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Met goed onderwijs 
maak je vrienden

De redactie van Zorgbreed plaatst het liefst artikelen met een positieve 
inslag. Artikelen waar onderwijsmensen zich goed bij voelen. Er zijn in 
elke klas letterlijk veel invalshoeken om de leraar mee te inspireren.

We durven niet te beweren dat in dit nummer alleen maar nieuwe on-
derwerpen worden aangesneden. Wel onderwerpen die door onderzoek in 
de praktijk weer beter in beeld zijn gekomen en waar stappen zijn gezet. 
Stappen waarmee de leraar zelf, de kinderen en de collega’s elkaar weer 
beter begrijpen. Onderwijs kan immers elke dag beter!

Dit nummer begint met een artikel van Eveline Bogers over het nut 
van automatiseren van deeltafels. Wie ze (uit het hoofd) kent, heeft een 
goed fundament voor de opbouw van een rekenontwikkeling.

Hetzelfde geldt voor het technisch lezen. Eskes en Vernooy pleiten er-
voor dat alle leerlingen de basisschool als technisch vaardige lezers ver-
laten. Tijdig signaleren en dan de juiste interventies toepassen heeft het 
meeste succes, hebben zij ondervonden in de praktijk.

We moeten onze leerlingen motiveren en zorgen dat ze daarmee het 
stuur van de eigen ontwikkeling zelf ter hand nemen. Ben Daeter waar-
schuwt ons in een goed onderbouwd artikel voor de grootste valkuil 
waarin we terecht kunnen komen. Hij doelt hier op ‘aangeleerde hulpe-
loosheid’. Als we leerlingen niet het perspectief bieden dat het zin heeft 
om iets te doen, dan heeft al onze mooie onderwijsinzet weinig effect. 
Wat je aanleert, kun je ook weer afleren. De auteur geeft daar tips voor.  
De volgende twee artikelen sluiten daarbij aan. Voor leraren is het het 
leukst als alle kinderen zin hebben om te leren. Ongemotiveerdheid is 
een probleem van alle tijden. Michelle de Roo laat ons nog eens alle 
kanten van de motivatiemedaille zien. De eerste de beste collega die een 
hele dag in de klas doorbrengt zonder eens te hoeven zuchten, heeft de 
medaille verdiend.

Zelfregulatie en zelfsturing zijn de belangrijkste drijfveren om te leren. 
Hoe moeilijk is dat juist voor leerlingen met speciale onderwijsbehoef-
ten? Voor die doelgroep heeft Annelies de Hoop Het Foto-interview 
ontwikkeld. Aan de hand van foto’s leren de kinderen eigen verbeter-
wensen te verwoorden. Dat geeft hen het vertrouwen dat ze kunnen 
groeien. 

Jan van Balkom
hoofdredacteur Zorgbreed
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