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Hoofdstuk 1: Inleiding
In dit eerste hoofdstuk geef ik een korte beschrijving van het onderwerp van dit praktijkonderzoek.
Ook formuleer ik in dit hoofdstuk mijn eigen leerdoelen op inhoudelijk terrein en met betrekking tot het
leren onderzoeken. Daarbij beschrijf ik ook kort hoe dit leerproces is vormgegeven. Verder zal ik een
korte, globale omschrijving geven van ieder hoofdstuk.
Aan het begin van de opleiding Master Special Educational Needs, leerroute remedial teacher aan de
Fontys OSO Hogeschool werd ons gevraagd om na te denken over het onderwerp voor het
meesterstuk. In het begin vond ik het erg moeilijk om een onderwerp te bedenken, omdat het ook nog
zo ver weg leek en ik niet precies wist wat ik tijdens deze opleiding nog allemaal zou leren. In de loop
van de eerste paar weken kregen we echter veel informatie over oplossingsgericht werken. Dit leek
me wel een interessant onderwerp, met name wanneer ik het kon richten op de remedial teaching.
Ik ben in dit onderzoek op zoek gegaan naar mogelijkheden om oplossingsgericht werken in te zetten
in de remedial teaching. Ik denk dat het heel motiverend werkt voor kinderen om ze te betrekken bij
hun eigen leren en met name aandacht te besteden aan datgene waar kinderen wel goed in zijn. Dit
heeft een invloed op het competentiegevoel van kinderen.
Binnen het oplossingsgericht werken kwam ik in aanraking met verschillende werkvormen en
technieken die je kunt toepassen binnen het onderwijs en therapieën. Er werd echter niet zoveel
geschreven over oplossingsgericht werken binnen de remedial teaching. Daarom heb ik mijn
onderzoeksvraag hierop toegespitst: is oplossingsgericht werken ook inzetbaar binnen de remedial
teaching? Daarnaast ben ik ook benieuwd wat voor invloed heeft deze werkwijze op het
competentiegevoel en daarmee het zelfbeeld van kinderen. Ik wilde mijn onderzoek specificeren naar
een gebied, namelijk aanvankelijk lezen. Ik heb dit vertaald naar de onderzoeksvraag: Op welke
manier kan ik oplossingsgericht werken inzetten binnen remedial teaching op het gebied van
aanvankelijk lezen?
Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van een aantal werkvormen/technieken die toepasbaar
zijn voor mijzelf als RT’er, maar ook voor andere belanghebbenden. Ook wilde ik met dit onderzoek
mijn persoonlijke leerdoelen ontwikkelen.
De onderwerpen die voor dit onderzoek van belang zijn, zijn de volgende:
• Oplossingsgericht werken;
• Remedial teaching;
• Aanvankelijk lezen;
• Handelingsgericht werken;
• Inclusie.
Wanneer ik kijk naar mijn eigen ontwikkeling heb ik met behulp van dit onderzoek gewerkt aan de
volgende leerdoelen:
• Ik wilde een eigen praktijkonderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en evalueren.
• Ik wilde graag weten wat de stand van zaken was rondom remedial teaching.
• Ik wilde meer zicht krijgen op sociaal-emotionele aspecten en gedragskenmerken (motivatie,
zelfbeeld) en deze verantwoorden naar beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van functioneren.
• Ik wilde oplossingsgerichte technieken toepassen binnen de RT en voor mijzelf kunnen evalueren of
deze technieken bruikbaar zijn en effect hebben op het zelfbeeld en de schoolresultaten van de
betrokken leerlingen.
• Ik wilde aan de hand van literatuurstudie een selectie kunnen maken van welke literatuur relevant
was voor dit onderzoek.
Op deze doelen heb ik gereflecteerd in hoofdstuk 7.
Leeswijzer
Om een globale indruk te krijgen van wat er in dit onderzoek wordt besproken, zal ik kort de komende
hoofdstukken beschrijven.
In hoofdstuk 2 beschrijf ik mijn onderzoeksvraag. Ik beargumenteer de onderzoekbaarheid en ik
omschrijf het ideale antwoord op de onderzoeksvraag. Ook komen het draagvlak en de directe
aanleiding voor het onderzoek aan bod. Ik beschrijf verder wat er al over dit onderwerp is verschenen
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in de literatuur en welke meningen hierover bestaan. Ten slotte vertel ik mijn persoonlijke reden om tot
deze onderzoeksvraag te komen en waarom de onderzoeksresultaten ook voor anderen van belang
kunnen zijn.
In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksvraag geoperationaliseerd. Ook werk ik de belangrijkste
begrippen nader uit en ga ik dieper in op de nieuwswaarde van het onderzoek en de praktische,
maatschappelijk en theoretische relevantie. Ook de optimale opbrengst wordt verder uitgediept in dit
hoofdstuk.
In hoofdstuk 4 maak ik de vraagstelling functioneel. Ik beschrijf welke functie het onderzoek heeft en
welke strategie daarbij hoort. Ook komt het theoretisch kader en het conceptueel model aan bod. Aan
het eind van dit hoofdstuk geef ik aan welke keuzes ik heb gemaakt voor dit onderzoek en geef ik mijn
visie op inclusief onderwijs.
In hoofdstuk 5 beschrijf ik de uitvoering van mijn onderzoek. Als eerste specificeer ik de doelgroep
van mijn onderzoek. Vervolgens formuleer ik de deelvragen die uit mijn onderzoeksvraag zijn
ontstaan. Ook beschrijf ik mijn onderzoeksplanning en dataverzameling, en omschrijf ik mijn dataanalyse. Per deelvraag beschrijf ik de resultaten van het onderzoek en geef ik een interpretatie van
die resultaten.
In hoofdstuk 6 geef ik aan welke conclusies ik kan trekken naar aanleiding van dit onderzoek. Ook
doe ik aanbevelingen voor een eventueel verdere invoering van oplossingsgericht werken. Verder
geef ik aan hoe dit onderzoek als onderdeel kan worden gezien van een groter geheel, en welk
vervolgonderzoek hier op kan aansluiten.
Tenslotte bediscussieer ik in hoofdstuk 7 het uitgevoerde onderzoek en reflecteer ik op mijn eigen
leerproces.
Na deze algemene inleiding zal ik in hoofdstuk 2 de onderzoeksvraag beschrijven. Ook beschrijf ik de
aanleiding van het onderzoek, mijn persoonlijke reden voor de onderzoeksvraag, en beargumenteer ik
de onderzoekbaarheid.
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Hoofdstuk 2: Vraagstelling onderzoek
In dit hoofdstuk beschrijf ik mijn onderzoeksvraag. Ik beargumenteer de onderzoekbaarheid en het
ideale antwoord op de onderzoeksvraag. Ook komen het draagvlak en de directe aanleiding voor het
onderzoek aan bod. Ik beschrijf verder wat er al over dit onderwerp is geschreven en welke meningen
hierover bestaan. Ten slotte vertel ik mijn persoonlijke reden om tot deze onderzoeksvraag te komen
en waarom de onderzoeksresultaten ook voor anderen van belang kunnen zijn.
In dit praktijkonderzoek wil ik onderzoek gaan doen naar oplossingsgericht werken en hoe ik dit kan
inzetten binnen de remedial teaching, gericht op het aanvankelijk leesproces.
De belangrijkste vraag waarop dit onderzoek antwoord zal moeten geven is:
Op welke manier kan ik oplossingsgericht werken inzetten binnen remedial teaching op het gebied
van aanvankelijk lezen?
De deelvragen die nodig zijn om deze onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden zijn als volgt:
1. Hoe ziet de actuele situatie van en de visie over RT eruit?
2. Uit welke leerstappen bestaat oplossingsgericht werken en zijn deze uitvoerbaar binnen de
remedial teaching?
3. Op welke manier biedt de school aanvankelijk lezen aan en kan oplossingsgericht werken daar een
rol in spelen?
2.1 Onderzoekbaarheid van de vraag
Deelvraag 1 en 3 zijn te onderzoeken op basis van literatuurstudie. Deelvraag 2 wordt beantwoord
door subjectief en objectief de situatie op 2 momenten te vergelijken.
Deze hoofdvraag is een onderzoekbare vraag. Ook de doelgroep is helder gedefinieerd.
Deze vraag is onderzoekbaar door te kijken naar oplossingsgericht werken en met name te kijken
welke mogelijkheden er allemaal zijn om oplossingsgericht te werk te gaan binnen de RT in zijn
algemeenheid. Vervolgens wil ik kijken hoe ik oplossingsgericht werken zelf kan inzetten binnen RT. Ik
wil me dan specifiek richten op het gebied van aanvankelijk lezen omdat ik binnen de RT met een
aantal kinderen werk die moeilijkheden hebben binnen het aanvankelijk leesproces. Maar dit
onderzoek zou ook consequenties kunnen hebben voor kinderen die buiten deze doelgroep vallen,
maar die wel RT krijgen.
2.2 Ideale antwoord op de onderzoeksvraag
Het ideale antwoord zou zijn dat ik handreikingen vind (of ontwikkel) die betrekking hebben op
oplossingsgericht werken binnen de RT, waarmee zowel ikzelf, als ook anderen meteen aan de slag
kunnen gaan binnen de RT. Ook zouden mijn resultaten moeten leiden tot meer aandacht voor
oplossingsgericht werken binnen de school en het onderwijs in het algemeen.
2.3 Hier kan ik op voortbouwen (wat er al eerder geschreven is over dit onderwerp)
Er is al veel geschreven over oplossingsgericht werken. Er zijn al verschillende methodieken
ontworpen om te werken met oplossingsgericht werken en er is al divers onderzoek naar gedaan. Ik
hoef dus niet het wiel uit te vinden wat betreft dit onderwerp. Er is echter niet zoveel te vinden over
oplossingsgericht werken binnen de RT. Goei en Bannink (2005) geven aan dat de remedial teaching
in het basisonderwijs veelal probleemgericht is, waarbij het repareren van tekorten meer op de
voorgrond staat dan het uitgaan van de sterke kanten van een kind. In hun artikel staat eveneens dat
in de probleemgerichte benadering de professionele deskundigheid van de RT’er centraal staat, die
vragen stelt over problemen, oorzaken en fouten, om zo tot accurate probleemanalyse te komen. In
de oplossingsgerichte benadering, zo citeren zij De Shazer en Kim Berg (1988), construeert de cliënt
juist zijn sterke kanten en successen. Het gaat bij oplossingsgesprekken voornamelijk om ‘de
ontwikkeling van duidelijk geformuleerde doelen binnen het referentiekader van de cliënt en de
ontwikkeling van oplossingen die gebaseerd zijn op uitzonderingen op het probleem en op eerdere
competenties van de cliënt. Bij de aanpak van leerstoornissen kan de leerkracht de leerling helpen
met het ontwikkelen van een realistische kijk op zijn (leer)problemen en hem actief laten bijdragen aan
de oplossing van het probleem.
Door middel van eigen onderzoek kan ik zelf ervaring opdoen met het oplossingsgericht werken. Ook
kan ik op deze manier zelf ontdekken welke punten ik belangrijk vind om zelf toe te passen, en
zien/ervaren wat nou echt werkt. Essentieel hierbij is dat het erom gaat dat de remedial teacher met
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nadruk aandacht besteedt aan wat er goed gaat, aan de capaciteiten en mogelijkheden van de
kinderen, aan de krachtbronnen en de vaardigheden die nog ontwikkeld kunnen worden.
Samenwerking tussen RT’er en kind is hierbij nodig. De RT’er begeleidt het kind bij het stellen van
haalbare doelen die kans bieden op succes. En vervolgens richt de begeleiding zich op het werken
aan deze doelen, met aandacht voor wat er goed gaat. Het resultaat van deze oplossingsgerichte
begeleiding wil ik graag onderzoeken in dit onderzoek.
2.4 De directe aanleiding voor dit onderzoek
Ik heb op mijn stageschool binnen de RT veel kinderen die ik help bij het aanvankelijk leesproces. Het
lijkt me interessant en zinvol om te onderzoeken op welke manier ik oplossingsgericht werken kan
toepassen in de remedial teaching binnen het aanvankelijk lezen. Behalve voor mijzelf als RT’er kan
het ook een toevoeging zijn voor de IB’ers en leerkrachten van mijn stageschool, en voor collega
RT’ers.
2.5 Persoonlijke motivatie voor de onderzoeksvraag
Het is belangrijk voor zowel kinderen als leerkrachten/RT’ers/IB’ers dat je rekening houdt met wat het
kind wél kan. Er wordt heel vaak gekeken naar de negatieve aspecten: waar is het kind minder goed
in, welke diagnose heeft het kind, in welke situaties gaat het niet zo goed met het kind, enzovoorts. De
website van Presencing (http://presencing.nl/) zegt dat er volgens De Jong en Berg (1998) een
fundamenteel verschil bestaat tussen het denken en handelen gericht op het uitwerken van
oplossingen, en het denken en handelen gericht op het oplossen van problemen. Dit oplossen van
problemen noemen ze vaak het ‘wetenschappelijk’ of ‘medisch’ model. In tegenstelling hiermee wordt
in oplossingsgericht werken bij het uitwerken van de oplossingen vertrokken van de beschrijving die
de betrokkene geeft van de verandering die hij in zijn werk/leven wil bereiken. Wanneer er aan de
hand van oplossingsgericht werken gekeken wordt naar de positieve aspecten en dingen die wel goed
gaan, dan creëer je automatisch een positieve sfeer. Dit heeft zijn positieve uitwerking op het kind. Het
kind voelt zich competent omdat er gekeken wordt naar wat hij/zij wel goed kan en het kind voelt dat
er ook mogelijkheden zijn voor dingen waar hij/zij niet zo goed in is. Dit vind ik heel belangrijk in de
RT. Het kind voelt zich meestal al wat minder competent omdat hij/zij speciale onderwijszorg nodig
heeft. Dus is het belangrijk om het kind zich wel competent te laten voelen binnen de RT. De
positiviteit, het samen zoeken naar wat wel werkt, naar doelen en oplossingen, spreken me erg aan.
Daarom heb ik gekozen voor dit onderwerp.
2.6 Verschil in meningen over dit onderwerp
Naast oplossingsgericht werken bestaat er ook probleemgericht werken. Dit wordt ook wel de
traditionele psychotherapie genoemd. Hierbij beslist de therapeut als deskundige wat de beste
oplossing is voor de problemen van de cliënt. Volgens de probleemgerichte aanpak zou er een
logische samenhang bestaan tussen problemen en hun oplossingen.
Volgens de website van BrandNewDay (http://www.brandnewway.nl/oplossingsgericht-werken/), werd
oplossingsgericht werken aanvankelijk ontwikkeld als antwoord op de traditionele psychotherapie.
Oplossingsgericht werken beoogt juist samen te werken met de cliënt, die tenslotte zijn eigen situatie
het best kent, om zo tot een goed werkende oplossing te komen die pragmatisch en realistisch is en
aansluit bij de behoefte van de cliënt. Het resultaat is een respectvolle, kortdurende therapie of
coaching die werkbare oplossingen oplevert. De cliënt behoudt daarbij zelf verantwoordelijkheid en
eigenaarschap bij het realiseren van de benodigde veranderingen.
Vanuit onze traditionele opvattingen zijn we geneigd problemen te analyseren om zo de oorzaak te
achterhalen. Het wegnemen van de oorzaak is dan meestal de beoogde oplossing van het probleem.
Bij oplossingsgericht werken is het niet perse noodzakelijk dat de oplossing evenredig is aan het
probleem.
2.7 Relevantie van de onderzoeksvraag voor anderen
De doelgroep binnen dit onderzoek is een zeer herkenbare doelgroep in de theorie en praktijk. Er zijn
een heleboel kinderen binnen de RT die moeite hebben met het aanvankelijk lezen. Daarom is dit
onderzoek interessant voor anderen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij kinderen met
leesproblemen. In de theorie rondom leesproblemen wordt vaak gesproken over interventies die gaan
over het opdoen van succeservaringen op lees- en spellinggebied. Wanneer je oplossingsgericht te
werk gaat met deze kinderen zou het competentiegevoel van het kind mogelijk vergroot kunnen
worden. Dit geldt echter niet alleen voor kinderen die moeite hebben met aanvankelijk lezen, maar is
ook algemeen inzetbaar binnen bijvoorbeeld het rekenonderwijs of het spellingsonderwijs.
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Deze vraag is dus niet alleen interessant voor RT’ers, maar voor iedere werknemer binnen het
onderwijsveld.
Na de omschrijving van de achtergrond van en mijn eigen motivatie voor het komen tot de
onderzoeksvraag, komt in hoofdstuk 3 de verantwoording en operationalisering van de vraagstelling
aan de orde.
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Hoofdstuk 3: Verantwoording en operationalisering van de
vraagstelling
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag geoperationaliseerd. Ook werk ik de belangrijkste
begrippen nader uit en ga ik dieper in op de nieuwswaarde van het onderzoek en de praktische,
maatschappelijk en theoretische relevantie. Ook de optimale opbrengst wordt verder uitgediept in dit
hoofdstuk.
Aanvankelijke vraagstelling
Wat voor effect heeft een oplossingsgerichte
aanpak op de motivatie van kinderen met
leesproblemen bij het aanvankelijk lezen in
groep 3?

Definitieve vraagstelling
Op welke manier kan ik oplossingsgericht
werken inzetten binnen RT op het gebied van
aanvankelijk lezen?

