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Redactioneel

Ken jij het Pygmalion-effect? Toen ik voor het eerst erover las, 
was ik meteen gefascineerd. Het Pygmalion-effect treedt op als 
de verwachting die je (vaak onbewust) van een leerling hebt, 
daadwerkelijk waarheid wordt. Een soort selffulfilling prophecy dus. 
In het boek Pygmalion in the classroom schreven Robert Rosenthal 
en Lenore Jacobson (al in 1968!) voor het eerst over dit effect. Zij 
ontdekten, in een experiment op een Amerikaanse basisschool, 
dat de beelden die leraren van leerlingen hebben, de prestaties 
beïnvloeden. Verwacht een leraar niet zo veel van een leerling, dan 
presteert hij uiteindelijk ook niet zo goed. En andersom. Dit gaat 
heel subtiel en onbewust: alleen al een gezichtsuitdrukking kan het 
zelfvertrouwen of de motivatie van leerlingen beïnvloeden. Of denk 
aan positieve feedback of uitdaging die sommige leerlingen wel en 
andere niet krijgen. 
 
Er kwam niet alleen lof, maar ook kritiek op het onderzoek van 
Rosenthal en Jacobson. Toch is er in de wetenschap inmiddels brede 
consensus over het gegeven dat verwachtingen een rol spelen in de 
klas. In de discussie over kansen(on)gelijkheid wordt niet voor niets 
steeds weer benadrukt: heb hoge verwachtingen van álle leerlingen, 
want dat draagt bij aan hun succes. 
 
Ik vind het Pygmalion-effect fascinerend, omdat het zo onbedoeld 
is. We zijn ons vaak helemaal niet bewust van onze eventuele lage 
verwachtingen, maar ze hebben wél negatieve invloed. Wie wil dat 
niet voorkomen?! In het (gratis te downloaden) boek Werk maken 
van gelijke kansen – waarin het ook gaat over het Pygmalion-effect 
– kwam ik een advies tegen om over na te denken: geef leerlingen 
kansen door hen elke dag weer als nieuw te bekijken. 
 
Dit themanummer gaat over ‘kijken’; niet alleen naar leerlingen, 
maar ook naar leraren, je collega’s, de professionals die jij begeleidt. 
Lukt het jou om hen met een frisse blik te bekijken? Heb jij hen écht 
in beeld? Ken je hen, benut je hun kracht en weet je wat ze nodig 
hebben? Ik hoop dat de artikelen – met uiteenlopende invalshoeken 
– je inspireren en handvatten geven. Zodat je in je werk een open 
mind hebt, en: veel verwacht! 

Elleke van den Burg
hoofdredacteur@lbbo.nl

Open mind

Als begeleider helpt u voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen 

en managet u de onderwijszorg binnen uw school. Dankbaar, maar 

verantwoordelijk werk dus, waarin het belangrijk is alle innovatie bij te 

houden. Dat stelt hoge eisen aan het verwerven en bijhouden van 

uw vakkennis. Hoe vindt u de beste opleiding uit het grote aanbod? 

Antwoord: kies een opleiding die is opgenomen in het Register 

van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland. CPION 

toetst, registreert en diplomeert het cursusaanbod voor post-

initiële opleidingen. Alleen als deze voldoen aan de strengste 

kwaliteitscriteria krijgen ze het predikaat Registeropleiding. Zie het 

als een garantie voor de waarde van uw diploma of certificaat. En 

voor de best mogelijke onderwijszorg aan kinderen die het nodig 

hebben.

CPION Keurmerk Registeropleidingen
Alleen voor post-initiële opleidingen die er écht toe doen.

CPION     Postbus 701     3000 AS Rotterdam     tel: +31 (0)10 899 74 30     www.cpion.nl

Omdat 
hij de best opgeleide 
begeleider verdient…

CPION feliciteert iedereen die zich via 

de opleidingen hiernaast (nog beter) 

voorbereiden op hun dankbare werk. 

Al deze Post-HBO Registeropleidingen zijn 

inhoudelijk getoetst op inhoud en niveau 

en voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van 

de Stichting PHBO Nederland.

