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Vorig jaar hebben we op de gezamenlijke OPOO studiedag een start 
gemaakt met het thema waarderend leren. Iedere school heeft daar 
het afgelopen jaar zijn eigen vervolg aangegeven. De studieochtend 
op donderdag 17 september bood de kans om de opgedane inzicht-
en en ervaringen met elkaar uit te wisselen over de teams heen. 
De centrale vraag gedurende de ochtend was; Wat kan een waarde-
rende visie op leren en ontwikkelen betekenen voor de leerling?  
En, waar lukt het ons goed om hier een invulling aan te geven 
binnen of buiten de klas? In dit document staan de belangrijkste 
uitgangs punten van het waarderend leren nog een keer op een rij. 
En vind je praktische handvatten om het perspectief in jouw werk-
praktijk een stap verder te brengen. De succesfactoren met bijbe-
horende tips zijn tijdens de dag uit de  verschillende gesprekken 
naar voren gekomen. 

OVer diT magazine
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Er zijn grofweg twee manieren waarop je kunt kijken naar leren en 
ontwikkelen. Lang stond een overwegend gap-gerichte benadering 
centraal. Een benadering die voor velen nog steeds vanzelfsprekend 
is en vaak voor we het door hebben al in een gesprek geslopen 
is. Hoe vaak heb jij het met collega’s tijdens de evaluatie van een 
project niet automatisch vooral over wat er nog niet zo lekker liep 
en wat de volgende keer beter kan? Of met ouders over de zorgen 
die er zijn met betrekking tot het kind? Of met een leerling over 
lastig gedrag?

Vooruitgang wordt binnen deze gap-benadering gezien als het 
wegwerken van tekortkomingen. De aandacht gaat uit naar 
problemen, zwakten en verbeterpunten. Ontwikkeling gaat dan over 
op zo’n manier leren functioneren dat aan een vooraf bepaalde 
norm voldaan wordt. Terwijl er juist ook veel ontwikkelruimte ligt 
bij het positieve. Groei gaat namelijk niet alleen over minder doen 
van dat wat niet werkt, maar misschien nog wel veel meer over het 
versterken van dat wat wél werkt. Door aandacht te hebben voor 
talenten, interesses, energiebronnen en successen leren kinderen 
ontdekken waar ze goed in zijn en echt plezier aan beleven. Zo 
leren ze hun eigen normen te stellen. En met zo’n sterk ontwikkeld 
innerlijk kompas zijn ze de rest van hun leven geholpen. 

WaT iS Waarderend leren?

Vandaag kan alles.
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WaT ziJn de BelangriJKSTe PrinCiPeS?

VERSTERK WAT WERKT
Zoals boven beschreven is een waarderend 
leerproces gericht op talenten, interesses, 
energiebronnen en successen. Op het 
ontdekken van dat wat al goed werkt en 
waarom dit zo goed werkt, zodat je het 
richting de toekomst kunt versterken. De 
oplossing zit daarmee altijd al in de persoon 
zelf. Het is de kunst om deze kiemen op te 
sporen en verder uit te bouwen. Waardoor 
het leerproces uiteindelijk meer energie 
oplevert, in plaats van dat het kost. 

Neem bijvoorbeeld een kind dat het lastig 
vindt om een presentatie voor de groep te 
geven. Een probleem is er nooit altijd of 
speelt niet continue in dezelfde mate. Ga dan 
ook samen met deze leerling op zoek naar 
een voorbeeld van een presentatie die de 
leerling gegeven heeft die wel aardig liep (of 
op zijn minst minder slecht). Probeer samen 
te ontdekken wat in dat voorbeeld goed 
werkte voor het kind. Was het de grondige 
voorbereiding, de geheugenkaartjes, de 
PowerPoint die het kind hielp om structuur 
in het verhaal aan te brengen, of was het nog 
iets anders… Als je weet wat werkt, kan je dit 
vaker, slimmer of strategischer inzetten. 

GA OP ZOEK NAAR HET BESTE IN 
IEDEREEN
Onderzoek laat overduidelijk zien dat we 
alleen goede prestaties kunnen leveren als 
we aangesproken worden op dat waar we 
goed in zijn en echt plezier aan beleven. Het 
is dan ook ontzettend belangrijk om kinderen 
te helpen bij het ontdekken en ontwikkelen 

van hun talenten in de klas en daarbuiten. 
Vaak vinden we de dingen waar we goed in 
zijn vanzelfsprekend, we hebben dan ook de 
positieve feedback van anderen nodig om 
hier zicht op te krijgen. 

