
Het leergesprek: 
een prijzenpot 
aan informatie!

Eigenaarschap en zelfsturing zijn de afgelopen jaren een belangrijk  
thema op scholen. Leerlingen die eigenaarschap hebben, volgens  
professor Hattie ‘de zichtbaar lerende kinderen’, hebben helder 
voor ogen wat ze gaan leren, hoe ze ervoor staan én wat hun  
volgende stap in het leerproces is. Een leergesprek is een krachtig 
middel om leerlingen dit inzicht te geven.
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‘Bekijk het leren door de ogen van je leerling.’ Professor 
Hattie is hier duidelijk over. Onderzoek wijst uit dat 
leerresultaten positief worden beïnvloed als leerlingen 
zichzelf zien als hun eigen leraar. De leraar zal op  
zijn beurt meer door de ogen van de leerling moeten 
kijken. En dus zijn ‘eigen koers’ wat meer moeten 
loslaten. En loslaten is nu juist een competentie waar 
veel leerkrachten dagelijks mee worstelen, toch?  

Maar is het niet veel belangrijker om je te richten op 
datgene wat een leergesprek oplevert? Dan wordt 
los laten makkelijker. Het wat meer laten varen van je 
eigen koers begint vaak al bij het luisteren. ‘Aandachtig 
luisteren is een simpel instrument om kinderen in hun 
kracht te zetten.’ Dat klinkt makkelijker dan het in 
werkelijkheid is. Leerkrachten zijn immers ook zo  
graag aan het woord. Dat lijkt in het DNA te zitten. 
Gekscherend geef ik leerkrachten die een leergesprek 
gaan voeren weleens de tip ‘Je hebt twee oren en één 
mond, gebruik ze ook in die verhouding!’ Daar ligt de 
kern van aandachtig luisteren. 

Een effectief leergesprek, met het stellen van de juiste 
vragen, biedt niet alleen de leerling inzicht in zijn leren, 
maar levert ons als leerkracht ook een prijzenpot aan 
informatie op over de lerende leerling. En wie wil er nou 
niet elke werkdag de loterij winnen? 

Het is hot! Op veel scholen staat het woord ‘eigenaar
schap’ met dikke letters op het doelenlijstje in het 
schoolplan of jaarplan geschreven. Wellicht op jouw 
school ook. De verantwoordelijkheid voor het leer
proces moet meer bij de leerling worden gelegd.  
Toch schuurt dit ook weleens. Als onderwijsadviseur 
Schoolontwikkeling bij het HCO zie ik leerkrachten hier 
nogal eens mee worstelen. Net voor de zomervakantie 
stond ik, bij de start van een studiedag over eigenaar
schap, in een teamkamer en hoorde een leerkracht de 
opmerking “Ik ben toch de professional die het beste 
weet hoe leerlingen moeten leren?” maken. Dat klopt. 
Ten dele. Een goede professional is onmisbaar om de 
verantwoordelijkheid voor het leerproces op de juiste 
manier meer bij het kind neer te leggen. Dat is niet 
makkelijk en dat gaat dan ook niet zomaar. Daar zijn 
namelijk niet alleen lef en wil voor nodig, maar zeker 
ook kennis! 

Een school die ik begeleid op het gebied van eigenaar
schap en domeinleren is KC Toermalijn. Deze school  
wil de verantwoordelijkheid van het leren steeds meer 
bij de leerlingen neerleggen. Samen met de directie  
heb ik hier een plan van aanpak opgesteld waar het 
leergesprek een prominente plek inneemt. Directeur 
Nienke Huizinga: “Op Toermalijn willen we niet alleen 
óver, maar vooral ook mét kinderen praten. Vanuit  
onze visie willen wij het eigenaarschap bij alle leerlingen 
vergroten.” Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat het 
team zich professionaliseert in het voeren van zulke 
leergesprekken. Nienke: “Wij geloven dat het voeren 
van effectieve leergesprekken de intrinsieke motivatie 
en leerprestaties van leerlingen bevordert.” Nienke 
trekt voor dit leerproces, waarin o.a. de gespreksvaar
digheden van de leerkracht en de organisatie van de 
gesprekken onderwerp zijn, twee jaar uit. “Dan moet 
iedere leerkracht op Toermalijn in staat zijn om goede 
kindleergesprekken te voeren, maar dit geldt ook voor 
de leerlingen. Zij kunnen dan aangeven wat ze kunnen, 
waar ze goed in zijn, maar ook wat ze nog moeilijk 
vinden en dus nog moeten leren.” 

‘Leerkrachten moeten 
niet alleen óver,  
maar vooral ook  
mét kinderen praten’
Nienke Huizinga
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