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Kinderen verschillen naar aard, niveau en tempo van hun ontwikkeling. Bij de aanvang
van groep 1 is dit ook al zeer duidelijk het geval. Wanneer een kind, in vergelijking met de
meeste andere kinderen in de groep, geringe competenties bezit op cognitief, sociaal,
expressiefof motorisch gebied, kunnen er bij dit kind sociale, emotionele en motivationele
problemen ontstaan (Collier, 1994; Inspectie-van het Onderwijs, 2007). Maar ook bij de
kinderen die op cognitiefgebied duidelijk meer kunnen en willen, ontstaan vergelijkbare
problemen als zij op school bij hun leeftijdgenoten warden geplaatst en geen eigen speel-/
leerprocessen krijgen (vgl. Colangelo, Assouline, &. Gross, 2004; Mooij, 1991; Mooij, Hooge-
veen, Driessen, Van Hell, & Verhoeven, 2007). Met name ouders merken dit aan het gedrag
van hun kind en trekken vaak terecht aan de bel (Mooij, 1992).

Verantwoord omgaan met elk kind in school houdtindatvanafdeaanmelding helderis
welke beginkenmerken het bezit. Ook dient sprake te zijn van een voortdurende dialoog
tussen ouders en school waarin het kind in zijn gedragsontwikkeling wordt gesteund door
ouders, diverse leerkrachten en waar nodig andere professionals uit bijvoorbeeld de
jeugdgezondheidszorg. Het kind zelfgaat daarbij een steeds grotere rol vervullen.
'Verantwoorde zelfregulatie' betekent hierbij dat het kind zelf, als het ware 'vanzelf, de
eigen gedragsmogelijkheden goed kiest en deze zelf, samen met anderen, goed kan

realiseren, evalueren, en optimaliseren. Op deze wijze krijgt elk kind de eigen opvoeding
en ontwikketing geleidelijk aan meer in eigen beheer, op een concrete en constructieve
manier (vgl. Mooij, 2008,2009).
Deze zelfregulatie vraagt het transparant, tijdig en 'coltegiaal' samenwerken van ouders
en opvoedings- en onderwijsdisciplines. Zo'n samenwerking wordt sterker als er, over de

diverse disciplines heen,een inhoudelijkintegrerende systematiekisterfundering en
evaluatie van de belangrijkste ontwikkelings- of leerprocessen (vgl. ook Brouwers, 2003).
Een integrate systematiek structureert de niveaus van vaardigheden, faciliteert de beno-
digde diagnostiek, en ondersteunt de praktijkinzet inclusief evaluatie van leerprocessen
en specifieke handelingsplannen. Een dergelijke 'pedagogisch-didactische kernstructuur'
(PDKS®) kan ook via Informatie- en Communicatie Technologie beschikbaar zijn en de
kwaliteit van handelingsplannen helpen realiseren (vgl. Inspectie van het Onderwijs,
2007; Mooij, 2010).
De realisatie van dergelijk optimaliserend onderwijs voor elk kind in school vraagt
samenhangende ofwel integrale invulling vanuit diverse disciplines. Hierin zijn leer-
psychologie, pedagogiek, onderwijskunde, (school)organisatiekunde en psychometrie
de belangrijkste.
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Integrale condrties leiden tot samenhang in:

Diagnostiek:

onderzoekvan een stand van zaken, een ontwikkelmg, ofeen problematiek;
Instructie ofinterventie:
uitvoenngvan bepaalde maatregelen of leeractiviteiten;
Management:

evaluatie van effecten; keuze van volgende instructie of interventie;
Systematiek:

in verschillende contexten steeds eenduidig registreren, integreren,
evalueren en optimaliseren

Bovenstaande kan warden uitgewerkt in een model dat kan helpen bij de verdere opti-
malisering in scholen (zie ook Mooij, 2010). In het model warden diverse soorten ken-
merken in tijdsvolgorde geplaatst, uitgaande van de groei en ontwikkeling van een kind
in de diverse soorten omgevingen waardoor het successievelijk wordt bemvloed.
In het heuristisch model zijn dit de voorschoolse kenmerken, gevolgd door de diverse
kenmerken tijdens de loopbaan in het primair onderwijs. De schoolse invloeden op de
ontwikkeling van zelfregulatie warden gekenmerkt door een multiniveau karakter (school-
niveau waarbinnen diverse groepen met leerlingen, in een groep mogelijk subgroepjes
leerlingen, en binnen een subgroepje het niveau van de leerling). De realisatie van verant-
woorde zelfregulatie gedurende de schoolloopbaan in het primair onderwijs vraagt een
hierop afgestemde, systematische schoolontwikkeling.

