
Wilt u ook het maximale uit uw 

burgerschapseducatie halen? 

Ga aan de slag met de Toolkit! 

Toolkit 
burgerschapseducatie

Doen wat werkt!
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 Inleiding en gebruik

500 jaar geleden schreef Erasmus al over het 
belang van burgerschap binnen de opvoeding en 
het onderwijs. In de civilitate morum puerilium 
(1653) onderscheidde Erasmus verschillende 
aspecten van de ‘kinderlijke onderwysingh’. Het 
ging hem niet alleen om kennisoverdracht, maar 
ook om het aanleren van goede manieren. Zo 
zegt hij ondermeer: ‘Om fatsoenlijke burgers 
en nuttige leden van de samenleving te kunnen 
worden, hebben kinderen een adequate opvoeding 
nodig, zowel in de schoolbanken als thuis’. Zo 
werd er onderwezen in plichten en rechten, 
over eerlijkheid, betrouwbaarheid, voor elkaar 
opkomen en het streven naar vrede in de klas 
en in de maatschappij. Anno 2015 vinden we 
burgerschap nog altijd belangrijk en willen 
we onze leerlingen goed voorbereiden op hun 
toekomst. Maar wat die voorbereiding precies 
inhoud, dat verandert door de jaren heen. Lag 
de nadruk begin twintigste eeuw vooral op lezen 
en schrijven, in de 21ste eeuw willen we onze 
leerlingen kritisch leren denken en goed leren 
samenwerken met anderen. 
Ook de rol van de leerkracht verandert; coaching 
neemt een steeds grotere plek in. 

Maar hoe doe je dat? Hoe begeleid je leerlingen 
en bereid je hen voor op de toekomst? 
Het leren deel te nemen aan de maatschappij en 
er een actieve bijdrage aan te leveren, is burger-
schapseducatie.
Scholen zijn sinds 2006 verplicht om aandacht 
te besteden aan burgerschap, maar hebben de 
vrijheid een eigen aanpak te kiezen en daarin 
accenten te leggen. 

In het kader van het Onderwijs Bewijs, een 
programma van OCW, doen de Universiteit van 
Amsterdam en de CED-Groep onderzoek naar 
de effecten van één van de weinige beschikbare 
methoden voor burgerschap – Kinderen en… hun 
morele talenten – op de burgerschapscompeten-
ties van leerlingen in groep 7 en 8. De resultaten 
zijn nog niet bekend, maar op basis van de erva-
ringen van de CED-begeleiders en de scholen is 
al wel iets te zeggen over leerkrachtcompetenties 
voor burgerschapseducaties.

De afgelopen drie jaar zijn 41 leerkrachten in-
tensief begeleid door onderwijsadviseurs. Deze 
begeleiding gaf inzicht in welke leerkrachtcompe-
tenties bij burgerschapseducatie belangrijk zijn. 
Deze competenties en de daarbij behorende tips 
en trucs, ideeën, werkvormen en ondersteunings-
materiaal zijn verzameld in deze Toolkit.

Toolkit burgerschapseducatie



Pi
xe

l:I
D

 | 
C

re
at

ie
ve

 G
ra

fis
ch

e 
vo

rm
g

ev
in

g,
 w

w
w

.p
ix

el
id

.n
l

 Hoe kunt u de Toolkit gebruiken?

Of het nu gaat om het werken met 
een methode voor burgerschap, 
het begeleiden van een goede 
doelen actie, een oprichten van 
een leerlingraad op school of een 
bezoekje aan het bejaardenhuis in de 
wijk, uw leerkrachtcompetenties maken 
het verschil!

Wilt u ook het maximale uit uw burgerschaps-
educatie halen? Ga aan de slag met de Toolkit!

Door het invullen van de checklist beoordeelt 
u welke competenties u al goed beheerst en 
welke u nog wilt verbeteren. Vervolgens kunt 
u doorklikken op de competentie voor meer 
informatie, tips en trucs, ideeën, werkvormen en 
ondersteuningsmateriaal.

In de toolkit vindt u op iedere pagina 
in de rechterbovenhoek in het logo de 
leerkrachtcompetenties terug. Door op dit 
logo te klikken, kunt u verdergaan met een 
volgende competentie of terugnavigeren. Iedere 
competentie is als volgt opgebouwd:  

Ga aan de slag met de toolkit toolkit
Activeer uw voorkennis om uzelf beter voor te bereiden op de checklist 
en lees ter inspiratie het  Artikel ‘Structureel werken aan goed gedrag’ [1.2] (JSW)
Vul de checklist [1.3] in.

Toolkit burgerschapseducatie

De leerkracht- competenties: 
Doen wat werkt! 
-	 Activeer	de	voorkennis	
-	 Wees	niet	normatief	
-	 Bevorder	dialoog	en	discussie
-	 Stimuleer	perspectief	nemen
-	 Stimuleer	reflectie
-	 Laat	het	geleerde	toepassen	

Wat is het

Tips en 
Trucs

Voorbeeld

Ideeën en 
werkvormen

Ondersteuningsmateriaal

Activeren voorkennis



De leerkrachtcompetenties 

Terug naar inleiding en gebruik  Colofon en beschikbare materialen

Bevorder dialoog 
en discussie

Stimuleer 
perspectief nemen

Stimuleer 
reflectie

Activeren van de 
voorkennis

Laat het geleerde 
toepassen

Wees niet 
normatief
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 Wat is het?

Wat weet de leerling al van het onderwerp? 
Bijvoorbeeld achterhalen wat leerlingen van 
thuis meekrijgen en welke standpunten ze zelf al 
hebben over bepaalde onderwerpen. Activeren van 
voorkennis is belangrijk:

- Voor de leerkracht:
  om inzichtelijk te maken wat de leerlingen al 

weten en wat niet, en hier de leerdoelen / het 
aanbod op aan te passen

 De leerkracht veronderstelt een bepaalde 
voorkennis bij de leerlingen. Het activeren van de 
voorkennis maakt duidelijk wat de leerlingen al 
wel en wat ze nog niet weten. Dit is belangrijke 
input voor de leerkracht om de leerdoelen / 
het aanbod, eventueel voor (een deel van) de 
leerlingen aan te passen.  

- Voor de leerlingen:
 om inzichtelijk te maken wat ze al weten en wat 

nog niet en zo de leerdoelen te concretiseren 
naar leerlingniveau.  

 Vaak is de leerling zich niet bewust van wat hij al 
weet, of heeft hij het onder andere noemers, met 
andere termen of in andere gebieden van zijn 
geheugen opgeslagen. Door het activeren van 
van voorkennis wordt het geheugen geactiveerd, 
de motivatie versterkt en het beeld van het 
onderwerp verhelderd.

- Voor het opbouwen van verdere kennis:
 De leerkracht doet activiteiten met leerlingen 

om hen te helpen dat wat ze al weten te linken 
met de nieuwe, te behandelen inhoud. Door de 
geactiveerde voorkennis wordt als het ware een 
kapstok gecreëerd die later gebruikt kan worden 
om nieuwe informatie aan ‘op te hangen’. 
Hierdoor wordt bestaande kennis uitgebreid. 

Activeren voorkennis

Kenmerken van werkvormen ter activering van voorkennis: 
-	 Kort	en	krachtig	
-	 Leerlingen	kunnen	hiermee	hun	plek	bepalen	(wat	weet	ik	al,	wat	nog	niet)	ten	aanzien	van	de	stof	die	komt
-	 Inspirerend	voor	leerlingen,	zin	krijgen	om	er	mee	bezig	te	zijn,	ideeën	krijgen-	 Voor	leerlingen	wordt	duidelijk	waarom	ze	iets	moeten	leren
-	 Voor	leerlingen	wordt	duidelijk	wat	ze	met	de	kennis	kunnen	(doel	en	functie)-	 Leerlingen	delen	hun	kennis	én	hun	vragen	met	elkaar	en	met	de	leerkracht-	 Leerlingen	krijgen	een	beeld	van	wat	ze	aan	het	eind	zeker	moeten	beheersen	(heldere	leerdoelen)
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  Voorbeeld 

Activeren voorkennis

Romy, leerkracht groep 6 

Binnenkort is het Bevrijdingsdag, daarom wil ik het met de 

leerlingen hebben over vrijheid. Aansluiten bij bestaande 

kennis is dan natuurlijk belangrijk. Maar als ik in de groep 

vraag ‘Wat is vrijheid?’ zie ik altijd dezelfde vingers en de 

rest van de klas doet niet actief mee. Ik vraag me sterk 

af of ook bij hen de voorkennis zo geactiveerd wordt. Om bij 

alle leerlingen de voorkennis te activeren heb ik een andere 

werkvorm bedacht. Iedere leerling krijgt een kaartje met 

daarop een interviewvraag zoals: ‘Waar denk je aan bij dit 

woord?’, ‘Wat weet je er al van?’, ‘Kan je een voorbeeld 

noemen?’ en ‘Heb je zelf wel eens iets meegemaakt dat 

hier mee te maken heeft? Vertel!’.

De leerlingen lopen door de klas met hun hand in de lucht. 

Als ze iemand tegen komen die ook de hand in de lucht 

heeft, doen ze de hand naar beneden en interviewen ze 

elkaar. Daarna ruilen ze hun kaartjes en lopen ze weer 

verder met de hand in de lucht, op zoek naar een nieuwe 

partner. Na af loop vraag ik enkele antwoorden terug. Zo is 

in hele korte tijd iedereen heel actief met het onderwerp 

bezig en weet ik zeker dat ook bij iedereen de voorkennis 

geactiveerd is. Ik merk ook dat het heel motiverend werkt. 

Daarna hebben ze echt zin om er mee aan de slag te gaan! 

En ik heb de kaartjes gewoon in mijn kast liggen, want voor 

andere onderwerpen, activiteiten of lessen kan ik ze ook 

weer gebruiken; werkt altijd!
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 Tips en trucs 

• Vraag leerlingen wat ze al weten 

• Gebruik vragen om de nieuwe kennis met 
leerlingen te verkennen  

• Laat leerlingen brainstormen en leren van 
elkaars voorbeelden 

• Herhaal noodzakelijke oude leerstof 

• Zorg dat alle leerlingen de voorkennis 
activeren
 o Laat leerlingen eerst een werkvorm alleen 

of in tweetallen doen en pas daarna in 
grotere groepjes of klassikaal

o Laat de leerlingen geen vingers opsteken, 
maar geef willekeurig beurten zodat alle 
leerlingen aan bod kunnen komen. Geef 
hen bedenktijd en laat hen eventueel kort 
in tweetallen overleggen voordat u de beurt 
geeft.

• Gebruik Breinsleutels [2.1.1] als 
‘leerdoelen’ en ‘voorkennis’ ter verdieping 
of als extra handvatten bij de werkvormen.

Activeren voorkennis
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 Ideeën en werkvormen 

• Blik terug op wat de leerlingen eerder hebben 
geleerd met betrekking tot dit onderwerp. Laat 
de leerlingen vertellen. Maak de koppeling 
naar de huidige les/activiteit. Wat weet hij er al 
van? Wat zou hij nog willen leren? Noteer dit 
op het bord en laat dit gedurende en aan het 
eind van de les/activiteit terugkomen.

• Vraag regelmatig naar situaties waarin de 
leerlingen het ook wel eens tegengekomen 
zijn. Vraag hen wat ze er toen van vonden en 
wat ze gedaan hebben in die situatie.

• Introduceer het onderwerp in een casus: 
verhaaltje/filmpje/rollenspel. Geef de 
leerlingen een kijk-/luistervraag. Wat zou dit 
te maken hebben met…? Wat is belangrijk in 
dit verhaal? Waarom zou ik jullie dit verhaal 
vertellen? Bespreek na afloop de kijk-/
luistervragen.

• Laat leerlingen elkaar interviewen over het 
onderwerp, bijvoorbeeld met vraagkaartjes

• Houd een quiz over het onderwerp, gebruik 
hiervoor bijvoorbeeld Quizmaker

• leerlingen associëren bij het begrip, dit kan 
met de gehele groep, bijvoorbeeld door 
het maken van een woordweb/mindmap 
op het bord, of door hen in tweetallen of 
in kleine groepjes te laten associëren of te 
brainstormen. Bespreek de input van de 
leerlingen en maak de koppeling naar de 
les/activiteit. Gebruik voor het associëren 
bijvoorbeeld: 

o  digitale mindmap maken
o Werkblad ‘wat weet ik al?’: [2.1.3]
  Woordweb kennis ophalen en doelen 

bepalen
o Werkblad ‘placemat’: [2.1.4]
  In viertallen associëren bij een onderwerp: 

onderwerp in het midden, iedere leerling 
associeert in eigen vak, vervolgens elkaars 
input lezen en aanvullen 

o Grote flap per groepje met daarop 
verschillende subonderwerpen:

  Laat leerlingen eerst op hun eigen flap 
associëren en schuif daarna door. Laat 
hen de input van de vorige groep lezen en 
aanvullen. Als iedereen alle flappen heeft 
gehad, presenteren de groepjes de flappen 
aan elkaar.

o Werkvorm ‘tafelrondje in tweetal’: [2.1.5]
  Laat de leerlingen in tweetallen om de 

beurt een schriftelijke bijdrage leveren 
bijvoorbeeld associëren bij een onderwerp

o Werkvorm ‘tweepraat’: [2.1.6]
  Laat leerlingen in tweetallen om de 

beurt een antwoord op een vraag aan 
elkaar geven. Vraag daarna naar enkele 
voorbeelden.

