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2 Kijken naar Kinderen in de rekenles

‘Kijken naar Kinderen? Ja, dat passen we zelf ook 
toe. We laten de leraren en studenten foto’s en 

video-opnamen maken en dan kijken we naar wat 
zij daarin zien.’ Die reactie hoor ik nogal eens als ik 
mensen vraag wat zij met Kijken naar Kinderen doen. 
Het is goed om te zien hoe enthousiast mensen 
reageren, maar het is de vraag of zij zich altijd ten 
volle realiseren wat het middel eigenlijk beoogt. Al 
te vaak zie ik dat leraren en studenten in opdracht 
foto’s en filmpjes maken en op grond daarvan worden 
beoordeeld op hun inbreng. Zo is het middel echter 
nooit bedoeld. Het is veel meer dan de foto´s en 
video´s bekijken. Nu steeds meer mensen het zonder 
scholing en ervaring inzetten, ontstaat wildgroei die 
zorgt voor verarming van het middel. 

Kijken naar Kinderen is veel meer dan een toets-
instrument. Het is een didactisch middel en een 
reflectie-instrument dat ingezet wordt om leraar en 
student doelgericht te laten groeien op basis van 
hun eigen onderwijspraktijk binnen de zone van hun 
eigen ontwikkeling. Niet oordelen, maar kijken naar 
wat nodig is. Alles draait daarbij om waarnemen en 
duiden wat je waarneemt. Het gaat er niet om leraren 
en studenten af te rekenen op wat ze waarnemen en 
hoe ze dit duiden, je moet er juist gebruik van maken.

Leraren zien niet altijd wat er te zien is en ook wordt 
niet altijd even adequaat geïnterpreteerd wat ze 
waarnemen. Dit brengt blinde vlekken aan het 
licht waar de pabodocent, schoolbegeleider, IB’er 
en rekencoördinator mooi gebruik van kunnen 
maken. Blinde vlekken opsporen vereist echter veel 
vaardigheden. De opdracht en de vraagstelling zijn 
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van belang, maar ook de werkvormen die ingezet 
worden om alles uit de foto’s en de filmbeelden te 
halen, moeten worden afgestemd op de mogelijke 
ontwikkeling die de inbreng in potentie in zich 
draagt. Hoe dat gebeurt, is sterk afhankelijk van de 
groep leraren/studenten en het doel dat men heeft.

Er is veel nodig om deze processen goed te kunnen 
begeleiden. Begeleiders moeten niet alleen vakin-
houdelijk en vakdidactisch deskundig zijn, maar 
anderen ook kunnen uitnodigen zichzelf te zien en 
te laten zien in hun beelden. Dat is een kunst apart, 
waar gereedschappen voor nodig zijn en training 
voor nodig is door een ervaringsdeskundige. Zonder 
scholing en ervaring kan de kracht van Kijken naar 
Kinderen dan ook niet ten volle worden benut.

In deze nieuwsbrief komen de diepere lagen van 
Kijken naar Kinderen terug in de opbrengst van 
diverse trainingen en begeleidingstrajecten. Ook 
komt fotograaf Eddy van Wessel aan het woord. Hij 
won onlangs de zilveren camera voor zijn werk. De 
foto’s die hij maakt in oorlogsgebieden en ontwikke-
lingslanden wonnen in de loop der jaren aan kracht 

doordat hij, zoals hij zegt, zich bewuster werd van 
wie hij was en wat hij zag. Een mooie parallel met 
wat er gebeurt als leraren en begeleiders Kijken naar 
Kinderen inzetten!

Ik wens u veel leesplezier! 

Belinda Terlouw,

Projectleider Kijken naar Kinderen en hogeschooldocent en 

nascholingsdocent Rekenen- Wiskunde aan de Katholieke 

Pabo Zwolle.

Belinda Terlouw: ‘Kijken naar Kinderen  

is veel meer dan samen foto’s en video’s 

bekijken’
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VISIE

 Duurzaam innoveren

‘Pabodocenten moeten rolmodel 
voor hun studenten worden’

‘Leraren in het basisonderwijs moeten goed leren 
kijken naar hun kinderen en weten te interpre-

teren wat zij zien’, zegt zij. ‘Een adequate theorie-
praktijkkoppeling helpt hen om onderwijsbehoeften 
van kinderen in beeld te krijgen en maakt hen bewust 
van wat hen te doen staat om invloed uit te oefenen 
op het leren van kinderen. Als we willen dat de leraren 
van morgen op die manier gaan werken, moeten 
hogeschooldocenten op een pabo als ‘rolmodel’ het 
goede voorbeeld geven aan de studenten van nu.’

Differentiatie
In haar ogen gebeurt dat nu nog lang niet altijd. 
Pabodocenten bereiden studenten vakinhoudelijk 
en vakdidactisch voor op hun toekomstige taak. In 
het reken-wiskundeonderwijs op de pabo schrijft een 
kennisbasis Rekenen voor welke kennis de studenten 
paraat moeten hebben. In de didactieklessen horen 
de studenten hoe kinderen leren rekenen. Er wordt 
gesproken over het ERWD-protocol, het drieslag-
model en het handelingsmodel en er is aandacht voor 
diagnostiek en differentiatie.

Leraren in het basisonderwijs worden geacht in groepen met soms meer dan 

30 leerlingen onderwijs op maat te bieden en invloed uit te oefenen op het leren van 

de kinderen, uitgaande van hun individuele onderwijsbehoeften. En dat voor alle 

vakken! Om dit te leren, is het belangrijk dat aankomende leraren in hun opleiding 

hiervoor de hulpmiddelen krijgen aangereikt. Misschien wel het belangrijkste 

hulpmiddel is dat Pabo-docenten zelf het goede 

voorbeeld geven en laten zien hoe je studenten 

op individueel niveau aanstuurt. Kijken naar 

Kinderen kan daarbij helpen en daarmee 

bijdragen aan een duurzame innovatie van het 

onderwijs, stelt projectleidster Belinda Terlouw.

