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1. Leeswijzer 
 
 
 
 
 
 
1.1 Introductie 
In de literatuur komen over het leren van zeer moeilijk lerenden (zml) steeds weer 
bepaalde kenmerken naar voren. Het gaat dan om:  
• gebrek aan planmatig en strategisch handelen (belemmerd probleemoplossend 

vermogen); 
• geringe mentale activiteit (weinig initiatief, weinig motivatie); 
• gering voorstellingsvermogen (fantasie en rollenspel in een primitief stadium); 
• geringe transfer mogelijkheden van handelen, weinig wendbaar, weinig 

overdraagbaar naar andere of nieuwe situaties. (inwendig spreken is belemmerd), 
weinig effectief strategisch handelen; 

• geringe kennisgerichte nieuwsgierigheid; 
• trage informatieverwerking; 
• een moeizaam of niet voorspelbare werking van het geheugen, met als belangrijk 

punt het weinig beschikbare werkgeheugen; 
• problemen met de selectieve aandacht; 
• problemen met complexe taken; 
• problemen op het gebied van sociale cognitie; 
• problemen met het hanteren, het herkennen en benoemen van emoties; 
• vervallen in lichaamsgebonden negatief gedrag in sociale situaties die de zml-

leerlingen niet aankan; 
• een sterke neiging tot afhankelijkheid; 
• weinig flexibel. 
 
Bij deze opsomming zijn een aantal kantekeningen te plaatsen.  
Om te beginnen past deze opsomming niet in het huidige denken over mensen met 
een handicap: het burgerschapsparadigma. Centraal daarin staan de mogelijkheden 
van de persoon. Vanuit zijn mogelijkheden heeft die persoon rechten en plichten en 
daar waar gewenst moet ondersteuning op maat geleverd worden (Damen 2003).  
Het tweede punt is dat de zml-leerling blijkbaar gekenmerkt wordt door een uitermate 
complex en divers scala aan tekorten. Allerlei randvoorwaarden voor het leren lijken 
niet of nauwelijks, of moeizaam vervuld te zijn.  
Een derde kanttekening is dat we er niet aan ontkomen dat er hier heel duidelijk sprake 
is van een denken vanuit het kennisoverdrachtmodel. Het gaat om tekorten die 
problemen leveren bij de kennisoverdracht van de leerkracht naar de leerling. Dit sluit 
niet aan bij huidige opvattingen over leren, het constructivisme, waarbij aan de 
leerlingen een veel actievere rol toegekend wordt. De leerling moet zijn eigen 
kennisbestand opbouwen. Formuleringen in termen van wat de zml-leerlingen wel 
kunnen zijn dan gewenst. Dat geldt dat niet alleen in termen van kennen en kunnen, 
maar zeker ook voor de wijze waarop zml-leerlingen leren. 
 
Deze notitie gaat over de wijze waarop zml leren. Daarbij valt de volgende 
kanttekening te plaatsen. Formeel hebben we het over leerlingen die voldoen aan de 
criteria uit artikel 19 van het Besluit Leerlinggebonden Financiering. Dé zml-leerling 
bestaat niet. De wijze waarop in artikel 19 de zml-leerling gedefinieerd wordt is in 
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zekere zin in tegenspraak met de uitgangspunten van deze notitie. We willen de 
aandacht juist richten op leerstijlen en leerprocessen. Dat is iets anders als producten 
zoals een IQ-cijfer.  
 
Uitgangspunt voor deze publicatie 'Het leren van zml: op je hurken in de klas' is de 
publicatie 'Het leren van zml: leerstijlen' (Damen en Timmers-Huigens, 2005). Naast 
redactionele verschillen zijn er de volgende wijzigingen: 
• De publicatie uit 2005 heeft veelvuldig tot de vraag geleid 'Is het constructivisme 

wel geschikt voor zml?'. Volgens ons moet die vraag positief beantwoord worden. 
Probleem is dat er rond het constructivisme nogal wat misvattingen bestaan1. Een 
reden om in deze publicatie uitdrukkelijk op het constructivisme in te gaan. 

• We hebben in de publicatie een groot aantal voorbeelden en ‘doorkijkjes’ in de klas 
toegevoegd. Zij maken de vaak wat abstracte informatie meer concreet en bieden 
zo een goede koppeling tussen theorie en praktijk. 

• Deze publicatie heeft niet voor niets de subtitel 'Op je hurken in de klas' gekregen. 
Interfererende mentale schema's (zie hoofdstuk 4) leiden vaak tot een verkeerde 
inschatting van de leerling. Men dringt niet tot de 'binnenkant' van de leerling door, 
er wordt in eerste instantie te veel gereageerd op het uiterlijke gedrag. Daarom is 
een afzonderlijk hoofdstuk over communicatie opgenomen. 

 
1.2 Opbouw van de notitie 
Binnen kaders van het constructivisme verwijst de term leerstijl naar een relatief 
consistent geheel van samenhangende kernmerken (een stijl) die betrekking hebben 
op leren (een leerstijl) (Slaats, 1999). De term ‘stijl’ veronderstelt voorts zowel in de tijd 
als over verschillende situaties een zekere mate van consistentie. Zo kan een leerstijl 
worden beschreven als een set typerende leeractiviteiten die op verschillende 
momenten en onder verschillende omstandigheden de boventoon voeren. Van een 
dergelijk leergedrag mag worden aangenomen dat het eerder tot de persoonlijke stijl 
van de lerende behoort, dan dat het een toevallig effect is van omgevingsfactoren of 
toevalsinvloeden.  
 
De vraag die we in de volgende hoofdstukken te beantwoorden hebben is: 'Zijn er bij 
de zml-populatie, ondanks de zeer grote verscheidenheid, leerstijlen te omschrijven die 
het onderwijs aan zml kwalitatief kan verbeteren?'. 
 
In de Wet op de Expertisecentra (WEC) worden de volgende documenten genoemd 
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren: 
• schoolplan (artikel 21); 
• schoolgids (artikel 22); 
• individueel handelingsplan (artikel 41). 
Daarnaast wordt er in de scholen gewerkt met groepsplannen. 
 
Dit betekent dat we van doen hebben met planningsdocumenten op drie niveaus, nl: 
• niveau I: het schoolniveau, dit zijn het schoolplan en de schoolgids; 
• niveau II: het groepsniveau, dit is het groepsplan; 
• niveau III: het individuele niveau, dit betreft het individuele handelingsplan. 

 
1 Van der Sanden (2004) gaat hier uitvoerig op in. 
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Concreet houdt dat in dat onze vraag naar leerstijlen van zml-leerlingen op te splitsen 
is in drie deelvragen: 
1. zijn er leerstijlen te beschrijven voor het schoolplan en de schoolgids? 
2. zijn er leerstijlen te beschrijven voor het groepsplan? 
3. zijn er leerstijlen te beschrijven voor het individuele handelingsplan? 
 
Voor het beantwoorden van deze vragen gaan we in hoofdstuk 2 eerst in op twee 
opvattingen over leren: kennisoverdracht en kennisconstructie. Bij het ontwikkelen van 
onderwijsleermiddelen voor zml-leerlingen is door de SLO gekozen voor 
ontwikkelingsgericht benadering (Damen 2005), een constructivistische visie op 
onderwijs. Over dat constructivisme bestaan nogal wat misverstanden. Dat maakt dat 
je regelmatig hoort dat het constructivisme niet zou rijmen met het leren van zml-
leerlingen. Reden om daar uitdrukkelijk op in te gaan. 
 
In de hoofdstukken 3 (ZML: een eerste verkenning), 4 (Interfererende mentale 
schema's), 5 (Human Dynamics en leerstijlen) en 6 (Leerstijlen en ervaringsordening) 
wordt invulling gegeven aan de hiervoor gestelde vraag. Deze hoofdstukken kennen 
een samenhang. Een samenhang die in figuur 1 in beeld gebracht is.  
 

 
Figuur 1: Opbouw van de leerstijlen. 
 
De hoofdstukken 3 en 4 leiden tot drie algemene leerstijlen die van toepassing zijn op 
de totale zml-populatie (niveau I).  
In hoofdstuk 5 over Human Dynamics wordt dat nader geconcretiseerd in vier 
leerstijlen op groepsniveau (niveau II).  
Die, op hun buurt, in hoofdstuk 6 uitgewerkt worden in een aantal individuele 
kenmerken (niveau III).  
Door deze opbouw zullen de leerstijlen van de onderscheiden niveaus 
overeenkomsten vertonen. Elke laag is een uitwerking van de voorgaande laag. 
 



 

⏐ 8 

In hoofdstuk 7 geven we samenvattend de invulling van figuur 1. Het hiervoor 
aangekondigde hoofdstuk over communicatie is hoofdstuk 8. 
 
In bijlage 1 treft u de door ons geraadpleegde literatuur aan. Bijlage 2 geeft een 
voorbeeld van een les volgens het kennisoverdrachtmodel. Een voorbeeld van een les 
volgens het kennisconstructiemodel treft u in bijlage 3. Bijlage 4 geeft een 
samenvatting van de theorie van ervaringsordening waarvan in hoofdstuk 6 uitgegaan 
is. De theorie van ervaringsordening wordt wel eens uitgelegd als een fasentheorie. 
Dat is niet correct. Reden om de ervaringsordening hier als bijlage op te nemen.  
 
 



 

⏐ 9 

2. Twee opvattingen over 
leren 

 
 
 
 
2.1 Inleiding 
In de loop der jaren hebben verschillende opvattingen over leren de revue gepasseerd. 
Zo ook in onze tijd. Het constructivisme heeft in het huidige onderwijs erg veel 
aandacht. Daarbij wordt afstand genomen van het oude vertrouwde 
kennisoverdrachtmodel. Die verschuiving is het onderwerp van dit hoofdstuk.  
 
Eerst wordt in paragraaf 2.2 ingegaan op het kennisoverdrachtmodel. Het meest 
kenmerkende daarbij is de rol die aan de leerling toebedeeld wordt. Binnen het 
kennisoverdrachtmodel wordt het onderwijs voornamelijk vormgegeven vanuit de idee 
de leerlingen in staat te stellen de over te dragen kennis in ontvangst te nemen. Kennis 
wordt daarbij gezien als een gegeven entiteit (objectivisme).  
 
In het kennisconstructiemodel ligt de nadruk erop leerlingen te ondersteunen, die 
moeten proberen zelf actief hun kennis op te bouwen. Kennis wordt gezien als een 
persoonlijk bouwwerk van de leerlingen (constructivisme). In paragraaf 2.3 bespreken 
we een paar kenmerken van het constructivisme.  
 
Het constructivisme, zo men wil het nieuwe leren, heeft geleid tot tal van misvattingen. 
Reden om daar in paragraaf 2.4 kort op in te gaan. Tot slot bezien we in paragraaf 2.5 
hoe we in het onderwijs aan zml het constructivisme vorm kunnen geven. 
 
2.2 Het kennisoverdrachtmodel 
Uitgangspunt van het kennisoverdrachtmodel is dat kinderen een tekort hebben in hun 
kennis en vaardigheden ten opzichte van volwassenen én dat volwassenen (en vooral 
docenten) in staat zijn dat tekort aan te vullen door hun kennis en vaardigheden over te 
dragen aan leerlingen die de kennis en vaardigheden (nog) niet bezitten. Vanuit deze 
visie was er veel aandacht voor didactische methoden en strategieën waarmee de 
overdracht van kennis en vaardigheden succesvol kon verlopen. Het is vergelijkbaar 
met het vullen van een vat, als men de juiste techniek maar gebruikt zal het lege vat 
gevuld worden.  
 
Voorwaarde voor deze aanpak is dat docenten de normale ontwikkelingsgang kennen. 
Met dat doel werden (en worden) de tekorten ten opzichte van de normale 
volwassenen in kaart gebracht. Uitgangspunten daarbij zijn: 
1. het kind begint bij nul, het kan nog niets, (dat is dus een tekort op elk gebied 

ondanks de latent aanwezige capaciteiten); 
2. via nauwkeurig beschreven ontwikkelingsstadia en stappen (een kind van die 

leeftijd wordt geacht dit en dat te kunnen leren) zou de ontwikkeling verlopen; 
3. hulp en kennisoverdracht wordt door de volwassene gegeven tot de leerling 

voldoende kan om zelfstandig als volwassene verder te gaan. 
 
Het in kaart brengen van de tekorten gebeurde altijd met behulp van genormeerde, en 
dus betrouwbare, testen. Daaruit kon worden vastgesteld wat gezien de 
kalenderleeftijd tot de normale ontwikkelingsgang behoorde en wat er tekort schoot of 
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niet aanwezig was. Dat reikt de docent een verwachtingspatroon en een didactisch 
kader aan voor een groep leerlingen. Natuurlijk is elk mens uniek, en natuurlijk is ook 
elke zich normaal ontwikkelende leerling een apart mens met een eigen 
‘gebruiksaanwijzing’, maar er is een grootste gemene deler te vinden. De 
verwachtingspatronen binnen het professionele handelen, dragen de kenmerken van 
een algemene strategie (wat ook praktijktheorie genoemd wordt, en als het goed is, 
gebaseerd is op wetenschappelijke theorievorming), die per klas, per situatie, of per 
leerling vertaald kan worden tot een specifieke strategie (die aansluit bij het intuïtieve 
kennen van alledag).  
 
De zml-leerling is altijd benaderd vanuit het kennisoverdrachtmodel2. Met dien 
verstande dat zml-leerling extra veel tekorten hebben. Alsof zij slechts een moeilijk te 
vinden en nauwe opening hadden om het vat te vullen, en misschien was het ook wel 
een veel kleiner vat. Maar wanneer eenmaal de didactische techniek gevonden of 
ontwikkeld was om ook deze moeilijke vaten te vullen, dan gaat het vullen langs 
dezelfde wegen als van 'normaal' lerende. Maar bij de zml-leerling worden wel erg veel 
afwijkingen ten opzichte van het normale geconstateerd. Het verwachtingspatroon 
werkt niet, het cognitieve schema voldoet niet, de uitkomsten zijn anders dan in de 
verwachting besloten ligt. We zien dan drie reacties:  
• of men denkt: dit kind kan dit niet en geeft het op; 
• of er wordt gewisseld van strategie (ander didactisch patroon). 
• of men past de leerstof aan.  
Een karakteristiek voorbeeld van het laatste is gegeven in bijlage 2: een band 
oppompen. Tot in het kleinste detail is stap voor stap voorgeschreven wat de leerling 
moet doen. Zelf denken is er niet bij. 
 
Dit staat haaks op de onderzoeksresultaten van Timmer (1992, 1994). Doel van dat 
onderzoek was na te gaan waarom de test- en trainingsactiviteiten binnen de sociale 
werkvoorziening niet leidden tot een verbetering van de inzetbaarheid van de 
werknemers. Zij konden het geleerde tijdens de trainingen niet toepassen tijdens het 
werk. Voor zijn onderzoek heeft Timmer o.a. een analyse gemaakt van de deeltaken 
die uitgevoerd moeten worden bij het monteren van een rolgordijnmechanisme. Deze 
deeltaken zijn gegeven in de tabel van figuur 2. 
 
Als we de verschillende deeltaken bezien dan blijkt dat deze uit twee types bestaan: 
• werkzaamheden die meer algemeen van aard zijn en die van toepassing op alle 

montage werkzaamheden. Het gaat om de punten 1 t/m 7 en 9; 
• werkzaamheden die specifiek van aard zijn, in dit geval de taken die onder punt 8 

beschreven zijn. 
 
 

 
2 Zie hiervoor de opsomming waarmee we hoofdstuk 1 begonnen zijn. 
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HET MONTEREN VAN EEN ROLGORDIJNMECHANISME  
 ALGEMENE VAARDIGHEDEN SPECIFICATIE 

w
er

kv
oo

rb
er

ei
di

ng
 re

gu
le

re
n 

1 het inrichten van de werkplek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 zoeken naar ontbrekend materiaal 
 
 
 
3 omgaan met problemen die zich 

voordoen tijdens de 
werkvoorbereiding 

1.1 voorraadbakken pakken 
1.2 voorraadbakken op tafel zetten 
1.3 voorraadbakken in een bepaalde zichtbare 

volgorde zetten 
1.4 voorraadbakken vullen en na het vullen 

voorraadbak op dezelfde plaats terugzetten 
1.5 voorraadbakken en hulpmiddelen op de juiste 

afstand van het lichaam plaatsen 
1.6 gereedschap/hulpmiddelen op tafel zetten 
 
2.1 zoekend kijken om iets te vinden op tafel 
2.2 een moment wachten voordat verder gegaan wordt 

met werken 
 
3.1 problemen (m.b.t. het ontbreken van materiaal 

gereedschap) signaleren 
3.2 zelf het initiatief nemen voor een oplossing 
3.3 een effectieve oplossing vinden 
 

w
er

ku
itv

oe
rin

g 
re

gu
le

re
n 

4 het overzichtelijk houden van de 
werkplek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 omgaan met problemen die zich 

voordoen tijden het werk 
 
 
 
6 het kiezen van de volgorde van 

montage van de verschillende 
onderdelen 

 
7 het controleren van de kwaliteit van 

de gemaakte producten 
 
 
8 het aanpassen van het taakverloop 

zodat een meer optimale uitvoering 
wordt bereikt 

 
 
 
 
 
 
 
9 het zoeken van het ontbrekende 

materiaal 

4.1 teveel gepakte onderdelen terugleggen in de 
voorraadbak 

4.2 een onderdeel klaar leggen dat niet direct gebruikt 
wordt 

4.3 de volgorde van de voorraadbakken op tafel 
veranderen 

4.4 meer voorraadbakken pakken 
4.5 voorraadbakken goed bijvullen 
4.6 na het bijvullen de voorraadbakken op dezelfde 

plaats terugzetten 
4.7 voorraadbakken op de juiste afstand van het 

lichaam plaatsen 
4.8  beoordelen van de positie van het product en dit 

zo draaien dat de juiste positie bereikt wordt 
4.9 opstaan en nieuw materiaal halen 
4.10 wegzetten van onderdelen/hulpmiddelen die niet 

(meer) nodig zijn en eventueel de uitvoering 
belemmeren 

 
5.1 problemen (m.b.t. materiaal en hulpmiddelen) 

signaleren 
5.2 zelf het initiatief nemen voor een oplossing 
5.3 een effectieve oplossing zoeken 
 
6.1 steeds in dezelfde volgorde werken 
6.2 werken in de volgorde van de onderdelen (in de 

voorraadbakken) op tafel 
 
7.1 nakijken of er onregelmatigheden zijn in het 

taakverloop 
7.2 foutief geassembleerde mechanismen corrigeren 
 
8.1 met één hand de ketting vasthouden terwijl de 

andere hand het schakeltje vasthouden 
8.2 bij het schakelen van de ketting beide uiteinden 

van de ketting bij de hand hebben 
8.3 de ketting zo om de knop houden dat het kapje 

erop geplaatst kan worden 
8.4 vanuit het midden van de ketting deze opwinden 
8.5 de gebundelde ketting nog eens goed bij elkaar 

duwen voordat het elastiekje erom gaat 
 
9.1 zoekend kijken om iets te vinden op de tafel of op 

iets vooruit lopen 
9.2 een moment wachten voordat er verder wordt 

gegaan met werken 
 

Figuur 2: Werkzaamheden tijdens een montageopdracht (Timmer, 1992). 
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Verder valt er over deze activiteit nog het volgende te zeggen. Een analyse van deze 
activiteiten leidt tot drie clusters algemene vaardigheden3: 
• algemene vaardigheden die betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten 

vóór het maken van het product;  
• algemene vaardigheden voor wat betreft de inrichting de werkplek;  
• algemene vaardigheden die de kwaliteit van het werk bepalen. 
Deze algemene vaardigheden zijn geven in de tabel van figuur 3. 
 

Algemene vaardigheden vóór 
het maken van het product 

1. halen van de onderdelen 
2. bepalen van de volgorde van de montage 
3. plaatsen van de onderdelen  
4. bepalen van de positie van het product 
5. gebruik van het gereedschap  
6. gebruiken van malletjes 

Algemene vaardigheden voor 
het inrichten van de werkplek 

7. gebruiken van voorraadbakken 
8. bepalen van het formaat van de voorraadbakken 
9. vullen van de voorraadbakken 
10. opstelling voorraadbakken afstemmen op de montage 

volgorde 
11. bakken binnen handbereik zetten 
12. gebruik van afvalbakjes 
13. gebruik van bak voor gereed product 
14. overzichtelijk houden van de werkplek 

Algemene vaardigheden voor 
het bewaken van de kwaliteit 

15. zelfcontrole 
− gebruik van voorbeeld bij het halen van de onderdelen 
− gebruik van voorbeeld bij het bepalen van de montage 
− volgorde en montage van de onderdelen 
− nakijken van het product 

Figuur 3: Overzicht van algemene vaardigheden (Timmer, 1992). 
 
Timmer (1992, 1994) geeft een uitvoerige rapportage over het onderzoek dat tijdens de 
implementatie van de leergang plaats gevonden heeft. Zijn slotconclusie is dat de 
effecten van de leergang opgevat kunnen worden als een ondersteuning van de 
uitgangspunten dat er algemene vaardigheden zijn die de kwaliteit van de uitvoering 
mede bepalen en dat de problemen die personen met een verstandelijke handicap 
hebben met generaliseren verminderen als: 
• zij algemene vaardigheden leren; 
• de docent hen de uitvoering van de taak zelf laat kiezen en  
• er veel en gevarieerde oefenmogelijkheden zijn in situaties die sterk op de 

dagelijkse werksituatie lijken. 
 
Uit het onderzoek van Timmer blijkt dat volwassenen met een verstandelijke handicap 
metacognitie kunnen leren. Dit moet dan consequenties hebben voor het onderwijs 
aan kinderen met een verstandelijke handicap. De problemen die deze groep op latere 
leeftijd heeft met generalisatie moeten ook gezien worden tegen de achtergrond van 
de leerervaringen uit het verleden. Omdat onderwijs in deze een preventieve taak heeft 
komt Timmer (1992) tot de volgende aanbeveling: ‘...Er dient onderzoek te worden 
opgezet naar de wijze waarop de uitgangspunten voor het oplossen van de problemen 
met de generalisatie uitgewerkt kunnen worden in een instructie die toepasbaar is in 
het vso-(z)mlk onderwijs aan kinderen met een verstandelijke handicap...’. 
 
Het probleem dat Timmer constateert wordt veroorzaakt door louter uit te gaan van 
een (over)gestructureerd kennisoverdrachtmodel. Er wordt vaak (teveel) voor de 
leerlingen gedacht. Met als gevolg een 'aangeleerde hulpeloosheid' (Timmer, 1994). 

 
3 Zie hiervoor ook Berlet (2003) en Damen (2007). 
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2.3 Het kennisconstructiemodel 
Wat is er dan nieuw aan het nieuwe leren? Het meest kenmerkende is de rol van de 
leerling in het leerproces: het is een kennisconstructiemodel. In dit model ligt de nadruk 
op het ondersteunen van leerlingen, die moeten proberen zelf actief hun kennis op te 
bouwen. Kennis wordt gezien als een persoonlijk bouwwerk van de leerlingen 
(constructivisme). De leerling moet nieuwe informatie interpreteren vanuit zijn al 
bestaande kennisbestand en vervolgens die informatie in dat kennisbestand opnemen. 
Binnen deze opvatting over leren moet er bij het ontwerpen van leersituaties aandacht 
besteedt worden aan het gegeven dat de leerlingen de genoemde constructieve 
leerprocessen leren doorlopen, omdat niet alle leerlingen dat uit zichzelf doen 
(Teurlings, 1993). De instructie moet erop gericht zijn leerlingen te ondersteunen bij het 
leren zelf actief hun eigen kennis op te bouwen.  
 