• Gebruik Teach like a champion technieken 
[2.1.7] als ‘bliksembeurt’, ‘korte stop’ of 
‘iedereen schrijft’.

Activeren voorkennis

http://www.kennisnet.nl/themas/digiborden-en-touchscreens/een-quiz-met-de-klas/
https://www.mindmeister.com/nl
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 Wat is het?

Een norm vormend of stellend.
Niet normatief zijn, houdt in dat de leerkracht 
niet voorschrijft wat gewenst, normaal of goed 
is, en wat niet. Dit betekent een open houding 
van de leerkracht, verbaal en non-verbaal. 
Leerlingen denken zelf na en bepalen wat ze 
van een onderwerp vinden. Leerlingen worden 
gestimuleerd om zelf tot een standpunt te 
komen, waarbij sturing door de juiste vragen en 
het toetsen van hun mening aan die van anderen 
tot (nieuwe) inzichten kan leiden. Niet normatief 
zijn, is meer dan leerlingen de ruimte geven 
om hun mening te geven; het stimuleren van 
perspectief nemen en reflecteren is belangrijk. 
Met een open houding stelt de leerkracht vragen 
waardoor de leerlingen perspectief nemen en 
reflecteren, zodat ze tot een weloverwogen 
standpunt komen en ook echt verder komen dan 
‘ik vind dit, omdat ik het vind’. Niet normatief 
zijn, maar leerlingen wel ondersteunen in 
het vormen of bijstellen van een mening is 
belangrijk, omdat het zo ook daadwerkelijk hun 
eigen standpunt wordt en niet een standpunt dat 
opgelegd is.

 

Wees niet normatief 

<
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 Voorbeeld 

Wees niet normatief 

Ronald, leerkracht groep 8

Het is soms zo lastig om niet normatief te zijn. Vooral 

als leerlingen er een mening op na houden die totaal 

niet strookt met die van mijzelf. Zo hebben een 

aantal leerlingen in mijn klas een zeer uitgesproken 

mening over Marokkanen. Ik heb dan de neiging 

om ze ‘de les te lezen’. ‘Zo praat je niet over 
bevolkingsgroepen!’ Maar tegelijkertijd ben ik me ervan 

bewust dat ze er daardoor echt niet anders over gaan 

denken. Ze zullen zich hooguit even inhouden als ik in 

de buurt ben. Ik ga het gesprek daarom tegenwoordig 

heel open aan, al moet ik regelmatig op mijn tong 

bijten.... Als iemand een uitspraak doet, gooi ik het in 

de groep: wat is de situatie, wat weten we, hoe is het 

voor de verschillende partijen, wat vinden we ervan en 

vooral; waarom? Ik laat de leerlingen vooral op elkaar 

reageren en hoop dat dit ze aan het denken zet, en 

wie weet, stellen ze hun mening dan wat bij.
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 Tips en trucs 

• Neem een open houding aan. Laat zo veel 
mogelijk uit de leerlingen komen, probeer zo 
min mogelijk te sturen.

• Let op lichaamstaal (gebaren, mimiek, 
lichaamshouding en oogcontact). Je kunt 
een neutrale reactie geven in woorden, 
bijvoorbeeld ‘oké’, terwijl je met je 
lichaamstaal iets anders uitdrukt.

 

Communicatie van gevoelens en opvattingen 
verloopt voor een groot deel via lichaamstaal: 
55% van die communicatie bestaat uit 
lichaamstaal, 38% door de stemklank en maar 
7% door middel van woorden.

• Herhaal letterlijk wat de leerling zegt of vat dit 
samen. Wacht op, of vraag naar een reactie. 

• Film een groepsgesprek waarin bijvoorbeeld 
een dilemma besproken wordt en kijk 
dit terug. Wat zegt/vraagt u? Wat vindt u 
hiervan? Is dit normatief of niet? Wat zou 
het effect op de leerlingen zijn? En wat 
zegt uw lichaamstaal (gebaren, mimiek, 
lichaamshouding en oogcontact)? Maak 
eventueel een lijstje met aandachtspunten 
voor uzelf en let hier de volgende keer op. 

• Wees wel normatief als dit nodig is, 
bijvoorbeeld omdat leerlingen iets echt niet 
mogen zeggen of doen, bijvoorbeeld omdat 
dit bij wet verboden is of omdat het niet mag 
volgens de schoolregels. 

Wees niet normatief 

Normatief 

Meen je dat echt?

Dat is natuurlijk niet aardig

Ik hoop dat jullie sterk genoeg zijn om dat niet 
te doen
Wie heeft een betere oplossing?

Zij moet dat niet doen, toch?
Zo wordt het natuurlijk niet opgelost
Nee toch! Ik ga even door naar de volgende
Ik vind ....

Niet normatief

Oké, wie denkt daar ook zo over? Wie denkt daar 
anders over?
Jij vindt dat hij dat niet hoeft te doen, waarom 
vind je dat?
Als je dat zou doen, hoe zou dat dan zijn voor …?

Lastig hè? Het is altijd een afweging; doe ik… of 
doe ik…. 
Wat vind jij daarvan?
Moet je dat altijd zo doen? Wanneer niet?
Wat zou jij doen in zo’n situatie?
Wat zou hij nog meer kunnen doen?

lichaamstaal 55

woorden 7

stemtaal 38
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 Ideeën en werkvormen 

• Zeg niet wat goed of niet goed is, maar stel 
vragen die een leerling op het goede spoor 
zetten, die de leerling aan het denken zetten. 
Dit zijn bij voorkeur open vragen waarbij de 
leerlingen perspectief nemen en reflecteren. 
Laat daarbij de leerlingen zelf zo veel mogelijk 
aan het woord en op elkaar reageren. 
Bijvoorbeeld: ‘Waarom vindt Merel het niet 
eerlijk dat Simon de schuld krijgt?’, ‘Wat 
vindt jij daarvan?’, ‘Moet je altijd eerlijk zijn?, 
‘Waarom?’

• Stel geen suggestieve vragen, zoals: ‘Wat had 
Dick beter kunnen doen toen …?’ Suggestieve 
vragen geven al aan wat de leerlingen volgens 
u moeten doen of wat de beste oplossing is. 
Stel een open vraag: ‘Wat had Dick (ook / nog 
meer) kunnen doen?’

• Geef geen normatieve reactie op de inbreng 
van leerlingen zoals: ’Meen je dat echt?’ of 
‘Dat lijkt me geen goede oplossing’. Laat 
andere leerlingen reageren: ‘Wie wil daar op 
reageren?’ of ‘Wat zou jij doen in zo’n situatie, 
Roos?’of zet de leerlingen op het andere been 
door een vraag te stellen waarin zij perspectief 
moeten nemen: ‘Hoe zou dat zijn voor Robin?’ 
of moeten reflecteren: ‘Waarom vind je dat?’

• Maak een quiz over het onderwerp en laat 
hierin verschillende standpunten naar voren 
komen (of laat de leerlingen zelf een quiz 
maken voor de rest van de groep). Laat 
leerlingen hun antwoorden toelichten en 
reageer hier niet normatief op (tips en trucs).
o Tool om zelf een quiz te maken

• Werkvorm ‘tweepraat’:[2.1.6]
 Laat leerlingen in tweetallen om de beurt 

een antwoord op een vraag aan elkaar geven, 
bijvoorbeeld wat zij daarvan vinden. Vraag 
daarna naar enkele voorbeelden en reageer 
hier niet normatief op.

• Maak stellingen, laat de leerlingen 
steeds stelling nemen en dit vervolgens 
verantwoorden, bijvoorbeeld door:
o Ga staan bij één van de stellingkaarten 

[2.2.1] in de ruimte (mee eens / twijfel / 
oneens) 

o Leg een rood of groen kaartje voor je neer
o Sta op als…, steek je hand op als….

 Reageer hier niet normatief op.

Wees niet normatief 

http://www.gynzy.com/nl/items/overige/gynzy-game-show/4/2052?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=email1256]
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 Wat is het?

Dialoog en discussie zijn essentieel bij 
burgerschapseducatie. Onder discussie wordt 
verstaan: ‘een gedachtewisseling, redetwist of 
uitwisseling van meningen’. De term discussie 
verwijst naar een verbale strijd met argumenten 
waarin je de andere partij(en) probeert te 
overtuigen van jouw gelijk. Bij een dialoog zijn 
de deelnemers gericht op het samen verkrijgen 
van een dieper inzicht in een onderwerp of het 
gezamenlijk bedenken van een oplossing voor 
een probleem door het uitwisselen en verbinden 
van ideeën en opvattingen.
In de praktijk blijkt klassikale discussie of 
dialoog voor leerkrachten een lastige werkvorm 

te zijn. Het wel of niet slagen hangt af van de 
interactie tussen leerkracht en leerlingen, maar 
zeker ook tussen de leerlingen onderling. Door 
leerlingen uit te nodigen tot interactie waarbij zij 
echt een inbreng hebben, stimuleer je hen om 
zelf na te denken, verhoog je hun betrokkenheid, 
kom je goed te weten welke kennis ze al hebben 
over een thema en leren ze van elkaar. Ze 
kunnen op deze manier hun mening toetsen 
aan de meningen van anderen en daardoor tot 
nieuwe inzichten komen.

 

Bevorder dialoog en discussie

<
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 Voorbeeld 

Bevorder dialoog en discussie

Benthe, leerkracht groep 2

Zeker bij die hele jonge kinderen vind ik het vaak 

lastig om ze allemaal te betrekken in een gesprek 

en zelf, als leerkracht niet te veel aan het woord 

te zijn. Ook vertellen kinderen vaak echt aan mij in 

plaats van aan de hele groep, reageren op elkaar is 

er al helemaal niet bij. Wij hebben nu met elkaar een 

paar nieuwe afspraken voor in de kring gemaakt. ‘Als 

je zelf iets wilt vertellen, steek je je vinger op, als je 

wilt reageren op of een vraag hebt over iets wat een 

ander heeft gezegd, maak je een vuist’. Leerlingen 

mogen zelf elkaar beurten geven om te reageren, 

vragen te stellen of om zelf iets te vertellen. 

Soms stel ik zelf nog een vraag om de discussie te 

stimuleren of te sturen, bijvoorbeeld ‘Wie is het daar 

niet mee eens?’ of ‘Wat zou er gebeuren als Tom 

het aan de juf vertelt?’. De kinderen zijn inmiddels 

gewend aan deze werkwijze en ik merk dat er nu 

echte gesprekken, dialogen en discussies ontstaan, ook 

tussen de kinderen.  
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 Tips en trucs 

• Zorg voor een veilig klassenklimaat, bespreek 
of bedenk samen met de leerlingen de regels 
die gelden voor het gesprek.

• Laat het onderwerp aansluiten bij de 
voorkennis en de belevingswereld van de 
leerlingen. 

• Kies een onderwerp dat een dilemma of 
cognitieve frictie bevat en geef een heldere, 
open richtvraag of stelling. 

• Bereid je voor en zorg dat je jezelf hebt 
verdiept in het onderwerp, zodat je goed kunt 
inspelen op de reacties van de leerlingen.

• Stel je niet op ‘boven’, maar ‘naast’ de 
leerlingen. Neem een coachende rol aan: 
o Stimuleer een actieve inbreng van 

leerlingen en laat de regie wat los door 
bijvoorbeeld leerlingen op elkaar te laten 
reageren 

o Geef verantwoordelijkheid aan de 
leerlingen, maar grijp in zodra leerlingen 
zich niet houden aan de regels van 
een open en democratisch klimaat 
(bijvoorbeeld wanneer ze geen respect 
tonen voor de mening van anderen of door 
elkaar heen praten).

• Fungeer als een rolmodel voor leerlingen door 
een open, onderzoekende houding en respect 
voor anderen en hun opvattingen.

• Waardeer verschillen in opvattingen en laat dat 
aan leerlingen blijken.

• Stel open en uitnodigende vragen en laat 
stiltes vallen.

• Speel vragen door. Bijvoorbeeld door te 
zeggen: ‘Karel wil weten waarom Mirjam 
eigenlijk niet eerlijk is. Wie wil daar iets op 
zeggen?’

• Zorg dat de uitkomst van het gesprek niet op 
voorhand vaststaat.

• Een kringopstelling is doorgaans functioneler 
als je met elkaar in gesprek bent, dan een 
opstelling in rijen.

• Laat elke leerling gelegenheid krijgen om een 
actief aandeel te leveren aan het leerproces 
door het afwisselen van klassikale en 
coöperatieve werkvormen.

• Discussies en dialogen kunnen zowel 
klassikaal als in kleiner groepsverband 
georganiseerd worden.
o Klassikaal: de leerkracht kan invloed 

uitoefenen op de kwaliteit van het gesprek 
en kan toezien op het klassenklimaat 

o Kleine groepjes nodigen uit tot interactie 
en actieve participatie en bieden leerlingen 
vaak meer gevoel van veiligheid dan grote 
groepen

Bevorder dialoog en discussie



Pi
xe

l:I
D

 | 
C

re
at

ie
ve

 G
ra

fis
ch

e 
vo

rm
g

ev
in

g,
 w

w
w

.p
ix

el
id

.n
l

 Ideeën en werkvormen 

• Laat leerlingen in de kring op elkaar reageren:
o Geef leerlingen eerst bedenktijd voordat 

iemand een beurt krijgt.
o Laat geen vingers opsteken
o Laat leerlingen elkaar beurten geven, 

hierbij kan iets doorgeven aan degene 
die het woord krijgt een hulpmiddel zijn, 
bijvoorbeeld ‘praatknuffel’ in de onderbouw 
of microfoon in de bovenbouw. 

o Stap zelf uit de kring tijdens een dialoog of 
discussie.

