
KOC Onderwijsdag 15 november 2019 
Workshop 4  Juf, ik heb geen zin… 

Hoe kun je het kindgesprek inzetten om leerlingen te laten nadenken over 

hun leren?  

 

Intro van de workshop 

Wil je als leerkracht weten wat het kind motiveert om te leren? 

Wanneer een kind mag leren op een manier die voor hem prettig is, werkt dit 

motiverend. Kinderen weten echter lang niet altijd te benoemen waardoor ze 

gemotiveerd worden. Daarom is het belangrijk om een kind te laten 

nadenken over zijn manier van leren. 

Het kindgesprek is hiervoor een mooi middel. We verdiepen ons tijdens deze 

workshop in de motivatievoorkeuren en omgevingsvoorkeuren op basis van 

PCM. 

Vanuit deze theorie bedenken we met elkaar vragen die je kunt stellen in het 

kindgesprek om het kind te laten nadenken over zijn eigen leren. 

 

Hoe leer jij het prettigst? liever alleen of vaker samen met anderen, zittend of 

liggend, in een geluidsarme of meer ‘gezellige’ omgeving, … 

 

Doelen 

- Je hebt kennis van motivatievoorkeuren en omgevingsvoorkeuren. 

- Je hebt met elkaar vragen geformuleerd voor het kindgesprek. 

 

Samenvatting van de inhoud 

De verticale lijn is de doelgerichte as: Waar kom je van in beweging? 

- de mogelijkheid van iemand om zichzelf doelen te stellen of 

- uit zichzelf een taak te volbrengen.  

 

Intern gemotiveerd: 

- nemen zelf initiatieven tot gesprek 

- zijn bij voorkeur actief betrokken bij anderen 

- zoeken zelf anderen op 

- worden in beweging gezet door interne stimuli (ik voel/denk/vind) 

Extern gemotiveerd: 

- vinden het prettig om door anderen gestimuleerd te worden 

- wachten vaak tot de ander het initiatief neemt tot gesprek 

- worden in beweging gezet door externe stimuli (contact/actie/reflectie 

op gebeuren) 

- vinden het prettig dat anderen een doel voor hem of haar stellen 

- Nemen na initiatief van anderen deel aan het gesprek: 

o Dromertype: korte antwoorden 

o Rebeltype: nemen actief deel 

o Promotortype: nemen gesprek over 



 

De horizontale lijn is de mensgerichte as: Met wie werk je het liefst samen? 

‘Betrekken’: 

- voorkeur om met twee of meer mensen samen te zijn 

- de wens deel uit te maken van een groep of mee te doen aan 

groepsinspanningen: 

o Harmonisertype: harmonie en betrokkenheid op elkaar 

o Rebeltype: contact met veel verschillende mensen (externe 

stimuli) 

o Promotortype: initiëren van actie 

 ‘Terugtrekken’: 

- Liever met één persoon of alleen is.  

o G.Denkertype: efficiënt werken, doelgericht 

o Doorzettertype: discussie voeren 

o Dromertype: alleen nadenken over gebeurt er (externe stimuli) 

 

 

  



Motivatie- en omgevingsvoorkeuren: 

Intern-betrekken: 

Een kind dat op het schoolplein onmiddellijk naar andere kinderen toe gaat 

en contact maakt, het gesprek op gang brengt en ervan houdt in een groep 

te zijn.  

In de klas geeft dit kind de voorkeur aan het werken in of met groepen, houdt 

van projecten die gedeeld worden met anderen en die voor betrokkenheid 

en harmonie zorgen. 

 

Intern-terugtrekken: 

Een kind dat op het schoolplein graag met één of twee andere kinderen 

omgaat. In gesprek graag over feitelijke onderwerpen praat of zijn/haar 

mening wil vertellen.  

In de klas kan dit kind goed alleen werken of samen met één andere 

persoon. Hij/zij is doorgaans gemotiveerd om een taak of opdracht ook echt 

tot een goed einde te brengen. 

 

Extern-betrekken:  

Dit kind houdt van de drukte op een schoolplein en is graag bij mensen, hij/zij 

houdt er van om onderdeel van de actie te zijn. 

In de klas houdt dit kind ervan om deel uit te maken van verschillende 

groepen, en zal het best presteren als een creatieve uitdaging wordt 

aangeboden. 

 

Extern-terugtrekken: 

Dit kind komt onopvallend op het schoolplein aan, vermijdt andere kinderen 

en staat vaak aan de zijlijn toe te kijken of na te denken. 

In de klas geeft dit kind er de voorkeur aan een opdracht te krijgen en dan 

alleen gelaten te worden om het werk te doen. 

 

Het kindgesprek 

Vanuit deze theorie hebben we met elkaar vragen bedacht die je kunt 

stellen in het kindgesprek om het kind te laten nadenken over zijn eigen leren. 

Daarbij hebben we ook nagedacht over de vorm van de vraag. 

 

Als aandachtspunten voor het kindgesprek zijn genoemd: 

- Visie 

- De leerkracht kent zijn kinderen en stemt zijn handelen daarop af. 

 

ONDERWERP VRAAG + VRAAGVORM 

SAMENWERKEN Met wie wil je de komende week samenwerken met 

handvaardigheid? Geef de keuze uit 0, 1, 2, 3 of 4 

legopoppetjes. 

SAMENWERKEN Kies uit twee: 

Ga je liever alleen ene puzzel maken of kletsen met je 

buurman/buurvrouw? 



SAMENWERKEN Doe je mee met het klassenspel of kies je buiten zelf een 

spel? 

TIP Gebruik voor het stellen van de vragen concreet 

materiaal: lego of gesprekshappers  

AANDACHT 

VOOR DE 

ANDER 

Wat doe je als je ziet dat iemand valt?  

BEGROETEN Hoe zou jij het liefst ontvangen worden in de klas? Kies uit 

box, hand, knuffel, groet, praatje. 

VERTELLEN Wil jij ’s-morgens graag iets vertellen over de vorige dag? 

SAMENWERKEN Hoe wil jij de weektaak maken? 

- Alleen, met die of die, met een groepje, met 1 

iemand 

- In de klas, op de gang, met de herriefoon op 

SPELEN Wat doe je het liefst in de pauze? 

samenspelen, alleen, wisselend 

SPELEN Met wie speel je het liefst? 

alleen, eigen klas, andere groep, klein groepje 

 

 

 

 
Figuur 1 Een gesprekshapper 