Het is vooral de aandacht voor het feit dat niet louter de leerstof, maar ook de kennis 
over leerprocessen centraal staat. In het nieuwe leren gaat het dus ook over het 
arrangeren van het leren. Zo ontstonden begrippen als:  
• contextueel leren (Damen, 2003); 
• vanuit het lerende individu bezien het construerende leren (Damen, 2003) en 
• vanuit de sociale verbanden bezien het coöperatieve leren (Simmerling, 2004).  
Al deze concepten gaan ervan uit dat de mens de mogelijkheid heeft om te leren, in de 
zin van het vermogen om te profiteren van tot informatie verwerkte (nieuwe) 
waarneming (ervaring). Ook het arrangeren van leren, het organiseren van een lerende 
omgeving (de lerende school, de lerende maatschappij, de lerende organisatie) betreft 
het didactische optimaliseren van leerprocessen zodat de lerende mens daar binnen 
optimaal kan functioneren. Onderwijs krijgt daarmee de volgende karakteristieken:  
• actief  

onderwijs dat een actieve en zo zelfstandig mogelijk lerende leerling centraal stelt; 
• breed 

onderwijs dat zich richt op een brede persoonlijke en maatschappelijke vorming 
van alle leerlingen, maar dat wel nadrukkelijk tegenwicht biedt aan overlading en 
versnippering; 

• creatief en contrastrijk 
onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen, zo veel mogelijk aansluit 
bij verschillen die er zijn, en deze verschillen ook benut. 

 
Didactisch houdt dit in er onderwijsleersituaties gecreëerd moeten worden waardoor 
leerlingen tot betekenisvol leren kunnen komen. Voor dit betekenisvol leren geldt dat: 
• het een actief, constructief, cumulatief, zelfgestuurd en doelgericht proces is;  

Het proces is actief omdat de leerling leeractiviteiten uit moet voeren. Het is 
constructief omdat de leerling nieuwe informatie moet interpreteren vanuit zijn al 
bestaande kennisbestand en die nieuwe informatie vervolgens in dat 
kennisbestand moet opnemen. Dit leidt dan vanzelfsprekend tot het cumulatieve 
aspect van betekenisvol leren. Leren is voortbouwen op voorgaande leerprocessen 
en leerresultaten. Met zelfgestuurd en doelgericht wordt benadrukt dat er een eigen 
verantwoordelijkheid is bij de leerling. 

• er bij het ontwerpen van leersituaties aandacht moet zijn voor het leren doorlopen 
van de genoemde actieve, integrerende, constructieve, en reconstructieve 
leerprocessen.  
De instructie moet erop gericht zijn leerlingen te leren zelf actief hun eigen 
kennisbestand op te bouwen. We zouden het ook anders kunnen zeggen: ‘leren 
leren‘ komt de leerling niet aanwaaien, we moeten leerlingen ‘leren leren’. 
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Basis voor de constructivistische theorieën is dat kennis door een externe bron niet 
rechtstreeks ‘over te dragen’ is aan leerlingen, maar dat kennis het resultaat is van 
leeractiviteiten van die leerlingen. Door die leeractiviteiten geeft de leerling op een 
actieve wijze betekenis aan de informatie die hem bereikt. Door telkens opnieuw 
betekenis te verlenen aan de nieuwe informatie, bouwt de leerling zijn kennisbestand 
verder uit, structureert, reviseert en verfijnt hij zijn persoonlijke opvattingen en 
theorieën van de wereld om hem heen. Cruciaal daarbij is dat het onderwijs aansluit bij 
de informatie waarover de leerling al beschikt.4 Deze voorkennis moet geactiveerd 
worden zodat de leerling de gelegenheid krijgt om zijn kennisbestand te bewerken door 
nieuwe informatie op te nemen, door zelf de informatie te herstructureren en toe te 
passen.  
 
Leren bouwt voort op voorgaand leren. Dat betreft dan zowel de inhoudelijke kant als 
de wijze van leren. Van der Sanden (1997) benoemt dit met het persoonlijke 
referentiekader als een impliciete subjectieve leertheorie van de lerende op basis van 
het voorgaande leren. De woorden impliciete subjectieve zijn niet voor niets cursief 
weergegeven. In het verleden kan er van alles misgegaan zijn. Met als gevolg dat de 
lerende op een inadequate wijze de werkelijkheid zal benaderen. Bij zml-leerlingen 
speelt dit probleem uitdrukkelijk. Reden om in hoofdstuk 4 'Interfererende mentale 
schema's' daar uitvoerig op terug te komen.  
 
Vanuit constructivistisch perspectief kan de ontwikkeling van competenties worden 
opgevat als het in interactie met bijvoorbeeld medeleerlingen, docenten 
praktijkbegeleiders (van der Sanden, 2004): 
• uitbreiden en steeds beter organiseren van een bepaalde kennisbasis en in het 

verlengde daarvan continu verbeteren van vaardigheden; 
• uitbreiden, bijstellen en verfijnen van de daarop betrekking hebbende persoonlijke 

leer- en actietheorieën; 
• verder personaliseren en integreren van verschillende aspecten van bekwaamheid. 
 
2.4 Misvattingen over het 'nieuwe leren' 
In het voorgaande is de eigen, actieve en zelfstandige rol van de leerling benadrukt bij 
het ontwikkelen van kennis en competenties. Over dat competentie gericht leren 
bestaan nogal wat misverstanden. Op één daarvan willen we hier even bij stil staan5. 
Competentiegericht leren betekent allerminst dat instructie, uitleg of vormen van 
klassikaal onderwijs daarmee uit de tijd zijn omdat dat de leerlingen zouden 
verhinderen zelf actief kennis te construeren. Of sterker nog dat zwakke leerlingen 
vooral te maken moeten krijgen met klassikaal lesgeven en directe instructie, omdat zij 
niet in staat zouden zijn om zelf actief kennis te construeren. Dit berust op een 
vermeende tegenstelling instructivisme-constructivisme. Ook tijdens klassikale lessen 
en wanneer de docent iets uitlegt of voordoet kunnen de leerlingen, ook de zwakkere, 
een actieve rol spelen en kennis construeren. Aan de andere kant slagen veel 
leerlingen, ook de betere, er niet in constructief en competentie gericht te leren in 
situaties waarin de docent minder prominent aanwezig is en waarin een (te) groot 
beroep gedaan wordt op het zelf ontdekkend leren uit ervaringen.  
 

 
4 '... People do not come as empty vessels to learning ...' (Resnick, 1989: p. 5). 
5 Van der Sanden (2004) gaat uitvoerig in op deze misverstanden.  
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We zouden het ook anders kunnen zeggen. Het gaat in het onderwijs niet alleen meer 
om ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarmee’ zoals dat het geval was in het kennisoverdrachtmodel, 
maar ook om ‘waardoor’, wanneer’ en ‘waarom’. Het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarmee’ heeft 
dan betrekking op beroeps of vakgebonden kennis en vaardigheden. Het ‘waardoor’, 
wanneer’ en ‘waarom’ heeft betrekking op vakoverstijgende vaardigheden.  
 
Daarmee komen we op een kennismodel in drie lagen: 
• laag 1: het vakspecifieke ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarmee’; 
• laag 2: het vakoverstijgende ‘waardoor’, wanneer’ en ‘waarom’; 
• laag 3: de processen die het leren en werken reguleren. 
Schematisch komen we daarmee bij het kennismodel van figuur 4 
 

 
Figuur 4: Een vernieuwd kennismodel. 

 
Dit model in drie lagen maakt duidelijk dat er een grote valkuil is. De terechte aandacht 
die er op dit moment is voor algemene (beroeps)competenties mag niet leiden tot 
‘...het doet er niet toe wat leerlingen leren, als zij maar leren leren...‘. Basiskennis en 
basisvaardigheden zijn gewenst en noodzakelijk. Een goed georganiseerd en 
toegankelijk kennisbestand is een van de peilers voor competent gedrag. Voor het 
weten ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarmee’ is een systematische uitleg gevolgd door practice and 
drill zonder meer goed bruikbaar.  
 
2.5 Constructivisme en zml 
 
2.5.1 Leeractiviteiten 
Het onderwijsaanbod voor zml moet zoveel mogelijk een ‘totaalpakket’ zijn, waarmee 
leerlingen worden toegerust op zelfstandig mogelijk functioneren ná het onderwijs. Het 
moet zowel gericht zijn op competenties voor arbeid (A-competenties) als ook voor 
zelfzorg/zelfredzaamheid (Z-competenties) (Berlet, 2003). Deze competenties vragen 
om een mix van kennis en vaardigheden. Op school krijgen leerlingen niet alleen te 
maken met verschillende leerinhouden maar ook met verschillende leersituaties. 
Vanuit het perspectief van de leerling kunnen bijvoorbeeld de volgende leersituaties 
worden onderscheiden: 
• op school luisteren naar uitleg van de leraar; 
• op school kijken naar de leraar die iets voordoet; 
• op school leren met behulp van werkbladen. 
• thuis leren van een tv-programma; 
• op school uitvoeren van opdrachten in het praktijklokaal. 
• leren in een multimediale leeromgeving. 
• samen met andere leerlingen leren of opdrachten maken; 
• leren tijdens de stage. 
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Voor elk van deze situaties geldt dat leerresultaten niet vanzelf ontstaan maar tot stand 
komen door leeractiviteiten van de leerling zelf. Hoe meer leeractiviteiten de leerlingen 
ontplooien en hoe beter de kwaliteit van deze activiteiten, hoe beter het leerresultaat.  
 
In de tabel van figuur 5 is een indeling gegeven van leeractiviteiten gegeven6 (van der 
Sanden, 1995). 
 

CATEGORIE LEERACTIVITEIT 
1 Afstemmen 1.1 Vaststellen doel en criteria 

1.2 Oproepen relevante voorkennis 
1.3 Inschatten discrepantie 
1.4 Maken van plan 

2 Informatie verwerken 2.1 Informatie begrijpen 
2.2 Informatie integreren 
2.3 Informatie toepassen 

3 Bewaken 3.1 Toetsen 
3.2 Diagnosticeren 
3.3 Bijsturen 

4 Beoordelen 4.1 Leerresultaat beoordelen 
4.2 Leeractiviteiten beoordelen 
4.3 Conclusies trekken 

Figuur 5: Soorten leeractiviteiten. 
 
Door de leeractiviteiten 4.2 ‘Leeractiviteit en beoordelen’ en 4.3 ‘Conclusies trekken’ uit 
de categorie ‘Beoordelen’ kom je weer in de categorie ‘Afstemmen’. Daarmee ontstaat 
een cyclus van ‘afstemmen-informatie verwerken/bewaken-beoordelen’.  
 

 

 
Figuur 6: De cirkel gesloten 

 
Vergroten van leervermogen betekent dat de leerling leert de leeractiviteiten uit deze 
cyclus in toenemende mate zelfstandig uit te voeren: 
• in elk van de hierboven beschreven situaties; 
• voor verschillende vakken en leerinhouden. 
Er ontstaat een ‘ontwikkelingsspiraal’. Hoe de leeractiviteiten er concreet uitzien, hangt 
af van de leersituatie en de leerinhouden, maar altijd speelt elke leeractiviteit een rol.  
 
Leren kan het best plaatsvinden in de context van de verschillende vakken waar de 
leerling mee te maken krijgt. Bij iemand die heel goed is in leren, lijkt het leren (i.c. het 
uitvoeren van de dertien leeractiviteiten) haast vanzelf te gaan. Voor iemand die nog 
moet leren te leren kan het helpen zichzelf bij het leren regelmatig (en in eerste 
instantie bewust en expliciet) een aantal vragen te stellen. 
 

 
6.  Het is mogelijk fijnere indelingen te maken.  



 

⏐ 17 

Voor elk van de 13 leeractiviteiten hebben we hier een aantal vragen geformuleerd.  
 

AFSTEMMEN  
LEERACTIVITEIT MOGELIJKE VRAGEN 
1.1 Vaststellen doel en criteria Waar gaat het over? Waartoe dient het? Wat is het 

nut ervan? Welk doel moet ik bereiken? Wanneer 
ben ik klaar? Hoe kan ik zien dat ik het doel bereikt 
heb? Hoe kan ik zien dat ik klaar ben? 

1.2 Oproepen relevante voorkennis Wat weet ik er al van? Wat kan ik al? Waar ging het 
vorige hoofdstuk over? Waar ging de vorige les 
over? Waar heb ik dit eerder gezien? Waar doet me 
dat aan denken? 

1.3 Inschatten discrepantie Hoe moeilijk vind ik dit? Vind ik dit leuk? Wat voor 
moeilijkheden verwacht ik? Hoe zeker ben ik van 
mijn zaak? Heb ik voldoende zelfvertrouwen? Heb ik 
voldoende aandacht? Hoe zou ik het aanpakken? 

1.4 Maken van plan Hoe zal ik het aanpakken? Hoe kan ik het beter niet 
aanpakken? Waar zal ik mee beginnen? Hoeveel 
tijd zal het me kosten? Hoe bereik ik het doel? Wat 
zal ik doen als ik iets niet snap? Wat zal ik doen als 
ik iets niet kan? Hoe kan ik voorkómen dat ik in 
problemen kom? Waar moet ik speciaal op letten? 
Hoe kan ik mezelf oppeppen? Hoe zorg ik voor 
aandacht? Hoe zorg ik voor zelfvertrouwen? 

Figuur 7: Leeractiviteiten bij afstemmen. 
 
Informatie verwerken en bewaken gaan in de praktijk van het leren samen. Daarom 
worden deze twee soorten leeractiviteiten in relatie tot elkaar uitgewerkt. 
 

INFORMATIE VERWERKEN EN BEWAKEN 
LEERACTIVITEIT MOGELIJKE VRAGEN 
2.1 Informatie begrijpen 
3.1 Toetsen 
3.2 Diagnosticeren 
3.3 Bijsturen 

Begrijp ik wat ik zie, lees, hoor? Hoe komt het dat ik 
niet begrijp wat ik zie, lees, hoor? Wat moet ik doen 
om ervoor te zorgen dat ik begrijp wat ik zie, lees, 
hoor? 

2.2 Informatie integreren 
3.1 Toetsen 
3.2 Diagnosticeren 
3.3 Bijsturen 

Kan ik relaties leggen tussen wat ik moet leren en 
wat ik al weet, vind, heb meegemaakt? Hoe komt 
het dat het me niet lukt om relaties te leggen tussen 
wat ik moet leren en wat ik al weet, vind, heb 
meegemaakt? Wat moet ik doen om relaties te 
leggen tussen wat ik moet leren en wat ik al weet, 
vind, heb meegemaakt? 

2.3 Informatie toepassen 
3.1 Toetsen 
3.2 Diagnosticeren 
3.3 Bijsturen 

Kan ik wat ik geleerd heb toepassen? Kan ik er iets 
mee doen? Hoe komt het dat het me niet lukt om toe 
te passen, er iets mee te doen? Hoe zorg ik ervoor 
dat het me lukt het toe te passen, er iets mee te 
doen? 

Figuur 8: Leeractiviteiten bij informatie verwerken en bewaken. 
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BEOORDELEN  
LEERACTIVITEIT MOGELIJKE VRAGEN 
4.1 Leerresultaat beoordelen Heb ik het doel bereikt? Waar zie ik dat aan? Wat is 

goed? Wat is fout of minder goed? 
4.2 Leeractiviteiten beoordelen Heb ik goed geleerd? Hoe weet ik dat? Welke 

leeractiviteiten heb ik goed gedaan? Welke niet? 
Welke ben ik vergeten? Heb ik volgens plan 
gewerkt, geleerd? Ben ik afgeweken van mijn plan? 

4.3 Conclusies trekken Hoe komt het dat ik het gedaan heb zoals ik het 
gedaan heb? Waarom ben ik afgeweken van mijn 
plan? Hoe komt het dat ik mijn doel niet/wel bereikt 
heb? Waar moet ik de volgende keer op letten? Wat 
moet ik de volgende keer beter doen? Aan welke 
onderdelen van de leerstof moet ik de volgende keer 
speciaal aandacht schenken? Aan welke 
leeractiviteiten moet ik de volgende keer speciaal 
aandacht schenken? 

Figuur 9: Leeractiviteiten bij beoordelen. 
 
Wanneer een leerling zich een bepaalde vraag stelt en die beantwoordt, voert hij in 
feite de betrokken leeractiviteit uit. Leerlingen moeten leren zich dergelijke vragen te 
stellen in de verschillende leersituaties waarin zij zich kunnen bevinden. 
 
2.5.2 Leeractiviteiten toegepast op verschillende leerinhouden 
In deze paragraaf geven we enige voorbeelden van leeractiviteiten bij verschillende 
leerinhouden en in verschillende leersituaties. Het is in dit kader niet mogelijk om dit 
volledig uit te werken voor alle denkbare combinaties van leeractiviteiten, leerinhouden 
en leersituaties. 
 
Voorbeeld 1: het maken van een werkvolgorde 
De leerling moet een werkvolgorde op stellen voor het maken van een vogelhuisje. 
Uitgangspunt daarbij is een gegeven voorbeeld. 
 

HET MAKEN VAN EEN WERKVOLGORDE 
LEERACTIVITEIT LEERLINGACTIVITEIT 
1.1 Vaststellen doel en criteria Alle onderdelen en het benodigde gereedschap 

staan klaar. De leerling bekijkt het model en het 
afgemonteerde model. 

1.2 Oproepen relevante 
voorkennis 

De leerling weet dat hij het gereedschap kan 
hanteren en dat hij dit gereedschap eerder gebruikt 
heeft. Hij kent de veiligheidseisen en hoe lucht en 
elektriciteit aan te sluiten. 

1.3 Inschatten discrepantie De leerling herinnert zich dat hij het moeilijk vindt 
om nieten recht in het hout te schieten en dat het 
met een mal gemakkelijker gaat. 

1.4 Maken van plan De leerling zoekt de mal op en controleert of hij de 
juiste maat nieten heeft. Hij vraagt de begeleider dit 
te controleren. 

2.2 Informatie integreren 
3.1 Toetsen 
3.2 Diagnosticeren 
3.3 Bijsturen 

Het nieten gaat nog niet goed. De leerling verandert 
de opstelling van de mal en probeert het nog eens. 
Na drie pogingen vindt hij de juiste opstelling van de 
mal t.o.v. het gereedschap en het product en lukt 
het de nieten recht in te schieten. Hij vraagt de 
begeleider of het resultaat goed is. 

4.1 Leerresultaat beoordelen De leerling blijft de gekozen werkvolgorde hanteren 
en ervaart dat het resultaat blijvend goed is. Hij 
neemt zich voor dezelfde volgorde de volgende keer 
weer te kiezen.  

Figuur 10: Het maken van een vogelhuisje.  
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Voorbeeld 2: Het monteren van een pen 
Het in elkaar zetten van pennen bestaande uit negen onderdelen: kopstuk, onderstuk, 
ringetje, veertje, drukknop, sierpin, puntstuk, bovenstukje stift en stift. Bij de montage 
moet gebruik gemaakt worden van een hulpstuk.  
 

HET KIEZEN VAN GEREEDSCHAP 
LEERACTIVITEIT LEERLINGACTIVITEIT 
1.1 Vaststellen doel en criteria De leerling bekijkt een gemonteerde pen en 

probeert of de pen goed functioneert. 
1.2 Oproepen relevante voorkennis De leerling bedenkt hoe hij eerder producten heeft 

gemonteerd, al dan niet met hulpmiddelen. Hij weet 
dat de voorraadbakken in de goede volgorde 
moeten staan. 

1.3 Inschatten discrepantie De leerling vraagt zich af of hij de juiste volgorde 
van monteren weet. 

1.4 Maken van plan De leerling controleert of hij alle onderdelen heeft. 
Hij bedenkt een plan voor het monteren en plaatst 
de voorraadbakken op volgorde. ‘Welk hulpstuk zou 
hij moeten gebruiken?’. Hij besluit om het aan de 
begeleider te vragen.  

2.1 Informatie begrijpen 
3.1 Toetsen 
3.2 Diagnosticeren 
3.3 Bijsturen 

De leerling luistert naar de uitleg van de begeleider 
over het hulpstuk. Merkt dat iets hem niet duidelijk is 
en vraagt aan de begeleider het een en ander voor 
te doen. 

2.2 Informatie integreren 
3.1 Toetsen 
3.2 Diagnosticeren 
3.3 Bijsturen 

De leerling gaat aan de slag. Hij gebruikt het 
hulpstuk zoals de begeleider het voorgedaan heeft.  

4.1 Leerresultaat beoordelen De leerling heeft de pen in elkaar gezet en 
controleert of het mechanisme werkt. Zo niet: 
opnieuw (een gedeelte) monteren. 

4.2 Leeractiviteiten beoordelen De leerling controleert of hij de voorraadbakken in 
de goede volgorde staan en past deze zonodig aan.  

4.3 Conclusies trekken De leerling weet nu hoe een pen te monteren en 
tracht bij de volgende pennen het tempo van 
monteren te verhogen. 

Figuur 11: Het kiezen van gereedschap. 
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Voorbeeld 3: Het vullen van zakjes 
De leerling oefent in het praktijklokaal een reproductieve psychomotorische 
vaardigheid: het vullen van zakjes. 
 

EEN REPRODUKTIEVE PSYCHOMOTORISCHE VAARDIGHEID 
LEERACTIVITEIT LEERLINGACTIVITEIT 
1.1 Vaststellen doel en criteria De leerling hoort dat hij zakjes met 30 gram noten 

moet vullen.  
1.2 Oproepen relevante 

voorkennis 
De leerling bedenkt dat hij daarvoor verschillende 
dingen nodig heeft: weegschaal, zakjes, 
sealapparaat, noten en overdozen. Het afstellen van 
de weegschaal is nogal moeilijk. 

1.3 Inschatten discrepantie De leerling vraagt zich af: Weet ik nog hoe de 
weegschaal afgesteld moet worden? Is de instructie 
van de weegschaal nog aanwezig?  

1.4 Maken van plan De leerling vraagt naar de grootte van de zakjes en 
naar het aantal zakjes dat gevuld moet worden. Hij 
vraagt om een zakje dat al klaar is en gaat de 
materialen en het gereedschap bij elkaar zoeken. Hij 
controleert of alles aanwezig is en of hij aan het 
werk kan. De leerling weet dat precies 30 gram 
afwegen niet lukt. Hij vraagt de begeleider of het 
tussen 28 en 32 gram mag zijn.  

2.1 Informatie begrijpen 
3.1 Toetsen 
3.2 Diagnosticeren 
3.3 Bijsturen 

De leerling heeft al eerder afgewogen en geseald. 
Hij stelt de weegschaal af en sluit het sealapparaat 
aan op de elektriciteit. Hij gaat aan de slag en vraagt 
na 20 zakjes aan de begeleider of het goed gaat. 