Dat zijn stuk voor stuk noodzakelijke elementen van 
de opleiding, maar om de studenten beter te leren 
hoe zij straks moeten werken, moeten de pabodo-
centen hen  daarin voorgaan, meent Belinda Terlouw: 
‘Hoe gaat de pabodocent zelf om met de verschillen 
tussen de studenten? Hoe diagnosticeert hij? Ziet 
hij onderwijsbehoeften van studenten en speelt hij 
daarop in? Het modulaire systeem biedt daar weinig 
ruimte voor, terwijl het van leraren en studenten wel 
wordt gevraagd.’
In het modulair systeem staat minimaal een half jaar 
van tevoren vast welke stof de studenten voorge-
schoteld krijgen. Ook als zij het aangebodene nog 
niet in de vingers hebben, komt toch het volgende 
onderdeel al op tafel. Vaak wordt pas tijdens 
de toetsing duidelijk wat studenten wel of niet 
beheersen, als de module al voorbij is. De studenten 
moeten vervolgens herkansingen zelf zien voor te 
bereiden, terwijl het niet altijd duidelijk is waar het 
aan schortte, laat staan dat hij weet hoe hij zich kan 
ontwikkelen binnen de onderdelen waarop hij een 
onvoldoende scoorde.
Belinda Terlouw: ‘Te gemakkelijk wordt gezegd dat 
studenten onvoldoende hebben gestudeerd of het 
niveau niet hebben. Maar weten de pabodocenten 
dat wel zeker? Hebben zij foutenanalyses gemaakt? 
Reflecteren zij zelf op hun eigen rol in het geheel? In 
gesprekken met pabodocenten stellen zij dat diffe-
rentiatie niet haalbaar is omdat daar geen tijd en 
ruimte voor is, terwijl de studenten in hun beroeps-
praktijk hier straks wel de ruimte voor moeten zien 
te vinden. Kijken naar Kinderen kan de pabodocent 
helpen om dit wel tot stand te brengen.’
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Talentontwikkeling
In de vorige nieuwsbrief is beschreven 
hoe Talentontwikkeling op de Katholieke 
Pabo Zwolle hier vorm aan geeft. De 
studenten krijgen een aanbod op de 
pabo, zoals dat in het verleden ook 
gebeurde. Met gerichte opdrachten uit 
de methode Kijken naar Kinderen gaan zij 
in hun stage op zoek naar de theorie die 
op de pabo is aangeboden. Zij krijgen de 
opdracht de theorie aan hun eigen stage-
praktijk te koppelen en te onderzoeken 
hoe dit uitpakt.
Ze kijken daarvoor naar hun kinderen, 
duiden wat zij zien en oefenen 
vervolgens op basis van hun conclusies 
gericht invloed uit op het leren van 
kinderen. Ze reflecteren daarbij voort-
durend op hun eigen rol in het geheel. 
Dit wordt vastgelegd in film en fotover-
slagen en aan de begeleidende docent toegestuurd.
De docent kijkt vervolgens naar haar studenten 
die beelden aanleveren uit hun stagepraktijk die 
voorzien zijn van onderschrift. Op basis van wat 
studenten wel en niet zien en op basis van de 
theoretische lading van hun onderschriften, spoort 
de docent blinde vlekken bij studenten op om zo een 
gericht vervolgaanbod te kunnen formuleren dat de 
studenten helpt zich te ontwikkelen tot een doelge-
richte en diagnosticerende rekenleraar. Individuele 
verschillen tussen studenten worden nog voor het 
toetsmoment zichtbaar.

Reflectie
Als alle studenten dezelfde blinde vlekken hebben, 
kan dat ook met leemtes in het aanbod te maken 
hebben. Zo kan de pabodocent reflecteren op zijn 
eigen rol in het geheel en kritisch kijken naar het 
aanbod dat hij heeft gedaan. Door expliciet aan 
de studenten te benoemen waar hij denkt iets te 
hebben laten liggen, laat hij studenten zien hoe je 
kunt reflecteren op je eigen aandeel in het geheel.

Door in te spelen op de individuele verschillen 
tussen de studenten en dit wederom te benoemen, 
leeft de docent voor hoe je verschillen op het spoor 

>>>

Borgen opbrengst 
van individuele 

studenten en van 
de groep

Beginsituatie vaststellen 
op studentniveau en  

op groepsniveau op basis 
van aangeleverd materiaal 

uit de individuele 
stagepraktijken van de 

studenten

Professionalisering op 
basis van individuele 

en gemeenschappelijke 
blinde vlekken met 

gebruik van ingebrachte 
beelden van studenten

Monitoren individuele 
ontwikkeling en 

groepsontwikkeling 
met gebruik van 

nieuwe beelden van 
studenten voorzien van 

onderschrift

afbeelding 1
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komt en hoe je daar vervolgens mee om gaat. Als 
de pabodocent ook nog goede werkvormen inzet 
waarbij afwisselend in heterogene en in homogene 
groepen doelgericht geleerd wordt met en van elkaar 
en de doelen helder zijn, er ruimte is voor automati-
sering en zelfstandige verwerking op niveau en er ook 
wordt gereflecteerd aan het eind van de bijeenkomst, 
kan hij een rolmodel worden.

Bij de Talentontwikkeling op de KPZ krijgt het 
onderwijs op deze wijze vorm. De cyclus van Kijken 
naar Kinderen wordt hierbij verschillende malen 
doorlopen (afbeelding 1). 