Ieder talent is zowel positief als negatief te 
bekijken. We geven zelf betekenis (op basis 
van onze eigen waarden, normen, talenten en 
overtuigingen) aan het gedrag van de ander. 
Een druk kind, kan ook lekker actief zijn. Een 
stil kind, bedachtzaam. En een dominant 
kind, kan goed anderen enthousiasmeren om 
met hem of haar mee te gaan. Je kiest zelf 
met welke bril je naar de ander kijkt.  

DEEL VERHALEN OVER KLEINE EN GROTE 
SUCCESERVARINGEN! 
Naast dat het goed voor het zelfvertrouwen 
van een kind is en energie geeft om het 
over (kleine of grote) succeservaringen te 
hebben, leert het kind hier ook ontzettend 
veel van. Het delen van succeservaringen 
is iets anders dan het opscheppen over je 
prestaties. Het gaat er niet om dat een kind 
met de mooiste, grootste of meest stoere 
verhalen komt. Het gaat er juist om dat je 
kinderen helpt bij het zien, benoemen en 
waarderen van de leuke en goede dingen op 
school en daarbuiten. 

Onderzoek laat zien dat ons brein (en zeker 
dat van volwassenen) van nature meer 
gericht is op het negatieve in plaats van 
op het positieve. Waardoor we ook meer 
aandacht besteden aan die dingen die niet 
goed gaan op een dag, of dingen die anders 
lopen dan gepland. Door kinderen te helpen 
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om af en toe even bewust stil te staan bij die 
dingen waar ze blij mee zijn, waar ze trots 
op zijn of waar ze dankbaar voor zijn lever je 
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van hun brein. Door bewust aandacht te 
besteden aan positieve ervaringen, leggen ze 
namelijk paden aan in hun hersenen die in 
het vervolg makkelijker te bewandelen zijn. 
Het creëert een positieve spiraal. Positieve 
ervaringen leveren namelijk positieve 
emoties op. En die positieve emoties zorgen 
er weer voor dat een kind meer durft, 
creatiever wordt, makkelijker in oplossingen 
denkt en in de breedte beter presteert. 

BLIJF NIEUWSGIERIG
Naast de hierboven beschreven waarderende 
houding, is een onderzoekende houding ook 
een belangrijk aspect van het waarderend 
leren. Dit betekent dat je zoveel mogelijk 
waardevrij naar een situatie probeert te 
kijken, of in ieder geval steeds je eigen 
oordeel toetst. 

We zijn echter gewend om vaak meer in 
meningen, antwoorden en oplossingen te 
denken dan in vragen. Terwijl je juist met 
vragen echt contact maakt met de ander en 
op een hele open en onderzoekende wijze 
kunt sturen in het gesprek. Vragen zetten 
de ander aan het werk. Ze maken dat het 
kind, de ouder of je collega’s, zelf moeten 
gaan nadenken over iets. Daarmee blijft de 
ander uiteindelijk ook altijd eigenaar van zijn 
eigen leerproces. Nu gaat dat bij hele jonge 
kinderen natuurlijk wat ver, maar uiteindelijk 
probeer je ze wel steeds zelfstandiger te 
maken. Door ze zelf na te leren denken over 
wat ze doen, waarom ze dat doen en hoe 
ze iets in het vervolg misschien anders aan 
zouden willen pakken. 

Hierbij geldt dat alles wat je aandacht geeft 
groeit. Vraag je naar problemen, zorgen 
en fouten, dan krijg je hier vaak onbewust 
meer van. Vraag je echter naar kansen, 
oplossingen, mogelijkheden, talenten en 
successen, dan versterk je wat werkt!

MAAK POSITIEVE ENERGIE LOS
Een heel belangrijk aspect van het 
waarderend leren is dat leren en jezelf 
ontwikkelen heel leuk kan zijn. De beste 
leerprocessen leveren uiteindelijk meer 
energie op dan dat ze energie kosten. Dit 
is een belangrijk voordeel van activiteiten 
doen die je aanspreken op je talent. Het 
laadt je interne batterij op, je krijgt er juist 
energie van. Het is dan ook heel leuk om met 
kinderen te onderzoeken hoe ze dingen zo 
aan kunnen pakken dat ze er zoveel mogelijk 
van hun talent in kwijt kunnen. Een heel 
sociaal kind, dat haar gedachten al pratende 
vormgeeft, zal prettiger en makkelijker leren 
als ze een proefwerk samen met iemand 
anders mag voorbereiden. Of als ze een 
werkstuk kan maken in een groepje. Een kind 
dat meer reflectief is en tijd nodig heeft om 
zijn gedachten onder woorden te brengen, 
vindt het vaak niet prettig om met een ‘beurt’ 
overvallen te worden. Beter werkt het dan 
ook om alvast aan te geven dat je de leerling 
straks om een antwoord zal vragen en hem 
daarmee wat denk-tijd geeft. 