4.1 Leerresultaat beoordelen De leerling controleert of de werkvolgorde goed is 
en of de productie snel genoeg gaat. Zo nodig 
worden onderdelen verplaatst. 

4.2 Leeractiviteit beoordelen De leerling weet nu hoe hij het snelst 30 gram noten 
in zakjes kan verpakken. Hij merkt dat het anders is 
dan bij het verpakken van bijvoorbeeld gedroogd 
fruit. 

4.3 Conclusies trekken De leerling merkt het verschil met andere 
verpakkingsactiviteiten. De leerling weet de reden 
van het verschil of vraagt ernaar 

Figuur 12: Leeractiviteiten bij het vullen van zakjes. 
 
Zoals al is opgemerkt ontstaan kennis en vaardigheden, als leerresultaat, niet vanzelf 
maar komen deze tot stand door leeractiviteiten van de leerlingen (van der Sanden, 
1995). Daarvoor dienen zij informatieverwerkingsactiviteiten te verrichten die leiden tot 
een relatief duurzame verandering in of uitbreiding van kennis en vaardigheden. 
Kennis en vaardigheden kunnen meer of minder duurzaam zijn; ze kunnen meer of 
minder functioneel zijn. Kennis en vaardigheden zijn duurzaam en functioneel indien 
de leerling bereid en in staat is deze verworvenheden toe te passen in nieuwe leer- en 
toepassingssituaties binnen of buiten de school. 
 
Wanneer dit, het vergroten van leervermogen van de leerlingen, tot de kerntaken van 
het onderwijs behoort, dan betekent dat dat leerlingen moeten leren deze 
leeractiviteiten zelfstandig uit te voeren. Hoe de leeractiviteiten er concreet uitzien, 
hangt af van de leersituatie en de leerinhouden. 
 
2.5.3 Instructie en leeractiviteiten 
De centrale vraag bij het ontwerpen van leersituaties is: ‘Op welke wijze kan een 
krachtige leeromgeving worden gecreëerd die ertoe bijdraagt dat het leervermogen van 
leerlingen wordt vergroot, waardoor zij de bereidheid en de vaardigheid ontwikkelen 
relevante en doelgerichte leeractiviteiten toe te passen op de aan de orde zijnde 
leerinhouden?’. Bij het kiezen van de daarvoor geëigende didactische maatregelen 
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moet onder meer rekening gehouden worden met de structurering en ordening van 
leerinhouden, de presentatie van leerinhouden, het oproepen en begeleiden van 
leeractiviteiten en de motivatie van de leerlingen. De weg van docent gestuurd 
onderwijs naar leerling gestuurd is er een waarbij sprake van een toenemende 
verantwoordelijkheid van leerlingen voor het zelf uitvoeren van verschillende 
leeractiviteiten. Schematisch is dat weergegeven in figuur 13. 
 

CATEGORIE LEERACTIVITEIT UITVOERING 
AFSTEMMEN:  vaststellen doel en criteria 

 oproepen relevante 
voorkennis 

 inschatten discrepantie 
 maken van plan 

 
docent gestuurd 

 
leerling gestuurd 

INFORMATIE VERWERKEN:  informatie begrijpen 
 informatie integreren 
 informatie toepassen 

docent gestuurd 
 

leerling gestuurd 
BEWAKEN:  toetsen 

 diagnosticeren 
 bijsturen 

docent gestuurd 
 

leerling gestuurd 
BEOORDELEN:  leerresultaten beoordelen 

 leeractiviteiten beoordelen 
 conclusies trekken 

docent gestuurd 
 

leerling gestuurd 

Figuur 13: Leeractiviteiten bij docent/leerling gestuurd onderwijs. 
 
Voor de dagelijkse schoolpraktijk komen dan uit bij een van de sleutelbegrippen van 
het burgerschapparadigma: ondersteuning. In navolging van Van Gennep (2000) 
onderscheidt Damen (2005) de gradaties van ondersteuning zoals die in figuur 14 
gegeven zijn. 
 

GRADATIES VAN ONDERSTEUNING 
begeleiding ⎪
stimulering ⎪
observatie en correctie ⎪
meehelpen ⎪
plaatsvervangend uitvoeren  ⎪

kansen bieden voor zelfstandigheid 
vaardigheden gebruiken 
vaardigheden oefenen 
vaardigheden aanleren 
stimuleren tot eigen activiteit 

Figuur 14: Gradaties van ondersteuning. 
 
De weg van docent gestuurd onderwijs naar leerling gestuurd onderwijs vraagt om 
docentactiviteiten die verlopen van plaatsvervangend uitvoeren naar begeleiden. Wat 
dat concreet betekent is uitgewerkt in de matrix van figuur 15.  
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Voedingsverzorging 
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• koffie en thee zetten      

• koffie en thee inschenken en 
serveren 

     

• eenvoudige, deels voorbereide, 
maaltijd bereiden  

     

• tafel dekken en eenvoudige 
gerechten serveren 

     

• de tafel afruimen      
• afwassen 

- handwas 
- vaatwasmachine 

     

• afval scheiden en verwijderen      

Figuur 15: Voedingsverzorging en ondersteuning (Damen, 2007). 
 
In de linkerkolom zijn een aantal activiteiten gegeven die leerlingen moeten uitvoeren 
in het kader van 'voedingsverzorging'. De mate van ondersteuning die de leerling 
daarbij geboden moet worden is gegeven in de bovenste rij. Invullen van de matrix die 
daarmee ontstaat, biedt inzicht in de ondersteuning die geboden moet worden. Het 
volgende doorkijkje geeft daarvan een voorbeeld7. 
 

Activiteit 
Het kind haalt de melk uit de koelkast voor de lunch. 
 
In de groep is de tafel gedekt voor de lunch, de melk ontbreekt. De begeleider vraagt 
aan het kind: 'melk halen?'.  
Begeleider en kind gaan samen naar de keuken, halen de melk uit de koelkast en 
gaan terug naar de groep. 
Deze handeling wordt verschillende malen herhaald. 
De begeleider geeft de opdracht aan het kind en volgt het kind op korte afstand. 
De begeleider volgt het kind op groter wordende afstand 
Het kind gaat zelfstandig naar de keuken en haalt de melk. 

 
Duidelijk is dat hier sprake is van een ondersteuning die langzaam afgebouwd wordt. 
 

 
7 Activiteitenkaart C62 (Vlaskamp e.a.,2005 pag. 209) 
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2.5.4 Denken-doen-controleren 
Een van de modellen die het mogelijk maakt het 'leren leren' en het leren van 
vakspecifieke waardigheden te integreren is de Leittextmethode8. Een opleiding 
volgens de Leittextmethode bestaat uit een aantal opdrachten waarbij steeds dezelfde 
systematiek gevolgd wordt. Bij elke opdracht worden de zes fasen informeren, 
plannen, beslissen, uitvoeren, controleren en evalueren doorlopen. Deze cyclus is 
weergegeven in figuur 16.  

 

 
 

Figuur 16: De zes stappen van de Leittextcyclus. 
 
In het begin van een opleiding zal er sprake zijn van veel sturing. Het is de bedoeling 
dat de hoeveelheid en de aard van de sturing geleidelijk minder wordt9. Het algemene 
model van de Leittextmethode is te vereenvoudigen. Dan ontstaat de reeks ‘Denken-
doen-controleren’. De stappen informeren, plannen en beslissen zijn samengevoegd 
tot denken. Controleren en evalueren worden vervangen door controleren. Daarmee 
ontstaat voor de leerlingen de volgende reeks van ‘praktische’ vragen die als leidraad 
gebruikt kan worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. De tabel van figuur 17 
brengen de stappen en de 'praktische' vragen in beeld. 
 

FASE 'PRAKTISCHE' VRAGEN 
denken • begrijp ik wat ik moet doen? 

• ken ik de eisen waaraan het resultaat  
 moet voldoen?ken ik de werkvolgorde? 

• weet ik genoeg om te beginnen? 
• heb ik alles wat nodig is? 

doen • gaat het nog goed? 
• als het niet goed gaat: 

- waarom niet? 
- wat kan ik eraan doen? 
- hoe krijg ik hulp? 

controleren • voldoet het resultaat aan de eisen? 
• kan ik het nu goed? 
• gingen de drie stappen goed? 

Figuur 17: Denken-doen-controleren. 
 

 
8 Hierbij valt ook te denken aan directe instructie en strategisch handelen (ter Pelle 2005, 

Veenman 1993, 1997) en aan het Eigen Initiatief Model (Timmer 1992, 1994).  
9 Zie hiervoor Damen en van Barneveld (2000) en Damen (2007) 
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Bij een juiste uitvoering ontstaat met ‘denken-doen-controleren’ de leercyclus  
 

 
 

Figuur 18: De vereenvoudigde Leittextcyclus. 
 
Vergelijken we figuur 18 met figuur 6 dan blijkt dat de Leittextcyclus een zodanige 
structuur aan de leeractiviteiten geeft dat 'leren leren' in de opdracht ingebouwd is.  
 

CATEGORIE LEERACTIVITEIT 
1 Denken 1.1 Vaststellen doel en criteria 

1.2 Oproepen relevante 
voorkennis 

1.3 Inschatten discrepantie 
1.4 Maken van plan 

2 Doen 2.1 Informatie begrijpen 
 2.1.1 Toetsen 
 2.1.2 Diagnostiseren 
 2.1.3 Bijsturen 
2.2 Informatie integreren 
 2.2.1 Toetsen 
 2.2.2 Diagnosticeren 
 2.2.3 Bijsturen 
2.3 Informatie toepassen 
 2.3.1 Toetsen 
 2.3.2 Diagnosticeren 
 2.3.3 Bijsturen 

3 Controleren 3.1 Leerresultaat beoordelen 
3.2 Leeractiviteiten beoordelen 
3.3 Conclusies trekken 

Figuur 19: Leeractiviteiten in de vereenvoudigde Leittextcyclus. 
 
Door die structuur langzaam af te bouwen wordt het mogelijk de leerlingen te leren 
'leren leren'. In de praktijk betekent dit dat de mate van ondersteuning afgebouwd moet 
worden. 
 
In bijlage 3 hebben, als voorbeeld een les opgenomen volgens dit model. De les is 
ontleend aan Damen en van Barneveld (2000). De structuur van denken > doen > 
controleren is hierin duidelijk herkenbaar. Ook blijkt dat het met eenvoudige vragen als 
'Zijn de cadeautjes mooi?, 'Zou je ze weg durven te geven?'en 'Wat moet je de 
volgende keer anders doen?' mogelijk is de leerling aan het denken te zetten en over 
zijn eigen werk na te denken. Uit dit voorbeeld blijkt ook dat lesmateriaal, zoals dat in 
bijlage 2 gegeven is, op een eenvoudige te bewerken is tot meer constructivistisch 
onderwijsmateriaal. Al was het alleen maar door de plaatjes in de verkeerde volgorde 
aan te bieden. 
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3. ZML: een eerste verkenning 
 
 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen we tot een eerste algemene leerstijl voor zml-leerlingen. In 
paragraaf 3.2 gaan daarvoor eerst in op kennis en ontwikkeling. Ontwikkeling wordt 
daarin beschreven als een drieslag leren kennen, leren waarderen, leren gebruiken. 
Dat leidt dan in paragraaf 3.3 tot drie karakteristieken voor zml-leerlingen. Die drie 
karakteristieken leiden dan in paragraaf 3.4 tot 'Leerstijl 1: kennen, waarderen en 
gebruiken'. Deze leerstijl speelt zich af op schoolniveau. In schema: 

 
Figuur 20: Leerstijlen op drie niveaus. 
 
3.2 Kennis en ontwikkeling 
Het aanleren van weetjes of vaardigheden leidt niet automatisch tot ontwikkeling. 
Imitatie en training leiden niet automatisch tot ontwikkeling en iets leren kennen is niet 
gelijk aan ontwikkeling. Ontwikkeling kan gezien worden als een drieslag: 
• leren kennen; 
• leren waarderen; 
• leren gebruiken. 
 
Allereerst is het een vorm van kennis maken met, ontdekken, mogelijkheden aantreffen 
bij jezelf en via anderen. Mogelijkheden om de werkelijkheid mee te lijf te gaan. Je kunt 
met je stem geluiden maken. Je kunt met je hand bewegen, je kan je teen in je mond 
stoppen en je kan een ander napraten. Je kunt iemand tot een glimlach brengen. Je 
kunt, in navolging van en in samenwerking met anderen, veel over je eigen 
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mogelijkheden leren kennen. Leren wordt hier gebruikt op een manier die betekent: 
toenemend in vaardigheid om mogelijkheden in te zetten.  
 
Maar leren kennen is niet genoeg. Het geleerde wordt pas een instrument om de 
werkelijkheid echt te lijf te gaan als dat iets oplevert. Het leren kennen moet als het 
ware een innerlijke beloning opleveren. De actie, die in het leren kennen wordt 
uitgelokt, moet effect hebben, een effect dat innerlijke (onbewuste en niet noodzakelijk 
onder woorden te brengen) waardering voor die actie oplevert.  
 

Het spel bij de watertafel blijft hangen in gooien van voorwerpen in het water, dat 
geeft Marcel plezier, zeker als er nog een ander bijkomt die het ook leuk vindt. Om de 
beurt en soms tegelijkertijd worden de voorwerpen in het water gegooid. Als er een 
nieuwe activiteit wordt aangeboden die niet hetzelfde plezier oplevert of niet een 
ander voordeel oplevert dat belonend werkt, wordt in de vrije activiteit snel 
teruggegrepen naar het gooien van voorwerpen in het water. 

 
Sharon kan heel mooi zingen. Ze zingt altijd samen met anderen, nooit alleen, dat 
weigert ze, want ze vindt het eng om in de belangstelling te staan. Als er geoefend 
wordt voor de musical, zit ze aan de kant te kijken bij de repetities, want ze wil geen 
rol. Dat is niet prettig, want bijna iedereen speelt mee en op deze manier is het weinig 
gezellig op school deze maand.  
Ze doet wel mee met de koorrepetities en staat enigszins verdekt opgesteld. Ze krijgt 
extra complimenten. De vriendinnen vertellen haar met veel enthousiasme over hoe 
leuk het allemaal is en als een van de meisjes verkouden is, wordt ze gevraagd om 
‘even te helpen’ bij het koor. Aanvankelijk staat ze nog achteraan. Het zieke meisje 
komt na een week terug. Sharon blijft en geniet. Ze krijgt net als de anderen een 
mooie jurk en een bloemenkroon. Enkele jaren verder speelt en zingt ze een 
individuele rol in de musical. 

 
Kortom het moet fijn zijn om het geleerde te gebruiken. Je kunt er iets mee: orde 
scheppen of behoeften bevredigen, om jezelf beter leren kennen, of de werkelijkheid 
naar je hand zetten. Het gaat niet alleen om de immateriële werkelijkheid, maar ook 
om de sociale werkelijkheid die op die manier gekend en gewaardeerd wordt. Andere 
personen spelen in het leren kennen (aanbieden van mogelijkheden, uitlokken van 
gebruik van mogelijkheden, voor doen en meedoen en dergelijke) een belangrijke rol. 
Maar die andere speelt minstens een even grote rol in het leren waarderen 
(toenemend waarderen). Hij geeft mede waardering, straalt waardering uit voor wat jij 
kunt, geeft complimenten en glimlachen, geeft aandacht en liefde, geeft stimulans of 
afkeuring. Negatieve waardering van belangrijke personen werkt negatief op het 
beklijven van de mogelijkheden. Mogelijkheden die wel gekend worden, maar die niet 
gewaardeerd worden en geen effect resulteren verdwijnen weer.  
 
Maar ook de waardering, zowel innerlijk als via andere personen, is niet voldoende om 
het geleerde in dienst te stellen van ontwikkeling. Ontwikkeling kan gezien worden als 
toenemend greep krijgen op de werkelijkheid waardoor zelfstandig handelen in die 
werkelijkheid mogelijk wordt. Daarvoor is herhaalde kennismaking, toenemend kennis 
maken met de mogelijkheid, toenemend waarderen (innerlijk en van medemensen) 
noodzakelijk en die toename verkrijgt een mens alleen door de mogelijkheid, die zo 
gekend en gewaardeerd wordt, ook te gebruiken. Mogelijkheden die niet gebruikt 
kunnen worden verdwijnen weer.  
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Een mens heeft, ondanks de tegendruk van de werkelijkheid (vallen als je leert lopen) 
of de tegenwerking van medemensen (verbieden) de neiging zichzelf te blijven 
oefenen in het gebruik van zijn mogelijkheden. Het gebruik van mogelijkheden is een 
innerlijke drang van mensen.  
 
Maar als het leren kennen verstoord verloopt door handicaps en of een slecht werkend 
fysiologisch/neurologisch systeem dan zal de waardering voor de eigen mogelijkheden 
afnemen en de drang om die mogelijkheden te gebruiken eveneens. Bij zml-leerlingen 
is zo'n probleem aan de orde. Het fysiologisch/neurologisch verwerkingssysteem van 
de te leren kennen mogelijkheden laat te wensen over. Allerlei oorzaken zijn te 
noemen. Symptoom beschrijvingen te over voor de oorzaken van verstandelijke 
handicaps in allerlei gradaties, met of zonder multipele handicaps. Wie of aangeboren 
of verworven handicaps op dit gebied heeft, heeft het extra moeilijk met het leren 
kennen, leren waarderen en leren gebruiken van zijn mogelijkheden.  
 
Didactisch gezien is er: 
• meer geduld en tijd nodig voor alle factoren van de drieslag: leren kennen, leren 

waarderen en leren gebruiken; 
• extra instructie en veel meer uitlokkende methodieken nodig zijn dan bij kinderen 

die niet zeer moeilijk lerend. 
Het beklijven van het geleerde vormt vaak een moeilijkheid vanwege een slecht 
werkende neurofysiologische systeem, waardoor de innerlijke waardering ontbreekt. Er 
zal veel oprechte waardering moeten zijn voor elke kleine ontwikkelingsslag. 
 
Om hieraan invulling te geven dient er voldaan te zijn aan drie voorwaarden, nl: 
• dat het aanwezige potentieel10 moet nauwkeurig gediagnosticeerd worden. Dat is 

niet zo vanzelfsprekend of gemakkelijk. Zo werd er pas onlangs iets bekend van de 
gebrekkige diagnose van het vaak zeer slechte zien van zml en datzelfde geldt 
voor andere defecten aan het zintuiglijke apparaat.  

 
Robert is 12 jaar en zijn gezichtsvermogen is heel zwak. Hij wordt getest i.v.m. de 
overgang naar het vervolgonderwijs. Verbaal is Robert zo sterk dat er getwijfeld wordt 
of VSO-ZML de juiste school voor hem zal zijn. Hij wordt aanvankelijk, ondanks zijn 
slechte visus, toch met een Wisc-Rn getoetst in de tijd die er voor staat.  
In de klas zijn geen aanpassingen verricht, hij heeft onvoldoende licht, zit te ver van 
het bord en zijn schrijfschrift heeft zachte pastelkleurige lijntjes, die nauwelijks 
contrasteren tegen de achtergrond. Zijn leerachterstand is heel groot. Een expert 
vanuit cluster 1 wordt uitgenodigd om te adviseren. Ze past de test aan, vergroot 
enkele plaatsjes bijvoorbeeld en neemt de test nogmaals af. Hij blijkt een veel hoger 
IQ te scoren. 
Met voldoende aanpassingen in de klas blijkt zijn niveau meer dan voldoende voor het 
volgen van onderwijs op een school voor praktijkonderwijs. 

 
• nadat het potentieel in kaart gebracht is, moet dat potentieel geaccepteerd worden 

en zo goed mogelijk worden gecompenseerd. En ook dat is nog niet zo lang 
vanzelfsprekend. De middelen van totaalcommunicatie worden lang nog niet 
optimaal benut en zijn pas laat bedacht en er valt nog veel te compenseren.  

 
10 In constructivistische termen: de zone van naaste ontwikkeling. 



 

⏐ 28 

 
Er komen steeds meer niet of nauwelijks sprekende kinderen op de scholen voor zml. 
In de meeste scholen wordt er nog weinig of niet met spraakcomputers gewerkt. De 
logopedistes hebben weinig tijd om dit op te starten. Omdat deze leerlingen daardoor 
niet of nauwelijks kunnen communiceren hebben ze grote problemen met hun sociaal- 
emotionele ontwikkeling en hun cognitieve ontwikkeling. 

 
• er moet vanuit de persoon ondersteund worden en niet vanuit een bestaande vorm 

van zorg waarin die persoon mogelijk zou passen. Ook de afwezigheid van een 
behoefte aan ondersteuning vraagt om aandacht. Het kan zijn dat een persoon met 
een (verstandelijke) handicap niet weet welke mogelijkheden er voor hem zijn, of 
dat hij te weinig inzicht heeft in zijn identiteit om zijn behoefte te her- en erkennen.  

 
Als hieraan geen of onvoldoende invulling gegeven wordt zal de ontwikkeling 
moeizaam of zeer moeizaam verlopen of zelfs stokken.  
 
Maar zml-leerlingen hebben ook last van stoorzenders. Stoorzenders kunnen gezien 
worden als factoren buiten het kind die maken dat er niet noodzakelijke 
belemmeringen ontstaan of die maken dat mogelijkheden die er wel zijn niet worden 
gekend, gewaardeerd of gebruikt. Al met al zijn er veel factoren die de ontwikkeling 
van het zml-kind belemmeren 
 
3.3 Algemene karakteristieken voor zml 
Het didactische antwoord ligt in aandacht voor elk onderdeel van de drieslag:  
• leren kennen; 
• leren waarderen en  
• leren gebruiken.  
Deze drieslag wordt vaak vanaf het begin bemoeilijkt of ergens onderweg geblokkeerd. 
De innerlijke stijl die daarbij aansluit kan omschreven worden als: 
 

 Leerlingen leren alleen via de drieslag leren kennen, leren 
waarderen en leren gebruiken. De drieslag werkt moeizaam, 
belemmerd en vaak gebrekkig, mede daardoor langdurig en vaak 
langs bijzondere wegen. 

 

 
Kalle speelt met autootjes en zet ze steeds weer in een rijtje. De leerkracht heeft hem 
aangespoord om met de autootjes te rijden maar hij lijkt bang om geraakt te worden 
door de voeten van kinderen die naar de kast lopen of in de buurt spelen. De 
leerkracht verplaatst de bouwmat naar een rustigere hoek. Ze wacht even af wat Kalle 
gaat doen. Hij rijdt de auto’s op en neer maar zet ze na enige tijd weer in een rijtje. De 
leerkracht legt een plank schuin op de bouwkist naar de grond toe aflopend. Ze vraagt 
of hij een auto van de plank wil laten rijden. Kalle probeert het en schatert. In de 
volgende lessen vraagt hij niet spontaan om de plank. Misschien omdat de bouwhoek 
weer op de oude plek staat en de plank niet in het zicht staat. 
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3.3.1 Het leren kennen 
Zml-leerlingen geven het leren kennen snel op of houden het bij herhaald leren kennen 
van datgene wat al vertrouwd is. Een zml-leerling zal alleen leren kennen als er 
voldoende aansluiting is bij het bekende, als aarzelingen en terughoudendheid kunnen 
worden overwonnen en als het leren kennen als veilig wordt ervaren. Zijn die 
voorwaarden vervuld dan is de karakteristiek van het leren kennen als volgt te 
omschrijven.  
 