3.1 Operationalisatie van de verschillende onderdelen van de onderzoeksvraag
‘Oplossingsgericht werken’
Volgens de website van Werken Aan Wat Werkt
(http://www.werkenaanwatwerkt.nl/oplossingsgericht1.html) werd oplossingsgericht werken in het
begin van de jaren ’80 in Amerika ontwikkeld. De grondleggers van het oplossingsgericht werken
waren Insoo Kim Berg en haar echtgenoot Steve de Shazer. Zij ontwikkelden de ‘Solution-Focused
Brief Therapy (SFBT)’. In eerste instantie werd deze therapie ontwikkeld als tegenhanger van de
traditionele psychotherapie, de probleemgerichte, jarenlang durende therapieën, die toen in de mode
waren.
De essentie van oplossingsgericht werken is dat het zoeken naar de achtergronden van een probleem
niet alleen onnodig is, maar dat het zelfs remmend werkt. Alle energie wordt gericht op wat fout is. Het
creëren van oplossingen is iets wezenlijk anders dan het aanpakken van een probleem.
Oplossingsgericht werken gaat er vanuit dat er geen verband hoeft te bestaan tussen probleem en
oplossing. Zonder oorzaken te kennen en zonder problemen uitgebreid te analyseren zijn oplossingen
mogelijk waarover cliënten zeer tevreden blijken. Ook wordt de cliënt beschouwd als expert. Doelen
worden geformuleerd binnen het referentiekader van de cliënt en de ontwikkeling van oplossingen is
gebaseerd op uitzonderingen op het probleem.
‘RT (Remedial Teaching)’
Volgens de website van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching
(http://www.lbrt.nl/index.php) houdt remedial teaching (RT) in dat er (pedagogische of didactische)
hulp wordt verleend aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door een bepaalde
leer- en of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Maar er kan
ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen extra
aandacht en zorg gebruiken.
Volgens RT-bureau Avant (http://www.bureau-avant.nl/Remedial%20teaching2.htm) houdt de hulp in
dat de leerling die aangemeld wordt bij de remedial teacher (RT’er) onderzocht wordt door middel van
een intakegesprek, toetsen, testen en/of observaties. De RT’er probeert een beeld te krijgen van de
leerling en zo te ontdekken waar het probleem zit. Ook gesprekken met ouders en eventueel de
school van het kind kunnen bijdragen aan een zo duidelijk mogelijk beeld. Wanneer dit duidelijk is
(diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere welke
doelen bereikt moeten worden. De behandeling die dan volgt heet Remedial Teaching. Het is hulp die
volledig is toegespitst op het probleem van de leerling, het is maatwerk aan de hand van een
hulpvraag.
De RT’er kan niet alleen curatief hulp geven (dus als de problemen al bestaan en gesignaleerd
worden), maar ook preveventief. Dat wil zeggen dat er met het kind gewerkt wordt om te voorkomen
dat er problemen zullen ontstaan, bijvoorbeeld door extra uitleg te geven of door aangepaste instructie
toe te passen.
Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende 6 weken tot
3 maanden 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven op school of in de eigen
praktijk. De bedoeling is dat de leerling na deze periode (of eventueel na een verlenging) weer met de
eigen groep mee kan doen.
De RT’er kan op verschillende manieren hulp bieden:
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● Individuele hulp
● Hulp in niveaugroepjes waarin kinderen zitten met vergelijkbare hulpvragen
● In aparte klassen, eventueel met gemengde niveaus, maar wel binnen dezelfde vakgebieden (bijv.
een leesgroepje).
‘Gebied van aanvankelijk lezen’
Volgens de website van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling
(http://www.slo.nl/primair/leergebieden/ned/taalsite/lexicon/00378/) is het gebied van aanvankelijk
lezen het beginnende lezen in groep 3, waarbij de nadruk ligt op het leren verklanken van eenvoudige
woorden (het toepassen van de elementaire leeshandeling) met als uiteindelijk doel het begrijpen van
de gelezen tekst. Het kind doorloopt deze fase in de regel in de leeftijd van 6 tot 7 jaar. Het leesniveau
in deze fase ligt van avi 1 tot en met avi 3.
‘Inzetten’
In deze context bedoel ik met het woord ‘inzetten’ voornamelijk: gebruiken. Ik wil kijken op welke
manier ik oplossingsgericht werken kan gebruiken binnen remedial teaching.
Ik wil graag accent leggen op alle 3 de dikgedrukte aspecten. Ik vind ze alle drie erg van belang
binnen mijn onderzoek en verbind dus ook aan elk aspect een deelvraag.
De deelvragen die nodig zijn om deze onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden zijn dan ook
als volgt:
● Hoe ziet de actuele situatie van en de visie over RT eruit?
● Uit welke leerstappen bestaat oplossingsgericht werken en zijn deze uitvoerbaar binnen de remedial
teaching?
● Op welke manier biedt de school aanvankelijk lezen aan en kan oplossingsgericht werken daar een
rol in spelen?
3.2 Nieuwswaarde en belang van het onderzoek
Oplossingsgericht werken in het onderwijs komt eigenlijk voort uit ‘Oplossingsgerichte therapie’.
Volgens de site met artikelen van Coert Visser (http://artikelencoertvisser.blogspot.com/2008/01/eenkorte-geschiedenis-van.html) zijn er rond het jaar 2000 op verschillende plekken groepen mensen aan
de slag gegaan met de oplossingsgerichte aanpak buiten de therapiecontext. De oplossingsgerichte
benadering wordt nu toegepast in therapie, in scholen en in organisaties. Er worden veel lezingen en
workshops gegeven gericht op oplossingsgericht werken/coachen. En de aanpak wordt niet alleen in
één op één gesprekken toegepast maar ook in teams en in organisatieverandering. Oplossingsgericht
werken staat dus wel in de belangstelling binnen het onderwijs. Er is echter nog niet veel geschreven
over oplossingsgericht werken binnen de RT. Er zijn verschillende boeken geschreven gericht op
oplossingsgericht onderwijzen, maar niet specifiek gericht op individuele begeleiding. Ik ben er wel
zeker van dat je oplossingsgericht werken in kunt zetten binnen de RT, maar vraag me af welke
aspecten bruikbaar zijn hiervoor en wat dat voor een effect heeft op de kinderen.
Door middel van dit onderzoek wil ik daarom onderzoeken op welke manier ik oplossingsgericht
werken kan inzetten binnen de RT, en welke aspecten bruikbaar zijn hiervoor. Ik vind dat
oplossingsgericht werken goed bij mij past. De positiviteit, het samen zoeken naar wat wel werkt, naar
doelen en oplossingen, spreken me erg aan. Daarnaast vind ik het heel interessant om op de hoogte
te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs, en zie ik oplossingsgericht werken wel
als een positieve ontwikkeling. Ik hoop dan ook dat ik collega’s binnen mijn stageschool kan inspireren
om ook oplossingsgericht aan de slag te gaan.
3.3 Praktische en maatschappelijke relevantie
Uit de visie van de school (http://www.obsdekring.net) komt naar voren dat de school het erg
belangrijk vindt dat er actief wordt ingegaan op verschillen tussen kinderen. Er is sprake van erkende
ongelijkheid: niet alle kinderen zijn hetzelfde, hebben te maken met dezelfde context en kunnen
hetzelfde bereiken. De school moet hier rekening mee houden en het onderwijs daarop afstemmen.
Niet de confrontatie maar de dialoog staat hierbij centraal.
Naar mijn mening sluit dit ook aan bij passend en inclusief onderwijs: nu zitten kinderen met een
stoornis of handicap vaak ‘apart’ in een speciale school, en worden ze helaas vaak als ‘anders’
gezien. Wanneer deze kinderen ook naar een reguliere (basis)school zouden gaan, denk ik dat de
maatschappij meer gewend zal raken aan het idee van een handicap/stoornis hebben, en dat het
hebben van een handicap/stoornis meer geaccepteerd wordt. Ook zullen deze kinderen meer
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gestimuleerd worden in de omgeving van een reguliere school, waardoor ze waarschijnlijk ook
succesvoller zullen zijn. Dit omdat klasgenootjes hen in hun presteren omhoog kunnen trekken.
In de visie van de school staat dat wanneer kinderen als gevolg van een probleem in het leren een
negatief zelfbeeld ontwikkelen, het erg belangrijk is om te onderzoeken op welke manier zij deze
kinderen ondersteuning kan bieden. Aan de hand van dit onderzoek kan ik hierin een stapje bijdragen.
Ik vind het ook belangrijk om te werken aan oplossingen in plaats van problemen bij passend en
inclusief onderwijs. Zelfbeeld van kinderen beperkt zich niet alleen tot het gebied van de feitelijke
stoornis of tot de school, maar het strekt zich over het hele leven van een kind of de volwassene die
het later zal worden. Dit betekent dus dat een negatief zelfbeeld een kind kan beperken in zijn
functioneren, in keuzes die het kind maakt, de sociale omgang met anderen enzovoorts.
Het is dus praktisch en maatschappelijk relevant dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen,
zodat ze zich zelf verder kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen.
3.4 Theoretische relevantie
-Oplossingsgericht werkenMet betrekking tot oplossingsgericht werken is er redelijk veel achtergrondliteratuur of onderzoek te
vinden. Veel literatuur gaat over oplossingsgerichte therapie. Maar uit literatuur gericht op
oplossingsgericht onderwijzen (Mahlberg & Sjöblom, 2008; Cauffman & van Dijk; 2009) komt een
aantal hulpmiddelen en technieken naar voren die goed toepasbaar zijn in onderwijssituaties. Hierbij
gaat het om zaken als benaderingen, gesprekstechnieken, feedback geven, complimenten geven,
aanpassingen maken in taalgebruik en een positief klimaat scheppen. In dit onderzoek wordt bekeken
of en op welke manier ik deze hulpmiddelen en technieken kan inzetten binnen de RT. Er wordt dus
onderzocht of oplossingsgericht werken daadwerkelijk een methodiek is die inzetbaar is in de RT, en
wat het resultaat hiervan kan zijn. Dit kan ook voor andere scholen die werken met RT een relevante
opbrengst zijn.
-Remedial teachingLiteratuur over RT en de actuele rol van de RT’er is vooral te vinden in het koersplan (2006) dat is
opgesteld door de LBRT (Landelijk Beroepspraktijk Remedial Teaching). Het gaat hier dan met name
om het beroepsprofiel, de gedragscode en de visie over de kerntaken van de remedial teacher. Deze
zijn vertaald naar competenties en gedragsindicatoren. Deze literatuur dient eigenlijk voor een groot
deel als achtergondinformatie, omdat de rol van de RT’er aan het veranderen is en ik deze voor
mezelf (maar ook voor andere RT’ers en scholen) in beeld wil brengen.
-Aanvankelijk lezenOok literatuur over het aanvankelijk leesproces is niet zo moeilijk te vinden. Het gaat hier echter vooral
om de onderwijssituatie van mijn stageschool en de methode Veilig Leren Lezen die voor aanvankelijk
lezen wordt gebruikt. Literatuur over aanvankelijk lezen (Huizenga, 2001; Ahlers & Mortel, 2008) richt
zich in grote mate op leerdoelen, klassenmanagement, differentiatie, instructie en de aanpak van
risicolezers. Ook deze literatuur dient voor een groot deel als achtergrondinformatie omdat ik vanuit de
RT verder ga op wat in de klas is behandeld. Het is dus belangrijk als RT’er om hiervan op de hoogte
te zijn.
3.5 Optimale opbrengst
De optimale opbrengst van dit onderzoek bestaat uit handreikingen, tips en ideeën voor de praktische
uitvoering van oplossingsgericht werken binnen de RT. Zodat ik in het vervolg in mijn omgang met
kinderen binnen de RT (en ook als leerkracht) rekening te werk ga met een oplossingsgerichte
aanpak.
Na deze toelichting op en verantwoording van de onderzoeksvraag komt in hoofdstuk 4 de
onderzoeksstrategie en het theoretisch kader aan bod.

Paula Rongen

Meesterstuk master SEN

9

“Yes we can!”

Oplossingsgericht werken in de RT

Hoofdstuk 4: Onderzoeksstrategie en theoretisch kader
In dit hoofdstuk maak ik de vraagstelling functioneel. Ik beschrijf welke functie het onderzoek heeft en
welke strategie daarbij hoort. Ook komt het theoretisch kader en het conceptueel model aan bod. Aan
het eind van dit hoofdstuk geef ik aan welke keuzes ik heb gemaakt voor dit onderzoek en geef ik mijn
visie op inclusief onderwijs.
4.1 Onderzoeksfunctie en onderzoeksstrategie
Dit onderzoek in het kader van de opleiding Master SEN is een praktijkonderzoek en wordt uitgevoerd
op basisschool de K. De functie van dit onderzoek is vooral ontwerpend. Ik wil namelijk door middel
van dit onderzoek onderzoeken of oplossingsgericht werken inzetbaar is binnen de RT en of dit een
positief effect heeft op het (subjectieve) zelfbeeld/competentiegevoel van kinderen en op de resultaten
van het leesproces. Hiervoor ga ik vier kinderen volgen in een vastgestelde periode, met een beginen een eindmeting.
De objectieve beginsituatie van deze kinderen breng ik in kaart aan de hand van gegevens uit toetsen
van Veilig Leren Lezen en het CITO leerlingvolsysteem, de leerlingdossiers, korte diagnostische
gesprekjes en de zelfbeeldschaal van oplossingsgericht werken.
Om een antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag wil ik aan het einde van de onderzoeksperiode
nogmaals de zelfbeeldschaal laten invullen en houd ik nogmaals met elke leerling een kort
diagnostisch gesprekje. (Subjectieve situatie) Ook wil ik kijken naar de nieuwe toetsgegevens van
Veilig Leren Lezen en CITO. (Objectieve situatie).
Maar ik wil eerst onderzoeken wat de actuele situatie in Nederland is voor de RT’er, wat nu precies
het aanvankelijk leesproces inhoudt en welke hulpmiddelen en technieken er zijn gericht op het
gebied van oplossingsgericht werken.
4.2 Theoretisch kader en conceptueel model
Vanuit de literatuur gericht op aanvankelijk leesproblemen in combinatie met zelfbeeld, wordt er veel
gesproken over het opdoen van succeservaringen. Dit sluit naar mijn inzicht heel goed aan op
oplossingsgericht werken. Ik wil hierbij kijken naar de hulpmiddelen en technieken van
oplossingsgericht werken die ik goed kan toepassen binnen de RT. Hierbij gaat het om zaken als
benaderingen, gesprekstechnieken, feedback geven, complimenten geven, aanpassingen maken in
taalgebruik en een positief klimaat scheppen. Er wordt dus onderzocht of oplossingsgericht werken
daadwerkelijk een methodiek is die inzetbaar is in de RT, en wat het resultaat hiervan kan zijn.
Ik ga in dit onderdeel in op oplossingsgericht werken, de rol van en de visie op remedial teaching,
aanvankelijk leesonderwijs en inclusief onderwijs.
-Oplossingsgericht werkenVolgens Bannink (2007, p. 11) werd oplossingsgericht werken in de jaren tachtig van de vorige eeuw
ontwikkeld door De Shazer, Berg en hun collega’s van het Brief Family Therapy Center in Milwaukee,
VS. Zij gingen ervan uit dat de voorgestelde oplossing het probleem vaak in stand hield en het niet
oploste. En dat er een oplossing gevonden werd, zonder dat aandacht besteed werd aan het ontstaan
van het probleem.
Er ontstond de mogelijkheid om in therapie, onderwijs, coaching en mediation oplossingsgericht te
werken. Het gaat dan niet langer over exploratie en analyse van het probleem, het stellen van een
diagnose en het voorschrijven van de behandeling door de deskundige om symptoomreductie te
bewerkstelligen. Een oplossingsgerichte aanpak helpt je een toekomst te visualiseren waarin het
probleem is opgelost en het helpt de ander stap voor stap zijn eigen hulpbronnen aan te boren en zèlf
oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld: een leerkracht ergert zich aan het gedrag van haar leerlingen.
Vanuit de pauze rennen ze door de gang, lopen andere kinderen voor de voeten en stormen de klas
binnen. De leerkracht legt deze situatie voor aan haar groep en gaat in gesprek met de kinderen. Zij
schetst samen met de kinderen de gewenste situatie wanneer dit probleem zich niet meer voordoet.
De kinderen komen met reacties zoals: dan lopen we rustig en vrolijk, etc. Dit zou de start kunnen zijn
van een oplossingsgerichte aanpak.
‘Meer doen van wat werkt’ is de manier van denken die cruciaal is bij het oplossingsgericht denken. In
bijlage 1 staat een vergelijking tussen probleemoplossend en oplossingsgericht denken.
De Shazer formuleerde een drietal basisregels over oplossingsgericht werken met cliënten (er wordt
steeds gesproken over cliënt in het oplossingsgerichte model):
● Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders.
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Mensen zijn gewoontedieren. Routines, gewoonten, gebruikelijke manieren van reageren zijn allemaal
erg nuttig op een paar uitzonderingen na. Als in zekere context een gewoonte geen goede gewoonte
blijkt te zijn, moet je er gelijk mee stoppen, de ervaring meenemen en beginnen met iets anders dat
(hopelijk) wel werkt. “Maar wanneer de aanpak niet meer werkt en we het gevoel hebben iets nieuws
te moeten proberen, wil dat nog niet zeggen dat we alles dat we daarvoor deden meteen moeten
vergeten. Het kan al voldoende zijn om een beetje van het normale pad af te gaan en een detail toe te
voegen aan het gebruikelijke situatie.” (Mahlberg, 2008, p. 14).
● Als iets wel (of beter) werkt, doe er dan meer van.
Mensen hebben nogal eens de neiging om naar iets nieuws te zoeken om zich zekerder/veiliger/gelukkiger/tevredener (of noem maar op) te voelen. Daarbij gaan ze gemakkelijk voorbij aan de
succeservaringen die ze al hebben. Als je oplossingen hebt opgeslagen die daadwerkelijk resultaat
opleveren, dan kun je hier eventueel nog verdere stapjes aan toevoegen die ook een positief resultaat
zullen opleveren.
● Als iets blijkt te werken, leer het (van of aan) iemand anders.
Wanneer je van anderen hoort of ziet welke methoden zij met succes gebruikt hebben, is het aan te
bevelen iets soortgelijks uit te proberen. Je hoeft het wiel dan niet opnieuw uit te vinden.
Volgens Cauffman (2010, pp. 114-126) bestaat het model voor oplossinggericht werken praktisch
gezien uit 7 stappen. Deze stappen hoeven niet altijd precies gevolgd worden, maar zijn wel een
leidraad voor deze aanpak. Cauffman zegt: “De interactie met je klas, groep, collega, medewerker
enzovoort kun je vergelijken met het dansen van een tango. Je probeert zo harmonieus mogelijk
samen met je partner te bewegen. Je leidt, je volgt, je danst in verschillende ritmes, zonder op elkaars
tenen te staan. Deze stappen helpen om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden,
ongeacht de inhoud van het werk.”

Afbeelding: de zevenstappendans

Stap 1: contact leggen
Een goede relatie onstaat door middel van contact leggen. Aandacht en interesse voor de persoon en
het werk is de basis voor verdere samenwerking. Het heeft een positieve uitwerking als een persoon
zich gezien en gekend voelt. Er is geen eenduidige manier om te socialiseren en contacten aan te
gaan. Je moet gewoon uitgaan van de dingen die het beste bij jou als persoon passen en waar jij je
goed bij voelt. Voor de oplossingsgerichte onderwijskracht geldt het adagium een goede werkrelatie is
de motor van verandering.
Stap 2: Context verkennen
Omgevingsfactoren bepalen in grote mate hoe we de dingen die we tegenkomen waarnemen. We
zien wat we geloven en we geloven wat we zien. Als je iemand voor de eerste keer ontmoet, kun je
specifieke vragen stellen om helderheid te krijgen over de achtergond van die persoon. Het is van
belang om niet in te gaan op eventuele oorzaken van een probleem, maar achtergrondinformatie te
verzamelen. De kans is namelijk groot dat hier krachtbronnen te vinden zijn, die later goed van pas
kunnen komen.
Stap 3: Doelen stellen
Wanneer je maar doorgaat met filosoferen over de oorzaken van hetgeen dat de ander meemaakt,
draagt dit niet noodzakelijk bij tot zijn welbevinden. Wat wel helpt is om de ander te helpen de juiste
doelen te stellen. Doelen zijn de richtingaanwijzers naar de mogelijke oplossingen. De belangrijkste
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vraag die je hiervoor ter beschikking staat is de doelstellingsvraag: ‘Wat moeten we vandaag
bespreken, zodat dit gesprek voor jou nuttig zal zijn?' Je kunt helpen met de ander een doel te laten
formuleren door bepaalde vragen te stellen. Hierdoor laat je de persoon nadenken en wordt hij
betrokken bij het proces waardoor hij zich serieus genomen voelt. Met een goede doelstelling kan het
probleem worden gezien als een wens tot verandering, het kan een uitdaging worden om iets te
veranderen. Het formuleren van een goede doelstelling is daarom erg belangrijk.
Stap 4: Sterke punten markeren en krachtbronnen aanboren
Iedereen heeft het vermogen om zichzelf te helpen zijn problemen op te lossen. Het is belangrijk om
daarbij te bedenken: wat werkt er nog wel ondanks de problemen? Wat zijn de sterke kanten? Zijn er
uitzonderingen, momenten waarop het wel goed gaat? Wanneer deze vragen beantwoord worden
kunnen deze krachtbronnen betrokken worden bij het zoeken naar een oplossing. Door te informeren
naar wat er (toch nog) klopt, deugt of goed gaat focus je op het halfvolle glas in plaats van op het
halflege en daarmee op zijn krachtbronnen.
Stap 5: Complimenten geven
Een compliment hebben we allemaal van tijd tot tijd nodig en het ontvangen van complimenten voelt
voor de meeste mensen prettiger en opbouwender dan het krijgen/ontvangen van negatieve kritiek.
Wie wil er immers niet gewaardeerd worden? We maken allemaal weleens fouten maar de bedoeling
is meestal goed. De beste manier om iemand te motiveren, is complimenten geven. Je laat dan ook
merken dat je betrokken bent en dat je aandacht hebt voor die persoon. Door het geven van
complimenten bouw je aan een goede werkrelatie, verstevig je het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de
ander, je stuurt de ander naar oplossingen en je biedt de ander de kracht om meer te doen van wat
werkt. Het is wel belangrijk dat je compliment gemeend, authentiek, relevant en op maat moet zijn
voor een positief effect.
Stap 6: Differentiatiemogelijkheden aanreiken
Als mensen een probleem hebben zijn ze snel geneigd om er zwart-wit naar te kijken: “Niemand
luistert naar me, niemand vindt me aardig, het lukt me niet, enz.”
Door differentiaties aan te reiken, oftewel uitzonderingen te zoeken, kun je een ander helpen zijn
werkelijkheidsbeleving te nuanceren en tot een oplossing te komen. Dit kan op drie manieren:
● Gezond verstand: Het meest voor de hand ligt dat je de zwart-witdenker op een vriendelijke manier
uitnodigt om zijn zorgen te relativeren: ‘Dat meen je niet, zo erg kan het toch niet zijn?'
● Nuanceren: Om verduidelijking vragen. Je ontvangt nuttige informatie en helpt hem om vanuit een
ander perspectief naar zijn problemen te kijken: Hierdoor zal de cliënt zich meer serieus genomen
voelen. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen: Wanneer ging het (een klein beetje) beter dan nu? Wat was
er toen anders? Enz.
● Het stellen van schaalvragen: Dit is een geavanceerde techniek om te differentiëren. Het gaat hier
om een schaal van 0 tot 10 waarbij de 0 staat voor "het ergste moment ooit" en de 10 voor "zo zou ik
het willen". Je kunt dan vragen: “waar sta je dan nu?” en “hoe zou het zijn als je een punt verder zou
staan?” De cliënt moet dan eerst goed en genuanceerd over het probleem nadenken en vaak wordt
zijn beleving van het probleem dan ook anders.
Stap 7: Je op de toekomst oriënteren
In het oplossingsgerichte denken is de toekomst belangrijker dan het verleden; daarin immers
bevinden zich de oplossingen voor eventuele probleemsituaties. Het verleden is echter wel van belang
om te kunnen oriënteren op de context en krachbronnen te vinden. Hiermee kan de aandacht worden
gericht op de toekomst, op de oplossing.
Als je op zoek bent naar oplossingen dan kijk je naar wat er al goed gaat of wanneer het probleem
minder is. Binnen oplossingsgericht werken richt je je meer op de aanpak dan op het probleem zelf.
Het is volgens Mahlberg efficiënter, respectvoller en meer passend om van iemand te verwachten dat
hij zelf de verantwoordelijkheid zal nemen voor het vinden van een oplossing en niet alleen voor het
benoemen van het probleem. Je komt dan niet in de situatie dat je blijft onderzoeken wat er fout gaat
en waarom het fout gaat. Je begint wel met het onderzoeken van het probleem of de wens, maar
daarna richt je je vragen onder andere op de uitzonderingen: wanneer iets wèl lukt, of wanneer je
minder last hebt van iets.
Als je veel praat over dingen die gewenst zijn, dan activeer je dit en word je ook zelf hierdoor
gemotiveerd. Dit heeft ook invloed op de omgeving.
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Met oplossingsgerichte vragen (bijvoorbeeld: op welke momenten zijn er geen problemen? Of: hoe
komt het dat dingen beter gaan op andere momenten?) gaat de aandacht uit naar talenten en
mogelijkheden van een cliënt. Ondanks dat de cliënt begrijpt dat hij in een moeizame situatie is
geraakt, zal hij zich toch goed kunnen voelen tijdens zo’n gesprek en zal hij kunnen beschrijven hoe
hij zich op andere momenten wel goed heeft gedragen.
Wanneer er aan de hand van oplossingsgericht werken gekeken wordt naar de positieve aspecten en
dingen die wel goed gaan, dan creëer je automatisch een positieve sfeer. Dit heeft zijn positieve
uitwerking op de cliënt. De cliënt voelt zich competent omdat er gekeken wordt naar wat hij/zij wel
goed kan en voelt dat er ook mogelijkheden zijn voor dingen waar hij/zij niet zo goed in is. Wanneer je
negatief naar iets kijkt, raak je vaak al snel in een negatieve spiraal. En daar kom je heel lastig uit.
Maar wanneer je kijkt naar oplossingen, ben je positief en constructief bezig. Het werken aan
verbetering wordt een uitdaging en dat zorgt voor een positieve houding.
Binnen oplossingsgericht werken richt je je op kleine stappen vooruit. Hoe groter het doel, hoe kleiner
de concrete stappen. Kleine stappen kun je op korte termijn zetten. Daarmee doorbreek je ook een
eventuele verlamming van dat grote doel ver weg. Kleine acties hebben ook een grotere kans van
slagen. Met een paar kleine overwinningen groeit het vertrouwen dat het gaat lukken. Uiteindelijk
brengen kleine stapjes zo een grote vooruitgang.