• Maak stellingen en laat de leerlingen steeds 
stelling nemen, bijvoorbeeld door:
o Ga staan bij één van de stellingkaarten 

[2.2.1] in de ruimte (mee eens / twijfel / 
oneens)

o Leg een rood of groen kaartje voor je neer
o Sta op als…, steek je hand op als….

Laat leerlingen hun keuze verantwoorden. Zijn 
er leerlingen die zich door anderen hebben laten 
overtuigen? Wil iemand zijn mening bijstellen? 
Waardoor?

• Laat leerlingen (eerst) in tweetallen of een 
klein groepje met elkaar in gesprek over het 
onderwerp: 
o Bijvoorbeeld bij bovenstaande werkvorm 

(stellingen) eerst met elkaar bespreken 
waarom hiervoor gekozen is.

o Vraagkaartjes
  Maak kaartjes met vragen over het 

onderwerp, leerlingen kunnen ook zelf 
vraagkaartjes maken. Leg de kaartjes op 
een stapel in het midden van het groepje. 
Laat hen om de beurt een kaartje trekken 
en de vraag voorlezen. De anderen 
beantwoorden de vraag en reageren 
op elkaar. Gebruik eventueel de lege 
vraagkaartjes [2.3.1]

o Opdracht ‘placemat’: [2.1.4]
  In viertallen in gesprek over een 

onderwerp: Zet in het midden de vraag of 
stelling horend bij het onderwerp. Laat 
de leerlingen eerst schriftelijk reageren 
in eigen vak, vervolgens elkaars input 
lezen en aanvullen en tot een gezamenlijk 
antwoord komen  

o Werkvorm ‘tafelrondje in tweetal’ [2.1.5] of 
Werkvorm ‘tweepraat’ [2.1.6]

  Laat de leerlingen in tweetallen om de 
beurt een schriftelijke bijdrage leveren, 
bijvoorbeeld een antwoord op een vraag 
of een reactie op een stelling. Laat het 
hen daarna bespreken en de conclusie 
terugkoppelen naar de rest van de groep.

 

Bevorder dialoog en discussie
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 Wat is het?

Perspectief nemen bestaat zowel uit je inleven 
in de ander, als je verplaatsen in een ander 
perspectief dan dat van jezelf in dezelfde 
situatie. Dit betekent de situatie vanuit meerdere 
perspectieven kunnen bekijken.
Perspectief nemen van een andere persoon is 
het vermogen om te begrijpen hoe de si¬tuatie 
bij een andere persoon binnenkomt en hoe die 
persoon cognitief en emoti¬oneel reageert in de 
situatie. Het is het ver¬mogen om jezelf in de 
plaats van anderen te zetten en te herkennen 
dat andere individuen andere gezichtspunten 
hebben dan jijzelf. 
Kinderen doorlopen verschillende stadia voor 
ze echt in staat zijn om perspectief te nemen. 
Aanvankelijk kijken ze alleen vanuit zichzelf. Ze 
zijn egocentrisch. Nadien verandert dat in wat 

men een ‘subjectief perspectief’ nemen noemt. 
Ze beseffen wel dat de andere anders is, maar 
perspectief ne¬men betekent nog vaak dat de 
andere hetzelfde denkt als zijzelf. In de volgende 
fase zijn ze in staat het perspectief te nemen, 
maar ze kunnen dat nog niet tegelijkertijd met 
hun eigen perspectief. Ge¬leidelijk aan leren ze 
dat wel te doen en wordt hun perspectief nemen 
verfijnder en genuanceerder.

Bij burgerschapseducatie stimuleert u deze 
ontwikkeling door verschillende perspectieven 
expliciet te benadrukken en te bespreken. 
U vraagt gevoelens en gedachten van de 
verschillende personen uit. Zo leert de leerling 
dat een situatie verschillende kanten heeft, dit 
helpt hem om de juiste keuze te maken.

Stimuleer perspectief nemen

Stadia van sociaal perspectief nemen (Walker, 1980; Selman, 1980) 

Stadium 0: Egocentrisch perspectief nemen (3-6 jaar) 
 Kinderen redeneren vanuit eigen perspectief. Ze onderkennen nog geen perspectief aan 
 de ander. 
Stadium 1: Subjectief perspectief nemen (6-8 jaar) 
 Kinderen beseffen dat anderen een verschillend standpunt kunnen innemen, maar dat 
 gebeurt alleen als ze over andere informatie beschikken. 
Stadium 2: Gereflecteerd perspectief nemen (8-10 jaar) 
 Kinderen zien dat perspectieven van anderen onderling verschillend kunnen zijn. Ook 
 als men over dezelfde informatie beschikt. Ze kunnen zich ook verplaatsen in een ander 
 en zijn reactie voorspellen. Ze kunnen nog niet hun eigen perspectief en dat van de ander 
 tegelijkertijd laten meewegen. 
Stadium 3: Wederzijds perspectief nemen (10-12 jaar) 
 Het kind kan zich tegelijkertijd in verschillende standpunten inleven. Ook kan het de rol 
 van een neutrale persoon innemen en voorspellen hoe de andere betrokkenen reageren. 
Stadium 4: Perspectief nemen op basis van conventies (12 jaar en ouder) 
 Jongeren maken zich meer los van de concrete situaties.

<
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 Voorbeeld 

Stimuleer perspectief nemen

Manon, leerkracht middenbouw sbo

Ik heb in mijn groep veel leerlingen met een 

autisme spectrum stoornis. Juist voor deze leerlingen 

is perspectief nemen erg moeilijk, maar natuurlijk wel 

heel belangrijk. Ik merk dat situaties uitspelen in 

een rollenspel hen helpt. Het is dan wel nodig om er 

attributen bij te gebruiken, bijvoorbeeld hoge hakken 

aan als ze de moeder spelen, anders komen ze niet 

in en niet meer uit hun rol. Op dat moment zijn ze ook 

echt de moeder en is het makkelijker om te bedenken 

wat zij denkt, voelt en doet in de situatie. Zodra 
de schoenen weer uitgaan, zijn ze weer zichzelf. Ik 

heb wel gemerkt dat het belangrijk is dat rollen met 

ongewenst gedrag, bijvoorbeeld de pester, niet door 

een leerling met deze stoornis uitgespeeld wordt. Vaak 

willen ze het ook niet, maar bovendien oefenen ze zo 

het ongewenste gedrag. Deze rol laat ik dan door een 

andere leerling spelen of ik doe het zelf. Na af loop 

van het rollenspel bespreken we het na. Ik merk dat 

dit een goede manier is om de leerlingen perspectief 

te laten nemen, bovendien vinden ze het erg leuk!
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 Tips en trucs 

• Vraag de gevoelens, de gedachten en het 
gedrag van een persoon uit. Laat met name 
jonge leerlingen, eerst de situatie bekijken 
vanuit de ene persoon (wat denkt, voelt, doet 
Robin) en dan pas vanuit de andere persoon 
(wat denkt, voelt, doet Casper) en koppel 
daarna (Hoe zou het voor Robin zijn als Casper 
dat zegt? Hoe zou Casper reageren als Robin 
dat doet?).

• Vraag na wat ze zelf zouden voelen, denken, 
doen in zo’n situatie; wat zou jij doen als je 
Robin was?

• Speel situaties uit in rollenspellen.

• Gebruik attributen/verkleedkleren zodat zij 
zich goed in kunnen leven en de rol zichtbaar 
kunnen maken (duidelijk voor de speler zelf en 
voor de anderen). Zie voorbeeld.

• Geef het andere perspectief letterlijk een 
gezicht. Bij het bespreken van bijvoorbeeld een 
verhaal geeft u de (hoofd)personage(s) een 
naam en laat u een plaatje/foto van hen zien. 
Dit maakt het voor de leerlingen makkelijker 
om zich in te leven.

• Gebruik Breinsleutels [2.1.1] als ‘feedback’ 
ter verdieping of als extra handvatten bij de 
werkvormen.

Stimuleer perspectief nemen
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 Ideeën en werkvormen 

• Introduceer een stelling en laat de leerlingen 
stelling nemen en dit beargumenteren. Laat 
leerlingen dit eventueel eerst in tweetallen 
of in kleine groepjes voorbereiden. Kijk voor 
leuke debatoefeningen op debat in de klas. 

• Gebruik de Praatmat om samen met een 
leerling of een klein groepje leerlingen een 
verdiepend inzicht in het wederzijdse gedrag te 
krijgen. Bij conflictsituaties kan de Praatmat 
ondersteunend werken bij het vinden van 
oplossingen. 
o Uitleg Praatmat [2.4.1]
o Materiaal Praatmat [2.4.2]

• Speel situaties uit in rollenspellen. Laat 
de leerlingen het eerst voorbereiden en 
bijvoorbeeld twee aflopen bedenken. ‘Wat 
gebeurt er als … dit doet/zegt?’ en ‘Wat 
gebeurt er als … juist dit doet/zegt?’ of gebruik 
ter voorbereiding de Praatmat.

• Laat de leerlingen anderen interviewen over 
een bepaald onderwerp. Laat hen vragen naar 
gevoel, gedachten en gedrag.

• Laat leerlingen rond bijvoorbeeld een politiek 
vraagstuk informatie opzoeken op internet 
of in kranten. Wat vinden de verschillende 
partijen en waarom? Laat hen een artikel 
schrijven of muurkrant maken waarin de 
verschillende perspectieven naar voren 
komen. 

• Laat filmfragmenten of foto’s zien en laat 
de leerlingen bepalen hoe de personen zich 
voelen en/of wat ze denken. Sportfragmenten, 
bijvoorbeeld als er net gescoord is, lenen zich 
hier goed voor.

• Een site vol leuke weetjes en testjes 
rond lichaamstaal. Leer bijvoorbeeld 
gezichtsuitdrukkingen herkennen, emoties 
herkennen, lichaamstaal lezen en gedachten 
lezen.

Stimuleer perspectief nemen

http://www.debatindeklas.nl/oefeningen/
http://www.lichaamstaal.nl
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 Wat is het?

Reflecteren is terugdenken en overzien, 
nadenken over jezelf, je gedrag of een activiteit. 
Doel van het reflecteren is het vergroten van 
begrip en inzicht en het verbeteren van je 
gedrag. Reflecteren op het leerproces kan je 
helpen om effectiever te leren en om de leerstof 
beter te onthouden. Reflectie is nadenken over 
je eigen handelen.

Bij burgerschapseducatie stimuleert u het 
reflecteren op drie niveaus: 

- Inhoud: wat heeft dit met solidariteit te 
   maken? 
   Wat betekent vrijheid voor mij?

- Zelfreflectie: wat vind ik hiervan? 
   Hoe dacht ik er eerst over en wat is nu 
   mijn standpunt? 

- Proces: evalueren van de activiteit: 
   hoe ging het? 
   Wat heb ik geleerd? 

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen leren 
reflecteren, stelt u (interactieve) vragen aan de 
leerlingen die hen tot nadenken aanzetten. 
 

Stimuleer reflectie

<
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 Voorbeeld 

Stimuleer reflectie

Arend, leerkracht groep 7

Wij doen op school heel veel activiteiten die met 

burgerschap te maken hebben: lessen sociale competentie, 

goede doelen acties, bezoekjes aan het bejaardentehuis, 

de supermarkt, de moskee, vriendschapsscholen, conf licten 

of dilemma’s bespreken, de sportdag die door de leerlingen 

georganiseerd wordt, noem maar op. Maar vaak vraag ik mij 

af wat ze er nou echt van leren…. 

Wij hebben nu met het team besloten om meer uit dit 

soort activiteiten te halen door vooraf de doelen duidelijk 

te stellen, ook voor de leerlingen. Die doelen zijn dus 

meer dan kerstkaarten brengen bij de bejaarden, 

maar bijvoorbeeld ‘aardig zijn voor je medemens’. En we  

ref leceren met de leerlingen. Dit betekent dat je als 

leerkracht goede ref lectievragen moet stellen. Het gaat 

dan om evaluatie: ‘Wat was het doel en hebben we dat 

bereikt, hoe ging het, wat hebben we geleerd?’ Maar ook 

om vragen die verder gaan dan het proces: zelfref lectie 

en ref lectie op inhoud: ’Wat vind je hiervan, waarom, zou het 

ook anders kunnen, wat betekent dit voor mij, wat zijn de 

gevolgen? En doorvragen, blijven doorvragen, steeds weer 

op het andere been zetten, zodat de leerlingen echt 

nadenken! Zo halen we meer uit de activiteiten die we toch 

al doen en hebben ze naar mijn idee pas echt nut. Met 

het team hebben we nagedacht over ref lectievragen en 

hier een postertje als reminder van gemaakt.  
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 Tips en trucs 

• Laat leerlingen reflecteren: hier leren ze 
van!

• Ga tijdens een gesprek eens mee met de 
redenering van een leerling.

  Zeg bijvoorbeeld: ‘Goed, jij vindt dus dat 
…. Maar als je dat vindt, vind je dan ook 
dat …?’. De leerling wordt zo gedwongen 
na te denken over de gevolgen van zijn 
standpunt.