En wat doe je dan met die dingen waar 
een kind gewoon echt niet goed in is? Net 
zoals iedereen een set talenten heeft, is 
ook iedereen in een aantal dingen niet 
goed. Je kunt bijvoorbeeld niet zowel 
veel sturingskracht hebben als heel veel 
aanpassingsvermogen. Of heel veel energie 
hebben en tegelijkertijd heel rustig zijn en 
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goed lang stilzitten. Als bepaalde activiteiten 
hier toch een beroep op doen, help het 
kind dan door samen op zoek te gaan naar 
hulpconstructies. Laat het kind bijvoorbeeld 
voor een project dat hem of haar lastiger 
afgaat, een maatje zoeken die bepaalde 
complementaire talenten heeft. Of zet een 
tool in die ondersteunend werkt. 

MAAK DROMEN WAAR DOOR KLEINE 
STAPPEN TE ZETTEN
De meest krachtige leerprocessen bewegen 
ergens naartoe in plaats van ergens vandaan. 
We vinden het echter vaak makkelijker om 
aan te geven wat we niet willen, in plaats 
van wat we wel willen. Help kinderen dan 
ook met het formuleren van een aanstekelijk 
doel (iets waar ze zin in hebben of belangrijk 
vinden om aan te werken). Kinderen kunnen 
dat vaak ook heel goed visueel maken. De 
volgende vragen zijn daarbij behulpzaam: 
Stel je voor dat het je lukt om… Hoe ziet dat 
er dan uit? Wat doe jij dan? Wat doen ande-
ren dan? Waarom word je daar zo blij van? 

Ondersteun ze vervolgens bij het bedenken 
en zetten van kleine stappen in de juiste 
richting. Hoe kleiner de stap, hoe groter 
de kans op succes. Hoe meer succes, 
hoe groter de kans dat een kind het niet 
opgeeft, maar weer een volgend stapje in 
de juiste richting zet. 
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HOe Breng Je HeT Waarderend 
leren in de PraKTiJK? 

Het waarderend leren is een perspectief op leren en ontwikkelen. 
Het heeft geen vaste werkwijze. Het geeft juist ruimte om zelf te 
zoeken naar de toepassing. Voor jezelf en richting kinderen, ouders 
en collega’s. Tijdens de studiedag hebben we met elkaar gekeken 
wat er allemaal al gebeurt binnen en buiten de klas op het gebied 
van waarderend leren. We hebben met elkaar de belangrijkste 
succesfactoren die daar een bijdrage aan leveren opgehaald. 
Hier delen we de rode draad en de belangrijkste tips die uit de 
intervisiegesprekken naar voren zijn gekomen. 

Elke wijze uil, begon 
ooit als uilskuiken.
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SUCCESFACTOR 1 
Ken je eigen talenten en zet ze 
bewust in
Om het waarderend leren in te kunnen zetten voor anderen is het 
allereerst belangrijk om je eigen talenten te leren kennen en er 
bewust gebruik van te maken in het werk. 

CONCRETE TIPS

Doe een talententest. Schaf het boek ‘Ontdek je sterke punten’ 
van Marcus Buckingham aan. In het boek staat een code naar 
een goede online talententest. Of ga aan de slag met de toolbox 
‘Ik kies voor mijn talent’ en doe de sneltest die erin zit. 

Vraag feedback aan je omgeving. Vaak vinden we onze eigen 
talenten zo vanzelfsprekend dat we het moeilijk vinden om ze 
te benoemen. Het is dan ook heel behulpzaam (en leuk) om 
collega’s, ouders, kinderen, vrienden of familieleden te vragen 
naar wat zij jouw positieve eigenschappen vinden. En wanneer 
ze je het meest in je element zien. Het voelt misschien eerst 
wat raar om deze positieve feedback zelf op te zoeken, maar in 
de praktijk vinden mensen het vaak erg leuk om hierover mee 
te denken en leveren de gesprekken voor beide partijen veel 
energie op. Een alternatief is om een teamoverleg een keer te 
gebruiken om met elkaar een talentenmuur te maken. Ieder 
schrijft zijn of haar naam op een A-3 vel. Vervolgens geef je het 
vel aan elkaar door, totdat je alle vellen gehad hebt. Bij iedere 
collega schrijf je een kwaliteit op. 

