
Deel 2: Handelingsrepertoire 

Het instrument wat we hebben ontwikkeld kenmerkt zich door verschillende kwadranten waarin 

leerlingen zijn in te delen. Twee variabelen spelen daarin een rol, te weten: cognitief niveau (van de 

leerling) en werkhouding (van de leerling). In het onderstaande kwadrant is dit overzichtelijk gemaakt. 

Het kwadrant bestaat uit negen verschillende vakken (gearceerde deel) en bestaat uit een combinatie 

tussen een bepaald niveau kenmerk en een bepaald kenmerk m.b.t. de werkhouding.  

 

In dit tweede deel staan enkele handelingen beschreven die toe te passen zijn binnen de 

verschillende kwadranten. We willen in eerste instantie vooral de aandacht vestigen op de “extreme 

kwadranten”: 

 

 

-Hoog niveau/Lage werkhouding (Hn/Lw) 

-Laag niveau/lage werkhouding (Ln/Lw) 

-Hoge werkhouding/Hoog niveau (Hw/Hn) 

-Hoge werkhouding/Laag niveau (Hw/Ln) 

 

Deze leerlingen hebben immers de meeste zorgbehoefte en zijn het beste te signaleren in de context 

van de klas. Bovendien betreft het hier een experiment, en willen we jullie tijdsinvestering beperkt 

houden. 

 

Op de volgende pagina’s staan enkele handelingen beschreven die het meest van toepassing zijn op 

de verschillende kwadranten.  

 

Daarnaast is een overzicht beschreven van het gewenst gedrag en risico gedrag bij de 

middengroepen (midden niveau en midden werkhouding). Dit zijn beschrijvingen die je bewust maken 

van enkele risicogedragingen van leerlingen en welk gedrag je het liefst zou willen waarnemen.  
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Laag niveau/Lage werkhouding:  

 

Handelen:   

- Complimenten geven, positieve affirmatie  

- Meer individuele begeleiding  

- Meer uitleg  

- Extra checken bij deze leerlingen of alles aankomt  

- Helpen bij planning, inzicht eigen ontwikkeling en reflectie  

- Buddy-systeem met sterkere leerlingen uit de klas  

- Activeren van voorkennis 

- Laten aansluiten op eigen belevingswereld, betekenisvolle leeromgeving creëren 

- Sociale interactie stimuleren op basis van de lesstof 

 

 

Laag niveau/Hoge werkhouding:  

Handelen:   

 
- Bij medeleerlingen te rade laten gaan  

- Werken aan sociale vaardigheden  

- complimenten geven  

- Zelfstandige momenten  

- Zelf met oplossingen laten komen/na laten denken  

- Veel rust en structuur  

- Gedrag observeren en successen benoemen  

- Bij activerende werkvormen en samenwerkend leren bepaalde rollen geven met meer 

verantwoordelijkheid/aanzien (bijv. groepsvoorzitter o.i.d.) 

-  Sociale interactie stimuleren op basis van de lesstof 

 

Hoog niveau/Lage werkhouding:  

Handelen:    

- 1-op-1 gesprekken met de leerlingen  

- Uitdagen van de leerlingen met leerstof 

- reflecteren op het handelen van de leerlingen  

- Apart zetten van leerling  

- Pedagogische benadering van de leerling, meer gericht het bieden van een gestructureerde en 

rustige omgeving  

- Proberen samen te laten werken met Hoog-niveau, Hoog-werkhouding leerlingen  

- Activeren van voorkennis 

- Laten aansluiten op eigen belevingswereld, betekenisvolle leeromgeving creëren 

- Sociale interactie stimuleren op basis van de lesstof 

- Proberen leerlingen hoger te krijgen in de Taxonomie van Bloom: 

 