• Zaai twijfel. Bijvoorbeeld: ‘Weet je wel 
zeker dat je in zo’n geval …?’

• Overdrijf de situatie. Zeg bijvoorbeeld: ‘Dus 
in zo’n situatie moeten we altijd …?’

• Zet de leerlingen op het andere been. 
Bijvoorbeeld: ‘Maar als het nu niet 
zo, maar zó is… (situatie iets wijzigen: 
bijvoorbeeld geen oud mevrouwtje met een 
stok, maar gezonde jongeman; help je dan 
nog steeds?).

• Gebruik Breinsleutels [2.1.1] als ‘feedback’ 
ter verdieping of als extra handvatten bij de 
werkvormen.

Stimuleer reflectie
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 Ideeën en werkvormen 

• Reflectievragen [2.5.1]
  Lijstje met reflectievragen, te gebruiken 

als reminder.

• Laat leerlingen na afloop van een activiteit 
aan elkaar vertellen wat zij geleerd 
hebben. Laat hen elkaar tips en tops 
geven.

• Laat leerlingen in kleine groepjes 
reflecteren door het schud en pak spel 
[2.5.2]. Kies passende kaartjes uit of pas 
ze eventueel aan en knip ze uit. Geef 
ieder groepje een stapeltje kaarten. Laat 
de leerlingen om de beurt de kaartjes 
schudden en er één afpakken en voorlezen. 
Werk met de klok mee en laat iedereen 
een vraag beantwoorden. 

• Werkvorm ‘in de rij’ [2.5.3]
  Laat de leerlingen een rij vormen 

waarin zij, aan de hand van een bepaald 
onderwerp, hun positie bepalen ten 
opzichte van de andere leerlingen. Laat 
hen onderling de posities bespreken. Hoe 
denken zij erover en waarom?

• Maak een kleine quiz over wat de 
leerlingen geleerd hebben. Blik op deze 
manier terug op wat ze geleerd hebben. 
Zie als voorbeeld terugblik geleerde [2.5.4] 
waarin teruggeblikt wordt op lessen over 
solidariteit, tolerantie en weldadigheid. Zo 
evalueert u de leerdoelen en kunt u tevens 
reflecteren op inhoud (wat is solidariteit 
ook al weer?), zelfreflectie (wat vond ik 
hiervan en wat vind ik nu?) en proces (wat 
heb ik geleerd over solidariteit?).

 

Stimuleer reflectie
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 Wat is het?

Burgerschapseducatie gaat verder dan het 
geven van lessen. Tijdens een activiteit / het 
lesmoment worden kennis en vaardigheden 
geïntroduceerd. Maar leerlingen zullen vaak 
niet uit zichzelf iets doen met kennis en 
vaardigheden die aan hen is overgedragen. Wat 
aangeleerd wordt tijdens lesmomenten moeten 
de leerlingen buiten de lessen oefenen om het 
zich eigen te maken. Het gaat hierbij om de 
transfer; aangeleerd gedrag ook daadwerkelijk 
toepassen in verschillende, echte situaties. Het 
geleerde gedrag wordt uit de context van de les/
activiteit gehaald en breder getrokken.
Gedurende de dag besteedt u expliciet aandacht 
aan de toepassing van de aangereikte kennis 
en vaardigheden. Dit kan tijdens situaties die 
zich toch al voordoen, bijvoorbeeld bij ‘een 
ander erbij betrekken’; tijdens het buitenspelen 
opletten of leerlingen elkaar erbij betrekken 
en daarna in de klas de goede voorbeelden 
bespreken. Of het kunnen situaties zijn die 
u creëert, bijvoorbeeld te weinig lijmpotten 
uitdelen als u bij de kleuters een les over delen 

heeft gegeven. 
Het geleerde gedrag toepassen, kan in 
verschillende situaties:

Roostertijd: 
Kring, instructie, zelfstandig werken, 
samenwerken, taal, rekenen, wereldoriëntatie, 
tekenen, handvaardigheid, vrij spelen/werken, 
schooltelevisie kijken e.d.  

School en groep: 
Pauze, overblijf, contact met leerlingen 
uit andere groepen, contact met andere 
leerkrachten, conciërge, directeur, Remedial 
Teacher, schoolplein, gang, lopen naar de gym, 
kleedkamer, gymlokaal, periode afsluiting, 
vieringen op school e.d.

Schoolomgeving: 
Onderweg school-thuis, schoolreisje, 
schooltuintjes, vieringen buiten school (kerst, 
verjaardagen), thuis, spelen bij klasgenoten, 
buurt, sport, hobby’s, vakantie e.d.

Laat het geleerde toepassen 

Kennis wordt aangeleerd, zodat het daarna kan worden toegepast in echte situaties.

<
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 Voorbeeld 

Laat het geleerde toepassen 

Sarah, leerkracht groep 3

Bij ons op school werken we uit een methode voor sociale 

competentie. Iedere maandagochtend geef ik een les. 

We bespreken een casus, bijvoorbeeld met behulp van 

een verhaaltje, een poppenspel of een f ilmpje waarin 

een probleemsituatie verborgen is. Samen proberen we 

dit op te lossen waarbij we het bespreken en oefenen. 

Zo wordt er zowel aan kennisdoelen als vaardigheidsdoelen 

gewerkt. Maar het is niet genoeg om het bij die les te 

houden. Tijdens de les weten ze allemaal prima hoe het 

moet en kunnen ze het in een rollenspel bijvoorbeeld ook 

goed uitspelen, maar daarna gaat het op het schoolplein 

weer net zo hard mis. Ook buiten de les laat ik hen de 

doelen toepassen. Zo ging de les van maandag over aardig 

doen; een ander erbij betrekken. Deze week krijgt ieder 

dagdeel een kind de opdracht om speciaal te letten op 

kinderen die niemand hebben om mee te spelen maar 

dat misschien wel willen. We bedenken zo nodig samen hoe 

het kind de ander erbij kan betrekken. Aan het eind van 

het dagdeel bespreken we hoe goed het is gegaan. Ik 

let natuurlijk ook op de andere kinderen. Betrekken zij 

anderen erbij? In de klas, maar ook op het plein, tijdens 

de overblijf of bijvoorbeeld door een speelafspraakje te 

maken. De goede voorbeelden krijgen deze week extra 

aandacht. Zo leren ze het echt toe te passen en blijft 

het niet bij dat ene lesje. 
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 Tips en trucs 

• Geef vooraf je verwachtingen aan. (‘Ik ga 
goed opletten of jullie elkaar ook tijdens 
het buitenspelen helpen’).

• ‘Betrap’ leerlingen op goed gedrag (‘Ik 
zie dat Jason Robin heel goed helpt met 
opruimen, fijn!’).

• Laat leerlingen elkaar ‘betrappen op goed 
gedrag’ (‘Wie heeft tijdens het buitenspelen 
iemand goed zien helpen? Vertel!’).

• Laat leerlingen ook voorbeelden van buiten 
school noemen (‘Ik heb mijn moeder 
geholpen met tafel dekken’).

• Informeer ouders over het onderwerp waar 
op school op dat moment aandacht voor 
is, zodat zij hier thuis naar kunnen vragen 
en er thuis ook aandacht aan kunnen 
besteden (nieuwsbrief, site, brief bij de 
deur van de klas, kaartjes met tips voor 
thuis e.d.).

Laat het geleerde toepassen 
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 Ideeën en werkvormen 

• Vraag regelmatig naar situaties waarin 
de leerlingen het geleerde ook wel eens 
tegengekomen zijn. Vraag hen wat ze er 
toen van vonden en wat ze gedaan hebben 
in die situatie.

• Gebruik het Model voor Toepassing [2.6.1] 
om alert te zijn op situaties waarin het 
geleerde toegepast kan worden. Hier kunt 
u situaties invullen waar u op kunt letten of 
die u kunt creëren. De leerlingen kunnen 
zo de doelen geïntegreerd toepassen 
in echte situaties en u kunt dit gedrag 
vervolgens met hen bespreken.

• Hang op een goed zichtbare plek in de 
klas iets op dat symbool staat voor wat er 
geleerd is (bijvoorbeeld een ander erbij 
betrekken). Dit is een reminder zowel voor 
de leerlingen als de leerkracht. Bespreek 
het als leerlingen het geleerde toepassen 
en maak het zichtbaar door bijvoorbeeld 
een wasknijper aan de reminder te knijpen. 
(zoveel mogelijk knijpers verdienen deze 
week). 

 

• Speel met de leerlingen Wie is de …? 
(bijvoorbeeld complimentengever/
helper/feedbackgever, enz.). U wijst in 
het geheim een complimentengever aan 
door bijvoorbeeld een vooraf afgesproken 
‘geheime munt’ in de la van de leerling te 
leggen. Hierdoor weet hij dat hij deze dag 
de complimentengever is. De rest van de 
klas probeert er gedurende de dag achter 
te komen wie de complimentengever is. 
En zij mogen het natuurlijk moeilijker 
maken voor de medeleerlingen door zelf 
ook veel complimenten te geven. Aan het 
eind van de dag wordt er gestemd; wie is de 
complimentengever? 

• Laat leerlingen voorbeelden bedenken bij 
het geleerde (bijvoorbeeld ‘samen werken’), 
hoe komt dit voor in andere situaties? Houd 
het voor jongere leerlingen dichter bij huis, 
bij oudere leerlingen kan het nog breder 
getrokken worden. Gebruik bijvoorbeeld de 
situatieplacemat onderbouw of bovenbouw 
[2.6.2]. Laat de leerlingen in kleine groepjes 
zoveel mogelijk situaties bedenken waarin 
dit speelt. Laat hen ook voorbeelden geven. 
Bijvoorbeeld: zwemles: badmeester helpt 
je goed te drijven, je moeder helpt je met je 
zwemspullen inpakken.

• Laat de leerlingen (bovenbouw) huiswerk 
[2.6.3] maken. Pas het document huiswerk 
aan. Laat hen een voorbeeld zoeken dat 
past bij het onderwerp/doel van de les/
activiteit. Op deze manier trekken zij het 
breder. Laat hen er ‘bewijsmateriaal’ bij 
zoeken en het presenteren aan de rest van 
de groep.  

Laat het geleerde toepassen 
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‘Structureel werken aan goed gedrag’ 

<

Structureel werken 
aan goed gedrag
Als leerkracht ben je de hele dag door bezig met het aanleren van goed gedrag bij leerlin-

gen. Maar hoe doe je dit op een positieve en efficiënte manier? En wat werkt? In dit artikel 

lees je hoe je structureel aandacht besteedt aan de morele ontwikkeling van je leerlingen.

Lilian Mouissie-Pot is 

pedagoog en werkt bij de 

afdeling onderzoek en innovatie 

van de CeD-Groep

Kitty van Voorst van Beest is 

projectleider van het 

effectonderzoek 

k.vanvoorstvanbeest@cedgroep.nl

Mayke den Ouden doet 

promotieonderzoek aan de UvA 

naar de effectiviteit van het 

burgerschapsprogramma 

Kinderen en… hun morele 

talenten

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Morele ontwikkeling: burgerschap

Bevorder interactie: laat 

leerlingen zelf 

ontdekken wat ze bij een 

dilemma zouden doen
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‘Structureel werken aan goed gedrag’ 

ontdekken welke waarden zij belangrijk vinden 
en hoe zij kunnen handelen in moreel lastige 
situaties. Het bevorderen van de morele ontwik-
keling is een onderdeel van burgerschapseduca-
tie. De pedagoog Wiel Veugelers (2011) 
schreef in dit verband dat voor actief burger-
schap morele waarden belangrijk zijn. Het ont-
wikkelen van een eigen waardepatroon helpt 
leerlingen om zich aan geldende normen te hou-
den en zelf een actieve bijdrage te leveren aan 
het ontwikkelen van nieuwe regels en normen.
De school speelt hier van oudsher een grote rol 
in. Sinds 2006 is burgerschapsvorming ver-
plicht als vak. De inspectie gaat uit van vier 
indicatoren: 1) waarden, normen en democra-
tie, 2) sociale competentie, 3) openheid naar 
de samenleving en diversiteit die daarin aan-
wezig is, en 4) de school als oefenplaats. 
Scholen hebben de vrijheid om burgerschap 
naar eigen inzicht in te vullen. Wanneer zij 
aan een van de indicatoren voldoen en hier-
mee planmatig aan de slag gaan voldoen zij 
aan het kader van de inspectie. De diverse 
onderdelen hebben natuurlijk een sterke samen-
hang. Waarden kunnen hierbij als ‘onderlig-
gend’ gezien worden omdat waarden de drijf-
veer achter gedrag zijn, waarden bepalen je 
handelen.

Morele opvoeding: 6 uitgangspunten
Hoe geef je vorm aan burgerschapseducatie? 
De onderwijsinspectie laat scholen vrij in deze 
keuze. Er zijn vele programma’s en methodes 
beschikbaar om hier invulling aan te geven. 
Naast het programma of de methode zelf is het 
– juist op dit gebied – de leerkracht die bepa-
lend is. Hoe haal je het maximale uit je (burger-
schaps)onderwijs? Dat is een vraag waarmee 
veel leerkrachten worstelen. Moet je bijvoor-
beeld je eigen mening geven over een 
dilemma of juist niet? En hoe zorg je ervoor dat 
leerlingen niet alleen hun standpunt zien, maar 
zich ook inleven in de ander?

