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Samenvatting
Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe hoogbegaafde leerlingen in groep
4 tijdens Me-time, het beste tot leren kunnen komen.
Me-time is een werkvorm die op de onderzoeksschool wordt toegepast
waarbij leerlingen autonomie en tijd geboden wordt om zichzelf te
ontwikkelen in zelf gekozen leerdoelen.
Kernbegrippen voor dit onderzoeken zijn hoogbegaafdheid, Me-time,
Essentieel Leren, autonomie en motivatie.
Daarbij zijn autonomie en motivatie kernkwaliteiten van Me-time, wat op
zijn beurt weer een activiteit passend binnen de visie van Essentieel Leren
is. Essentieel Leren is een onderwijs visie waar de onderzoeksschool door
geïnspireerd wordt.
Me-time leidt tot leren bij (hoog) begaafde leerlingen uit mijn groep 4 mits
er vooraf een helder doel is geformuleerd en gebruik wordt gemaakt van
de structuur van mijn stappenplan gebaseerd op het TASC model. Tijdens
het proces is het aan de leerkracht om te monitoren of de leerling gericht
op dat einddoel stappen aan het maken is. De begeleiding van de leerling
bestaat uit aanzetten tot kritisch nadenken en het geven van feedback op
het proces. Deze feedback richt zo op hetgeen er goed gaat alsook
hetgeen er beter kan en hoe de leerling verder kan.
Geconcludeerd kan worden dat Me-time prima past binnen de leerbehoefte
van de hoogbegaafde leerling. Kenmerken van Me-time als het bieden van
autonomie en de noodzaak tot onderzoekend en kritisch werken sluiten
aan bij leerbehoeften die de hoogbegaafde leerling heeft. Hierbij is het wel
van belang dat de hoogbegaafde leerling gemonitord wordt in zijn proces
zodat er bijsturing kan plaatsvinden indien nodig.

3|Pagina

Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1.: Context
De onderzoeker is als leerkracht en coördinator hoogbegaafdheid,
werkzaam op een reguliere school in Tilburg, waar de leerlingen een
evenwichtige afspiegeling van de Nederlandse samenleving en wijk
vormen, aldus de schoolgids. Het is de missie van deze school eigentijds
en uitdagend onderwijs geïnspireerd door de 21st Century Skills en
Essentieel Leren te bieden (Storm, 2016). Essentieel Leren richt zich op
een kritische onderzoekende basishouding (Blijswijk, 2014). Op de
onderzoeksschool, waar de onderzoeker werkzaam is kunnen leerlingen
zich onder andere tijdens Me-time1 hierin ontwikkelen. Leerlingen werken
aan een zelfgekozen doel waarin ze tot leren willen komen, ze zijn hierbij
eigenaar van hun leer- en procesdoel.

1.2.: Aanleiding
De groep maakt een automatiseringstoets.
Sandra heeft tranen in haar ogen. Ze loopt naar
me toe en zegt: “Ik kan dat gewoon niet, echt niet
juf”, “Ik bén helemaal niet slim” en “Ik haat
automatiseren”. Het zijn veel gehoorde uitspraken
uit haar mond.
Dezelfde dag geeft ze een presentatie, over het
menselijk lichaam. Met een zachte stem, wat naar
beneden kijkend begint ze te vertellen. Gaande
weg wordt haar stem luider, haar rug rechter en
haar blik richt zich in de klas. Ze vertelt en laat
zien wat ze allemaal te weten is gekomen tijdens
een eigen onderzoekje in de klas.

Sandra2 uit groep 4 van de onderzoeksschool laat bijna dagelijks verdriet
zien. Ze vertelt dat zij zich anders voelt, onbegrepen door klasgenoten.
Als onderzoeker ben ik geraakt door haar houding, die steeds meer
vertrouwen uitstraalt tijdens haar presentatie en door hetgeen ze geleerd
heeft in een eigen onderzoek hieraan voorafgaand. Waar dit meisje vast
loopt tijdens de rekenlessen, met name tijdens het automatiseren gebeurt
er iets moois tijdens haar Me-time momenten.

1

Me-time is een werkvorm die op de onderzoeksschool wordt toegepast waarbij de leerlingen autonomie en
tijd geboden wordt om zichzelf te ontwikkelen in zelf gekozen leerdoelen. In hoofdstuk 2 wordt Me-time nader
uitgelegd.
2
Gebruikte namen zijn fictief in verband met de privacy.
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1.3.: Onderzoeksdoelstelling
Dit praktijkgericht onderzoek is gericht op de vraag hoe hoogbegaafden
het beste tot leren komen tijdens Me-time. Het streven is hiermee zowel
een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling op dit gebied, alsmede
persoonlijke ontwikkeling van de onderzoeker in haar rol als specialist
hoogbegaafdheid. Bovenstaande leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
Op welke wijze kan de onderzoeker Me-time vormgeven in groep 4
van de onderzoeksschool, waarbij 4 (hoog) begaafde leerlingen
tot leren komen.
Deze onderzoeksvraag omvat de volgende deelvragen:
1. Wat zijn de huidige sterke en minder sterke punten van Me-time?
2. Hoe kan de onderzoeker Me-time effectief inzetten in groep 4?
3. Hoe komen hoogbegaafden tot leren tijdens Me-time?

1.4.: Onderzoeksdoelgroep
De onderzoeker kiest er voor het onderzoek in de eigen groep 4 te laten
plaatsvinden. De groep bestaat uit 25 leerlingen, waarvan 2 getest
hoogbegaafde leerlingen. Van 6 andere leerlingen bestaat het vermoeden
tot (hoog) begaafdheid3. Uit deze 8 leerlingen zijn 4 geselecteerd voor dit
onderzoek. Het gaat hierbij om 2 hoogbegaafd geteste leerlingen, Sandra
en Tijn, bij wie veel kenmerken van dyslexie zijn geconstateerd tijdens het
onderzoek dat bij hem is afgenomen en twee leerlingen waarbij er een
vermoeden tot hoogbegaafdheid bestaat, Emma en Mohammed.
Mohammed is halverwege het schooljaar vanuit groep 3 doorgestroomd
naar groep 4.

1.5.: Vooronderzoek
Een collega heeft onderzoek (de Raadt, 2017 - opvraagbaar) gedaan naar
de inzet van Me-time op de onderzoeksschool. Zij omschrijft Me-time als
een activiteit waarbij leerlingen eigenaarschap over hun leerproces
hebben. Een onderzoekende houding en vaardigheden staan hierbij
centraal. Haar onderzoek wijst uit dat er nog geen vaste invulling is voor
Me-time. Ook wordt Me-time nog niet door iedere leerkracht ingezet. Het
team heeft zich echter wel uitgesproken om van Me-time een standaard
routine te maken.

3

Vanwege de leesbaarheid wordt vanaf hier met “de hoogbegaafde” zowel begaafde als hoogbegaafde
leerlingen bedoeld.
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
2.1 .: Hoogbegaafdheid
Vanuit intelligentie naar hoogbegaafdheid kijken is de meest traditionele
wijze (Bakx, De Boer, Van den Brand & Van Houtert, 2016). Drent (2012)
geeft aan dat een IQ score van 100 gemiddeld is, bij een IQ-scores boven
de 130 is er sprake van hoogbegaafdheid. Scores tussen de 115 – 130
gelden als begaafd.

Figuur 1: Verdeling IQ-scores onder de normaalverdeling via
http://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/hoog-begaafdheid/hoge-intelligentie.

Garner en Sternberg (in Buijsen-Duran, 2013) signaleren dat
hoogbegaafdheid niet is uit te drukken in een IQ score als >130. Het is
slechts een indicatie, een lage score kan hoogbegaafdheid niet uitsluiten.
Kijkend naar het meerfactorenmodel van Mönks (fig. 2) die begaafdheid
ziet als een combinatie van motivatie, creatief denkvermogen en
intellectuele capaciteiten waarbij de omgeving, bestaande uit gezin, school
en vrienden invloed hebben op het tot uiting komen van hoogbegaafdheid,
sluit ik mij aan bij deze mening van Garner en Sternberg.
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Figuur 2: Meerfactorenmodel van Mönks (1985) via:
http://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/hoog-begaafdheid/hoge-intelligentie.

Heller borduurt door op het meerfactorenmodel en geeft aan dat
begaafdheid zich op verschillende gebieden kan uiten in samenspraak met
Gardner’s (1983) meervoudige intelligentiemodel. Heller voegt daar aan
toe de praktische intelligentie van Sternberg (fig. 3).

Figuur 3: Omgevings- en persoonsgerelateerde kenmerken van begaafden volgens Heller (1992)
via: http://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/theorie-modellen/heller
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Sinds ongeveer 10 jaar is er steeds meer oog voor het paradigma van het
begaafde kind waar kwaliteitsverschillen in het ‘zijn’ worden
onderscheiden. Wetenschappelijk bewijs voor het samengaan van
hoogbegaafdheid met hoogsensitiviteit is er (nog) niet, echter is er steeds
meer aandacht voor in recente literatuur(Bakx et al., 2016).
Kijkend naar de psychologische basisbehoeften autonomie, relatie en
competentie (Deci, 2000), die in nauw verband worden gebracht met
optimaal functioneren, intrinsieke motivatie en het ervaren van welzijn
(Evelein, 2005)dan is voor de onderzoeker de zijnsfactor van de
hoogbegaafde leerling waardevol. Bakx et al. (2016) wijzen op de
sensitieve, intens levende en emotionele aard van een hoogbegaafde.
Investeren in de relatie met de hoogbegaafde leerling draagt bij aan zijn
welbevinden. Door deze leerling de ruimte te geven om te zijn wie hij is, is
er bij de leerling ruimte voor het tot uiting laten komen van zijn
autonome, nieuwsgierige en gedreven kant.