-RT (Remedial Teaching)Op veel scholen wordt Remedial Teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten
stellen en is niet verplicht Remedial Teaching aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn,
waarvan de inrichting door het hele schoolteam wordt bepaald, hoewel de richtlijnen en regels door
het ministerie van OC&W zijn gesteld.
In het Koersplan Remedial Teaching (2006) zijn door de LBRT (Landelijk Beroepspraktijk Remedial
Teaching) het beroepsprofiel, de gedragscode en de visie over de kerntaken van de remedial teacher
vertaald naar competenties en gedragsindicatoren. Zij vormen de rode draad in dit Koersplan.
In het Koersplan wordt de rol van de RT’er, zowel binnen als buiten de school, verduidelijkt. Zij
beschrijven daarin de weg naar structurele en geïntegreerde remedial teaching.
Visie op remedial teaching.
In het Koersplan is de visie op RT geschreven. De gehele visie is terug te vinden in bijlage 2. Ik heb
als volgt de belangrijkste punten samengevat:
●Om tot optimaal leren te komen heeft elke leerling recht op gerichte begeleiding aan de hand van
intensieve samenwerking van alle betrokkenen;
● De remedial teacher is één van de actoren in het continuüm van zorg met eigen taken en
verantwoordelijkheden;
● Bij diagnostiek en begeleiding van een leerling met speciale onderwijsbehoeften wordt altijd
uitgegaan van de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling;
● Elke leerkracht moet in staat zijn tot eerste signalering en analyse van speciale onderwijsbehoeften
van de leerling. Hij kan met behulp van het leerlingvolgsysteem een effectieve leerlingbespreking
voeren en een handelingsplan opstellen. De leerkracht kan zelf het beste in schatten wat haalbaar is
in de groep;
● Wanneer de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling de kennis en vaardigheden van een
leraar en intern begeleider / zorgcoördinator overstijgen, wordt een consultief gesprek gevoerd met de
remedial teacher. Dit dient uit te monden in een geïntegreerd handelingsplan waarin enerzijds het
handelingsplan voor het didactisch-pedagogisch handelen van de remedial teacher met de leerling is
omschreven en anderzijds het interventieplan: hoe de leraar dient te handelen in de reguliere
lessetting;
● Wanneer er raadpleging van een specialist van buiten de school nodig is, is het noodzakelijk dat de
taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen helder zijn en op elkaar zijn afgestemd;
● Het voeren van gesprekken met betrokkenen is een wezenlijk onderdeel van het werk van de
remedial teacher. Daarnaast heeft hij een scholingstaak naar in elk geval de leraren als het gaat om
instructie over de meest optimale begeleidingsmogelijkheden voor dit specifieke kind. Ook naar de
ouders is voorlichting / scholing belangrijk om de begeleiding thuis zo optimaal mogelijk te doen
verlopen.
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Competenties van de remedial teacher
Vanaf medio 2005 is binnen het bestuur en in het overleg met de regio’s nagedacht en gediscussieerd
over zinvolle bekwaamheidseisen voor de remedial teacher. Met elkaar is besloten dat, bij het
formuleren van de competenties van de remedial teacher, wordt uitgegaan van de zeven
competenties in de Wet BIO. Ze zijn door de LBRT vertaald naar competenties voor de remedial
teacher. Deze competenties vormen de kwaliteitsstandaard waaraan iedere remedial teacher dient te
voldoen.
De zeven competenties voor de remedial teacher zijn:
1. Interpersoonlijke competentie
2. Pedagogische competentie
3. Vakinhoudelijke en didactische competentie
4. Organisatorische competentie
5. Competent in samenwerken in een team
6. Competent in samenwerken met omgeving
7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Contact en communicatie
Orthopedagogische kwaliteiten
Orthodidactische kwaliteiten
Ordelijk en taakgericht
Adequate begeleiding op school
Afstemmen met anderen
Professionaliteit en reflectie

De uitgebreide beschrijving van deze competenties is te vinden in het koersplan in bijlage 3.
Volgens de website van IOL (http://www.iol-edu.sr/smartcms/default.asp?contentID=617) werkte de
remedial teacher aanvankelijk buiten de klas. Nu wordt er steeds meer geprobeerd de leerling zoveel
mogelijk in de eigen klas te helpen. Dit kan gebeuren door de RT’er als extra leerkracht tijdelijk in te
zetten, maar deze kan ook de leerkracht van adviezen en materiaal voorzien. Op deze manier worden
de leerlingen én de leerkracht er wijzer van. Deze leerkracht leert meerdere manieren van uitleg
beheersen en leert ook de didactische aanpak van de groep aan te passen.
De verschuiving van de taken van de RT’er binnen de school komt onder andere door de invoering
van de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken.
De rol van de RT’er binnen passend onderwijs
Den Dulk en Janssens (2007, p. 77) laten een ‘continuüm van zorg’ piramide zien met daarin de
verschillende mogelijkheden van zorgverlening:

Afbeelding: een continuüm van zorg piramide

Volgens de website van de CED-groep
(http://www.cedgroep.nl/basisonderwijs/zorg/zorgstructuur/begeleiding/1-zorgroute.aspx) is het
centrale uitgangspunt bij de 1-zorgroute en bij Handelings Gericht Werken (HGW) is het denken en
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handelen vanuit onderwijsbehoeften. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om
het volgende doel te bereiken. Het deficiet denken maakt binnen de 1-zorgroute plaats voor
pedagogisch optimisme: kijken naar kansen. Werken met 1-zorgroute betekent dus ook proactief
handelen. Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft
om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.
Het zevende punt is: ‘De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas geboden’. Hierin komt de
verandering in de rol van de RT’er aan de orde. De tendens is dat in de nabije toekomst de taken van
de RT’er niet meer liggen bij één persoon binnen de school maar dat de leerkracht zelf steeds meer
taken van de RT’er overneemt en uitvoert in de klas.
De 1-zorgroute zegt: “De afgelopen jaren hebben scholen veel tijd en energie gestoken in de opbouw
van de onderwijszorg in school. Op veel basisscholen is de onderwijszorg buiten de klas
georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van remedial teaching. De leerlingen worden in de 1-zorgroute
niet uit de klas gehaald, maar ‘zoveel mogelijk binnen de klas begeleid. Zonodig komen er ‘meer
handen in de klas’ om de leerlingen een goede instructie te kunnen geven en goed te kunnen
begeleiden.”
Op groepsniveau staat de cyclus ‘handelingsgericht werken’ centraal.
Deze cyclus bestaat uit 4 fasen:

Afbeelding: cyclus handelingsgericht werken

De rol voor de RT’er wordt hierbij aangegeven binnen het punt ‘Plannen’. Dit betekent dat de RT’er
helpt bij het clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften en helpt bij het opstellen
van het groepsplan.
Mijn visie op ‘meer handen in de groep’
Zelf ben ik een voorstander van meer handen in de groep. Maar wanneer een groep heel groot is, vind
ik een groepsverkleining ook een goede oplossing. Wanneer je kiest voor een kleinere groep betekent
dit dat het kind meer ruimte krijgt in het lokaal, er minder (letterlijke) botsingen zijn tussen kinderen en
het meer rust geeft.
In veel andere landen is er in de klas veel meer hulp voorhanden. Daar zijn een psycholoog,
logopedist, groepsondersteuner, onderwijsassistent, doventolk, fysiotherapeut aan elke school
verbonden. Regelmatig zijn ze in de klas te vinden. En naast het kind met speciale behoeften zit de
hele dag een persoonlijke assistent in de klas. Dit is bijvoorbeeld het geval in Zweden. Hier ben ik zelf
geweest en ik heb dus ook zelf gezien hoe het er in Zweedse basisscholen aan toe ging.
Volgens de website van de Rijksoverheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passendonderwijs) komen er door de inrichting van passend onderwijs ook in Nederland meer handen in de
klas. Het kabinet wil dat het budget voor passend onderwijs in de klas terechtkomt. Geld voor
bovenschoolse voorzieningen en onnodige middelen moet worden ingezet voor meer handen in de
klas in de vorm van een onderwijsassistent of een speciale leraar, voor betere ondersteuning en
opleiding van leraren en het verminderen van de bureaucratie.
Als ik uitga van mijn eigen rol als RT’er binnen de klas, dan zitten er voordelen aan, maar ook
nadelen. Wanneer kinderen RT krijgen binnen hun eigen klas houd je de kinderen meer bij de groep.
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Ze krijgen niet het gevoel ‘anders’ te zijn of met andere dingen bezig te zijn. En ze kunnen
tegelijkertijd ook profiteren van de interactie met andere kinderen. Het is veel duidelijker waar de
kinderen mee bezig zijn, voor alle partijen. Als het goed is sluit je als RT’er gewoon aan op de lesstof
en ben je niet met iets geheel anders bezig dan de rest van de groep. Ook is er op deze manier extra
hulp mogelijk tijdens klassikale groepslessen. Voor het kind is het ook veel rustiger omdat het gewoon
in de klas kan blijven en de andere kinderen er nauwelijks wat van merken. En als RT’er krijg je veel
meer mee van wat er in de klas gebeurt. Hier kun je dan ook op inspelen met je hulp. En bovendien
heb je dan ook meer contact met de leerkracht, je kunt even snel iets overleggen met elkaar als je ter
plekke ergens tegenaan loopt. Ook is het zo dat wanneer de RT’er in de groep haar werkzaamheden
uitvoert, de groepsleraar ziet hoe de aanpak van de RT’er is en hoe mogelijk de doorwerking naar
andere leerlingen kan zijn. De leraar zal ondersteuning van de gespecialiseerde collega als waardevol
ervaren. Immers, wat voor het ene kind goed is, kan wellicht ook voor andere kinderen ingezet
worden. Door overleg met de RT’er kunnen hier nieuwe zienswijzen ontstaan, want het is een feit dat
bij een goed opgeleide RT’er veel kennis aanwezig is.
Een nadeel is wel dat het werken binnen de klas voor meer onrust zorgt dan wanneer je in een
kamertje een op een met een kind werkt. En ook is er soms sprake van ruimtegebrek. Als RT’er heb je
ook een werkplek nodig en wanneer de leerkracht aan de instructietafel zit wordt het al lastiger.
Als je de voor- en nadelen tegen elkaar afweegt dan wegen de voordelen toch wel veel zwaarder. Dus
ik ben een voorstander van meer handen in de groep. En wanneer ik kijk naar mijn rol als RT’er ben ik
ook een voorstander van RT binnen de groep. Wanneer het voor het kind echter beter is om RT buiten
de klas te doen, bijvoorbeeld omdat hij beter kan werken binnen een prikkelarme ruimte of om andere
pedagogische of didactische redenen, dan moet er niet geforceerd binnen de klas gewerkt worden.
Ook wanneer je als RT’er extra instructies geeft aan grotere groepen kinderen vind ik dat je dit beter
buiten de klas kunt doen omdat dit erg storend kan zijn voor de rest van de kinderen binnen de klas.
Welke plaats dan ook het meest geschikt is om remedial teaching te geven, de RT’er zal te allen tijden
een samenwerkingsrelatie moeten kunnen aangaan met leerlingen, ouders, collega-leraren, intern
begeleiders en externe deskundigen. In het werken met leerlingen en collega’s gaat het namelijk
vooral om de afstemming in de vormgeving van de remediale hulp volgens de uitgangspunten van het
HGW en de 1-zorgroute. Deze zijn telkens leidend in het begeleiden van het kind met speciale
behoeften. Zo komt de expertise van iedere medewerker en betrokkene in het werkveld het meest tot
zijn recht. Op deze manier kunnen de werkzaamheden van de RT’er een waardevolle bijdrage leveren
in de praktijk.

-Gebied van aanvankelijk lezenVolgens de website van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en het Nationaal expertisecentrum
(ECN) (http://www.slo.nl/primair/leergebieden/ned/taalsite/lexicon/00378/) en
(http://www.expertisecentrumnederlands.nl/) is het gebied van aanvankelijk lezen het beginnende
lezen in groep 3, waarbij de nadruk ligt op het leren verklanken van eenvoudige woorden (het
toepassen van de elementaire leeshandeling) met als uiteindelijk doel het begrijpen van de gelezen
tekst. Het kind doorloopt deze fase in de regel in de leeftijd van 6 tot 7 jaar. Het leesniveau in deze
fase ligt van avi 1 tot en met avi 3.
Er wordt in het onderwijs gewerkt met de indeling voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen en
voortgezet lezen (onder te verdelen in voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en studerend
lezen/informatieverwerking).
Deze begrippen worden nog steeds gehanteerd, maar zij maken meer en meer plaats voor
beginnende geletterdheid en gevorderde geletterdheid.
Kern van het leesonderwijs is de elementaire leeshandeling met de daaraan gekoppelde
deelvaardigheden klanktekenkoppeling, analyse en synthese. In de eerste fase van het leesonderwijs,
ook wel de klankzuivere periode genoemd, moeten kinderen klankzuivere medeklinker-klinkermedeklinker woorden (als boom of vis) kunnen verklanken. In de tweede periode, de niet klankzuivere
periode ligt de nadruk op de directe herkenning van steeds moeilijker woorden en de verhoging van
het leestempo (voortgezette leeshandeling). Tijdens het aanvankelijk lezen worden verschillende
technieken om woorden snel te herkennen (woordidentificatietechnieken) gehanteerd.
Aanvankelijk lezen en aanvankelijk spellen hangen in deze startfase van het leesonderwijs sterk
samen. Hoewel tijdens de fase van het aanvankelijk lezen de leestechniek centraal staat, is het
uiteindelijke doel van het onderwijs uiteraard het begrijpend lezen van teksten.
Op basisschool de K. hanteren ze in groep 3 de methode Veilig Leren Lezen. Veilig Leren Lezen is al
50 jaar de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen.
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In Veilig leren lezen zijn leerlijnen uitgestippeld voor zowel mondelinge als schriftelijke
taalontwikkeling. Daarmee sluit de methode aan bij de tussendoelen van het Expertisecentrum
Nederlands. Bij de schriftelijke taalontwikkeling wordt er aandacht besteed aan technisch lezen,
spellen, begrijpend lezen, functioneel lezen en schrijven, spreken en luisteren, boekoriëntatie en
verhaalbegrip en woordenschat.
Volgens de website van Veilig Leren Lezen
(http://www.veiliglerenlezen.nl/) is het een structuurmethode.
Aan de hand van zorgvuldig gekozen woorden wordt de
alfabetische structuur van ons spellingsysteem bijgebracht. Door
deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te spreken,
leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid
ten slotte te automatiseren.
De kinderen leren dat een woord uit klanken (fonemen) bestaat en dat die klanken door grafische
tekens (grafemen/letters) worden weergegeven. Ze komen tot de ontdekking dat je nieuwe woorden
kunt lezen door grafemen van een woord te verklanken en dat je deze klanken kunt verbinden tot een
nieuw woord. Kinderen kunnen dus, wanneer ze een letter hebben geleerd, al snel zelf nieuwe
woorden vormen met alle letters die ze op dat moment al kennen.
Binnen basisschool de K. werken ze adaptief met Veilig Leren Lezen. Dit houdt in dat er in het begin
van het jaar in de klas al kinderen zaten die konden lezen, maar ook kinderen die nog moesten
beginnen met leesonderwijs. De methode houdt rekening met drie niveaugroepen: de zonnetjes, de
maantjes en de sterretjes. De maangroep is de groep kinderen met een normale leesontwikkeling. Zij
starten gewoon aan het begin van groep 3 met lezen en doen klassikaal mee met de les.
Dan heb je ook nog de zongroep. Deze groep bestaat uit kinderen die aan het begin van groep 3 al
over een volledige letterkennis beschikken en die mkm-woorden al correct en vlot kunnen lezen. Deze
kinderen werken zelfstandig in lees- en werkboekjes met leerstof op hun eigen niveau.
Vervolgens is er nog de steraanpak. Dit geldt voor kinderen met een moeizame leesontwikkeling
(risicolezers) die behoefte hebben aan extra aandacht in de vorm van préteaching, extra instructie
en/of begeleide inoefening.
En je hebt ook nog de raketaanpak voor kinderen die heel erg snel door de leerstof heengaan. Deze
kinderen krijgen extra pittige vervolgopdrachten die zorgen voor uitdaging en waarmee ze kunnen
experimenteren.
- InclusieVolgens de website van Onderwijs dat past
(www.onderwijsdatpast.nl) tekende de toenmalige minister van
Onderwijs, Jo Ritzen, in 1994 het ‘Salamanca Statement’. Dit
Statement gaf duidelijk aan dat ‘reguliere scholen het meest
effectieve middel zijn om discriminatie tegen te gaan, toegankelijke
gemeenschappen te creëren, een inclusieve samenleving te vormen
en te garanderen dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen’. Deze
verklaring roept alle regeringen die hem ondertekenden op ‘het
principe van inclusief onderwijs over te nemen, tenzij er
zwaarwegende redenen zijn om in individuele gevallen hiervan af te
wijken; Nederland heeft de verklaring ondertekend.
“Inclusief onderwijs is onderwijs waarbij elk kind, ongeacht IQ of handicap, ras of religie, sekse of
sociale klasse, in de klas zit met zijn leeftijdsgenoten, waarbij de leerkracht elke ondersteuning krijgt
die nodig is om elk kind in de klas goed onderwijs te kunnen geven.” (Grooff, 2004)
“Inclusief onderwijs betekent dat alle kinderen, ongeacht achtergrond, dezelfde scholen bezoeken, in
heterogene groepen functioneren en het gewone onderwijsprogramma volgen afgestemd op hun
eigen mogelijkheden.
Leerlingen leren van en met elkaar als ze samen worden onderwezen in dezelfde leer- en
leefgemeenschap. Zo ontwikkelen ze zich tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de
maatschappij. Een zeer klein percentage van de leerlingen (tussen de 1,5 en 2%) volgt nog speciaal
onderwijs in speciale scholen,” aldus de website van Inclusief Onderwijs
(www.inclusiefonderwijs.com). Dit is een stichting die van het idee af wil dat kinderen naar speciaal
onderwijs gebracht moeten worden. Deze website verzamelt al het nieuws over inclusie,
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achtergrondartikelen en links.
Volgens Inclusief Onderwijs (www.inclusiefonderwijs.nl) moeten zaken centraal staan als persoonlijk
presteren, respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden
worden geleerd door ze in de praktijk te brengen en de klas open te stellen voor kinderen met een
handicap. Kinderen met een handicap profiteren daarnaast in cognitief en sociaal opzicht van hun
omgeving met niet-gehandicapte leerlingen, zo is inmiddels ruimschoots aangetoond. Het idee is dat
‘speciaal onderwijs’ naar de kinderen op de gewone school toekomt. De strikte scheiding tussen
speciaal en gewoon onderwijs wordt opgeheven en gehandicapte leerlingen kunnen kiezen voor
ondersteuning op de gewone school.
Inclusie sluit op een aantal indicatoren van inclusie aan, wanneer ik de Index voor inclusie (2007)
naast de uitgangspunten van oplossingsgericht werken leg. De volgende punten komen zowel voor in
de index voor inclusie als dat de volgende punten belangrijk zijn in het oplossingsgericht coachen:
A 1.4 Personeel en leerlingen behandelen elkaar met respect.
A 2.4 Personeel en leerlingen behandelen elkaar als mens en ook als ‘persoon met een bepaalde rol
of functie’.
B. 1.6 De school organiseert haar groepen op zo’n manier dat iedere leerling gewaardeerd wordt.
B 2.3 Beleid op het gebied van ‘specifieke onderwijsbehoeften’ is een inclusief beleid.
C 1.4 Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces.
Je kunt dus stellen dat oplossingsgericht werken op een kleine schaal bijdraagt aan een klein
onderdeel van inclusief onderwijs. Het kan dus een kleine bijdrage leveren aan het groeien naar een
vorm van inclusief onderwijs.

In dit hoofdstuk werd het theoretisch kader beschreven. In hoofdstuk 5 komt de concretisering van het
praktijkonderzoek aan de orde.
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Hoofdstuk 5: Methode en uitvoering van het onderzoek
In dit hoofdstuk beschrijf ik de uitvoering van mijn onderzoek. Als eerste specificeer ik de doelgroep
van mijn onderzoek. Vervolgens formuleer ik de deelvragen die ik aan de hand van mijn
onderzoeksvraag heb geformuleerd. Ook beschrijf ik mijn onderzoeksplanning en dataverzameling, en
omschrijf ik mijn data-analyse. Per deelvraag beschrijf ik de resultaten van het onderzoek en geef ik
een interpretatie van die resultaten.
5.1 De doelgroep van het onderzoek
Dit onderzoek gaat over het aanvankelijke leesproces. Dit is dus het beginnende lezen in groep 3, waarbij
de nadruk ligt op het leren verklanken van eenvoudige woorden (het toepassen van de elementaire
leeshandeling) met als uiteindelijk doel het begrijpen van de gelezen tekst. Het kind doorloopt deze
fase in de regel in de leeftijd van 6 tot 7 jaar. De primaire doelgroep van mijn onderzoek bestaat dan
ook uit leerlingen uit groep 3 en gedeeltelijk groep 4, die moeite hebben met lezen en die hiervoor RT
krijgen. Drie van de vier kinderen (Leerling A, B en C) zitten in groep 3, en een kind (leerling D) zit in
groep 4. Al deze kinderen zitten op een reguliere basisschool en zijn tussen de 6 en de 8 jaar oud. De
didactische leeftijd is verschillend. 3 (leerling A, B en D) leerlingen hebben een didactische leeftijd van
17 maanden en 1 leerling (leerling C) heeft een didactische leeftijd van 7 maanden. Dit komt omdat 2
van de kinderen (leerling A en B) uit mijn doelgroep gedoubleerd zijn.
5.2 Deelvragen

Op welke manier kan ik oplossingsgericht werken inzetten binnen remedial teaching op het
gebied van aanvankelijk lezen?

Naar aanleiding van de belangrijkste woorden uit mijn onderzoeksvraag heb ik een aantal deelvragen
opgesteld. Hiermee hoop ik een zo goed mogelijk antwoord op de onderzoeksvraag te krijgen.
Deelvraag 1:
Hoe ziet de actuele situatie van en de visie over RT er uit?
Deelvraag 2:
Uit welke leerstappen bestaat oplossingsgericht werken en zijn deze uitvoerbaar binnen de remedial
teaching?
Deelvraag 3:
Op welke manier biedt de school aanvankelijk lezen aan en kan oplossingsgericht werken daar een rol
in spelen?
Ik ga dus oplossingsgericht werken praktisch toepassen door de verschillende leerstappen
systematisch te doorlopen. Om te kijken wat de resultaten daarvan zijn kijk ik naar:
● De subjectieve verandering: hoe kijken de leerlingen naar zichzelf (zelfbeeld) voordat ik start met
mijn aanpak? En hoe kijken leerlingen naar zichzelf na de interventieperiode?
● De objectieve situatie: hoe scoren de leerlingen op schooltoetsen gericht op lezen?
● Verandert de visie en de houding van de school n.a.v. mijn onderzoeksresultaten?
5.3 Onderzoeksplanning in het kort
Tijdpad
Oktober 2010

Actie
Bedenken onderwerp meesterstuk

November 2010

Betrokken kinderen voor dit onderzoek
uitkiezen.
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begeleider
Januari, februari 2011
Februari 2011
Maart, april 2011
Eind April/ begin mei
2011
Mei, juni 2011

Bestuderen literatuur
Nulmeting bij vier kinderen.
Interventieperiode: oplossingsgerichte
werkvormen toepassen binnen de RT.
Eindmeting bij kinderen. Analyse van de
resultaten en vergelijking resultaten met
theorie.
Schrijven eindverslag

Leerlingen, leerkrachten.
Leerlingen, leerkrachten,
intern begeleider.
Leerlingen, leerkrachten,
intern begeleider.
Intern begeleider, begeleider
fontys OSO.

Toelichting op planning
In het begin van het schooljaar 2010-2011 ben ik gestart met mijn master SEN. Tijdens deze
periode heb ik verschillende gesprekken gevoerd met mijn begeleidster (IB’er) op mijn stageschool,
basisschool de K. Samen met de Intern begeleider heb ik verschillende kinderen uitgekozen die ik
graag wilde betrekken bij dit onderzoek. Zij was al meteen heel enthousiast over oplossingsgericht
werken.
In januari en februari 2011 ben ik gestart met het bestuderen van literatuur en het verzamelen van
data aan de hand van een nul-meting. Dit heb ik gedaan aan de hand van gegevens uit toetsen van
Veilig Leren Lezen en het CITO leerlingvolsysteem, de leerlingdossiers, korte diagnostische
gesprekjes aan de hand van oplossingsgerichte vragen, en de zelfbeeldschaal van oplossingsgericht
werken.
De maanden maart en april 2011 zijn gebruikt voor de interventie- en coachingsperiode.
Eind april 2011 heb ik een eindmeting gedaan bij kinderen. Ik heb nogmaals de zelfbeeldschaal laten
invullen en heb nogmaals met elke leerling een kort diagnostisch gesprekje gehouden. Ook heb ik
weer gekeken naar de nieuwe toetsgegevens van Veilig Leren Lezen en CITO.
In mei en begin juni 2011 heb ik alle data verwerkt en het onderzoek afgerond.

