Kwaliteitsvolle Interacties
Denken en onderzoeken
Hefboom denk- en onderzoekstimulerende interactievaardigheden

Probleemoplossend denken, leren plannen, reflecteren op het proces, focussen op goede vragen,
redeneren, zelfsturend handelen, emoties reguleren. We geven het toe, dat lijkt ‘zwaar geschut’ in het
doorgaans vrij speelse ‘strijdperk’ van een kinderdagverblijf of kleuterklas. En toch kunnen jonge
kinderen al erg vroeg geprikkeld en uitgedaagd worden bij (de aanvang van) deze processen. Daarom
gaan we bij deze hefboom dieper in hoe we kinderen leren denken, ontdekken, vooruitblikken …
De vlag ‘denken en onderzoeken’ dekt een bonte lading dekt. Dichtst bij de kerngedachte ligt filosoferen
met kinderen (‘Filozoo’). Executieve functies (EF) slaat meer op het (zelf)sturen van gedrag dan op
denken en onderzoeken an sich. Toch is het hier geplaatst omdat kinderen en volwassenen hun gedrag
leren sturen vanuit hun denken. Ze doen aan ‘meta-cognitie’. Aan EF werken, heeft alles te maken met
interactievaardigheden.
De denk- en onderzoekinsteek kunnen niet losgekoppeld worden van andere hefbomen en concepten.
Taalbevorderende interactievaardigheden verdienen expliciete aandacht. Kan denken en onderzoeken
zonder talige interactie, zoals de ‘taal-denkhand’ aangeeft?
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1 – De taal-denkhand: elke vinger een vaardigheid
Eén van de onderzoeksvragen die Marlies Algoet, praktijkonderzoeker en docent bij Odisee
Brussel, en collega’s in 22 Vlaamse en Brusselse tweede en derde kleuterklassen aanpakte (201415), betrof de interactiekwaliteit van de kleuteronderwijzers bij deze leeftijdsgroep. Zij stelde haar
bevindingen voor op het Lerend Netwerk van 9 februari 2017. Zowel de talige interactie, zoals
beschreven bij de hefboom ‘Rijke Taal’, als het stimuleren van taal-denken en taal-denkrelaties,
werd gemeten. De resultaten publiceerde ze in het boekje ‘Maximaal Megataal’1 en stelde ze voor op
het Lerend Netwerk. Aan de hand van de ‘taal-denkhand’-methodiek inspireert ze professionals om
bij de vier- en vijfjarigen de interactie niet alleen op taalvlak te verrijken, maar ook op denkvlak.

Elke vinger van de taal-denkhand staat voor interactievaardigheden, gebaseerd op de elementen
van rijke interactie (zie hefboom ‘Rijke taal!’)
1 - focus bewust (taalaanbod)
2- geef betekenis (taalaanbod)
3- breid uit (spreekkansen)
1

Maximaal Megataal. Een boek vol tips voor meer taal, meer denken en meer onderwijstijd in de tweede en derde
kleuterklas.” Algoet, M. & Van Wichelen, R. (ill.). Garant 2016. De hier opgenomen illustraties komen uit het boek.
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4- bevorder zelfsturing (spreekkansen)
5- maak bekwaam (feedback)
Deze interactievaardigheden verrijken de interactie niet alleen talig, maar stimuleren ook het
denkproces bij kinderen.
De vaardigheden kunnen zowel individueel als tijdens groepsinteractie ingezet worden. In het boek
legt Algoet aan de hand van concrete klassituaties uit hoe je als professional elk van de 5
vaardigheden kunt uitwerken en verfijnen. Zo gaat het bij ‘uitbreiden’ om volgende
deelvaardigheden:

Elk van deze vaardigheden vraagt om training en coaching. We zoomen even in op het activeren van
de ‘hogere denkvaardigheden’:
a – bij het stellen van hoe- en waaromvragen leren de kleuters o.a. oorzaak en gevolg
verwoorden, en leren redeneren en analyseren;
b – bij het ‘loopen’ houdt de professional het niet bij een eerste denkimpuls, tijdens een heen-enweer-gesprek laat ze het denken niet los waardoor het denkproces verder en dieper gaat;
c – bij ‘vergelijken, classificeren, associëren’ leggen de kleuters linken en verwoorden ze
verbanden; bij ‘voorspellen stellen de kleuters een hypothese op vooraleer de actie wordt
uitgevoerd;
d – bij ‘voorspellen’ laat ze de kleuters een hypothese opstellen, vooraleer de actie wordt
uitgevoerd, en na de uitvoering volgt een kleine evaluatie, een mini-onderzoekje;
e – ‘verbazing en onwetendheid veinzen’ daagt de kleuters uit om alles goed uit te leggen;
enzoverder.
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Ook bij de ‘vinger’ ‘Bevorder zelfsturing’ worden op dezelfde manier denkvaardigheden geprikkeld:
de kleuters leveren ideeën aan, expliciteren en verwoorden hun denkproces (voor, tijdens, na),
blikken terug , leggen uit waarom ze bepaalde keuzes maakten, evalueren en sturen bij, ...

2 – Executieve Functies: zelfsturende vaardigheden versterken
Met het project ‘Zet je EF-bril op’ zetten de Stad Aalst, Odisee Hogeschool en de KU Leuven in op
het versterken van zelfsturende vaardigheden bij kansarme jonge kinderen in het kleuteronderwijs.
Tijdens het Lerend Netwerk lichtte onderzoeker Sanne Feryn2 , Odisee Hogeschool campus Aalst,
toe wat die EF-bril inhoudt voor de interacties tussen kinderen onderling en met de leerkracht.
“Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de onderwijsleerresultaten van (kans)arme
kinderen duurzaam verbeteren en willen we de kansen verhogen dat ook deze kinderen later een
succesvol leven kunnen leiden. Hoewel het project extra aandacht heeft voor kwetsbare
kinderen, richt het project zich tot alle kleuters in de klas. De extra aandacht voor zelfsturing
komt immers alle kleuters ten goede.” (Sanne Feryn)
Uit onderzoek blijkt dat deze skills al vanaf de geboorte kunnen geprikkeld worden, maar dat de
ontwikkeling versnelt tijdens de kleuterleeftijd. Kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld kinderen die in
stressvolle situaties zoals kansarmoede opgroeien, lopen dan vaak een achterstand op. Zij kunnen
het meest profiteren van gerichte interventie in de kleuterklas.
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Lerend Netwerk, 9 februari 2017. Meer info (ook voor studiedagen en professionaliseringsinitiatieven), zie www.efbril.be
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Wat zijn executieve functies?
Executieve functies (EF) zijn de denkprocessen die het zelfsturend gedrag bevorderen. Executief
functioneren is een verzamelterm voor een set van hogere mentale processen: impulscontrole,
werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit. Recent neemt ook de aandacht toe voor het meer
affectieve aspect van EF: emotieregulatie. We nemen ze alle vier even onder de loep.
Impulscontrole

Impulscontrole (of inhibitie) houdt in dat je in staat bent om enerzijds ongepast gedrag of nietrelevante prikkels te onderdrukken en anderzijds selectief je aandacht te richten. Afleidende prikkels
kunnen intern (afleidende gedachten, storende emoties, drang om te bewegen) of extern zijn
(afleidend gedrag van andere kleuters in de klas, storende geluiden, aantrekkelijk speelgoed).

Lowie kan meteen
stoppen met bewegen
als de muziek stopt.

In de vertelkring roept
Amina het antwoord
nog voor ze wordt
aangeduid o het
antwoord te geven.

Naïma kan omgaan
met een reactie van
juf Elise zoals “Evene
wachten, ik kom zo bij
jou. “

Mohammed laat zich
tijdens een wiskundig
spel vaak afleiden
door wat kleuters in
andere hoeken aan
het doen zijn.

Werkgeheugen

Het werkgeheugen stelt je in staat om informatie tijdelijk vast te houden, terwijl je tegelijkertijd
andere handelingen of bewerkingen uitvoert.
Yassir heeft moeite
om meerdere
instructies na elkaar te
onthouden. bv. “Ga
naar het toilet, neem
je jas en ga naar de
speelplaats.”

Jamal weet tijdens het
spelen van een
gezelschapsspel zeer
goed wie er telkens
aan de beurt is.

Sara blijft tijdens het
rollenspel op het
piratenschip in haar
rol.