2.1.1.: Leerbehoeften
Iedere leerling moet leren werken, maar dat kan niet allemaal met
dezelfde lesstof. Door het inperken van de verplichte basisstof, ook wel
compacten genoemd, ontstaat er tijd voor verplichte moeilijkere
opdrachten, waarbij hoogbegaafde leerlingen zich zullen moeten
inspannen en fouten mogen maken (Kieboom, 2015). Bakx et al. (2016)
geven zelfs aan dat juist die moeilijkere opdrachten ervoor zorgen dat de
hoogbegaafde leerling gemotiveerd blijft. Aandacht voor de groei-mindset
(Dweck, 2013) helpt leerlingen om uitdagingen aan te gaan en zichzelf
fouten te gunnen en de wil te ontwikkelen door te zetten (Bakx et
al.,2016).
Kenmerken die voor kunnen komen bij hoogbegaafden zijn: snel van
begrip, een goed geheugen , analytisch, kritisch, onderzoekend,
doelgericht, perfectionistisch, behoefte aan autonomie, creatief denken en
een sterk verbaal vermogen.
Hieruit voortvloeiende leerbehoeften zijn gericht op onderzoekend leren,
denkproblemen mogen oplossen, vanuit verschillende perspectieven
kijken, uitleg krijgen gericht op vragen die er zijn, uitdaging, de ruimte
om zelf een plan te mogen maken, ervaren dat ideeën van anderen ook
goed kunnen zijn, open opdrachten en de mogelijkheid om tot eigen
oplossingen te komen (Van Gerven, 2015).

2.2.: Essentieel Leren
Essentieel Leren is een van oorsprong Amerikaans systeem, wat
omschreven zou kunnen worden als leren met een ontwikkelingsgericht
mensbeeld. Het leert kinderen spelenderwijs een onderzoekende houding
aan te nemen. Onderwijskeuzes worden gebaseerd op basis van krachtige
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uitgangspunten4. Diepgang van leren komt voort uit de ‘habits of minds’
die uitdagen kritisch na te denken, situaties vanuit een nieuw standpunt
te overzien, reflecteren op de waarde van kennis en bewijzen leveren.
Onderwijs is intellectueel uitdagend. Kerndoelen gelden voor iedere
leerling, de weg ernaar toe wordt zo persoonlijk mogelijk gemaakt.
Hiervoor is een goede relatie tussen leerkracht en leerling noodzakelijk. In
dit onderwijssysteem tonen leerlingen eigenaarschap, ze willen zelf tot
leren komen (Blijswijk, 2014).
Het onderzoekend leren, kritisch en reflectief werken en de intellectuele
uitdaging sluiten naadloos aan bij de onderwijsbehoeftes van
hoogbegaafden blijkt uit de kenmerken van Van Gerven (2015).

2.3.: 21st Century Skills
De huidige snel veranderende maatschappij vraagt om generieke
vaardigheden gericht op kritisch en actief anticiperen. Deze worden
geboden binnen wat veelal de 21st Century Skills wordt genoemd.
Persoonlijk vind ik het begrip advanced skills passender, gezien de nadruk
op de complexiteit en hogere denkvaardigheden (Ledoux et al., 2013 in
Thijs, 2014) terwijl bij de term 21st Century Skills de nadruk vooral ligt op
het toekomstgerichte karakter.
Doelen van de 21 Century Skills zijn jezelf begrijpen en beheersen,
samenwerken en anderen begrijpen (Marzano en Heflebower, 2013 in
Thijs, 2014). Verschillende onderzoeken leiden echter niet tot
eenduidigheid over welke vaardigheden concreet het meest van belang
zijn. Vaardigheden die alle modellen benoemen zijn: samenwerken,
communicatie, ICT-gebruik, sociaal en / of cultureel bewustzijn (inclusief
burgerschap). Veel genoemde vaardigheden zijn: creativiteit, kritisch
denken, probleemoplossende vaardigheden, productiviteit (Voogt en
Pareja Roblin (2010) in Thijs, 2014). Andere genoemde vaardigheden zijn
leren leren, plannen, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en conatieve
vaardigheden die je leren situaties te kunnen analyseren op basis van
bestaande kennis en een mening over de situatie te vormen.
Er komt steeds meer kritiek op de 21 Century Skills, Martens (2014) die
geeft in zijn artikel aan dat een vaak gehoord kritiekpunt is dat leerlingen
worden opgeleid om snel dingen te kunnen opzoeken. Bovendien zijn de
21 Century Skills helemaal niet vernieuwend maar van alle tijden.
Improviseren, onderzoeken, leren van ervaringen, uitproberen en niet
bang zijn om fouten te maken. Gaandeweg uitvinden wat wel en niet
werkt, het is volgens hem iets wat mensen goed kunnen en al doen in de
vorm van wetenschap.

4

Zie voor deze uitgangspunten bijlage 2
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De onderzoeker zou de 21st Century Skills ook daarom advanced skills
willen noemen en omschrijven als: vakoverstijgende vaardigheden
waarmee een persoon kan komen tot oplossingen door een
onderzoekende, kritische en oplossingsgerichte basishouding te hebben.

Figuur 4: 21st Century Skills via: http://www.slo.nl/nieuws/00347/

Vaardigheden die de onderzoeker van belang vind omdat ze bijdragen aan
bovengenoemde houding zijn samenwerken, communicatie, ICT-gebruik,
sociaal en / of cultureel bewustzijn (inclusief burgerschap), creativiteit,
kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden, conatieve
vaardigheden, leren leren, plannen en flexibiliteit. Deze vaardigheden
passen naadloos binnen Essentieel Leren en ze sluiten goed aan bij de
leerbehoefte van hoogbegaafden zoals gezien in paragraaf 2.1.1.

2.4.: Autonomie
In hun Self Determination Theory geven Deci en Ryan aan dat de mens
drie psychologische basisbehoeftes heeft, autonomie, relatie en
competentie. Wordt hieraan voldaan, dan pas kan er sprake zijn van zin in
leren, welbevinden en motivatie (Deci, 1995).
Pink (2018) schrijft dat autonomie keuzevrijheid in het handelen betekent
en autonomie over taak, tijd, techniek en team leidt tot motivatie.
Motivatie vertaalt zich in nieuwsgierigheid, betrokkenheid, en om kunnen
gaan met tegenslagen en uitdagingen. Een sterke motivatie leidt tot
betere prestaties. Bij intrinsieke motivatie komt de stimulans uit de
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persoon zelf, de omgeving is hierbij niet nodig (Ros, Castelijns, Van Loon,
Verbeeck, 2015).
Autonomie heeft een krachtig effect op individuele prestaties en attitudes.
Bedrijven als 3M, Atlassian en Google wilden hiervan gebruik maken.
Onder de noemer FedEx day, bieden zij autonomie om de motivatie van
werknemers te verhogen. Een FedEx day is een dag waarop werknemers
mogen werken aan ideeën die zij zelf hebben, voorbeelden van hetgeen
dit heeft opgeleverd zijn de post-it geeltjes en Google News. Bedrijven die
op deze wijze autonomie bieden groeiden vier keer zo hard en hebben
twee derde minder verloop. In bedrijven zonder declarabele uren, dus
waar mensen zelf bepalen wanneer, waar, hoe en met wie ze hun werk
doen, ‘Results Only Work Environment’genoemd, blijken werknemers
energieker, meer gefocussed, loyaler, productiever, en bovendien een
betere relatie met hun eigen familie te laten zien (Pink, 2018).
Den Haan (2013) geeft aan dat een FedEx day niet alleen energie geeft,
het levert ook mooie dingen op die anders geen aandacht zouden krijgen.
Het bevordert motivatie, creativiteit, stimuleert vernieuwing en passie,
draagt bij aan teambuildingen en biedt mogelijkheden te leren van elkaar.
Me-time kent zijn oorsprong in de FedEx day. Ook leerlingen en zeker
hoogbegaafden hebben behoefte aan autonomie maar hebben daarbij
ondersteuning nodig (Van den Bergh en Ros, 2017). In de praktijk ziet de
onderzoeker hoogbegaafde leerlingen die de motivatie om te komen tot
leren niet laten zien. Zo vertelde een leerling letterlijk, “het wordt toch
niet moeilijk” en hij bleef liever thuis dan dat hij naar school kwam.
Autonomie bieden in hetgeen zo’n leerling wil leren geeft een gericht doel
waar hij zelf achter staat en kan leiden tot motivatie om te leren. In het
geval van de leerling van bovenstaande uitspraak hielp die autonomie
hem in het vertrouwen dat het de moeite kan zijn naar school te komen.

2.5.: Me-time
Een succesfactor van Me-time ligt volgens Pink (2018) in de autonomie
omdat het leidt tot betrokkenheid. In het onderwijs ligt de behoefte om de
motivatie om tot leren te komen te vergroten. Me-time, wat letterlijk
eigen tijd betekent en als doel heeft tijd bieden waarin leerlingen eigen
gekozen doelen kunnen bereiken, zou in het onderwijs motivatie
verhogend kunnen werken doordat het betrokkenheid oplevert. Tijdens
Me-time gaan leerlingen zo zelfstandig mogelijk op zoek naar antwoorden
op vragen die zij zelf hebben. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van
het internet, boeken of zelfs een deskundige indien deze bereikbaar is.
Het ligt in de aard van de mens om onderzoekend bezig te zijn (De Lange,
Schuman & Montessori, 2011) en voor complexe problemen is een
onderzoekende houding nodig (Csikszentmihalyi, 1990). Die
onderzoekende houding is de basis binnen het Essentieel Leren, waar
kritisch denken en diepgang van leren hoog in het vaandel staan
(Blijswijk, 2018). Betrokkenheid zorgt ervoor dat de mens steeds beter wil
worden in wat hij doet en biedt persoonlijke voldoening (Pink, 2018). In
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aansluiting op de behoefte aan denkproblemen, autonomie en creatief
denken van hoogbegaafden zou Me-time hen de mogelijkheid moeten
bieden tot leren te komen op eigen niveau.