 Neem ruim de tijd om uitvoerig en intensief de eigen mogelijkheden 
in een praktisch verband van het leven te leren kennen, waarbij (al is 
het maar zeer gering) positief effect wordt gegenereerd (vreugde 
beleven aan je mens-zijn) om het proces gaande te houden.  

 

 
3.3.2 Leren waarderen 
Elk kind bezit vanaf de geboorte al één vaardigheid: het maken van contact met zijn 
omgeving. Ze kijken naar gezichten, luisteren naar stemmen. Vanaf het eerste moment 
vertonen ze hechtingsgedrag en zijn ze op zoek naar iemand die hem of haar kan 
verzorgen. Dit gedrag kan in de loop van de tijd uitgroeien tot een hechtingsrelatie en 
de daarbij behorende hechting. Zo wordt in de eerste jaren bij het kind een basisidee 
gevormd van hoe mensen zullen reageren als je in nood bent en wordt vertrouwen of 
wantrouwen gevormd. Het kind ontwikkelt een gevoel van basisveiligheid wat 
uiteindelijk de basis is voor het gedrag in sociale situaties. De kwaliteit van de 
gehechtheidsrelatie is afhankelijk van de wijze waarop de eerste verzorgers gevoelig 
zijn voor de behoeften van hun kinderen (sensitiviteit) en de mate waarin ze daarop 
reageren (responsiviteit) en is van groot belang zijn voor de ontwikkeling van het kind. 
De wijze waarop ouders of verzorgers met hun kinderen omgaan, kunnen leiden tot 
een 'veilige' of een 'onveilige hechting'. Veilige hechting is een goed contact, de ouder 
heeft het kind het gevoel gegeven er te zijn als dat nodig is. Het percentage kinderen 
met een veilige hechting ligt tussen de 60 en 70%. Kinderen die te maken hebben 
gehad met een ouder die niet of in wisselende mate (afhankelijk van de stemming of 
de problematiek van de ouder) aan de vraag om contact en bescherming heeft kunnen 
voldoen, ontwikkelen een onveilige hechtingsrelatie met hun opvoeders11. 
Bij de hier onderscheiden veilige en onveilige hechting is er, in zekere zin, sprake van 
een georganiseerd hechtingspatroon. Zo'n 15% van de kinderen past, qua gedrag, niet 
in deze categorieën. Zij laten een gedesorganiseerd of gedesoriënteerd reactiepatroon 
van gehechtheid zien. Dat kan zich uiten in chaotisch, tegenstrijdig, bizar en angstig 
gehechtheidsgedrag in aanwezigheid van de hechtingsfiguur (Wijnroks, 2006).  
Er is weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van hechting van kinderen met 
ontwikkelingstoornissen of verstandelijke beperkingen. De onderzoeken die er zijn 
beperken zich tot kinderen met een autistische stoornis en kinderen met het syndroom 
van Down12. Aan de hand van deze onderzoeken constateert Wijnroks (2006, pag. 22) 
'... We kunnen dus voorlopig concluderen dat kinderen met een autistische stoornis 
en/of een verstandelijke beperkingen veilige gehechtheidsrelaties met hun 
ouders/verzorgers kunnen ontwikkelen ...'. Een tweede conclusie van Wijnroks is dat er 
bij deze groepen vaak sprake is van een gedesoriënteerd reactiepatroon van 
gehechtheid. Hij geeft hiervoor, als mogelijke verklaring, de veronderstelling dat 

 
11 Wijnroks(2006) maakt binnen de onveilige hechting een onderscheid in onveilig 

afwerend/ambivalent gehecht (ongeveer 10%) en onveilig vermijdend gehecht (ongeveer 
20%). 

12 Bij de helft van deze groep zou er sprake zijn van veilige hechting. 
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hechting twee componenten kent: een biologische en een cognitieve component. De 
ontwikkeling van de eerste gehechtheidsrelatie is een sterk biologisch gestuurd proces 
dat weinig beïnvloedbaar is door beperkingen van het kind. Dat geldt niet voor de 
cognitieve component. Voor een georganiseerd hechtingspatroon moeten kinderen 
een verwachtingspatroon opbouwen over het gedrag van hun ouders of verzorgers. 
Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand is dat vaak teveel gevraagd. Een 
bijkomend probleem hierbij is dat zelfs sensitieve ouders vaak niet sensitief reageren. 
De hechtingssignalen die de kinderen afgeven zijn soms zo complex en tegenstrijdig 
dat zij voor iedereen lastig te interpreteren zijn.  
Hier ligt een probleem in de drieslag 'leren kennen, leren waarderen, leren gebruiken'. 
Bij hechtingsproblemen kunnen er bij zml-leerlingen problemen ontstaan bij het 'leren 
waarderen' van de eigen mogelijkheden. Er kan, in dat opzicht, zowel cognitief als 
emotioneel en sociaal een rem ontstaan. Die leidt tot een basisonveiligheid bij de 
leerling. Het sociale netwerk (en een professioneel sociaal vangwerk), zal de zml-
leerlingen daarin moeten ondersteunen. Nodig is een adequaat sensitief en responsief 
gedrag op basis van observeren en diagnosticeren. Deze problematiek kan versterkt 
worden door de groepssamenstelling. Ze kunnen snel aangestoken worden door een 
negatieve stemming van een ander in de groep en geven de innerlijke positieve 
waardering dan snel op. Op die wijze kunnen zij dan weinig steun aan elkaar geven. 
De karakteristiek die daaruit voortvloeit, kan aangegeven worden als: 
 

 Uiterst voorzichtig en terughoudend de werkelijkheid verkennen, 
weinig exploratiebehoefte, angst voor het onbekende, en behoefte 
aan persoonlijke begeleiding en externe uitingen van vertrouwen in 
de situatie.  

 

 
Didactisch gezien biedt coöperatief leren hier kansen. De mogelijkheden voor 
coöperatief leren voor zml-leerlingen zijn afhankelijk van de mate van hun beperking. 
Belangrijk is welke communicatieve mogelijkheden het kind heeft. Daarnaast is het 
belangrijk dat zij de omgangsregels in de klas kennen en zich eraan houden. Kunnen 
zij zich houden aan het om de beurt principe? Kunnen zij enige tijd in een groep 
blijven?. In feite gaat het om de mate van zelfregulering: is die groot genoeg om 
zonder directe begeleiding door de leerkracht in een groepje te werken (Förrer, 2004). 
Als dat het geval is biedt coöperatief leren zml-leerlingen mogelijkheden samen met 
verschillende groepsgenoten te werken. Ze kunnen van elkaar leren en elkaar leren 
waarderen.  
 
3.3.3 Leren gebruiken 
De zml-leerling zal door zijn beperkingen en door de stoorzenderwerking minder 
aangespoord13 worden om gekende en gewaardeerde mogelijkheden ook te 
gebruiken. Daarvoor is inzicht in de situaties, waarin het gepast is om een mogelijkheid 
in te zetten, nodig en dat inzicht ontbreekt vaak. Er is externe stimulans nodig om de 
gekende en gewaardeerde mogelijkheden ook te gaan gebruiken. Bovendien vervaagt 
datgene wat wel ooit gekend, maar weinig of niet gebruikt wordt heel snel en de 
waardering voor die mogelijkheid houdt dan op. Het arsenaal aan bekende situaties 
waarin je als zml-leerling het eenmaal gekende en gewaardeerde ook zelfstandig kunt 
toepassen is beperkt. Vaak wordt het verband tussen de situatie en de mogelijkheid 
gebruiken zonder externe hulp niet opgemerkt. De leerling wordt dan passief. De 
hierbij behorende karakteristiek is: 

 
13 De intrinsieke motivatie is gering 
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 Alleen datgene wordt spontaan gebruikt wat zeer vertrouwd is en 

zeer goed gekend en gewaardeerd wordt en verder passief 
afwachten en pas een eenmaal gekende en gewaardeerde 
mogelijkheid inzetten als anderen daartoe aansporen. Het eenmaal 
gekende en gewaardeerde snel weer vergeten en (onbewust) laten 
vervagen  

 

 
3.4 Leerstijl 1: Kennen, waarderen en gebruiken 
 
3.4.1 Typering 
Aan de hand van het gestelde in paragraaf 3.3 is nu de eerste, algemene, leerstijl te 
beschrijven.  
 

 LEERSTIJL 1: Kennen, waarderen en gebruiken: 
Leerlingen leren via de drieslag leren kennen, leren waarderen en 
leren gebruiken.  
Het leren kennen 
Ruim de tijd nemen om, ook bij veelvoudige herhaling, uitvoering en 
intensief, te leren kennen van de eigen mogelijkheden in een 
praktisch verband van het leven, waarbij (al is het maar gering) 
positief effect wordt gegenereerd (vreugde beleven aan je mens-zijn) 
om het proces gaande te houden. 
Het leren waarderen 
Uiterst voorzichtig en terughoudend de werkelijkheid verkennen, 
weinig exploratiebehoefte, angst voor het onbekende, en behoefte 
aan persoonlijke begeleiding en externe uitingen van vertrouwen in 
de situatie. 
Het leren gebruiken 
Alleen datgene spontaan gebruiken wat zeer vertrouwd is en zeer 
goed gekend en gewaardeerd wordt en verder passief afwachten en 
pas een eenmaal gekende en gewaardeerde mogelijkheid inzetten 
als anderen daartoe aansporen. Het eenmaal gekende en 
gewaardeerde snel weer vergeten en (onbewust) laten vervagen. 

 

 
Akke wil niet buiten spelen. Omdat ze toch naar buiten moet, staat ze vlakbij de muur 
en wiegt met haar lijfje heen en weer, in haar hand een blaadje. Niets lijkt haar te 
interesseren. De leerkracht stimuleert haar door haar mee te nemen naar een object: 
ze duwt af en toe aan een karretje waar Ace in zit of wiegt haar met schommelen. Dit 
lijkt Akke leuk te vinden, ze kijkt steeds om en lacht heel hard. Het lachen lijkt niet 
echt. Is ze bang? Akke geeft nooit aan dat ze die activiteit een volgende keer nog 
eens wil doen. Ze gaat steeds weer bij de muur staan. 
In de klas vindt Akke het heerlijk om te draaien aan een paar ronde schijven 
(felgekleurde plastic bordjes die met een schroef zó zijn bevestigd, dat ze als ronde 
schijven gedraaid kunnen worden). De leerkracht heeft de vader van Akke gevraagd 
om enkele ronde bordjes die ze gekocht heeft, buiten op de schutting te bevestigen: 
een bekend bord voor Akke, een bord met glitters erop en een bord met allerlei 
kleuren die werken als een tol als het bord ronddraait (de kleuren vervagen). 
Na veel aanmoedigende, stimulerende begeleiding gaat Akke nu met plezier naar 
buiten, loopt naar de andere kant van het plein en draait aan haar schijven. Soms 
komt ze op haar weg een bal tegen die rolt…..ze volgt de bal tot die stil ligt en vervolgt 
haar weg. 
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Ruben en Hayat, 12 jaar, kunnen niet fietsen, dat is lastig wanneer groep 6 buiten 
verkeersles heeft. Mirjam, de leerkracht, wil ze activeren om te leren fietsen, ze zijn 
echter bang en zonder ondersteuning durven ze niet te fietsen. Voor Mirjam zijn deze 
grote leerlingen veel te zwaar om lang te ondersteunen. Samen met de andere 
leerkrachten spreekt ze af, dat deze leerlingen elke pauze ongeveer 5 minuten 
moeten oefenen op de speelplaats. De fietszadels zijn op een dusdanige hoogte 
afgesteld dat de voeten van Ruben en Hayat plat op de grond kunnen staan, als ze 
op het zadel zitten. Ze krijgen de opdracht om elke pauze 4 rondjes te fietsen: zittend 
op het zadel, afzettend met hun voeten: een ‘benenwagen’ noemen ze het. Na een 
bepaalde tijd durft Hayat de benen van de grond te houden als ze vaart krijgt en 
Ruben neemt zelfs een aanloop. Na 2 maanden fietst Ruben zelfstandig. Zijn ouders 
zijn erg blij en verkopen de tandem, die ze overal mee naar toe namen. Hayat kan 
enkele omslagen maken, maar zet dan nog de voeten van de trappers als het te snel 
gaat. 

 
3.4.2 Didactische consequenties 
De didactische richtlijnen die uit deze leerstijlen voortvloeien zijn onder andere dat de 
zml-leerlingen: 
• veel geduld en herhaalde kennismaking nodig heeft bij het leren kennen van 

mogelijkheden. Daarbij moet gelet worden op een nauwkeurige kennis van de 
mogelijkheden met een daarop afgestemde didactiek (hulpmiddelen etc.). 

• heel veel waardering (ook mogelijkheden tot zelfwaardering) nodig heeft. Die 
waardering wordt uitsluitend gekoppeld aan lustbeleving en effect (baten), dat 
tegen de inspanning (de kosten) opweegt. 

 
Roos gaat elk jaar mee op skikamp naar Oostenrijk. Met haar grote, zware lijf en 
moeizame lichaamscoördinatie lukt het haar niet om de ski’s neer te zetten in een 
zogenaamde ‘sneeuwploeg’, zodat ze kan remmen. Haar ski’s gaan alle kanten uit en 
vooral als ze moe wordt, valt ze voortdurend. Het gemopper is oorverdovend. Het is 
een enorme klus om haar op te hijsen en haar weer voldoende moed te geven om 
verder te gaan. Zodra ze even op de been blijft, wordt ze aan alle kanten de hemel in 
geprezen en worden haar prestaties gefilmd. 's Avonds in het jeugdhotel worden de 
video-beelden bekeken en roept Roos vol trots 'Wat kan ik al goed skiën hé?' 
De leerkrachten dachten de eerste jaren dat Roos het skiën nooit onder de knie zou 
krijgen. Toch heeft ze het geleerd. De grandioze complimenten en haar rol als 
filmster hielden haar op de been. 

 
• herhaaldelijk, langdurig, maar ook effectief gebruikmaken van de geleerde 

mogelijkheden (ook die welke we in het gewone dagelijkse leven tot 
deelhandelingen rekenen14). Veel stimulans, veel geduld, veel aansporing, veel 
persoonlijk contact en vertrouwen is nodig om de negatieve stimulans en de 
negatieve effecten van de werking van de tekorten en de stoorzenders te 
overwinnen.  

• leren vindt altijd in een bepaalde context plaats. Het begrip context wordt op 
verschillende manieren gebruikt. Gemeenschappelijk daarin is dat leerlingen de 
leerstof aangeboden moeten krijgen op een realistische en voor hen betekenisvolle 
wijze. Tegen die achtergrond speelt onderwijs zich af in een, door contexten, 
gesimuleerde omgeving. Kennis is context gebonden en krijgt pas waarde in de 

 
14 Het geleerde moet vooral functioneel zijn, het moet te gebruiken zijn. 
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gebruikerscontext. En daarin zit voor veel leerlingen, en dus niet alleen bij zml-
leerlingen, een probleem. De gebruikerscontext wijkt altijd af van de context waarin 
geleerd wordt, hoe realistisch die context ook is. En daarin zit het probleem. 
Leerlingen zijn niet in staat het geleerde in andere, nieuwe situaties toe te passen. 
Het proces van decontextualiseren en recontextualiseren werkt onvoldoende15. 
Hier is maar één oplossing voor: wat geleerd is moet regelmatig in nieuwe situaties 
terug komen. Om zo het geleerde te leren gebruiken. 

 
 

 
15 In traditionele termen: er is geen transfer. 
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4. Interfererende mentale 
schema's 
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
In onze beschouwing over het constructivisme hebben we gezien dat leren voortbouwt 
op voorgaande leerervaringen. Ook hebben we aangegeven dat er in het verleden van 
alles misgegaan kan zijn. Met als resultaat dat het referentiekader voor het leren niet 
adequaat functioneert. Van der Sanden (1997) spreekt in dit verband over 
misconcepties die het leren kunnen verstoren. Met betrekking tot die misconcepties is 
van der Sanden duidelijk: ze moeten aangepakt worden. Reden om aan dat fenomeen, 
in de vorm van interfererende mentale schema's, een afzonderlijk hoofdstuk te wijden. 
 
Als eerste geven we in paragraaf 4.2 een uiteenzetting over mentale schema's én de 
wijze waarop zml-leerlingen ermee omgaan. Paragraaf 4.3 gaat over de 
interferentieladder van Senge (2001). Senge spreekt van een interferentieladder als 
een model voor de opbouw van kennis via het organiserend principe van mentale 
modellen. De mentale modellen kunnen gezien worden als de gekleurde brillen 
waarmee de werkelijkheid wordt geordend. Ze zijn ook te vergelijken met cognitieve 
schema’s, maar de modellen beslaan meer dan de cognitie. Het gaat om ordenende 
overtuigingen die ook in de relaties met anderen verankerd zijn en een belangrijke 
emotionele laag hebben. De interferentieladder leidt dan tot 'Leerstijl 2: Vasthouden 
aan interfererende mentale modellen' in paragraaf 4.4. Voor leren is een bepaalde 
instelling nodig. Senge benoemt dat met intellectueel gedrag. Dat is het onderwerp van 
paragraaf 4.5. Met als resultaat 'Leerstijl 3: Planmatig werken'. Ook deze leerstijlen zijn 
te positioneren op het eerste niveau: het schoolniveau. In schema: 

 
Figuur 21: Leerstijlen op drie niveaus.  
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4.2 Mentale schema's 
Kennis is te zien als een verzameling mentale modellen waarmee de werkelijkheid 
hanteerbaar wordt gemaakt. Deze mentale modellen worden ontleend aan 
verschillende bronnen. Als eerste bron is er de ‘common sense’, het gezonde verstand 
van een groep mensen die over bepaalde zaken in een bepaalde cultuur gelijk denken. 
Common sense gaat om vuistregels waarmee de werkelijkheid geordend wordt. 
Daarnaast heeft iedereen een bron van mentale modellen die voorkomt uit datgene 
wat men leerde uit eerdere eigen ervaringen. In de complexe maatschappij zijn de 
lessen uit het verleden vaak misleidend. Je moet ze uit kunnen trekken zoals je te 
kleine schoenen uittrekt en vervangt door nieuwe. Maar dat kan niet iedereen. Lessen 
uit het verleden blijven hangen als mentale schema’s die onbewust op de ervaringen 
uit het hier en nu worden gedrukt. Zulke starre lessen uit het verleden kunnen een 
gekleurde bril gaan vormen waarmee de werkelijkheid bekeken en gekleurd wordt. 
Zml-leerlingen hebben vaak last van dwingende mentale schema’s. Hun weerstand 
tegen verandering en de onveiligheid van de eerdere ervaringen maakt dat zij de 
lessen uit het verleden star vasthouden. Soms kennen ouders en leerkrachten die 
lessen niet of zijn ze niet in staat ze te herkennen omdat het kind met een 
verstandelijke handicap iets totaal onbegrijpelijks geleerd heeft.  
 
4.3 De interferentieladder van Senge 
 
4.3.1 De ladder 
Senge (2001) geeft een aantal kenmerken van het innerlijke op leren gerichte krachten 
van de lerende mens, en daarmee ook van het lerende kind. Hij geeft aan dat ieder 
mens geneigd is, via wat hij een interferentieladder noemt, mentale modellen te 
gebruiken. Die mentale modellen worden op de werkelijkheid gelegd om zo een vrij 
starre, maar voor de persoon in kwestie zeer aanvaardbare verklaring te hebben van 
datgene wat er in de werkelijkheid gebeurt. Die verklaringen worden als het ware met 
elke tree die men op de ladder klimt dieper verankerd in de cognitieve en emotionele 
redenering. Het staat steeds meer vast: dit is zo! Uiteindelijk zal dat tot een bepaald 
gedrag leiden, een reactief handelen ten aanzien van wat er gebeurt.  
De interferentieladder bestaat uit zeven redeneringen die de cognitief/emotionele 
verklaringen, die het gedrag voeden, verankeren. In figuur 22 is de interferentieladder 
weergegeven. 
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Tree 7: Ik neem actie gebaseerd op mijn opvattingen. 
 

 

  
Tree 6: Ik heb bepaalde opvattingen over de werkelijkheid. 
 

 

  
Tree 5: Ik trek conclusies. 
 

 

  
Tree 4: Ik doe veronderstellingen, gebaseerd op betekenissen. 
 

 

  
Tree 3: Ik voeg betekenissen toe: culturele en persoonlijke. 
 

 

  
Tree 2: Ik selecteer feiten, op grond van wat ik waarneem. 
 

 

 
Tree 1: Oftewel begane grond, de basis: Ik registreer zonder dat ik orden, dat wil 
zeggen er komen prikkels binnen die nog geen echte orde aandragen of 
geïnterpreteerd worden.  
 

Figuur 22: De interferentieladder van Senge (2001). 
 
Die redeneringen die men gebruikt bij het beklimmen van de ladder behoeven niet 
objectief of intersubjectief juist te zijn. Dat kan leiden tot onjuiste of inadequate reacties 
waarvan de persoon in kwestie zich niet bewust is van die onjuistheid of 
inadequaatheid. In tegendeel de persoon in kwestie is er van overtuigd dat dit de juist 
en adequate redenering is, zelfs als die redenering onbewust de ladder op is gesneld. 
Dat leidt ertoe dat anderen gedrag zien dat onverklaarbaar, onjuist, incompetent, 
vervreemdend of ongewenst genoemd kan worden. De ander ziet alleen de zevende 
trede, de uitkomst van de redenering, de uitkomst van de interferentieladder. De ander 
ziet als het ware alleen het topje van de ijsberg, van het mentale model. Daaronder 
zitten de overtuigende redeneringen die het mentale model voeden.  
 