Wanneer Sofie aan de
beurt komt tijdens
een kringgesprek,
weet ze niet meer wat
ze wou vertellen.
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Cognitieve flexibiliteit

De cognitieve flexibiliteit verwijst naar het vlot kunnen aanpassen en wisselen van regels in nieuwe
situaties. Deze skill heb je nodig als:
•de situatie verandert (en jij dus ook iets moet aanpassen),
•de instructie van de leerkracht verandert,
•je een andere aanpak moet proberen omdat iets niet lukt of werkt zoals je verwacht had,
•je iets vanuit een ander standpunt moet bekijken,
•je je wilt inleven in de ander.

Kewan raakt helemaal
van streek als er een
nieuwe onbekende juf
in de klas komt.

Als Finn een probleem
ondervindt, kan hij
gemakkelijk een
andere manier
bedenken om het
probleem op te
lossen.

Leon kan zich moeilijk
inleven in een andere
kleuter bij een conflict
op de speelplaats.

Bram begint meteen
met opruimen als juf
Ellen het belletje laat
rinkelen.

Emotieregulatie

Dit gaat over de kennis die kleuters hebben over hun eigen emoties en de strategieën die ze
aanleren om deze emoties onder controle te houden.
EF-interactie
Een belangrijk element in het begeleiden van leerkrachten bij het stimuleren van de ontwikkeling van
EF is ‘scaffolding’, letterlijk: ‘in de steigers zetten’. Dat is een verwarrend begrip omdat steigers
opbouwen slechts een deel van het verhaal is. Na het opbouwen van de steigers moeten ze volgens
het principe van de ‘scaffolding’ ook weer afgebroken worden. We willen kinderen een nieuwe
vaardigheid leren zonder hen afhankelijk te maken van spreekwoordelijke steigers.
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Externe spraak van
leerkracht

Externe spraak van
kleuter

Innerlijke spraak van
kleuter

Het komt er dus op aan tijdelijk leeftijdsaangepaste begeleiding aan te bieden wanneer het kind
geconfronteerd wordt met een probleem of moeilijkheid. Goede begeleiding van de leerkracht is
een opstap, een leerfase die nodig is om de kleuter toe te laten vervolgens autonoom te handelen.
Dat gaat vaak nog in stapjes. Eerst stuurt hij zichzelf luidop met externe spraak om ten slotte
voldoende te hebben aan innerlijke spraak. Deze evolutie begint dus met taalstimulatie door de
leerkracht die met het kind interageert. Leerkrachten verlenen kinderen de woordenschat waarmee
zij hun emoties, gedragingen en gedachten kunnen controleren.
“Je EF-bril opzetten en kwaliteitsvolle interacties toepassen, is niet altijd vanzelfsprekend in
je dagelijkse klaspraktijk. (…) Hang daarom een lege EF-bril op in je klas en kies iedere week
of maand twee nieuwe interactieglaasjes zodat je na enige tijd alle glaasjes uitgeprobeerd
hebt en ze spontaan kunt toepassen.” (Feryn, 2017)

Welke ‘glaasjes’ passen onder meer in de lege EF-bril? Een overzicht:
Toon het goede voorbeeld
Denk luidop
Gebruik spiegelspraak
Leer de STOP-DENK-DOE-strategie aan
Doe alsof je zelf het antwoord niet weet en wacht af
Richt de aandacht van de kleuter op de zintuigen
Creëer rust
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Stimuleer het rollenspel en doe aan spelplanning
Reflecteer samen met de kleuters
Begeleid de overgangsmomenten
3 extra tips ter ondersteuning van het werkgeheugen:
Laat de kleuters de instructie herhalen
Deel meervoudige instructies op in deelinstructies
Herhaal de instructie meermaals
Er zijn ook hier duidelijke linken te leggen met de hefboom ‘Rijke Taal!’. Zo gaat het bij ‘gebruik
spiegelspraak’ om het beschrijven van wat je ziet gebeuren bij het kind: “Ik zie dat je…”. Dat helpt
bij de bewustwording van het eigen gedrag, zodat de kleuter zichzelf in de ‘juiste’ richting stuurt.
Ook bij ‘reflecteren’ is er een link met taalbevorderende interactie, bijvoorbeeld door het stellen van
de vragen die taal uitlokken.
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De 4 skills van EF zijn de opstap naar de ‘hogere-orde-vaardigheden’: probleemoplossend denken,
plannen, redeneren. Die op hun beurt weer leiden tot betere leerprestaties later.
“Ik train kleuteronderwijzers om hun EF-bril op te zetten en te kijken hoe zij kleuters begeleiden,
hoe ze hun klas kunnen organiseren en welke activiteiten ze kunnen aanbieden om die
executieve functies te stimuleren. Als kinderen meester zijn over hun gedrag, kunnen ze actief
leren en zijn ze niet langer slaaf van hun omgeving. Wie aan executieve functies werkt, verbetert
het leren van (kans)arme kinderen duurzaam. En zo verhoog je de kans dat ze later een
succesvol leven leiden.” (Sanne Feryn, in Klasse)