2.5.1.: Me-time binnen het onderwijs
Me-time wordt door leerlingen omschreven als:
“eigen tijd” (leerling groep 4B)
“Het is een vak waarbij je zelfstandig leert en met de laptop om te gaan
en je leert er ook van, je leert over een onderwerp die je zelf uitkiest.”
(leerling groep 6A)
“Me-time is wat je zelf wil leren dat je dat daarna aan anderen
leert.”(leerling groep 4B)
De onderzoeksschool geeft aan dat leerlingen binnen Me-time ruimte
krijgen om te werken aan zelfgekozen doelen (Storm tijdens studiedag
06-12-2017, zie bijlage 1). Hiermee wordt invulling gegeven aan het
begrip autonomie.
Een collega omschrijft Me-time in haar eerder genoemde onderzoek als
een activiteit waarbij leerlingen eigenaar zijn over hun leerproces, waarin
een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden centraal staan.
De leerkracht uit groep 6 omschrijft Me-time als een activiteit waarbij
autonomie met betrekking tot leren aan leerlingen geboden wordt met als
doel de motivatie en betrokkenheid om tot leren te komen te vergroten.
Mijn definitie van Me-time is:
Tijd waarbinnen leerlingen zelfverantwoordelijk werken aan eigen
gekozen leerdoelen waarbij autonomie leidt tot motivatie en
betrokkenheid om te leren.
Binnen zelfverantwoordelijk leren, ook wel zelfsturend leren genoemd is
de leerling zelf verantwoordelijk voor het behalen van leerdoelen die
samen met de leerkracht worden bepaald. De leerkracht heeft hierbij een
coachende rol (Van den Bergh & Ros, 2017).
Drent en Van Gerven (2012) maken in de piramide van zelfstandigheid
(fig. 5) duidelijk hoe zelfverantwoordelijk leren zich verhoudt tot de
denkniveau’s van Bloom en verschillende niveau’s van zelfstandigheid.
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Figuur 5: Denkniveaus, leerstofniveaus en niveaus van zelfsturing in het leerproces (Drent en Van
Gerven, 2012)

Het zelfverantwoordelijk leren, waar Me-time een vorm van is doet een
beroep op de hogere denkorde van Bloom waarmee het passend is voor
onderwijs aan hoogbegaafden. Hierbij is het van belang dat de leerkracht
het leerproces blijft bewaken, de begeleiding bestaat uit het geven van
feedback op zowel proces als product. Starten vanuit een helder doel
maakt monitoren van het proces en evalueren van product en proces
mogelijk(Van den Bergh, Ros, 2017). Goede feedback, wat het sterkste
middel is om leeropbrengsten te bevorderen (Hattie, 2009 in Van den
Bergh en Ros 2017) richt zich op wat er al goed is, is kritisch op hetgeen
beter kan en heeft aanwijzingen hoe de leerling verder kan.

13 | P a g i n a

Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie
3.1.: Onderzoeksdoel
Dit praktijkgericht, kwalitatief actieonderzoek is gericht op het
onderzoeken op welke wijze de onderzoeker Me-time kan vormgeven in
groep 4 van de onderzoeksschool, waarbij 4 (hoog) begaafde leerlingen
tot leren komen.
Het onderzoek is voor de onderzoeker een instrument tot persoonlijke
ontwikkeling als specialist hoogbegaafdheid. Voor de school is het een
stap vooruit in het bieden van passend onderwijs aan hoogbegaafden
tijdens Me-time.

3.2. Onderzoeksstrategie
Met de wens de eigen praktijksituatie voor hoogbegaafden tijdens Me-time
te verbeteren is er sprake van een actieonderzoek. De Lange et al. (2011)
geeft aan dat een actieonderzoek een cyclisch karakter heeft, echter lopen
de fases tijdens het onderzoek in elkaar over wat zichtbaar is in het
tijdspad. Tijdens het vooronderzoek wordt gekeken naar de huidige status
van Me-time. Data hiervoor worden verzameld middels een vragenlijst aan
collega’s over hun ervaring met Me-time en een interview met de
leerkracht uit groep 6A om te achterhalen wat haar ervaringen met Metime zijn. De focus ligt hierbij steeds op de hoogbegaafde leerlingen.
Gegevens die hieruit voortvloeien worden vergeleken met opgedane
literatuurkennis en liggen ten grondslag aan de wijze waarop Me-time
ingevuld gaat worden in groep 4 waarbij het uitgangspunt is de
hoogbegaafde leerling tot leren te laten komen. De resultaten hiervan
worden gemeten middels een tijdsteekproef om de taakgerichtheid te
meten en een vragenlijst voor de respondenten waarin ze aangeven in
hoeverre ze Me-time leuk vinden en zich erop kunnen concentreren. De
taakgerichtheid in combinatie met de waardering voor Me-time door de
respondenten vertaalt de onderzoeker tot een indicatie of de respondent
tot leren komt.

3.3.: Paradigma
Zowel het interpretatieve als het kritisch emancipatorische paradigma
sluiten aan bij een actieonderzoek. De subjectiviteit en
contextgebondenheid van dit onderzoek sluiten aan bij het interpretatieve
paradigma. Betekenisgeving van dit onderzoek vindt plaats in de sociale
context van de onderzoeksschool. De focus van dit onderzoek is gericht op
een verbeterplan voor Me-time waardoor hoogbegaafden tot leren komen.
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3.4 Respondenten
Tijdens het vooronderzoek vindt een video observatie en interview plaats
in groep 6A waarmee de leerkracht en de leerlingen mijn respondenten
zijn. De leerkracht is een vrouw die via omscholing voor het onderwijs
heeft gekozen en inmiddels 10 jaar onderwijservaring heeft. In deze groep
van 23 leerlingen, bestaande uit 12 jongens en 11 meisjes, zitten Maarten
en Winnie waarbij het vermoeden tot hoogbegaafdheid bestaat.
Het feitelijke onderzoek vindt plaats in groep 4B waar 4 leerlingen zijn
geselecteerd om deel te nemen aan dit onderzoek. Bij de eerste leerling
heeft een onderzoek plaatsgevonden dat een IQ van 145+ uitwees. Bij de
tweede leerling heeft een onderzoek uitgewezen dat hij naast zeer
begaafd ook veel kenmerken van dyslexie vertoont. Bij de derde leerling is
geen intelligentietest afgenomen maar bestaat er een vermoeden van
hoogbegaafdheid. De vierde leerling tenslotte is een leerling waarbij ook
het vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. Hij heeft het afgelopen
schooljaar succesvol de overstap vanuit groep 3 naar groep 4 gemaakt.

3.5.: Onderzoeksmethoden
Per deelvraag zijn meerdere onderzoeksmethoden gebruikt. Dit heeft als
voordeel dat er vanuit verschillende invalshoeken tot beeldvorming
gekomen kan worden.

3.5.1.: Wat zijn de huidige sterke en minder sterke punten van Me-time?
Om de huidige status van Me-time op de onderzoeksschool te achterhalen
ontvangen de collega’s uit de groepen 3 tot en met 8 een vragenlijst met
deels open vragen waarop zij hun beeld van Me-time kunnen geven.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een interview bij een collega uit
groep 6A om te achterhalen hoe zij Me-time inzet, hoe zij er tegenaan
kijkt en welke doelen zij nastreeft met Me-time. Deze collega is gekozen
gezien haar ervaring met Me-time. Het interview wordt aangevuld met
een video-observatie in haar klas tijdens een Me-time les.

3.5.1.1.:Vragenlijst collega’s
Om in een korte tijd van veel collega’s input te kunnen krijgen over hun
visie op de sterke en zwakke kanten van Me-time is voor een vragenlijst
gekozen. Zoekend naar de persoonlijke mening van collega’s krijgen zij
open vragen over de voordelen en nadelen van Me-time, wat zichtbaar is
bij de leerlingen tijdens Me-time en welke waardering zij dachten dat de
leerlingen zouden geven. Hiermee hoopt de onderzoeker inzicht te krijgen
in de resultaten van het toepassen van Me-time.
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3.5.1.2.: Interview
Aangezien het interview5 helpt beweegredenen, achtergronden en
ervaringen boven water te krijgen (De Lange et al., 2011) wordt dit
ingezet bij de collega uit groep 6A die op de onderzoeksschool de meeste
ervaring met Me-time heeft. De doelgerichte vragen worden vooraf
digitaal gedeeld met de betreffende collega, waardoor zij zich kan
voorbereiden. Het interview wordt vastgelegd door het uitschrijven
hiervan.

3.5.1.3.: Video-observatie
Met de keuze voor een video-observatie worden het handelen en de
interacties van zowel leerkracht als leerlingen zichtbaar (De Lange et al.,
2011). Een voordeel van beeldopname is de mogelijkheid beelden te
herhalen en controleren. Het nadeel is wel dat het beeld subjectief zal zijn
doordat de positie van de camera bepaalt wat er te zien is. Hetgeen er
omheen gebeurt en dus niet op beeld is gevangen kan niet meegenomen
worden in de analyse. Een ander punt van aandacht is de impact van de
aanwezigheid van een camera alsmede de onderzoeker als persoon. Om
die reden is ervoor gekozen te filmen vanaf 1 positie in de ruimte waarbij
onderzoeker de rol van bediener van de camera inneemt.

3.5.2.: Hoe kan de onderzoeker Me-time effectief inzetten in groep 4?
Door gebruik te maken van de analyses uit bovenstaande onderzoek in
combinatie met uitkomsten uit literatuur kan Me-time planmatig worden
aangeboden aan de leerlingen in groep 4, waarbij de hoogbegaafden tot
leren komen. Voor het plan hiervoor verwijst de onderzoeker naar
hoofdstuk 4 paragraaf 4.2.

3.5.3.: Komen hoogbegaafden tot leren tijdens Me-time?
Om te achterhalen of de respondenten tot leren komen wordt de
taakgerichtheid gemeten. Taakgerichtheid zegt iets over de betrokkenheid
bij het werk dat gedaan wordt. Daarmee is nog niet direct aannemelijk te
maken of de leerling daadwerkelijk tot leren komt, het is slechts een
indicatie. Om het beeld meer betrouwbaar te maken is ervoor gekozen de
taakgerichtheid, gemeten door de observant, te vergelijken met het beeld
van de leerlingen zelf.

3.5.3.1.: Observatie respondenten groep 4
De taakgerichtheid wordt gemeten met de tijdsteekproef6 (SLO
informatiepunt onderwijs en talentontwikkeling, 2018). Deze laat werkelijk
gedrag zien hoewel ik daarbij de interpretatie van dat gedrag het zwakke
5
6

Zie bijlage 5 voor het interview
Zie bijlage 6 voor de tijdsteekproef
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punt van de tijdsteekproef vindt. Zo zou wegkijken geïnterpreteerd
kunnen worden als afgeleid gedrag, echter kan het zijn dat de leerling aan
het nadenken is over zijn werk.

3.5.3.2: Vragenlijst geselecteerde hoogbegaafde leerlingen
De respondenten uit groep 4 krijgen op drie momenten een vragenlijst7
met zowel open als gesloten vragen. Door de vragenlijst op verschillende
momenten in te laten vullen zal de uitkomst minder momentafhankelijk
zijn.
De eerste keer wordt hij afgenomen nadat er slechts twee keer op deze
wijze is gewerkt. De tweede keer vier weken later en de derde keer acht
weken na het starten met deze werkwijze. In de vragenlijst kunnen de
leerlingen aangeven of ze Me-time leuk vinden en of ze hun aandacht erbij
konden houden. Dit kunnen ze aangeven door een kruisje te zetten onder
ja, een beetje of nee. Ook wordt gevraagd een cijfer voor Me-time te
geven. Afsluitend wordt gevraagd te beargumenteren waarom ze tot hun
cijfer komen.