Personen met een verstandelijk gehandicapte die star blijven vasthouden aan lessen 
uit het verleden (doordat hun tekorten dat nu eenmaal veroorzaken of doordat er 
sprake is van grote basisonveiligheid) kunnen voor leerkrachten ongewenst gedrag 
laten zien dat het topje van de ijsberg vormt, omdat deze kinderen snel of door 
herhaalde waarnemingen van een bepaalde situatie de interferentieladder hebben 
beklommen. Soms beklimt een leerling de interferentieladder omdat er gebrek aan 
betrouwbaarheid is, soms omdat de ervaringsordening dominant is geworden en daar 
niet adequaat op wordt ingegaan, soms doordat de onveiligheid door omstandigheden 
toeneemt, soms doordat het in paniek raakt.  
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Sytske krijgt samen met zes andere leerlingen een plaat waar allerlei woorden op 
staan. Welk woord begint met de letter m, vraagt de leerkracht. Sytske weet het niet 
direct, ze weet het vast wel, maar als iedereen naar haar kijkt, kan ze niet goed meer 
denken. ‘Ze vinden me altijd stom’, denkt Sytske. Een paar andere leerlingen maken 
rare dierengeluiden die lijken op een koe. Ze wordt nerveus van dat geluid en kan nu 
helemaal niet meer nadenken. Ze zegt ‘ik weet het niet’ en hoopt dat iedereen weer 
gewoon doet en niets meer van haar wil. De leerkracht zegt: ‘je weet het heel goed, ik 
heb het net nog verteld en gisteren wist je het wel’. Iedereen kijkt weer naar Sietse. 
‘Sietse nu moet je het echt vertellen, weet je nou echt niet wat de letter m is, kijk nou 
eens naar de bladzijde in plaats van mij, ik heb geen woorden op mijn hoofd sta’, zegt 
de leerkracht lachend. De jongens lachen nu heel hard en Sietse begint te huilen. De 
leerkracht zegt ‘ach, alweer huilen, wat is dat toch met jou en geeft haar een aai over 
haar bol en laat haar met rust. Ze wordt niet meer gevraagd om een woord aan te 
wijzen (de interferentieladder van Sietse). 
De leerkracht weet zeker dat Sietse het antwoord weet, ze heeft het gisteren nog met 
haar geoefend en toen wist ze het wel. De leerkracht heeft het gevoel dat Sietse lui is 
en gewoon geen zin heeft om een antwoord te geven. Dat doet Sietse wel vaker in de 
kring. Als je Sietse haar zin geeft zegt ze straks helemaal niets meer. Daarnaast 
maakt de leerkracht zich zorgen om haar gehuil, eigenlijk vindt ze Sietse enigszins 
een huilebalk en zo overgevoelig. Of zou er thuis iets mis zijn, denkt de leerkracht 
(interferentieladder vanuit de leerkracht). 

 
Ook de leerkracht kan een interferentieladder beklimmen. Uit gewoonte, uit frustratie, 
uit vermoeidheid, of uit laksheid. Ook dan wordt meestal alleen het topje van de ijsberg 
de bovenste tree van de ladder zichtbaar. Het is van belang dit mechanisme te 
herkennen want het is een vaak voorkomend probleem.  
 

Myrthe gaat steeds onder tafel zitten als de leerkracht even weg is om iets te halen 
uit het magazijntje. Het is heel irritant. Alle leerlingen werken goed door of blijven op 
hun plaats zitten. Ze heeft het speciaal zelfs tegen Myrthe gezegd toen ze even weg 
moest: ‘Myrthe, ik ben zo terug en jij maakt die puzzel helemaal af en blijft netjes op 
je plaats zitten’. Als de leerkracht ziet dat Myrthe weer onder tafel zit, wanneer ze 
terugkomt, geeft ze Myrthe straf in de overtuiging dat je dit soort gedrag meteen goed 
moet aanpakken, want anders gaat straks de hele groep aan de wandel. (vanuit de 
leerkracht) 
Myrthe had haar puzzel afgemaakt en wist niet wat ze nu moest gaan doen. Niets 
weerhoudt haar nu om van haar plaats te gaan. Ze vindt het ook niet prettig als de juf 
er niet is, iedereen maakt lawaai en dat vindt ze griezelig. Onder tafel is het veilig en 
zie je allemaal grappige dingen. Ze snapt de straf helemaal niet en raakt in paniek. 
(vanuit de leerling) 

 
4.3.2 De interferentieladder in praktijk 
Om duidelijk te maken hoe deze interferentieladder eenvoudig kan werken mensen 
met ernstig verstandelijk handicap, of met een leerkracht volgen hier enkele 
voorbeelden. 
 
In de voorbeelden zijn de treden van onderaf weergegeven. De redeneringen die 
achtereenvolgens gevolgd worden, moeten dus vanuit het voorbeeldkader van onder 
naar boven worden gelezen. Het gaat immers om het beklimmen van de ladder. Het is 
zaak als dat mogelijk is om het beklimmen te stoppen en te vervangen door ander, 
meer adequaat gedrag. Dat kan door het kind een ander model aan te reiken, de bril te 
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vervangen, het kind af te leiden, of op een ander spoor te zetten. Al deze didactische 
mogelijkheden kunnen per kind verschillende inhoud krijgen en per situatie vragen zij 
improvisatie en een goed observatietalent.  
 

Ines is meervoudig verstandelijk gehandicapt. Haar hersenfuncties werken dusdanig 
ongecoördineerd dat zij niet in staat is om het harde slaan van de deur (horen) in 
verband te brengen met de deur die door de wind dichtslaat (zien). Bij herhaling 
overkomt haar dat wat zij hoort en wat zij tegelijkertijd kan zien niet synchroon verwerkt 
wordt. Er is een neuronpsychologisch probleem. De interferentieladder werkt bij haar in 
het geval van de dichtslaande deur als volgt: 
• Tree 7: Ik doe mijn handen tegen mijn oren en kruip in elkaar (ik onderneem actie 

gebaseerd op de opvatting, de overtuiging dat iets mij bedreigt). 
• Tree 6: Ik hang aan de opvatting dat de werkelijkheid angstig en bedreigend is, 

veel gebeurt onverwacht en is niet met elkaar in verband te brengen. De 
samenhang tussen het geluid en het dichtslaan van de deur is zoek. 

• Tree 5: Ik trek de conclusie dat er weer iets angstigs aan de gang is. 
• Tree 4: Ik doe de vooronderstelling dat de geluiden en de bewegingen van de 

veilige ruimte (deur van het klaslokaal) mij kwaad kunnen doen. Dat is de betekenis 
die ik geef aan de gebeurtenis. De vorige keren heb ik ook geen vat gekregen op 
zulke gebeurtenissen, niemand heeft mij duidelijk kunnen maken wat er gaande 
was, iedereen stelde gerust door te zeggen dat er niets aan de hand was, maar wat 
er aan de hand was heb ik niet op kunnen pikken, ik heb dat niet als kennis aan 
mijn mentale schema’s (kennis) kunnen toevoegen. 

• Tree 3: Ik voeg betekenis toe aan wat mij via mijn zintuigen als prikkel bereikt. Ik 
voeg de betekenis toe: dit is bedreigend en angstig, mijn lichaam is in gevaar! 

• Tree 2: Ik selecteer de feiten: Ik hoor een harde knal, ik zie de deur bewegen, ik 
voel de wind die er niet was. Dat is wat ik waarneem, ik zie geen verband. 

• Tree 1: Er gebeurt iets dat geluidsgolven, beweging en verandering van 
luchtstroom veroorzaakt, dat geeft mij prikkels. 

Ook bij andere harde geluiden en onverwachte veranderingen in de fysieke omgeving 
zal Ines reageren door zichzelf terug te trekken, handen over haar oren en wiegen met 
haar bovenlijf. Dit gedrag is het topje van de ijsberg van de mentale schema’s die 
onbewust (Ines kan het niet verbaliseren) Ines gedrag bepalen. De interferentieladder 
werkt tevens als een blokkade voor het opnemen van kennis over deze werkelijkheid 
die doelmatig genoemd kan worden. 
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Alleen tree 7 van Ines wordt zichtbaar aan de leerkracht. Zij heeft ook de deur gehoord 
en zien dichtslaan maar haar interpretatie van de werkelijkheid is heel anders. Zij 
ordent de werkelijkheid vanuit haar ervaring als volgt 
oh, de buitendeur staat open die zal ik even dicht doen. Dan komt ze terug in de klas 
en ziet Ines, in elkaar gedoken wiegen met haar bovenlijf de handen aan de oren. Haar 
interferentieladder is als volgt te beschrijven: 
• Tree 7: Ik ga naar Ines toe en zeg: “Kom op meisje, niet zo wiegen, we waren aan 

het kleuren en je was zo leuk bezig. Er is niks aan de hand, doe je handen van je 
oren.....” 

• Tree 6: Ik hang aan opvattingen over de werkelijkheid: Het is niet goed als een kind 
als Ines zich zo in zichzelf terugtrekt met stereotiep gedrag. Ik moet haar daaruit 
halen. 

• Tree 5: ik trek de conclusie dat het weer mis is met Ines.  
• Tree 4: ik doe veronderstellingen gebaseerd op betekenissen. Ik zie Ines weer, ze 

valt steeds terug in oud gedrag. Ze zal wel weer ergens geen zin in hebben, steeds 
als ze het niet naar haar zin heeft doet ze dat. 

• Tree 3. Ik voeg betekenis toe aan wat ik zie op grond van persoonlijke en culturele 
vormen van gezond verstand. Ik weet dat bepaalde ernstig verstandelijk 
gehandicapten zo gaan wiebelen als ze hun zin niet krijgen, trouwens dat zeggen 
mijn collega’s ook. 

• Tree 2: ik constateer ‘feiten’: o Ines heeft weer eens de pest in, dat moet ik snel 
stoppen anders gaat het maar door en krijg ik haar er niet meer uit. 

• Tree 1: ik zie Nies met haar handen voor haar oren wiebelen met haar lichaam.  
Alleen tree 7 wordt zichtbaar in het gedrag naar Ines. Misschien legt de leerkracht aan 
de klassenassistent uit waarom ze zo met Ines omgaat vanuit tree 6, misschien vertelt 
ze de conclusie van tree 5 erbij, maar meer krijgen anderen niet te zien. Een groot deel 
van de interferentietrap blijft verborgen. Wanneer dat niet verandert zal Ines nooit leren 
hoe de prikkels uit horen en zien bij elkaar horen. Ze heeft zichzelf geleerd er bang 
voor te zijn, de leerkracht bestrijdt alleen de bovenste tree van de interferentietrap van 
Ines op de manier die haar eigen interferentietrap aanreikt. 

 
Wanneer een zml-leerling te maken heeft met verschillende leerkrachten 
(deeltijdbanen, vakleerkrachten, invallers) kan het zijn dat de interferentieladder van de 
verschillende leerkrachten verschillende didactische inzet meebrengt op hetzelfde 
gedrag van Ines. Terwijl tegelijkertijd Ines door de actie van de verschillende 
leerkrachten niet zal leren hoe ze de werkelijkheid adequater kan ordenen zodat ze 
niet meer bang hoeft te zijn.  
 
Uit deze voorbeelden blijkt dat er in het onderwijs aan zml-leerlingen allerlei zaken met 
elkaar kunnen interfereren. Een zml-leerlingen kan daar zeer gevoelig voor zijn: hij 
schiet in de 'stress'. Daarvoor is maar één remedie: BIJ STRESS DE 
INTERFERENTIELADDER BEKLIMMEN. 
 
4.4 Leerstijl 2: Vasthouden aan interfererende mentale 

modellen 
 
4.4.1 Typering 
De verschillende treden van de interferentietrap bestaan dus uit, in de loop van de tijd 
heen, opgebouwde mentale schema’s die deels worden overgedragen via de cultuur of 
via theorievorming of via verslaglegging en overleg met collega’s. De schema’s 
behoeven niet noodzakelijk op een ‘ware’ interpretatie van de feiten te berusten. De 
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interferentietrappen van de zml-leerlingen kunnen ook ontstaan zijn in de vroege jeugd, 
door traumatische ervaringen, door voortdurend geconfronteerd te worden (ook 
onbewust) met de eigen tekortschietende mogelijkheden en de daardoor opgebouwde 
overtuigingen over het functioneren van zichzelf. Omdat een interferentieladder uit 
zoveel achtereenvolgende schema’s bestaat kan het moeilijk zijn alternatieven aan te 
leren wanneer alle treden aangesproken worden door de over te dragen kennis en 
vaardigheden. De leerproblemen van de zml-leerlingen dragen ertoe bij dat het 
veranderen van de mentale schema’s van een interferentietrap moeizaam verloopt. 
Het uitschakelen van de interfererende mentale schema’s (waardoor noodzakelijke 
kennisverwerking achterwege blijft) vraagt om inzicht in de werking van die schema’s 
én om kennis over de inhoud van de interfererende schema’s. Als er sprake is van: 
gebrekkige hersenfuncties, een gebrekkig of falend geheugen, moeizame of 
disfunctionerende coördinatie en synchronisatie van de prikkelverwerking, en/of een 
lichamelijke gesteldheid die ernstig te wensen over laat, worden interfererende (ook 
onbewust werkende) mentale schema’s gemakkelijk aangemaakt. Het zeer moeilijk 
leren wordt veroorzaakt door talloze factoren, maar altijd is er sprake van cognitieve-, 
en vaak van emotionele- en sociale- incompetentie. De interfererende mentale 
schema’s worden dan maar al te gemakkelijk tot een schijnbare houvast die 
tegelijkertijd een leerstijl veroorzaakt: alles te lijf gaan met deze schijnbare houvast 
leverende mentale schema’s die ‘geleerd’ zijn uit vroegere ervaringen.  
 

 Leerstijl 2: Vasthouden aan interfererende mentale modellen 
De schema’s, overtuigingen uit vroegere ervaringen, zijn heel sterk 
bij veel zml-leerlingen. Naarmate de handicap ernstiger is worden de 
schema’s die het gevolg zijn van vroege ervaringen sterker. En waar 
het inzicht ontbreekt dat deze schema’s beter kunnen worden 
ingeruild voor adequatere schema’s blijven de vroege schema’s in al 
hun sterkte bestaan.  

 

 
Karin gooit steeds ontwikkelingsmateriaal om als ze een tijdje werkt. Ze start meestal 
goed maar na ongeveer 5 minuten gooit ze bijvoorbeeld de kralenplank in één keer 
om. Het lijkt haar plezier te geven al die vallende dingen en de reacties van de 
kinderen om haar heen. 
De leerkracht en de ouders weten niet de oorzaak van dit gedrag maar willen dit 
doorbreken door haar intensief te begeleiden om dit gedrag te veranderen. Ze maken 
samen een handelingsplan. Karin krijgt alleen dit soort materiaal als er een 
begeleidster in de buurt is. Nadat Karin enkele minuten aan het werk is, gaat er een 
begeleidster naast haar zitten en prijst haar. Ze stimuleert Karin om nog enkele 
minuten onder haar begeleiding door te gaan en geeft haar dan weer complimenten 
en een sticker. Haar vroegere schema wordt verbroken en er komt iets anders voor in 
de plaats. 
Na enkele minuten mag ze even met de cactusnaaldenpijp bewegen (regengeluid). 
Deze werkwijze doen ze 2x per dag, 4x per week. De tijd dat ze zelfstandig werkt 
wordt steeds langer. Na een maand lijkt Karin te vergeten dat gooien met dat 
materiaal zo leuk is. Ze wordt voldoende afgeleid door een activiteit die ook plezier 
geeft en er vindt steeds een interventie plaats vóór ze zich gaat vervelen en denkt 
aan het gooien met de kralen. Ze lijkt meer plezier te beleven in het maken van iets 
en alles wat daarmee samenhangt. 
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Stein is bang om aangeraakt te worden. Als hij in de kring zit gaat het meestal fout. 
Siska, een meisje uit zijn groep, gaat te dicht bij hem zitten en als zij enthousiast 
wordt, gaat zij fladderen met haar armen en raakt Stein meerdere keren zachtjes aan. 
Het is meteen mis, Stein geeft haar een mep. De leerkracht denkt ‘daar gaan we 
weer, hij slaat weer’. Samen betreden ze beiden hun interferentieladder. De 
leerkracht ziet dat Stein slaat en denkt dat hij agressief is. Als ze hem beetpakt en uit 
de kring zet, raakt Stein in paniek omdat hij wordt aangeraakt en omdat de leerkracht 
boos is. Hij begrijpt het niet en wordt steeds banger. De leerkracht heeft dit al eerder 
gedaan en Stein probeert weg te rennen. De leerkracht die hierop bedacht is, door de 
ervaring van de vorige keer pakt hem nog steviger vast. Stein raakt steeds verder in 
paniek. 

 
Marco heeft ADHD en is zml. Hij reageert op alles en iedereen die beweegt of zijn 
mond open doet. Liesbeth, de leerkracht, voelt zich door hem soms helemaal ‘leeg’ 
op het einde van de dag. Het kost haar veel energie om steeds weer te moeten 
ingrijpen en hem te moeten corrigeren. Vandaag is ze heel erg boos geworden: hij 
brak de punten van de potloden en gooide ze door de klas naar andere leerlingen. 
Toen kort daarop, een andere leerling op de grond viel en ze Marco zag schrikken, 
wist ze meteen dat hij de schuldige was. De leerkracht vindt zijn gedrag zo 
langzamerhand onaanvaardbaar (interferentieladder vanuit de leerkracht). 
 
Wat gebeurde er: 
Marco is de hele ochtend al boos. Hij is vanmorgen zonder eten de deur uit gegaan. 
Hij had te lang getreuzeld met aankleden en hij had ruzie met zijn zus gekregen. Zijn 
moeder stuurde hem zonder ontbijt naar school.  
Op het schoolplein zat Koen hem voortdurend te treiteren, daardoor bleef die 
boosheid hangen. Hij kon zich niet meer concentreren. Hij snapte niks van die 
sommen met rekenen en toen hij de juf vroeg of hij de melk mocht uitdelen, zei ze dat 
hij eerst zijn werk maar eens moest afmaken. Hij was zo boos dat hij de potloden liet 
knappen, door ze hard op de tafel te drukken. Hank naast hem, moest hier erg om 
lachen en daardoor ging Marco door met breken van de potloodpunten.  
De juf was nog nooit zo kwaad! Ze zei dat hij binnen moest blijven in de pauze. 
Daarna liep iedereen naar de gang om de jas te halen, op dat moment viel een 
meisje precies vóór hem op de grond. Marco schrok, het gebeurde onverwacht. De 
juf werd woedend op hem. Maar hij had het meisje niet geduwd, dat was Hank! 

 
4.4.2 Didactische consequenties 
Didactisch gezien is het zaak de schema’s te vervangen door andere schema’s. De 
didactische strategie die bij deze leerstijl past is te omschrijven te omschrijven als16: 
• het in kaart brengen van bij dit specifieke kind voorkomende starre interfererende 

mentale schema’s;  
• het herkennen van gedragingen die aantonen dat de leerling de interferentieladder 

beklimt; 
• het herkennen van de eigen interfererende mentale schema’s; 
• herkennen hoe men, vooral bij onvoorspelbaar gedrag, onbegrijpelijke gedragingen 

en bij ongewenst gedrag snel zelf de interferentieladder beklimt waardoor leren 
uitgesloten wordt; 

 
16 Bij extreme problemen dienen docenten hierbij ondersteund te worden door professionele 

begeleiders. 
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• aansluiten bij mentale schema’s, zelfs als zij nog ondoelmatig zijn om zo de 
mentale schema’s per trede te kunnen vervangen door doelmatiger schema’s. 
Daarvoor is veel tijd en geduld nodig, want men moet soms een hele weg van 
deeldoelen, randvoorwaardenscheppende leermomenten en obstakels verwijderen 
afleggen voordat men bij het beoogde leerdoel kan komen. Daarvoor zijn veel 
aangepaste strategieën nodig. 

 
4.5 Leerstijl 3: Planmatig werken 
 
4.5.1 Typering 
Een voorwaarde voor leren is dat leerlingen over strategieën beschikken en weten 
wanneer, waarom en hoe een strategie gebruikt moet worden om een probleem op te 
lossen. Een strategie is een bepaalde aanpak om een bepaald doel te bereiken. Ze zijn 
te verdelen in: 
• algemene strategieën zoals probleemoplossingstrategieën, aandachtsstrategieën, 

etc. en 
• vakspecifieke strategieën.  
 
De algemene strategieën vormen de basis voor de vakspecifieke strategieën. De 
vakspecifieke strategieën zijn de uitwerking van de algemene strategieën voor een 
bepaald vak of een cluster van vakken. Bij de vakspecifieke strategieën is een 
onderscheid te maken in: 
• uitvoerend handelen en 
• strategisch handelen. 
 
Bij uitvoerend handelen gaat het om leertaken over goed te structureren kennis en 
vaardigheden, die leiden tot een aanpak die volgens een vast opgezet plan of schema 
uitgevoerd moeten worden. Dit plan of schema is een algoritme. Bij het uitvoerend 
handelen gaat het om het verkrijgen van een oplossing of product. Het correct 
uitvoeren van het plan leidt altijd tot de oplossing. Bij complexere problemen werkt zo’n 
werkwijze niet en zal er sprake zijn van een oplossingsproces dat doorlopen moet 
worden om tot een oplossing of product te komen. Dit vraagt om strategisch handelen 
op basis van heuristieken en algemene denkregels. Deze vormen de leidraad voor het 
doorlopen van het proces. Strategieën gericht op strategisch handelen vragen meer 
inzicht, inventiviteit en creativiteit. De afbakening tussen algoritmen, heuristieken en 
algemene denkregels is niet altijd even scherp. Er zijn grensgebieden waarin zij in 
elkaar overlopen.  
 
Het gebruik van strategieën veronderstelt kennis over het gebruik van strategieën17. Je 
moet weten ‘Wanneer’, ‘Waar’ en ‘Hoe' een strategie te gebruiken. Daarvoor is kennis 
nodig van de eigen leerstrategieën en de toepassing ervan. Daarnaast gaat het om het 
strategisch gebruik van die kennis: zelfregulatie. Zelfregulatie is het gebruik van kennis 
over het eigen leergedrag om dat leergedrag in de gaten te houden en zo nodig bij te 
sturen18.  
 

 
17 Metacognitie. 
18 De in subparagraaf 2.5.1 besproken categorieën: afstemmen, bewaken en beoordelen. 
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Het leren van strategieën is moeilijk. Zeker de minder goede leerlingen dienen 
uitdrukkelijk instructie te krijgen in het gebruik van strategieën. Als die instructie in het 
reguliere onderwijs al gewenst is, dan geldt dat zeker voor de zml-leerlingen. De 
leerstijl die bij dit probleem hoort luidt dan: 
 

 Leerstijl 3: Planmatig werken 
Het planmatig werken van de zml-leerling is beperkt vanwege de 
mogelijkheden die hij of zij heeft m.b.t. algemene strategieën, 
vakspecifieke strategieën en metacognitie. 

 

 
Begrijpend lezen is moeilijk voor zml. Het vereist intellectuele eigenschappen. In een 
aantal gevallen kunnen de leerlingen technisch lezen, maar begrijpen niet wat ze 
gelezen hebben. Zonder een gestructureerde aanpak, begrijpen ze de tekst vaak 
alleen als een leerkracht samen een leerling vragen gaat beantwoorden. Ze passen 
deze vraagstelling niet als ze zelfstandig lezen. 
Pas door de leerlingen zeer gestructureerd leesstrategieën aan te bieden en te laten 
toepassen, leren zij zelfstandig deze strategieën te gebruiken en kunnen een tekst 
beter begrijpen. We denken hierbij aan leesstrategieën als voorspellen van wat er 
gaat gebeuren in het verhaal, of samenvatten, of een strategie als vragen kunnen 
bedenken over de tekst en moeilijke woorden kunnen ophelderen. 

 
Arezu moet volgend jaar op de fiets naar school. Eén uur per week krijgt ze in en 
buiten school verkeersles van een speciale begeleidster. In school leert ze de 
betekenis van de verkeersregels en borden en als ze gaan fietsen, moet ze vertellen 
wat de borden betekenen en hoe ze in de praktijk moet handelen. Het lukt niet best. 
Telkens moeten ze stoppen en afstappen om de borden te bespreken. Arezu kan niet 
al fietsend begrijpen en aangeven wat ze moet doen. Pas als haar ouders veel met 
Arezu gaan fietsen en het fietsen een gewoonte wordt, begint ze aan de ouders en 
aan haar begeleidster te vertellen wat de borden betekenen en kan ze er naar 
handelen. Al die handelingen zoal het fietsen op zich al, op het fietspad blijven, 
praten tijdens het fietsen, fietsen in de wind, moesten eerst beklijven voor ze toe 
kwam aan het herkennen van verkeersborden. Pas toen al die handelingen zonder 
veel nadenken waren eigen gemaakt, kon Arezu de betekenis van de borden in zich 
opnemen en toe passen. 

