar
moet je op letten?’) bij het andere meedenkende houding gevraagd wordt om tot
verdieping van de reflectie te komen (‘Hoeveel uitleg heb je nodig?’). Geregeld staat er
in het logboekverslag bij portfoliogesprekken ‘Doorgevraagd’. Dit lijkt nodig te zijn
wanneer kinderen oppervlakkig reflecteren (‘Leuk', 'Mooi’) Het reflectieformulier heeft
een open vraagstelling (‘Wat heb je geleerd, Waarom ben je trots’) Uit het
logboekverslag komt echter ook naar voren dat een gesloten vraag ook kan helpen, met
name als kinderen moeite hebben hun gedachten te verwoorden. Het lijkt ook belangrijk
dat er een goed tijdstip wordt gekozen voor het portfoliogesprek. Dit kan van invloed
zijn. Een gesprek net na een ruzie lijkt een andere reflectie te geven.
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk trek ik conclusies met betrekking tot de data-analyse en breng ik deze
in verband met de gelezen literatuur. Daarnaast geef ik aanbevelingen voor mijn school
die bij het eventuele invoeren van een portfolio relevant kunnen zijn.
5.1 Betekenis portfolio
Een portfolio biedt het kind zicht op de eigen leerontwikkeling. Het geeft waardevolle
informatie over de cognitieve ontwikkeling en informatie over hoe het kind het beste
leert en welke aspecten het kind bij het leren belangrijk vindt. Deze informatie is niet
alleen voor het kind van belang, maar ook waardevol voor de ouders en de school.
Tijdens mijn onderzoek heb ik ervaren dat de onderzoeksgroep in staat is relevantie
informatie over het eigen leren te geven. Het kind legt verantwoording af. Door deze
informatie te gebruiken in de begeleiding, ervaart het kind dat het invloed heeft op de
eigen leerontwikkeling. Dit komt tegemoet aan wat Stevens noemt de behoefte aan
autonomie (hoofdstuk 2.2). Het pedagogisch antwoord op autonomie is het kind
respecteren in zijn ontwikkeling, uniciteit en eigenheid.
Een portfolio is een goed middel om de ontwikkeling van een kind te documenteren.
Door te reflecteren wordt die ontwikkeling zichtbaar. Het kind vergelijkt zich met
zichzelf, een aspect wat ook door de NJPV (hoofdstuk 2.7.3) als belangrijk wordt
omschreven. Het gaat om de unieke ontwikkeling van het kind. Wanneer het kind zelf
vorderingen ontdekt, heeft dit een enorme stimulerende en motiverende uitwerking
(zoals een kind het treffend verwoordt ‘Als ik denk aan hoe ik het eerst deed en hoe ik
het nu doe, ben ik trots op mezelf’).
5.2 Inzicht door reflectie
Door middel van reflectie wordt het leerproces voor een kind inzichtelijk. Reflecteren is
een vaardigheid die kinderen moeten ontwikkelen. Het reflectieformulier kan daarbij
steun geven. Het reflecteren is een proces, waarbij de beginsituatie van elk kind
verschillend is. Tijdens mijn onderzoek is gereflecteerd op wat het kind leert, hoe het
kind leert en hoe het kind dat beleeft. Naar mate het kind ouder wordt en meer
reflectievaardigheden heeft ontwikkeld, zal de behoefte aan eigen bewoordingen
waarschijnlijk groter worden. Een aantal kinderen van de onderzoeksgroep beschikt
over goede reflectievaardigheden en heeft al de behoefte eigen woorden te gebruiken.
Dit kan te maken hebben met het gegeven dat op ‘De Bijenkorf’ al vaker met kinderen
wordt gereflecteerd bijvoorbeeld tijdens een evaluatiekring, in een projectverslag of naar
aanleiding van een expressiewerkstuk. Ook kan het van invloed zijn dat de
onderzoeksgroep, voordat zij gingen werken met het portfolio, geregeld extra
ondersteuning en individuele aandacht heeft gehad door middel van gesprekken over
hun werk. Een toegevoegde waarden van deze reflectiegesprekken is dat er op
cognitieve vaardigheden (als rekenen en taal) is gereflecteerd. De vraag hoe kan ik het
beste leren? geeft naar hele interessante informatie. Het biedt het kind maar ook de
leerkracht aanknopingspunten om aan te sluiten bij de leerstijl van het kind. Ik kom
onder het kopje 5.7. hierop terug.
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Er kan er op verschillende momenten gereflecteerd worden. Ik heb in mijn onderzoek
gekozen om achteraf te reflecteren. Er is wel een cyclisch proces ontstaan, omdat
vanuit de reflectie nieuwe afspraken gemaakt zijn over hoe het kind gaat werken. Dit
sluit aan bij wat Dochy ( 2003, hoofdstuk 2.1) zegt over de nieuwe manier van
evalueren, waarbij meer plaats is voor de inbreng van het kind. Hooymaaijers (2009,
hoofdstuk 2.1) spreekt in dit verband over een veranderde visie ten opzichte van het
leren. De kwaliteit van leren ( hoe heeft het kind het probleem opgelost) is belangrijk
geworden. Met behulp van reflectie wordt deze informatie zichtbaar.
Ik heb het portfoliogesprek gevoerd met één kind tegelijk, omdat ik dit het meest
passend vond voor het onderzoek. Het is echter ook mogelijk om te reflecteren in een
groep of in een tweetal. ‘Een gezamenlijke reflectie kan een meerwaarde hebben omdat
het kind de eigen opvattingen en ervaringen kan spiegelen aan die van een ander,
omdat het van andere kinderen leert te reflecteren en omdat anderen feedback kunnen
geven die het kind verder helpt’ (Castelijns en Kenter 2005 blz.96).
De kwaliteit van de reflectie hangt samen met de betekenis die kinderen toekennen aan
het werk en hangt samen met de complexiteit van het werk. Het is soms lastig om over
een oefenblad voor taal een verdiepende reflectie te geven. Bij het ene werk ervaart het
kind een sterkere emotionele betrokkenheid, dan bij het andere. Hoe sterker die
betrokkenheid, hoe groter doorgaans de kwaliteit (Castelijns en Kenter 2005). Wanneer
een kind ervaart zelf een belangrijke rol in het leerproces te spelen en groei ziet in de
eigen ontwikkeling, wint de reflectie aan kwaliteit. Dit komt tegemoet aan het
competentiegevoel (Stevens 2004 hoofdstuk 2.2). Het pedagogische antwoord op deze
behoefte is uitdaging bieden en ruimte geven aan verschillen in werk- en leerstijlen.
Door middel van reflectie wordt voor het kind en de leerkracht duidelijk hoe de eigen
leer- en werkstijl is. De kwaliteit van de reflectie hangt tenslotte ook samen of de
leerkracht het al beoordeeld heeft. Sommige kinderen nemen gauw het oordeel over en
blijken gevoelig te zijn voor krullen en stickers.