3.6.: Ethiek
Gedurende het onderzoek heb ik me gehouden aan de vijf gedragsregels
uit de gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het HBO (Andriessen,
Onstenk, Delnooz, Smeijsters, Peij, 2010) waarbij een ‘pas toe of leg uit’
regel is verbonden. De methodologie voor onderzoek is gevolgd zoals in
dit hoofdstuk naar voren komt. Met de keuze voor een actueel thema voor
de onderzoeksschool wordt getracht een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van Me-time gericht op de hoogbegaafde leerlingen.
Voorafgaand aan het onderzoek is toestemming gevraagd en verkregen
voor zowel deelname als het opnemen van de resultaten. Bij leerlingen is
de toestemming zowel van henzelf als van hun ouders verkregen.
Vanwege privacy is ervoor gekozen namen te anonimiseren en zijn de
toestemmingsformulieren opvraagbaar.

3.7.: Validiteit
In verband met de validiteit wijzen De Lange et al. (2011) op het toetsen
van instrumenten en handelingen op het onderzoeksdoel. De validiteit van
het meten of de hoogbegaafde leerling tot leren komt is discutabel
doordat het grotendeels opgehangen is aan zijn taakgerichtheid. De
taakgerichtheid is geen garantie voor het komen tot leren. Het kan slechts
een indictie hiervan zijn. Bovendien ziet de onderzoeker een nadeel in de
afhankelijkheid van een interpretatie.
Om toch zo valide mogelijk te onderzoeken is er naast de tijdsteekproef
ook gebruik gemaakt van een vragenlijst voor de respondenten uit groep
7

Zie bijlage 7 voor de vragenlijsten van de respondenten uit groep 4, bij wie de namen zijn geanonimiseerd
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4. Bij deze vragenlijs is het Hawtorne-effect mogelijk, leerlingen geven
dan wenselijke antwoorden omdat ze bewust zijn van mijn onderzoek.

3.8: Betrouwbaarheid en triangulatie
Triangulatie draagt bij aan de betrouwbaarheid van een onderzoek (De
Lange et al, 2011). De Vlaming (2014) beschrijft meerdere vormen van
triangulatie. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van
Theorietriangulatie door meerdere theorieën met elkaar te vergelijken en
Methodetriangulatie. Hiermee heeft de onderzoeker zich ten doel gesteld
de betrouwbaarheid van de uitkomsten te vergroten.
Er is hier sprake van een context gebonden onderzoek, waarbij gebruik is
gemaakt van een kleine groep respondenten, gedurende een korte
periode, van generalisatie van uitkomsten kan daarmee geen sprake zijn.
Uitkomsten leiden slechts tot inzichten en nieuwe vormen van
betekenisverlening voor de lezer hiervan.

3.9.: Tijdspad
Zoals kenmerkend voor een actieonderzoek, laat het tijdspad zien dat
bepaalde fases door elkaar heen lopen. Bijstellen en anticiperen op de
situatie ligt hieronder ten grondslag.
Tijdspad
14 15 16

informatie verzamelen
afgebakend onderwerp kiezen
probleemstelling bepalen
deelvragen bepalen
aanleiding schrijven
theoretisch kader schrijven
methodiek bepaling
verzamelen data
analyseren data
onderzoek schrijven en bijwerken
feedback critical friends en derden
inleveren onderzoek
Figuur 6: Tijdspad
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Hoofdstuk 4: Data analyse
4.1.: Wat zijn de huidige sterke en minder sterke punten van Metime?
Zoals aangegeven is er gebruik gemaakt van input verkregen uit een
vragenlijst aan meerdere collega’s alsmede een interview en videoobservatie bij en met de leerkracht van groep 6A waarmee beeldvorming
over de sterke en minder sterke punten mogelijk is gemaakt.

4.1.1.: Vragenlijst
Uit de antwoorden van collega’s blijkt dat nog steeds niet alle collega’s
Me-time inzetten. De respons leverde 3 lijsten op van leerkrachten die
met Me-time werkten. Deze collega’s benoemden als positieve
kenmerken:
- Zelfontplooiing;
- Ruimte voor eigen creativiteit;
- Doelgericht werken;
- Op eigen niveau werken;
- Taakgerichte werkhouding /toewijding aan hun onderwerp;
- Intrinsieke motivatie;
- Autonomiebevordering;
Als nadelen werden aangegeven:
- Leerlingen richten zich snel op het maken van een PowerPoint, soms
al voordat ze voldoende informatie hebben verzameld;
- Jongere kinderen vinden het soms lastig hun doel voor ogen te
houden;
- Organisatorisch lastig (soms veel leerlingen tegelijkertijd “moeten”
helpen);

4.1.2.: Interview
Een interview8 met de leerkracht uit groep 6A gaf inzicht in haar
perspectief en doelen. Haar Me-time doel is het bieden van autonomie
waarmee ze motivatie en betrokkenheid van leerlingen wil vergroten. Zij
benoemt: “Je voelt de energie in de klas wanneer we aan Me-time
werken, en dat merk je tijdens andere lessen”. Ook spreekt zij over een
positieve energie in de groep, die gemotiveerd werkt in een relatief rustige
sfeer. Zelf gebruikt ze de tijd om persoonlijke gesprekken met leerlingen
te voeren waardoor ze de voortgang kan volgen. Feedback op het proces
is van belang om de leerlingen te kunnen volgen in hun leerproces. In de
gesprekken laat ze de leerling waar mogelijk zelf nadenken om tot een
antwoord te komen.

8

Zie bijlage 5
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Omdat de onderzoeker specifiek geïnteresseerd is in de opbrengsten voor
de (hoog) begaafde leerling wordt ingezoomd op twee leerlingen uit groep
6A die in deze categorie vallen. Bij de eerste leerling, laten we hem
Maarten noemen, blijkt het komen tot leren een uitdaging te zijn. De
leerkracht gaf aan van hemzelf terug te horen dat het goed ging en hij
lekker bezig was, zo zag zijn werkhouding er ook uit, maar hij kwam niet
tot het geven van een presentatie. Zijn ouders gaven aan dat Maarten
zich geen raad wist met deze lessen.
De andere leerling, laten we haar Winnie noemen, valt op in haar
creatieve keuzes. Waar klasgenoten volop doelen kiezen gericht op het
vergroten van kennis wat via internet gedaan kan worden, koos zij
bijvoorbeeld als leerdoel het verbeteren van haar basketbal vaardigheden
om te kunnen scoren.
Beide leerlingen lieten taakgericht gedrag zien tijdens de Me-time lessen,
echter bleek dat bij Maarten schijn. Door gerichter te vragen naar
gestelde doelen en werkwijze had Maarten wellicht eerder geholpen
kunnen worden om tot leren te komen.

4.1.3.: Video-observatie
In groep 6A is Me-time een wekelijks terugkerende routine. Middels videoobservatie9 heeft de onderzoeker gekeken naar het lesverloop waarbij is
gelet op zowel leerkracht- als leerlinggedrag.
De video-observatie toont dat de leerkracht voordat ze aan de
instructietafel gaat zitten checkt of alle leerlingen aan het werk kunnen.
Zodra dit het geval is neemt ze aan de instructietafel tijd voor korte
persoonlijke gesprekken afgewisseld met de ruimte voor leerlingen om te
komen met vragen. Wanneer een leerling vraagt hoe hij verder moet, stelt
zij de vraag “wat wilde jij leren?” waarmee ze de leerling aan het denken
zet en op het doel gericht stuurt. Wat ook opvalt is de respectvolle wijze
waarop deze leerkracht leerlingen aanspreekt, zo vraagt ze aan een
leerling “komt het even uit als ik jou wat vragen stel”?
Wanneer ze een leerling bij zich heeft geroepen kijkt ze samen met deze
leerling naar zijn werk en benoemt “kijk dit is wat we bedoelen” en geeft
hem vervolgens een de tip om iets toe te voegen waarover hij vertelt.
Aan de leerlingen valt op dat er gewerkt wordt en gesprekjes worden
gevoerd. De gesprekken tussen leerlingen bleken vooral gericht op het
werken te zijn. Kinderen laten aan elkaar zien wat ze gevonden hebben en
helpen elkaar. Andere leerlingen werken verder, zonder te reageren op
gesprekjes die plaatsvinden.