Carolien Gravesteijn en René Diekstra (2004) 
spreken van een samenhangende constructie van 
morele opvoeding in de klas. Het stimuleren van 
morele ontwikkeling gaat om gezamenlijk kennis 
en betekenissen construeren, het aansluiten bij 

Bewaar je een geheim, terwijl je je vriend mis-
schien kunt helpen als je er wél over praat? 

Verraad je je vriendin, of laat je toe dat iemand 
anders de schuld krijgt van wat zij heeft 
gedaan? En wat doe je als je het heel belang-
rijk vindt om mensen niet te kwetsen, maar je 
wilt wel graag altijd eerlijk zijn? Dit zijn enkele 
voorbeelden van dilemma’s die leerlingen tegen-
komen in hun dagelijkse omgang met elkaar. 
Dilemma’s waarbij belangrijke waarden uit onze 
samenleving, zoals rechtvaardigheid, betrouw-
baarheid en solidariteit centraal staan.

Morele ontwikkeling en burgerschap
Door leerlingen over morele dilemma’s te laten 
nadenken, worden zij gestimuleerd om zelf te 

Morele ontwikkeling: burgerschap

Leestip
Leerkrachten zijn de hele dag door bezig met het gedrag van de leerlingen. Mid-
dels de didactische uitgangspunten zoals in dit artikel beschreven, kan dit op een 
efficiënte manier. Er bestaan vele methodes en programma’s om planmatig aan 
gedrag te werken. Op de website www.schoolenveiligheid.nl staat een overzicht 
daarvan.

➔

Tom van Limpt
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‘Structureel werken aan goed gedrag’ 

Een leerkracht van groep 7 van de Michaelschool 
werkt met het burgerschapsprogramma Kinderen en... 
hun morele talenten. Dit is een programma dat bestaat 
uit projecten waarin steeds een moreel dilemma cen-
traal staat. In onderstaande voorbeelden wordt de ver-
binding gelegd tussen de didactische uitgangspunten 
en hoe de leerkracht dit toepast binnen het werken met 
het programma.

1. Begin bij wat je leerlingen al weten
Als de voorkennis is geactiveerd, is het gemakkelijker 
voor leerlingen om nieuwe kennis op te doen die 
daarop aansluit. Belangrijke leerkrachtvaardigheden 
om voorkennis te activeren zijn navragen over eigen 
ervaringen, kennis verbreden of verdiepen, verbanden 
leggen en vragen naar andere situaties.

De leerkracht van groep 7: ‘Op het digibord staat 
“rechtvaardigheid”. De leerlingen krijgen even bedenk-
tijd en vertellen vervolgens waar zij aan denken bij het 
begrip: “eerlijk”, “scheidsrechter”, “iedereen is gelijk”, 
“niet iemand voortrekken”. Vervolgens schrijf ik “eer-
bied voor eigendom” op het bord en reageren de leer-
lingen hierop. Ik merk dat door ze eerst zelf te laten 
nadenken, leerlingen meer betrokken zijn en gemakke-
lijker de link leggen tussen de waarde in het dilemma 
en deze waarde in hun eigen leven.’

2. Als leerkracht heb je geen mening
Door als leerkracht niet te vertellen ‘hoe het moet’ of 
‘wat goed is’, gaan de leerlingen zelf ontdekken wat 
ze bij een bepaald dilemma zouden doen, wat het 
belang is van een bepaalde waarde. Door een open 
houding aan te nemen en leerlingen op elkaar te laten 
reageren, komen de leerlingen zelf tot inzichten. Wat 
vinden leerlingen van een dilemma? Waarom vinden 
ze dat? 

‘In de casus van dit project krijgt Jort teveel geld terug 
bij de kassa. Aan het begin van het project vond een 
groot deel van de klas dat Jort het geld prima in zijn 
eigen zak kon steken. Ze waren het met elkaar eens: in 
die kassa zat toch altijd hartstikke veel geld en zo kon 
hij mooi die spelcomputer kopen. Het is best moeilijk 
om niet te sturen, intuïtief wil je als leerkracht leerlingen 
leren wat jij denkt dat goed is. Vervolgens gingen deze 
leerlingen de caissière van de supermarkt hier op de 
hoek interviewen en presenteerden dit aan de rest van 
de klas. Het bleek dat ze nu inzagen dat het geld van 
iemand was en dat de caissière in de problemen 
kwam als ze kasverschil had. Een mooi inzicht dat 
meer impact heeft dan wanneer ik het ze verteld had!’

3. Verplaats je in een ander
Om de juiste keuzes te maken is het belangrijk om per-
spectief te kunnen nemen. Door zich te verplaatsen in 

anderen leren leerlingen dat een 
situatie verschillende kanten heeft, 
die ook verschillende gevoelens 
met zich meebrengt.

‘Het is een uitdaging om de leer-
lingen steeds weer op het andere 
been te zetten. Vaak zijn ze in het 
begin heel stellig. Met vragen als 
“Als jij … was?”, “Wat vind jij 
van…?”, “Hoe zal dit zijn 
voor…?” benadruk en bespreek 
je expliciet de verschillende per-
spectieven. Dit levert hele leuke 
gesprekken op, wat vaak leidt tot 
wat genuanceerdere meningen. 
Bovendien kan ik deze manier 
van bespreken ook mooi toepas-
sen in andere situaties, bijvoor-
beeld als er ruzie is.’

4. Zoek samen naar oplossingen
Gedurende de dag is er doorlopend sprake van inter-
actie, zowel tussen de leerkracht en de leerlingen als 
tussen leerlingen onderling. Ook tijdens ‘burgerschaps-
lessen’ is interactie belangrijk, zodat de leerlingen zelf 
ervaren, zelf tot nieuwe inzichten komen, tijdens kring-
gesprekken, maar ook tijdens het samenwerken bij het 
voorbereiden van gevonden oplossingen voor een 
dilemma.

‘Leerlingen richten zich in de kring toch vaak tot mij. 
Om eenrichtingsverkeer te voorkomen en de discussie 
tussen de leerlingen te bevorderen, raadde mijn bege-
leider mij aan om letterlijk een stapje terug te doen 
door tijdens het gesprek uit de kring te stappen. Best 
spannend in het begin, maar ik merkte al snel dat de 
leerlingen veel meer op elkaar gaan reageren. Ze heb-
ben een actievere rol en iedereen is betrokken. Ze toet-
sen hun mening aan die van anderen en komen zo tot 
nieuwe inzichten.’

5. Leer om te reflecteren
Kunnen reflecteren helpt om op een optimale manier 
met waarden, en dus met dilemma’s om te kunnen 
gaan. De vragen die tijdens de bespreking van de 
dilemma’s worden gesteld stimuleren de leerlingen om 
te reflecteren. Daarnaast is het heel leerzaam om leer-
lingen na te laten denken over hun eigen handelen en 
leerproces.

‘De leerlingen vinden het altijd erg leuk om hun bevin-
dingen te presenteren en ze maken er veel werk van. Je 
ziet de mooiste PowerPoint-presentaties, filmpjes, quiz-
zen, rollenspellen, noem maar op. Dit is op zich natuur-
lijk al leerzaam, maar ik merk dat ik, door de juiste vra-

Praktijkvoorbeeld:  
de Michaelschool
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‘Structureel werken aan goed gedrag’ 
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onderwijs en burgerschap. 
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moed en de pedagogische 
taak van schoolleiders. Kort-
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teit Nijmegen.

Onderwijs Bewijs
In het kader van het Onderwijs Bewijs-programma van OCW doen de 
Universiteit van Amsterdam en de CED-Groep onderzoek naar de effec-
ten van het programma Kinderen… en hun morele talenten op de bur-
gerschapscompetenties van leerlingen in groep 7 en 8. Sinds 2011 
doen dertig scholen gedurende drie jaar mee met dit onderzoek. Op 
de helft van de scholen wordt in de bovenbouw lesgegeven uit Kinde-
ren en… hun morele talenten en worden de leerkrachten hierin bege-
leid. Op alle dertig scholen worden in de bovenbouw effecten gemeten 
met behulp van het instrument Burgerschap Meten en doen de leerlingen 
een schrijfopdracht waarin een dilemma wordt voorgelegd. Op deze 
manier worden de burgerschapscompetenties van de leerlingen in kaart 
gebracht. De leerkrachten vullen een gedragsvragenlijst in voor (een 
selectie van) hun leerlingen. Medio 2015 worden de resultaten gepre-
senteerd.

belevingen, ontwikkelingen en tempo van kin-
deren. De leerkracht sluit aan bij wat ze al kun-
nen en kennen en bij hun natuurlijke leergierig-
heid. Leerlingen kunnen elkaar helpen door 
kennis gezamenlijk actief te analyseren. Uit de 
theorie van Gravesteijn en Diekstra zijn verschil-
lende didactische uitgangspunten af te leiden: 
• aansluiten bij bestaande kennis
• niet normatief zijn
• leerlingen perspectief laten nemen
• interactie bevorderen
• leerlingen laten reflecteren
• de leerlingen het geleerde laten toepassen in 

de dagelijkse situatie 
Ook vanuit de ervaringen in het onderwijs op het 
gebied van sociale competentie blijken dit effec-
tieve didactische uitgangspunten. Deze uitgangs-
punten bieden leerkrachten handreikingen waar-
mee zij hun impliciete vaardigheden concreter 
kunnen uitvoeren en zo het maximale kunnen 
halen uit hun burgerschapsonderwijs. ● 

gen na afloop van zo’n presentatie te stellen, er 
nog net wat meer uit kan halen. Ik stel zowel 
inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld “op welke 
manier zag je rechtvaardigheid terug in dit 
toneelstuk?”, als ook vragen met betrekking tot 
het leerproces “wat heb je ervan geleerd? Hoe 
dacht je er in het begin over? Hoe denk je er nu 
over? Hoe komt dat?”. De laatste tijd betrek ik 
de leerlingen zelf hier ook meer in. Zo mogen 
ze elkaar tops (complimenten) en tips geven. 
Heel leuk, leerzaam en het maakt dat iedereen 
nog meer betrokken is!’

6. En nu in de echte wereld
Met alleen een lesje in de week kom je er niet. 
Het is belangrijk om ook tussen de lessen door 
bezig te zijn met waarden. Dit kan bijvoorbeeld 
door een waarde er tijdens andere lessen of na 
de pauze nog even bij te pakken.

‘Eigenlijk staat gedurende de hele maand een 
waarde centraal, ook de huiswerkopdracht 
draait om de waarde, maar dan hoe ze deze 
terugzien in hun eigen omgeving, zoals: “Ik krijg 
minder zakgeld dan mijn zus, is dat rechtvaar-
dig?” Of gebaseerd op berichten in de media: 
“Door de bezuinigingen is er minder geld voor 
kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD, 
wat vind ik hiervan?” Leerlingen leren zo de 
waarde ook in andere situaties te herkennen en 
hierover na te denken. Dit maakt het vervolgens 
weer gemakkelijker om wat zich voordoet in de 
dagelijkse praktijk te bespreken, je kan teruggrij-
pen op een project: “weet je nog...” Dubbele 
winst dus!’

Geef leerlingen de ruimte om  
te reflecteren

Foto Wiermans
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Beoordeel uzelf op de verschillende 
leerkrachtcompetenties en geef aan 
of u dit een verbeterpunt vindt. In het 
resultatenoverzicht kunt u doorklikken 
naar de verschillende competenties.

Tip!  Denk	aan	onderwijssituaties	waarin	sprake	is	van	

burgerschapseducatie,	zoals	het	voeren	van	een	kringgesprek	

over	een	actualiteit,	het	begeleiden	van	een	goede	doelen	

actie,	het	met	de	leerlingen	organiseren	van	een	sportdag	of	

uitje,	een	les	geven	uit	een	methode	voor	sociale	competentie	/	

burgerschap,	het	nabespreken	van	het	schooltv	weekjournaal,	

het	bespreken	van	de	gedragsregels,	etc.

Activeer de voorkennis

Ik activeer de voorkennis van leerlingen en 
sluit hierbij aan

Ik koppel tijdens de activiteit de inhoud aan 
ervaringen uit het dagelijks leven van de 
leerlingen of aan het nieuws

Wees niet normatief 

Ik geef een objectieve uitleg/interpretatie 
van de inhoud, zonder mijn eigen opvatting 
erover te geven

Ik geef leerlingen ruimte om eigen 
opvattingen, ervaringen en ideeën in te 
brengen

Bevorder dialoog en discussie

Ik laat leerlingen samen discussiëren en 
heb zelf alleen een begeleidende rol

<

Zelfbeoordelingslijst leerkrachtcompetenties

Naam School:

Naam Leerkracht:

Groep:

Datum:
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Zelfbeoordelingslijst leerkrachtcompetenties

Klopt niet klopt een klein 
beetje

klopt redelijk klopt 
helemaal

Verbeter-
punt

(vervolg)Bevorder dialoog en discussie 

Ik vraag leerlingen mee te denken bij het 
zoeken naar oplossingen 

Ik bevorder dat leerlingen elkaar ruimte 
bieden om hun mening te geven

Ik geef leerlingen de gelegenheid om zelf 
te reageren op vragen of opmerkingen en 
geef hiervoor adequate aanwijzingen

Stimuleer perspectief nemen

Ik vraag door op verschillende 
perspectieven van betrokkenen/
personages (bijv. ‘Wat vindt Anja hiervan?’)