5.3 Bewustwording kwaliteiten
Met behulp van het reflecteren, worden kinderen zich meer bewust van hun kwaliteiten.
De voorgestelde kwaliteiten op het reflectieformulier hebben zowel een sturend als een
steunend effect. Het belang om kwaliteiten van het kind bewust naar voren te halen,
heeft te maken met het inzichtelijk maken van competenties. Doordat het kind hier
uitgebreid bij stil staat, kan het dit beter onder woorden brengen, dan tijdens het eerste
interview. En dat is precies de meerwaarde.
In mijn onderzoek hebben de kinderen met name naar de taal- en rekenvaardigheden
gekeken, omdat ik ‘de rode map’ als uitgangspunt heb gebruikt. Juist binnen het
Jenaplanonderwijs wordt er veel waarde gehecht aan vaardigheden op andere
gebieden, zoals expressie, project, leeskring, techniek. Het portfolio wint aan kracht als
ook deze kwaliteiten in het portfolio zichtbaar worden.
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5.4 De eigen ontwikkeling
Doordat het kind bewust noemt wat het geleerd heeft, ontdekt het dat er een opgaande
lijn is in het leren. Ik heb ervaren dat het prettig voor een kind is om terug te bladeren in
het portfolio, waardoor de ontwikkeling zichtbaar wordt. Reflectievragen als hoe heb je
het aangepakt?, heb je hulp gehad?, waar heb je speciaal op gelet en zou je het de
volgende keer ook weer zo aanpakken? (zie bijlage 2van den Heuvel en Koekhoven
2009) kunnen goed helpen om de bewustwording te ondersteunen en een brug te slaan
naar de te oefenen stof.
5.5 Zicht op het oefenen
In de reflecties geven de kinderen over het algemeen wat specifieker dan tijdens het
eerste interview aan wat er geoefend moet worden. Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd
over een periode van acht weken. Dit kan van invloed zijn bij de uitslagen. Kinderen
worden over een korte periode meerdere malen bevraagd over het oefenen, wat de
bewustwording hiervan vergroot. Over het algemeen worden portfoliogesprekken over
een langere periode gevoerd.
5.6 Gevoel van trots
Door in het portfoliogesprek gericht op zoek te gaan naar werk waar een kind trots op
is, wordt het kind gestuurd om na te denken over de prestaties die een kind heeft
geleverd. De portfoliogesprekken verliepen in een positieve sfeer. Praten over waar je
goed in ben, waar je trots op bent, vond elk kind uit de onderzoeksgroep prettig om te
doen. Het is fijn om positieve aandacht en bevestiging te krijgen. Het bevordert het
compententiegevoel. Het kind wordt zich bewust wat het al kan. In de periode voor het
werken met het portfolio is bij deze groep veel geïnvesteerd om werk te geven wat past
bij hun ontwikkeling (minder werk, anders aangeboden, passend bij het niveau). Ook
deze interventies geven het kind het gevoel van competentie. De toegevoegde waarde
van de portfoliogesprekken is dat het kind expliciet noemt waar het trots op is. Hierdoor
wordt een kind zich meer bewust van de kwaliteiten. Uit de data-analyse blijkt dat een
aantal kinderen heel goed een onderscheid kan maken in het gevoel van trots. Er vond
op een aantal momenten een zorgvuldige afweging plaats wat wel en niet in het
portfolio mag. Het gesprek wordt ook interessant wanneer de leerkracht doorvraagt met
waarom ben je niet trots. Het biedt een aanknopingspunt om te praten over het
onderwerp hoe kan ik het beste leren. Tijdens het derde portfolio kiezen enkele
kinderen geen werk. Dit kan te maken hebben met het gegeven dat het tweede en
derde gesprek te dicht op elkaar gepland was.
Concluderend: Het portfolio zorgt voor een positiever zelfbeeld en het gevoel van trots
wordt vergroot en ‘de zin in leren’ (Stevens 2004) is toegenomen.
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5.7 Vaardigheden leerkracht
De leerkracht speelt een belangrijke rol in het reflectieproces. Het is van belang dat een
leerkracht een attitude heeft, waarbij goed luisteren, non verbale gedrag kunnen
taxeren en op basis van echte belangstelling vragen stellen, essentiële onderdelen zijn.
Door de juiste vragen te stellen wordt de reflectie inhoudelijk sterker. Met juiste vragen
bedoel ik open vragen, verdiepende vragen, evaluerende vragen, gericht op het
leerproces, het resultaat en op nieuwe leerdoelen. Ik heb ervaren dat het zinvol is te
vragen naar de mening, de ervaring en de beleving van het kind. Dit leidt vaker tot
authentiekere reflecties dan vragen naar feiten. Zoals ik onder kopje 5.1. al schrijf, heeft
niet elk kind dezelfde reflectievaardigheden. Het is een taak van de leerkracht om een
inschatting te maken wat een kind nodig heeft om te reflecteren bijvoorbeeld open of
juist gesloten vragen. Mijn ervaring is dat de kwaliteit van de reflectie omhoog gaat, als
de leerkracht doorvraagt bij oppervlakkige antwoorden.
Het werken met een portfolio geeft mij als leerkracht een andere rol. Zowel Dochy
(2003) als Stevens (2004) spreken over een rol als begeleider, waarbij initiatieven van
kinderen gehonoreerd kunnen worden. Tijdens mijn onderzoek heb ik ervaren dat dit
inhoudt dat ik het kind meer verantwoordelijkheid geef bijvoorbeeld wanneer een kind
aangeeft de instructie te snappen en vast wil beginnen met werken. Het is goed om
achteraf met het kind te evalueren of dit een goede stap is geweest.
Onder kopje 5.2. geef ik aan dat de informatie over hoe het kind het beste kan leren
aanknopingspunten biedt om aan te sluiten bij de leerstijl van het kind. De leerkracht zal
daarbij in overweging moeten nemen wat binnen de gestelde groepssituatie haalbaar is.
5.8 Aanbevelingen
Een aantal kinderen van de onderzoeksgroep, dat onderdeel uitmaakte van mijn
instructiegroep, startte dit jaar met negatieve gevoelens over het leren en de school. Dit
was mede aanleiding om dit onderzoek te doen. Als ik deze kinderen nu aan het werk