Blik terug op een aantal concrete situaties waarbij je echt 
in je element was. Dit zijn voorbeelden van activiteiten of 
bezigheden waarbij de tijd voorbij vloog en je iets echt met 
plezier deed. Probeer vervolgens de rode draad tussen deze 
voorbeelden te ontdekken. Wat zeggen deze situaties over waar 
je plezier aan beleeft? En waar je goed in bent? Of in wat voor 
soort context jij het beste tot je recht komt?
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SUCCESFACTOR 2 

Werk aan een veilige, waarderende 
en welkome sfeer in de klas
Alle overige succesfactoren komen nog meer tot hun recht als er 
in de basis een veilige, waarderende en welkome sfeer is in de 
klas. Maar gelukkig werkt het ook andersom. Als je de volgende 
succesfactoren toepast, versterken ze een veilige, waarderende en 
welkome sfeer in de klas. 

CONCRETE TIPS

Heet een nieuwe leerling welkom. Bijvoorbeeld door een klein 
feestje te geven. Of door de nieuwe leerling te laten vertellen 
waar hij of zij van houdt en leuk vindt.

Investeer in het groepsproces. Laat kinderen elkaar 
complimentjes geven. Of vraag de groep aan het eind van de dag 
wat ze leuk vonden aan de dag. 

Neem kinderen serieus. Ook hun emoties. Onderzoek wat er 
achter boosheid, frustratie of verdriet zit. Ga daarover met een 
kind in gesprek. 

Realiseer je dat je zelf een belangrijk voorbeeld bent. Kinderen 
letten niet alleen op je woorden, maar zeker ook op je gedrag. 
Probeer dan ook zo consistent mogelijk te zijn in wat je zegt en 
wat je doet. 
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SUCCESFACTOR 3
Kijk op een positieve manier naar 
ieder kind 
Realiseer je dat jouw perspectief als leerkracht op de leerling 
van grote invloed is op hoe het kind zichzelf ziet (attributie). Plak 
niet te snel een label en voorkom in ieder geval dat je een kind 
veroordeelt. Benader de leerling met positieve verwachtingen en 
met het vertrouwen dat ieder kind op zijn of haar eigen manier 
in staat is de stof te kunnen begrijpen en nog meer uit zichzelf te 
halen. Hier gaan ze zich dan ook naar gedragen. 

CONCRETE TIPS

Sta af en toe bewust stil bij wat een kind eigen, uniek of 
bijzonder maakt. Onderzoek samen met een collega die het 
kind ook kent, of met de ouder van het kind welke positieve 
eigenschappen jullie zien bij het kind. 

Geef een kind regelmatig een compliment. En dan het liefst 
een informatief compliment. Een informatief compliment is niet 
enkel gericht op de persoon (je bent super) of het resultaat (wat 
heb je dat goed gedaan), maar zegt juist ook iets over wat je 
het kind hebt zien doen wat goed werkte, dus over de aanpak of 
inzet. Je geeft dan feedback op het procesniveau. 

Moedig kwetsbaarheid aan. Sommige kinderen zijn onzeker, 
omdat ze het idee hebben dat ze alles meteen moeten kunnen. 
Laat zien dat je het kind niet enkel waardeert als het iets 
‘foutloos’ doet. Juist het leerproces zelf is heel belangrijk. Als 
leraar kun je het goede voorbeeld geven door je kwetsbaar op 
te stellen, jij weet immers ook niet alles. Laat zien dat fouten 
maken hoort bij iets leren.

Geef ontwikkelgerichte feedback. Benoem vooral concreet 
gedrag waar leerlingen daadwerkelijk iets aan kunnen veran-
deren. En geef daarbij juist aan wat je (dan wel) graag zou willen 
zien. Spreek het vertrouwen in het kind uit dat je weet dat het 
hem of haar gaat lukken om dit te doen. Geef het vervolgens ook 
terug (met een compliment) als je het kind stappen ziet zetten. 
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Geef kinderen tijd om iets nieuws te leren of eigen te maken. 
Ook op het niveau van gedrag. Dwing het leerproces niet te veel af. 