9

De video-observatie is opvraagbaar
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4.2.: Hoe kan de onderzoeker Me-time effectief inzetten in groep 4?
De combinatie van uitkomsten uit literatuur en antwoorden op de vraag
wat sterke en minder sterke punten van Me-time zijn levert zicht op deze
vraag.
Vanuit de vragenlijst voor leerkrachten komt naar voren dat de
organisatie een aandachtspunt is. Van den Berg en Ros (2017) geven
hiervoor de volgende tips die ingezet wordt tijdens Me-time in groep 4:
- Voldoende leermiddelen vraagt om een goede planning, een rooster
voor de computers, inschakelen van ouders en bibliotheek voor
bruikbare boeken
- Maak zoveel mogelijk tijd voor feedback, beperk hiervoor
organisatorische vragen door afspraken te herhalen, investeer in
zelfsturing van leerlingen. Laat kinderen zelf nadenken over een
vraag waarvoor ze de leerkracht eigenlijk niet nodig hebben om
zelfstandigheid te stimuleren;
- Materialen die leerlingen nodig hebben toegankelijk maken;
- Laat kinderen elkaar helpen;
- Leerlingen met een gebrekkige zelfsturing kunnen steun hebben aan
een stappenplan zoals de Meichenbaum beertjes.
- Start met een rondje waarin je kunt zien of iedereen kan beginnen.
- Door doelen vast te leggen weten leerlingen waar ze naartoe
moeten werken. Hier kunnen ze een stappenplan voor maken.
Om zorg te dragen dat leerlingen daadwerkelijk tot leren komen is het van
belang te werken aan een helder doel waarop feedback gegeven wordt
(Van den Bergh, Ros, 2017). Deze feedback geeft indien nodig aan wat er
goed gaat, is kritisch op wat er beter kan en stuurt hoe de leerling verder
kan. Zorgen voor een strakke organisatie waarbij leerlingen zelfstandig
aan het werk kunnen, elkaar helpen en zelf eventueel nodige materialen
kunnen regelen helpt mij om zoveel mogelijk tijd voor begeleiding en
feedback te creëren.
Aangezien de leerlingen in groep 4 beperkt toegang hebben tot het
gebruik van internet wordt er binnen Me-time veel gebruik gemaakt van
informatieboeken. Mijn ervaring leert dat het werken met de junior
informatieboekjes goed werkbaar is. De boekjes zijn dun en er is volop
keuze in verschillende onderwerpen. Doordat de boekjes dun zijn, kunnen
de leerling de opdracht overzien. De verschillende kopjes helpen de
leerling om ook hun eigen presentatie te verdelen in sub-onderwerpen.
De hoogbegaafde leerlingen hebben ook de mogelijkheid om helemaal zelf
een onderwerp te kiezen, mits ze gebruik kunnen maken van een
informatieboek over hun gekozen onderwerp. Hiermee wordt tegemoet
gekomen aan de behoefte aan autonomie.
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Om tegemoet te komen aan de behoefte aan structuur die uit de data
naar voren komt ben ik aan de hand van het TASC-model 10 tot het
volgende stappenplan gekomen:
1. Kies een onderwerp
2. Wat weet je al over het onderwerp
3. Zoek nieuwe informatie op in boeken op internet
 Op de computer mag je kiezen uit docukit of willemwever.kroncrv.nl of jeugdbieb.nl
4. Verwerk de nieuwe informatie in je eigen woorden
5. Geef aan wat je te weten bent gekomen dankzij de nieuwe
informatie.
6. Maar een eindproduct waarmee je anderen iets kunt leren
 Het eindproduct kan bijvoorbeeld zijn een muurkrant,
spreekbeurt, tentoonstelling of verslag.
7. Presenteer je eindproduct
Hierbij is bewust het stapje “wat heb ik geleerd” naar voren gehaald
vanwege het belang dat de onderzoeker hecht aan het bewust zijn van
hetgeen hij geleerd heeft bij de leerling. De leerling kan daarmee in zijn
presentatie aantonen wat hij geleerd heeft.

4.3.: Komen hoogbegaafden tot leren tijdens Me-time?
Er vanuit gaande dat 70% taakgerichtheid gemiddeld is (bron: normering
tijdsteekproef via: https://talentstimuleren.nl/thema/dubbelbijzonder/hulpmiddel/189-tijdsteekproef) zijn de respondenten bovengemiddeld
taakgericht. Tijn valt hierin wel op in zijn lagere scores. Een mogelijke
oorzaak kan daarbij liggen in het feit dat Tijn naar alle waarschijnlijkheid
dyslexie heeft. Opdrachten gericht op lezen frustreren hem aldus ouders.

10

Zie bijlage 8 voor het TASC-model van Belle Wallace (2002)
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Tijdsteekproef - taakgerichtheid
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Figuur 7: Tijdsteekproef

Kijkend naar hoe de leerlingen zelf hun taakgerichtheid beoordelen op hun
vragenlijst, wordt er 5 keer aangegeven dat ze ‘een beetje’ hun aandacht
erbij konden houden. Daar staat tegenover dat er 7 keer is aangegeven
dat ze hun aandacht er goed bij konden houden. Opvallend is ook dat de
eerste afname het meest gunstige resultaat laat zien. Dit kan ermee te
maken hebben dat de werkwijze op dat moment nieuw is. Bij de tweede
en derde afname zijn we vier en respectievelijk acht weken verder en
hebben de leerlingen al vaker met Me-time gewerkt. Het nieuwe was er
daarmee wel een beetje vanaf.
Afname 1:

Afname 2:

Lukte het je om je
aandacht erbij te
houden?

ja

een beetje

nee

Lukte het je om je
aandacht erbij te
houden?

ja

een beetje

nee

Afname 3:

Lukte het je om je
aandacht erbij te
houden?

ja

een beetje

nee

Figuur 8: Taakgerichtheid gezien door respondenten
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De leerlingen zelf schetsen daarmee het beeld dat ze 59% van de tijd
goed hun aandacht erbij kunnen houden en 41 % van de tijd een beetje.
Daarmee valt hun eigen beeld in vergelijking tot de steekproef wat minder
gunstig uit.
De vraag aan de leerlingen of ze Me-time leuk vinden wordt 3 van de 12
keer met een beetje’ beantwoordt. De andere 9 keer wordt ja als
antwoord gegeven. Geen enkele leerling heeft meer dan 1 x aangegeven
Me-time een beetje leuk te vinden en er wordt geen enkele keer
aangegeven Me-time niet leuk te vinden.
Afname 1

Afname 2

Vond je Me-time
leuk?

ja

een beetje

nee

Afname 3

Vond je Me-time
leuk?

Ja

Een beetje

Nee

Vond je Metime leuk?

Ja

een beetje

nee

Figuur 9: Waardering Me-time gezien door respondenten

Bij de drie afnames is ook gevraagd welk cijfer de leerling aan Me-time
zouden geven. De uitslag hiervan kan slechts gezien worden als een
indicatie voor het komen tot leren. Bij een lage waardering kan de oorzaak
liggen in een gebrek aan aansluiting met de belevingswereld, een te
moeilijke of te makkelijke taak, of geen plezierervaring. Een hoog cijfer
kan duiden op motivatie en dat laat zich vertalen in nieuwsgierigheid en
betrokkenheid. Die nieuwsgierigheid vertaalt de onderzoeker met een
mogelijke indicatie van het komen tot leren. Echter kan het ook zo zijn dat
de leerling een hoog cijfer geeft, maar het feitelijk wel prettig vindt een
uurtje niets te kunnen doen.
De leerlingen geven een gemiddeld cijfer van 7.9 voor Me-time wat
vertaald kan worden in een positief beeld.
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Welk cijfer zou jij Me-time geven?
12
10
8
6
4
2
0
Tijn

Sandra

afname 1

Emma

afname 2

Mohammed

afname 3

Figuur 10: Waardering Me-time beoordeeld door respondenten

Op de vraag om dit cijfer te beargumenteren kwam niet altijd een
antwoord, opmerkingen die de leerlingen wel zelfstandig opschreven
waren:
- “Leuk, maar kort”;
- “Dat was voor mij het beste cijfer”;
- “Interessant”;
- “Heel veel dingen geleerd”;
- “We mochten zelf iets doen”;
- “Ik wil het nog een keer doen”;
- “Niet heel leuk, maar ook niet heel stom”;
- “Gewoon”.
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Hoofdstuk 5: Conclusies
Aan de hand van kennis op basis van onderzoeksactiviteiten binnen
voorafgaand onderzoek worden conclusies verbonden. Deze conclusies zijn
context gebonden en kleinschalig uitgevoerd waarmee er geen sprake van
generalisatie kan zijn.
Om te komen tot een conclusie op de vraag “op welke wijze ik Me-time
kan vormgeven in mijn groep 4 waarbij 4 (hoog) begaafde leerlingen tot
leren komen” neem ik de lezer mee via de deelvragen.

5.1.: Wat zijn de huidige sterke en minder sterke punten van Me-time
Collega’s gaven allemaal aan dat leerlingen betrokken werken tijdens Metime. Deze betrokkenheid werd gezien in intrinsieke motivatie, creativiteit,
taakgerichtheid en toewijding. Dit oordeel van collega’s duidt erop dat de
geboden autonomie leidt tot motivatie dat zich uit in de waargenomen
betrokkenheid. Dit kan verklaard worden met behulp van de uitspraak van
Pink (2018) dat autonomie leidt tot motivatie.
De positief genoemde doel- en taakgerichtheid zet mij aan het denken. In
het kader van dit onderzoek is niet meegenomen of de taak- en
doelgerichtheid door de collega’s gemonitord wordt. Echter om te komen
tot leren is dit wel van belang. Leg ik daarnaast het genoemde nadeel dat
dat de organisatie soms lastig is dan kan dat een aanwijzing zijn dat er
onvoldoende tijd voor feedback mogelijk is. Deze feedback is juist het
meest krachtige instrument in het coachen van de leerling. Deze feedback
dient effectief te zijn, door gericht te zijn op het doel waarheen gewerkt
wordt en informatie te bevatten over hoe het nu gaat en hoe het verder
kan (Van den Bergh en Ros, 2017).
De door de collega’s genoemde mogelijkheid om te werken op eigen
niveau sluit prima aan op de leerbehoefte van de hoogbegaafde leerling
en kan zorgen voor de nodige uitdaging. De collega uit groep 6A gaf
tijdens het interview aan dat leerlingen die op alle CITO-toetsen laag
scoren moeite hebben om onderwerpen te kiezen waarvan ze echt iets
kunnen leren en wanneer ze dat wel doen lopen ze hierin vast. Het bieden
van structuur door het gebruik van een stappenplan helpt hierbij. Een
stappenplan is een onderdeel van de ondersteuning die leerlingen nodig
hebben. Voor de hoogbegaafde leerling is het stappenplan eveneens van
toegevoegde waarde met name doordat dit hulp biedt bij het plannen.

5.2.: Hoe kan de onderzoeker Me-time effectief inzetten in groep 4?
Een effectieve Me-time vraagt om een organisatie waarbij leerlingen
zelfstandig kunnen werken. Helpend hierbij is dat leerlingen weten dat ze
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hulp aan elkaar kunnen vragen, en dat eventueel nodige materialen
toegankelijk voor ze zijn. Het doel is dat leerlingen een steeds grotere
mate van zelfverantwoordelijk leren laten zien. Daarbij hebben leerlingen
de autonomie over eigen leerdoelen maar ook over het proces daar
naartoe en het eindproduct.
In groep 4 hebben de leerlingen binnen de autonomie die ze krijgen nog
een grote mate van ondersteuning nodig mede aangezien veel
vaardigheden die ze nodig hebben nieuw voor ze zijn. Dit betekent dat er
gerealiseerd moet worden dat leerlingen nog vaardigheden mogen leren
die nodig zijn voor een Me-time les. Het gaat hierbij om:
-

-

-

-

Leren om informatie te verzamelen uit boeken, via internet en via
deskundigen.
Leren op welke wijze je iets kunt presenteren en hoe je dit vorm
geeft.
Leren een doel kiezen, ik kies er hierbij voor om ze een kader
bestaande uit de aanwezige junior informatieboekjes, te bieden
waarbinnen ze een onderwerp voor hun leerdoel mogen kiezen.
Leren hoe ze informatie kunnen verzamelen. Dit geldt voor
informatie uit een boek, alsook van het internet en met behulp van
deskundigen.
Leren hoe ze met de computer om moeten gaan. In groep 4 moeten
veel kinderen nog leren hoe ze met Word kunnen werken en hoe ze
informatie van internet kunnen halen. Sommige leerlingen zijn er in
groep 4 al aan toe om een PowerPoint te maken. Dan is ook hierin
hulp nodig.
Leren hoe ze deelstappen kunnen zetten richting het eind doel, wat
inhoudt dat ze nieuwe dingen hebben geleerd die ze over kunnen
brengen aan anderen.