Geen toetsinstrument
Uit deze beschrijving blijkt al dat Kijken naar Kinderen 
voornamelijk een didactisch middel en een reflectie-
instrument is. Het is dus geen toetsinstrument! Het 
vraagt van de begeleidende docent veel inzet en 
deskundigheid om het middel goed in te kunnen 
zetten. Hij moet veel vakinhoudelijke en vakdidac-
tische kennis hebben, bereid zijn te kijken naar de 
studenten en op basis van geconstateerde blinde 
vlekken een gericht aanbod creëren.
Daarnaast moet de begeleidende docent voort-
durend weten wat het perspectief is, welke focus 
nodig is, welke doelen hij daarmee kan behalen en 
welke werkvormen dit mogelijk maken (afbeelding 
2). Bovendien moet hij zich bewust zijn van mogelijke 
eigen blinde vlekken. Zelfreflectie, regelmatig 
intercollegiaal consulteren en een voortdurende 

professionalisering zijn daarom een must. In de 
volgende nieuwsbrief wordt een concreet voorbeeld 
uitgewerkt op basis van het model (afbeelding 2).

Het gebruik van Kijken naar Kinderen als middel om 
op de pabo’s de kwaliteit van het reken-wiskundeon-
derwijs van studenten direct en indirect te kunnen 
beïnvloeden, krijgt binnenkort navolging, tot vreugde 
van projectleidster Belinda Terlouw.: ‘Het is natuurlijk 
mooi dat anderen ook de waarde van Kijken naar 
Kinderen inzien, maar misschien wel het belangrijkste 
is dat hierdoor een duurzame innovatie tot stand 
kan komen. Als de pabo’s op grote schaal de handen 
ineen gaan slaan en docenten rolmodel voor hun 
studenten willen worden, kunnen we de kwaliteit van 
het onderwijs écht verbeteren.’

VISIE
>>> VERVOLG

Vorm

Doel

Focus

Perspectief

afbeelding 2
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De leraren moeten niet alleen 
goed (kunnen) kijken, maar ook 
op de juiste wijze kunnen interpre-
teren wat zij waarnemen en daar 
adequaat op reageren. Hiervoor 
is vakinhoudelijke en vakdidac-
tische kennis nodig. Om aan deze 
voorwaarden te kunnen voldoen, 
is het Kroonpad dit schooljaar in 
een pilotgroep van ruim 10 leraren 
gestart met Kijken naar Kinderen 
in de rekenles. Aan het eind van 
het traject presenteren de leraren 
hun opbrengst aan het team en 
wordt gekeken hoe men reken-
wiskundige kansen teambreed 
kan benutten.

Doelgericht onderwijs
Marijke Poel-de Wit is groeps-
leerkracht en rekencoördinator 
op het Kroonpad. Zij volgt de 
cursus Kijken naar Kinderen op 
de KPZ en zet de hieruit voort-
vloeiende opdrachten in om het 
traject binnen de pilotgroep te 

ondersteunen. Onder supervisie 
van schoolbegeleider (en cursus-
leider) Belinda Terlouw bracht zij 
de beginsituatie van de school in 
beeld. De schoolbegeleider heeft 
ook zelf de kinderen van de school 
geïnterviewd. Zij keken samen 
naar de beelden en stelden vast 
wat nodig is binnen het Kroonpad.

Het werd duidelijk dat de 
kinderen behoefte hebben aan 
betekenisvol onderwijs om tot 
een leeropbrengst te komen. 
Uiteindelijk moeten kinderen 
op een steeds formeler niveau 
leren rekenen. Modellen kunnen 
hen helpen de transfer te maken 
naar een abstractere manier van 
denken. Leraren moeten hiervoor 
weten welke modellen er zijn 
en wanneer je welk model in 
kunt zetten. Ook moeten zij zich 
bewust zijn van de rekenstrategie 
waar het model naar toe leidt. 
Zo kan betekenisvol onderwijs 

Het Kroonpad (Apeldoorn)  
laat elk kind groeien
Kijken naar Kinderen is een perfect middel om leraren op hun eigen leraargedrag te laten 

reflecteren door het kind in beeld te brengen. Daarmee is het ook bij uitstek geschikt om 

onderwijs op maat te bieden. Het Kroonpad in Apeldoorn, dat speciaal onderwijs aanbiedt 

voor leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en aan langdurig zieke 

kinderen van 4 tot 13 jaar, heeft een zeer uiteenlopende leerlingenpopulatie. Om nog beter 

in te kunnen spelen op de individuele behoeften van de kinderen, zet de school sinds dit 

schooljaar voor het reken-wiskundeonderwijs Kijken naar Kinderen in. 

Onder het motto ‘Samen laten 
we elk kind groeien!’ biedt 

het Kroonpad iedere leerling het 
onderwijs en de zorg waar hij 
behoefte aan heeft. Om dit waar 
te maken, moeten de leraren 
scherp kunnen waarnemen en 
voor ieder vakgebied de juiste 
accenten leggen. Door hun beper-
kingen moeten de kinderen op 
het Kroonpad soms op een andere 
wijze dan gebruikelijk worden 
benaderd. De leraren moeten het 
kind niet alleen leren verstaan, 
maar moeten zelf ook over andere 
‘talen’ beschikken om zich voor 
het kind verstaanbaar te maken.

Voor het reken-wiskundeon-
derwijs is het een extra compli-
catie dat hier relatief weinig tijd 
voor is. Om de reken-wiskundige 
vaardigheden van de kinderen 
toch te laten groeien, moet de 
leraren daarom ook buiten de 
rekenles zoveel mogelijk reken-
wiskundige kansen benutten.

KIND IN BEELD

 

>>>
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zich ontwikkelen tot doelgericht 
onderwijs. De leraren van het 
Kroonpad werken hier nu aan. 
Hiervoor leveren zij fotoverslagen 
aan die tonen wat er in hun 
rekenlessen gebeurt en hoe zij dit 
duiden. 