Ik vraag door op verschillende gevoelens 
van betrokkenen/personages (bijv. ‘Als 
John dit doet, hoe is dat dan voor Dick / 
hoe denk je dat Dick zich dan voelt?’)

Ik vraag leerlingen naar hun eigen 
perspectief op de situatie (bijv. ‘Wat zouden 
jullie doen in deze situatie? En waarom?’)

Stimuleer reflectie

Ik leg verbanden tussen de inbreng van de 
leerlingen en het onderwerp

Ik vraag door als een leerling een 
opmerking maakt of uitspraak doet over 
de inhoud
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Zelfbeoordelingslijst leerkrachtcompetenties

Klopt niet klopt een klein 
beetje

klopt redelijk klopt 
helemaal

Verbeter-
punt

(vervolg)Stimuleer reflectie

Ik evalueer de activiteit/les achteraf met 
de leerlingen (‘Wat hebben we gedaan/
geleerd? Hoe vonden jullie het?’)

Laat het geleerde toepassen

Als het geleerde zich gedurende de week 
voordoet, bespreek ik dit en koppel het 
terug naar de activiteit/les 

Ik creëer gedurende de week situaties, 
zodat de leerlingen het geleerde ook 
buiten de activiteit/les toepassen en ik 
bespreek dit

meer over: activeren van de voorkennis

meer over: niet normatief zijn

meer over: dialoog en discussie

meer over: perspectief nemen

meer over: reflectie stimuleren

meer over: toepassen van het geleerde

Leerkrachtcompetentie 

Aansluiten bij bestaande kennis

Wees niet normatief 

Bevorder dialoog en discussie
 
Stimuleer perspectief nemen
 
Stimuleer reflectie
 
Laat het geleerde toepassen

Verbeterpunt 

>

>

>

>

>

>
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In het boek Breinsleutels wordt een relatie gelegd tussen didactische principes en kennis uit de 
neuropsychologie. De didactische principes zoals lesdoelen vermelden, feedback geven, herhalen 
en voorkennis activeren worden breinsleutels. In de toolkit zijn enkele breinsleutels opgenomen ter 
verdieping of omgewerkt tot handige handvatten om de ideeën en werkvormen effectiever te kunnen 
toepassen. 

 Breinsleutels
Leerdoelen 
Het benoemen van een lesdoel is niet hetzelfde 
als een leerdoel. Wanneer de leerkracht zegt: 
‘We gaan het vandaag over vrijheid hebben’ is dat 
het lesdoel van een reeks die over vrijheid gaat. 
Maar hiermee is het voor de leerlingen nog niet 
duidelijk wat zij daarover in deze les precies gaan 
leren. Vandaag gaan we het over Bevrijdingsdag 
hebben en leren we waarom deze dag ieder jaar 
weer gevierd wordt. Hiermee wordt het leerdoel 
in het breder kader van het lesdoel geplaatst 
wanneer je daarnaast vertelt wat er precies 
geleerd wordt, namelijk dat Bevrijdingsdag 
onderdeel uitmaakt van het grotere thema 
vrijheid.

Voorkennis 
Wanneer je wilt dat de leerlingen iets nieuws 
leren, is het belangrijk om de juiste voorkennis 
op te halen. Hiervoor is het van belang 
om het leerdoel goed aan te geven. Vanuit 
neuropsychologisch perspectief is iets nieuws 
leren niets anders dan het aanmaken van 
nieuwe netwerken zenuwcellen. Als deze nieuwe 
netwerken worden gekoppeld aan bestaand 
kennis (voorkennis) vormen zij samen weer een 
groter netwerk. Op deze manier heeft nieuwe 
kennis meer betekenis. Zo kan Bevrijdingsdag 
gekoppeld worden aan de actualiteit van een 
oorlog ergens in de wereld die gelukkig is 
afgelopen. Dit is al eens eerder in de klas 

besproken .Hiermee wordt een verbinding gelegd 
doordat de leerkracht hints geeft in de richting 
van die gebeurtenis; daardoor wordt de totale 
kennis als groter netwerk door de leerlingen 
opgeslagen.

Feedback 
Met Feedback geeft de leerkracht gericht en 
constructief commentaar op het gedrag van de 
leerling. Feedback is feitelijk een spiegel die de 
leerling krijgt voorgehouden; deze kan door de 
leerkracht worden gegeven maar ook door een 
medeleerling. Wanneer de feedback positief 
is dan krijgen de neutrale netwerken in het 
brein, die bij de gekozen aanpak van de leerling 
betrokken zijn, een signaal van bekrachtiging. 
Deze bekrachtiging leidt er toe dat de aanpak 
in de toekomst vaker gebruikt zal worden. Is 
de feedback negatief dan moet de leerling zijn 
aanpak of kennis aanpassen. Je kunt feedback 
geven op een product (goed antwoord, goede 
tekst). Maar je kunt ook feedback geven op het 
proces, de weg waarlangs de leerling tot een 
goede uitkomst is gekomen.
Bij de werkvormen in deze toolkit is vooral het 
proces van bijvoorbeeld perspectief nemen 
of reflectie van groot belang. Bij het geven 
van positieve feedback maak je de leerlingen 
duidelijk dat zij op de goede weg zijn richting het 
leerdoel. 

Breinsleutels 

<
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Interviewkaartjes

Waar denk je aan 
bij dit woord?

Wat betekent dit 
voor jou?

Wat weet je 
er al van?

Wat zou je er nog over 
willen weten / leren?

Heb je zelf wel eens iets 
meegemaakt dat hier mee te 

maken heeft? Vertel!
Kan je een voorbeeld 

noemen?

<
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Interviewkaartjes

Noem drie woorden 
die als eerste in je 

opkomen bij dit woord? 

Heb je weleens iets in de 
media ( televisie, krant, 
internet) gezien dat hier 

mee te maken heeft? 
Vertel!
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Interviewkaartjes



Wat weet ik al?

<

Wat wil ik te weten 
komen?

Wat wil ik te weten 
komen?

Wat wil ik te weten 
komen?

Typ hier Typ hierTyp hier

Typ hier Typ hier Typ hier

Typ hier Typ hier

ONDERWERP



 

 

Opdracht placemat
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TafelRondje per Tweetal

TafelRondje per Tweetal

De leerlingen leveren in tweetallen om de beurt een (schriftelijke) bijdrage aan een opdracht.

Ieder tweetal heeft één blad en één pen. 
1. De leerkracht stelt een open vraag waarop meerdere korte antwoorden mogelijk zijn. De leerkracht 

geeft aan wat na afloop teruggevraagd gaat worden.
2. De leerkracht geeft kort denktijd.
3. De leerkracht geeft aan wie mag beginnen.
4. De leerling die het eerst aan de beurt is, schrijft één van zijn of haar antwoorden op.
5. De andere leerling krijgt nu de pen en het papier en schrijft één van zijn of haar antwoorden op.
6. De leerlingen blijven om de beurt werken aan de gezamenlijke opdracht.
7. De leerkracht vraagt na afloop een aantal leerlingen een voorbeeld te noemen. 

Variant: tekenen, om en om een bijdrage aan een werkstuk.
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TweePraat

TweePraat

In tweetallen geven de leerlingen om de beurt een antwoord op een vraag.

1. De leerkracht stelt een open vraag waarop meerdere korte antwoorden mogelijk zijn. De leerkracht 
geeft aan wat na afloop teruggevraagd gaat worden. 

2. De leraar geeft kort denktijd.
3. De leraar geeft aan wie mag beginnen.
4. De leerlingen geven om de beurt antwoord.
5. De leerkracht vraagt na afloop een aantal leerlingen een voorbeeld te noemen.
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In de toolkit worden een aantal technieken uit ‘Teach Like a Champion’ beschreven en deze kunnen 
praktisch zijn om te gebruiken bij bepaalde werkvormen. 
In dit boek zijn succesvolle werkwijzen van excellente leraren vertaald naar 49 bruikbare technieken 
die bijdragen aan betere prestaties van leerlingen. Veel technieken zijn gebaseerd op leer- en 
gedragsverwachtingen. Deze moeten door de leerkracht geoefend worden maar ook de leerlingen 
moeten wennen aan een nieuwe aanpak voordat deze effectief zal zijn.
Onderstaande technieken kunnen heel effectief zijn bij het activeren van voorkennis en bij de werkvorm 
associëren, maar kunnen naar keuze natuurlijk ook toegepast worden bij andere werkvormen

 Technieken

Bliksembeurt 
Laat de leerlingen geen vingers opsteken, maar 
geef willekeurig beurten, zodat alle leerlingen 
aan bod kunnen komen.
Met het gebruik van de Teach like a champion 
techniek ‘bliksembeurt’ geef je leerlingen 
een beurt ongeacht of ze hun vinger hebben 
opgestoken. Hiermee kan je op een effectieve 
manier nagaan of iedereen de vraag begrepen 
heeft en het maakt dat de leerlingen gedwongen 
worden actief mee te doen. Belangrijk hierbij 
is dat de leerkracht duidelijk laat zien dat 
hij geïnteresseerd is in de gedachten van de 
leerlingen en dat het daarmee een manier is 
om de positieve betrokkenheid van de leerlingen 
te stimuleren. Het mag niet de indruk wekken 
dat de leerlingen gecontroleerd worden op hun 
parate kennis, dan heeft deze techniek niet het 
gewenste effect.
Zie voor inspiratie praktijkvoorbeeld 
‘bliksembeurt’

Korte stop
Geef de leerlingen bedenktijd en laat hen 
eventueel kort in tweetallen overleggen voordat 
u de beurt geeft.
Het idee van de Teach like a champion techniek 
‘korte stop’is dat je de leerlingen even de tijd 
geeft om na te denken over de vraag die door de 
leerkracht gesteld wordt. Voordeel hiervan is dat 
een beetje extra tijd het niveau van het antwoord 
verbetert; leerlingen zullen een uitgebreider 
antwoord geven en minder leerlingen zullen 
onder een antwoord proberen uit te komen. 
Heel belangrijk hierbij is dat de leerkracht de 
leerlingen uitlegt wat hij van hen verwacht. De 
leerkracht neemt de leerlingen als het ware bij 
de hand door hen erop te wijzen wat ze in die 
paar seconden extra nadenktijd moeten doen: ‘Ik 
wacht nog even tot ik meer opgestoken vingers 
zie’ of ‘Ik geef jullie allemaal meer tijd want dit is 
een lastige vraag’. 
Zie voor inspiratie praktijkvoorbeeld ‘Korte stop’
  

Teach like a champion technieken 

<

http://www.teachnederland.nl/?page=movie-detail&movie=6
http://www.teachnederland.nl/?page=movie-detail&movie=7
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Iedereen schrijft 
‘Iedereen schrijft’ is een Teach like a champion 
techniek waarbij gevraagd wordt dat alle 
leerlingen hun gedachten eerst opschrijven. 
Soms zullen leerlingen niet direct kunnen 
reageren op een vraag of blokkeren zij om welke 
reden dan ook. Door leerlingen wat meer tijd te 
geven om voldoende vertrouwen te krijgen om 
hun idee te laten horen, kunnen zij tot een beter 
antwoord komen. Door eerst hun gedachten 
te laten opschrijven, helpt het om hun ideeën 

en hun gespreksdeelname naar een hoger 
niveau te tillen. Daarna kan de leerkracht alle 
leerlingen een bliksembeurt geven: ‘En wat 
heb jij opgeschreven Robin?’ Op deze manier 
worden alle leerlingen uitgenodigd actief aan het 
gesprek deel te nemen. Een bijkomend voordeel 
is dat leerlingen beter onthouden wat ze leren 
als ze het opschrijven.
Zie voor inspiratie praktijkvoorbeeld ‘iedereen 
schrijft’ 

Teach like a champion technieken 

http://www.teachnederland.nl/?page=movie-detail&movie=8
http://www.teachnederland.nl/?page=movie-detail&movie=8
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 Mee eens

Stellingkaarten
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 Twijfel

Stellingkaarten
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 Oneens

Stellingkaarten
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lege vraagkaartjes

<
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lege vraagkaartjes
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lege vraagkaartjes
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lege vraagkaartjes
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 Doelen

- Leerkrachten spreken op een gelijkwaardige manier met leerlingen over gedrag in de klas. 
- Zowel de leerkracht als de leerling krijgt verdiepend inzicht in het wederzijdse gedrag.
- Bij conflictsituaties kan de Praatmat ondersteunend werken bij het vinden van oplossingen.

Materiaal: 
Toolkit: 2.4.2. materiaal opdracht Praatmat: 
print de Praatmat uit op A3 formaat en plak de 
twee pagina’s met kolommen aan elkaar. Print 
de 2 sets gekleurde kaartjes met voorbedrukte 
situaties uit en 1 set gekleurde blanco kaartjes. 
Knip de kaartjes los

Tijd:
20-30 minuten

Algemene aandachtspunten: 
- Kies de Praatmat als gespreksondersteuning 
om zo samen met de leerling(en) te zoeken naar 
oplossingen voor een bepaalde situatie. Situaties 
die al ‘opgelost’ zijn leveren bij een bespreking 
met de Praatmat niet veel extra informatie op. 
- Zet de Praatmat zo snel mogelijk in bij actuele 
situaties. Vooral bij conflictsituaties het liefst nog 
de dag zelf of enkele dagen later. Op die manier 
kan de werkvorm ondersteunend werken bij het 
vinden van oplossingen.

