
De leerkracht doet ertoe !  
Ludo Heylen 
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Pietje en Puk 
doen fiese dinge in de tuin van de kleuterschool 
ut sein farkes 
dandere kleutes staan eromheen 
en ook mufrau de Paidagogos kijk toe 
ba wat un grote farkes 
ze greipt naar papier en scherpe pen 
en sreift golfend van woede: 
Geëchte Auderz! 
Maak de folgende keer betere kindere. 
 
En de auderz antwoorde: 
Beste Mufrau de Paidagagas! 
We traue en scheite almaar door 
we esperimentere met fersielende soorte kindere. 
  
Sandor Weöres 
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De ouders over de leerkracht… 
 

 
Wat denkt de leerkracht van mijn zoon? 
Zal mijn dochter zich er thuis voelen? 
Heeft de leerkracht oog voor de “kleine kantjes”  
van mijn zoon? 
Mag en kan mijn dochter zichzelf zijn? 
 
En wat met die andere leerlingen in de klas? 
Zal mijn zoon het wel redden bij hen? 
 
En ben ik nu zelf niet té bezorgd?! 
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1. De leerkracht maakt het verschil 

• Veel methodieken 

• Veel materiaal 

• Veel handboeken 

• … 

 

• Gaat om wat je doet en wie je bent! 



Effect op resultaten van kinderen 

Hattie , 2006 

Leerling zelf 50% 

De leerkracht 30%                             
Schoolhoofd 5% 

School/Klasgrootte 5% 

Ouders 5%/10% 

Leeftijdsgenoten 5% 
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Wat zeggen punten op het oudercontact?????? 



Effect van de leerkracht 

Mc Kinsey , 2007 

Gemiddelde jaarlijkse 
leerwinst 

34% 

Bij expert leerkracht 53%                              

Bij minst effectieve 
leerkracht 

14% 

Zonder onderwijs 6% 
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+19% 

-20% 

Wat zegt dit voor het oudercontact?????? 



7/11/2014 Het verschil maken!     Ludo Heylen, CEGO 9 



7/11/2014 Het verschil maken!     Ludo Heylen, CEGO 10 

Leerkracht kan sociale status verbeteren 
 
 Eigil Pedersen, 1978 
 Chetty, Friedman & Rockoff, 2011  



Karel 
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“Hey, je zal me niet meteen herinneren, maar ik zat bij jouw in de 
klas. We hadden best een ruige klas toen en ik ben toen in mijn 
laatste  jaar maar door één leerkracht gesteund geweest. Dat ben jij! 
Jij hebt ervoor gezorgd dat ik toen dat  jaar toch heb  afmaakt. Ken je 
me nog? De politie is mij ooit op school komen halen... Nu vind ik je 
op face-book en  kan ik eindelijk zeggen wat ik al heel lang wilde 
doen. Ik wil je bedanken voor alle steun en hulp die ik van je heb 
gehad! Nu, zoveel jaren later zijn mijn zotte tijden al  lang gedaan. Ik 
werk al 12jaar als schilder op zelfstandige basis. Alles gaat perfect 
met mij. Zelfs heel goed.  Ik heb een huis gekocht in Thailand. Als 
alles goed verloopt, ben ik binnen 2 jaar weg uit  België en ga ik 
definitief daar wonen: 8 maanden in Thailand en 4 maanden in 
België….”  



• Positieve relaties  

 hogere betrokkenheid/resultaten 

• Negatieve relaties  

 lagere betrokkenheid/resultaten 

 

(Roorda, 2011) 
 

 

Relaties doen ertoe 
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Relaties doen ertoe 

Ook effecten op de leerkracht  

– Welbevinden van de leerkracht daalt  

– Het systeem van ‘lesgeven’ is uit balans 

 

 

– Leerkracht nood aan steun aan mekaar 
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En wat met de relaties naar ouders??? 
In welke mate zie je ouders als een steunbron??? 
Kanamori (Japan) 
Kent de leerkracht de jongeren? 



Fredrickson, 2002 

– Negatieve emoties hebben belemmerende invloed 
op cognitieve ontwikkeling ; zorgen voor 
tunneldenken 

– Positieve emoties vergroten creativiteit en 
ontvankelijkheid voor inzichten; maken denken 
ruimer 

 

Beleving doet ertoe 
(Positieve psychologie) 
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En wat met tunneldenken bij de ouders?  
Hoe werk je daaraan? 