Op basis van de foto’s en onder-
schriften neemt de school bege -
leider waar wat er op de 
werkvloer gebeurt en wat de 
professionaliseringsbehoefte van 
de leraren is. Daarbij gaat het om 
de vraag wat door de leraren 
wordt gezien en wat niet? Hoe 
interpreteren zij wat zij zien en 
wat kan daar nog in geoptimali-
seerd worden? Zo monitort de 
begeleider de ontwikkelingen 
binnen de school en neemt 
Marijke Poel-de Wit hierin mee, 
zodat zij Kijken naar Kinderen in 
de toekomst als rekencoördinator 
kan blijven inzetten voor de 
verbetering van het 
reken-wiskundeonderwijs. 

Structuren
De doelstelling voor de pilot-
groep is om kinderen gebruik te 
leren maken van structuren 
tijdens het rekenen en hen de 
juiste modellen aan te reiken 
zodat zij op een formelere manier 
leren rekenen. Op foto 1  is 
lerares Margriet Hoogenboom 
aan het werk met Jordi. Hij moet 
bepalen op welk bord meer 
pepernoten liggen. Jordi kan ze 
wel tellen, maar weet niet of het 
er evenveel zijn.

Margriet legt op foto 2  de 
pepernoten in de dobbelsteen-
structuur om hem te onder-
steunen. Jordi ziet dat de 
structuren verschillen, maar kan 
dit inzicht niet gebruiken om tot 
een antwoord te komen. Pas als 

Margriet de pepernoten in de 
structuur legt zoals te zien is op 
foto 3 , ziet hij dat op het linker 
bord meer pepernoten liggen.
Nu moet Jordi zorgen dat op 
beide bordjes evenveel peper - 

 noten komen te liggen. Daartoe 
moet Margriet de structuur 
aanpassen (foto 4  ). Jordi geeft 
aan dat als hij één pepernoot 
opeet van het rechter bord er 
weer evenveel liggen (foto 5  ). 
Zo ontdekt Margriet welke 
structuren Jordi kan gebruiken 
om te zien of iets evenveel, meer 
of minder is. Zij staat nu voor de 
opdracht om deze betekenisvolle 
situatie te vertalen naar sommen 
als 6 = 5 + 1 en 6 – 1 = 5. Eerst 
moet zij het gebruik van de 
concrete pepernoten op een 
abstracter niveau op het rekenrek 
laten representeren. Zo is het 
mogelijk doelgericht een transfer 
te bewerkstelligen naar een 
formelere manier van rekenen.

Resultatief tellen
Ook lerares Wendy Dyer zoekt 
hoe zij kinderen kan laten 
ontdekken hoe structuren hen 
kunnen helpen bij het rekenen. 
Op foto 6  telt Jeffrey de vlaggen 
van twee slingers. Aan de 
bovenste slinger hangen 6 
vlaggen en aan de onderste 8. 
Beide slingers dragen een 
structuur in zich die onderling 
vergelijkbaar is, maar toch lukt 
het niet alle kinderen om de 
hoeveelheden met elkaar te 
vergelijken. Ze weten blijkbaar 
nog niet hoe ze de structuur voor 
zich kunnen laten werken.

Dit wordt ook duidelijk als de 
kinderen een ongeordende 
hoeveelheid resultatief moeten 
tellen. Zonder structuuronder-
steuning komen Nick en Jeffrey 
steeds op een ander antwoord 
(foto 7 ). Juf Wendy reikt hen 
handen aan om de telhandeling 
te structureren. Als de handen 
gevuld worden, ziet Jeffrey (foto 
8 ) dat de mijters aan één hand 5 

KIND IN BEELD
>>> VERVOLG
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representeren en Nick maakt op 
foto 9  de tweede hand compleet. 
Iedereen ziet nu meteen dat er 10 
mijters zijn en dat 5 + 5 dus 
blijkbaar 10 is.

Flitsbeelden
Lerares Lisette Hobbelink 
reikt de eierdoos aan als 
ondersteunend model voor 
de splitsingen van 10. Op 
foto 10 is te zien dat kinderen 
andere beelden hebben bij 
het representeren van 
getallen in hoeveelheden. De 
vraag om 5 eieren te laten 
zien, kan voor hen blijkbaar ook betekenen dat je het getal-
symbool 5 moet laten zien.
Als Susanne 5 eieren buiten de doos heeft liggen en moet 
bepalen hoeveel er nog (niet zichtbaar) in de doos van 10 
liggen, gebruikt ze haar handen (foto 11 en 12  ). Ze doet één 
hand weg en weet meteen dat er dan nog 5 eieren in de doos 
moeten liggen. Blijkbaar is de structuur van de eierdoos nog 
niet als beeld in haar hoofd opgeslagen, maar de structuur van 
haar handen wel.
De kinderen leren het beeld van de eierdoos in te zetten om 
op formeel niveau de splitsingen van 10 onder de knie te 
krijgen (foto 13 ). Juf Lisette moet nu wel een transfer bewerk-
stelligen waarbij de kinderen van het tellende rekenen naar het 
structurerende rekenen kunnen groeien. Op de foto is te zien 
dat de hoeveelheid bepaald wordt door te tellen en niet op 
basis van het getalbeeld. Flitsbeelden kunnen hierbij van 
dienst zijn. 
Structureren helpt. Daar is de pilotgroep inmiddels achter 
gekomen. Daarmee is het einddoel nog niet bereikt. De 
volgende stap die nu moet worden gezet is hoe de structuren 
kunnen worden ingezet om uiteindelijk formeel te kunnen 
rekenen.