Onderdeel 

taxonomie 

kenmerken Handelen docent 

reproduceren Herhalen lesstof oefenen met in eigen woorden uitleggen wat er met lesstof 

wordt bedoeld (transitie naar begrijpen) 

begrijpen In eigen woorden kunnen 

uitleggen lesstof 

transitie naar toepassen= lesstof in een praktijkgerichte 

context plaatsen om zodoende begrepen informatie toe te 

passen (bijv. bij wiskunde omtrek schoolgebouw te laten 

uitrekenen) 

toepassen Leerlingen gebruiken 

kennis en inzichten om 

een nieuw probleem op te 

transitie naar analyse= verbanden kunnen leggen tussen 

lesstof en andere vakken, eigen leefwereld (bijv. een 

formule van NASK historisch weten te plaatsen bij M&M, 



lossen of taalregels vergelijken tussen Engels en Nederlands) 

analyse Verbanden kunnen 

leggen tussen lesstof en 

andere vakken/leefwereld 

Transitie naar synthese=leerlingen kunnen lesstof creatief 

inzetten om zodoende tot nieuwe kennis/inzichten te 

komen. (bijv. een betoog kunnen schrijven bij Nederlands 

aan de hand van de gangbare regels bij een betoog) 

Synthese Lesstof creatief kunnen 

gebruiken 

Transitie naar evaluatie=leerlingen hebben een 

constructieve en kritische houding t.o.v. de leerstof. (bijv. 

leerlingen kunnen zelf beargumenteren waarom een vak 

belangrijk is/leerlingen kunnen zelf toetsvragen bedenken 

en uitleggen waarom ze die keuze hebben gemaakt) 

Evaluatie Leerlingen hebben een 

constructieve en kritische 

houding t.o.v. de lesstof 

Alle onderdelen blijven oefenen op een hoger niveau. 

 

Hoog niveau/Hoge werkhouding:  

Handelen:   

- Leidinggevende taken geven 

- Assisterende taken geven  

- Meer lesstof aanbieden (net iets boven het niveau) 

- Zelfvertrouwen geven  

- Buddy-systeem, voorbeeldrol krijgen in de groep  

- Uitdagen om op te stromen  

- Proberen leerlingen hoger te krijgen in de Taxonomie van Bloom: 

 

Onderdeel 

taxonomie 

kenmerken Handelen docent 

reproduceren Herhalen lesstof oefenen met in eigen woorden uitleggen wat er met lesstof 

wordt bedoeld (transitie naar begrijpen) 

begrijpen In eigen woorden kunnen 

uitleggen lesstof 

transitie naar toepassen= lesstof in een praktijkgerichte 

context plaatsen om zodoende begrepen informatie toe te 

passen (bijv. bij wiskunde omtrek schoolgebouw te laten 

uitrekenen) 

toepassen Leerlingen gebruiken 

kennis en inzichten om 

een nieuw probleem op te 

lossen 

transitie naar analyse= verbanden kunnen leggen tussen 

lesstof en andere vakken, eigen leefwereld (bijv. een 

formule van NASK historisch weten te plaatsen bij M&M, 

of taalregels vergelijken tussen Engels en Nederlands) 

analyse Verbanden kunnen 

leggen tussen lesstof en 

andere vakken/leefwereld 

Transitie naar synthese=leerlingen kunnen lesstof creatief 

inzetten om zodoende tot nieuwe kennis/inzichten te 

komen. (bijv. een betoog kunnen schrijven bij Nederlands 

aan de hand van de gangbare regels bij een betoog) 

Synthese Lesstof creatief kunnen 

gebruiken 

Transitie naar evaluatie=leerlingen hebben een 

constructieve en kritische houding t.o.v. de leerstof. (bijv. 

leerlingen kunnen zelf beargumenteren waarom een vak 

belangrijk is/leerlingen kunnen zelf toetsvragen bedenken 

en uitleggen waarom ze die keuze hebben gemaakt) 

Evaluatie Leerlingen hebben een 

constructieve en kritische 

houding t.o.v. de lesstof 

Alle onderdelen blijven oefenen op een hoger niveau. 

 

 