zie, is er bij bijna alle kinderen een positieve ontwikkeling te zien. Ik heb intensief met
de instructiegroep gewerkt en bij een aantal kinderen heeft onderzoek helderheid
gegeven ten aanzien van de problematiek. Mijn onderzoek wijst uit dat ook het werken
met een portfolio van invloed geweest is op deze ontwikkeling. Deze kinderen gaan met
meer zin naar school, zijn meer trots op hun werk en zijn zich bewust dat ze gegroeid
zijn in hun ontwikkeling.
Het portfolio geeft mijns inziens een toegevoegde waarde aan het kind -volgsysteem
van ‘De Bijenkorf’. Het geeft het kind en de ouders inzicht in de ontwikkelingsgroei en
past bij de visie van ’De Bijenkorf’ ‘Ieder kind is uniek’. Onze school heeft bewust
gekozen om geen rapporten te geven. Het gesprek met ouders wordt als een belangrijk
onderdeel gezien om de ontwikkeling in kaart te brengen. Bovendien nodigt een rapport
uit tot vergelijken van resultaten met andere kinderen. Een portfolio legt wel een
ontwikkeling van een kind vast, maar altijd in vergelijking met zichzelf en geeft een goed
tegenwicht aan de Citotoetsuitslagen, waarbij het kind vergeleken wordt met een
landelijke norm. Het is daarom een goede aanvulling op de gesprekken met ouders. Het
portfolio zou kunnen worden aangevuld met een complimentenblad, waar zowel de
ouders als de leerkracht op kunnen reageren.
Ik zou er voor pleiten om eens per jaar een portfoliogesprek te houden met ouders, kind
en leerkracht. In mijn onderzoek komt duidelijk naar voren dat kinderen het prettig
vinden om hun portfolio aan hun ouders te laten zien. Het is fijn om aan je ouders te
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laten zien wat je kan. Doordat een portfolio de groei vastlegt, hebben ouders een
tastbaar document in handen. Als ouder en leerkracht van ‘de Bijenkorf’ heb ik dit
gemist. Het huidige projectboekje heeft enigszins deze functie en zou mogelijk in het
portfolio kunnen worden opgenomen.
Een op te lossen punt is het gegeven dat er op onze school gewerkt wordt in stam- en
instructiegroepen en de vraag rijst wie dit gesprek gaat voeren: de instructie- of
stamgroepleerkracht of samen. Een gesloten stamgroep heeft op dit punt voordelen.
Een portfolio geeft de school interessante informatie over het leren van het kind. De
gesprekken heb ik als zeer waardevol ervaren, omdat kinderen goed kunnen aangeven
hoe ze willen leren. Door hierop te spelen, ontstond een positieve samenwerking tussen
het kind en mij. Bovendien krijgt het kind meer invloed op het leerproces en meer
verantwoordelijkheid. Bij het huidige kind - volgsysteem gaat het proces van signaleren,
analyseren, plannen uitvoeren en evalueren en verantwoording afleggen in de meeste
gevallen buiten het kind om. Door het kind meer eigenaar te laten zijn van het
leerproces, zal er een omslag moeten komen in de visie op leren. Het kind zal hierbij
meer moeten worden betrokken. Een goede afstemming tussen instructie- en
stamgroepleider is noodzakelijk. Ik heb ervaren dat de afspraken die in het
portfoliogesprek zijn gemaakt gemakkelijker te hanteren zijn als een kind zowel in de
stam- als in de instructiegroep bij mij zit.
In mijn onderzoek heb ik gesproken over een werkportfolio en een presentatieportfolio.
De onderzoeksgroep werkte in de instructiegroep met een (rode) multomap, die ik voor
het onderzoek gebruikt heb als werkportfolio. Vanuit het werkportfolio selecteert het
kind werk voor het presentatieportfolio (in het onderzoek portfolio genoemd). In het
onderzoek was dit alleen taal- en rekenwerk, maar het geeft beslist meerwaarde als ook
expressie-, project- of keuzewerk verzameld wordt, omdat het kind meerdere kwaliteiten
van zichzelf kan presenteren. Een werkportfolio zou kunnen bestaan uit een lade, een
multomap of een hangmap. Een lade lijkt mij het handigst. Onder zelfstandig werk moet
er een moment (bijvoorbeeld maandelijks) gecreëerd worden, waarbij het kind werk
selecteert. De ladekast moet dan ook in de stamgroep staan. Omdat de
onderzoeksgroep werkte met bladen hoefde er niet gekopieerd te worden. Dit zal met
werk in een schrift wel moeten gebeuren en brengt extra werk mee voor de leerkracht.
De vormgeving van het door mij ontwikkelende portfolio kan goed gebruikt worden als
presentatieportfolio. Ook de reflectiebladen zijn goed te gebruiken, zeker voor de
middenbouw. Voor de bovenbouw of onderbouw kan het blad uitgangspunt zijn en is
aanpassing eventueel een optie. De Piersonschool in Hengelo heeft bruikbare
voorbeelden.
In het onderzoek hebben de kinderen gereflecteerd op het moment dat zij het werk in
het presentatieportfolio deden. Het is ook mogelijk de reflectie door het kind te laten
schrijven op het moment dat het werk in het werkportfolio doet.
Er zijn scholen die het portfolio digitaal hebben gemaakt. Dit heeft voordelen voor het
thuis bekijken van het portfolio en het bespaart kastruimte. In dit onderzoek heb ik hierin
te weinig verdiept om een aanbeveling te doen.
Over de naam portfolio kan nog verder nagedacht worden. Eén van de kinderen uit de
onderzoeksgroep verwoordde het als volgt ‘Porte….hoe noem je dat? Bedoel je de
trotsmap?
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Een portfoliogesprek kost tijd. Tijdens mijn onderzoek heb ik onevenredig veel tijd
besteed aan de gesprekken. De gesprekken waren dicht op elkaar en de werkwijze was
voor zowel het kind als voor mij nieuw. Het houden van gesprekken zal extra tijd voor
de leerkracht met zich meebrengen. Het vrij roosteren van de leerkracht om deze
gesprekken te houden, zal zeker in de eerste periode prettig zijn. Andere momenten om
gesprekken te voeren kunnen zijn onder muziek, of tijdens keuzewerk. Ik pleit voor twee
portfoliogesprekken per jaar, waarbij het kind vanuit het werkportfolio werk selecteert
voor de presentatieportfolio.