7
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8
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9

13
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De 48-jarige Eddy van Wessel begon zijn carrière 
als commercieel fotograaf, maar stapte al snel 

over naar de fotojournalistiek. Hij specialiseerde 
zich in het fotograferen in conflict- en rampge-
bieden. Zo bracht hij oorlogen in Rusland, voormalig 
Joegoslavië en het Midden-Oosten in beeld en 
maakte verhalen over drugsgebruik in Afghanistan, 
vluchtelingen in Bangladesh en de nasleep van de 
tsunami van 2004. Zijn werk laat mensen zien die 
onder de meest extreme omstandigheden proberen 
te overleven. 

Voor een serie foto’s die hij voor dagblad Trouw 
maakte in de Syrische stad Aleppo won Eddy van 
Wessel dit jaar de Zilveren Camera (de belangrijkste 
prijs voor Nederlandse fotojournalisten). De serie 
toont hoe de stad Aleppo het centrum is geworden 
van de Syrische opstand. Burgers zitten opgesloten 
tussen de frontlinies van het Vrije Syrische Leger en 
het leger van president Bashar al-Assad.

Foto’s geven een beeld van de werkelijkheid, maar vertellen ook veel over de maker. Dat 

is een van de essentiële kenmerken van het project Kijken naar Kinderen: door kinderen 

in de rekenles te fotograferen, worden de diepere lagen van het leraargedrag zichtbaar.  

Voor fotojournalist Eddy van Wessel is het blootleggen van de diepere lagen van de 

werkelijkheid de dagelijkse 

praktijk. Als fotograaf in conflict- 

en rampgebieden wil hij door de 

rauwe werkelijkheid te tonen, 

mensen aan het denken zetten 

over wat zij zien, maar ook over 

wat dat voor hen zelf betekent. 

Hoe sterk zijn foto’s inhoudelijk 

ook verschillen van de foto’s die 

voor Kijken naar Kinderen 

worden gemaakt, is dat een 

belangrijke overeenkomst tussen 

de beelden: ze houden ons beide 

een spiegel voor.

‘Je kunt alleen fotograferen  
wat je ziet’

  Zilveren Camerawinnaar Eddy van Wessel:

Eddy van Wessel

INTERVIEW
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Parallel
Hoewel zijn foto’s en het doel daarvan hemelsbreed 
verschillen van de foto’s die leraren maken van de 
kinderen in hun klas om zo meer van zichzelf te 
(laten) zien, is er toch een parallel. Net zoals leraren 
dat doen als zij foto’s maken van kinderen in hun 
klas, wil Van Wessel met zijn werk de diepere lagen 
blootleggen van een conflict dat zich ver van ons bed 
afspeelt. 
‘Mensen leven hier zo in hun eigen wereld dat ze 
vergeten dat onze rijkdom te danken is aan de 
armoede in een groot deel van de rest van de wereld. 
Een stukje solidariteit is daarom wel het minste wat je 
zou mogen verwachten. Dat is voor mij een belang-
rijke drijfveer achter mijn werk,’ zegt hij. ‘Wij zijn hier 
zo bezig met ‘vandaag’, dat we de basisregels van het 
bestaan dreigen kwijt te raken. Ik heb moeite met dat 
toneelspel. In conflictgebieden speelt dat niet, daar 
gaat het alleen om overleven en blijft het leven in zijn 
meest pure vorm over. Dat is het grote verhaal dat ik 
probeer vast te leggen.’

Inhoud
In zijn werk – per definitie in zwart-wit en slechts 
met één camera en zonder extra lenzen geschoten 
– gaat het Van Wessel uitsluitend om de inhoud, de 
technische kwaliteit van de foto’s vindt hij minder 
boeiend. De kwaliteit van zijn foto’s is wat hem 
betreft dan ook niet afhankelijk van de vraag of een 
foto al dan niet scherp is, maar van het verhaal dat 
het beeld vertelt. 

Eddy van Wessel: ‘Het beeld moet mij intrigeren. Dat 
heb ik ook als ik naar het werk van andere fotografen 
kijk. Het moet mij raken om een belangrijke foto 
te zijn. Als iemand iets aanbiedt waarvan hij vindt 
dat het interessant is, dan heeft hij je immers iets 
te vertellen. Bij een minder boeiende serie heeft de 
fotograaf je dus eigenlijk weinig te vertellen. En ook 
in wat je niet ziet en wat men niet laat zien, zie je de 
fotograaf en waar hij belang aan hecht. Dat is zo in 
mijn werk en zal niet anders zijn bij leraren. Als een 
leraar vooral de methodiek fotografeert en niet de 

Foto uit de serie waarmee oorlogsfotograaf Eddy van Wessel de Zilveren Camera 2012 heeft gewonnen. De stad Aleppo 
is het centrum geworden van de Syrische opstand. Burgers zitten opgesloten tussen de frontlinies van het Vrije Syrische 
Leger en het leger van president Bashar Hafez al-Assad. (© Eddy van Wessel)

>>>
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INTERVIEW
>>> VERVOLG

kinderen, zal hij wellicht minder begaan zijn met de 
kinderen of hij is bang zich te tonen.’

Inherent aan zijn opvatting over fotografie is dat 
wat hem betreft de kwaliteit van zijn foto’s in direct 
verband staat met zijn eigen persoonlijke ontwik-
keling. Zo noemt hij als voorbeeld dat hij pas goede 
foto’s van vaders kon maken toen hij zelf vader 
was geworden en dus wist wat daar de impact van 
was. ‘Je kunt alleen fotograferen wat je ziet. Als je 
geestelijk een laag niet ziet, zal die ook op de foto 
verborgen blijven tot het moment waarop je het 
kunt herkennen’, stelt hij. ‘De kwaliteit en diepgang 
van een foto heeft dan ook een directe relatie met je 
eigen persoonlijke ontwikkeling. Mijn eerdere werk 
was vlakker, minder emotioneel en meer gericht op 
vorm. Tegenwoordig gaat het mij eigenlijk alleen 
nog maar om de inhoud, de vorm boeit mij helemaal 
niet meer. Het beeld komt tot stand doordat ik mijn 
gevoel volg en daar ook volledig op vertrouw.’