  

Interviews 5de klas 
Heylen,2012  
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Eilanden Waar kom je 

graag 

Waar kom je 

niet graag 

Denkeiland 9 (22,5%) 22 (55%) 

Taaleiland 3 (7,5%) 27 (67,5%) 

Muziekeiland 3 (7,5%) 4 (10%) 

Fijneiland 5 (12,5%) 2 (5%) 

Beeldeiland 14 (35%) 5 (12,5%) 

Sameneiland 11 (27,5%) 4 (10%) 

Natuureiland 11 (27,5%) 5 (12,5%)) 

Beweegeiland 20 (50%) 1 (2,5%) 

Wil en durf 

eiland 

11 (27,5%) 1 (2,5%) 



Durlak, Weissberg, Dymnicki, 
Taylor en Schellinger (2011)  

Programma’s sociaal emotioneel leren 

– Conflicthantering, sociale vaardigheden, werken 
rond emoties,… 

– Positief effect op leerresultaten 
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Wat gebeurt er als iedereen overtuigd is, 
dat jij het niet kan. 
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Passie 

../../../../Videos/Youtube/leerkracht/Walter Lewin Promo.flv


2. De motivatie van leerlingen  
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Waar was dit kind goed in? 

Wat had dit kind nodig? 

Waarin werd dit kind  
belemmerd? 



Werken aan  

drie basisbehoeften  

(ZelfDeterminatieTheorie, 

Deci&Ryan, 2006) 
– Autonomie (zelf doen) - Waarin werd dit kind 

belemmerd? 

– Competentie (competent voelen) – Waar was dit kind 
goed in? 

– Relatie ( samen met anderen) – Wat had dit kind 
nodig? 

Motivatie (Deci& Ryan,2006) 
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• Veel autonomie = psychologische vrijheid 
 (Zelf in handen hebben, geen 
 hulpeloosheid, mezelf mogen zijn, niet faken) 
• Gesteund door anderen = ervaren van warmte en 

een hechte band 
 (Ik kan rekenen op anderen, ik ben niet 
 alleen, ik krijg erkenning) 
• Voelen dat je vooruitgaat en competenter wordt 
 (Ik kan iets, ik heb succeservaringen, ik kan 
 zelf het verschil maken) 

Leren verloopt makkelijker 
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WELBEVINDEN en BETROKKENHEID 
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../../../../Videos/video/Glasgow peuter vingerverf.mov


Jan 2010  

Visie op onderwijs 

E.G.O. 

AANPAK 

PROCES 
Beleving en 

mentale activiteit 
bij kinderen 

 
Welbevinden 

betrokkenheid 

EFFECT 
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3. Geloof in groeikracht van elk 
kind/elke jongere 

• Iedereen kan wat 

• Iedereen wil groeien 

• Iedereen wil het beste 

• Iedereen heeft talenten 

• Iedereen wil stralen 

• Iedereen… 
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Je zou beter wat minder paardrijden en studeren 
 
Drievoudig Olympische kampioene 
 
Anky van Grunsven  

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Anky_van_Grunsven_(2008-08-25).jpg


Kennen jullie het koor van de 
Liverpool Cathedral? 
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Of de zangclub van  
een school in Tupelo 
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http://www.stanley-livingstone.eu/bmz_cache/se/large/opblaasglobe-blauw-40-925.jpg
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Joshua Bell 
 
Stradivarius 1713 (35000000$) 
 
7 mensen gestopt 
 
Verdiend: 32$  

Context 
 
Tijd 

Ludo Heylen, CEGO 

../../../../Videos/Youtube/Joshua BellStop and Hear the Music.mp4


Talentenarchipel 
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Vooraf eilanden en archipel  
 
1. Kies een eiland – foto 
2. Ga bij klasmakkers samenzitten  
       die hetzelfde eiland gekozen hebben en 
       bedenk activiteiten. 
3.    Elk kind kiest 1 of meerdere activiteiten: al dan 
       niet met anderen 
4. Vul de talentenplanner in 
5. Aan de slag in de klas of erbuiten (met ouders) 
      (ongeveer 3 weken) 
6. Resultaten bijhouden in talentenmap 
7. Evaluatie en ervaringen delen met de klasgroep 
8. Rapportering aan mekaar van resultaten 



Keanu  
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“Na de diagnose valt de 
vanzelfsprekendheid van de 

ontwikkeling van het kind weg en 
vernauwt het zicht zich enigszins tot de 

koker van de diagnose.” 

Dr. Martine Delfos, 2010 
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Etiketten plakken we alleen op confituurpotten 



Falen hoort erbij 
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4. Mindset (Carol Dweck) 

 

 

Fixed mindset 

 

Growth mindset 

Het verschil maken!     Ludo 
Heylen, CEGO 
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Mindset  
(Carol Dweck) 
 

../../../../Videos/Youtube/motivatie/Ormie the Pig Wants a Cookie.flv


Groeiblaadjes 
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Spelling 



5.  De leerkracht Kanamori 
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Zeg dat ik fantastisch ben,  
briljant, gevat, sociaal, 
gevoelig, handig, grappig  
en bijzonder geniaal. 
 
Zeg dat je zo’n wonderkind 
als ik maar zelden ziet 
zeg dat je me super vindt 
maar liegen mag je niet. 
 
S. Silverstein 
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LUDO.HEYLEN@PPW.KULEUVEN.BE 

Bedankt! 
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