Uitleg opdracht: Praatmat

<
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 Werkwijze

Ronde 1
Tijdens groepsgesprekken kunnen eerst 
oefensituaties besproken worden (met de 
voorbedrukte situaties) zodat leerlingen en 
leerkracht vertrouwd raken met de Praatmat.

Er zijn 2 voorbedrukte oefensituaties:
- Je staat in de rij voor de kassa van de 

buurtsupermarkt en het meisje voor je laat 
haar mandje vol boodschappen vallen.

- Je broertje leent je favoriete shirt.

Werk in groepen van ongeveer 4 leerlingen en 
laat hen zelf een keuze maken voor de eerste 
situatie. Laat de leerlingen de kaartjes in de 
goede volgorde leggen met verschillende 
aflopen. 

Bespreek de uitkomsten plenair na en benoem 
dat gedrag altijd volgt op een gebeurtenis, dat 
gedrag een vervolg heeft en dat dit ook weer 
gevolgen heeft op langere termijn.

Ronde 2
Gebruik de lege kaartjes voor eigen situaties.

Als de manier van werken voor iedereen helder 
is, kunnen eigen situaties die de leerlingen willen 
bespreken, ingebracht worden. Dat kan gaan 
over (probleem)situaties die vaak voorkomen 
in de klas of bijvoorbeeld een situatie die zich 
kortgeleden heeft afgespeeld. De leerlingen 
proberen zo veel mogelijk zelf de kaartjes in te 
vullen. Begin met het gedrag (wat voelde je / wat 
deed je), laat de leerlingen vertellen wat eraan 
vooraf ging en wat de mogelijke effecten van 
dit gedrag zijn. Hoe is dit voor de ander? Vul op 
deze manier alle kolommen van de Praatmat. 
Probeer de leerlingen te laten benoemen op 
welke manier zij zelf de situatie anders kunnen 
laten aflopen of wat de leerkracht of de andere 
leerling anders had kunnen doen. 

Bespreek tot slot met elkaar hoe iedereen het 
ervaren heeft om de Praatmat in te vullen en 
bedenk allemaal iets dat je ervan geleerd hebt 
en mee kunt nemen naar de klas. Geef aan wat 
je met de uitkomsten van het gesprek wil doen. 
Krijgt het gesprek nog een vervolg, ga je er met 
de klas over praten of organiseer je bijvoorbeeld 
een debat met de hele klas over dit onderwerp of 
gaan jullie het uitspelen in een rollenspel?

Uitgewerkte casussen te gebruiken als oefening

Uitleg opdracht: Praatmat
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 Casus 1

Gebeurtenis 
Wat ging er aan 
vooraf 

Je staat in 
de rij voor de 
kassa van de 
buurtsupermarkt 
en het meisje 
voor je laat 
haar mandje vol 
boodschappen 
vallen

Gedrag 
Wat dacht je/ wat 
voelde je/
wat deed je 

Ik heb haast, ik 
loop om het meisje 
heen en zet mijn 
boodschappen op 
de band

Ik denk ‘lullig voor 
haar’ en help haar 
de boodschappen 
oprapen

Gevolg 
Wat deed de ander

Het kassameisje 
wordt boos en zegt 
dat je achteraan 
de rij moet 
aansluiten

Het meisje is blij 
met de hulp. Ze 
bedankt je en biedt 
je een kauwgom 
aan.

Het meisje duwt 
je opzij en zegt 
‘denk je dat er wat 
aan mijn handen 
mankeert ofzo’

Wat gebeurt er 
daarna 

Het kassameisje 
reageert kortaf als 
jij wil afrekenen, 
waardoor jij ook 
onvriendelijk bent 
tegen haar 

Je helpt de 
volgende keer 
weer als zoiets 
gebeurt

Je gaat een ander 
niet meer helpen

Wat gebeurt 
er op de lange 
termijn

Het kassameisje 
zal jou niet snel 
matsen als je 
bijvoorbeeld 10 
cent te weinig hebt

Andere mensen 
zullen jou ook 
helpen als dat 
nodig is

ls niemand elkaar 
meer helpt duurt 
het wachten voor 
iedereen alleen 
maar langer

Uitleg opdracht: Praatmat
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 Casus 2

Gebeurtenis 
Wat ging er aan 
vooraf 

Je broertje komt 
aan je vragen of hij 
je favoriete shirt 
vandaag aan mag

Als je ‘s ochtends 
beneden komt zie 
je dat je broertje 
jouw favoriete 
shirt aanheeft 

Gedrag 
Wat dacht je/ wat 
voelde je/
wat deed je 

Je zegt: ‘natuurlijk, 
geen probleem, 
leen ik vandaag 
even jouw pet, oké?’

Je zegt: ‘je maakt 
altijd alles vies, 
dus het mag, maar 
als ie vies wordt…’  

Je wordt kwaad 
en eist dat hij het 
shirt uittrekt

Je reageert 
chagrijnig en zegt 
hem dat je nooit 
meer wil dat hij 
jouw favoriete 
shirt zomaar pakt 

Gevolg 
Wat deed de ander

Je mag de pet van 
je broertje lenen

 
Je broertje let er 
extra goed op dat 
het shirt niet vies 
wordt, dat lukt

Je broertje geeft 
je shirt toch vol 
vlekken terug aan 
het eind van de 
dag

Je broertje trekt 
het shirt kwaad 
uit en gooit hem 
op jouw boterham 
met jam. Nu is je 
shirt vies en wordt 
je nog kwader

Je broertje zegt: 
‘sorry, ik had het 
eerst moeten 
vragen, maar mag 
ik hem alsjeblieft 
vandaag aan?’
Dat mag

Wat gebeurt er 
daarna 

Je broertje mag 
iets van jou lenen 
en jij van hem

Je broertje mag 
weer iets lenen als 
hij er netjes mee 
omgaat

Je broertje mag 
niks meer lenen 

Je broertje vraagt 
eerst of hij je shirt 
mag lenen. Het 
mag

Wat gebeurt 
er op de lange 
termijn

Jullie lenen af 
en toe elkaars 
spullen

Je broertje leent 
jou ook niks meer 
uit

Jullie lenen af 
en toe elkaars 
spullen

Uitleg opdracht: Praatmat
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Materiaal opdracht: Praatmat

<
Gebeurtenis 
Wat ging er aan vooraf 

Gedrag 
Wat dacht je / 
wat voelde je
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Materiaal opdracht: Praatmat

Gevolg 
Wat deed 
de ander

Wat 
gebeurt 
er daarna 

Wat gebeurt 
er op de 
lange 
termijn
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Materiaal opdracht: Praatmat

Je staat in de rij voor de kassa 
van de buurtsupermarkt en het 
meisje voor je laat haar mandje 

vol boodschappen vallen.

Het kassameisje wordt boos en 
zegt dat je achteraan de rij moet 

aansluiten.

Het kassameisje reageert kortaf 
als jij wil afrekenen, waardoor 
jij ook onvriendelijk bent tegen 

haar.

Het kassameisje zal jou niet 
snel matsen als je bijvoorbeeld 

10 cent te weinig hebt.

Je broertje komt aan je vragen 
of hij je favoriete shirt vandaag 

aan mag.

Je zegt: ‘je maakt altijd alles 
vies, dus het mag, maar als ie 

vies wordt…’

Je mag de pet van je broertje 
lenen.

Ik heb haast, ik loop om het 
meisje heen en zet mijn 

boodschappen op de band.

Het meisje is blij met de hulp. 
Ze bedankt je en biedt je een 

kauwgom aan.

Je helpt de volgende keer weer 
als zoiets gebeurt.

Andere mensen zullen jou ook 
helpen als dat nodig is.

Als je ‘s ochtends beneden 
komt, zie je dat je broertje jouw 

favoriete shirt aan heeft.

Je wordt kwaad en eist dat hij 
het shirt uittrekt.

Je broertje let er extra goed op 
dat het shirt niet vies wordt, dat 

lukt.

Ik denk ‘lullig voor haar’ en help 
haar de boodschappen oprapen.

Het meisje duwt je opzij en zegt 
‘denk je dat er wat aan mijn 

handen mankeert ofzo’.

Je gaat een ander niet meer 
helpen.

Als niemand elkaar meer helpt 
duurt het wachten voor iedereen 

alleen maar langer.

Je zegt: ‘natuurlijk, geen 
probleem, leen ik vandaag even 

jouw pet, oké?’

Je reageert chagrijnig en zegt 
hem dat je nooit meer wil dat 

hij jouw favoriete shirt zomaar 
pakt.

Je broertje geeft je shirt toch vol 
vlekken terug aan het eind van 

de dag.
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Materiaal opdracht: Praatmat

Je broertje trekt het shirt 
kwaad uit en gooit hem op jouw 
boterham met jam. Nu is je shirt 

vies en wordt je nog kwader.

Je broertje mag weer iets lenen 
als hij er netjes mee omgaat.

Jullie lenen af en toe elkaars 
spullen.

Je broertje zegt: ‘sorry, ik had 
het eerst moeten vragen, maar 
mag ik hem alsjeblieft vandaag 

aan?’ Dat mag.

Je broertje mag niks meer 
lenen.

Je broertje leent jou ook niks 
meer.

Je broertje mag iets van jou 
lenen en jij van hem.

Je broertje vraagt eerst of hij je 
shirt mag lenen. Het mag.

Jullie lenen af en toe elkaars 
spullen.
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Materiaal opdracht: Praatmat
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Reflectievragen

<
Vragen om uitleg:

 Vragen naar redenen en bewijs: 

Vragen die een andere zienswijze 
verkennen:

- Wat bedoel je daar precies mee? 
- Kun je dat uitleggen? 
- Kun je daar een voorbeeld van geven?

- Waarom denk je dat? 
- Hoe weet je dat? 
- Wat voor reden had je daarvoor? 
- Kun je die reden uitleggen? 
- Waarom geloof je dat? 
- Wat is het bewijs daarvoor?

- Zou je er ook anders tegenaan kunnen 
kijken? 

- Wat zou iemand zeggen die het niet met je 
eens is? 

- Wat is het verschil met jouw opvatting? 

Vragen over de betekenis en 
gevolgen: 

Vragen over de vragen: 

- Wat zijn de gevolgen daarvan? 
- Klopt dat met wat je eerder hebt gezegd? 
- Is er een algemene regel voor zoiets? 
- Hoe zou je erachter kunnen komen of het 

waar is? 

- Wat moeten we weten om die vraag te 
beantwoorden? 

- Is deze vraag moeilijk of gemakkelijk te 
beantwoorden? Waarom?
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Schud en pak spel

< Dit heb ik geleerd

Dit vond ik moeilijk

Dit vond ik makkelijk

Dit vond ik knap van mijn 
buurvrouw/buurman

Dit zou ik mijn buurvrouw/
buurman als tip mee willen geven

Mijn standpunt aan het begin was…
Mijn standpunt nu is….

Dit komt doordat…

Voor mij betekent…. omdat… 

Mijn mening over dit onderwerp is 
… omdat …

Iemand die het niet met mij eens is, 
zou kunnen zeggen….

Ik voel mij in deze situatie…

Ik denk in deze situatie…

Ik doe in deze situatie…

Geef een eigen voorbeeld
Wat vond je hiervan? 

Ik heb mijn doel bereikt: ja/nee, 
omdat….
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Schud en pak spel (vul zelf in)
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In de Rij

In de Rij

De leerlingen ontdekken dat ze allemaal een positie innemen binnen de groep en leveren vervolgens 
in gemixte tweetallen een bijdrage aan een opdracht.

1. De leerkracht geeft aan waar de rij over gaat.
2. De leerkracht geeft aan waar de rij begint en waar deze eindigt.
3. De leerlingen bepalen hun plaats in de rij door te overleggen en zichzelf te vergelijken met hun 

groepsgenoten. 
4. Leerlingen corrigeren elkaar positief totdat de rij goed staat.
5. De leerkracht checkt de rij door de leerlingen hardop kort hun positie te laten noemen.
6. De leerkracht vormt tweetallen op basis van de rij. 
7. De leerkracht geeft de vervolgopdracht en de leerlingen voeren die uit. De leerkracht geeft aan wat 

na afloop teruggevraagd kan worden. 
8. De leerkracht vraagt na afloop een aantal leerlingen om iets te vertellen over wat gedaan is in het 

tweetal.

<
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Blik terug op de lessen/activiteiten rond solidariteit, tolerantie en weldadigheid.
Noem steeds een voorbeeld en vraag: is dit solidariteit, tolerantie of weldadigheid. Laat de leerlingen 
hun keuze toelichten.

S:
Je vriendin doet aan de lijn, jij snoept niet in haar 
bijzijn (je steunt haar, ook al kan je zelf ook niet 
snoepen).

T:
Een moeder ergert zich aan het lange haar van 
haar zoon, maar stuurt hem niet naar de kapper.

W:
Je broer mag jouw mooiste vest lenen voor een 
feestje, gewoon omdat hij dat graag wil.

S:
Je klasgenoot wordt de klas uitgestuurd, je vindt 
dit niet rechtvaardig, je gaat ook de klas uit, 
ook al heb je zelf niks misdaan (jij moet straks 
misschien ook nablijven).