 
De leerkracht wil dat enkele leerlingen in groep 3 leren samenspelen. Ze zijn 
ongeveer 6 jaar en spelen naast elkaar op de bouwmat. Als Stan iets gebouwd heeft 
en Bas zich even omdraait, ligt het bouwwerk om en is er grote ruzie.  
In de huishoek roert Eef in een pan en haalt Mime het kastje leeg, Roel zit te bellen 
met zijn moeder. Als Eef Roel wil laten proeven begrijpt Roel het niet en geeft Eef 
een duw. Imme laat de kleren uit het kastje liggen en gaat een puzzel pakken.  
De leerlingen doen af en toe pogingen om samen te spelen, maar kunnen door hun 
geringe sociale kennis en taalontwikkeling niet altijd duidelijk maken wat ze willen en 
hebben moeite met plannen. Ze trekken te weinig lering van hun handelingen of van 
hun spel. Ze kunnen de ervaringen in het dagelijkse leven onvoldoende toepassen in 
hun spel. Er wordt geen verband gelegd. Als een volwassene of een oudere, meer 
handige leerling meespeelt, worden ze in het spel meegenomen en kunnen dit later 
weer herhalen of toepassen.  
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4.5.2 Didactische consequenties 
Uit het onderzoek van Timmer (1992, 1994) blijkt dat volwassenen met een 
verstandelijke handicap metacognitie kunnen leren. Dit moet dan consequenties 
hebben voor het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke handicap. De 
problemen die deze groep op latere leeftijd heeft met generalisatie moeten ook gezien 
worden tegen de achtergrond van de leerervaringen uit het verleden. Didactisch gezien 
heeft dat als consequentie dat er meer aandacht moet zijn voor het leerproces zelf. Bij 
deze leerlingen wordt nog teveel naar het product en de 'buitenkant' van het gedrag en 
het leren gekeken. Dit is een van de redenen om in hoofdstuk 2 te pleiten voor een 
constructivistische aanpak waarin er zowel bij de docent als de zml-leerling aandacht is 
voor de leeractiviteiten die leerling uitvoert. Gewenst zijn modellen waarin het 'leren 
leren' en het leren van vakspecifieke vaardigheden geïntegreerd zijn. Het in 
subparagraaf 2.5.4 beschreven model 'denken-doen-controleren' is zo'n model. 
 
Een tweede model is het door Veenman e.a (1997) ontwikkelde 'Directe instructie voor 
strategisch handelen'. Dat model is in figuur 23 weergegeven.  

 
Figuur 23: Componenten voor het model van directe instructie (Veenman, 1997). 
 
Directe instructie voor uitvoerend handelen kent vijf fasen. Daarnaast is er in elke fase 
een terugkoppeling mogelijk. Door in de fasen van presentatie, begeleide oefening en 
individuele verwerking extra aandacht te schenken oriëntatie/voorbereiding en 
reflectie/evaluatie wordt er expliciet aandacht geschonken aan leerstrategieën. Er is 
dan sprake van directe instructie voor strategisch handelen. Hierbij kan nog opgemerkt 
worden dat beide modellen tegelijkertijd in een groep te gebruiken zijn. 
 
Bij de uitwerking van de modellen gaat Veenman uit van Scaffolded-instruction. Het 
begrip ‘scaffolding’ is afkomstig uit de studies van Bruner over vroegkinderlijke 
taalverwerving en is nauw verwant aan de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van 
Vygotsky. Vygotsky geeft een ruime interpretatie aan onderwijs: het is elke 
systematische omgang tussen volwassenen en kind, gericht op de cognitieve 
ontwikkeling.  
 
In de opvatting van Vygotsky zijn er twee niveaus van ontwikkeling: 
• het actuele ontwikkelingsniveau; 
• de zone van naaste ontwikkeling. 
Het actuele ontwikkelingsniveau bepaalt waartoe een leerling zelfstandig in staat is. 
Een kind is echter, binnen bepaalde grenzen, ook in staat handelingen te imiteren. 
Door onder leiding van volwassenen te imiteren is het kind tot aanzienlijk meer in staat 
dan dat het zelfstandig kan zou kunnen doen. ‘...Tussen het niveau waarop leerlingen 
opgaven kunnen oplossen met hulp van volwassenen en het niveau waarop ze 
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zelfstandig opgaven kunnen oplossen, ligt de zone van naaste ontwikkeling...’ 
(Vygotsky, 1935 pag. 5). Voor Vygotsky ligt de relatie tussen leren en cognitieve 
ontwikkeling in de naaste zone van ontwikkeling.  
 
Taak van het onderwijs is: 
• aan te sluiten bij die naaste zone van ontwikkeling; 
• een naaste zone van ontwikkeling te creëren. 
 
‘Scaffolding’ sluit aan bij de tweede. De letterlijke betekenis van ‘scaffolding’ is van 
steigers voorzien, schragen, ondersteunen. ‘Instructional scaffolding’ is de steun die 
een leerling van de docent krijgt bij het volbrengen van taken die zonder die hulp te 
moeilijk zouden zijn. De docent reduceert de complexiteit van de situatie, geeft 
structuur, verheldert het probleem, wijst op de volgende stap die gezet moet worden, 
betrekt de leerling bij het volbrengen van de gezamenlijke taak, schept een kader en 
geeft regels die de leerling geleidelijk aan overneemt (zelfregulatie). De docent geeft 
op deze manier informatie over metacognitieve procedures. Zodra de leerling de taak 
zelfstandig kan uitvoeren, wordt de ondersteuning beëindigd, zoals een steiger wordt 
weggehaald als die niet meer nodig is (Veenman, 1997). In het model van directe 
instructie voor strategisch handelen kan deze ondersteuning geboden worden door: 
rolwisselend lesgeven, het gebruik van handelingswijzers of stappenplannen, hardop 
denken, modelleren en sociale ondersteuning door het werken in kleine groepen.  
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5. Leerstijlen en human 
dynamics 
 
 
 
 
5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk beschrijven we vier leerstijlen op niveau II: het groepsniveau. We zijn 
daarbij uitgegaan van de human dynamics zoals die door Seagel (1998) 
onderscheiden worden. Die human dynamics zijn in paragraaf 5.2 beschreven. Het 
resultaat is vier dynamieken, vier verschillende lijnen waarlangs zml-leerlingen zich 
ontwikkelen. Elke dynamiek leidt dan weer tot een leerstijl. Achtereen volgens komen 
aan de orde:  
• Leerstijl 4: Sensomotorisch, gevoelsmatig leren (paragraaf 5.3); 
• Leerstijl 5: Pragmatisch leren (paragraaf 5.4); 
• Leerstijl 6: Egocentrische leren (paragraaf 5.5) en 
• Leerstijl 7: Performaal leren (paragraaf 5.6).  
 
Voor deze vier leerstijlen geldt dat ze een opklimmende competentie hebben en van 
toepassing zijn op het groepsniveau. In schema: 
 

 
Figuur 24: Leerstijlen op drie niveaus. 
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5.2 Human dynamics 
 
5.2.1 Drie universele principes 
Human Dynamics is een indeling van wegen waarlangs personen zich ontwikkelen. 
Ontwikkelen wordt dan gezien als de manieren waarop mensen omgaan met kennis in 
hun wereld. Dat wil zeggen: 
1. omgaan met informatie;  
2. omgaan met complexe problemen;  
3. omgaan met doelen;  
4. omgaan met leer- en werktaken;  
5. omgaan met emoties;  
6. communiceren;  
7. omgaan met behoeften bevrediging en dergelijke. 
 
Seagal (1998) onderscheidt in de human dynamics drie componenten die voor de 
ontwikkeling van belang zijn, en die het innerlijk leren op een bepaalde manier sturen. 
Het zijn dus innerlijke leerstijlen in termen van ons onderwerp. Die drie kwaliteiten zijn: 
• mentale kwaliteiten; 
• emotionele kwaliteiten; 
• fysieke kwaliteiten. 
 
Uit onderzoek blijkt dat het gaat om relatief constante kenmerken waarvan de 
karakteristieken in de tabel van figuur 25 (Seagal, 1998) gegeven zijn. 
  

MENTAAL EMOTIONEEL FYSIEK 
Denken Voelen Maken 
Objectiviteit Subjectiviteit Doen 
Visie Relaties Realiseren 
Overzicht Communicatie Zintuiglijke ervaring 
Structuur Organisatie Praktisch 
Waarden Creatieve fantasie Waarneming in systemen 

Figuur 25: Drie basisprincipes. 
 
Volgens de Human Dynamics zou kennis met elk van deze kwaliteiten ontstaan. De 
Mink (2003) geeft hiervoor de volgende karakteristieken: 
• kennis als mentale activiteit: 'hersenen maken kennis'; 
• kennis als emotionele activiteit: 'in gesprekken ontstaat kennis'; 
• kennis als fysieke activiteit: 'door feiten te verzamelen ontstaat kennis. 
 
Voor het begrijpen van de leerstijlen van zml-leerlingen lijkt deze indeling van belang. 
De Mink (2003) wijst erop dat: 
• bij onderontwikkeling van de mentale kwaliteit mensen irrationeel reageren en op 

vage gronden beslissingen nemen terwijl de waarden niet geconcretiseerd worden; 
• bij onderontwikkeling van de emotionele kwaliteit ziet men personen die zich niet 

bewust zijn van gevoelens bij zichzelf en bij anderen ziet men veel reactieve 
reacties, moeizame relaties met anderen en een chaotische manier van 
functioneren; 

• bij een onderontwikkeling van de fysieke kwaliteit ziet men onpraktische mensen 
die niet met beide benen op de grond staan, zich niet bewust zijn van de gevoelens 
in intuïtie van anderen, die slecht in staat zijn om goede relaties met anderen aan 
te gaan en niet systematisch kunnen werken. 
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Dit toepassend op zml-leerlingen kan het niet anders of we zien zwakte van alle drie de 
kwaliteiten, maar bij elke persoon kunnen één of meer aspecten extra onderontwikkeld 
zijn.  
 
5.2.2 Persoonlijkheidsdynamieken 
Volgens de Human Dynamics zijn alle drie de kwaliteitsprincipes in iedereen 
werkzaam. Maar één daarvan heeft de overhand hebben. Bij sommige mensen is dat 
mentaal (rationeel), bij sommige emotioneel (relationeel) en bij sommige fysiek 
(praktisch). Dat principe geeft aan hoe de informatieverwerking werkt.  
Het principe dat op de tweede plaats komt in sterkte geeft aan wat er verwerkt wordt. 
Daardoor zijn er negen persoonlijkheidsdynamieken te onderscheiden. Drie rond de 
mentale dimensie, drie rond de emotionele dimensie en drie rond de fysieke dimensie.  
 
Seagal (1998) stelt dat vijf van deze negen persoonlijksdynamieken bepalend zijn voor 
onze westerse bevolking19. Het betreft: 
• de mentaal-fysieke dynamiek; 
• de emotioneel-mentale dynamiek; 
• de emotioneel-fysieke dynamiek; 
• de fysiek-mentale dynamiek en 
• de fysiek-emotionele dynamiek. 
De hier onderscheiden dynamieken stellen elk hun eisen aan de communicatie. Als dat 
niet gebeurt dan kan dat leiden tot onderlinge misverstanden en spanningen. De 
Mink(2003) geeft het volgende schema. 
 

DYNAMIEK COMMUNICATIE BEHOEFTE 
    Hoe Wat  

Mentaal   - fysiek duidelijk, objectief, logisch precies 
Emotioneel   - mentaal direct, doelgericht, algemeen beeld van 

ideeën 
Emotioneel   - fysiek persoonlijk contact, ontvankelijk voor 

gevoelens, oprecht, gericht op verwerking 
Fysiek   - mentaal doel duidelijk vastgesteld, voldoende 

context en detail, concreet, feitelijk, 
gestructureerd, voldoende tijd voor 
reactie 

Fysiek   - emotioneel praktisch, aanzienlijke hoeveelheid 
context en details, concreet feitelijk, 
voldoende tijd voor reactie 

Figuur 26: Human dynamics en communicatie behoeften. 
 
Telkens wordt met het ene deel van de dynamiek de hoe factor genoemd (hoe werkt 
de informatie?) en met het andere deel de wat factor (wat wordt tot informatie 
verwerkt). De mentaal-fysieke dynamiek wil dus zeggen: de informatie wordt mentaal 
verwerkt (hoe), maar de fysieke ervaring wordt de inhoud van de dynamiek (wat ). De 
hoe factor (hoe wordt informatie verwerkt?) is voor een deel van de leerkrachten nog 
steeds de belangrijkste factor, van waaruit zij hun bestaan organiseren en hun kennis 
vergaren. Toch laat de wat factor (wat wordt als informatie verwerkt) zien dat informatie 
verwerking een fysieke component heeft. Mentaal- fysiek informatie verwerken 
betekent dat iemand logisch en objectief kan denken, heel precies kan redeneren, 

 
19 Westers heeft hier de betekenis van niet-verre oosten.  
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maar altijd de basis in de praktijk van het fysieke bestaan nodig heeft om vast te 
houden wat die informatie nu eigenlijk voor betekenis heeft. 
 
Wanneer de dynamieken mede gezien worden als een indeling in leerstijlen dan zijn bij 
zml-leerlingen de volgende dynamieken relevant: 
• de emotioneel-fysiek dynamiek 
• de fysiek-emotionele dynamiek; 
• de emotioneel-mentale dynamiek en 
• de fysiek-mentale dynamiek. 
De dynamiek mentaal-fysiek komt bij zml-leerlingen amper voor. Het gaat dan om 
cognitieve kennis die een sterke performale kant heeft. 
 
5.3 Leerstijl 4: Sensomotorisch, gevoelsmatig leren 
 
5.3.1 Typering 
Deze leerstijl ontlenen we aan de emotioneel-fysieke dynamiek. De 
informatieverwerking bij deze dynamiek is emotioneel en in relaties met anderen. Er is 
een sterke band met het fysieke in al zijn vormen. Emotioneel-fysieke mensen houden 
van diversiteit en zijn buitengewoon gevoelig voor de gevoelens van anderen. Kennis 
is sterk verbonden met emoties én met anderen. In de communicatie met deze groep 
is het van belang aandacht te hebben voor persoonlijk contact, gevoelens, oprechtheid 
en procesgerichtheid. Kennis is voor deze groep inwendige kennis. Vooral datgene wat 
van persoonlijk belang is wordt opgenomen en het gaat daarbij vooral over menselijke 
situaties. Intuïtie speelt daarbij een grote rol: 'het-moet-goed-voelen' d.w.z.: 
• nieuwe kennis moet aansluiten bij bestaande inzichten en  
• de relatie met de kennisbron moet vertrouwd zijn. 
Naar verloop van tijd kan er ook meer waardering ontstaan voor argumentaties over 
kennis.  
 
Factoren die spanningen kunnen veroorzaken zijn (Seagel, 1998): 
• gebrek aan mogelijkheden om uiting te geven aan gevoelens; 
• onpersoonlijke of bedreigende omgeving; 
• gebrek aan persoonlijk contact; 
• betrokkenheid bij teveel activiteiten; 
• blootgesteld zijn aan teveel prikkels. 
 
Deze dynamiek komt vaak voor bij zml-leerlingen. Belangrijk daarbij is dat het 
cognitieve functioneren van veel zml-leerlingen zich afspeelt op het niveau van het 
sensomotorische stadium. Ze leren emotioneel op dezelfde manier waarop baby’s en 
peuters dat doen. Alles heeft een emotionele lading en het is moeilijk daarvan afstand 
nemen als je leert via de emotionele laag. Alles wat geleerd wordt, wordt intuïtief 
gekoppeld aan het eigen onbewuste emotionele beleving. Het intuïtieve aspect van de 
emotioneel-fysieke dynamiek speelt hier een grote rol. Wat intuïtief onveiligheid 
oproept wordt snel opgegeven. De drang om te leren tegen de verdrukking in, zoals 
dat bij normaal begaafde leerlingen het geval is (toch leren lopen ondanks het vallen 
en je pijn doen, inspanning willen leveren om je Franse woordjes te leren en blauwe 
plekken accepteren omdat je goed wil leren turnen) is bij de zml-leerlingen heel klein. 
De eigen innerlijke emotionele weerstand als iets moeite en pijn oplevert of geen 
bevredigend effect heeft kan, naarmate de handicap groter is, moeilijker worden 
overwonnen en niet worden genegeerd. Daar komt dan het 'wat' bij. Veel zml-
leerlingen, en vooral die met een grotere handicap, leren uitsluitend via de 
sensomotorische laag van het beleven. Alles moet lichamelijk gezien, gevoeld, 
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meegemaakt zijn wil het ergens als kennis landen. De sensomotorische onderlaag kent 
ook tekorten bij veel zml-leerlingen en werkt moeizaam en langzaam. Alles moet bij 
herhaling en langdurig worden verkend vanuit de sensomotoriek. Als er daarbij ook 
nog sprake is van onveilige gehechtheid en een gebrek aan basisveiligheid dan zal dat 
hun waardering voor het geleerde belemmeren. Zij leren emotioneel, terwijl de emoties 
vaak negatief en angstig ervaren worden. Dat belemmert een open houding ten 
aanzien van het onbekende. Naarmate de handicap ernstiger is (IQ minder dan 30 
bijvoorbeeld, of ernstig meervoudig gehandicapt, of sterk autistisch) wordt deze manier 
van leren (emotioneel-fysiek) belangrijker. De emotioneel-mentale, de mentaal-fysieke 
en de fysiek-mentale dynamiek zijn dan niet of nauwelijks aan de orde. Bij deze zml-
leerlingen kan de leerstijl als volgt worden omschreven: 
 

 Leerstijl 4: Sensomotorisch, gevoelsmatig leren. 
De leerling leert vanuit een directe en emotioneel sterke 
betrokkenheid bij de werkelijkheid die momentaan concreet 
aanwezig is (hoe). Het leren is sterk gebonden aan het hier en nu en 
aan de fysieke omgang met de omgeving en de eigen lichamelijkheid 
(wat).  

 

 
Groep 1 zit in de kring. De leerlingen hebben in het algemeen ernstige beperkingen 
en sommige leerlingen praten nauwelijks. Ze hebben net een spelletje gedaan en een 
liedje gezongen over het klappen met je handen. Ze hebben de handen gewreven, 
erop geblazen. 
Koos, de leerkracht laat een pop rondgaan, hij zet de pop steeds bij een volgende 
leerling op schoot en wrijft met de handjes van de leerling over de pop. Hij benoemt 
de haren, het hoofd en vraagt: ’waar zijn de handjes van de pop, pak ze eens vast!’ 
De leerling mag de handjes van de pop vasthouden en samen klappen ze met de 
handjes van de pop en zingen het liedjes nog eens. 

 
Nordin houdt niet van schilderen, hij pakt de kwast aan alle kanten beet en smeert 
zijn handen vol verf. De leerkracht laat hem met zijn handen verven en gebruikt eerst 
een, later twee kleuren. Hij vindt het prachtig. De leerkracht benoemt de kleuren met 
hem en ze vertelt hardop wat ze samen doen. Na ongeveer 4 weken, merkt de 
leerkracht dat Nordin is uitgekeken op deze activiteit en ze vertelt dat ze gaan 
toveren met een hele, dikke, korte kwast. Als hij weer heeft geverfd met zijn handen, 
dit keer geel en blauw, laat ze de kwast in een rode verfpot dopen en beweegt ze zijn 
handje met de kwast over het papier en roept: ‘oh, wat gebeurt er nou, er loopt een 
rode streep over het papier, wat mooi, wat kan je knap toveren!’ Daarna tovert hij in 
zijn eentje en krijgt veel bijval. 

 
5.3.2 Didactische consequenties 
Gezien de cognitieve ontwikkeling van de zml-leerling dien er bij deze leerstijl veel 
aandacht te zijn voor het intuïtieve aspect van de emotioneel-fysieke dynamiek. In 
paragraaf 2.5 hebben we gezien dat het voor leren noodzakelijk is dat de leerlingen 
leeractiviteiten uitvoeren. In zekere zin komt dat erop neer dat het oude vertrouwde, 
veilige evenwicht losgelaten moet worden om plaats te maken voor wat geleerd moet 
worden. Bij zml-leerlingen kan dat intuïtief leiden tot weerstand: er ontstaat een gevoel 
van onveiligheid. Die onveiligheid dient wegnomen te worden.  
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Daarbij horen didactische strategische kwaliteiten die gekarakteriseerd worden als 
(Seagel, 1998):  
• zorg voor een gevoel van persoonlijk welbevinden in de leersituatie 
• biedt veel authentiek, persoonlijk contact (uitingen van goedkeuring, consequente 

belangstelling, eerlijke uitwisseling van gevoelens); 
• vul de behoefte aan veel emotionele reacties en benaderingen in (gevoelens 

aanspreken, drama); 
• geef mogelijkheden tot communicatie en leren met anderen; 
• geef duidelijke structuur; 
• bouw speciale activiteiten in die concentratie bevorderend zijn;  
• biedt de mogelijkheid om lichamelijke spanningen kwijt te raken door bewegingen  
• geef zeer veel verwerkingsmogelijkheden van het te leren materiaal in de praktijk 

van alledag. 
 
5.4 Leerstijl 5: Pragmatisch leren 
 
5.4.1 Typering 
Een tweede sterk te herkennen leerstijl in het onderwijs aan zml kan gevonden worden 
in categorie fysiek-emotioneel20. Kenmerkend voor fysiek-emotioneel georiënteerde 
personen is dat zij voortdurend bewust of onbewust alle zintuiglijke informatie om zich 
heen opnemen. Door dit constante proces kunnen fysiek-emotionele personen zich 
overbelast voelen. Ze hebben pauzes nodig waarin geen prikkels op ze af komen21. Bij 
problemen (taken) zullen zij in eerste instantie, tot in detail, zoveel mogelijk informatie 
verzamelen Die informatie wordt vervolgens uitgebreid innerlijk verwerkt wordt. De 
fysiek-emotionele persoon zal die verwerking alleen doen. Daarbij legt hij verbanden 
tussen feiten, gegevens en gebeurtenissen uit verleden, heden en toekomst. Op die 
wijze worden kennissystemen gevormd waarbij ze teruggaan naar details en veel 
vergelijkingsmateriaal. Dat dan bepaalt of die kennis waardevol is. Voor de fysiek-
emotionele persoon moet kennis feitelijk, nuchter en pragmatisch zijn. De fysiek-
emotionele dynamiek is praktijkgericht: doen. Fundamenteel in het leerproces is 
praktijkgerichte ervaring. 
 