Andere benadering
Ook zijn benadering is veranderd. Waar hij in het 
verleden probeerde een krachtig statement te maken 
door niets aan de verbeelding over te laten, kiest hij 
er tegenwoordig juist voor om níet alles te tonen. 
‘Ik kan dat goed zien als ik naar mijn vroegere werk 
kijk’, zegt hij. ‘Zo volg ik Tsetsjenië al sinds 1995, dus 
ik kan de verschillen goed zien. Er zit heel krachtig 
beeld tussen de foto’s die ik toen schoot, maar ik liet 
heel weinig ruimte voor het onderwerp, mijn mening 
was bepalend. Nu neem ik meer afstand en ben ik 
terughoudender. Ik laat niet meer alles zien, waardoor 
de kijker het zelf kan aanvullen. Daardoor wordt het 
effect van de foto juist groter.’

‘Dat wil niet zeggen dat ik geen betrokkenheid 
meer heb met het onderwerp, integendeel zelfs. Als 
fotograaf in conflictsituaties is het volkomen zinloos 
en onmogelijk je af te sluiten van de emoties. Je moet 
die kunnen voelen om te kunnen fotograferen en te 
communiceren met de mensen die naar mijn foto’s 
kijken. Soms moet je je onbehaaglijk voelen bij de 

foto omdat ik wil dat mensen zich verplaatsen in de 
situatie die daar heerst. Als ik daar een stukje van laat 
zien, een suggestie doe, is het effect veel groter. Ik wil 
vooral ook niet belerend zijn, maar mensen zelf laten 
leren.’

Welk effect wordt bereikt is net zoals dat bij Kijken 
naar Kinderen het geval is, sterk afhankelijk van wie 
naar het beeld kijkt en wat zijn achtergrond is. Zo 
reageerden de bezoekers van een tentoonstelling 
van zijn Tsjetsjeense werk in Rusland volstrekt anders 
dan ‘Westerse’ kijkers. ‘Er zat heel heftig beeld tussen, 
maar de mensen konden er niets mee’, herinnert hij 
zich. ‘Het waren beelden van de realiteit waar ze zelf 
middenin stonden, het prikkelde niet het onbekende. 
Men vond de intensiteit lauwtjes, terwijl de foto’s in 
het westen als schokkend werden ervaren. Je achter-
grond is dus heel belangrijk, die bepaalt je blik. Ik wil 
daar overigens niet mee bezig zijn. Ik wil immers het 
verhaal van daar vertellen voor mensen die elders 
zijn en fotografeer vanuit mijn eigen achtergrond. 
Beperkingen bestaan daarin niet. In iedere foto kan 
het heelal zitten. Als je dat als uitgangspunt hebt, zijn 
er geen beperkingen.’
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In het onderzoek keek Ingeborg 
van Schaik-Schuurmans op haar 

stageschool De Mijlpaal in Nuenen 
naar de aansluiting van het reken-
onderwijs tussen groep 2 en 3. 
De leraren van groep 1/2 hebben 
te maken met een vol rooster, 
waarbij door het project LIST de 
nadruk op de taalontwikkeling 
ligt. Voor het rekenen willen zij 
eveneens dat de kinderen soepel 
van groep 2 naar 3 over kunnen 
stappen. Het onderzoek moest 
bijdragen aan meer duidelijkheid 
in het rekenbeleid.

Om de huidige situatie in kaart 
te brengen, zijn er verschillende 
gesprekken gevoerd met de 
leraren en de intern begeleidster. 

Met de intern begeleidster is 
gekeken naar de Cito-resultaten. 
Deze zijn goed ten opzichte van 
het landelijke gemiddelde. Ook 
is aan de coördinator van groep 
3/4 gevraagd of zij de aanslui-
tingsproblemen concreet kan 
onderbouwen. Zij gaf aan dat de 
cijfers, die op zich goed waren, 
onvoldoende informatie gaven. 
Op basis hiervan kun je niet exact 
aangeven wat en of het goed gaat. 
De leraren willen een bevestiging 
of ze het goed doen.

Tellen en getalbegrip
Om de reikwijdte van het 
onderzoek beheersbaar te 
houden, richtte Ingeborg zich op 

het deelgebied tellen en getal-
begrip. Haar doel was onder meer 
te kijken hoe de leraren in groep 
1 en 2 beter in kunnen spelen op 
de behoeften van de kinderen 
en of zij over voldoende kennis 
beschikken en deze (kunnen) 
toepassen in de rekenles. In 
samenspraak met Pabo-docente 
Hanneke van Doornik besloot zij 
hiervoor gebruik te maken van het 
door Wil Oonk in zijn proefschrift 
‘Met theorie verrijkte praktijk-
kennis in de lerarenopleiding 
voor het vak Rekenen-wiskunde 
& didactiek’. (2009) beschreven 
reflectie-analyse instrument en dit 
te combineren met de methoden 
die in Kijken naar Kinderen zijn 
ontwikkeld.

Kijken naar Kinderen is een goede aanvulling op het door 

Wil Oonk ontwikkelde reflectie-analyse instrument. Samen 

leveren de methodes een krachtig reflectiemiddel op. Tot 

die conclusie kwam Ingeborg van Schaik-Schuurmans in een 

onderzoek dat zij vorig jaar uitvoerde voor haar studie aan 

de Fontys Pabo in Eindhoven. Voor het onderzoek ontving 

zij eind 2012 de OnderwijsTopTalentPrijs 2012 van het 

onderwijstijdschrift Didactief en het Instituut voor Nationale 

Onderwijs Promotie (INOP) in de categorie primair onderwijs.