Uit de analyse blijkt het belang van een duidelijke structuur. Om die te
kunnen bieden ben ik aan de hand van het TASC-model 11 tot de
volgende stappenplan gekomen.
Bovengenoemde betekent dat Me-time in groep 4 vraagt om een
organisatie met oog voor het aanleren van vaardigheden die nodig zijn
binnen Me-time alsmede een grote mate van zelfstandigheid van
leerlingen tijdens het werken. Dit laatste creëert ruimte bij de leerkracht
om het proces van de leerling te begeleiden. In de begeleiding is feedback
waarbij wordt ingegaan op hetgeen goed gaat, beter kan en hoe het
verder moet en de leerling zelf aan het denken zetten een middel om
ervoor te zorgen dat de leerling tot leren komt.

11

Zie bijlage 8 voor het TASC-model van Belle Wallace (2002)
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5.3.: Komen hoogbegaafden tot leren tijdens Me-time?
De taakgerichtheid tijdens het werken aan Me-time is bovengemiddeld
volgens de tijdsteekproef. In combinatie met uitspraken van de
respondenten als “Leuk, maar kort”, “Interessant”, “Heel veel dingen
geleerd”, “We mochten zelf iets doen”, “Ik wil het nog een keer doen”;
ziet de onderzoeker een indicatie voor het tot leren komen.
Samen met de leerling vooraf een helder doel vast stellen en tijdens het
proces doelgericht feedback hierop geven maakt inzichtelijk bij de
presentatie of de leerling daadwerkelijk tot leren is gekomen. Echter is
een meting hiervan niet in dit onderzoek meegenomen.
Voor de hoogbegaafde leerling biedt Me-time ruimte voor uitdaging wat
tegemoet komt aan de mogelijkheid om te leren gaan met de groei
mindset (Dweck, 2013). Feedback van de leerkracht zal hierop moeten
inhaken. Kenmerken van de hoogbegaafde als creatief denken, een sterk
verbaal vermogen, analytisch denken, kritisch zijn en een onderzoekende
houding (van Gerven, 2015) hebben binnen Me-time alle ruimte om tot
ontplooiing te komen. Ook hier zal de leerkracht in zijn feedback alsmede
in het verwoorden van zijn verwachtingen van de eindproducten op aan
moeten sluiten

5.4.: Eindconclusie
De huidige invulling van Me-time sluit ook voor de hoogbegaafde leerling
al aan op zijn leerbehoeftes. Door het zelfverantwoordelijk leren, waarmee
de leerling in de hogere denkorde van Bloom mag functioneren wordt er
aangesloten bij de leerbehoefte van deze leerling. Me-time biedt de
leerling autonomie dat leidt tot motivatie om tot leren te komen. Het
doorlopen van een eigen proces met als resultaat een eigen eindproduct
zorgt ervoor dat iedere leerling op zijn eigen niveau kan werken. Mijn
advies is wel om wat de hoogbegaafde leerling betreft een helder einddoel
voor ogen te houden en de leerling zichzelf bewust laten zijn van wat hij
geleerd heeft, door vooraf aan te geven wat je al weet over het
onderwerp.
De vraag “Op welke wijze kan ik ME-time vormgeven in mijn groep 4,
waarbij 4 (hoog) begaafde leerlingen tot leren komen” kan worden
beantwoord door:
-

Zorg voor een goede organisatie;
Zorg bij iedere leerling voor een vooraf gesteld doel dat zowel
helder is voor de leerling als de leerkracht;
Zorg ervoor dat de leerling gemonitord wordt in zijn proces en
feedback krijgt waarmee hij aan het denken gezet wordt;
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-

Zorg ervoor dat leerlingen geleerd wordt hoe ze informatie kunnen
opzoeken, hoe de computer werkt, en hoe ze een eindproduct
kunnen maken.

Voor de hoogbegaafde leerling mogen hoge eisen worden gesteld op het
vlak van creatieve denken, kritisch zijn, en analyseren. Doorvragen en
vragen als “waarom zou dat zo zijn” en “waarom denk jij dat” of “zou het
ook anders kunnen” kunnen de hoogbegaafde leerling hierbij verder
helpen. Deze hoge eisen mogen voor deze leerling ook gericht zijn op het
leerdoel, ter voorkoming van onderpresteren.

29 | P a g i n a

Hoofdstuk 6: Reflectie
6.1.: Evaluatie gebruikte methodologie
Het interview met de leerkracht van groep 6A in combinatie met de videoobservatie heb ik als sterk ervaren doordat ze elkaar hebben versterkt.
Wat ik heb gehoord tijdens het interview heb ik teruggezien in de praktijk.
De vragenlijsten voor de respondenten uit groep 4 vond ik achteraf een
subjectieve meting. Argumenteren waarom ze tot een bepaald cijfer
kwamen leverde weinig diepgang op. Bij invullen in hoeverre de leerling
Me-time leuk vonden lijkt het erop dat de leerlingen hun emotie van het
moment niet los hebben gelaten tijdens het invullen. Een voorbeeld
hiervan is dat Sandra heeft aangegeven Me-time een beetje leuk te
vinden en zich niet helemaal kon concentreren nadat zij een conflict had
met haar tafelgenootje. Er staat tegenover dat juist Sandra de persoon is
die veel met Me-time heeft gewerkt eind groep 4 en in meerdere
presentaties heeft aangetoond veel geleerd te hebben, maar er ook enorm
van genoten te hebben. Sandra vroeg zelf vaak of ze verder mocht
werken aan Me-time en ging er thuis ook mee aan de slag.
Het onderzoek had in validiteit kunnen winnen door gebruik te maken van
een nulmeting en een eindmeting in opgedane kennis van de leerling.

6.2.: Aanbevelingen
Het onderzoek is gericht op vormgeving van Me-time in groep 4 met de
focus op het tot leren komen van hoogbegaafden binnen Me-time. Maar
Me-time wordt schoolbreed aangeboden aan alle leerlingen. Het is daarbij
goed te realiseren dat in groep 4 veel onderdelen nieuw zijn voor
leerlingen en de ondersteuningsbehoefte daarmee ook groter zal zijn dan
in de hogere groepen. Dat betekent dat het stappenplan zoals gebruikt in
groep 4 in de hogere groepen mogelijk losgelaten kan worden. Om toch
houvast te blijven bieden, beveel ik aan de overstap naar het TASC
model12 te maken echter mits de laatste stap: ‘wat heb je geleerd’ naar
voren wordt gehaald vanwege de relevantie van het bewustzijn hiervan bij
de leerling.

6.3.: Bijdrage onderzoek aan kennisontwikkeling
Het zoeken naar passende vormen van verrijking voor hoogbegaafden
eindigt op de onderzoeksschool niet zelden met het gebruiken van
kopieerbladen. Het huidige onderzoek is een mooie basis om het aanbod
voor hoogbegaafden te vergroten. De adviezen voor een passend Me-time
aanbod voor de respondenten uit groep 4 geven handvatten dit in de hele
school toe te passen. Het zal daarom ook zeker worden meegenomen in
12

Voor uitleg over het TASC-model verwijs ik naar bijlage 7
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het beleidsplan voor onderwijs aan (hoog) begaafden dat de onderzoeker
als change-agent mag gaan schijven komend schooljaar.

Nawoord
Dit onderzoek was nooit geworden wat het nu is zonder de inspiratie,
begrip, steun en het vertrouwen van lieve mensen om mij heen. Daarbij
wil ik in het bijzonder noemen: Dave Mollet, mijn lieve dochters Dana en
Lina, Esther van Raak – Claessens, Martine Geertse, Bernice Schilders,
Frank Storm, Hans Coninx, Trees Das en Frans Smulders.
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Bijlage 1: Schoolplan
1.1.: Schoolplan 2016-2020

1.2.: Presentatie toekomstgericht onderwijs – 06-12-2017

Thematisch werken + schoolprojecten =
We gaan samen voor vakoverstijgende thema’s
Me-time = invulling geven aan het begrip ‘autonomie’. Binnen
de schoolprojecten, maar ook in de reguliere setting zoeken
we momenten waarop leerlingen zelf invulling geven aan de
doelen die ze willen bereiken.
Werken met ‘Onderzoeksvragen’!
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Bijlage 2: Uitgangspunten Essential Schools

(Bron: Schoolplan Stelaertshoeve)