Richt je tijdens gesprekken met collega’s en ouders zo veel 
mogelijk op het positieve van het kind. Al is het maar op de 
positieve bedoeling of intentie die het kind heeft. Ook hier geldt 
dat alles wat je aandacht geeft groeit. Gaan veel gesprekken 
onderling over wat je vervelend of lastig vindt aan een bepaald 
kind, dan wordt het kind (al is het maar in jouw gedachten) 
steeds lastiger en vervelender. 

Wil je meer weten over hoe attributie werkt?

http://hetkind.org/2014/12/26/over-het-werk-van-weiner-en-
dweck-de-attributietheorie/
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SUCCESFACTOR 4
Help kinderen bij het ontdekken en 
ontwikkelen van hun talenten
Het is niet voldoende om alleen te ontdekken waar je talenten 
liggen. Het is belangrijk om kinderen uit te dagen meer met hun 
talent te gaan doen. Je wilt talenten in actie brengen. Ook is het van 
belang dat kinderen elkaars talenten leren kennen en er gebruik 
van maken. 

CONCRETE TIPS

Help kinderen niet alleen om zicht te krijgen op hun eigen 
talenten, maar juist ook op die van elkaar. Maak een 
talentenmuur met de klas. Zorg dat er voor iedere leerling een 
poster hangt met zijn of haar naam erop en laat ze positieve 
eigenschappen bij elkaar op de posters zetten. Een voorbeeld 
van hoe dat er leuk uit kan zien is: http://ideekidswetteren.
blogspot.nl/2015/04/onze-talentenmuur.html. 

Help kinderen te ervaren dat anders-zijn juist heel leuk is. Leer 
ze verschillen te waarderen en de kracht van het talent van de 
ander te zien. Nodig kinderen uit om elkaar complimenten  
te geven. 

Zet kinderen in de klas in op dat waar ze goed in zijn. Laat 
ze voor een taakje een maatje zoeken die iets kan wat de één 
juist minder makkelijk afgaat en andersom. Of geef een kind 
een aparte rol in de klas, passend bij zijn of haar talent. Werk 
bijvoorbeeld met een ‘stiltekapitein’: als je in groepjes werkt. 
Ieder groepje benoemt één stiltekapitein. Deze krijgt dan de 
verantwoordelijkheid voor de rust in het groepje en dit kind kun 
je hierop tussentijds of na afloop op waarderen als leerkracht 
(en elkaar laten waarderen natuurlijk!). Er zijn nog meer rollen te 
verdelen in het kader van coöperatief leren, zie ook:  
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/117010-
cooperatief-leren-de-rollen.html

Verzamel input over het talent van het kind en deel dit met 
elkaar, met het kind en met ouders. Bouw met ieder kind een 
talentportfolio op, waar je gedurende de 8 jaar al het materiaal 
in verzamelt van het kind dat iets zegt over waar hij of zij 
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goed in is en echt plezier aan beleeft. Of maak ruimte op het 
eindrapport om wat te zeggen over wat jij zo gewaardeerd hebt 
aan het kind het afgelopen jaar en hoe jij het kind hebt zien 
groeien. Maak dit ook met ouders bespreekbaar tijdens een 10 
minuten gesprek. Of maak ruimte tijdens de overdracht van de 
groep naar de nieuwe leerkracht om het over de talenten van de 
kinderen te hebben. 

Grote dromen,  
kleine stappen!
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SUCCESFACTOR 5
Spreek kinderen aan op dat waar 
hun energie naar uit gaat
Door op een laagdrempelige manier met leerlingen in gesprek te gaan 
over wat zij graag zelf zouden willen leren, spreek je de motivatie 
van het kind aan.  Hoe meer je er in slaagt het onderwijsaanbod 
aan te laten sluiten op dat waar het kind zelf ook echt intrinsiek 
nieuwsgierig naar is, hoe leuker en makkelijker het leerproces voor 
een kind wordt.  

CONCRETE TIPS

Stel de wondervraag. Deze kan heel goed de verbeelding van 
een jong kind aanspreken, zodat het makkelijker wordt voor het 
kind om te bedenken waar hij/zij wil staan aan het eind van een 
bepaalde periode. De wondervraag is erop gericht om met een 
kind te verkennen hoe het er wat betreft het kind uit zou zien 
als alles loopt zoals het kind graag zou willen. Stel je voor dat je 
morgen op school komt en dat alles, net als bij een wonder, beter 
is. Wat gebeurt er dan? Wat doe jij? Wat doen anderen? Wat voel 
je dan? 