…verdienen alle 
deelnemers aan 

deze opleidingen 
een felicitatie:

Bureau Meesterschap, Jonge Kind Specialist 

Driestar Hogeschool, Jonge Kind Specialist

ECNO, Jonge Kind Specialist 

Fontys Hogeschool Kind en Educatie,  

Jonge Kind Specialist

Haagse Hogeschool unit Pabo, Jonge Kind Specialist

HAN Educatie Pro, Jonge Kind Specialist

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen,  

Jonge Kind Specialist 

Hogeschool IPABO unit Nascholing & 

Contractactiviteiten, Jonge Kind Specialist 

Hogeschool KPZ, Jonge Kind Specialist 

Hogeschool Utrecht, Centrum Theo Thijssen,  

Jonge Kind Specialist 

Hogeschool Viaa, Educatieve Academie,  

Jonge Kind Specialist 

Hogeschool Windesheim, Christelijke unit Marketing 

en Communicatie afd Zorg & Welzijn,  

Jonge Kind Specialist 

Kempel, Hogeschool de, Jonge Kind Specialist 

Marnix Onderwijscentrum, Jonge Kind Specialist 

Onderwijs Maak Je Samen, Jonge Kind Specialist 

Thomas More Hogeschool, Jonge Kind Specialist 

Bureau Meesterschap, Intern Begeleider

Driestar Hogeschool, Intern Begeleider

ECNO, Intern Begeleider

Marnix Onderwijscentrum, Intern Begeleider

Onderwijs Maak Je Samen, Intern Begeleider

Inholland Academy, 

Intern Begeleider / Remedial Teacher

Academica University of Applied Sciences,  

Intern Begeleider / Zorgcoördinator

Inschool BV, Intern Begeleider Primair Onderwijs

Iselinge Academie, Opleiding tot Intern Begeleider

Marnix Onderwijscentrum,  

Top-opleiding Intern Begeleider

ECNO, Basisopleiding Gedragsspecialist

Kempel, Hogeschool de,  

Basisopleiding Gedragsspecialist

Marnix Onderwijscentrum,  

Basisopleiding Gedragsspecialist

Marnix Onderwijscentrum, Top-opleiding Leer- en 

Gedragsspecialist

Autisme Centraal, Autisme Centraal Traject
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Inhoud

Recensie ‘De school als 
werkplaats’
Het fundament van een kwaliteitsaan-
pak in de school? De kwaliteitscultuur. 

Aannamebeleid
Voordat een kind start in groep 1, is 
het van belang in beeld te krijgen of 
de school voor deze leerling de juiste 
plek is.

In gesprek met Vincent Klabbers
Over beeldbegeleiding als stroom-
versnelling in de lerarenopleiding.

Onderzoek 
Hoe kunnen leraren ondersteund 
worden bij het ontwikkelen van hun 
competenties voor formatief toetsen?

Mariëlle
‘We hadden de leerling goed in beeld, 
maar hebben we te veel óver haar 
gepraat in plaats van mét haar?’

Bijzondere kinderen
In deze rubriek belichten we een 
bijzondere of zeldzame aandoening, 
stoornis of eigenschap bij kinderen. 
Deze keer: nystagmus.

Alle kinderen in beeld
Michaela Community School, 
een school met leerlingen uit een 
kansarm milieu, staat in de top 10 
van best presterende scholen in 
het Verenigd Koninkrijk. 

Recensie ‘Oplossingsgericht 
werken voor de klas’
Over hoe je denken in tekorten  
en problemen kantelt naar denken 
vanuit kansen en mogelijkheden. 

Topboek
De must-reads van Marijke Bouwhuis 
en Hanneke de Frel.

Agenda en ledenacties

27
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Erken de ongelijkheid
Hoe kun je oog hebben voor de 
verschillende kwaliteiten binnen 
een schoolteam? Interview met 
Hannah Bijlsma en Mirjam Keyser.
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Slimme onderpresteerders 
Hoe signaleer en begeleid je 
hoogbegaafde leerlingen die 
onderpresteren?

36
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