1. Learning to use one’s mind well
Het gaat hierbij om het opdoen van leerervaringen, en deze in echte
situaties toe te passen (Blijswijk, 2014). Steeds opzoek naar het
bewijs voor hetgeen gesteld wordt, in plaats van iets aannemen
omdat het gezegd wordt. De leerling moet leren hoe je een
probleem kunt oplossen. (Blijswijk, 2018)
2. Less is more, depth over coverage
Er wordt gestreefd naar diepgaande leerervaring, de stof leren
begrijpen en doorleven. Niet alleen de feiten en gebeurtenissen,
maar vooral de grote vragen als ‘welke rol speelt…, en welke invloed
heeft…en hoe zou je zelf….?’worden onder de aandacht gebracht.
Diepgang is belangrijk dan hoeveelheid lesstof (Blijswijk, 2014).
3. Goals apply to all students
Alle leerlingen werken aan dezelfde doelen het proces verschilt per
leerling. Samenwerking vergroot de mogelijkheid tot diepgang en
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gezamenlijke focus. Het onderwijs wordt afgestemd op de
leerbehoefte van een leerling of de groep (Blijswijk, 2014).
4. Personalization
Onderwijs en leren wordt zo persoonlijk mogelijk gemaakt. De
leerkracht is erop gericht om vanuit de relatie met de leerling een
maximaal rendement te halen (Blijswijk, 2014).
5. Student as worker, teacher as coach
De leraar is een actieve begeleider van het leerproces die de leerling
uitdaagt verder te gaan en de regie te nemen over het eigen leren
door te reflecteren (Blijswijk, 2014).
6. Demonstration of mastery
Geleerde vaardigheden worden waar mogelijk in echte situaties
toegepast. Van iedereen wordt verwacht dat hij doet wat hij kan en
zo een bijdrage levert aan de groep, de schoolgemeenschap en later
de samenleving (Blijswijk, 2014)
7. A tone of decency and trust
In de dagelijkse omgang laten leerkrachten merken aan hun
leerlingen hoge verwachingen te hebben in de zin van uitdaging,
stimuleren en verleiden op basis van respect en vertrouwen. De
leerkracht straalt naar zijn leerlingen uit ‘Ik weet dat je het kan dus
je gaat het doen’. Dit versterkt het zelfvertrouwen van de leerling
(Blijswijk, 2014).
8. Commitment tot he entire school
Het team is samen verantwoordelijk voor de hele school (Blijswijk,
2014)
9. Recources dedicated to teaching and learning
Kleine klassen, genoeg tijd voor overleg en alle keuzes worden
gemaakt op basis van de uitgangspunten (Blijswijk, 2014).
10 Democratie and equity
De omgang met elkaar staat model voor de democratisch principes
die worden nagestreeft (Blijswijk, 2014).
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10.
Learning to use one’s mind well
Het gaat hierbij om het opdoen van leerervaringen, en deze in echte
situaties toe te passen. Steeds opzoek naar het bewijs voor hetgeen
gesteld wordt, in plaats van iets aannemen omdat het gezegd
wordt. De leerling moet leren hoe je een probleem kunt oplossen.
(Blijswijk, 2018)
11.
Less is more, depth over coverage
Er wordt gestreefd naar diepgaande leerervaring, de stof leren
begrijpen en doorleven. Niet alleen de feiten en gebeurtenissen,
maar vooral de grote vragen als ‘welke rol speelt…, en welke invloed
heeft…en hoe zou je zelf….?’worden onder de aandacht gebracht.
Diepgang is belangrijk dan hoeveelheid lesstof.
12.
Goals apply to all students
Alle leerlingen werken aan dezelfde doelen het proces verschilt per
leerling. Samenwerking vergroot de mogelijkheid tot diepgang en
gezamenlijke focus. Het onderwijs wordt afgestemd op de
leerbehoefte van een leerling of de groep.
13.
Personalization
Onderwijs en leren wordt zo persoonlijk mogelijk gemaakt. De
leerkracht is erop gericht om vanuit de relatie met de leerling een
maximaal rendement te halen.
14.
Student as worker, teacher as coach
De leraar is een actieve begeleider van het leerproces die de leerling
uitdaagt verder te gaan en de regie te nemen over het eigen leren
door te reflecteren.
15.
Demonstration of mastery
Geleerde vaardigheden worden waar mogelijk in echte situaties
toegepast. Van iedereen wordt verwacht dat hij doet wat hij kan en
zo een bijdrage levert aan de groep, de schoolgemeenschap en later
de samenleving.
16.
A tone of decency and trust
In de dagelijkse omgang laten leerkrachten merken aan hun
leerlingen hoge verwachingen te hebben in de zin van uitdaging,
stimuleren en verleiden op basis van respect en vertrouwen. De
leerkracht straalt naar zijn leerlingen uit ‘Ik weet dat je het kan dus
je gaat het doen’. Dit versterkt het zelfvertrouwen van de leerling.
17.
Commitment tot he entire school
Het team is samen verantwoordelijk voor de hele school
18.
Recources dedicated to teaching and learning
Kleine klassen, genoeg tijd voor overleg en alle keuzes worden
gemaakt op basis van de uitgangspunten.
11 .Democratie and equity
De omgang met elkaar staat model voor de democratisch principes
die worden nagestreefd (Blijswijk, 2014).
37 | P a g i n a

Bijlage 3: Ethische verantwoording
Als onderdeel van mijn ethisch handelen heb ik toestemming gevraagd
aan personen die deel van mijn onderzoek zijn geworden. Deze
daadwerkelijke toestemmingen heb ik uit privecy overweging niet
toegevoegd, ze zijn wel opvraagbaar.
Begeleidende mail aan de respondenten, (mijn collega’s):
Lieve collega,
Voor mijn praktijkgericht onderzoek, waarmee ik mijn masteropleiding afrond
heb ik een vragenlijst ontworpen. Je zou me erg helpen door deze in te vullen.
Dat kost je ongeveer 10 minuutjes van jouw tijd.
Jouw antwoorden helpen mij een beeld te krijgen van de wijze waarop Me-time
in de verschillende klassen al dan niet wordt ingezet. Hieruit hoop ik
handvatten te krijgen om een ontwerp voor Me-time in groep 4 te maken
waarvan (hoog) begaafde leerlingen kunnen profiteren omdat het aansluit bij
hun leerbehoefte.
De van jou ontvangen gegevens zal ik anonimiseren waardoor alleen jij
en ik weten wat jouw antwoorden zijn. De antwoorden worden dan ook niet
zonder jouw toestemming gedeeld met anderen.
Mocht je interesse hebben in de algemene bevindingen, dan ben ik natuurlijk
bereidt deze geanonimiseerd met je te delen.
Alvast bedankt voor jouw hulp,
Renate Hemmen

Vraag om toestemming om te komen filmen in groep 6A
Toestemmingsverzoek om te filmen in groep 6A
Beste ouders / verzorgers van groep 6A,
Als juf wil ik graag blijven leren en mijzelf blijven ontwikkelen. Daarom ben ik op dit
moment een opleiding aan het afronden waarvoor ik een onderzoek mag doen. Dit
onderzoek gaat over het werken met Me-time op onze school.
Omdat de leerkracht van uw kind al heel veel werkt met Me-time zou ik graag op
donderdag 14 Juni in de klas komen kijken en filmen hoe zo’n les eruit ziet. De opnames
van deze les zullen door mij zorgvuldig en met respect voor de privacy van de leerlingen
behandeld worden, en niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.
Mocht u hier vragen over hebben, dan hoor ik dit graag. Wilt u mij laten weten, in een
reply of u toestemming geeft dat ik op 14 Juni kom filmen in groep 6A
Met vriendelijke groet,
Juf Renate Hemmen,
Leerkracht groep 4B
renate.hemmen@tangent.nl
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Verzoek tot toestemming deelname groep 4 leerlingen aan mijn
onderzoek:
Beste ouder van:___________
In het kader van mijn master opleiding ga ik een onderzoek doen naar
het leerrendement van (hoog) begaafde leerlingen uit groep 4 tijdens
Me-time. Hiervoor zou ik graag specifiek willen kijken naar het
leerrendement van uw zoon (dochter). Ik wil hiervoor gebruik maken
van een tijdsteekproef en een vragenlijst die ik aan hem (haar) ga
voorleggen. De uitkomsten hiervan zou ik graag willen opnemen in mijn
onderzoeksverslag.
Uiteraard zorg ik ervoor dat op geen enkele wijze uw zoon (dochter)
herkenbaar wordt gemaakt. Om deze reden zal ik gebruik maken van
een andere naam voor uw zoon (dochter).
Wanneer u hierover vragen heeft bent u ten alle tijden welkom en zodat
ik uw vragen kan beantwoorden
Wanneer u goedkeuring geeft zou ik hiervoor graag uw handtekening
ontvangen. In de klas heb ik hiervoor een formulier.
Met vriendelijke groet,
Juf Renate Hemmen
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Bijlage 4: vragenlijsten collega’s
Vragenlijst gebruik Me-time
In welke groep geef jij het huidige schooljaar les? 6
Hoeveel jaren onderwijservaring heb jij? 10
(Sinds je bent afgestudeerd)
Ja

Nee Geen
mening

X
Zet jij Me-time in tijdens jouw werkdagen?
X
Past Me-time bij jouw aanpak in de klas?
Krijgen al jouw leerlingen tijd voor Me-time? X
X
Vervangt Me-time op jouw rooster een vak?
Vraag 5: Wat zijn in jouw ogen sterke kanten van Me-time?
Antwoord:
Autonomiebevordering! Vergroten van de leermotivatie en dat zie je
terug in alle lessen!
Vraag 6: Wat zijn in jouw ogen minder sterke kanten van Metime
Antwoord:
Leerlingen richten zich snel op het maken van een powerpoint. Het is
soms lastig als leerkracht ervoor te waken dat de leerling informatie
verzamelt voordat ze aan een eindproduct werken.
Vraag 7: Wat vind jij dat kinderen moeten kunnen om met Metime te werken in jouw groep?
Antwoord:
Niet zoveel, wanneer leerlingen nog niet zoveel kunnen leg ik de lat
gewoon wat lager. Zo geef ik dan bijvoorbeeld eerst een lesje werken
met word of powerpoint.
Vraag 8: Wat zou ik aan de leerlingen zien wanneer ik een Metime les zou komen kijken in jouw klas?
Antwoord: Energie! Motivatie!
Vraag 9: Wat kun jij zeggen over de taakgerichtheid van jouw
leerlingen tijdens Me-time?
Antwoord: Hoger dan bij andere vakken. Denk ik 😉
Vraag 10: Welk cijfer zouden jouw leerlingen Me-time geven?
Waarom denk jij dat?
Cijfer: 9
Antwoord: Alle lln hebben aangegeven volgend jaar weer Me-time te
willen.