Luister echt naar een kind. Laat een kind (in gesprek met jou) 
zijn/haar doelen voor de dag, de komende week, de komende 
periode of misschien zelfs voor het hele schooljaar bepalen. Wat 
zijn de dromen van het kind? Wat zou hij/zij graag willen leren? 
Hoe zou hij/zij dit aan willen pakken? 

Help kinderen om zich beter te leren uitdrukken. Wat vinden ze 
leuk? Wat kunnen ze goed? Waar zijn ze nieuwsgierig naar? Help 
ze dit soort dingen onder woorden te brengen of te verbeelden. 
Besteed hier bewust tijd en aandacht aan. Je kunt hier eventueel 
ook sfeerkaarten voor gebruiken. Je hersenen kunnen dingen vaak 
al eerder in beelden vatten dan in taal onder woorden breng  en. 
Een leuke set sfeerkaarten die juist voor kinderen heel geschikt 
is, is het ‘Vonkelspel’. Je kunt ook voor jezelf een set sfeer kaarten 
maken door mooie ansichtkaarten te kopen. 

Bied kinderen - binnen bepaalde kaders - de ruimte om zelf 
aan het stuur zitten van hun leerproces. Laat ze waar mogelijk 
zelf bepalen wat ze willen leren en ontdekken en hoe ze dit het 
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beste kunnen doen. Dit soort keuzevrijheid (die je ook kunt bieden 
op andere gebieden dan de lesstof) geeft zelfvertrouwen en blijk van 
vertrouwen van de leerkracht in eigen kunnen van het kind. 

Zet spelelementen in. Denk aan Bingo of een wedstrijdvorm, om 
minder leuke vakken of activiteiten aantrekkelijker te maken. 

SUCCESFACTOR 6
Voer oplossingsgerichte gesprekken
Veel gesprekken gaan over problemen. Terwijl het beter snappen van 
een probleem (Waar komt het probleem vandaan? Hoe is het ontstaan? 
Wie heeft wat ‘verkeerd’ gedaan?) lang niet altijd helpt om dichterbij de 
oplossing te komen. Wat werkt wel? Richt ongeveer 20% van je aandacht 
in een gesprek op het probleem en 80% op de oplossingsrichting. 

CONCRETE TIPS

Geef aan wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. Zeg 
bijvoorbeeld tegen een kind in plaats van ‘Hou op met zeuren’, dat 
het voor jou plezieriger is om te horen wat het kind wel leuk vond 
aan de dag. 

Kijk voorbij iemands kritiek of negatieve boodschap (bijvoorbeeld 
bij een ouder) en ga op zoek naar de zorg die eronder zit. Waar 
maakt de ander zich zorgen over? Wat maakt dit voor hem of haar  
zo belangrijk? Hoe zou je hier samen richting de toekomst mee  
om kunnen gaan? Wat vraagt dit van de ander? En waar kan jij  
bij helpen?

Maak tijd voor gesprekjes met kinderen (en ouders). Individueel 
of met een kleine groep. Bijvoorbeeld op de dag dat een stagiair je 
werkzaamheden uit handen kan nemen.

Stel veel vragen in gesprek. En dan het liefst open vragen. Deze 
zetten de ander het meest aan het denken. 

Wil je meer weten over oplossingsgerichte gesprekken met kinderen?

http://www.hetabc.nl/sites/hetabc.nl/files/oplossingsgericht_
communiceren_met_kinderen_rdjk_2012_versie_handout.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=lpn5pKO1CBk
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SUCCESFACTOR 7
Hanteer positief taalgebruik
Zoals uit de voorgaande succesfactoren al impliciet naar voren 
kwam, heeft de manier waarop je iets formuleert altijd invloed op 
de gedachten en gevoelens van kinderen. Hanteer daarom positief 
taalgebruik. Taalgebruik waardoor je het kind (en jezelf) stimuleert 
om dingen vanuit een meer positieve blik te bekijken. 

CONCRETE TIPS

Label woorden zo veel mogelijk positief. Neem het woord raar. 
Richt je niet op de negatieve betekenis van het woord, maar 
ga juist in op de positieve betekenis. Raar staat voor uniek, 
bijzonder, eigen of anders. 

Help de aandacht van kinderen op basis van jouw 
vraagformulering te richten op het positieve. In plaats van te 
vragen: ‘Wat vonden jullie van vandaag?’ Kan je ook vragen: ‘Wat 
vond je het allerleukst van vandaag?’. Of in plaats van ‘Heb je 
iets geleerd van de les?’ Kan je ook vragen: ‘Wat heb je geleerd 
van de les?’