Het voeren van portfoliogesprekken vraagt de nodige vaardigheden van een leerkracht.
Omdat wij op ‘De Bijenkorf’ gewend zijn met kinderen te praten, naar kinderen te
luisteren, hen serieus te nemen en hen te betrekken bij het onderwijs door middel van
onder andere projecten, verwacht ik dat dit goed zal verlopen. Wel is het zinvol
gesprekspunten voor het portfoliogesprek samen te stellen en het werken met een
portfolio van tijd tot tijd te evalueren en bij te stellen.
De invoering van een portfolio op school is een uitgebreid traject en zal dan ook
stapsgewijs moeten verlopen. Het lijkt mij zinvol om een werkgroep met leerkrachten uit
de verschillende bouwen op te starten om dit proces in gang te zetten en te begeleiden.
De eerste keuze die ons team zal moeten maken is de vraag of de investering van de
invoering van een portfolio opweegt tegen de voordelen.
Ik hoop met dit onderzoek daarop het antwoord te hebben gegeven.
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Hoofdstuk 6 Evaluatie onderzoek
In het eerste jaar van de opleiding heb ik in mijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
aangegeven dat ik een gespreksvorm zou willen vinden waar ik met kinderen reflecteer
over hun gedrag en hun prestaties. Bij het opstellen van dit leerdoel kon ik nog niet
vermoeden dat dit uiteindelijk zou leiden tot het onderzoek wat ik nu heb gedaan. Het
geeft wel aan dat mijn interesse al langer ligt bij het onderwerp reflectie.
Met het oog op de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs werd door mijn school dat
jaar gekozen om mee te doen aan een pilot project gericht op Passend Onderwijs. Ik
overwoog om mijn onderzoek hieraan te koppelen en te onderzoeken wat de nulmeting
ten opzichte van Passend onderwijs op ‘De Bijenkorf’ is bij de start van het project. Ik
heb hierover een gesprek gehad met mijn begeleidster en mijn directeur. Beiden waren
het er over een kies: een onderwerp waar je hart ligt. Mijn hart ligt bij de praktijk, bij het
werken met kinderen, bij het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Vandaar dat ik
heb gekozen voor een actieonderzoek, gericht op het verbeteren van de praktijk en
gekozen heb voor een onderwerp waar ik al langer geïnteresseerd ben.
Het doen van een onderzoek op deze manier was nieuw. Ik heb het heel leuk gevonden
om met de onderzoeksgroep te werken, ervaringen met het portfolio op te doen en bij te
stellen. Het past bij mijn leerstijl. Ik ben een accomodeerder ( leerstijlentest van Kolb). Ik
leer het beste als ik concrete ervaringen kan opdoen in oefen- en praktijksituaties, ik
bekijk dan het resultaat en kom dan tot theorievorming. Ik leer van proberen en
vergissen (trial en error), intuïtie speelt een grote rol en de theorie komt op de laatste
plaats. Zo moest ik de neiging onderdrukken om alvast met het portfolio te gaan
beginnen, voordat ik op onderzoeksopzet al helemaal klaar had. Ik heb het lastig
gevonden om het onderzoek goed op papier te krijgen, hoewel ik wel vind dat het
uiteindelijk goed gelukt is. Ik heb de afgelopen twee jaar zoveel kennis vergaard dat ik
moeite had een keuze te maken wat wel en niet relevant is voor het onderzoek. De
keuze om visie van Luc Stevens bij het onderzoek te betrekken is heel bewust geweest.
Ik heb me enorm door hem laten inspireren.
Het doen van een kwalitatief onderzoek heeft veel tijd gekost. De tijdsdruk is daarom
wel groot geweest. Ik heb veel steun gehad aan de begeleiding van Dorien Corver. Zij
heeft mij over de grootste hobbels geleid door structuur te brengen in mijn ideeën en
opbouwende feedback te geven. Het is lastig geweest om in het intervisiegroepje elkaar
steun te geven bij het onderzoek. Veelal waren teveel bezig met de puzzel van onze
eigen onderzoek.
Zoals ik hierboven al schreef, ben ik een doener. Ik ben enthousiast, sta open voor
nieuwe ideeën, wil deze uitproberen in de praktijk. Aan de teamtafel ventileerde ik deze
ideeën op volgende dag na opleiding. Dat was weleens teveel, hoewel het mijn
bedoeling was om collega’s te inspireren. In de supervisie kwam ik er achter dat ik beter
op de juiste plek, één voor één en met een goede onderbouwing ideeën kom lanceren.
Het onderzoek heeft mij geholpen het op deze manier aan te pakken. Ik heb daar erg
veel van geleerd.
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Bijlage 1 Begeleidende brief ouders
Beste ouders,
Op dit moment ben ik bezig met een studie Master Special Education Needs leerroute
gespecialiseerde leerkracht op de Fontys Hogeschool in Amsterdam. In het kader van
deze studie ga ik een onderzoek doen naar het gebruik van een portfolio.
Een portfolio is een map met werk wat door het kind zelf is uitgezocht en waarop het
kind erg trots is. Ook komen er in de map reflectieformulieren, waarin het kind kan
aangeven wat het geleerd heeft, waarom het trots is op het werk en waar het de
komende periode op gaat letten tijdens het werken.
Ik hoop met dit onderzoek te kunnen aantonen dat het werken met een portfolio een
positief effect heeft op de leerontwikkeling van het kind.
Ik wil het onderzoek gaan doen met zeven kinderen uit groep 4, die op dit moment al
werken met een map, waar al hun werk in zit. Tot deze groep behoort ook uw kind.
Ik wil de gegevens van de gesprekken met uw kind over het portfolio gebruiken voor
mijn onderzoek. Ik zal hierbij niet de naam van uw kind noemen, maar de gegevens
anoniem verwerken.
Het verslag van het onderzoek zal gebruikt worden voor de beoordeling van mijn
opleiding en voor intern gebruik op 'De Bijenkorf'.
Ik vraag u hierbij toestemming om de gegevens van uw kind te gebruiken in het
onderzoek.
Zonder tegenbericht ga ik er van uit dat uw toestemming geeft.
Mocht u nog vragen hebben, kom dan gerust bij mij langs.
Met vriendelijke groeten,