Heuristisch model: Kenmerken en processen in relatie tot verantwoorde zelfregulatie
zie pagina 46/47

In een aantal ontwikkelscholen voor primair onderwijs wordt de volgende werkwijze
gehanteerd:

er vindt bij (bijna) vierjarigen een psychometrisch verantwoorde screening plaats van
beginkenmerken op de relevante ontwikkelingsgebieden. De screening gebeurt rond de
intredein het basisonderwijsvia de leid(st)ervan de peuterspeelzaal (indien de leerling
hieraan deelneemt of heeft deelgenomen), de ouders, en de leerkracht in groep 1;

2 aansluitend is er overleg tussen ouders en leerkracht(en), en eventuele inzet van extra
diagnostiek of bijv. dejeugdgezondheidszorg;

3 de ontwikkeling van elke leerling wordt, individueel of in klein groepsverband, gesteund
via flexibele speel/leerstoflijnen die het reguliere curriculum reflecteren;
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VOORSCHOOLSE KENMERKEN- KENMERKEN VAN HET KIND EN MULTINIVEAU LEER-

Kind

Ouders

Buurt

Jeugdzorg

Sociaal-communicatief

Algemeen cognitief

Taal

(Voorbereidend) rekenen

Senso-motoriek

Emotioneel-expressief

(Verwacht) onderwijsgedrag

Heuristisch model: Kenmerken en processen in relatie tot verantwoorde zelfregulatie

4 er wordt, in samenhang met 3), extra steun via aparte speel/leerstoflijnen ('handelings-
plannen') ontwikkeld voor zorgleerlingen, hoogbegaafden, achterstandsleerlingen,
et cetera (zie ook Mooij, 1995);

5 er wordt gewerkt aan vorderingenbepaling op basis van speel/leerstoflijnen, vanuit

individueel gezichtspuntofdeoptiekvan een groepje.Voor extra informatie kangebruik
warden gemaakt van hetgemiddeldeofdestandaardafwijking in een groepje, degroep,
of een landelijke norm. Deze differentiatie in diagnostiek en bijbehorende leerpsycholo-
gische, pedagogische, onderwijskundige en organisatorische consequenties is essentieel
in de adequate ondersteuning en verdere stimulering en motivatie van een leerling. De
concrete evaluatie heeftwel steeds betrekking op hetgeen in de speel-/leerstoflijn(en)
aan de orde is (geweest);

6 er wordt gewerkt aan de opbouw en inzet van doorlopende leerstoflijnen in het primair
en voortgezet onderwijs;

7 er wordt gewerkt aan de opbouw en inzet van flexibele didactisch-organisatorische
werkvormen, doorlopend in hetvoortgezet onderwijs.

De samenhangende veranderingen vragen een goede organisatie- en overlegstructuur, en
tevens adequate registratie, archivering, en flexibilisering van werkwijzen.
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SITUATIES TIJDENS MET PRIMAIR ONDERWUS.

Pedagogisch klimaat, leerlingenzorg
Pedagogisch-didactischekernstructuur

Informatie en Communicatie Technologie

Flexibel aanbod/management leerkracht
Continue voortgang op niveau
Individualiseringleerprocesvorderingen

Leerstofinhoudelijke-didactischeintegratie
Wederzijds pro-sociale controle

Variatie naar inhoud enwerkwijze

Aansluiten op begincompetenties
Adequate (speel)leerstoflijnen

School

Thuis

Buurt

Vervolgschool

Maatschappij

Vervolg heuristisch model van p.46

Passende software helpt deze ontwikkeling in school te realiseren. Dit gezamenlijke optrek-
ken van school- en software-ontwikkeling biedt allerlei kansen ter inrichting van ver-
antwoorde zelfregulatie (zie ook Mooij, 2008, 2009). Daarnaast doen zich volgende
bevindingen voor.

1 Informatie vanuit ouders en school, via dezelfde instrumentatie, leidt bij alien tot het ge-
voel dat de opvang en begeleiding van leerlingen in school warden verhelderd en verbe-
terd. Ook de communicatie tussen thuis en school wordt volgens de betrokken
leerkrachten duidelijkverhelderd en ondersteund.

2 De leerkrachten ervaren dat de onmiddellijkvolgende 'speel/leerstoflijnen' van groot be-
lang zijn: hetwas direct al nodig andere dan de beschikbare materialen aan te schaffen
en de groeperingen van leerlingen flexibeler in te richten.

3 De schoolontwikkeling kan aldus het samenhangend didactisch handelen van leerkrach-
ten, ouders en externe professionals uit dejeugdgezondheidszorg en hetjeugd- en ge-
zinsbeleid preventiefondersteunen.

Prof. dr. Ton Mooij
Radboud Universiteit Nijmegen, ITS & Open Universiteit Nederland, Celstec
December 2on
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