Let op hoe je dingen verwoordt en wat het effect daarvan is. 
Het kan al om kleine verschillen gaan, zoals het verschil tussen 
‘ iets moeten’ en ‘ iets willen’. 
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SUCCESFACTOR 8
deel en vier succeservaringen 
Vier successen met leerlingen, ook al zijn ze nog zo klein. 
Succeservaringen vergroten het zelfvertrouwen van een kind en 
verhogen de motivatie om te blijven leren en ontwikkelen. Naast het 
vieren van successen is het onderzoeken ervan ook een belangrijke. 
We kunnen veel leren van situaties waar iets goed gaat.

CONCRETE TIPS

Heb oog voor de kleine stappen die een kind zet richting een 
bepaald doel. Laat merken aan het kind dat je deze stappen ziet 
en waardeert. Wat voor de één een hele kleine stap is, is voor de 
ander een ontzettend grote stap. 

Reflecteer na een opdracht met de klas op hoe het ging. Wat 
vond jij goed gaan? Wat vond de klas zelf goed gaan? Waarom 
ging juist dat goed? Waar zouden jullie de volgende keer nog 
mee willen oefenen?

SUCCESFACTOR 9
Blijf experimenteren
Waarderend leren betekent oog hebben voor het talent en de 
uniekheid van ieder kind. Dit  betekent dus ook dat er geen enkele 
methode is die in elke situatie werkt en op ieder kind toepasbaar is. 
Besef dat je nooit in één keer de beste aanpak voor een kind hebt. 
Dus blijf experimenteren met wat werkt. 

CONCRETE TIPS

Probeer gewoon eens iets nieuws uit. En onderzoek het effect. 

Deel ervaringen met collega’s. Bijvoorbeeld in de vorm van 
intervisie. Denk met elkaar mee over wat een mogelijk volgend 
experiment zou kunnen zijn. Leer van elkaars expertise. 

Als je nooit bang bent, kun 
je ook niet dapper zijn. 
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TALENTEN ZIJN NATUURLIJKE PATRONEN IN DENKEN EN DOEN
Er zijn twee verschillende definities te onderscheiden van het woord 
talent. Vaak wordt het woord talent gebruikt om een persoon die 
ergens heel goed in is te omschrijven. Je bent dan een talent (of 
niet). Veel liever kijken wij naar talenten als eigenschappen die 
iedereen heeft. Talenten zijn in dit geval natuurlijke patronen in 
denken en doen. Het is hoe je hoofd werkt, hoe je lijf werkt, hoe 
je hart werkt. Het is hoe je je verhoudt tot de mensen om je heen 
en de situaties waarin je terecht komt. De één ziet overal kansen 
en kan met gemak een positieve draai aan een lastige situatie 
geven. De ander ontdekt snel het patroon in complexe en grote 
hoeveelheden informatie. Sommige mensen kunnen makkelijk hun 
gedachten onder woorden brengen. Of je hebt altijd de meeste 
creatieve ideeën. 

AANGESPROKEN WORDEN OP JE TALENT LEVERT ENERGIE OP
Op het moment dat activiteiten je aanspreken op je talent, dan 
leveren ze je energie op. Het werken vanuit talent laat je interne 
batterij op. Als je iets hebt gedaan vanuit je talent, dan ben je 
misschien fysiek wel moe, maar mentaal opgeladen. Talenten zijn 
ook stabiel over tijd (je hebt ze al van kleins af aan) en ze zijn zowel 
in de school- of werkcontext te herkennen als daarbuiten. 

ER IS EEN VERSCHIL TUSSEN TALENT EN TALENT IN ACTIE
Het hebben van een bepaald talent maakt nog niet dat je hem ook 
altijd op zo’n manier weet in te zetten dat anderen het herkennen 
als een kwaliteit. Luk Dewulf maakt een onderscheid tussen talent 
en talent in actie. Op het moment dat je jouw talent in actie 
weet te brengen, herkennen anderen het talent als een positieve 
eigenschap en/of kwaliteit. Je weet in dat geval je talent op zo’n 
manier in te zetten dat het past binnen een bepaalde context. 