5.4 Materiaalverzameling en data-analyse
Deelvraag 1
Doelgroep
Dataverzameling
Data-analyse
Tijdpad
Triangulatie

Hoe ziet de actuele situatie van en visie over RT er uit?
De situatie van de remedial teacher.
- Literatuur over remedial teaching
- Interview met intern begeleider van basisschool de K.
Analyse gesprek intern begeleider.
Januari/februari 2011
Bronnentriangulatie:
1. Gegevens LBRT
2. Koersplan LBRT
3. Gegevens school over zorg  zorgplan WSNS.
Methodetriangulatie:
1. Literatuur onderzoek LBRT
2. Gegevens school over zorg
3. Gegevens school over RT

Deelvraag 2

Doelgroep
Dataverzameling

Data-analyse
Tijdpad

Uit welke leerstappen bestaat oplossingsgericht werken en
zijn deze uitvoerbaar binnen de remedial teaching?
(Wat zijn de subjectieve resultaten van mijn aanpak?)
Leerling A, B, C en D.
- Achtergrondtheorie over oplossingsgericht werken en de
oplossingsgerichte werkvormen die je kunt toepassen.
- Zelfbeeldschaal van oplossingsgericht werken.
- Vragenlijst zelfbeeld (Wiltink, 2000)
Analyse van de gegevens uit de successchaal en uit de zelfbeeld
vragenlijst. (Wiltink, 2000)
Januari/februari 2011
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Bronnentriangulatie:
1. Ervaringen kinderen
2. Ervaringen leerkrachten
3. Ervaringen van mijzelf
Methodetriangulatie:
1. Literatuuronderzoek
2. Diagnostisch gesprek
3. Vragenlijst

Deelvraag 3

Doelgroep
Dataverzameling

Data-analyse
Tijdpad
Triangulatie

Op welke manier biedt de school aanvankelijk lezen aan en
kan oplossingsgericht werken daar een rol in bieden?
(Wat zijn de objectieve resultaten van mijn aanpak?)
Leerling A, B, C en leerkracht.
- Achtergrondtheorie over methode Veilig Leren Lezen
(handleiding en website).
- Gesprek met leerkracht gr. 3
- Toetsgegevens veilig leren lezen kinderen.
Analyse gesprek met leerkracht en analyse toetsgegevens.
Januari/februari 2011
Bronnentriangulatie:
1. Ervaringen kinderen
2. Ervaringen leerkracht
3. Gegevens toetsen kinderen.
Methodetriangulatie:
1. Methode studie
2. Gesprekken met kinderen
3. Gesprek met de leerkracht

5.5 Resultaten van het onderzoek per deelvraag
5.5.1 deelvraag 1
Hoe ziet de actuele situatie van en visie over RT er uit?

Op basis van gegevens van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching) heb ik een
beeld gekregen van de actuele situatie van en visie over remedial teaching.
Op veel scholen wordt Remedial Teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten
stellen en is niet verplicht Remedial Teaching aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn,
waarvan de inrichting door het hele schoolteam wordt bepaald, hoewel de richtlijnen en regels door
het ministerie van OC&W zijn gesteld.
Kort samengevat houdt deze visie op Remedial Teaching, volgens het koersplan, in dat:
● Elke leerling heeft recht op gerichte begeleiding waar wordt gekeken naar de speciale
onderwijsbehoeften van het kind.
● De remedial teacher heeft eigen taken en verantwoordelijkheden in het continuum van zorg.
● De leerkracht moet de eerste signalering doen bij een leerling, en zelf inschatten wat haalbaar is
voor dit kind in de groep.
● De remedial teacher stelt een handelingsplan op. Enerzijds voor het didactisch en pedagogisch
handelen van de remedial teacher en anderzijds hoe de leraar dient te handelen in de reguliere
lessetting.
● De remedial teacher dient veel gesprekken te kunnen voeren met betrokkenen. Ook heeft hij een
scholingstaak naar de leerkrachten wanneer het gaat om begeleidingsmogelijkheden voor het kind, en
naar ouders toe.
Er wordt steeds meer geprobeerd om de leerling zoveel mogelijk in de eigen klas te helpen. Dit kan
gebeuren door de RT’er als extra leerkracht tijdelijk in te zetten, maar deze kan ook de leerkracht van
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adviezen en materiaal voorzien. Op deze manier worden de leerlingen én de leerkracht er wijzer van.
De verschuiving van de taken van de RT’er binnen de school komt onder andere door de invoering
van de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken.
Ook heb ik het zorgplan WSNS bekeken, en wordt er binnen de stichting J. L. gekeken naar de zorg
binnen de scholen. Er wordt gestreefd naar het verzorgen van onderwijs op maat. Er wordt gebruik
gemaakt van samenhangende onderwijsmaatregelen die gericht zijn op het volgen en het signaleren
van onderwijsbehoeften van kinderen ten behoeve van het op tijd verbeteren van de leeropbrengsten.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen pedagogisch en didactisch klimaat. De school besteedt ruime
aandacht aan het zorgsysteem, waarbinnen alle leerlingen die de school bevolk(t)en zoveel mogelijk
dien(d)en te passen. De IB’ers zijn hierin van groot belang. Het is heel nadrukkelijk hun taak om te
streven naar een ontwikkeling die nog meer in de richting gaat van de systematische aanpak zoals
vermeld in het zorgplan WSNS. Voor een uitgebreide beschrijving van de zorgstructuur en het
onderwijsbeleid van de school verwijs ik naar bijlage 4.
Ten slotte heb ik ook gekeken naar de plaats die de RT’er binnen of buiten de groep dient te hebben
en hoe stichting J.L. en basisschool de K. hierover denkt. Ik heb in de loop van dit stagejaar
verschillende gesprekken gevoerd met leerkrachten en met de IB’er en ik heb het zorgplan van
basisschool de K. bekeken.
Binnen basisschool de K. is er geen remedial teacher aanwezig. Wel heeft de IB’er ook de
bevoegdheid om remedial teaching te geven. De stichting J.L. en het zorgplan van basisschool de K.
schrijven daarom ook niet specifiek over remedial teaching binnen de school. Er wordt echter wel
vermeld dat de rol van de leerkracht centraal staat in de zorgstructuur van de school. Zij zijn
‘hoofduitvoerders’ van de zorg in de school, aldus het zorgplan. De zorgstructuur is er op gericht hen
zo goed mogelijk te ondersteunen bij de opvang van kinderen met specifieke leer-en/of
gedragsproblemen in de groep. De groepsleerkracht verleent preventieve zorg in de groep. Extra hulp
wordt gegeven door middel van interne begeleiding en remedial teaching (door de IB’er).
De intern begeleider ondersteunt collega-leerkrachten bij activiteiten die gericht zijn op signaleren,
analyseren en oplossen van onderwijsproblemen. De IB-er biedt ook hulp op groepsniveau en
individueel leerlingniveau. Het gaat dan zowel om remediëring als het voorkomen van problemen. De
IB’er werkt dus niet vaak in één op één situaties met leerlingen. Ook het werken met kinderen met een
‘rugzakje’ wordt gedaan door de ambulant begeleider of door een stagiaire.
De afgelopen jaren heeft er een discussie plaatsgevonden rond de plaats die de RT’er binnen of
buiten de groep dient te hebben. De tendens is dat in de nabije toekomst de taken van de remedial
teacher niet meer liggen bij één persoon binnen de school maar dat de leerkracht taken van de RT’er
overneemt en uitvoert in de klas. Deze tendens is echter niet zo van belang binnen basisschool de K.,
omdat er geen vaste RT’er aanwezig is.
Vanuit oriëntatie op de zorg is de rol van IB verschoven van hulpverlener van de leerlingen naar
afstemming van het leerkrachtgedrag, gerelateerd aan de onderwijsbehoefte van het kind. Dit is wel
van belang voor het zorgsysteem van basisschool de K. Dit impliceert de acceptatie dat niet iedereen
hetzelfde einddoel zal bereiken.

5.5.2 deelvraag 2
Uit welke leerstappen bestaat oplossingsgericht werken en zijn deze uitvoerbaar binnen de remedial
teaching? (Subjectieve resultaten)

De leerstappen van oplossingsgericht werken heb ik vooral gevonden in theorieën over
oplossingsgericht werken. Hierbij heb ik vooral gezocht naar theorieën gericht op oplossingsgericht
‘onderwijzen’, omdat het hier gaat over oplossingsgericht werken in het onderwijs, en de methode
Kids’ Skills omdat deze specifiek gaat over het ontwikkelen van vaardigheden bij kinderen.
Om te kijken of oplossingsgericht werken uitvoerbaar is en om het uiteindelijke effect te meten, heb ik
in februari een nul-meting gedaan. Hiervoor heb ik de kinderen een vragenlijst laten invullen over hun
zelfbeeld (Wiltink, 2000). De vragenlijst (bijlage 5), bestaande uit 28 vragen is eigenlijk gericht op
faalangst. Maar er zit ook een groot aspect ‘leren’ in. Daarnaast is door deze vier leerlingen ook de
zelfbeeldschaal van oplossingsgericht werken ingevuld. Deze zelfbeeldschaal heb ik mondeling met
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de kinderen besproken tijdens een diagnostisch gesprek waarin ik gebruik maakte van
oplossingsgerichte vragen. Tijdens dit diagnostisch gesprek heb ik me vooral gericht op het gebied
‘lezen’.
-Nulmeting vragenlijst zelfbeeld Hieronder heb ik de scores van de vragenlijst verwerkt en uitgedrukt in percentielscores. Hier heb ik
dan ook een aantal conclusies aan verbonden. De concrete uitwerkingen hiervan zijn in bijlage 6 te
vinden.

Op basis van deze gegevens mag gesteld worden dat het zelfbeeld/competentiegevoel van deze
kinderen in de meeste gevallen – met een uitzondering - niet heel laag is. Op het gebied ‘in de groep’
laten de kinderen een heel gevarieerd beeld zien. Terwijl ze op ‘werkgedrag’ en op ‘zelfbeeld’
ongeveer gelijk scoren.
Leerling A laat een redelijk wisselend competentieprofiel zien. Zij lijkt tamelijk negatief te denken over
haar werkgedrag en haar zelfbeeld. Anderzijds scoort zij wel 100% op sociale contacten in de groep.
Leerling B. scoort op alle gebieden ongeveer tussen de 55% en de 75%. Hij denkt het minst positief
over zijn eigen werkgedrag.
Leerling C scoort heel wisselend in deze nul-meting. Ze denkt positief over haar sociale contacten in
de groep (100%), maar haar werkgedrag schat ze juist heel negatief in. Haar algehele gevoel van
eigenwaarde is gemiddeld.
Leerling D. heeft, wanneer je een vergelijking maakt met de anderen, de laagste algemene score
gehaald. Hij scoort over de gehele linie redelijk laag.
- Nulmeting zelfbeeldschaal Ik wilde ook op een andere manier het zelfbeeld van de betrokken kinderen in kaart brengen, en dan
specifiek gericht op lezen. Daarom heb ik met deze kinderen tijdens een kort gesprekje de
zelfbeeldschaal ingevuld. Deze zelfbeeldschaal heb ik zelf ontworpen maar het is gebaseerd op het
idee van Steve de Shazer, medegrondlegger van de oplossingsgerichte aanpak.
Deze zelfbeeldschalen zijn te vinden in bijlage 7. Aan de hand van een schaal van 0 tot 10 waarbij de
10 staat voor de gewenste situatie, de situatie die is zoals het kind wil dat het wordt. En de 0 staat
voor de situatie waarin er nog niets is gerealiseerd van de gewenste situatie. Samen met het kind heb
ik bedacht wat de getallen konden voorstellen en hebben ze hun eigen situatie ingeschaald met
betrekking tot hun eigen leesproces.
Op deze manier heb ik een duidelijk beeld gekregen hoe het kind het probleem zichzelf ziet. Hierdoor
konden we het probleem nuanceren en hadden we een uitgangspunt voor het stellen van doelen.
Hieronder heb ik de eerste indeling van de successchaal aangegeven. Het gaat hier dus om de cijfers
waarin zij zichzelf hebben in geschat tijdens de beginsituatie van dit onderzoek, gericht op
aanvankelijk lezen.
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Uit deze gegevens kwam dat de kinderen zich niet heel zwak in schatten, met uitzondering van l
leerling D. Het is opvallend dat de leerlingen uit groep 3 (leerling A., B. en C.) zichzelf positiever in
schatten dan de leerling uit groep 4. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat het verschil tussen
leerlingen in groep 4 groter (en ook duidelijker voor het kind – hij zit immers al in groep 4 op een laag
leesniveau) worden wanneer je kijkt naar de leesvaardigheden. Dit kan een effect hebben gehad op
het zelfbeeld van leerling D.
- Conclusies uit beide nulmetingen Wanneer je kijkt naar de resultaten van de vragenlijst en de resultaten uit de zelfbeeldschaal kun je
stellen dat het zelfbeeld van leerling A., B. en C. niet zorgwekkend is. Leerling D. schat zichzelf wel
heel zwak in.
De conclusies uit de zelfbeeldschaal op het gebied van werkgedrag en de conclusies uit de
zelfbeeldschaal gericht op lezen kun je wel met elkaar vergelijken.
Alle vier de leerlingen schatten zichzelf bij de vragenlijst, op het gebied van werkgedrag, redelijk zwak
in. Zij scoren alle vier niet hoger dan 60% op de vragen. Dit komt redelijk overeen met de
zelfbeeldschaal. Behalve leerling C. schat iedereen zichzelf (onder de) 6 in. Leerling C. schat zichzelf
veel lager in op de zelfbeeldschaal, dus specifiek gericht op lezen, dan bij de vragenlijst.
Tijdens de interventieperiode ga ik aandacht besteden aan het werkgedrag gericht op lezen. Hier ga ik
oplossingsgerichte technieken bij gebruiken. Ik verwacht dus dat de leerlingen zich bij de eindmeting
hoger inschalen bij de zelfbeeldschaal en dat deze leerlingen ook hoger scoren bij de vragenlijst, ten
minste op werkgedrag.
- Interventie- en coachingsperiode Na de nul-meting heb ik een aantal oplossingsgerichte technieken gebruikt. Dit zijn veelal technieken
van Cauffman. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de cirkeltechniek (Arnoud Huibers).
Onderstaande technieken bleken te werken. Ik heb deze technieken verder uitgewerkt. Deze zijn te
vinden in bijlage 8, waar ik ze ook verder beschrijf.
Ik heb de volgende technieken gebruikt op alfabetische volgorde:
Afspraken, afwisseling, alternatieven. Brug, cirkeltechniek, competenties bekrachtigen, complimenten
geven, doelen stellen, handen omtrekken, ‘hoe’ in plaats van ‘waarom’, mirakelvraag oftewel de
wondervraag, nuttigheidsvraag, oplossingsgerichte feedback, presession changes, samenwerking,
schaalvraag.
De kinderen hebben het werken met deze technieken als zeer positief ervaren. In het begin keken ze
wel even op toen ik begon met bijvoorbeeld de wondervraag. Het zet ze toch op een andere manier
aan het denken. Maar ik merkte wel dat ze echt gingen denken over hun eigen leerproces, en dan met
name: wat kan ik al heel goed en wat wil ik nog leren en welke stap/verandering kan ik maken om
daar te komen? Ook had het een positief effect op het zelfbeeld en competentiegevoel, zoals uit de
vragenlijst naar voren kwam.
De leerkrachten maakten op deze manier voor het eerst kennis met oplossingsgerichte technieken. Zij
vonden het een heel positieve, beetje speelse, manier om kinderen verder te helpen. Het kind voelt
zich betrokken, de houding verbetert, het kind gaat hard werken aan het behalen van het gestelde
doel, wat tot gevolg kan hebben dat de resultaten omhoog gaan.
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Mijn eigen ervaring van het werken met oplossingsgerichte technieken is dat, omdat ik werk met
redelijk jonge kinderen, er wel een aantal aanpassingen gemaakt moeten worden. En dan
voornamelijk gericht op de gespreksvoering en de sturing. Maar door zelf te ervaren kom je al snel
genoeg achter de technieken. Deze zijn dan redelijk, met een beetje inzicht, zo aan te passen naar
een ander niveau.
Verder vind ik de schaalvraag de leukste en gemakkelijkste techniek. De schaalvraag kun je altijd
gebruiken en heeft een erg positieve insteek. Er zitten meerdere aspecten in: je richt je op de
toekomst, je laat het kind nadenken over wat goed en minder goed gaat en wat het kind wil bereiken,
en je kunt aan de hand van de schaalvraag de ontwikkeling van kinderen bespreken.
- Eindmeting vragenlijst zelfbeeld Eind april, begin mei 2011 heb ik een eind-meting gedaan naar het zelfbeeld van de betrokken
leerlingen, gericht op lezen. Dit heb ik wederom gedaan aan de hand van de zelfbeeld vragenlijst en
de zelfbeeldschaal. Hieronder heb ik de gemiddelde gegevens van leerlingen op de eindmeting
grafisch weergeven. Net als bij de nulmeting gaat het hier om de cijfers waarin zij zichzelf hebben in
geschat tijdens de beginsituatie van dit onderzoek, gericht op lezen.

Leerling A. is stabiel gebleven op het gebied van sociaal gedrag in de groep en op gevoel. Ze heeft
zichzelf tijdens de eindmeting wel hoger in geschat op werkhouding: van 54% naar 75%. Ook op het
gebied van zelfbeeld heeft leerling A. zichzelf hoger ingeschat. Ze heeft daar nu een score van 75%
gehaald. Dit is een hele verbetering ten aanzien van de nul-meting waar ze 53% scoorde op zelfbeeld.
Leerling B. heeft zichzelf op alle vier de gebieden hoger ingeschat. Hij scoort op alle gebieden
ongeveer 15% hoger en heeft dus duidelijk een groei laten zien ten opzichte van de nul-meting.
Ook leerling C. heeft een groei laten zien ten opzichte van de nul-meting. Vooral op het gebied van
werkhouding heeft hij zich hoger in geschat. Op de beginmeting scoorde hij 48% en tijdens de
eindmeting scoorde hij maar liefst 72%.
Leerling D. laat ook op alle gebieden een groei zien. Vooral op het onderdeel sociale contacten in de
groep en werkhouding haalt leerling D. een aanzienlijk hogere score.
- Eindmeting zelfbeeldschaal Ook heb ik begin mei nogmaals de zelfbeeldschaal oftewel de successchaal afgenomen bij de 4
betrokken leerlingen. Hieronder worden de scores weergegeven. Het gaat hier dus weer om de cijfers
waarin zij zichzelf hebben in geschat tijdens de eindmeting van dit onderzoek, gericht op aanvankelijk
lezen.
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Het is duidelijk dat de leerlingen zichzelf positiever beoordelen dan tijdens de nulmeting. Dit is nog
duidelijker weer te geven in een nieuwe grafiek met daarin de begin- en de eindmeting van de
zelfbeeldschaal:

De leerlingen laten zien op de successchaal dat ze een duidelijke groei hebben doorgemaakt op het
gebied van lezen. Leerling B. en C. schalen zichzelf allebei 1 punt hoger in. Terwijl leerling A. en D.
zichzelf 3 punten hoger inschalen.
Ik kan dus stellen dat de leerstappen van oplossingsgericht werken wel degelijk uitvoerbaar zijn
binnen de remedial teaching en ook nog eens een positief resultaat opleveren wanneer je kijkt naar
het zelfbeeld en daarbij competentiegevoel van kinderen gericht op het aanvankelijk lezen.
De ingevulde schalen zijn te vinden in bijlage 9. Evenals een uitwerking van een van de diagnostische
gesprekken met een kind tijdens de eindmeting. Deze is te vinden in bijlage 9.
Het zelfbeeld is goed. Het is nu belangrijk om te kijken of de scores op de toetsen beter zijn
geworden.

5.5.3 deelvraag 3
Op welke manier biedt de school aanvankelijk lezen aan en kan oplossingsgericht werken daar een
rol in bieden? (Objectieve resultaten)

Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de school aanvankelijk lezen aanbiedt, heb ik de
methode Veilig Leren Lezen, die ze hanteren in groep 3, bestudeerd, waarbij ik gesprekken heb
gevoerd met de leerkracht en kinderen om zo te achterhalen hoe de methode Veilig Leren Lezen
ervaren wordt.
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Het interview met de leerkracht is te vinden in bijlage 10.
Harinck (2009) stelt in zijn boek dat de draad van het onderwerp gemakkelijker vastgehouden wordt,
wanneer de interviewer gebruik maakt van een aantal vooraf opgestelde vragen. Dit heb ik dus
gedaan. Harinck geeft ook aan dat een interview bijzonder geschikt is om onderwerpen uit te diepen.
Door middel van doorvragen is het mogelijk om meer zicht te krijgen op de motieven voor het eigen
handelen van leerkrachten of kinderen. Van tevoren heb ik een aantal vragen opgesteld over zaken
die ik te weten wilde komen. De vragen zijn enkelvoudig opgesteld en de woordkeuze is afgestemd op
het referentiekader van de geïnterviewde.
- Kort de bevindingen gesprek leerkracht De school werkt al een lange tijd met de methode Veilig Leren Lezen. Maar sinds 2006 hanteren ze
de nieuwe versie van deze methode. Dit bevalt heel goed, onder andere doordat er nu heel veel
gebruik wordt gemaakt van het digibord. Dit is niet alleen handig voor de leerkracht zelf, maar ook
veel leuker voor de kinderen. Het is goed aangepast op de belevingswereld van kinderen en de stof
blijft zo dus ook beter beklijven. Het is een fijne methode voor zowel de leerkracht als de kinderen. De
leerkracht kon daarom ook weinig nadelen bedenken; Het werken met de methode vergt veel tijd en je
moet goed kunnen omgaan met de niveauverschillen in de groep. Dit doet ze door de kinderen in de
klas in te delen in groepen. Je hebt de zon-kinderen en de maan-kinderen, en in die groepen kun je
ook weer differentiëren. Zwakke kinderen krijgen dan ook verlengde instructie of préteaching en
begeleide inoefening, terwijl de andere kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Echt zwakke kinderen
die een handelingsplan nodig hebben, krijgen extra hulp van een RT’er.
Om te kijken of oplossingsgericht werken een effect heeft op de toetsresultaten van de methode Veilig
Leren Lezen, heb ik in februari (nul-meting) de gegevens van de Veilig Leren Lezen
beheersingstoetsen van de betrokken kinderen in beeld gebracht.
- Nulmeting toetsgegevens Veilig Leren Lezen Hieronder staan de scores van de betrokken leerlingen op de toets van Veilig Leren Lezen in een
tabel gezet, ingedeeld op de verschillende onderdelen: letterkennis, klankpositie bepalen en woorden
lezen. Omdat de methode Veilig Leren Lezen alleen in groep 3 wordt gehanteerd, heb ik deze meting
alleen met leerling A., B. en C. uitgevoerd. Leerling D. zit namelijk al in groep 4.