Factoren die spanning veroorzaken (Seagel, 1998): 
• onvoldoende feitelijke informatie; 
• te veel opstapeling van gegevens en herinneringen; 
• onvoldoende tijd om informatie te verwerken en erop te reageren; 
• onvoldoende tijd om alleen te zijn, met name in de natuur, om weer aansluiting te 

krijgen bij het natuurlijke ritme van het lichaam; 
• gebrek aan duidelijke ijkpunten en aanwijzigen voor opdrachten en 

verantwoordelijkheid  
Zml-leerlingen met een fysiek-emotionele dynamiek leren fysiek (hoe) door 
voortdurend het eigen lichaam te voelen en te beleven in de te leren situatie. Zonder 
de fysieke actie blijft het leren in de lucht hangen, wordt het soms even een 
aangeleerde handeling of een als een papegaai gegeven antwoord, maar betekenis 
voor het zelfstandig hanteren van de werkelijkheid heeft het geleerde dan niet of 
nauwelijks. Als de fysieke component wordt verwaarloosd zal de leerling steeds 
afhankelijk blijven van externe triggers die het geleerde als truc te voorschijn roepen. 
Dit leren is onomkeerbaar en sterk aan vaste patronen gebonden. Het heeft dan geen 

 
20 Zie hiervoor ook paragraaf 5.6 Leerstijl 7: Performaal leren. 
21 De fysiek-emotionele groep én de fysiek-metale groep trekken hiervoor graag de natuur in. 
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transfer naar andere situaties, omdat inzicht in de werkelijke waarde van het geleerde 
ontbreekt. Bij deze dynamiek hoort de emotionaliteit van het wat. Datgene wat geleerd 
wordt moet emotionele waarde hebben, het moet nut opleveren, direct bruikbaar en 
een prettig effect hebben. Er kan veel fysieke kennismaking met vaardigheden en de te 
leren handelingen en cognities plaats vinden. Maar wanneer het emotioneel niet landt, 
beklijft de kennis niet of wordt zij niet bruikbaar. De sleutel voor dit probleem ligt ook 
weer in een grondige en zeer uitgebreide sensomotorische training en beleving. Deze 
dynamiek is vooral te herkennen bij de zml-leerlingen met een matige handicap, maar 
met een grote behoefte aan betrouwbaarheid en sociaal-emotionele voorspelbaarheid.  
 

 Leerstijl 5: Pragmatisch leren: nuttige handvaten voor de beheersing 
van het alledaagse oefenen. 
Een drang om fysiek bezig te zijn, en alleen kunnen leren wanneer 
de fysieke kant nadrukkelijk betrokken is in het leerproces, terwijl de 
emotionaliteit egocentrisch van karakter is. Dat wat mij niet raakt, is 
er ook niet en hoef ik niet te leren! De sensomotoriek wordt als basis 
van de pragmatische verwerking van het geleerde ingezet (bewegen, 
proeven, ruiken, aanraken, manipuleren, langdurig fysiek verkennen 
en dergelijke). 

 

 
Jolanda wil koffiejuffrouw worden. Ze is 15 jaar en kan koffie en thee zetten met hulp, 
ze kan zelfstandig schenken en de mensen bedienen. Ze is heel gemotiveerd. Ze kan 
niet lezen of klokkijken, maar kan hoeveelheden tot 10 tellen.  
Jolanda leerde hoe ze koffie moest zetten, maar kon in de praktijk, bij geringe 
tegenslag, helemaal overstuur raken. De hoeveelheid informatie was haar teveel.  
 
Omdat Jolanda uitstekend pictogrammen kan lezen en begrijpen, heeft haar 
begeleidster een boekje gemaakt met een spiraal, zodat ze het boekje kan omslaan 
en open kan laten liggen. In dit boekje staat, met behulp van pictogrammen, stap-
voor-stap, hoe je koffie moet zetten. De pictogrammen met een klok geven haar aan 
wanneer ze moet starten met koffiezetten en met het rondbrengen. Ze voelt zich heel 
belangrijk en competent. 
Nu moet ze nog leren om niet te onbesuisd de klas in te lopen en vanaf de deur al te 
roepen ‘wat wil je drinken?’ 

 
Onder de kapstokhaken staan op een schuine plank omtrekken van een linker- en 
rechtervoet getekend op een plastic plaat. Voor elke leerling één paar voeten, die ze 
samen met de leerkracht hebben gemaakt. 
De leerlingen moeten namelijk leren dat ze de schoenen netjes neerzetten op die 
plek en dat ze het verschil herkennen tussen een linker en een rechter schoen. Ze 
doen dit telkens als ze van buiten komen, voor ze de sloffen aantrekken en de klas in 
lopen. Ze hebben eerst met de onderplaat in de groep geoefend, daarna in de gang. 
De leerkracht vindt dat ze hele knappe kinderen heeft. 
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In de groepen krijgen de leerlingen vaak schriftelijke opdrachten op papier om de weg 
door een doolhof te tekenen. De ergotherapeute wil de leerkrachten attenderen op 
het belang van het ervaren met je lijf wat een doolhof betekent. 
In de speelzaal laat ze groep 2 kruipen door zo'n doolhof, gemaakt van tafels en 
gymstellages, overdekt met doorschijnende stoffen. Er zijn twee gangen gemaakt, die 
doodlopen, maar één gang loopt vanaf de ingang naar de leerkracht aan de andere 
kant. De bovenkant (het plafond) van het doolhof wordt gevormd met doorzichtige 
nylon gordijnen, zodat er voldoende licht is.  
Er staan 2 gymbanken aan de zijkant van de stellages, zodat de kinderen die niet 
door het doolhof gaan, van bovenaf kunnen kijken, hoe de ander door de gangetjes 
kruipt. De kinderen vinden het spannend. Omdat de ergotherapeute heeft gezorgd 
dat de kinderen hun leerkracht kunnen zien en horen én omdat de gang niet te lang is 
en volop verlicht, durven ze er onbevangen door heen te kruipen. 

 
5.4.2 Didactische consequenties 
Als we de factoren bezien die problemen kunnen veroorzaken dan hoort daar een 
didactische stijl die aansluit bij de door de Mink aangegeven communicatiebehoefte 
(zie figuur 17). Een grote behoefte aan betrouwbaarheid en concreet, praktisch en 
contextgebonden leren. Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, kleine stapjes maken 
en altijd aansluiten bij het bekende en alledaagse dat praktisch nut heeft is de enige 
sleutel. Het gaat dan vooral om: beleven waar het geleerde in de praktijk voor dient, 
toepassen en doen, leren door doen ook, zeer veel voorgestructureerde oefeningen, 
met veel context en details, in kleine stappen en duidelijk gestructureerd; heel concreet 
en feitelijk georiënteerde leerelementen; met zeer ruim de tijd voor reactie en oefening, 
herhaling en uitleg en weer herhaling. 
 
Concreet betekent dit (Seagel, 1998): 
• het nut van wat geleerd moet worden, duidelijk maken; 
• verschaffen van een aanzienlijke hoeveelheid context; 
• heldere, concrete en gedetailleerde presentatie in gehelen; 
• duidelijke eikpunten voor de opdrachten (specifieke instructie voor wat, waarom, 

waar, wanneer, hoe); 
• nadruk op praktijk gerichte omgeving (mogelijkheden om te leren door ervaring, 

demonstratie en activiteiten waaraan het hele lichaam deelneemt; 
• weloverwogen tempo;  
• voldoende tijd geven om gegevens op te nemen, te verwerken, en te distilleren, en 

om antwoord te geven (mondeling of schriftelijk); 
• concentratie op één onderwerp tegelijk over een lange periode in plaats van veel 

verschillende onderwerpen in een betrekkelijk korte tijd; 
• periodieke controles om te zorgen dat er voldoende gegevens ter beschikbaar zijn. 
 
5.5 Leerstijl 6: De egocentrische leerstijl 
 
5.5.1 Typering 
Deze leerstijl hoort bij de emotioneel-mentale dynamiek. Emotioneel-mentaal 
georiënteerde personen hebben een innerlijke drang om nieuwe doelen te stellen en 
nieuwe ervaringen op te doen. Ze willen vanuit het emotionele vooruit. Daarbij 
nauwkeurig plannen en aandacht hebben voor detail is vaak een probleem. Voor deze 
groep is het soms moeilijk om niet iets onder handen te hebben. Ze hebben van nature 
de neiging om snel te denken en te handelen. De tijd nemen om rustig de zaakjes op 
een rijtje te zetten trekt ze niet zo. Ze zouden het besef kunnen krijgen dat er ook 
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beperkingen zijn, ze willen op zoek naar de mogelijkheden, naar de kansen in het hier 
en nu. Ze willen vooruit: morgen is vandaag. Emotioneel-mentaal georiënteerde 
mensen genieten daarom, in zekere zin, van veranderingen. Een kenmerk is dat ze 
verveeld raken door herhaling. Hierdoor kunnen zij, zonder het te beseffen, personen 
met een andere persoonlijkheidsdynamiek van stuk brengen. Zo zal dat bij emotioneel-
fysiek georiënteerde personen tot lichamelijke spanningen leiden. Zij moeten eerst de 
tijd hebben om zaken gevoelsmatig te verwerken. En de twee groepen fysiek 
gecentreerde personen zullen pas gereed zijn voor veranderingen als zij inzicht 
hebben in de situatie. Zij hebben een plan nodig.  
De gevoelens en gedachten zijn door emotioneel-mentale mensen moeilijk te 
scheiden. Wat ze voelen is wat ze denken. Wat ze denken is wat ze voelen. Daardoor 
is er ook vaak een grote betrokkenheid bij wat ze doen. Terughoudendheid is niet de 
sterkste kant. Een mislukking kan een persoonlijke, pijnlijke ervaring zijn.  
Emotioneel-mentale personen richten al hun aandacht op de activiteiten. Lichamelijke 
signalen van het lichaam pikken ze daarbij niet op. Ze gaan maar door. Als ze daarin te 
ver gaan dan kan het omgekeerde gebeuren. Ze storten in en vallen terug in niets en 
slapen tot ze weer nieuwe energie hebben. 
 
Factoren die tot spanning leiden zijn (Seagel, 1998): 
• het zich niet bewust zijn of verwaarlozen van lichamelijke behoeften; 
• herhaling; 
• te weinig voorwaartse beweging. 
 
Zml-leerlingen met deze dynamiek leven vanuit het concrete hier en nu. Daarbij is er 
sprake van een egocentrische kijk op de wereld die niet egoïstisch te noemen is. Maar 
het ik is wel het middelpunt van de beleving. De emotioneel-mentale dynamiek zal 
beperkt voorkomen bij leerlingen met een licht verstandelijke handicap met 
gedragsproblemen en bij leerlingen met een licht verstandelijke gehandicapte 
leerlingen met een probleem binnen het autistisch spectrum. Er wordt vooral geleerd 
vanuit de sterk egocentrische emotionele betrokkenheid (hoe wordt informatie 
verwerkt), waarbij de mentale cognitieve aspecten duidelijk aangestuurd worden vanuit 
de concrete beleving (wat wordt als informatie verwerkt). Hoewel de schoolse 
vaardigheden van het reguliere onderwijs van groep 3 of 4 nauwelijks volledig haalbaar 
blijken, is het niet nodig de onderwerpen en de werkelijkheidsgebieden in het onderwijs 
aan zml-leerlingen daarin te blijven steken. Schoolse vaardigheden tot het niveau van 
groep 6, 7 of 8 van de reguliere basisschool zijn nooit volledig echt haalbaar, maar 
indien aan de voorwaarden, aan de communicatie behoefte vooral in praktisch en 
concreet opzicht voldaan is, kan veel praktische kennis die bij deze schoolse periode 
van het reguliere onderwijs hoort op een aangepaste manier aan de orde komen. Het 
geleerde moet nut hebben binnen het egoïstisch emotionele spectrum (innerlijke 
waardering wordt erdoor vergroot) en het moet doelgericht, direct concreet toepasbaar 
zijn. Het algemene beeld van ideeën blijft bij de zml-leerlingen met deze dynamiek 
concreet en wordt weinig of helemaal niet abstract. De leerstijl die hierbij hoort is te 
herkennen als: 
 

 Leerstijl 6: Egocentrisch leren 
De leerling wil leren wat duidelijk nut heeft om zelfstandig het 
alledaagse leven te hanteren, concreet dichtbij in tijd en ruimte en 
gericht op de eigen emotionele beleving behorend bij een 
egocentrisch standpunt aangaande de werkelijkheid.  
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Wietske zit op een reguliere basisschool, in groep 7, waar ze een aangepast reken- 
en taalprogramma heeft. Wietske heeft een weektaak. Ze werkt tussendoor aan haar 
werkstuk dat gaat over Tsunami’s. De Tsunami-plaatjes worden opgezocht via 
internet. Ze is daar handig in. Ze heeft dit heel snel opgepakt. De leerkracht heeft met 
haar een indeling gemaakt voor het werkstuk en met Wietske besproken hoe ze het 
moet aanpakken. Zo heeft de leerkracht aangegeven dat ze een hoofdstuk over de 
ramp kan schrijven, over hoe de mensen woonden, vóór en na de ramp. Ze 
suggereert dat ze ook over de hulpverlening kan schrijven, die moeilijk op gang kwam 
en over hoe zo’n tsunami kan ontstaan.  
Als Wietske zelfstandig hieraan werkt blijft ze echter snel hangen in akelige en 
spannend uitziende plaatjes van de ramp, die in het verre oosten heeft plaats 
gevonden. Dit is waarom ze het onderwerp heeft gekozen en deze plaatjes vindt ze 
belangrijk. De onderwerpen die de leerkracht heeft geadviseerd zijn niet meer 
interessant voor haar en waren dat misschien al niet toen ze begon aan dit 
onderwerp. 

 
Floris heeft bijna zijn zwemdiploma C, hij moet nog zwemles volgen tot het examen 
volgt. Hij heeft hier helemaal geen zin in, hij vindt het saai om steeds hetzelfde te 
doen en elke les saboteert hij de boel. Hij luistert niet, blijft aan de kant hangen. De 
zwemleerkracht gaat met hem een gesprek aan en legt hem aan de hand van een 
kaart uit wanneer Floris examen moet doen. Hij vertelt ook dat het belangrijk is om 
goed te trainen op een onderdeel ‘bordjes’ opduiken’ dat Floris niet zo goed beheerst. 
De kaart bestaat uit een kalender die tot het examen loopt. Op de achterkant van de 
kaart staat wat hij elke week moet doen: 
Alle onderdelen één keer oefenen en het duiken vier keer. Dat lijkt Floris wel wat, 
want als hij klaar is, mag hij na het aftekenen van de kaart vrij zwemmen. Het geeft 
Floris overzicht en hij weet waar hij aan toe is. 

 
5.5.2 Didactische consequenties 
De didactische stijl die erbij hoort sluit aan bij de communicatie behoefte: direct, 
doelgericht, en een algemeen concreet beeld van de achterliggende ideeën.  
 
Concreet geeft dat de volgende aanknopingspunten (Seagel, 1998): 
• een gestructureerde, maar niet erg gedetailleerde, presentatie die vlot, enthousiast 

en inspirerend is; 
• grafieken en schema's zijn beter dan een uitgebreide verbale uitleg; 
• het doel wat er geleerd moet worden, moet duidelijk worden gemaakt; 
• mogelijkheden voor discussie en debat; 
• mogelijkheden tot zelfstandig en in groepjes werken, gevolgd door het praten over 

de resultaten in de groep; 
• mogelijkheden voor actief experimenteren; 
• contact met leerkracht door uitwisseling van ideeën en wederzijds respect; 
• vrije probleem oplossing. 
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5.6 Leerstijl 7: Performaal leren 
 
5.6.1 Typering 
Deze leerstijl is ontleend aan de fysiek-mentale dynamiek. De dynamiek heeft grote 
overeenkomsten met de fysiek-emotionele dynamiek. Enige van die overeenkomsten 
zijn (Seagel, 1998): 
• beide groepen denken in hele systemen; 
• praktische kwesties komen eerst; 
• 'Zoals de zaken liggen' en 'wat werkt' leiden het handelen; 
• beide groepen kunnen veel informatie verzamelen en verwerken; 
• zij zien woorden bijna als fysieke voorwerpen; nuttige zaken die betrouwbaar, 

geloofwaardig en stabiel zijn. Ze voelen zich niet op hun gemak als taal 
onnauwkeurig, abstract of emotioneel geladen is;  

• zij leren nieuwe dingen het snelst door zelf te proberen en door demonstratie. 
 
Het grote verschil tussen deze dynamieken is wijze waarop zij informatie verwerven en 
ordenen. In de tabel van figuur 27 zijn die verschillen met steekwoorden gegeven. 
 

 fysiek-emotioneel fysiek mentaal 
verzamelen van informatie neemt alle relevante 

informatie op 
selecteert en sorteert 
informatie vanaf het begin 

verwerkingsproces inwendig, heeft zijn eigen 
tijd nodig en gaat zijn 
eigen gang 

gebruikt diagrammen, 
modellen, schema's en 
structuren 

afbreken van proces bij onderbreking kost het 
tijd om weer op gang te 
komen 

komt makkelijker weer op 
gang omdat er al enige 
vorm aanwezig is 

structuur structuur ontstaat aan het 
eind van het proces 

er is vanaf het begin enige 
structuur aanwezig 

resultaat van het proces oplossing waarschijnlijk 
zeer gedetailleerd wat 
betreft de uitvoering 

oplossing minder 
gedetailleerd en 
strategisch 

Figuur 27: Fysiek-emotioneel en fysiek mentaal vergeleken (Seagel, 1998). 
 
Factoren die spanning veroorzaken (Seagel, 1998): 
• opstapeling van gegevens en herinneringen in het lichaam dat kan leiden tot 

fysieke kwalen; 
• onvoldoende tijd om alleen te zijn, vooral in de natuur, om weer aansluiting te 

krijgen bij het natuurlijke innerlijke ritme; 
• onophoudelijke onderdompeling in snelle mentale ritme; 
• emotioneel beladen communicatie. 
 
Vroeger al, in het begin van het speciaal onderwijs voor de tweede wereldoorlog, stond 
er als motto boven het buitengewoon onderwijs aan debielen en imbecielen, zoals dat 
onderwijs aan kinderen met een verstandelijke handicap toen heette, Wij leren door 
doen! Al handelend, manipulerend, omgaande met materialen en de omgeving kunnen 
kinderen met een verstandelijke handicap kinderen leren. Dat geldt voor alle zml-
leerlingen. Toch zijn daarin verschillen aan te geven. Bij de emotioneel-fysiek 
dynamiek (het sensomotorisch, gevoelsmatig leren) is het leren sterk gebonden aan de 
eigen lichamelijkheid. Het handelen is sensomotorisch. Gevoelens, in termen van lust 
en onlust, spelen daarbij een belangrijke rol. Ook bij de fysiek-emotionele dynamiek 
(het pragmatische leren) wordt er sensomotorisch geleerd. Leren doe je door 
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bewegen, voelen, ruiken, aanraken, manipuleren en langdurig fysiek verkennen. Bij de 
emotioneel-mentale dynamiek (het egocentrische leren) wordt vooral geleerd vanuit de 
sterk egocentrische emotionele betrokkenheid waarbij cognitieve aspecten duidelijk 
moeten aansluiten bij de concrete beleving van de leerling. Bij de fysiek-mentale 
dynamiek (het performale leren) is er duidelijk sprake van leren door doen. Echter door 
het mentale aspect zullen fysiek-mentale personen hun informatie selectiever 
gebruiken. In zekere zin is er een bepaalde distantie van de informatie. Voor deze 
leerlingen is het didactisch noodzakelijk dat er voortdurend methoden en middelen 
worden gezocht om het leren door doen mogelijk te maken. Het doen moet echt 
performaal van karakter zijn, dus er moet geen sprake zijn van imaginair doen door 
middel van verhaaltjes waarbij de leerling zich het doen moet inbeelden. Extra 
aandacht dient er daarbij te zijn voor de interfererende mentale schema's waarover in 
hoofdstuk 4 gesproken is. Het leren bouwt voort op het voorgaande leren. Als daarbij 
iets mis gegaan is dan is het niet uitgesloten een fysiek-mentaal georiënteerde 
persoon, door het selectiever omgaan met informatie, de foute informatie tot zich 
neemt. Met alle gevolgen van dien. Daar staat dan tegenover dat hier duidelijk 
aanknopingspunten liggen voor competentiegericht leren. 
 

 Leerstijl 7: Performaal leren 
Performaal leren wordt gekenmerkt als: leren door langdurig te doen, 
in de praktijk al het te leren (ook cognitieve) materiaal oefenend. Het 
mentale aspect van de fysiek-mentale dynamiek houdt een extra 
risico in voor interfererende mentale schema's bij de leerlingen. 

 

 
Joke heeft een groepje dat veel beweging nodig heeft. Ze wil deze leerlingen vooral 
door handelen beter leren waarnemen en categoriseren op vorm. De klas werkt aan 
het thema ‘vakantie aan zee’. Ze hebben vanochtend allemaal schelpen 
meegenomen. Joke heeft zelf ook nog kleine alikruiken meegenomen. De leerlingen 
hebben vooral kokkels, tafelmesheften en mosselschelpen meegenomen. Ze 
bespreekt de schelpen met de leerlingen en laat de schelpen voelen en beschrijven. 
De leerlingen zitten rondom een tafeltje met een draaischijf waarop 4 bakjes staan. In 
elk bakje zit een andere schelp. 
Daarna mogen ze om de beurt draaien aan de draaischijf. Het bakje dat stil komt te 
staan voor een leerling bepaalt welke schelp erin hoort. De betreffende leerling mag 
op staan en uit de grote verzameling de juiste schelp zoeken, dan mag de volgende 
leerling. Als hij het goed heeft gedaan krijgt hij een fiche. Wie de meeste fiches heeft 
na afloop, heeft gewonnen. Het draaien aan de schijf geeft elke keer weer plezier. 
Al doende, voelend en kijkend wordt gesorteerd op eigenschappen als rond, hoekig, 
glad, ruw en komen begrippen aan de orde als groot en klein, open, dicht, 
enzovoorts. 

 
Jerom, 7 jaar, heeft moeite met het splitsen van hoeveelheden. Hij mag op de 
computer splitssommen maken en hoeveelheden verslepen met de muis. Als hij de 
som op de computer goed heeft gemaakt gaat er een vogeltje piepen en verschijnt 
daarna de nieuwe opdracht. Na elke opdracht schrijft hij de verdeling op in zijn schrift 
dat naast de computer ligt. 
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De kinderen van groep 1 leren zelfstandig te worden bij het doen van allerlei 
dagelijkse handelingen. Met behulp van stickers en geschreven namen eronder, leren 
de kinderen dat ze hun jas op een bepaalde plaats aan de kapstok moeten hangen, 
dat ze de tas eerst moeten uitpakken en de spullen op de juiste plek moeten leggen 
in het bakje met diezelfde sticker en naam. Daarna gaan ze de tas op de kapstok 
hangen op de plank onder hun jas. In de klas teruggekeerd, gaan ze op hun eigen 
plaats zitten, die ook gemarkeerd is met hun naam en sticker. Op hun tafel staat een 
opdrachtje klaar, dat vooral ontspannend is en waarmee ze kunnen spelen tot 
iedereen er is. De leerkracht wijst de nieuwe kinderen op de stickers en de naam en 
neemt ze soms even bij de hand. 