‘Meerwaarde door combinatie 
Kijken naar Kinderen en 
reflectie-analyse’ 

>>>

TALENTPRIJS

  Ingeborg van Schaik-Schuurmans: 

Ingeborg van Schaik-Schuurmans
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TALENTPRIJS
>>> VERVOLG

Ingeborg van Schaik-Schuurmans: 
‘Door zowel gebruik te maken 
van foto’s uit de rekenles als een 
gestructureerde reflectiemethode 
hoopte ik meer zicht te krijgen 
op de professionaliteit van de 
leraar, maar ook op de toepassing 
van de kennis in de praktijk. Het 
instrument van Wil Oonk kende 
ik uit de literatuur, maar Kijken 
naar Kinderen was voor mij nieuw. 
Juist de combinatie van de twee 
methoden zorgden voor een 
optimaal resultaat.’

Niveau in beeld
Om het basisniveau van de leraren 
in kaart te brengen, moesten zij 
een zelfpeilingslijst met reken-
kundige begrippen invullen. 
Op basis van deze lijst maakte 
Ingeborg een informatiepakket, 
waarin stond wat leraren van 
groep 2 moeten weten van 
rekenen en getalbegrip. De 
leraren moesten na het invullen 
van de lijst het pakket bestu-
deren en daarna de lijst nog eens 
invullen. Het bleek dat hierdoor de 
kennis al was toegenomen.

Vervolgens moesten de leraren 
foto’s van de rekenles maken 
volgens de methode van Kijken 
naar Kinderen. Per foto moesten 
zij een reflectieve notitie schrijven 
op basis van het reflectie-analyse 
instrument. Zo moest zichtbaar 
worden welke begrippen de 
leraren kennen, of ze deze in de 
praktijk weten toe te passen en 
hoe zij dat op de foto terugzien. 
Op die manier werd zowel het 
niveau van de leraar als zijn 
vermogen tot reflectie duidelijk. 
Ter afsluiting is een groepsin-
terview gehouden waarin de 
leraren de resultaten bespraken en 
zij vooruitkeken naar hoe zij in de 

toekomst het rekenonderwijs in 
de kleutergroepen willen invullen.

Waardevol
In het onderzoek werd onder 
meer duidelijk dat succesvol 
rekenonderwijs voor een groot 
deel afhankelijk is van een goede 
voorbereiding. Door daar meer 
aandacht aan te geven en vooraf 
na te denken over mogelijke 
vervolgstappen, is het mogelijk de 
effectiviteit van de lessen flink te 
verbeteren. Door de leraren foto’s 
te laten maken en ze zo letterlijk 
naar het effect van hun eigen 
gedrag te laten kijken blijken ze 
zich veel bewuster te zijn van de 
rol die zij daarbij zelf spelen. De 

foto’s zijn niet samen besproken, 
maar in de toekomst willen ze dit 
wel gaan doen om van elkaar te 
leren.

‘Al tijdens de uitvoering van het 
onderzoek bleek dat de combi-
natie van de twee methodes heel 
waardevol kan zijn’, constateert 
Ingeborg Schaik-Schuurmans. 
‘Men is zich veel bewuster 
geworden van de eigen inbreng. 
Of de aansluiting tussen groep 2 
en 3 daardoor ook is verbeterd, 
is niet expliciet onderzocht, 
dus dat heb ik niet met feiten 
kunnen onderbouwen. De school 
vindt de aanpak in ieder geval 
zo waardevol dat ze hier in de 
toekomst gebruik van willen 

(Foto en reflectieve notitie door leraar gemaakt)

K. (groep 2) krijgt de opdracht de kralen te tellen. Hij telt synchroon 
(gelijktijdig tellen en aanwijzen van objecten). Hij laat zien dat hij in fase 4 van 
de telontwikkeling zit. Hij schuift de kralen een voor een opzij en ordent dus de 
voorwerpen tijdens het tellen, het structurerend tellen.

K. telt tot 10 synchroon maar daarna noemt hij allerlei getallen die wel boven 
de 10 komen, maar niet in de juiste volgorde en een aantal getallen worden 
meerdere malen genoemd. Hij eindigt met 24. K. kan dus synchroon tellen en 
kent de getallenrij tot 10. Hij weet welke getallen er boven de 10 komen, maar 
hij kent de getallenrij boven de 10 niet. Hij weet wel dat het laatste getal de 
hoeveelheid aangeeft: resultatief tellen. Als je vraagt hoeveel kralen er zijn, 
antwoordt hij 24.
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blijven maken. Ik heb inmiddels 
een tijdelijke aanstelling gekregen 
op De Mijlpaal en zal de leraren 
gaan helpen om het middel 
verder uit te bouwen zodat er een 
duurzame verbetering tot stand 
kan komen.’

Om zicht te krijgen op het eigen leraargedrag maakten de leraren tijdens 
het onderzoek vijf fotó s van lessen of activiteiten waarin tellen en getal-
begrip aan bod kwamen. Zij moesten bij iedere foto een reflectieve notitie 
schrijven. Hieruit moest duidelijk worden wat voor de leraren belangrijke 
momenten waren in hun les. De fotó s en reflectieve notities brachten 
daarnaast de beginsituatie van de leraren m.b.t. tellen en getalbegrip in 
beeld en lieten zien wat het effect is van de integratie van de theoretische 
kennis en de praktijk. 