- Eindmeting Veilig Leren Lezen Na de interventie- en coachingsperiode van oplossingsgericht werken tijdens de remedial teaching,
heb ik wederom de toetsgegevens in beeld gebracht, als eindmeting.
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Leerling A. heeft tijdens de eindmeting aanzienlijk minder fouten gemaakt. Op het gebied van
letterkennis is ze van 2 fouten naar 0 fouten gegaan. En op het gebied van klankpositie bepalen en
woorden lezen scoorde ze tijdens de nulmeting 2 fouten en tijdens de eindmeting scoorde ze op
allebei de onderdelen maar 1 fout.
Leerling B. is vooral erg vooruit gegaan op het gebied van klankpositie bepalen. In maart maakte hij in
dat onderdeel nog 3 fouten, terwijl hij in mei nog maar 1 fout maakte. Hij scoorde echter hetzelfde op
het gebied van woorden lezen.
Leerling C. is erg vooruit gegaan op het gebied van woorden lezen en letterkennis. Op het gebied van
klankpositie bepalen is ze hetzelfde gebleven.
Een conclusie hieruit is moeilijk te trekken, omdat moelijk vast te leggen is of de kinderen niet alleen
uit zichzelf al een groei doorgemaakt hebben. Maar ik denk wel dat, in combinatie met het zelfbeeld,
dat oplossingsgericht werken een rol heeft gespeeld in een verbetering van resultaten op de toets.
Samenvattend:
Volgens betrokkenen is oplossingsgericht werken bruikbaar binnen de remedial teaching. Er is een
duidelijke groei in het zelfbeeld van de kinderen, met name gericht op lezen en werkhouding. Dit kan
ik concluderen omdat, tijdens mijn onderzoeksperiode, geen andere interventies zijn gedaan op het
gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
Ook de leerresultaten van de methode Veilig Leren Lezen tonen aan dat de remedial teaching, met
een oplossingsgerichte aanpak, effect heeft gehad.
5.6 Betrouwbaarheid en validiteit
De betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek zal ik per deelvraag uitwerken.
Hoe ziet de actuele situatie van en visie over RT er uit?

Om deze vraag te beantwoorden heb ik aan de hand van gegevens van de LBRT en het koersplan
van de LBRT een beeld gekregen van de actuele situatie van de remedial teacher. Ook heb ik het
zorgplan WSNS bekeken, om te kijken hoe de zorgstructuur binnen basisschool de K. in elkaar zit,
gericht op remedial teaching. Het gaat hier voornamelijk om feitelijke informatie. Dit maakt deze
onderzoeksvraag dus betrouwbaar.
Deze deelvraag is naar mijn insziens valide, omdat ik bij deze vraag gebruik heb gemaakt van
methodetriangulatie (literatuurstudie LBRT, koersplan LBRT en gegevens school/stichting over
zorgstructuur) en bronnentriangulatie (gegevens van de LBRT, gegevens over remedial teaching
binnen de school en gegevens over zorgstructuur.).
Mijn onderzoeksgroep voor dit onderzoek was redelijk klein qua omvang. Ik heb hiervoor gekozen
omdat ik me specifiek wilde richten op remedial teaching binnen het aanvankelijk lezen. Ik kon dus
alleen de kinderen bij dit onderzoek betrekken, die ik zelf remedial teaching voor lezen geef.
Het is met zo’n kleine onderzoeksgroep wel lastiger om de resultaten en effecten te generaliseren.
Uit welke leerstappen bestaat oplossingsgericht werken en zijn deze uitvoerbaar binnen de remedial
teaching?
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Ik heb geprobeerd deze vraag te beantwoorden aan de hand van theorie over oplossingsgericht
‘onderwijzen’, omdat het hier gaat over oplossingsgericht werken in het onderwijs. En de methode
Kids’ Skills omdat deze specifiek gaat over vaardigheden ontwikkelen bij kinderen. Deze informatie
heb ik dus verkregen door literatuurstudie. Dit maakt de informatie betrouwbaar.
Omdat ik ook wilde weten of oplossingsgericht werken uitvoerbaar is binnen de remedial teaching,
heb ik een vragenlijst (gericht op zelfbeeld) afgenomen bij de betrokken kinderen. Ook heb ik aan de
hand van een zelfbeeldschaal het zelfbeeld van de kinderen (gericht op lezen) gemeten.
De antwoorden zijn naar mijn inzicht betrouwbaar, omdat ik dezelfde meting met dezelfde vragen twee
keer heb uitgevoerd.
Deze deelvraag wederom valide, omdat ik ook bij deze deelvraag gebruik heb gemaakt van
methodetriangulatie (diagnostisch gesprek, vragenlijst en literatuuronderzoek) en bronnentriangulatie
(informatie van leerlingen, leerkrachten, mijzelf en critical friends).
Op welke manier biedt de school aanvankelijk lezen aan en kan oplossingsgericht werken daar een
rol in bieden?

Ook deze vraag heb ik geprobeerd te beantwoorden aan de hand van theorie over aanvankelijk lezen
en methodestudie van de methode Veilig Leren Lezen.
Om te onderzoeken of oplossingsgericht werken een rol kan bieden in het aanvankelijk lezen binnen
remedial teaching heb ik een vergelijking gemaakt in de toetsresultaten van de betrokken kinderen.
Op deze manier heb ik gemeten of er een groei is geweest in de resultaten van de kinderen. Natuurlijk
maken kinderen uit zichzelf ook een groei door, maar oplossingsgericht werken kan daarin wel een rol
gespeeld hebben. Ik vind daarom dat de antwoorden op de vraag betrouwbaar zijn.
Ook de laatste deelvraag is wederom valide, want ook bij deze vraag heb ik gebruik gemaakt van
zowel methodetriangulatie (methodestudie, gesprekken met kinderen en gesprek met leerkracht) als
bronnentriangulatie (Ervaringen van kinderen, ervaringen van leerkracht en gegevens toetsen
kinderen).
Na de beschrijving van het onderzoek en de antwoorden op de deelvragen worden in hoofdstuk 6
conclusies hieruit getrokken en formuleer ik aanbevelingen.
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk geef ik aan welke conclusies ik kan trekken naar aanleiding van dit
onderzoek. Ook doe ik aanbevelingen voor een eventueel verder invoering van
oplossingsgericht werken. Verder geef ik aan hoe dit onderzoek als onderdeel kan worden
gezien van een groter geheel, en welk vervolgonderzoek hier op kan aansluiten.
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidde:

Op welke manier kan ik oplossingsgericht werken inzetten binnen remedial teaching op het
gebied van aanvankelijk lezen?

6.1 Conclusies
Hoe ziet de actuele situatie van en visie over RT er uit?

Deze deelvraag heb ik beantwoord door middel van literatuurstudie en documentstudie over
de visie op remedial teaching en de zorgstructuur en het onderwijsbeleid van basisschool de
K.
Heel in het kort kwam de visie op remedial teaching op het volgende neer:
Elk kind heeft recht op gerichte begeleiding waarbij wordt gekeken naar de speciale
onderwijsbehoeften van het kind. De leerkracht moet deze behoeften wel als eerste
signaleren en er wordt ook verwacht dat de leerkracht zelf inschat wat het kind nodig heeft.
Verder heeft de remedial teacher eigen taken en verantwoordelijkheden binnen het
continuum van zorg, en zorgt de remedial teacher voor het opstellen van een handelingsplan.
Verder wilde ik de zorgstructuur van basisschool de K. onderzoeken. Dit heb ik gedaan aan
de hand van het zorgplan WSNS en het schoolplan van basisschool de K.
Over remedial teaching zegt het zorgplan WSNS het volgende:
“De afgelopen jaren heeft er een discussie plaatsgevonden rond de plaats die de RT’er
binnen of buiten de groep dient te hebben. De tendens is dat in de nabije toekomst de taken
van de remedial teacher niet meer liggen bij één persoon binnen de school maar dat de
leerkracht taken van de RT’er overneemt en uitvoert in de klas. Dit richt zich echter niet
specifiek op basisschool de K., omdat er op dit moment geen remedial teacher werkzaam is
binnen de school. Voor de IB’er van de school is het volgende echter wel heel belangrijk:
“Vanuit oriëntatie op de zorg is de rol van IB verschoven van hulpverlener van de leerlingen
naar afstemming van het leerkrachtgedrag, gerelateerd aan de onderwijsbehoefte van het
kind. Dit impliceert in elk geval een andere opstelling van de visie op onderwijs: de acceptatie
dat niet iedereen hetzelfde einddoel zal bereiken ligt hier impliciet aan ten grondslag.”
Zelf vind ik dat oplossingsgericht werken goed thuispast binnen de visie van de school.
Uit welke leerstappen bestaat oplossingsgericht werken en zijn deze uitvoerbaar binnen de
remedial teaching?

Ik heb gekozen om deze deelvraag te beantwoorden aan de hand van een vragenlijst gericht
op het zelfbeeld van kinderen, en een zelfbeeldschaal. Deze instrumenten heb ik twee keer
ingezet. Een keer in maart en een keer eind april/begin mei.
De resultaten van de beginmeting geven aan dat de kinderen zichzelf niet zorgwekkend laag
in schatten, op een leerling na. Alle vier de leerlingen schatten zichzelf bij de vragenlijst, op
het gebied van werkgedrag, redelijk zwak in. Zij scoren alle vier niet hoger dan 60% op de
vragen. Dit komt redelijk overeen met de zelfbeeldschaal. Behalve leerling C. schat iedereen
zichzelf (onder de) 6 in. Leerling C. schat zichzelf veel lager in op de zelfbeeldschaal, dus
specifiek gericht op lezen, dan bij de vragenlijst.
In de theorieën, vooral gericht op oplossingsgericht ‘onderwijzen’, heb ik verschillende
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werkvormen en technieken gevonden die ik kon toepassen binnen de praktijk. Deze heb ik
uitgevoerd in de begeleidingsperiode. Hieruit kan ik een aantal zaken concluderen:
● Er is een aantal oplossingsgerichte technieken die goed toepasbaar zijn binnen de remedial
teaching. Een aantal technieken hadden een duidelijk effect, en een aantal technieken
hadden een minder duidelijk effect. Sowieso moeten er soms aanpassingen gemaakt worden
gericht op leeftijd van kinderen en doelen van kinderen. En dan voornamelijk gericht op de
gespreksvoering en de sturing. Maar dat ervaar je zelf in de praktijk al snel genoeg. De
technieken zijn overigens gemakkelijk aan te passen aan een ander niveau.
● Zowel leerkrachten als kinderen hebben het werken met oplossingsgerichte technieken als
positief ervaren. De leerkrachten vonden het een hele positieve, beetje speelse, manier om
kinderen verder te helpen: het kind voelt zich betrokken, de houding verbetert, het kind gaat
hard werken aan het behalen van het gestelde doel, wat tot gevolg kan hebben dat de
resultaten omhoog gaan.
● De leukste en gemakkelijkste oplossingsgerichte techniek is de schaalvraag. De
schaalvraag kun je altijd gebruiken en heeft een erg positieve insteek. Er zitten meerdere
aspecten in: je richt je op de toekomst, je laat het kind nadenken over wat goed en minder
goed gaat en wat het kind wil bereiken, en je kunt aan de hand van de schaalvraag de
ontwikkeling van kinderen bespreken. De kinderen zijn erg betrokken bij hun eigen leerproces
en dit verhoogt ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van kinderen.
Voor de eindmeting heb ik dezelfde instrumenten gebruikt als bij de beginmeting. Over het
algemeen hebben alle 4 de betrokken kinderen zichzelf hoger ingeschat dan tijdens de
beginmeting. Opvallend was bij de vragenlijst dat de kinderen naar eigen zeggen vooral een
groei hebben doorgemaakt op het gebied van werkhouding. Ook op de zelfbeeldschaal is
duidelijk te zien dat de kinderen gegroeid zijn op het gebied van lezen. Leerling B. en C.
schalen zichzelf allebei 1 punt hoger in. Terwijl leerling A. en D. zichzelf 3 punten hoger
inschalen.
Ik kan dus concluderen dat de leerstappen van oplossingsgericht werken wel degelijk
uitvoerbaar zijn binnen de remedial teaching en ook nog eens een positief resultaat opleveren
wanneer je subjectief kijkt naar het zelfbeeld en het competentiegevoel van kinderen, gericht
op het aanvankelijk lezen. Ook objectief zie je dat de resultaten verbeteren en dat de
kinderen minder fouten maken.
Op welke manier biedt de school aanvankelijk lezen aan en kan oplossingsgericht werken
daar een rol in bieden?

Deze deelvraag heb ik beantwoord door middel van literatuurstudie en methodestudie.
Ook heb ik een interview gehouden met de leerkracht en korte gesprekjes gevoerd met de
betrokken kinderen. Hieruit kwam het volgende naar voren:
● De methode Veilig Leren Lezen bevalt erg goed volgens de leerkracht.
● Het is een fijne methode voor zowel de leerkracht als de kinderen. Het is erg handig dat er
zoveel gebruik kan worden gemaakt van het digibord en de methode is goed aangepast op
de belevingswereld van kinderen. Op deze manier blijft de stof beter beklijven.
● Het werken met de methode vergt echter wel veel tijd en je moet goed kunnen omgaan met
de niveauverschillen in de groep. Dit doet ze door de kinderen in de klas in te delen in
groepen. Je hebt de zon-kinderen en de maan-kinderen, en in die groepen kun je ook weer
differentiëren in ster- en raket-kinderen. Ster-kinderen hebben moeite met auditieve taken en
beschikken nog nauwelijks over letterkennis. Raket-kinderen zijn kinderen met een
versnelling in de leesontwikkeling.
● Zwakke kinderen krijgen verlengde instructie of preteaching en begeleide inoefening, terwijl
de andere kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Echt zwakke kinderen die een
handelingsplan nodig hebben, krijgen extra hulp van een RT’er.
Verder wilde ik graag onderzoeken of oplossingsgericht werken een effect heeft op de
toetsresultaten van de methode Veilig Leren Lezen, Dus heb ik heb ik in februari
(beginmeting) de gegevens van de Veilig Leren Lezen beheersingstoetsen van de betrokken
kinderen in beeld gebracht.
In mei heb ik een eindmeting gedaan van de nieuwe toetsgegevens van Veilig Leren Lezen.
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Tijdens de eindmeting hebben alle kinderen minder fouten gemaakt. Alle kinderen zijn op alle
gebieden vooruit gegaan of gelijk gebleven. Dat ze vooruit zijn gegaan is natuurlijk erg
positief. En het feit dat er twee leerlingen op een gebied (leerling B. op woorden lezen en
leerling C. op klankpositie bepalen) gelijk zijn gebleven, is niet zo goed. Dit betekent dat hier
extra aandacht aan besteedt moet worden binnen de remedial teaching.
Of oplossingsgericht werken in de remedial teaching hiervoor een aanleiding is geweest, is
moeilijk te stellen omdat de leerlingen uit zichzelf ook een groei doormaken naarmate de tijd
verstrijkt, omdat ze natuurlijk in de klas ook aan hun eigen leesproces werken. Maar ik denk
wel dat, in combinatie met het zelfbeeld, dat oplossingsgericht werken hier een rol in heeft
gespeeld.
6.2 Aanbevelingen
● Naar aanleiding van de conclusies die ik getrokken heb uit de deelvragen, kan ik
concluderen dat oplossingsgericht werken ingezet kan worden tijdens de remedial teaching
en dit ook nog een positief effect heeft op het zelfbeeld van kinderen. Mijn aanbeveling is dus
om oplossingsgerichte technieken toe te passen binnen de begeleiding van leerlingen.
● Oplossingsgericht werken in de remedial teaching heeft niet alleen effect binnen het
aanvankelijk leesproces, maar je kunt het eigenlijk ook inzetten binnen andere didactische
vakken. Ik heb al geconcludeerd dat oplossingsgericht werken werkt, dus geef ik de
aanbeveling: ‘er meer mee doen en er ook meer van doen’.
● Een volgende aanbeveling is dat onderzocht zou kunnen worden in hoeverre je
oplossingsgerichte technieken kunt toepassen binnen een klassensituatie.
6.3 Mogelijk vervolgonderzoek
De conclusies van dit praktijkonderzoek heeft een nieuwe vraag bij mij opgeroepen:
● Kun je oplossingsgerichte technieken ook zo aanpassen dat je ze kunt toepassen binnen
een klassensituatie?
Ik verwacht dat deze vraag beantwoord gaat worden in mijn eigen praktijksituatie. Ik heb nu
kennis gemaakt en gewerkt met oplossingsgerichte technieken. En ik ben niet alleen als
RT’er aan het werk, maar ook als gewone leerkracht. Dus ik zal zelf ook met
oplossingsgericht werken aan de slag willen gaan wanneer ik lesgeef. Op deze manier zal ik
snel genoeg aan het antwoord komen op de mogelijke vervolg onderzoeksvraag.
Na mijn conclusies en aanbevelingen, staat in hoofdstuk 7 de reflectie op het proces en het
product centraal.
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Hoofdstuk 7: Discussie en reflectie
In dit hoofdstuk bediscussieer ik mijn uitgevoerde onderzoek en reflecteer ik op mijn eigen
leerproces.
7.1 Discussie onderzoek
-AanpakIk vond het in het begin lastig om een onderwerp te verzinnen voor dit praktijkonderzoek,
omdat we met zoveel dingen tegelijk bezig waren en dit praktijkonderzoek nog zo ver weg
leek. Maar na een paar weken had ik toch mijn onderwerp gevonden: ik wilde iets met
oplossingsgericht werken. Voor deze opleiding had ik er nog niet veel over gehoord, maar
zodra we er kennis mee maakten merkte ik dat dit oplossingsgericht te werk gaan goed bij mij
past.
Vanaf dat moment was het maken van de onderzoeksvraag niet zo lastig. Samen met mijn
begeleidster heb ik mijn voorlopige onderzoeksvraag bijgesteld en kwam ik tot een goede en
complete onderzoeksvraag. Ik wilde oplossingsgericht werken vertalen naar de remedial
teaching, omdat hier nog niet zoveel over geschreven is. Mijn vraag was dus: is
oplossingsgericht werken ook inzetbaar binnen de remedial teaching? Daarnaast was ik ook
benieuwd wat dit voor invloed heeft op het competentiegevoel en daarmee het zelfbeeld van
kinderen. Ik wilde het specificeren naar een gebied, namelijk aanvankelijk lezen. Ik heb dit
vertaald naar de onderzoeksvraag: Op welke manier kan ik oplossingsgericht werken inzetten
binnen remedial teaching op het gebied van aanvankelijk lezen? Daarom heb ik ook voor mijn
doelgroep gekozen, gericht op het leren lezen. Daarnaast wilde ik ook weten hoe dit paste
binnen het schoolbeleid.
Mijn uiteindelijke onderzoeksvraag luidde als volgt:

Op welke manier kan ik oplossingsgericht werken inzetten binnen remedial teaching op het
gebied van aanvankelijk lezen?

-UitvoerbaarheidOmdat ik deze master in één jaar heb gedaan, heb ik het maken en uitvoeren van dit
praktijkonderzoek naar achteren in het jaar geschoven. Dan kon ik de ervaring van de
verschillende modules die ik gevolgd heb, waar ook onderzoek bij uitgevoerd moest worden,
gebruiken.
Aan de hand van een strakke tijdsplanning heb ik dit onderzoek binnen de gestelde tijd
kunnen uitvoeren en kunnen verwerken. Ik heb daarbij goed gebruik kunnen maken van het
gegeven dat ik tijdens de opleiding stage liep op basisschool de K. en dat deze school
enthousiast was over mijn onderzoeksopzet.
Omdat ik het onderwerp voor dit onderzoek al had, kon ik wel alvast beginnen met het lezen
van literatuur, het verdiepen in dossiers van de betrokken kinderen en het zoeken van
geschikte meetinstrumenten. Op het moment dat ik het iets minder druk kreeg met de
opdrachten van de andere modules kon ik dan ook gelijk aan de slag met dit onderzoek.
Ook de communicatie met medestudenten en mijn mentor op obs de K. was hierin erg
belangrijk. Op deze manier heb ik dit onderzoek dus op een goede, fijne manier kunnen
uitvoeren.
-AcceptatieDit onderzoek levert werkbare resultaten op voor zowel mijzelf als voor andere RT’ers of
IB’ers. Het onderzoek geeft een goed beeld van het effect dat het toepassen van
oplossingsgerichte technieken heeft op de begeleiding van kinderen en de resultaten van
kinderen in zowel het leren als het zelfbeeld. Dit onderzoek is echter alleen gericht op ‘lezen’,
wellicht komen er andere resultaten naar voren binnen andere didactische vakken. Maar naar
mijn idee zullen de resultaten niet veel afwijkend zijn.
-EffectiviteitDe conclusies uit mijn onderzoek geven weer dat de leerstappen van oplossingsgericht
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werken wel degelijk uitvoerbaar zijn binnen de remedial teaching. Deze leerstappen leveren
ook nog eens een positief resultaat op, wanneer je kijkt naar het zelfbeeld en daarbij
competentiegevoel van kinderen gericht op het aanvankelijk lezen. Ik vind het heel positief
dat je samen met kinderen zoekt naar wat werkt, en dat het zo’n goed effect heeft op de
houding van kinderen. Terwijl het eigenlijk toch vrij eenvoudige technieken zijn.
Hiermee is voor alle betrokkenen, maar ook buitenstaanders zoals collega RT’ers, helder
gemaakt dat het inzetten van oplossingsgerichte technieken binnen de begeleiding van
kinderen, zal leiden tot positieve effecten.
Op de korte termijn is ook al merkbaar dat leerkrachten interesse tonen voor
oplossingsgericht werken. Op de langere termijn zal gekeken moeten worden hoe dit dan een
eventueel structurele plaats kan krijgen binnen het handelen van de leerkrachten. Maar
hiervoor is wellicht verder onderzoek nodig. Namelijk op welke manier oplossingsgerichte
technieken het beste ingezet kunnen worden in een klassensituatie.
-Tevredenheid over de aanpakOver het algemeen ben ik wel tevreden over de aanpak die ik heb gehanteerd binnen dit
praktijkonderzoek. Ik had echter eerder kunnen beginnen met het onderzoek, zodat ik meer
tijd had gehad in de coachings- en begeleidingsperiode, en meer tijd in de periode van de
verslaglegging van de gegevens. Dus wanneer ik een vervolgonderzoek zal uitvoeren, zal ik
in de planning aanpassingen moeten doen. Ook zal ik misschien in een vervolgonderzoek
een vergelijkingsgroep willen bekijken: wat heeft het effect van een ‘normale’ aanpak in de
begeleiding van kinderen, vergeleken met een oplossingsgerichte aanpak. Dit zou een nog
grotere meerwaarde kunnen hebben op de conclusies die je kunt trekken uit een onderzoek.
Dat levert dan ook meer mogelijkheden op om zo’n aanpak breder binnen de school te gaan
toepassen.
Maar verder zal ik een vervolgonderzoek grotendeels op dezelfde manier uitvoeren.
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Samenvatting
Vraagstelling onderzoek
In dit praktijkonderzoek heb ik de volgende vraag proberen te beantwoorden:

Op welke manier kan ik oplossingsgericht werken inzetten binnen remedial teaching op het
gebied van aanvankelijk lezen?