Welmoed Dijkstra
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Bijlage 2 Reflectievragen
Uit

het tijdschrift Mensenkinderen januari 2009
Van den heuvel en Koekhoven

Reflectievragen

Over het leerproces:
•
•
•
•
•
•
•

Hoe heb je het werk aangepakt?
Waar ben je mee begonnen?
Had je hier een reden voor?
Waar heb je speciaal op gelet?
Wat heb je ervan geleerd?
Heb je hulp gehad en van wie?
Zou je het de volgende keer weer zo aanpakken?

Over het resultaat:
•
•
•
•
•

Waarom heb je dit werkstuk gekozen?
Wat vond je makkelijk, wat vond je moeilijk?
Had je dit resultaat verwacht?
Ben je tevreden over je werk?
Hoe komt het dat je werk zo goed gelukt is?

Over nieuwe leerdoelen:
•
•
•
•
•
•

Wat wil je de volgende keer leren?
Waar wil je meer van weten?
Wat wil je de volgende keer verbeterd hebben?
Wanneer ben je tevreden?
Heb je hulp nodig en van wie
Verwacht je dat het de volgende keer gaat lukken?
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Bijlage 3 Uitwerking 1e interview

1 Hoe vind je het om in je rode map te werken?
J
B
L
G
Lo
R
Lu

Leuk, ik kan alles vinden, anders moet ik alles in mijn laatje opzoeken.
Leuk, dan heb ik niet veel in mijn la. Ik moet steeds maar zoeken, zoeken
Best wel goed, ik hoef dan niet de hele tijd te zoeken.
Leuk dan gaan mijn blaadjes niet meer verkreukelen.
Leuk. Ik kan het zo vinden.
Leuk. Je hoeft het niet steeds uit je laatje te pakken.
Leuk. Je kan meer doen. Je hoeft niks meer te pakken.

2 Waarom werk je in een rode map en andere kinderen
niet?
J
B
L

Ik ruim mijn laatje niet op. Ik vind het moeilijk om mijn laatje op te ruimen.
Nee.
In de map kan ik goed werken. Ik kan het meteen opzoeken. In een rekenschriftje
werken dan weet ik niet hoe ik het moet opschrijven.
G Nee.
Lo Ik kan het makkelijker zoeken. Alles zat los.
R Dat weet ik niet.
Lu Ik kan niet zo heel goed leren. Ik kan het beter vinden zo.

3 Kijk jij weleens in je map wat je gedaan hebt? Zo ja waar
kijk je dan naar?
J
B
L
G
Lo
R
Lu

Ja, af en toe wat ik moet doen
Nee.
Heel soms kijk ik wel of ik iets af moet maken.
Ja, ik kijk of ik nog een paar bladen moet afmaken.
Niet zo vaak.
Ja. Misschien moet ik nog wat afmaken.
Ja als ik moet werken.