1.
2.
3.
4.
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Vragenlijst gebruik Me-time
In welke groep geef jij het huidige schooljaar les? 5
Hoeveel jaren onderwijservaring heb jij? +/- 7
(Sinds je bent afgestudeerd)
Ja

Nee Geen
mening

x
Zet jij Me-time in tijdens jouw werkdagen?
X
X
Past Me-time bij jouw aanpak in de klas?
Krijgen al jouw leerlingen tijd voor Me-time? X
X
Vervangt Me-time op jouw rooster een vak?
Vraag 5: Wat zijn in jouw ogen sterke kanten van Me-time?
Antwoord:
Zelfontplooiing, ruimte voor eigen creativiteit, doelgericht werken, op
eigen niveau aan de slag
Vraag 6: Wat zijn in jouw ogen minder sterke kanten van Metime
Antwoord:
organisatorisch soms lastig(veel kinderen tegelijk helpen), voor jongeren
kinderen moeilijk om een doel voor ogen te krijgen
Vraag 7: Wat vind jij dat kinderen moeten kunnen om met Metime te werken in jouw groep?
Antwoord:
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en motivatie tonen.
Vraag 8: Wat zou ik aan de leerlingen zien wanneer ik een Metime les zou komen kijken in jouw klas?
Antwoord:
Een grote groep gemotiveerde en zelfstandige kinderen die met een
eigen gekozen onderwerp aan de slag zijn. Voornamelijk kinderen die
met PowerPointpresentaties aan de slag omdat dit een van de weinige
mogelijkheden is die de kinderen kennen.
Vraag 9: Wat kun jij zeggen over de taakgerichtheid van jouw
leerlingen tijdens Me-time?
Antwoord:
Die vind ik heel sterk. De kinderen zijn (bijna) allemaal gemotiveerd.
Vraag 10: Welk cijfer zouden jouw leerlingen Me-time geven?
Waarom denk jij dat?
Cijfer: 9
Antwoord: Ik vind het knap dat veel kinderen zo gemotiveerd en
zelfstandig hiermee aan de slag kunnen gaan. Leuk om te zien hoe ze
meer over een eigen gekozen onderwerp te weten willen komen.

5.
6.
7.
8.
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Vragenlijst gebruik Me-time
In welke groep geef jij het huidige schooljaar les? 6
Hoeveel jaren onderwijservaring heb jij? 20
(Sinds je bent afgestudeerd)
Ja

Nee Geen
mening

x
Zet jij Me-time in tijdens jouw werkdagen?
x
Past Me-time bij jouw aanpak in de klas?
Krijgen al jouw leerlingen tijd voor Me-time? x
x
Vervangt Me-time op jouw rooster een vak?
Vraag 5: Wat zijn in jouw ogen sterke kanten van Me-time?
Antwoord:
Intrinsieke motivatie van de kinderen
Vraag 6: Wat zijn in jouw ogen minder sterke kanten van Metime
Antwoord:
Moeilijker voor de leerkracht
Vraag 7: Wat vind jij dat kinderen moeten kunnen om met Metime te werken in jouw groep?
Antwoord:
Enige mate van zelfstandigheid
Zelf een leerdoel kunnen bepalen
Weten hoe zij zelf het leerdoel kunnen behalen
Vraag 8: Wat zou ik aan de leerlingen zien wanneer ik een Metime les zou komen kijken in jouw klas?
Antwoord:
Volle bak interesse en volledige toewijding aan hun onderwerp
Vraag 9: Wat kun jij zeggen over de taakgerichtheid van jouw
leerlingen tijdens Me-time?
Antwoord:
Er lijkt heel hard gewerkt te worden, maar in werkelijkheid is het niet
altijd erg effectief. Afgeleid door plaatjes, filmpjes, elkaars onderwerpen,
e.d.
Vraag 10: Welk cijfer zouden jouw leerlingen Me-time geven?
Waarom denk jij dat?
Cijfer: 9
Antwoord: Ze denken en vinden het fijn om zelf de regie in handen te
hebben. Ze voelen dat het ook snel goed is waar ze mee bezig zijn.

1.
2.
3.
4.
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Bijlage 5: Interview
Interview met leerkracht groep 6A
1. Wat levert Me-time jou op als leerkracht?
Een moment waarbij ik de lln gemotiveerd aan het werk zie, kan
helpen bij dat wat ze leuk vinden om te leren en lln dingen zie
doen/leren die bij de gewone methodelessen niet aan bod komen.
Waar merk je dat aan?
Dat merk ik in gesprekken die ik voer met leerlingen, maar dat
haal ik bijvoorbeeld ook uit het feit dat ze vragen om meer tijd
voor Me-time.
2. Wat levert Me-time jouw leerlingen op?
Leermotivatie! Het leren van dingen die normaal gesproken niet
aan bod komen.
3. Wat merk jij aan jouw leerlingen tijdens Me-time?
Hogere netto werktijd, weinig afleiding. Lln die afgeleid zijn, zijn
meestal aan elkaar aan het laten zien wat ze hebben gevonden.
4. Zit er een verschil in taakgerichtheid tijdens Me-time en
andere lessen?
Ja.
Wat is het verschil dat jij ervaart?
Hogere netto werktijd, meer energie in de klas, ondanks dat lln
allemaal met iets anders bezig zijn toch relatieve rust in de klas.
5. Over welke onderwerpen mag Me-time gaan voor de
leerlingen?
In principe alles als het serieus wordt opgepakt. Zo is euthanasie
en palliatieve sedatie al voorbij gekomen. Als de lln en ik goed
letten op het soort foto’s dat getoond wordt bijvoorbeeld, kan er
heel veel. Ik wil onderwerpen over geweld of volwassen zaken niet
in de klas.
Zijn er grenzen wat de keuzevrijheid betreft?
Eigenlijk alles is mogelijk, behalve het ‘beter worden in gamen’.
De meeste games zijn gericht op vechten, wapens en doodmaken.
Dat wil ik niet in de klas. Minecraft en dan de adventuremode zou
wel kunnen. Verder kan alles als de lln het samen met mij kunnen
faciliteren. Als een kind wil leren koken, dan zal het zelf een
volwassene moeten regelen die daarbij gaat helpen. Datzelfde
geldt bijvoorbeeld ook voor het maken van natuurfoto’s. Als er een
andere volwassene bij aanwezig is, vind ik het al gauw goed.
Daarnaast moet het doel zijn dat het kind iets leert. Een heel jaar
lang tekenen is niet wenselijk. Als er een lijn in zit (steeds iets
nieuws of beter tekenen), dan kunnen we er samen naar kijken.
6. Hoe zou Me-time er bij jou uit zien zonder laptops /
chromebooks?
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Dan zouden we het meer op boeken moeten richten. Dat zou
prima te doen zijn, maar de laptop zorgt ook voor de ontwikkeling
van de digitale vaardigheden.
7. Welke middelen faciliteer jij?
Laptop, materiaal dat op school aanwezig is of waar ik gemakkelijk
aan kan komen. Ik probeer de kinderen zo veel mogelijk zelf te
laten regelen.
8. Waar staat Me-time ten opzichte van leerlijnen /
leerdoelen?
Het heeft geen link met de leerlijnen, maar dat wat kinderen al
geleerd hebben, kunnen ze gebruiken tijdens me-time. Lln
verzinnen zelf een leerdoel en een eindproduct, maar daarbij
hoeven ze geen rekening met de bestaande leerdoelen te houden.
9. Hoeveel tijd mag een Me-time project kosten?
Bij , bijvoorbeeld wanneer een leerling niet direct antwoord op
gestelde vragen kan krijgen, is het handig als lln een tweede
project opstarten, maar in de basis wordt een project eerst
afgerond. Het is niet erg als een lln een jaar met een onderwerp
bezig is. Tijdens de persoonlijke gesprekken houd ik de voortgang
in de gaten. Als een kind zich blijft ontwikkelen, dan is dat geen
probleem.
Waaraan meet jij de ontwikkeling van jouw leerlingen?
Ik kijk tijdens persoonlijke gesprekken of er voortgang zit in het
werk van de leerling.
Hoe vaak en hoe lang heb jij persoonlijke gesprekken met
Leerlingen?
Ik probeer iedere leerling om de week te spreken, dit kan ook heel
kort zijn, maar wil graag de vorderingen bekijken.
10.
Wat is in jouw ogen het succes van Me-time?
Autonomiebevordering! Vergroting leermotivatie en dat zie je terug in
alle lessen!
Wat is het precies dat jij terug ziet in de andere lessen?
Dat is lastig precies aan te geven, maar de werksfeer in de groep is
goed, er hangt een positieve energie in de groep.
11.
Wat is in jouw ogen het nadeel van Me-time?
Lln richten zich erg snel op het maken van een powerpoint. Daar ligt
een taak voor mij. In principe zijn alle eindproducten mogelijk.
Daarnaast moet ik er meer voor waken dat kinderen eerst informatie
of vaardigheden vergaren/opdoen. Soms zie ik te laat dat ze al met
het eindproduct bezig zijn.
12.
Wat betekent Me-time voor (hoog) begaafde
leerlingen?
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Mijn (waarschijnlijk) hoogbegaafde leerling loopt snel vast. Misschien
omdat hij jong is, misschien omdat zijn manier van denken in de weg
zit. Ik moet er op letten dat ik hem voldoende vrij laat, maar ook zeker
een vinger aan de pols houdt. In het begin heb ik bij hem te weinig
doorgevraagd, het ging altijd goed en hij was altijd lekker bezig, zei hij.
Achteraf hoorde ik van vader dat hij zich niet zo veel raad wist. Daar
moet ik eerder bij aansluiten.
13.
Zijn er leerlingen voor wie Me-time niet aansluit op de
leerbehoefte / wijze van leren?
Bij lln die op alle CITO-toetsen laag scoren, zie ik dat ze snel op
zoek gaan naar onderwerpen waar zij al veel van weten. Ik vind
het moeilijk om ze uit te dagen buiten de lijntjes te kleuren. Een
nieuw onderwerp zorgt er vaak voor dat deze lln vast lopen en
geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Ik denk dat me-time
misschien wel geschikt voor ze kan zijn, maar dat ik wat meer
moet voorkauwen, voorzetten geven.
14.
Hoe zorg jij dat alle leerlingen kunnen werken?
Feedback op het proces is van belang! Ik gebruik me-time voor
het doen van persoonlijke gesprekken met lln. In die gesprekken
bespreek ik de voortgang zodat ze aan de slag kunnen blijven.
Daarnaast kunnen lln tussen die gesprekken door vragen aan mij
stellen. Veelal laat ik de leerling zelf denken naar een oplossing,
soms moet ik ècht helpen.
15.
Wat moet een leerling kunnen om deel te kunnen
nemen aan Me-time bij jou? (werkhouding / vaardigheden)
Eigenlijk niet zo heel veel. Als de lln nog niet zo veel kunnen
(bijvoorbeeld digivaardigheden of opzoekvaardigheden) dan leg ik
gewoon mijn lat wat lager en begin met een les Word, Powerpoint
of Google bijvoorbeeld.
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Bijlage 6: Tijdsteekproef
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Bijlage 7: Vragenlijst leerlingen groep 4
Vragenlijsten afname 1:
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Vragenlijsten afname 2:
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Vragenlijst 3:
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Bijlage 8: TASC-model
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