De directe aanleiding voor dit onderzoek is dat ik binnen de RT veel kinderen heb die ik
begeleid binnen het aanvankelijk leesproces. Ik wil graag weten op welke manier
oplossingsgericht werken toe te passen is in de remedial teaching binnen het aanvankelijk
lezen. Behalve voor mijzelf als RT’er kan het ook een toevoeging zijn voor de intern
begeleiders, de leerkrachten van mijn stageschool, maar ook voor collega RT’ers.
Verantwoording van de vraagstelling
Vanuit deze onderzoeksvraag ben ik me gaan verdiepen in de nieuwswaarde ervan. Er is al
veel geschreven over oplossingsgericht werken. Er zijn al diverse methodieken ontworpen om
te werken met oplossingsgericht werken, en er zijn al verschillend onderzoeken naar gedaan.
Maar, er is verder niet zoveel te vinden over oplossingsgericht werken binnen de RT.
De maatschappelijke relevantie voor dit onderzoek ligt in het feit dat de school het erg
belangrijk vindt dat er actief wordt ingegaan op verschillen tussen kinderen. Er is sprake van
erkende ongelijkheid: niet alle kinderen zijn hetzelfde, hebben te maken met dezelfde context
en kunnen hetzelfde bereiken. De school moet hier rekening mee houden en het onderwijs
daarop afstemmen.
De theoretische relevantie voor dit onderzoek bestaat eruit dat dit onderzoek beschrijft op
welke manier oplossingsgericht werken ingezet kan worden binnen de remedial teaching.
Hierover is weinig andere literatuur bekend.
Onderzoeksstrategie en theoretisch kader
De functie van dit onderzoek is vooral ontwerpend. Er wordt namelijk, door middel van dit
onderzoek, onderzocht of oplossingsgericht werken inzetbaar is binnen de RT en of dit een
positief effect heeft op het zelfbeeld van kinderen en op de resultaten van het leesproces.
Het theoretisch kader heb ik onderzocht door literatuur op verschillende gebieden te
bestuderen. Namelijk over oplossingsgericht werken, remedial teaching, aanvankelijk lezen
en inclusief onderwijs.
Uitvoering van het onderzoek
Door middel van een nul- en eindmeting bij de betrokken doelgroep heb ik de effecten
gemeten van het inzetten van oplossingsgerichte technieken binnen de begeleiding van
kinderen met lezen. Ik heb de effecten gemeten op het gebied van zelfbeeld en op het gebied
van de resultaten van kinderen binnen de methode Veilig Leren Lezen.
Daarnaast heb ik ook onderzocht hoe de methode Veilig Leren Lezen ervaren wordt door
zowel de leerkracht als de leerlingen zelf. En hoe de actuele situatie van en visie over RT
eruit ziet en hoe basisschool de K. hierover denkt.
Conclusies en aanbevelingen
Uit de conclusie blijkt dat de leerstappen van oplossingsgericht werken uitvoerbaar zijn
binnen de remedial teaching en ook nog eens een positief resultaat opleveren wanneer je
kijkt naar het zelfbeeld en daarbij competentiegevoel van kinderen gericht op het aanvankelijk
leesproces. Ook is gebleken dat alle kinderen minder fouten gemaakt hebben op alle
gebieden binnen de toets van Veilig Leren Lezen. Het is dus zeker een aanbeveling om
oplossingsgerichte technieken te blijven toepassen binnen de remedial teaching.
Reflectie
Ik heb me door middel van dit onderzoek verdiept in verschillende actuele onderwijszaken
(oplossingsgericht werken, handelingsgericht werken, inclusief onderwijs) en verder is mijn
onderzoekende houding verbeterd.
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Bijlage 1 Vergelijking probleemoplossend en
oplossingsgericht
Probleemoplossend

Oplossingsgericht

Verleden is belangrijk
Wiens fout is het?
Expert geeft antwoorden
Het probleem speelt voortdurend,
overheerst
Er zijn grote veranderingen nodig
Denken is belangrijk
Controleer
Verstand en inzicht zijn noodzakelijk voor er
verandering kan komen
Nooit
Diagnosticeer de oorzaak

Toekomst is belangrijk
Wat kan anders?
Expert stelt vragen
Het probleem doet zich nooit in dezelfde
mate voor
Kleine verandering is voldoende als aanzet
Doen is belangrijk
Ondersteun
Inzicht komt na of tijdens de verandering

Resources moeten worden aangereikt
Expert
Conflict
Regel
Hetzelfde
Verminder
Insisteer
Terug kijken
Meer van hetzelfde
Probleem

Nog niet
Apprecieer de uitzondering als
(deel)oplossing
Resources zijn steeds voorhanden, maar
moeten ontsluierd worden
Partner
Samenwerking
Uitzondering
Verschil
Vermeerder
Inviteer
Vooruit kijken
Meer van iets anders
Oplossing

Bron: http://www.werktgoed.nl/kennisbank/de-acht-stappendans-van-oplossingsgerichtcoachen
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Bijlage 4 Onderwijsbeleid en zorgstructuur van bs. De K.
In hoofdpunten het onderwijsbeleid van de school
Wat is het beleid op de eigen school?
De school zegt in het schoolplan dat de kern van kwaliteitszorg binnen de school is te
herleiden tot 5 eenvoudige vragen:
● Doen we de goede dingen?
● Doen we die dingen ook goed?
● Hoe weten we dat?
● Vinden anderen dat ook?
● Wat doen we met die wetenschap?
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school
noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en
op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken.
Dat is kwaliteitszorg, het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed
management om de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee de school de
gewenste kwaliteit systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan
verbeteren.
Hoe wordt dat beleid vormgegeven?
Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs, moeten er gegevens
verzameld worden over de school. Op basis van de gegevens kan een analyse gemaakt
worden van die onderdelen die goed gaan of extra aandacht behoeven en kunnen de
actiepunten voor de komende jaren worden bepaald. Basisschool de K. probeert de kwaliteit
o.a. goed in kaart te brengen door het gebruik van het INK-model.
Het INK-Model

Ook wordt gemeten wat de werkzaamheden van de organisatie hebben opgeleverd door
gebruik te maken van een aantal instrumenten, zoals bijvoorbeeld gesprekken met
leerkrachten, klassenbezoeken, leerlingvolgsysteem, schooltoezicht van de inspectie,
enquêtes enz.
Wat zijn daarbij de karakteristieke kenmerken?
Het kwaliteitsbeleid van de school kent zoals bij alle scholen binnen de stichting een cyclisch
proces. Ze maken gebruik van de PDCA-cirkel.
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Deze cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in de organisatie van
toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit:
● PLAN: Dit omvat niet alleen het plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering of
innovatie, maar ook de formulering van het gewenste resultaat en hoe (en wanneer)
getoetst gaat worden of het gewenste resultaat is bereikt’
● DO: Het plan wordt uitgevoerd zoals is voorgeschreven’
● CHECK: Door middel van controle en evaluatie wordt bekeken in hoeverre het gewenste
resultaat behaald is
● ACT: Dit is de fase van bijstelling. En als het gewenste resultaat bereikt is, kan de school
aan de volgende verbetering beginnen en wordt de cirkel opnieuw doorlopen.
Op basis van de gegevens uit de analyse/evaluatie wordt een plan gemaakt voor de komende
vier jaren, wordt het plan zoals beschreven uitgevoerd, wordt een evaluatie gehouden en
worden zo nodig nieuwe afspraken gemaakt. Na het doorlopen van de stappen binnen deze
cirkel is het van belang dat veranderingen en verbeteringen geborgd worden. De evaluatieinstrumenten worden cyclisch in een periode van vier jaar afgenomen, en sommige jaarlijks.
De stappen die de scholen vervolgens zetten, worden opgenomen in de meerjarenplanning
van de scholen.
Wat zijn toekomstige issues voor het onderwijsbeleid op de school?
Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs, moeten er gegevens
verzameld worden over de school. Op basis van de gegevens kan een analyse gemaakt
worden van die onderdelen die goed gaan of extra aandacht behoeven, en kunnen
actiepunten voor de komende jaren worden bepaald. Voor het komende jaar zijn de volgende
(verander)thema’s gepland: Het bespreken van de opbrengsten en resultaten zal dit jaar
geschieden, aan de hand van de bekende gegevens zoals onder andere CITO-LVS en CITOeind. Het initiatief hiervoor ligt bij de adjunct-schoolleider en de bouwcoördinator bovenbouw,
die samen met de IB de bijeenkomsten zullen plannen. Doel is te bekijken of de opbrengsten
nog conform de verwachtingen zijn en of er trends te zien zijn, die geborgd dan wel bijgesteld
dienen te worden;
-

-

-

-

-

Het doel is om kunst en cultuur meer handen en voeten te geven. De inbedding
hiervan ligt in de handen van de twee coördinatoren die hier een cursus voor hebben
gevolgd;
Er wordt een heroverweging gedaan voor de reken- en wiskundemethode;
Bij het onderwerp rapportage verantwoording opbrengsten gaat het erom te bekijken
hoe nog duidelijker dan nu het geval is via de schoolgids aan de klanten
verantwoording kan worden afgelegd over de opbrengsten van het onderwijs, anders
en breder en uitgebreider dan alleen door middel van de uitslag van CITO-eindtoets.
De schoolleider bekijkt dit samen met de IB in het zorgteam;
De actualisatie van de website behoeft ook dit schooljaar weer aandacht, wil het een
actuele bron van informatie blijven voor aspirant belangstellenden voor de school. De
adjunct-schoolleider is belast met de uitvoering hiervan;
Kwaliteitszorg betekent dat de school systematisch de “goede dingen nog beter
probeert te doen”. (Oplossingsgericht werken: doen wat werkt en daar meer van
doen!). Adequate instrumenten en een heldere planning- en beleidscyclus zijn
hiervoor onontbeerlijk.
Kwaliteit mag daarbij geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan die
kwaliteit op de school noodzakelijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, de
juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de
school wilde bereiken. Dat is kwaliteitszorg, het geheel van samenhangend beleid,
concrete doelstellingen en goed management om de benodigde acties en controles
uit te voeren waarmee de school de gewenste kwaliteit systematisch levert en
waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren.
Uit het schoolspecifiek zorgplan van WSNS komt duidelijk naar voren dat de school
zich nog beter moet ontwikkelen in het opstellen, uitvoeren en analyseren van
handelings- en groepsplannen.
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Welke positie heeft de zorgstructuur daarin?
De missie voor de periode 2007 – 2011 staat in het zorgplan van WSNS als volgt
geformuleerd: het samenwerkingsverband streeft naar passend onderwijs voor alle kinderen
van 4 tot 12 jaar, zo dicht mogelijk bij de plek waar het kind woont.
Vragen waar de school de komende jaren antwoord op wil geven;
Wat betekent passend onderwijs in 2011? Welke stappen moet de school (nog)
ondernemen?
Wat betekent dit voor de zorgniveaus? Kunnen ze iets voor elkaar betekenen?
Passend onderwijs
Voor ieder kind, in samenwerking met alle (keten)partners, (kinderen, ouders, professionals,
organisaties), ervaarbaar, zichtbaar en aantoonbaar onderwijs en zorg op maat, uitgaande
van de 6 niveaus van zorg, zo dicht mogelijk bij thuis te realiseren.
Omdat het samenwerkingsverband onderwijs en zorg op maat beschrijft in niveaus van zorg
gebruikt de school deze als uitgangspunt voor het schoolspecifiek zorgplan. In het
schoolspecifiek zorgplan van basisschool de K. wordt de gewenste situatie, zoals de school
deze ziet, passend onderwijs te realiseren.
Het samenwerkingsverband reikt jaarlijks een kader aan. Het schoolspecifiek zorgplan voor
2010 – 2011 is verder uitgewerkt t.o.v. eerdere schoolspecifieke zorgplannen.
Op verzoek van IB’ers en directeuren heeft het procesmanagement van het
samenwerkingsverband de rol van de school verder uitgewerkt in: de rol van de leerkracht; de
rol van de IB’er en de rol van de directeur.
Alle nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen in de gewenste situatie. Het is aan scholen om
dit kader als richtlijn te gebruiken. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop ze
passend onderwijs vormgeven. Directeuren kunnen samen met interne begeleiders en het
team de eigen gewenste situatie op basis van de inhoud van de verschillende niveaus
aanpassen.
Basisschool de K. onderschrijft de visie, missie en het zorgplan van het
samenwerkingsverband M. – H. REGIO 54-01 zoals vermeld in het zorgplan 2007 - 2011. Het
doel van dit schoolspecifiek zorgplan is dat er aan het eind van de schoolplanperiode 2007 –
2011 concreet verantwoord kan worden op welke wijze de school passend onderwijs vorm
geeft en dat de school zicht heeft op haar sterke kanten en verbeterpunten bij het realiseren
van passend onderwijs.
De visie op zorg binnen de stichting J. L.
Volgens het zorgplan WSNS wordt er binnen de stichting J. L. gekeken naar de zorg binnen
de scholen. Er wordt gestreefd naar het verzorgen van onderwijs op maat. Er wordt gebruik
gemaakt van samenhangende onderwijsmaatregelen die gericht zijn op het volgen en het
signaleren van onderwijsbehoeften van kinderen ten behoeve van het op tijd verbeteren van
de leeropbrengsten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen pedagogisch en didactisch
klimaat. De school besteedt ruime aandacht aan het zorgsysteem, waarbinnen alle leerlingen
die de school bevolk(t)en zoveel mogelijk dien(d)en te passen. De IB’ers zijn hierin van groot
belang. Het is heel nadrukkelijk hun taak om te streven naar een ontwikkeling die nog meer in
de richting gaat van de systematische aanpak zoals vermeld in het zorgplan WSNS.
De afgelopen jaren heeft er een discussie plaatsgevonden rond de plaats die de RT’er binnen
of buiten de groep dient te hebben. De tendens is dat in de nabije toekomst de taken van de
remedial teacher niet meer liggen bij één persoon binnen de school maar dat de leerkracht
taken van de RT’er overneemt en uitvoert in de klas.
Vanuit oriëntatie op de zorg is de rol van IB verschoven van hulpverlener van de leerlingen
naar afstemming van het leerkrachtgedrag, gerelateerd aan de onderwijsbehoefte van het
kind. Dit impliceert in elk geval een andere opstelling van de visie op onderwijs: de acceptatie
dat niet iedereen hetzelfde einddoel zal bereiken ligt hier impliciet aan ten grondslag.
Voorheen schreven de IB’ers en de directeur van basisschool de K. zelf een zorgplan. Met
ingang van dit jaar hanteren ze het standaard zorgplan van WSNS.
Niveaus van zorg
De stichting J. L. hanteert 5 zorgniveaus die ik even heel kort toelicht. Ook hanteert de
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stichting een niveau 0 dat gerealiseerd moeten door de leerkracht in de klas.
● Niveau 0: klassenmanagement zoals dit binnen elke school van de stichting weer anders
kan zijn;
● Niveau 1: het pedagogische klimaat en didactisch handelen in de klas;
● Niveau 2: extra begeleiding in de klas voor die leerlingen die het nodig hebben. Met behulp
van extra instructie en/of extra handen in de klas;
● Niveau 3: de in niveau 2 uitgezette preventieve maatregelen leveren niet de gewenste
resultaten op en derhalve schakelt de leerkracht de interne begeleider leerlingenzorg in. Er
wordt intern naar oplossingen voor extra zorg gezocht en er wordt intern onderzoek gedaan.
HP’s worden uitgewerkt, uitgevoerd en geëvalueerd op didactisch en gedragsmatig vlak;
● Niveau 4: externe deskundigen worden ingeschakeld om nadere analyse te plegen van het
geconstateerde probleem op didactisch en gedragsmatig vlak;
● Niveau 5: de grenzen van de zorg binnen de school zijn bereikt waar het de didactische
en/of gedragsmatige mogelijkheden betreft en er wordt gedacht over een definitieve oplossing
buiten de eigen school (andere basisschool of verwijzing naar SBO, enz.
Leerlingvolgsysteem
Binnen obs de K. wordt het geautomatiseerde LVS van CITO gehanteerd; daarnaast wordt in
de voorbouw (groepen 1 en 2) met het vernieuwde Pravoo leerlingvolgsysteem gewerkt.
Uiteraard is het in eerste instantie de klassenleerkracht die de kinderen goed leert kennen.
Maar daarnaast wordt er ook nog een observatielijst gebruikt, die een objectiever beeld geeft.
Bovendien worden de kleuters 2 keer per jaar getoetst op het gebied van taal en ordenen. Dit
wordt gedaan met behulp van het leerlingvolgsysteem van CITO. Ook in de groepen 3 t/m 8
wordt dit systeem gehanteerd. Hier worden ook diverse malen per jaar de vorderingen op het
gebied van technisch en begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen & wiskunde getoetst. De
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd aan de hand van Viseon van
CITO. Viseon is een leerlingvolgsysteem op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
Viseon bestaat uit twee digitale vragenlijsten: één voor de leerkracht en één voor de
leerlingen (vanaf eind groep 5). De vragenlijsten worden twee keer per jaar ingevuld.
Organisatie zorgstructuur
In het wekelijks overleg over de zorg(structuur), bekijken schoolleiding en IB’er of er actie
noodzakelijk is op het terrein van de zogenaamde “zorgbreedte”. Drie maal per jaar bestaat er
een voortgangscontrolebespreking tussen de IB’er en de groepsleerkracht. De leerkrachten
bespreken dan samen met de IB’er de leerlingen uit hun groep. Er wordt dan gekeken of de
ontwikkeling die het kind doormaakt wel in overeenstemming is met hetgeen er op dat
moment van deze leerling verwacht mag worden. Deze bespreking borgt de kwaliteit van de
voortgang en vormt veelal de basis voor de wekelijkse bespreking tussen schoolleiding en
IB’ers.
De school houdt rekening met de verschillen tussen kinderen door nauwkeurig de
ontwikkeling te volgen. Wanneer er onderwijs op maat nodig is, wordt er bekeken wat er
binnen de organisatie van de school haalbaar is: of de kinderen geholpen kunnen worden met
het aanbieden van een (tijdelijk) individueel programma.
Ook worden er onderwijsleersituaties gecreëerd waarin kinderen hun mogelijkheden optimaal
kunnen ontwikkelen door te werken met een basisstof- extra stof model, waarbij er zowel
aandacht is voor zwakkere leerlingen als voor de (hoog)begaafde leerlingen.
Kinderen die problemen hebben op leer- en/of sociaal-emotioneel gebied, worden door de
leerkracht besproken met een van de twee de IB’ers van de school. Deze geeft dan advies bij
het opstellen van handelingsplannen.
Wanneer er extra onderzoek is uitgevoerd en er wordt geconcludeerd dat tijdelijke (extra)
begeleiding wenselijk is, dan kan er op dat moment voor een bepaalde tijd (vaak in eerste
instantie voor een periode van ca. 6 weken) een beroep gedaan worden op het advies en de
begeleiding van een extra leerkracht, veelal afkomstig uit het SBO. Dit wordt dan Preventieve
Ambulante Begeleiding genoemd (PAB). Af en toe wordt de conclusie getrokken dat alle extra
zorg onvoldoende effect heeft gehad. In dat geval kan - na overleg met de ouders - het besluit
genomen worden om het kind een jaar te laten rijpen. Dat gebeurt als het kind op meerdere
terreinen achter is gebleven in de ontwikkeling of indien het kind nog niet toe is aan bepaalde
ontwikkelingsstadia. Het doel hiervan is dat het kind de basisschool daarna gewoon kan
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afmaken. In andere gevallen heeft een kind zóveel extra zorg nodig dat de basisschool dit
niet kan bieden. In zo’n dergelijk specifiek geval kan er een advies voor verwijzing naar een
speciale school voor basisonderwijs volgen.
Interne specialisten
Niet alleen de IB’ers zijn gespecialiseerd op verschillende gebieden. Binnen obs d. K. zijn er
ook leerkrachten die gespecialiseerd zijn in bepaalde vakonderdelen (bijvoorbeeld gedrag,
lezen, spelling of rekenen). Deze leerkrachten heten PDO (PDO = Pedagogisch Didactisch
Onderzoeker). Deze laatste kunnen een kind nader "onderzoeken" op een bepaald
vakgebied. Wanneer er meer kennis nodig is over een bepaald didactisch of pedagogisch
gebied en er is te weinig kennis over door de leerkrachten binnen de school, dan wordt er
gekeken naar andere collega’s binnen de stichting of binnen het S(B)O. De organisatie in de
ontwikkeling richting Handelings Gericht Werken (HGW) en de 1-zorgroute is te vinden in het
volgende hoofdstuk.
Differentiatievormen
Op basisschool de K. wordt er vrijwel altijd convergent gedifferentieerd.
Volgens de website van Onderwijs maak je samen (http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/)
houdt convergente differentiatie in dat er doelgericht onderwijs wordt gegeven om alle
leerlingen in de groep minstens de gestelde minimumdoelen voor de basisvaardigheden te
laten bereiken, waarbij het streven is dat alle leerlingen profiteren van de groepsinstructie,
maar dat er tijdens de verwerking rekening wordt gehouden met de verschillen tussen
leerlingen. Bijvoorbeeld goede en gemiddelde leerlingen gaan dan zelfstandig of in duo’s aan
het werk met verdiepingsstof en zwakke lezers krijgen verlengde, meer intensieve instructie in
een groepje van 3 – 5 kinderen, waar rekening wordt gehouden met hun leerbehoeften en
waar goed feedback gegeven kan worden. Het model houdt in, dat met name tijdens de
verwerking rekening gehouden wordt met de verschillen tussen leerlingen.
Echter, voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Sommige kinderen hebben op een aantal
gebieden een divergente differentiatie nodig. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de
individuele leerbehoeftes en -niveaus van de leerlingen in de groep. De leerkracht fungeert
hierbij als begeleider van het leerproces van de leerlingen. Er zijn vele verschillende
niveaugroepen in de klas of er is zelfs sprake van individueel onderwijs. Dit komt op sommige
vakgebieden (bijvoorbeeld spelling in groep 7 of rekenen in groep 8) in sommige klassen van
basisschool De K. ook voor. Het gaat hier dan vooral om individueel onderwijs dat het kind
krijgt van de RT’er (in dit geval van mij dus).
Pestprotocol
Volgens de PowerPoint over groepsdynamica uit GLRT04 is de definitie van pesten: “Iemand
wordt gepest als hij/zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen,
verricht door één of meer personen (Olweus, 1986)”
Er wordt gebruik gemaakt van een pestprotocol dat voor de hele school geldt. Er wordt
wekelijks aandacht gegeven aan het fenomeen ‘pesten’ door middel van gedragsregels en
aan de hand van de in elke groep aanwezige posters van ‘kids tegen geweld’. Ook wordt er
aandacht besteed aan het digitale pesten en is de ‘pesttest’ aangeschaft. Aan de hand van
de uitkomsten van de test is het mogelijk het beleid rond de aanpak van pesten aan te
scherpen. Door de test in de loop van het schooljaar te herhalen blijft het onderwerp leven in
de groep. Een vergelijking van de verschillende metingen in het jaar kan worden uitgeprint.
Zo wordt duidelijk of de aanpak van het pesten echt helpt.
Binnen de module RT04 kwam de ‘No Blame Approach’ naar voren. De 'No Blame Approach',
is een stappenplan dat op Engelse scholen gebruikt wordt bij de aanpak van het
pestprobleem en ook in Nederland steeds vaker wordt gehanteerd. Ik heb nog geen tijd
gehad om dit eventueel uit te voeren. Wel heb ik er met mijn mentor over gesproken en
wanneer ik tijd heb zal ik deze evidence based aanpak zeker gaan uitproberen.