4 Laat je de rode map weleens aan papa of mama zien?
Waarom wel/niet?
J
B
L
G
Lo
R
Lu

Nee, ze heeft geen tijd.
Nee, dat vergeet ik.
Nee. Ik denk er niet aan.
Nee. Ik weet niet waarom.
Nee, ik kom alleen naar school.
Ja, niet vaak
Nee. Weet ik niet.
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5 Krijg jij met rekenen hetzelfde werk als andere kinderen?
Waarom wel/niet?
J
B

Ja, alleen is het op een kopie.
Nee, de andere hebben veel meer werk. Dat komt omdat ik niet alles in 1 keer
afkrijgen.
L Soms wel, soms niet. Dat blad met de keersommen hoefde ik niet te maken.
G Nee, ik krijg wat anders. Ik weet niet waarom. Dan hoef ik niet zulke moeilijke
sommen te doen.
Lo Nou nee. Ik weet niet waarom ik ander werk heb.
R Nee, omdat ik moeite heb met rekenen. Ik vind dat wel leuk. Dan is het niet zo
moeilijk..
Lu Nee, omdat ik niet zo goed kan leren.

6 Weet jij wat voor soort sommen je nu oefent?
Waarom moet je ze nog oefenen?
J
B
L

Plus en min sommen. Die zijn moeilijk.
Allemaal soorten
Keersommen en min en plussommen tot 100 en soms meer en soms minder. Die
keersommen weet ik niet zo goed.
G Sommen tot 10 en nog verder tot 20. Ik weet ze niet zo snel.
Lo Minsommen
R Bijna alleen minsommen tot 20 en ook de minsommen tot 10. Soms weet ik hem
wel, soms niet.
Lu Min- en plussommen

7 Welke sommen weet jij al heel goed? Hoe komt dat?
J
B

Sommen tot 20 + en -, keersommen tafels van 1 tot 10. Ja die zijn makkelijk.
Rijtjes met 11, 12, 13,…. achter elkaar, -sommen tot 20 deze 16-4 die weet ik
gewoon.
L De plussommen kan ik bijna allemaal goed. Die zijn makkelijker dan de
minsommen.
G Plussommen tot 5 en het gaat ook sneller
Lo Sommen die je in moet kleuren. Die zijn leuk. De eierdoossommen die zijn
makkelijk en de plussommen.
R Ik ben wel vooruit gegaan. De dubbelen weet ik nu De plussommen tot 20 zijn nog
wat moeilijker
Lu 10 + 10, 5+5, 3+3 Die gaan goed en 7-0 ook. Ik doe ze heel vaal.
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8 Welke sommen vind je nog moeilijk? Hoe komt dat?
J
B
L

Vlekkensommen, die weet ik gewoon niet. en de min sommen tot 100.
Keersommen behalve die van 0, 1, 10. Ik weet het niet.
De minsommen vind ik moeilijker bijvoorbeeld 16-9. de keersommen vin ik het aller
moeilijkst. De tafel van 10 en 5 weet ik al de andere moet ik nog oefenen.
G Sommen van 7-5. die moet ik met een rekenrekje doen. Ik krijg ze ook niet af
Lo Sommetjes die je zelf moet maken. Dan raak ik in de war. Minsommen tot 20 die
zijn moeilijk hoor.
R Minsommen. De plussommen weet je gewoon in je hoofd.
Lu 50 en dan naar beneden. Boven de 20 zijn moeilijk. De plussommen gaan beter
dan minsommen

9 Welke sommen moet je nog oefenen? En wie of wat heb
je daarvoor nodig?
J
B
L
G
Lo
R
Lu

Minsommen tot 100. Dat weet ik niet.
Keersommen. Die wil ik oefenen op de computer
De tafels, behalve van 5 en 10. ja ik oefen ze wel hoor.
Sommetjes in een tabelletje. Dat krijg ik nooit af. De minsommen tot 20
Tabelletjessommen en keersommen, want die heb ik nog niet gehad.
Minsommen. Dat weet ik niet.
Sommen boven de 20. Daar moet jij me bij helpen.

10 Krijg jij met taal hetzelfde werk als andere kinderen?
Waarom niet?
J

B
L

G
Lo
R
Lu

Nee, zij hebben niet het boekje van Veilig Leren Lezen. Zij werken in een
moeilijker boekje. Ik vind dat niet zo fijn. Het is makkelijk dat Veilig Leren Lezen. Ik
wil wat moeilijker werk. Ik weet niet wat de andere kinderen voor werk krijgen,
maar het is wel anders..
Nee, ik krijg Veilig In Stapjes. Zin in Taal heeft de groep wel. Ik weet niet waarom
ik het erbij krijg. Ik vind het wel leuk om dat te krijgen.
Met Zin In Taal wel. De bladen met de letterzetters krijgen ze denk ik niet. Ik krijg
dat denk ik vooral om het schrijven:.hoe je een f of een v moet schrijven of een k
van koek of van Ajax.
Ja die blaadjes van de letterzetter.
Zin in taal is hetzelfde.
Nee, soms wel, soms niet .Ik krijg dat omdat ik moeite heb met schrijven.
Soms, als het moeilijk is niet, als het een beetje makkelijk is dan mag ik wel
meedoen.
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11 Krijg je met lezen hetzelfde als de andere kinderen?
Waarom niet?
J

B
L
G
Lo
R
Lu

Nee, zij krijgen boeken en ik krijg leeskaarten. Die leeskaarten zijn niet fijn. Het
Is geen avontuur. Ik kan die andere boeken wel. Ik weet niet waarom ik
leeskaarten krijg.
Nee, ik krijg leeskaarten. Ik vind het wel fijn om zulke kaarten te krijgen, want die
andere zijn moeilijk.
Soms wel, maar de leeskaart niet. Ik moet nog vaak oefenen en ik snap ook dat
ik thuis moet oefenen, want ik heb dyslexie.
Ja ik heb een bibliotheekboek en heb duo- lezen. Ik kan niet zo goed lezen als
andere kinderen. Boeken met kleine letters gaan niet zo goed.
Ik lees met een tutor en met mijn vader. Andere kinderen lezen niet met een tutor.
Nee, nou ja ook weer wel Ik mag een biebboek. En de leeskaarten die krijgen ze
niet en Veilig leren Lezen boekje.
Nee ik heb nog van die simpele. De anderen hebben andere letters bijvoorbeeld
de G. Die is anders. Ik kan die nog niet zo goed.