W:
Je vriend heeft klassendienst. Jij helpt hem 
(onbaatzuchtigheid), zodat jullie sneller samen 
naar het zwembad kunnen (behulpzaamheid).

S; 
Je protesteert mee tegen het opheffen van een 
buslijn in jouw buurt, ook al ga je zelf nooit met 
de bus.

T:
Je verliest een sportwedstrijd, je accepteert dat 
de ander beter was en vindt jezelf nog niet slecht 
(tolerant naar jezelf).

S:
Kleding bij een bepaalde winkelketen is heel leuk 
en goedkoop, maar is gemaakt door kinderen in 
ontwikkelingslanden. Je koopt je kleding in een 
andere winkel, ook al is dit duurder.

T:
De dochter heeft besloten geen vlees meer te 
eten. Haar moeder kookt voortaan vegetarisch 
voor haar (moeder tolerant). Meisje accepteert 
dat de rest van het gezin wel vlees eet (meisje 
tolerant). 

S:
De rest van het gezin eet ook vegetarisch.

Voorbeeld terugblik geleerde 

<

Solidariteit: 
je voelt je verbonden met anderen 

en bent bereid om dat in je gedrag 

te laten merken. Ook al zijn de 

gevolgen vervelend voor je.

Tolerantie: 
je laat dingen toe terwijl je ze 
eigenlijk niet goed begrijpt of zelf anders zou doen.

Weldadigheid: 
behulpzaamheid/onbaatzuchtigheid: goed zijn voor anderen. Anderen helpen / iets doen voor anderen zonder dat je er zelf voordeel bij hebt of iets terug verwacht (misschien ‘gewoon aardig doen’, ‘elkaar helpen’ noemen).
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Tijdens samenwerken 
(knutselen/werkstuk):
Vragen ze een ander om 
de mening, maken ze een 
praatje, vragen ze of iemand 
ook meedoet, zien ze als 
iemand graag mee wil doen of 
juist niet? 

Spelen in de hoeken:
Kiezen ze om alleen te 
werken/spelen, vragen ze 
een ander samen te spelen, 
merken ze het op als iemand 
graag met iemand wil spelen 
of juist liever alleen wil 
spelen, vragen ze iemand die 
niemand heeft om mee te 
doen?

School televisie/voorlezen: 
Naast wie gaan ze zitten?

Tijdens het buitenspelen:
Kiezen ze van te voren met 
wie ze gaan spelen, maken 
ze speelafspraken, vragen ze 
anderen mee te doen, spelen 
ze liever alleen, zien ze als 
een kind liever alleen speelt of 
juist wel mee wil spelen?

Gym:
Vragen ze een ander om 
samen te lopen naar de gym, 
maken ze in de kleedkamer 
een praatje met kinderen die 
zich alleen voelen (bijv. een 
nieuw kind), wie kiezen ze in 
hun team?

Afsluitingen/vieringen:
Met wie doen ze iets samen 
(bijvoorbeeld een optreden), 
vragen ze een ander kind 
mee te doen, naast wie gaan 
ze zitten tijdens de viering, 
vragen ze andere kinderen 
erbij?

Spelen bij elkaar:
Maken ze wel eens 
speelafspraakjes voor thuis, 
wie vragen ze, merken ze het 
als een kind graag mee wil 
spelen / ook wil afspreken, 
vragen ze wel eens een kind 
dat graag mee wil?

Schooltuintjes:
Vragen ze een ander samen 
naar de tuintjes te lopen, zien 
ze als een kind liever alleen 
in de tuin werkt of juist liever 
samen, betrekken ze een 
ander door bijvoorbeeld hulp 
te vragen of te kletsen tijdens 
het tuinieren, vragen ze een 
tuintje te delen, met wie delen 
ze hun tuintje?

Hobby’s/sport:
Hebben ze een hobby, zitten 
ze op een clubje of sport, 
vertellen ze daar wel eens 
over, vertellen ze over 
andere kinderen en samen 
werken/spelen of juist niet 
met iemand (willen) samen 
werken/spelen.

Voorbeeld model voor toepassing 

< Doel: Aardig doen: een ander erbij betrekken

Roostertijd * School en groep * Schoolomgeving*
Situaties
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Voorbeeld model voor toepassing 

Doel: 

Roostertijd * School en groep * Schoolomgeving*
Situaties



 

 

Situatieplacemat onderbouw

<

Thuis

Op school 
(plein, gymzaal, gangen)

In de 
buurt 

(clubjes, 
sport, 
straat, 

speeltuin, 

op bezoek)

In de 
klas



 

 

Situatieplacemat bovenbouw

Nederland 

Thuis en op school

De 

stad/dorp 
De 

wereld 

<
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 Opdracht
Zoek een voorbeeld waarin het om ….(bijvoorbeeld solidariteit) gaat. Dit mag iets zijn wat je zelf hebt 
meegemaakt. Als het moeilijk is om iets te vinden, praat er dan met anderen over, bijvoorbeeld met je 
ouders.

Zorg ervoor dat je een ‘bewijs’ van je voorbeeld hebt voor je klasgenoten.
- Heb je een voorbeeld gelezen? Maak er dan een kopie van of schrijf het over.
- Heb je een voorbeeld van internet, maak er een printje van.
- Weet je een voorbeeld van de televisie of de radio? Probeer het dan op te nemen of maak er een 

beschrijving van.

- Of heb je misschien zelf een mooi voorbeeld meegemaakt (of weet je dat van iemand anders)? Schrijf 
dan in het kort op wat er is gebeurd.

Bedenk hoe je dit aan je klasgenoten gaat vertellen. Geef daarvoor antwoord op de volgende vragen.

Nadenkvragen

Voorbeeld Huiswerk 

<

Waarom past dit voorbeeld bij …..(solidariteit)? 

Verplaats je om de beurt in de verschillende mensen in de situatie.
Hoe zouden zij zich voelen?
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Voorbeeld Huiswerk 

Waarom zouden ze zich zo gedragen?

Op welke manier is de persoon ….. (solidair) geweest?

(Welk risico nam hij door zich solidair op te stellen?)

Wat zou je zelf doen of wat heb je gedaan?

(Vind je dat iemand soms ook moet steunen terwijl je het niet met hem eens bent? 
Waarom wel of niet?)

Datum waarop het huiswerk klaar moet zijn: 



Formuleer uw opdracht en vragen

 Opdracht

Nadenkvragen
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Huiswerk 
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Huiswerk 

Datum waarop het huiswerk klaar moet zijn: 
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 Informatie

Teach like a Champion
In de toolkit worden een aantal technieken uit 
‘Teach Like a Champion’ beschreven; deze kunnen 
praktisch zijn om te gebruiken bij bepaalde 
werkvormen. 
In dit boek zijn succesvolle werkwijzen van 
excellente leraren vertaald naar 49 bruikbare 
technieken die bijdragen aan betere prestaties 
van leerlingen. Veel technieken zijn gebaseerd 
op leer- en gedragsverwachtingen. Deze moeten 
door de leerkracht geoefend worden maar ook 
de leerlingen moeten wennen aan een nieuwe 
aanpak voordat deze effectief zal zijn.
Onderstaande technieken kunnen heel effectief 
zijn bij het activeren van voorkennis en bij de 
werkvorm associëren, maar kunnen naar keuze 
natuurlijk ook toegepast worden bij andere 
werkvormen.

Breinsleutels
In het boek ‘Breinsleutels’ wordt een relatie 
gelegd tussen didactische principes en kennis uit 
de neuropsychologie. De didactische principes 
zoals lesdoelen vermelden, feedback geven, 
herhalen en voorkennis activeren worden 
breinsleutels. In de toolkit zijn breinsleutels 
omgewerkt tot handige handvatten om de ideeën 
en werkvormen effectiever te kunnen toepassen. 

Artikel 
‘Hoe staat het ervoor met mijn 
burgerschapsonderwijs’

 Bronnen

Breinsleutels 
Kinderen en … hun morele talenten
Kinderen en … hun sociale talenten
Teach like a champion 
Vreedzame school

 Colofon

Deze toolkit is gemaakt in het kader van het 
project ‘Onderwijs Bewijs’ waarin de methode 
Kinderen en… hun morele ontwikkeling op 
effectiviteit is onderzocht. Het onderzoek is 
uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en 
de CED-Groep, in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ervaringen 
binnen het onderzoek hebben geleid tot de Toolkit 
Burgerschapseducatie: ‘Doen wat werkt!’

Auteurs:  Lilian Mouissie, 
  Kitty van Voorst van Beest
  Mayke den Ouden
Vormgeving:  Xavier Troost, Pixel:ID

2015, CED-Groep, Rotterdam

Colofon en beschikbare materialen

<

http://www.teachnederland.nl
http://www.cedgroep.nl/breinsleutels
mailto:info%40pixelid.nl?subject=Vormgeving%20en%20opmaak%20Toolkit%20burgerschapseducatie
http://www.cedgroep.nl
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Colofon en beschikbare materialen

 Overzicht materiaal toolkit burgerschapseducatie

Klik onderstaande bestanden om ze direct te downloaden. 
Plaats alle bestanden in één map op uw computer.

PDF-toolkit:
0_0_toolkit burgerschapseducatie_TOTAAL.pdf
(dit bestand)

PDF-toolkit, losse bestanden:
0_1_toolkit_burgerschapseducatie.pdf
0_1_0_toolkit_Competenties.pdf
0_1_1_toolkit_burgerschapseducatie_voorkennis.pdf
0_1_2_toolkit_burgerschapseducatie_normatief.pdf
0_1_3_toolkit_burgerschapseducatie_discussie.pdf
0_1_4_toolkit_burgerschapseducatie_perspectief.pdf
0_1_5_toolkit_burgerschapseducatie_reflectie.pdf
0_1_6_toolkit_burgerschapseducatie_toepassen.pdf
1_2_artikel_Structureel_werken_aan_goed_gedrag.pdf
1_3_Zelfbeoordelingslijst.pdf
2_1_1_breinsleutels.pdf
2_1_2_interviewkaartjes.pdf
2_1_3_wat_weet_ik_al.pdf
2_1_4_opdracht_placemat.pdf
2_1_5_tafelrondje_per_2tal.pdf
2_1_6_tweepraat.pdf
2_1_7_teach_like_a_champion_technieken.pdf
2_2_1_stellingkaarten.pdf
2_3_1_lege_vraagkaartjes.pdf
2_4_1_uitleg_opdracht_Praatmat.pdf
2_4_2_mat_opdracht_Praatmat.pdf
2_5_1_reflectievragen.pdf
2_5_2_schud_en_pak_spel.pdf
2_5_3_in_de_rij.pdf
2_5_4_voorbeeld_terugblik_geleerde.pdf
2_6_1_model_voor_toepassing.pdf
2_6_2_situatieplacemat_bovenbouw.pdf
2_6_2_situatieplacemat_onderbouw.pdf
2_6_3_huiswerk.pdf

Lijst webadressen:
Quizmaker
Digitale mindmap
Tool om zelf een quiz te maken
Debat in de klas
Lichaamstaal
Bliksembeurt
Korte stop
Iedereen schrijft

http://www.cedgroep.nl/0_0_toolkit_burgerschapseducatie_TOTAAL
http://www.cedgroep.nl/0_1_toolkit_burgerschapseducatie
http://www.cedgroep.nl/0_1_0_toolkit_Competenties
http://www.cedgroep.nl/0_1_1_toolkit_burgerschapseducatie_voorkennis
http://www.cedgroep.nl/0_1_2_toolkit_burgerschapseducatie_normatief
http://www.cedgroep.nl/0_1_3_toolkit_burgerschapseducatie_discussie
http://www.cedgroep.nl/0_1_4_toolkit_burgerschapseducatie_perspectief
http://www.cedgroep.nl/0_1_5_toolkit_burgerschapseducatie_reflectie
http://www.cedgroep.nl/0_1_6_toolkit_burgerschapseducatie_toepassen
http://www.cedgroep.nl/1_2_artikel_Structureel_werken_aan_goed_gedrag
http://www.cedgroep.nl/1_3_Zelfbeoordelingslijst
http://www.cedgroep.nl/2_1_1_breinsleutels
http://www.cedgroep.nl/2_1_2_interviewkaartjes
http://www.cedgroep.nl/2_1_3_wat_weet_ik_al
http://www.cedgroep.nl/2_1_4_opdracht_placemat
http://www.cedgroep.nl/2_1_5_tafelrondje_per_2tal
http://www.cedgroep.nl/2_1_6_tweepraat
http://www.cedgroep.nl/2_1_7_teach_like_a_champion_technieken
http://www.cedgroep.nl/2_2_1_stellingkaarten
http://www.cedgroep.nl/2_3_1_lege_vraagkaartjes
http://www.cedgroep.nl/2_4_1_uitleg_opdracht_Praatmat
http://www.cedgroep.nl/2_4_2_mat_opdracht_Praatmat
http://www.cedgroep.nl/2_5_1_reflectievragen
http://www.cedgroep.nl/2_5_2_schud_en_pak_spel
http://www.cedgroep.nl/2_5_3_in_de_rij
http://www.cedgroep.nl/2_5_4_voorbeeld_terugblik_geleerde
http://www.cedgroep.nl/2_6_1_model_voor_toepassing
http://www.cedgroep.nl/2_6_2_situatieplacemat_bovenbouw
http://www.cedgroep.nl/2_6_2_situatieplacemat_onderbouw
http://www.cedgroep.nl/2_6_3_huiswerk
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