Planmatig werken binnen de school
Op obs de K. werkt men planmatig aan extra zorg voor de leerlingen.
Het is de bedoeling dat de taak van de handelingsplannen de komende tijd steeds meer
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verschoven gaat worden naar de groepsleerkrachten. De IB’ers bieden dan alleen nog maar
ondersteuning op het gebied van het maken van deze plannen. Het is daarbij ook de
bedoeling dat de leerkracht passend onderwijs voor zijn/haar groep organiseert en realiseert.
Indien nodig kan dit in samenwerking met anderen, bijvoorbeeld collega’s of (externe)
begeleiders.
3 keer per jaar staat er een VCB (Voortgangs Controle Bespreking) gepland. Het is de
bedoeling dat de leerkrachten de IB’er zo spoedig mogelijk na de toetsafname (minimaal 6
dagen voor de bespreekdatum) een klassikale uitdraai/overzicht van alle CITO- en
methodegebonden toetsen, evenals dictees en overzichten van anderen in de groep
afgenomen toetsen geeft. Tijdens de VCB wordt het vorige groepsoverzicht (gericht op het
groepsoverzicht uit het HGW) geëvalueerd. Ook wordt er gereflecteerd op het
onderwijsaanbod en de aanpak ervan. De leerkrachten tonen een onderzoekende houding
die gericht is op het vinden van aanknopingspunten zodat ze hun handelen beter af kunnen
stemmen op wat de verschillende kinderen nodig hebben. Vervolgens wordt per kind
besproken wat de leerkracht gesignaleerd heeft, wat het kind nodig heeft en wat een positief
effect heeft op het kind. Kortom: wat zijn de onderwijsbehoeften van het kind. Er wordt ook
gestreefd naar het kijken wat het kind goed kan, zodat daarvan meer gedaan kan worden.
Deze onderwijsbehoeften worden vertaald naar een passend onderwijsaanbod en de
methodes dienen daarbij als ondersteunend middel en niet als doel op zich.
Uiteindelijk wordt er bepaald welke kinderen de komende periode extra aandacht nodig
hebben. Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd zodat zij met
elkaar en van elkaar kunnen leren.
Er worden een nieuw (individuele) handelingsplan(nen) opgesteld en deze wordt de periode
die erop volgt ook uitgevoerd. Meestal wordt dit gedaan door de IB’er. Het is de bedoeling dat
de leerkrachten dit gaan overnemen en dat zij niet alleen individuele handelingsplannen gaan
maken, maar dat deze ook geclusterd gaan worden in groepsplannen.
Wanneer de doelen van de voorgaande periode niet behaald zijn wordt de cyclus opnieuw
gestart.
Het volgende gaat al goed binnen het planmatig werken binnen de school:
- Het signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben;
- Het clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften;
- De groeps- en leerlingenbesprekingen.
Tijdens de laatste VCB wordt de groepsoverdracht besproken. De belangrijkste gegevens
worden toegelicht, ook de toetsgegevens worden doorgegeven en de zorgleerlingen worden
extra uitgebreid besproken. Hierbij is het ook weer belangrijk dat er gekeken wordt naar wat
wel werkt, zodat de volgende leerkracht dit kan overnemen.
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Bijlage 5 Voorbeeld vragenlijst zelfbeeld

Vragenlijst kinderen deel 1*
1. Hoe vind je het op school?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2. Hoe gaat het met rekenen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Hoe gaat het met lezen?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Waar ben je goed in op school? Hoe komt dat denk je?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Waar ben je niet zo goed in op school? Hoe komt dat denk je?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

* Bron: Wiltink, H. (2000) Ik kan het! Amersfoort: CPS
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Vragenlijst kinderen deel 2**
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** Bron: Nieuwenbroek, A. en Beek, A. ter (1999) Faalangst in de basisschool. 's
Hertogenbosch: KPC Groep
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Bijlage 6 Ingevulde vragenlijsten en concrete uitwerkingen
Leerling A.

1. Hoe vind je het op school?
Ik vind het leuk op school. Het is leuk in de klas en ik heb veel vriendinnetjes en ik
vind de juf ook heel leuk. Het leukste op school vind ik gymmen en buitenspelen en
soms doen we verven voor handenarbeid en dat vind ik ook heel leuk.

2. Hoe gaat het met rekenen?
Vorig jaar was ik niet zo goed in rekenen maar nu weet ik hoe alles al moet dus ben
ik nu wel goed in rekenen en nu vind ik rekenen ook leuker dan vorig jaar. Vooral de
erbij sommen vind ik makkelijk. Het gaat best goed met rekenen, want op mijn
rapport de laatste keer had ik echt een goed punt..

3. Hoe gaat het met lezen?
Lezen gaat wel goed, Ik vind lezen wel leuk vooral als ik zelf in mijn eigen leesboekje
mag lezen.

4. Waar ben je goed in op school? Hoe komt dat denk je?
Ik ben goed in gymmen en in knutselen op school. En thuis ben ik goed in piano
spelen want ik zit daarop en dat heb ik vaak geoefend.

5. Waar ben je niet zo goed in op school? Hoe komt dat denk je?
Ik ben niet goed in zingen en ook niet zo goed in lezen. Sommige moeilijke woordjes
vind ik heel moeilijk en daar ben ik niet goed in, verder ben ik wel goed in lezen!
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Leerling B.

1. Hoe vind je het op school?
Ja ik vind het best leuk op school, vooral rekenen vind ik leuk en tijdens buitenspelen
voetballen. Dat is leuk want dat kan ik goed.

2. Hoe gaat het met rekenen?
Rekenen gaat heel goed want ik mag rekenen in groep 4 met de kinderen die vorig
jaar bij mij in de klas zaten. Soms dan gaat het zo goed dat ik als eerste klaar ben
van het groepje met rekenen.

3. Hoe gaat het met lezen?
Veel beter dan vorig jaar want toen ging het niet zo goed, maar nu kan ik al heel veel
woordjes lezen en alle letters lezen ook al gaat het soms langzaam.

4. Waar ben je goed in op school? Hoe komt dat denk je?
In voetballen en in gymmen ben ik goed, en ook in rekenen.

5. Waar ben je niet zo goed in op school? Hoe komt dat denk je?
Lezen maar mijn broer heeft dyslexie dus misschien heb ik dat ook, maar dat gaan
ze onderzoeken. Verder ben ik niet zo goed in schrijven want ik vind het niet leuk.
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Leerling C.

1. Hoe vind je het op school?
Ja mijn zus zit in groep 5 en altijd als ik daarlangs kom ga ik even zwaaien. Verder is
het leuk op school want dan zie ik mijn vriendinnetjes.

2. Hoe gaat het met rekenen?
Ja gaat wel goed. Mijn rapport punt was goed vonden papa en mama.

3. Hoe gaat het met lezen?
Ik doe altijd met jou lezen (RT) en dat helpt wel goed dus dat gaat dan wel goed vind
ik.

4. Waar ben je goed in op school? Hoe komt dat denk je?
In lezen ben ik goed en in gymmen ben ik ook goed. Omdat ik dat leuk vind.

5. Waar ben je niet zo goed in op school? Hoe komt dat denk je?
Rekenen vind ik niet zo leuk dus daar ben ik niet goed in. En lezen is wel moeilijk en
daar ben ik eigenlijk ook niet zo goed in, maar wel beter in geworden!
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Leerling D.

1. Hoe vind je het op school?
Nou soms vind ik het wel leuk op school maar soms ook niet. Als ik ruzie maak met
andere kinderen vind ik het niet zo leuk maar anders wel. Soms dan vind ik het een
beetje saai op school.

2. Hoe gaat het met rekenen?
Rekenen ben ik best goed in, ik kan al best moeilijke sommen en de juf vindt dat ik
de tafeltjes al goed ken, die vind ik ook leuk om te doen. Dus gaat goed.

3. Hoe gaat het met lezen?
Ik doe nog steeds langzaam lezen en ik heb nog niet AVI 2 gehaald zoals andere
kinderen uit mijn klas wel. Sommige hebben al AVI 8 gehaald! Dat vind ik wel erg,
dat ik er niet zo goed in ben. Mama snapt het ook niet.

4. Waar ben je goed in op school? Hoe komt dat denk je?
Ik ben goed in spelletjes spelen in de klas en gymmen kan ik ook goed. En ik hou
heel veel van natuur en techniek want ik zit ook na school soms bij een natuurclubje
en thuis bouw ik veel met de lego.

5. Waar ben je niet zo goed in op school? Hoe komt dat denk je?
Lezen want ik ben heel langzaam daarin.
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Uitwerking vragenlijsten
Ik heb de scores op de vragenlijst van alle onderdelen per kind berekend.
Per onderdeel waren een aantal punten te behalen. Een kruisje in de linkerbalk is 3 punten,
een kruisje in de middelste balk is 2 punten en een kruisje in de rechterbalk is 1 punt.
Op het onderdeel ‘in de groep’ viel er dus 9 punten te behalen. Op het onderdeel
‘werkgedrag’ 33 punten. Op het onderdeel ‘gevoel’ 15 punten en op het onderdeel ‘zelfbeeld’
12 punten.
Dit heb ik omgerekend naar een bepaald aantal percentiel. Dit heb ik schematisch hieronder
weergegeven per leerling:
Nul-meting Leerling A.
In de groep

Werkgedrag

Gevoel

Zelfbeeld

Schaalscores

9 van de 9

18 van de 33

12 van de 15

8 van de 12

Percentiel

100%

54%

80%

53%

In de groep

Werkgedrag

Gevoel

Zelfbeeld

Schaalscores

9 van de 9

25 van de 33

12 van de 15

9 van de 12

Percentiel

100%

75%

80%

75%

In de groep

Werkgedrag

Gevoel

Zelfbeeld

Schaalscores

6 van de 9

19 van de 33

10 van de 15

9 van de 12

Percentiel

66%

57%

66%

75%

In de groep

Werkgedrag

Gevoel

Zelfbeeld

Schaalscores

7 van de 9

25 van de 33

12 van de 15

10 van de 12

Percentiel

77%

75%

80%

83%

Werkgedrag

Gevoel

Zelfbeeld

Eind-meting Leerling A.

Nul-meting Leerling B.

Eind-meting Leerling B.

Nul-meting Leerling C.
In de groep

Paula Rongen

Meesterstuk master SEN

71

“Yes we can!”

Oplossingsgericht werken in de RT

Schaalscores

9 van de 9

16 van de 33

12 van de 15

7 van de 12

Percentiel

100%

48%

80%

58%

In de groep

Werkgedrag

Gevoel

Zelfbeeld

Schaalscores

9 van de 9

24 van de 33

14 van de 15

8 van de 12

Percentiel

100%

72%

93%

66%

In de groep

Werkgedrag

Gevoel

Zelfbeeld

Schaalscores

4 van de 9

18 van de 33

7 van de 15

6 van de 12

Percentiel

44%

51%

46%

50%

In de groep

Werkgedrag

Gevoel

Zelfbeeld

Schaalscores

6 van de 9

24 van de 33

8 van de 15

8 van de 12

Percentiel

66 %

72%

53%

66%

Eind-meting Leerling C.

Nul-meting Leerling D.

Eind-meting Leerling D.

Deze gegevens heb ik omgezet in een aantal tabellen per leerling:
Leerling A.

Paula Rongen

Meesterstuk master SEN

72

“Yes we can!”

Oplossingsgericht werken in de RT

Leerling B.

Leerling C.
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Leerling D.

Al deze gegevens per leerling heb ik samengevoegd tot een tabel, per meting:

Nulmeting

Eindmeting
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Bijlage 7 Ingevulde zelfbeeldschalen
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Bijlage 8 Oplossingsgerichte technieken
In deze bijlage zet ik een aantal praktische technieken op een rij, die ik goed vond werken
binnen de RT. Niet alle technieken zijn specifiek gericht op oplossingsgericht werken, maar
kunnen wel nuttig zijn. Deze oplossingsgerichte technieken komen allemaal uit:
Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. (Cauffman, L. 2010)
Ik heb de technieken op alfabetische volgorde neergezet.
Afspraken
Het is belangrijk om met het kind duidelijke afspraken te maken over hoe het doel bereikt gaat
worden: wat gaan we oefenen, hoe gaan we dat doen, hoe vaak, welk materiaal gebruiken
we, gaan we ook op de computer werken, werkt het kind ook thuis of in de klas?
Ook is het van belang dat je het kind laat meedenken en alternatieven geeft: wat is haalbaar,
waar oefen je dan, heb je daar een maatje bij nodig, wie zou dat kunnen zijn, hoe zou hij je
kunnen helpen? Op deze manier is het kind ook zelf verantwoordelijk en is de kans groter dat
hij het werk ook echt uitvoert.
Afwisseling
Zorg voor afwisseling. Sluit bijvoorbeeld regelmatig een sessie af met een spelletje of even op
de computer. Hierdoor behoudt (of hervindt) het kind de motivatie.
Alternatieven
Bij deze techniek gaat het erom het kind het probleem om te laten zetten in een alternatief,
een oplossing dus. Een voorbeeld, een situatie met kind C.: Ze zei: “Ik vind lezen heel erg
moeilijk en niet leuk, en andere kinderen kunnen het wel allemaal goed.” Na een gesprek kon
hij dit probleem vertalen naar een oplossing: “Ik wil graag dat lezen beter gaat, want dan voel
ik me zekerder.”
Brug
De vorm van feedback waarin je doelen met uitzonderingen, krachtbronnen en specifieke
percepties verbindt, noemen we de brug. Een voorbeeld hiervan: “Ik begrijp dat je sommige
zinnen overslaat, daarom vind ik het heel goed dat je een aanwijsstrookje gebruikt tijdens het
lezen. Dat heb je goed bedacht.”
Cirkeltechniek
Je tekent een cirkel. In die cirkel laat je het kind schrijven of tekenen waar het goed in is (met
betrekking tot een vakgebied, gedrag of in het algemeen) . Dit kun je toespitsen op een
bepaald vakgebied, maar het hoeft niet. Daarna teken je er een cirkel omheen. In deze ruimte
laat je het kind schrijven of tekenen wat minder goed gaat. Uit de buitenste cirkel kun je
samen een onderdeel kiezen waaraan samen gewerkt gaat worden. Als het nodig is, kun je
dit sturen. Formuleer de vraag dan als volgt: “Vind je het een idee om…”, “Wat denk je er van
om…”. Op die manier blijft het kind bij het proces betrokken.
Competenties bekrachtigen
Door je te richten op dingen die (wel) goed gaan, kan een opwaartse spiraal ontstaan. Zelf
heb ik ervaren dat dit echt goed werkt bij kinderen.
Complimenten geven
De beste manier om iemand te motiveren, is complimenten geven. Je laat dan ook merken
dat je betrokken bent en dat je aandacht hebt voor die persoon. Het geven van eerlijke en
gemeende complimenten kan een enorm effect hebben. Je kunt er ook een groepsproject van
maken door met elkaar een complimentendoos te ontwikkelen en hier iedere dag of week een
activiteit aan de koppelen.
Houd je erbij aan de volgende drie voorwaarden:
1. Complimenten moeten gemeend, authentiek en respectvol zijn.
2. Complimenten moeten relevant zijn voor de situatie en gebaseerd zijn op de realiteit.
3. Overdrijven heeft geen zin, het compliment wordt dan niet serieus genomen.
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Doelen stellen
Laat het kind actief meedenken over het doel wat hij wil bereiken. Stuur hem bij als het nodig
is. Het doel moet haalbaar en nuttig zijn. Het werkt goed om ook tussendoelen op te stellen,
bijvoorbeeld per 1 of 2 sessies. Het geeft het kind een ‘boost’ als er weer een doel behaald is.
Het werkt goed om hierbij de doelstellingsvraag (of nuttigheidsvraag) te gebruiken: “Wat wil je
bereikt hebben na deze sessie, zodat je kunt zeggen dat het nuttig is geweest?”
Door de vraag op deze manier te formuleren, beseft het kind dat hij (mede) verantwoordelijk
is.
Handen omtrekken
Laat het kind zijn hand(en) omtrekken, of doe het zelf als het niet lukt. Laat het kind
beschrijven waar het goed in is, trots op is. Dit kan hij tekenen/schrijven in de handen, of je
noteert het zelf. Ondertussen vraag je door, vraag je om voorbeelden, spoor je aan. Het kind
zoekt naar zijn eigen krachtbronnen. Op deze manier maak je ze inzichtelijk en kan je ze later
gebruiken bij het zoeken naar de oplossing. Daarnaast kun je de handen er altijd weer
bijpakken, als een kind het niet meer ziet zitten.

‘Hoe’ in plaats van ‘waarom’
Door een vraag te starten met ‘hoe’ zal het kind minder snel in de verdediging schieten. “Hoe
komt het dat je je huiswerk niet gedaan hebt?” klinkt minder aanvallend dan “Waarom heb je
je huiswerk niet gemaakt?” Door de vraag te beginnen met ‘hoe’ krijgt het kind het idee dat je
hem wilt begrijpen.
Mirakelvraag oftewel de wondervraag
De mirakelvraag heb ik bij alle 4 de kinderen toegepast. In het begin keken ze echt raar op,
maar toch kan het bij bepaalde kinderen heel goed werken. De mirakelvraag kan vooral op
het gebied van
gedragsproblematiek erg handig zijn. Vraag het kind wat er anders zou zijn nadat er een
wonder is gebeurd, nadat je het hebt ingeleid met een verhaal. Wat zou anders voelen, hoe
zouden anderen reageren? Hier kun je veel informatie uithalen die je kunt gebruiken bij het
stellen van doelen.
Nuttigheidsvraag
Door de nuttigheidsvraag wordt het makkelijker voor kinderen om zich te richten op wat ze uit
de sessie willen halen. Door de vraag herinneren ze zich wat ze willen bereiken en hoe de
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sessie daarbij kan helpen. De vraag werkt activerend. Door de vraag te stellen lukt het vaak
goed om kinderen snel actief en betrokken te maken in het gesprek.Dus stel af en toe eens
een vraag aan een kind: “Is het nuttig wat ik je leer?” “Heb je er wat aan?” “Heb je het gevoel
dat je nog steeds vooruit gaat?”
Het is fijn om te weten dat het kind de RT als nuttig ervaart, maar het is zeker zo zinvol om te
weten wanneer dit niet zo is. Dan kun je namelijk doorvragen: “Wat zou wel nuttig zijn?” en op
die manier de werkwijze bijstellen.
Oplossingsgerichte feedback
Oplossingsgerichte feedback is gericht op alles wat kan bijdragen aan de oplossing.
Dit kunnen complimenten zijn die gericht zijn op de houding, krachtbronnen, en
uitzonderingen.
Presession changes
Hiermee wordt bedoeld dat het proces zich telkens verder ontwikkelt, ook tussen de sessies
in. Als RT’er kun je hier op inhaken door in het begin van de sessie te vragen hoe het in de
klas is gegaan. Wat heeft goed gewerkt? Is er al iets veranderd? De informatie die het kind
geeft, kunnen bruikbaar zijn voor het vervolg van de RT.
Samenwerking
Samenwerking vormt de basis van oplossingsgericht werken. Ik heb ervaren dat het erg goed
werkt om kinderen te betrekken bij de RT. Dus om het kind zelf ook verantwoordelijkheid te
geven. Het kind kan zelf beslissingen nemen over het doel, de manier waarop er gewerkt
wordt aan de doelen, het materiaal, het tijdspad, etc.
Schaalvraag
De schaalvraag heb ik heel veel gebruikt. Het is een simpele en duidelijke techniek, die met
aanpassingen in de lay-out bij ieder kind te gebruiken is.
Eigenlijk kun je alles bespreken aan de hand van de schaalvraag: motivatie, verwachting,
tevredenheid, vertrouwen, ontwikkeling, vooruitgang, zelfbeheersing, etc.
Trek een lijn en zet helemaal links een 0 en helemaal rechts een 10. (of zonder cijfers)
Bespreek met het kind wat de getallen voorstellen. De 0 staat voor: het gaat helemaal niet,
het lukt me niet, ik voel me niet zeker. De 10 staat voor: het gaat fantastisch, het kan niet
beter, ik heb het gevoel ik alles (aan)kan. Heeft het kind nog geen inzicht in deze getallen,
werk dan met een verdrietig en blij gezichtje. De kinderen waar ik de schaalvragen bij
gebruikt heb, hadden wel inzicht in de cijfers maar toch heb ik gebruik gemaakt van de
smileys. Ik heb de kinderen zelf de cijfers laten toevoegen.
Dan laat je het kind nadenken over waar hij zit op de lijn en waarom hij dat vindt. Op deze
manier krijg je een duidelijk beeld van hoe het kind het probleem zelf ziet, kun je het probleem
eventueel nuanceren en heb je een uitgangspunt voor het stellen van doelen.
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Bijlage 9 Uitwerking diagnostisch gesprek
Informatie vooraf:
Voordat ik met dit gesprek begon heb ik bij leerling D. de AVI leestoets afgenomen. (Groep 4) Hij is een aantal seconden sneller bij deze AVI, maar ik had het
scoreformulier niet bij de hand. Het ging ook vooral om het tempo, omdat dit een doel was voor D. We hebben samen de tijd thermometer ingevuld zodat het
voor D. ook visueel was dat hij gegroeid was in zijn tempo met lezen. Hierop werd aangegeven hoe snel D. heeft gelezen tijdens zijn AVI-toets en deze
vergeleken met de vorige keer. Deze tijd thermometer lag samen met de successchaal, die hij al eens eerder heeft ingevuld, voor D. op de tafel. Op de
successchaal zette D. de eerste keer (tijdens de nul-meting) een streepje tussen de sombere smiley en de beetje blije smiley. Hij noemde zijn streepje
nummer 5. (Er stonden geen cijfers op de successchaal maar hij gaf hier zelf de betekenis aan dat dit ongeveer een 5 was op een schaal van 20). Dit
gesprek heb ik gebruikt voor een van de onderdelen van de eind-meting. Ik heb dit gesprek opgenomen met een camera.