FILM - In de reeks ‘De klas van juf Jelke’
Hoe leer je kinderen hun gedrag, emoties en gedachten sturen?
Hoe maak je als leraar het verschil voor kwetsbare kinderen in je klas? Docent kleuteronderwijs
Sanne Feryn zoekt het uit in de klas van juf Jelke. Hoe werkt zij aan probleemoplossend denken, aan
impulscontrole, emoties reguleren…? Samen met prof. orthopedagogiek Dieter Baeyens legt ze uit
wat executieve functies zijn. Bekijk het op Klasse.
“Om op school en in de maatschappij te functioneren, redeneringen op te bouwen, problemen
op te lossen of te plannen, heb je goed ontwikkelde executieve functies nodig. Ze zorgen ervoor dat je je
gedrag, je emoties en gedachten kan sturen en gericht kan inzetten. We worden niet met die skills
geboren, maar kunnen ze vanaf de kleuterklas ontwikkelen via krachtige interacties en oefeningen.”
(Dieter Baeyens)
www.klasse.be

3 – “Filozoo”: dieren helpen je filosoferen
Leeft een appel? Mag je insecten eten? Is een park natuurlijk? Kan een boom zwanger worden?
Kinderen formuleren regelmatig vragen die blijk geven van verwondering over natuur, wetenschap
en techniek. De methodiek van het filosoferen laat toe de vragen te gebruiken als startpunt voor een
onderzoek.
Over ‘filosoferen met kinderen’ bestaat elders al veel inspiratie. Jelle De Schryver en Eef
Cornelissen3, beiden onderzoeker en filosofisch gespreksleider bij Odisee Hogeschool campus
Brussel, gaven een sessie waarbij we zelf konden ondervinden wat de uitgewerkte methodiek
‘filozoo’ inhoudt.
‘Filozoo’ wil de denk- en onderzoeksvaardigheden bij kinderen stimuleren in domeinen als natuur en
techniek. De methodiek bevat een kaartspel opgebouwd rond 5 ‘denkdieren’ en een gekko:
- als filokikker stel je grote vragen (bijv. “ik vraag me af …”),
3

Lerend Netwerk, 18 januari 2018
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- als exploraf vraag je hoe je iets kan onderzoeken (bijv. “ik wil een experiment doen …”),
- als twijfelschaap twijfel je aan alles (bijv. “misschien …”),
- als kenniskonijn denk je na over wat je (nog niet) weet (bijv. “ik kan uitleggen dat …”),
- als argumenteerbeer leg je uit waarom je iets denkt (bijv. “als … dan …”),
- als gekko spring je uit het spel en denk je aan iets helemaal anders (bijv. “het is gek dat …”).
De begeleider legt een grote vraag in het midden. De kinderen reageren met één van de denkdierkaarten in de hand. Hun reactie begint met het aangeduide woord.
Uit deze sessie kwamen interessante beschouwingen:
- Het belang van het stellen van goede vragen zonder een eigen mening op te dringen én
tegelijk het gesprek gaande te houden, is cruciaal;
- Uit trajecten in scholen met vooral anderstalige kinderen kan veel beeld-ondersteuning
handig zijn, bovendien blijkt dat kinderen met deze methodiek sneller de instructietaal
leren. Dat wordt bevestigd door onderzoek in Groot-Brittannië: filosoferen doet kinderen
grote sprongen maken in wiskunde en taal;
- Mooi is ook om dit te combineren met muzisch-creatieve werkvormen.
Zie ook: www.filozoo.be
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