12 Ben je in groep 4 vooruit gegaan met lezen?
Waar merk je dat aan?
J
B
L
G
Lo
R
Lu

Ja, heel erg. Ik heb grote sprongen gemaakt. Dat komt omdat ik thuis oefen.
Woorden flitsen helpt ook en die rijtjes lezen vind ik leuk.
Ja, best wel. Ik weet niet waaraan ik dat kan zien.
Op een gegeven moment vind ik het een beetje leuk vinden. Als ik in een
gewoon biebboek lees, merk ik het wel.
Een beetje wel, omdat ik de boeken met kleine letters nog niet kies. Ik lees nu
niet meer van die kleine boekjes met grote letters. Dat is anders.
Ja ik lees veel beter. Ik lees in groen. Ik weet niet hoe het komt. Het ging gewoon.
Ja ik ben al hartstikke ver met die leeskaarten.
Ja ik ben nu bij leeskaart 7. Ik was bij 2. Ik heb hard gewerkt en goed opgelet.
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13 Op welke blad(en) ben je heel trots?
Waarom?
J

Leeskaart van kern 12. omdat ik zo ver ben en de schrijfkaart dat ik die hond
moet natekenen. Dat vond ik eerst heel moeilijk. Het rekenblad met allemaal
krullen.
Het blad met de min en plussommen door elkaar. Ik heb ze niet door elkaar
gehaald. Het blad van Zin In Taal. Ik heb daar alles goed en er staat een krul bij.
Deze rekenbladen. Ik ben er trots op dat ik zover gekomen ben. Ik had het
helemaal af, want ik heb dat niet altijd. Ik heb nu een leeskaart van 2 bladen. Dat
heb ik nog niet gehad.
De minsommen tot 20 die heb ik af gekregen en ik vind ze toch moeilijk.
Een taalblad van Zin in Taal. Die ging helemaal goed.
Die bladen met een krul. Dan weet je precies of het goed is of niet. Ik vond dat
blad heel makkelijk.
Dat blad met 13-3. Dat is makkelijk.
Sommen die ik zelf bedacht heb en die moeilijk zijn. De kleurensommen die had
ik in 2 dagen af en dit blad met die krullen. Allemaal goed. Ik vind het fijn als er
krullen bij staan.
Leeskaart ‘Loes pakt de tas’. Die had ik heel veel geoefend en toen ik naar huis
ging kende ik de hele tekst uit mijn hoofd.
Blad van Zin in taal. Ik had hulp van Lara . Die helpt me heel goed.
Werkblad 38, die is makkelijk en dan ben ik wel trots
Blad met dit verhaal. Die is simpel Ik heb hem twee keer gelezen met die
mevrouw. Nu kan ik hem al.. Het Veilig In Stapjes boekje. Ik ben nu al bij 10.

B
L

G
Lo

R

Lu

.
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Bijlage 4 Uitwerking 2e interview

1

Kijk jij weleens in je portfolio? Waarom wel / niet?

J
B
L
G
Lo
R
Lu

Nee, ik vergeet het heel vaak.
Nee nooit. Ik heb geen tijd en ik weet niet waar ie staat.
Nou niet. Ik heb heel veel werk te doen en dan kan ik er niet zo goed in kijken.
Soms, als ik iets af heb en kijk wat er in de map kan.
Nee, want ik kom hem niet zo tegen. Hij staat niet in mijn groep.
Nee, ik weet eigenlijk niet waarom. Ik ben er wel trots op.
Nee, ik zie hem bijna nooit staan.

2

Hoe vind je het om werk te kiezen voor je portfolio?

J
B
L

Ik vind het niet makkelijk, want niet alle dingen zijn niet mooi.
Makkelijk en moeilijk. Soms zit er iets bij, soms niet
Best wel fijn dat ik mijn lievelingsdingen er in kan doen. Ik zou er ook wel iets
uit mijn projectboekje willen doen. Daar heb ik nog geen dingen van in gedaan
Soms moeilijk, soms makkelijk.
Leuk.
Ik vind het wel moeilijk, omdat er zoveel bladen in mijn map zitten, waar ik
trots op ben, maar ze kunnen er niet allemaal in.
Best moeilijk.

G
Lo
R
Lu

3

Waar let je op bij het kiezen van werk voor je
portfolio?

J

Het mag er alleen in als ik er trots op bent. Als ik erover na denk hoe ik het
eerst deed en nu. dan ben ik er trotser op.
Als iets af is.
Als ik het werk af heb of bijna af heb.
Als iets helemaal gemaakt is en of ik het moeilijk vond en toch goed is.
Ik kijk naar de kleuren en of ie mooi is.
Hoe ik het gedaan heb. Dan let ik op de krullen en de stickers. Dat is ook heel
leuk. En soms ook als het in één keer ging.
Ik kijk of er een vlaggetje en een sticker erbij staat. Eerst kon ik deze sommen
niet en nu wel en ik heb hem heel snel gedaan.

B
L
G
Lo
R
Lu
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4

Heb je het portfolio al eens aan iemand laten zien?
Zou je hem aan iemand willen laten zien?