Omdat de dobbelsteen maar 6 ogen 
heeft en we ook met getallen boven 
de 6 willen werken, spreken we af 
dat we 2 keer gooien en de getallen 
bij elkaar tellen. I. pakt hier uit 
zichzelf 2 verschillende kleuren voor. 
Ze gooit eerst 3 pakt 3 rode blokjes 
en gooit dan 2 en pakt 2 blauwe 
blokjes. Het verder tellen vindt ze 
moeilijk het kost haar tijd. Ze telt de 
rode blokjes opnieuw om dan de 
2 blauwe erbij te kunnen tellen. Ze 
legt er ook het bijbehorende cijfer 
bij. Ze is trots dat ze dat weet want 
het is haar leeftijd. 

•	 Doortellen	van	3	naar	5	is	nog	
lastig.

•	 Ze	ordent	de	voorwerpen	door	
ze een andere kleur te geven dit 
is een vorm van structurerend 
tellen.

•	 Ze	kent	het	cijfersymbool	5.
•	 Het	getal	5	heeft	voor	haar	een	

sociaal emotionele waarde, is 
betekenisvol.

1

2

I. (groep 2) legt 2 rijen tegen elkaar, een rij met 
rechthoekige en een rij met vierkante kralen. 
De ene rij is langer die bestaat uit rechthoekige 
kralen. Ik vraag of de rijen meer, minder of 
evenveel kralen hebben. I. antwoordt dat deze 
langer is. Ik vraag: “Heeft die rij ook meer kralen? 
“ “Nee”, zegt ze” het zijn er evenveel.” En ze legt 
de	5	vierkante	blokjes	op	de	5	rechthoekige	
blokjes om aan te tonen dat het evenveel is.
Als je kijkt naar de zes rekeneigenschappen 
waarvan de kleuter zich aan het einde van 
groep 2 bewust is dan toont ze hiermee aan dat:
•	 ze	weet	dat	de	getallen	betrekking	hebben	op	

de absolute hoeveelheid.

Tellen en getalbegrip bij kleuters (Anja Stork, leraar op De Mijlpaal, Nuenen) 
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NIEUWS

De KPZ kiest in haar nascho-
lingsaanbod steeds nadruk-

kelijker voor ‘duurzaam leren’. 
Door scholingsarrangementen 
samen te stellen voor clusters van 
scholen en schoolbesturen dalen 
niet alleen de kosten per school, 
maar wordt het ook mogelijk 
schooldirecteuren en leraren 
met en van elkaar te laten leren. 
Dat is de beste garantie voor 
een duurzame ontwikkeling van 
de kwaliteit van het onderwijs, 
stelt Thérèse de Leeuw, manager 
Centrum voor Ontwikkeling aan 
de KPZ.

‘Schoolbesturen kunnen steeds 
minder geld vrij maken voor 
professionaliseringstrajecten. 
Dat dwingt zowel hen als ons 
om creatieve oplossingen te 
bedenken, waarmee voor relatief 
minder geld de slagkracht 
van nascholingstrajecten kan 
vergroten. Duurzaam leren past 
daar perfect in’, vindt zij.

Blijvend verbeteren
‘Duurzaam leren’ wil in de ogen 
van Thérèse de Leeuw zeggen 
dat er niet alleen op de korte 
termijn een hogere opbrengst 
van de resultaten van de 
leerlingen wordt gegenereerd, 
maar dat vooral ook op de 
langere termijn de kwaliteit van 
het onderwijs verbetert én zich 
blijft verbeteren. Dat is mogelijk 
door de nadruk in de nascholing 
te verschuiven van de professio-
nalisering van individuele leraren 

naar de training van teams en 
samenwerkingsverbanden.

In de praktijk gebeurt dit bijvoor-
beeld al voor drie schoolbe-
sturen die hebben aangegeven 
dat zij hun schooldirecteuren 
willen laten coachen. Elk van 
de schoolbesturen vaardigt vijf 
ervaren schooldirecteuren af, die 
door de KPZ worden geschoold. 
Op hun beurt coachen de 
deelnemende directeuren 
startende collega’s van een van 
de andere stichtingen. Het effect 
van de scholing vermenigvuldigt 
zich daardoor letterlijk. Al tijdens 
de training ontstonden inter-
visiegroepen en leerkringen, 
waardoor de deelnemers elkaar 
blijven ontmoeten en over de 
eigen schutting heenkijkend 
kunnen zien hoe hun collega’s 
werken.

Meerwaarde
Thérèse de Leeuw: ‘Op die 
manier zorg je ervoor dat mensen 
samen kennis genereren, het 
elkaar ontmoeten heeft direct 
meerwaarde. Datzelfde kun je 
ook op de scholen doen, samen 
met leraren van andere scholen, 
tussen de leraren onderling, met 
het managementteam en tussen 
ouders en kinderen. Zo kom je 
echt tot duurzaam leren.’

Kijken naar Kinderen past in haar 
ogen perfect in deze opzet. ‘Het 
mooie van Kijken naar Kinderen 
is dat je op alle lagen een effect 

kunt bereiken, waardoor je 
een versnelling tot stand kunt 
brengen en tegelijkertijd de 
opgedane leerervaringen kunt 
borgen. Het draagt daarmee bij 
aan een constante verbetering 
van de kwaliteit omdat je samen 
bezig bent met het genereren en 
uitbreiden van kennis.’

Concreet vult de KPZ dit nu 
al in door ontwikkeltrajecten 
voor Kijken naar Kinderen aan 
collega-Pabodocenten aan te 
bieden. Ook is het mogelijk 
om gebruik te maken van 
scholingsmogelijkheden-op-
maat voor schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden van 
scholen. Op www.kpz.nl staan de 
mogelijkheden die het Centrum 
voor Ontwikkeling van de KPZ te 
bieden heeft.  

KPZ innoveert scholingsaanbod

Duurzaam leren vraagt  
om delen kennis

Thérèse de Leeuw