Talent in actie = talent + gedrag + context 

VAN TALENTEN ONTDEKKEN NAAR TALENTEN ONTWIKKELEN
Het ontdekken van je talenten is een belangrijke eerste stap. Omdat 
je van je talent juist energie krijgt, in plaats van dat het je energie 
kost, vinden we het zelf vaak niet zo bijzonder. Juist die dingen 

WaT iS een TalenT?
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waar we goed in zijn vinden we vanzelfsprekend. We hebben dan 
ook vaak een beetje hulp van anderen nodig om zicht te krijgen op 
onze talenten. Dit is echter niet voldoende. Pas op het moment dat 
we mensen uitnodigen om hun talenten te ontwikkelen (en ze dus 
vaker of slimmer in te zetten) zien we op lange termijn een positief 
effect op het zelfvertrouwen en op de prestaties. 

in Je elemenT

Onderzoek (van o.a. Sir Ken Robinson) laat zien dat mensen die 
lekker in hun vel zitten en echt in hun element zijn bij bepaalde 
activiteiten er in slagen om vier factoren bij elkaar te brengen:

1. Talent – Wat kan ik? Talenten zijn natuurlijke patronen in 
denken en doen. Op het moment dat je dingen doet vanuit je 
talenten, laat je je interne batterij op. 

2. Passie – Wat wil ik? Dit gaat over interesses, drijfveren, waarden 
en dromen. Waar wordt je echt blij van? Wat is belangrijk voor 
je? Waar beleef je zoveel plezier aan dat je er andere dingen 
voor wilt opgeven?

3. Houding en gedrag – Wat doe ik? Mensen die echt in hun 
element zijn in wat ze doen maken zelf werk van hun talent.  
Ze ontwikkelen in de loop van de tijd een gedragsrepertoire  
dat past bij hun talent, welke helpt om het beste uit hun  
talent te halen. 

4. Gelegenheid – Waar wordt je toe uitgenodigd? De relatie met 
de context is heel belangrijk. Doet de context waar je in zit een 
beroep op je talent en nodigt deze je uit om het beste uit jezelf 
te halen?

Talenten zijn dan ook goed op het spoor te komen door situaties 
uit te pluizen waarin iemand echt in zijn of haar element was. Het 
lastige is echter dat lang niet iedere context een optimale omgeving 
is voor bepaalde talenten. Heb je bijvoorbeeld het talent ‘bewuste 
beweger’ en haal je veel energie uit actief bezig zijn, dan zal je in de 
lescontext vooral vaak dingen te horen krijgen als ‘Zit nu eens stil’ 
of ‘Doe rustig’. Het talent werkt dan eerder in je nadeel in plaats van 
in je voordeel. 
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meer inFOrmaTie & TiPS

ARTIKELEN

‘De basis van talentontwikkeling’ 
http://www.takeastep.nl/talentontwikkeling
‘De basis van het waarderend perspectief’  
http://www.takeastep.nl/waarderend
‘Talentgericht werken met kinderen’  
http://www.takeastep.nl/talentgericht

BOEKEN

‘Ik kies voor mijn talent’ van Luk Dewulf
‘De voorsprong van geluk’ van Shawn Achor
‘Geheugen van geluk’ van Rick Hanson
‘Een ober van niks’ van Tjibbe Veldkamp
De kracht van kwetsbaarbeid van Brené Brown

WEBSITES EN TOOLBOXEN

De toolbox ‘Ik kies voor mijn talent’. Er is een junior editie en 
een volwassen editie. 
Junior coachkaarten: http://www.bol.com/nl/p/junior-
coachkaarten/9200000021009087/
De website van de talententoolbox bevat veel waarderende 
werkvormen. http://talententoolbox.nl

VIDEOFRAGEMENTEN

Documentaire van focus ‘Hoe wordt je een zorgeloos mens?’. 
http://www.npo.nl/focus-hoe-word-je-een-zorgeloos-
mens/07-12-2014/VPWON_1220519
Filmpje van Soul Pancake over de kracht van dankbaarheid. 
https://www.youtube.com/watch?v=oHv6vTKD6lg
Filmfragment van Els Pronk over hoe je voorbij het gedrag van 
het kind kunt kijken en juist het talent versterkt.  
https://www.youtube.com/watch?v=BpF30R3_XLE 
Ali B over juf Mirjam  
https://www.youtube.com/watch?v=nG5rL8arBmw 
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rUimTe VOOr aanTeKeningen



TEKST & FOTO’S 
Eefje Teeuwisse
www.takeastep.nl

VORMGEVING
Naomi den Besten
www.prettyunexpected.nl

Wacht niet op 
bijzondere momenten, 
maar maak gewone 
momenten bijzonder. 