Uitgeschreven gespreksgedeeltes

(Oplossingsgerichte) interventies

P: Nou, kijk eens even hier D. Dit heb jij een aantal
weken geleden, een tijdje geleden heb je dit
ingevuld over hoe goed jij vindt dat je kan lezen.
D: Een maand?
P: Ja, iets langer dan een maand hè. En toen had
je jezelf gezet dat jij tussen de sombere smiley en
de beetje blije smiley zat hè met lezen hè? Ja.
D: Die is vrolijk (wijst naar successchaal vrolijke
smiley)
P: Die is superblij. Toen had je gezegd: ‘Ik zit
ongeveer op 5’ En toen had je gezegd: ‘Wat kan ik
al heel goed? Ik kan de letters al goed. En sommige
vind ik nog wel moeilijk. En ik kan ook al heel goed
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Contact leggen.
De successchaal erbij pakken die D. 6
weken geleden ook al heeft ingevuld.
Vertellen over wat D. daar toen heeft
ingevuld: terughalen van informatie.
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Reflectie en formulering van alternatieven.
Met relevante literatuur.
Volgens de website van Oplossingsgericht
begeleiden
(http://www.oplossingsgerichtbegeleiden.nl/) is het
hebben van een goed contact als leerkracht basaal in
een werkrelatie met leerlingen. Het leggen van
contacten gaat de hele dag door en elk contact
draagt bij aan de relatie die een leraar en een leerling
samen hebben.
De successchaal is de meest bekende toepassing
van de schaal bij oplossingsgericht werken. Dit is de
schaal waarbij 10 staat voor de gewenste situatie en
0 staat voor de situatie waarin er nog niets van de
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woordjes lezen. Ik weet goed waar het verhaal over
gaat.’ En je had gezegd: ‘Wat wil ik nog leren? Hele
lange woordjes met moeilijke letters.’
D: Dat kan ik me niet meer herinneren.
P: Haha dat kun je je niet meer herinneren. Toch
heb je dat gezegd want dat heb ik hier
opgeschreven. En als je nu eens gaat nadenken
hè, we hebben net nog eens een keertje de AVI
afgenomen en je bent duidelijk sneller gaan lezen
hè? Dat zie je hè, dat kun je hieruit aflezen hè.
(Wijst op tijd thermometer).
D: Hmhm.
P: Klopt dat?
D: Ja.
P: Dat vind ik echt heel knap van jou! Maar als je
nou eens gaat nadenken.
D: Maar als het al hier was! (Wijst op tijd
thermometer (dus dat er veel tijd ingevuld was.)
P: Ja dan was je nog langzamer als het daarboven
was.
D: Ja.
P: Je bent veel sneller geworden.
D: Ik wou dat ik hier was! (Wijst op de tijd
thermometer waar er weinig tijd is ingevuld.)
P: Ja, maar daar gaan we nog aan werken, goed?
D. knikt.
P: Nou D., we gaan even kijken naar de smileys hè.
Hier. En toen had je gezegd ‘Ik zet mezelf ongeveer
op de 5’. Waar zet je jezelf nu?
D: Ehhh (begint met streepje trekken).
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Informatie over zijn presteren beeldend
presenteren. (Tijd thermometer)

Gesloten vragen (Dat zie je hè? Dat kun je
hieruit aflezen hè?)

Informeren met een gesloten vraag. (Klopt
dat?)
Complimenteren (Dat vind ik echt heel knap
van jou!)

Positieve feedback geven over zijn
prestatie bij het lezen. (Je bent veel sneller
geworden).

Inzetten van schaalvraag, visueel maken op
papier.
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gewenste situatie gerealiseerd is. (In dit geval 0 tot
20). Volgens Mahlberg en Sjöblom (2008, p. 74) zet
je de successchaal in als je de leerling wil
aanmoedigen om zijn eerste kleine stap te zetten. Al
komt de leerling maar één of een half stapje verder
op weg naar zijn doel, dan is dat toch al een goed
begin. Ik ben tevreden over het feit dat ik dit middel
heb gebruikt, omdat de groei voor D. op deze manier
visueel wordt gemaakt.
Ik heb ervoor gekozen om zijn prestatie beeldend te
maken, zodat hij weer visueel heeft hoe hij gegroeid
is in zijn tempo met lezen. (Tijd thermometer)
Ik stelde een paar gesloten vragen om te controleren
of de informatie die ik verkondigde juist was. Dit zijn
vragen waar een beperkt aantal antwoorden op
mogelijk is (Delfos, 2010, p. 135). Ik had ook een
open vraag kunnen gebruiken op deze momenten,
bijvoorbeeld: ‘Waaraan kun je zien dat je sneller bent
gaan lezen?’. Of ‘Hoe voelt het nu dat je bent
gegroeid met lezen?’ Ik heb niet bewust de keuze
gemaakt om een gesloten vraag te gebruiken.
Ik vind het positief van mezelf dat ik D. een paar keer
heb gecomplimenteerd in het gesprek. Het is iets dat
ik sowieso veel doe. Volgens de website van
Oplossingsgericht begeleiden versterkt het geven
van complimenten de samenwerking, geeft het de
ander meer zelfvertrouwen en maakt duidelijk waar
hulpbronnen te vinden zijn. Als de leraar zijn
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P: Zet je jezelf daar?
D: Een elf.
P: Een elf! Wauw! Dat is hoog, wat goed zeg! En
hoe kan dat nou dat je zelf vindt dat je zoveel hebt
geleerd? Hoe komt dat?
D: Nou ik denk dat ik hogere AVI’s lees.
P: Denk je dat je hogere AVI’s leest?
D: Ja.
P: En hoe komt dat dan?
D: Nou, daar staan ook best wel vaak moeilijke
woordjes in en die ken ik nou wel heel goed.
P: Ja je kunt nu dan meer moeilijke woordjes lezen
hè, en wat heeft je daarbij geholpen om tot hier te
komen?
D: Ehhh, nou eigenlijk het AVI 5 boekje.
P: Het lezen in het AVI 5 boekje?
D: Maar ik lees ook al in Geronimo Stilten boeken.
P: Wat zijn dat?
D: Nou Geronimo Stilten, dat zijn ongeveer zo’n
dikke boeken. (Wijst met zijn vingers een afstand
aan.)
P: Echt waar? Lees jij daar al in?
D: Ja.
P: Wooow dat vind ik knap van jou! Wat goed!
D: En dan samen met mama.
P: Dat doe je thuis lezen hè, met mama?
D: hmhm.
P: En op school, wat heb je op school te gaan om
meer te gaan lezen, beter te gaan lezen?
D: Leuke boekjes uitzoeken.
P: Leuke boekjes uitzoeken, en wat heb je met de
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Complimenteren (Wauw, dat is hoog, wat
goed zeg!). Informeren aan de hand van
een oplossingsgerichte vraag (Hoe komt
dat?)
Samenvatten.
Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Hoe komt dat
dan?)

Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Wat heeft je
daarbij geholpen om tot hier te komen?)

Samenvatten.
Open vraag stellen. (Wat zijn dat?)

Complimenteren (Wooow, dat vind ik kap
van jou! Wat goed!)
Samenvatten.
Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Wat heb je op
school gedaan om meer te gaan lezen? En

Meesterstuk master SEN

leerlingen complimenteert, dan geeft hij hen niet
alleen een goed gevoel, maar hij geeft ook aan waar
de sterke eigenschappen van die leerling liggen.
Complimenten moeten gemeend zijn en ze moeten
passen bij de gever én de ontvanger.
D. gaf aan dat hij van 5 naar 11 is gegaan (op de
schaal van 0 tot 20). Dit is een erg grote stap. Hier
had ik wellicht meer op in kunnen gaan. Hoe zou de
situatie zijn geweest als hij van 5 naar 6 was
geweest? Hoe komt het dat hij zo’n grote sprong
heeft gemaakt? Enz. Ook had ik kunnen aangeven
dat het zo goed is dat hij al over de helft is gekomen
van de schaal!
Ik heb een aantal oplossingsgerichte vragen gesteld.
Ik heb vooral ‘hoe..?’ en ‘wat..?’ vragen gesteld. Ook
heb ik een ‘Stel dat..?’ vraag gesteld. Ik heb de
‘waarom’ vraag vermeden, aangezien de leerling zich
hierdoor aangevallen gevoeld kan worden waarmee
je het risico loopt dat het gesprek in een
beschuldigende of verwijtende sfeer verzeild raakt.
Ik merkte dat D. het soms moeilijk vond om hierop te
antwoorden. Ik had de vragen misschien op een
andere manier kunnen stellen. Bijvoorbeeld door het
concreter te maken ‘Vond je het fijn om buiten de
klas te lezen zodat je minder werd afgeleid?’ of Maar
Het geven van een cijfer gaf voor hem mij al
waardevolle informatie over de kijk van de leerling op
zijn situatie.
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leesmama’s gedaan?
D: Nou ehm, soms zo’n verhalen lezen (wijst weer
met zijn handen een afstand aan).
P: Ja hele lange verhalen hè. En wat nog meer?
D: En moeilijke woorden lezen.
P: Ja. En hoe lukte je dat, dat je ineens moeilijke
woorden kon lezen?
D: Nou eigenlijk lukte het best wel goed.
P: Het lukte best wel goed hè, maar hoe kwam dat?
D: Dat zou ik niet weten.
P: Dat zou je niet weten, oke dat kan. En wat je met
mij hebt gedaan hè, die oefeningen, denk je dat dat
ook een beetje geholpen heeft?
D: Ehm, ik denk het wel!
P: Denk je van wel? Wat vond je daar heel fijn aan
om te doen?
D: Ehm, dat weet ik niet.
P: Weet je het niet? Is ook moeilijk om te bedenken
hoor.En heb je iets anders gedaan bij het lezen? Of
niet?
D: Nou ik denk wel ietsje sneller.
P: Ietsje sneller ja, maar hoe kan dat nou dat je nu
ietsje sneller leest?
D: Dat zou ik eigenlijk niet weten.
P: Ja maar dat is ook moeilijk. Ik denk omdat je
heel veel hebt geoefend hè, je hebt heel veel met
lezen geoefend en met mama en met de
leesmama’s en met mij. En dan ga je vanzelf
sneller lezen hè.
D: Ja.
P: Maar ik vind het echt heel goed dat je al zo ver
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wat heb je met de leesmama’s gedaan?)

Ik had hem positieve feedback kunnen geven zo van
‘Je leest thuis met je moeder, wat goed dat je ook
thuis leest!’

Samenvatten.

Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Hoe lukte je
dat?)

Gesloten vraag.

Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Wat vond je er
fijn aan?)
Geruststellen, vertrouwen geven.
Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Heb je iets
anders gedaan? En hoe kan dat nou dat je
sneller leest?)
Geruststellen, informatie geven.

Compliment geven.
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Tijdens het gesprek heb ik een aantal keer samen
gevat. Goed samenvatten betekent: de kern
weergeven, het kort houden, eigen woorden van het
kind gebruiken. De volwassene kan dan laten zien of
hij of zij aandachtig luistert, toetsen of hij/zij het goed
begrepen heeft, de aandacht richten op belangrijke
punten en orde scheppen in een verwarrend verhaal.
(Delfos, 2010, p. 145) Dit blijkt wel een leerpunt voor
mij. Het valt me op dat ik een grote fout maak,
namelijk ‘napapagaaien’. Ik herhaal vaak precies
dezelfde woorden en dit voegt geen enkele waarde
toe. Ik had beter in mijn eigen woorden kunnen
samenvatten. Hiermee laat ik merken dat ik de
boodschap verwerk heb. Het is daarbij ook belangrijk
dat ik zowel de inhoud als het gevoel in mijn
samenvatting verwerk. Gevoel is ook belangrijke
informatie, hier laat ik namelijk empathie mee zien.
Het doel is om een sfeer te scheppen waarin D. zich
begrepen, veilig en op zijn gemak voelt

De fase van tevredenheid was afgesloten. (De wat..?
en hoe..? vragen.) Ik ben toen doorgegaan naar de
volgende soort vraag: ‘Stel nou dat je op de 15 zou
zitten, wat zou er dan anders zijn?’
Ik heb de stap misschien te hoog gezet om meteen
naar 15 te springen, maar hij maakte ook een grote
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bent hoor! En zou je nou iets anders willen doen
zegmaar, met lezen? Wat zou de volgende stap
zijn?
D: Ehh, dat weet ik niet.
P: Je bent nu sneller geworden met lezen. En wat
wil je dan nog meer leren met lezen?
D: Dat weet ik niet.
P: Weet je het niet? Oke. En hoe zou het zijn als jij
niet op de 11 zou staan, maar de volgende keer
bijvoorbeeld, als we dit weer gaan doen, als je dan
hier zou staan, op de 15? Wat zou er dan anders
zijn?
D: Ehm, nog sneller gaan lezen.
P: Dan zou je nog sneller gaan lezen hè!
D: Dan zou ik denk ik wel hier zijn. (Wijst op de tijd
thermometer naar een hele lage tijd.)
P: Dat denk ik ook wel. Zou je dan denk je
moeilijkere teksten kunnen lezen of gewoon nog
dezelfde?
D: Ehm ietsje moeilijker.
P: Ietsje moeilijker, en zou je die dan.. Die zou je
dan sneller lezen hè?
D: Hmhm
P: Oke. Maar je vindt zelf dus dat je vooruit bent
gegaan met lezen?
D: Ja.
P: Oke. Ben je daar blij mee?
D. knikt.
P: Goedzo.
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Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Wat zou de
volgende stap zijn?)
Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Wat wil je nog
meer leren?)
Informeren aan de hand van een
oplossingsgerichte vraag (Stel dat.. vraag)

Samenvatten.

Gesloten vraag.

Gesloten vraag.

Gesloten vraag.
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sprong en ik wilde een beetje in zijn beleving blijven.
Het was beter geweest om het een puntje hoger te
doen, dus van 11 naar 12 zodat ik de stapjes klein
laat.
Waar ik het meest tevreden over ben is het
complimenteren en positieve feedback geven. Het
geven van positieve feedback is buitengewoon
effectief. Leerlingen hebben een constante stroom
van aanmoediging nodig, bij elke vorm van
vooruitgang die ze boeken. Dit biedt hen een directe
bevestiging van het feit dat zij op het juiste spoor
zitten en geeft hen energie om verder te gaan.
Positieve patronen en gewoonten worden gevormd.
Positieve feedback vergroot het zelfvertrouwen van
een leerling, terwijl negatieve feedback het
zelfvertrouwen doen afnemen. (Mahlberg, 2008, p.
14).
Ik vind ook dat ik mezelf open opstel naar D. toe. De
stand van de camera was een beetje ongelukkig
omdat de camera zo dichtbij stond en D. en ik aan
een bureau zaten. Helaas was er sprake van
ruimtegebrek waardoor ik nergens anders kon filmen.
Ik vind ook dat ik betrokken ben naar D. toe en
geïnteresseerd overkom. Ook maak ik veel
oogcontact, toon ik begrip en maak ik gebruik van
gezichtsuitdrukkingen en intonatie.
Wat nog leerpunten voor mij zijn, zijn het zwijgen
tijdens het gesprek en het samenvatten. En dan met
name in mijn eigen woorden samenvatten, waardoor
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Camera opname stopt.

ik laat merken dat ik de boodschap verwerkt heb.
Wat betreft het zwijgen, dit heb ik niet zoveel
toegepast tijdens het gesprek. Stiltes hebben een
belangrijke functie bij het sturen van het gesprek.
Een stilte biedt de gelegenheid om na te denken en
om te reageren. Hier had ik veel meer gebruik van
kunnen maken vind ik.
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Bijlage 10 Interview
Middels het volgende interview wilde ik erachter komen hoe de leerkracht de methode Veilig Leren
Lezen ervaart, en hoe de stap wordt genomen naar het aanbieden van remedial teaching. Dit
interview is gehouden op woensdag 20 april 2011 met de leerkracht van groep 3: L. D.
Hoe lang werken jullie al met de methode Veilig Leren Lezen?
“We werken al een aantal jaar met deze methode. Ik denk al zo’n 11 jaar ongeveer. Maar de methode
heeft een nieuwe versie gekregen, met meer materialen en een uitbreiding voor het digibord. Wij zijn
overgestapt op deze versie sinds 2006. Daarvoor hanteerden we de oude versie, de eerste
maanversie.”

Hoe ziet een veilig leren lezen les er meestal uit?
“Een veilig leren lezen les bestaat uit verschillende onderdelen. Aan het begin van een kern beginnen
we met een ankerverhaal waarmee het thema wordt geintroduceerd. Dit is dus niet elke les zo.
De andere lessen begin ik met de instructie. Mijn instructie richt zich op het grootste gedeelte van de
groep. Kinderen die al kunnen lezen gaan na een korte instructie als ‘zongroep’ zelfstandig aan de
slag met het werk- of leesboekje. En kinderen die zwak zijn met lezen krijgen na mijn instructie nog
een verlengde instructie. Een kind in de klas is zo zwak dat ik na de verlengde instructie samen met
haar werk in het werkboekje.
Wanneer de kinderen klaar zijn met de opdrachten in het werkboekje, kunnen ze aan de slag gaan op
bijvoorbeeld de computer of met het klikklakboekje.
Aan het eind van de les zitten alle kinderen weer bij elkaar en evalueren we even de les. De kinderen
mogen dan vertellen wat ze geleerd en gemaakt hebben of dingen presenteren.”

Wat zijn de voordelen van de methode Veilig Leren Lezen?
“De handleidingen van veilig leren lezen zijn erg duidelijk. Ik vind het erg praktisch dat er voor elke
kern een aparte handleiding is. Van de ankermaterialen vind ik het leuk dat ze afwisselend zijn,
waardoor de kinderen alert blijven. Erg fijn is ook de nieuwe software, met toetsen. Op die manier kun
je de toetsresultaten van het computerprogramma regelmatig vergelijken met de resultaten op de
controletaken, zodat je kunt zien of het beeld dat je van een leerling hebt juist is. Je krijgt een duidelijk
overzicht van hoe ver de kinderen zijn en welke vervolgstappen je moet nemen. Je krijgt adviezen
over welke materialen je kunt inzetten, bijvoorbeeld tijdens de verlengde instructie.
Ook is het erg leuk dat je de leerstof kunt aanbieden via het digibord. De leerstof staat zo dichter bij de
belevingswereld van kinderen en ik merk dat de leerstof sneller en beter blijft hangen. Voor iedereen
zit er ook wel iets leuks bij. De ene leerling vindt de zoekplaat leuk, een kind dat meer competitief is
ingesteld motiveer je met het flitsen van letters of woorden. Het is allemaal heel visueel voor ze.
Bovendien weet je aan de hand van de leerkrachtassisstent (zo wordt het programma voor het
digibord genoemd) dat alle onderdelen van de kern zijn gedaan, zodat je niets overslaat.
Ook het flitsen met letters is heel gemakkelijk op deze manier. Je kunt op de computer het tempo
aanpassen en je hoeft niet te werken met losse kaartjes, zoals vroeger.
Verder wordt er veel aandacht besteedt aan de automatisering van de letters. Hierbij wordt de positie
van de een letter steeds verwisseld zodat er nieuwe woorden ontstaan. Kinderen zijn heel verwonderd
wanneer ze zich realiseren: ‘Hé, dit woord kan ik ook al maken!’
En ten slotte zijn de ankerverhalen van de methode ook erg leuk. Ze sluiten goed aan bij de
belevingswereld van de kinderen en die voelen zich er zeer bij betrokken. Er wordt ook veel aandacht
besteedt aan de taalkant, aan de hand van interactief voorlezen.”

En wat zijn de nadelen van de methode?
“Echt grote nadelen zitten er niet aan de methode. Je moet er toch heel intensief mee werken, het
beslaat een groot deel van je dagprogramma. Dus vind ik ook dat er weinig nadelen aan de methode
mogen zitten. Verder is het af en toe wel vervelend dat je voor iedere les het bord, de beamer en de
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computer nodig hebt en dat je die goed moet instellen.
Verder moet je ook goed kunnen omgaan met de niveauverschillen in een groep. Wanneer je een erg
grote groep hebt wordt dit al iets lastiger, maar de methode is zeker goed hanteerbaar.
En voor trage lees leerlingen zijn werkboekjes vaak snel saai.”

Hoe ga je om met niveauverschillen in de klas?
“In mijn groep zitten een aantal kinderen die werken met zonmaterialen, maakt het grootste deel van
de klas gebruik van maanmaterialen. Maan staat voor de kinderen die bij de start van groep 3 nog niet
kunnen lezen. Kinderen in deze groep volgen de methode. Met Zon bedoel ik de aanpak die geschikt
is voor kinderen die al kunnen lezen bij de start van groep 3. Zij werken zelfstandig op hun eigen
niveau met zon-leesboekjes en zon-werkboekjes, die aansluiten bij het thema van de kern. Dan zijn er
ook nog een aantal zwakkere kinderen. Zij krijgen verlengde instructie of preteaching en begeleide
inoefening.
Kinderen die de zonlijn volgen kunnen al voor een groot deel zelfstandig werken. Dit geeft mij tijd om
met de maangroep aan de slag te gaan, en vervolgens verlengde instructie te geven. Ook is het fijn
dat ik een SPW-stagiaire in de klas heb. Zij kan, samen met mij, de risicolezers extra begeleiden.
Ook maak ik veel gebruik van het computerprogramma van Veilig Leren Lezen.”

Hoe geef je dan die verlengde instructie?
“Als de maangroep (en de zongroep ook) aan het werk gaat dan neem ik de zwakke lezers apart om
hen extra instructie of begeleiding te geven. Soms kies ik er ook voor om de verlengde instructie via
de Leerkrachtassistent te doen met de gehele groep 3. Voor alle kinderen is dat zinvol. Ik geef de
zwakke lezers dan extra vaak een beurt.
Verder biedt Veilig Leren lezen veel differentiatiematerialen aan. Het aantal werkbladen in de
werkboekjes is uitgebreid, waardoor de kinderen langer zelfstandig kunnen werken. Er zijn
ringboekjes op twee niveaus, waarmee kinderen zelfstandig nieuwe woorden kunnen lezen en
spellen.”

Op welk punt wordt besloten om remedial teaching in te zetten?
“Wanneer je aan het werk bent met de kinderen kom je er al vrij snel achter welke kinderen zwakker
zijn met lezen. Voor leerlingen die op controletaken of toetsen onder de norm scoren, is het belangrijk
dat er extra hulp wordt ingezet aan de hand van een handelingsplan. Binnen onze school voeren wij
(groeps)handelingsplannen zelf uit, in of buiten de klas. Tijdens het zelfstandig werken of de
taalverwerking worden er een aantal kinderen uit de klas gehaald door bijvoorbeeld een ouder of door
de RT-stagiaire. Er wordt dan RT gegeven aan de hand van leesboekjes of Veilig & vlotboekjes. We
laten de leerlingen ook vooruit lezen in het leesboekje. Als het boekje dan in de les aan bod komt is
het voor de kinderen makkelijker om het te volgen.”
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