J

Alleen aan B. Ik wil het wel aan mama laten zien, maar ze gaat altijd meteen
weg.
Nee, ik zou het wel willen.
Ik wil het wel aan mijn moeder laten zien, maar die is met de trein weg.
Dat vergeet ik steeds. Ik zou het wel willen, maar mama moet steeds werken.
Nee, ik wil hem aan papa en mama laten zien.
Ja aan mijn vader en mijn moeder en aan mijn zusje. Ik vind dat alle kinderen
een map moeten. Het helpt om trots te zijn.
Nee. Ik wil hem wel aan mama laten zien, misschien strakjes.

B
L
G
Lo
R
Lu

5

Kan jij bij elk werk vertellen waarom je er trots op
bent?

J
B
L

Lu

Nee, het helpt wel als die vragen erbij staan, waar je uit kan kiezen
Ja ik kijk of het af is.
Soms wel of soms niet. Ik vind het wel het belangrijkste dat het af. Dat vind ik
wel goed van mezelf.
Soms wel. Ik vind het wel handig als ik kan kiezen uit die vragen
Ja, als ie mooi is, dan mag ie erin en als ik mij goed kan concentreren.
Ja, ik ben goed in rekenen en met taal ben ik ook vooruit gegaan. Ik doe ook
meer mijn best en mijn hersens kraken
Soms. Ik ben wel een beetje trots.

6

Weet jij nu welke sommen je aan het oefenen bent?

J
B

Nee, o ja, wel keersommen en ik geloof zelf sommen tot 200
De tafel van drie. Ik oefen niet thuis en ook niet op school. Ik wil wel oefenen
op de computer, maar ze zijn steeds bezet
De tafels en keersommen, plussommen en minsommen onder de 100.
Keersommen en min- en plussommen tot 100
De tafels.
Tot en met de 100 plus en minsommen
Tot en met 20 en ook verder tot 100 plus en min sommen

G
Lo
R

L
G
Lo
R
LU
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7

Welke sommen weet je al heel goed? Hoe komt dat?

J
B

Ja de optelsommen. Ze zijn makkelijk, die weet je gewoon
De tafel van 1, 2, 5, en de 10. die heb ik uit mijn hoofd geleerd. De
plussommen tot 100
De tafels van 5, 10 3, 2, 1 bijna de tafel van 4 en de min en plussommen tot
100
De tafel van 3, 1, 2. Ik heb geoefend met mijn moeder. De sommen tot 20 kan
ik al heel goed.
De tafel van 10 en de sommen tot 100 met de tienen. Ze zitten gewoon in mijn
hoofd. Ik ben wel vooruit gegaan. Ik oefen met Marijke (RT)

L
G
Lo
R
Lu

De sommen tot de 10. ik heb ze al heel veel geoefend met het rekenrek

8

Welke sommen vind je nog moeilijk ? Hoe komt dat?

J

De keersommen. Het is meestal heel druk in de klas en het komt door de
koptelefoon heen en als ik dan de keersommen doe, dan lukt het me niet. Ik
doe dan 9 + 9 + 9 en dan raak ik in de war
De minsommen tot 100 en de andere tafels. Soms kan ik niet denken en zit ik
niet lekker in mijn vel.
Tafel van 9 en de tafel van 8 en de tafel van 7. Ik heb ze nog niet goed
geoefend. Bijvoorbeeld 8 x 8
De andere tafels, die zijn nog moeilijk.
De minsommen.
De minsommen. De tafels vond ik moeilijk maar nu niet meer, want ik heb een
tafelkaart
Tussen de 50 en 90 min en plussommen. Ik oefen die nu nog niet

B
L
G
Lo
R
Lu

9

Welke sommen moet je nog oefenen en wie of wat heb
je daarvoor nodig?

J

De keersommen, maar ik kan vaak niet op de computer. Ik wil wel op school
oefenen bijvoorbeeld als ik ’s ochtends op school kom.
De tafels en de minsommen tot 100. Ik wil aan de tafel bij jou zitten en met
geld doen. Dan snap ik het
De tafels. Ik oefen op de computer op ambrasoft thuis. De computer helpt wel,
maar ik weet niet wanneer ik dat op school moet doen .Ik zou dat wel willen,
maar ik kan niet vaak bij de computer. (we komen er op uit dat hij 1 rijtje
minder sommen hoeft te doen en dan tijd over houdt voor oefenen op de
computer)
De tafels en de sommen tot 100. ik oefen met Marijke (RT) met de blokjes en
de staven. Dat helpt/
De minsommen. Het grote rekenrek dat helpt wel
Nee dat weet ik niet
Sommen tot 100, die doe ik met het grote rekenrek

B
L

G
Lo
R
Lu
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10

Wat ben je met taal aan het oefenen?

J
B
L.

Ik geloof de nk en de ng klank en de haai afspraak.
De slang en de bank afspraak. En de beer afspraak
De afspraken beer, slang. Ik ben wel trots hoe het gaat. Ik kom meestal wel bij
de tweede les, alleen niet bij de klokjesopdracht
Slang afspraak en de vink afspraak
Nee, ik het vind het moeilijk. Het is zo veel
Ja ik moet het lezen met de kleine letters nog oefenen
De ng en de nk klank

G
Lo
R
Lu

11

Ben je met lezen vooruit gegaan? Zo ja, wat heb je
ervoor gedaan?
Ja, ik kan al hele moeilijke lezen. Ik oefen thuis en op school

J
B
L
G
Lo
R
Lu

Ja, ik kan nu al voorlezen. Ik oefen met doe moeder.
Ja ik lees thuis en oefen vaak een verhaal en woordjes.
Ja ik kan steeds meer boeken lezen. Ik oefen thuis en op school.
Ja, ik lees nu al hele boeken. Ik oefen met Jesse
Ja. Ik lees ook meer boeken en dan ga ik vooruit.
Ja, want ik heb alle bladzijdes al gelezen en ze gaan goed
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