 
5.6.2 Didactische consequenties 
De didactische ondersteuning wordt gevonden in zeer gestructureerd, competentie 
gericht onderwijs, contextueel aangeboden, met veel duidelijkheid, regelmaat, 
herhaling, en het aanleren van concrete handelingspatronen en voldoende tijd voor het 
aanleren en toepassen van het geleerde.  
 
Fysiek-mentaal georiënteerde personen leren het beste (Seagel, 1998) 
• het doel van wat er wordt geleerd, moet duidelijk worden gemaakt; 
• gestructureerde samenvatting en een aanzienlijke context moeten worden 

verschaft; 
• duidelijke, systematische en concreet gedetailleerde presentatie; mogelijkheden 

om 'te leren door doen'; 
• instructie moet gepaard gaan met modellen, schema's, diagrammen en kaarten; 
• weloverwogen tempo, met voldoende tijd om informatie op te nemen, te verwerken 

en te distilleren, de opdrachten te voltooien, en antwoorden te formuleren 
• mogelijkheden om na te denken en alleen te werken; 
• mogelijkheden om met anderen te werken na de details te hebben verwerkt en 

schema's te hebben gemaakt. 
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6. Leerstijlen en 
ervaringsordening 
 
 
 
6.1 Inleiding 
We beginnen dit hoofdstuk met in paragraaf 6.2 het belang van de ervaringsordening 
uiteen te zetten. Ter toelichting worden er twee voorbeelden gegeven. We zijn deze 
notitie begonnen met een opsomming van kenmerken van zml-leerlingen. Deze 
kenmerken komen nu terug maar dan gerangschikt onder een leerstijl. Dit betreft de 
leerstijlen 8 tot en met 12. Leerstijl 8: Voorkeur voor herhaling en vasthouden aan 
patronen (paragraaf 6.3) is van toepassing op alle ervaringsordeningen. De 
lichaamsgebonden ervaringsordening komt tot uiting in Leerstijl 9: Weinig initiatief 
nemen (paragraaf 6.4). Voor de associatieve ervaringsordening geldt Leerstijl 10: 
Behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid (paragraaf 6.5). Leerstijl 11: Visueel, 
pragmatisch en concreet fysiek (paragraaf 6.6) betreft de structurerende 
ervaringsordening. De vormgevende ervaringsordening komt tot uiting in Leerstijl 12: 
Gevoelig voor over- en ondervragen (paragraaf 6.7). Ten aanzien van de 
ervaringsordening kunnen nog twee leerstijlen onderscheiden worden. Dit betreft 
Leerstijl 13: Aansluiten bij de dominante ervaringsordening (paragraaf 6.8) en  
Leerstijl 14: Sterke veiligheidsgevoelens (paragraaf 6.9). Deze leerstijlen betreffen de 
leerstijlen op niveau 3 die we in de inleiding onderscheiden hebben. In schema: 

 
Figuur 28: Leerstijlen op drie niveaus, 
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6.2 Het belang van ervaringsordening 
Een goed werkend leerproces vindt plaats wanneer de verschillende wijzen van 
ervaringsordening harmonieus met elkaar samen werken. Dat wil niet zeggen dat in 
zo’n harmonieus proces een bepaalde ordening niet tijdelijk dominant kan zijn, maar de 
andere ordeningen steunen dan zo dat die dominantie snel weer verdwijnt of opgelost 
wordt door het eigen probleemoplossend vermogen. Mensen leren doordat dat 
probleemoplossend vermogen wordt aangesproken. Allerlei ordeningen worden vanuit 
de ontdekking van de werkelijkheid (leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken) 
gevoed. Maar bij de zml-leerlingen verloopt dat proces niet soepel. Door allerlei 
oorzaken kunnen ordeningen onveilig worden, en moet er steeds nee als antwoord 
gegeven worden op basisvragen. Door grote neurofysiologische problematiek 
(informatieverwerking) en vaak ook doordat er sprake is van (chronische) 
ziekteverschijnselen, zal het lichaam vaak onveilig zijn. Doordat het geheugen en het 
analytische vermogen van een min of meer geringe kwaliteit zijn zal de 
betrouwbaarheid van de concrete werkelijkheid om deze leerling heen steeds in gevaar 
komen. Doordat er sprake is van de bovengenoemde problematiek bij de schoolse 
kwaliteiten van zml-leerlingen zal de structurerende ordening steeds weer te wensen 
over laten. De didactische strategieën moeten daarop ingesteld en afgesteld zijn.  
 

Bij Marieke zijn de analytische mogelijkheden zwak. Maar ze praat gemakkelijk en 
veel, hoewel niet breed en diep. Haar structurerende ordening laat te wensen over. Ze 
heeft de samenhangen niet gemakkelijk door en overziet moeizaam consequenties 
voor de toekomst. Dat maakt dat ze vooral terugvalt op de veilige bekende en dus 
betrouwbare associatiereeksen. Ze bakt graag, maar dan wel de bekende cakes. In het 
onderwijs wordt dan gezegd: ze heeft veel structuur nodig. Dat betekent dat leraren 
voor haar de samenhang duidelijk maken, in stukjes knippen, en de, voor hen 
duidelijke structuur, vertalen naar organisatieverbanden die Marieke kan overzien. 
Omdat echter haar intelligentie een grillig patroon vertoont en er sprake is van 
schijnbaar goed spreken kan dat irriteren. Waarom moeten we dat nog eens uitleggen? 
Ze wil zeker niet, ze is lui, ongeïnteresseerd, langzaam, ze heeft aandachtsproblemen 
of concentratieproblemen wordt er dan gezegd.  
Dat is niet zo. Wanneer Marieke geholpen wordt door een goede didactische aanpak 
zoals: 
• een korte duidelijke instructie die aan de praktijk die ze kent aansluit; 
• taken opdelen in stukjes;  
• veel sensomotorische oefening en ondersteuningsmogelijkheden aanbieden; 
• veel oefenen samen met anderen die het ook doen; 
• verantwoordelijkheid geven waar het kan). 
Dan is ze op den duur in staat om de samenhang van gebeurtenissen te zien. Omdat 
ze daar nog niet voldoende mee heeft leren werken valt ze erg gemakkelijk terug op de 
haar bekende en vertrouwde associatieve gegevens en ze vermijdt nieuwe situaties 
die ze moeilijk structurerend kan ontleden.  
Maar als ze geleerd heeft daarmee om te gaan kan ze ook beter omgaan met de 
associatieve ervaringsordening. Ze zal dan nieuwe associaties willen ontdekken, 
buiten de bekende wegen durven gaan en meer sociale contacten kunnen maken. Ze 
zal daardoor meer op zichzelf kunnen vertrouwen en daardoor ook beter weten wie ze 
zelf is en wat ze wil. Want als de cirkel rondom het kruispunt stokt op de structurerende 
ervaringsordening (ik moet innerlijk nee zeggen op de vraag of ik de samenhang ken, 
kan leren kennen, waarderen en gebruiken), wordt het zelfvertrouwen ondermijnd. Het 
zelfgevoel wordt dan niet gevoed omdat de vormgevende ervaringsordening moet 
functioneren vanuit de vertrouwde associaties: dit ben ik, dat is mijn moeder, zo zit de 
wereld in elkaar en wie ik in de toekomst wil zijn weet ik niet. Didactisch gezien heeft 
het minder effect om de samenhang als een op zichzelf staand geheel te oefenen. 
Marieke heeft een betrouwbare omgeving en een veilig lichaam nodig om zich te 
kunnen inzetten om zich de moeilijke samenhangen eigen te maken. 
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Voor Benjamin is de werkelijkheid vooral onbetrouwbaar. Zijn problematiek is van dien 
aard dat hij niet kan vertrouwen op zijn geheugen, de prikkelverwerking verloopt niet 
synchroon, de associaties aangaande de werkelijkheid worden slechts moeizaam 
opgebouwd. Voor hem is elke dag een nieuw avontuur en elke situatie is weer nieuw. 
Benjamin hecht daarom aan zeer vertrouwde patronen rondom alles wat met zijn 
lichamelijkheid te maken heeft (verzorging). Hij is bij elke verandering snel van slag. Hij 
begrijpt de uitleg die gegeven wordt niet en kan die niet toepassen op zijn situaties. 
Totaalcommunicatie heeft hem kunnen helpen om de orde van de dag te herkennen. 
Hij kan de computer aan klikken (één handeling) en ziet dan een kort filmfragment van 
wat er nu gaat gebeuren. Zo wordt de betrouwbaarheid vergroot. 

 
6.3 Leerstijl 8: Voorkeur voor herhaling en vasthouden aan 

patronen 
 
6.3.1 Typering 
Het is opvallend dat de opsomming van problemen die de zml-leerlingen hebben bij het 
leren veelal betrekking hebben op het structurerende gebied van de 
ervaringsordening22. Omdat ervaringsordening één geheel vormt worden door de 
problematiek natuurlijk alle ordeningswijzen beïnvloed. Nadrukkelijk met betrekking tot 
alle ervaringsordening geldt: 
• trage informatieverwerking; 
• een moeizaam of niet voorspelbare werking van het geheugen. 
 

 Leerstijl 8: Voorkeur voor herhaling en vasthouden aan patronen.  
 

Bas, een jongen van 7 jaar met syndroom van Down werkt met een vaste 
begeleidster die hem uit de groep haalt, om samen te gaan pictolezen. Hij wil alles 
steeds op dezelfde manier doen: 
Zijn grapjes om zich te verstoppen in de gang, het gaan zitten op haar stoel. Als ze 
gaan pictolezen wil hij altijd zelf de bladzijden omslaan en leest vervolgens de nieuwe 
regels en herhaalt de oude regels van de vorige twee keren. Daarna mag hij een 
spelletje kiezen. Hij wil dan eigenlijk alleen Mohammed B nadoen op het 
toneelpodium dat vlakbij staat. Als hij iets uit de kast moet kiezen, pakt hij altijd de 
kist met poppenkastpoppen. Hij laat de poppen telkens weer ruzie maken en laat ze 
elkaar slaan, door de ene pop tegen de andere te stoten. Het is heel moeilijk om hem 
te bewegen om iets anders te doen. 

 
Yvette heeft Jan van 8 jaar geleerd om de puzzels die hij maakt eerst goed te 
bekijken, dan er over te praten met haar, voor hij de puzzel mag omkiepen. Ze heeft 
hem ook geleerd wat de rechte stukjes zijn van een puzzelstuk. Hij weet nu ook dat 
hij ze apart moet leggen en daarna eerst moet proberen om de buitenranden te 
maken. Als Yvette er naast blijft zitten en bij elke volgende stap vraagt: ‘Jan wat gaan 
we nu doen?’ weet Jan het wel, maar als hij zelfstandig werkt, puzzelt hij als 
vanouds: hij start op een onduidelijke plek en werkt zich via ‘trial and error’ door de 
stukjes heen. Het duurde heel lang voordat Jan zich de nieuwe handelwijze eigen 
maakte. Het vergde veel herhaling en oefening. 

 

 
22 Zie de opsomming waarmee we deze notitie begonnen zijn. 
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6.3.2 Didactische consequenties 
Didactisch gezien hoort hierbij: veel hernieuwd aanbieden, met telkens een zeer kleine 
verandering in context, zodat het geen vastgeroeste kennis wordt die in allerlei andere 
situaties niet inzetbaar is. 
 
6.4 Leerstijl 9: Weinig initiatief nemen 
 
6.4.1 Typering 
Met betrekking tot de lichaamsgebonden ervaringsordening geldt: 
• vervallen in lichaamgebonden negatief gedrag in sociale situaties die de zml-

leerling niet aankan; 
• een sterke neiging tot afhankelijkheid; 
• problemen met de selectieve aandacht. 
 

 Leerstijl 9: Weinig initiatief nemen 
Bij stress en angst lichaamsgebonden reacties laten zien. Op alle 
prikkels ingaan of afsluitend gedrag vertonen voor teveel prikkels. 

 

 
Anita en Gabriela zijn twee tieners uit het VSO. Omdat ze niet deelnemen aan lezen, 
krijgen ze taaloefeningen uit de zogenaamde Praatboeken van de logopedie. Anita 
praat honderduit maar als Anita iets gevraagd wordt waar ze geen antwoord op weet 
en de leerkracht vervolgens zucht en hetzelfde nog eens vraagt aan haar, slaat ze 
dicht. Wanneer de leerkracht vraagt aan Anita: ‘Je weet het best, wat is een jong 
varkentje, een big of een zeug?’ antwoordt Anita met het laatste antwoord dat ze 
hoort: een zeug. De leerkracht zucht weer, is ongeduldig en vraagt aan de anderen 
‘Nou, wie weet het antwoord wel?’  
Anita vindt het een stomme les, het is niet iets wat haar interesseert, ze vindt praten 
over jongens en over kleren veel leuker. De juf vindt haar dom, ongeïnteresseerd en 
Anita voelt zich nu ook heel dom. Ze praat niet meer tijdens de les. Als de leerkracht 
iets vraagt, kijkt ze verlegen naar beneden. De leerkracht vraagt haar niet meer. 

 
Barry begrijpt niet wat er allemaal in het kringgesprek wordt gezegd en zit zich te 
vervelen. Hij stoot zijn buurjongen aan en begint te lachen in de hoop, dat de ander 
ook gaat lachen. De leerkracht zegt dat hij stil moet zijn en kijkt streng. Barry vindt dat 
zijn meester wel een grappig gezicht trekt en begint weer te lachen. De leerkracht 
zegt dat hij moet stoppen en praat hard en kijkt weer zo gek. Barry kan het niet 
helpen en moet nog harder lachen. Nou is de leerkracht pas echt boos en zet hem uit 
de kring en daarna zelfs op de gang. Barry is nu bang en wil naar de klas, hij raakt 
helemaal overstuur. De assistente die door de gang loopt ziet Barry zich zelf op zijn 
hand bijten. Pas als de assistente, die Barry beter begrijpt, naast hem gaat zitten en 
een liedje met hem zingt wordt hij wat rustiger. 

 
6.4.2 Didactische consequenties 
Didactisch gezien kan aan dit aspect tegemoet gekomen worden met veel persoonlijke 
aandacht, heel veel structuur en vaste patronen, prikkelarmoede en prikkelselectie 
oefeningen. De lichaamsgebonden 'acting out' herkennen als taal waarmee het kind 
iets duidelijk wil maken, namelijk dat de lichaamsgebonden ervaringsordening niet 
veilig is (dat kan ook komen doordat de andere ordeningswijzen te wensen over laten). 
Veiligheid herstellen! 
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6.5 Leerstijl 10: Behoefte aan duidelijkheid en 
voorspelbaarheid 
 
6.5.1 Typering 
Met betrekking tot de associatieve ervaringsordening zien we: 
• weinig flexibel; 
• geringe kennisgerichte nieuwsgierigheid; 
• problemen met de selectieve aandacht. 
 

 Leerstijl 10:  
Sterke behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid en 
contextgebonden leren. 

 

 
Bij het ‘werken in hoeken’ wordt gewerkt met een vaste structuur. De hoek 
vertegenwoordigt een activiteit op een speciale plek. Elke les heeft een vast patroon. 
De leerlingen hebben de keuze uit vijf hoeken. Ze moeten steeds een andere hoek 
kiezen, bijvoorbeeld de knutsel-, taal- spel-, luister-, of bouwhoek. Vroeger ging het 
vaak mis als de leerlingen mochten kiezen en heel veel leerlingen kozen steeds 
dezelfde materialen. Nu is de anders. Als Lars gaat kiezen loopt hij naar de kaart op 
het prikbord. Hij weet welke hoek hij nog niet heeft gehad deze week, want die hokjes 
zijn nog leeg. Hij wijst een van de lege hokjes aan: de bouwhoek. In de bouwhoek 
staat een bak met voorbeeldkaarten van allerlei stoelen en tafels met blokjes, en met 
o.a. duplo. In de klas wordt namelijk gewerkt aan het thema ‘Mijn huis’. Er mogen 
twee leerlingen werken in de bouwhoek aan de grote tafel. Als de leerkracht na 20 
minuten een liedje laat horen over opruimen, zet Lars zijn mooiste bouwstukje op de 
kast en ruimt hij de rest op. De leerkracht zet een bordje met zijn naam er bij. Aan het 
einde van de dag, als ze in de kring zitten laat de leerkracht iedereen vertellen of 
aanwijzen wat ze gedaan hebben die dag. Ze ondersteunt dit door op de lijst van het 
prikbord te wijzen. 

 
‘Die, die’ wijst Irma met haar vinger aan. In de boom staat een piek en aan de takken 
hangen lichtjes. Irma weet niet dat het ding boven in de kerstboom een piek heet. De 
leerkracht merkt dat de meeste leerlingen weinig woorden kennen om spullen uit de 
kerstboom te benoemen. 
De leerkracht bedenkt steeds allerlei spelletjes rondom de woorden: kerstbal, 
kerstslinger, kerstengeltje, kerstklokje en kerstster. Ze heeft kaartjes van deze 
woorden gemaakt voorzien van een picto met daaronder letters geschreven. Die 
kaartjes hangen aan het bord. 
Ze benoemt bij de les eerst de woorden van links naar rechts. Dan zegt de leerkracht 
een woord en vraagt ze aan een leerling om de juiste kaart aan te wijzen. Ze neemt 
de kaart van het bord af en legt het bij een doek op tafel. Vervolgens mogen de 
leerlingen om de beurt het voorwerp zoeken dat op het kaartje staat. De leerling mag 
het juiste voorwerp in de kerstboom hangen. Daarna besluit de leerkracht de les met 
een liedje over de kerstpiek. 
De leerkracht biedt elke dag een spelletje aan met als uitgangspunt de nieuwe 
woorden. Ze start met het benoemen en aanwijzen, daarna volgt er een ander 
spelletje met de nieuwe woorden. Het spel eindigt steeds met iets ophangen in de 
boom. De leerlingen zien er elke morgen naar uit. Aan het einde van de week hangt 
de boom vol en gaan de lichten aan.  
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6.5.2 Didactische consequenties 
Didactisch gezien kan dit beantwoord worden met veel structuur, totaalcommunicatie, 
associatief georganiseerde communicatie; informatie voordat iets gaat gebeuren en 
veel begrip voor het organiseren van betrouwbaarheid. De beste oefening is een 
sensomotorische oefening. Deze is voor zml-leerlingen onontbeerlijk. Het lijkt 
vanzelfsprekend, maar omdat leerkrachten zoveel kunnen zonder zich bewust te zijn 
van de sensomotorisch onderlaag van het weten en kennen wordt deze laag soms niet 
langdurig, uitputtend en diepgaand aangeboden. De enige manier om associatieve 
ervaringen op te bouwen die leiden tot kennisvermeerdering en het toenemen van 
vaardigheid wordt gevonden in de sensomotoriek. Je moet als zml-leerlingen iets 
gevoeld, meegemaakt, beleefd hebben om associaties te koppelen aan ervaringen. 
Een narratieve methode (verhaaltje) werkt daarom alleen wanneer het nadrukkelijk 
ingebed wordt in het alledaagse ervaren van het kind. Contextgebonden leren is 
noodzakelijk want het voorstellingsvermogen buiten de concrete werkelijkheid laat te 
wensen over. 
 
6.6 Leerstijl 11: Visueel pragmatisch en concreet fysiek 
 
6.6.1 Typering 
Met betrekking tot de structurerende ervaringsordening: 
• gebrek aan planmatig en strategisch handelen (belemmerd probleemoplossend 

vermogen); 
• geringe mentale activiteit (weinig initiatief, weinig motivatie); 
• gering voorstellingsvermogen (fantasie en rollenspel in een primitief stadium); 
• geringe transfer mogelijkheden van handelen, weinig flexibel, weinig wendbaar, 

weinig overdraagbaar naar andere, of nieuwe situaties. (inwendig spreken is 
belemmerd), weinig effectief strategisch handelen; 

• een moeizaam of niet voorspelbare werking van het geheugen, met als belangrijk 
punt het weinig beschikbare werkgeheugen; 

• problemen met complexe taken; 
• problemen op het gebied van sociale cognitie. 
 

 Leerstijl 11: Sterk visueel pragmatisch en concreet fysiek ingesteld, 
de samenhang wordt alleen in dit verband herkend, en als zinvolle, 
toe te passen kennis gewaardeerd en daardoor herkend als 
bruikbaar en inzetbaar in het dagelijkse bestaan. 

 

 
Harm gaat een ophangsysteem voor zijn DVD’s maken. Hij heeft werktekeningen en 
een voorbeeld van hout ter beschikking. Harm komt er niet uit. Hij kan de stappen 
niet overzien en raakt gestrest van deze opdracht. Hij heeft veel baat bij 
taakopdeling. Het maken van de gleuven op de juiste afstand van elkaar en op 
dezelfde grootte, is al te complex. De leerkracht haalt het voorbeeld uit elkaar tot er 
een lat overblijft met 10 gleuven. Hij laat dit bekijken en betasten door Harm en stelt 
hem vragen. De leerkracht blijft bij elke nieuwe stap Harm ondersteunen. Harm freest 
de gleuven na eerst met een mal getekend te hebben waar de gleuven aangebracht 
moeten worden. De leerkracht maakt van al deze stappen samen met Harm een 
werkboek zodat hij het later terug kan vinden en meer zelfstandig deze taak uit kan 
voeren. 
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Robert speelt in de poppenhoek met de poppen. Hij kleedt ze uit en weer aan. Hij 
verzet dingen en kookt zogenaamd door te roeren en uit de pan te eten. Soms geeft 
hij een pop zogenaamd een hapje. Als de leerkracht aanschuift krijgt ze ook een hap 
uit het pannetje. De leerkracht heeft de volgende keer gezorgd voor een houten appel 
en peer die in laagjes zijn opgedeeld en met klittenband aan elkaar zitten en zo voor 
een complete appel en een peer zorgen. Robert weet niet wat hij er mee moet doen, 
hij trekt er wat aan. De leerkracht schuift weer aan en vraagt of ze een stukje appel 
mag en vraagt of hij het wil afsnijden. Als dat niet lukt, snijdt ze samen met hem een 
stuk appel af. Robert begrijpt nu dat hij met dat mesje zogenaamd kan snijden en 
snijdt vervolgens de 2 stukken fruit in schijven. De leerkracht vraagt hem om de tafel 
te dekken. Hij doet dat op zijn manier en verdeelt de stukken fruit. In zijn nieuwe spel 
laat hij in de weken daarna zien dat hij de tafel dekt en de pop van een bord laat eten. 
Intussen ‘kookt’ hij zogenaamd ook nog de appelstukken, want hij weet van de 
kookles hoe je appelmoes kan maken. 

 
6.6.2 Didactische consequenties 
Didactisch gezien is het noodzakelijk om veel samenhang te vertalen in associatieve 
opeenvolgende stappen die samen een geheel vormen. Verbale causale uitleg werkt 
niet, visuele en fysieke ondersteuning versterkt de sensomotorische onderlaag van de 
structurerende ervaringsordening. Deze kan breder verkend worden door het opdelen 
van de kennis en leertaken in kleine hapklare brokken en kleine controleerbare stapjes 
die telkens beloond worden. Narratieve technieken kunnen wel gebruikt worden, maar 
moeten altijd terugvertaald worden naar de concrete contextgebonden situatie. 
Competentiegericht leren is hier een goede strategie. 
 
6.7 Leerstijl 12: Gevoelig voor over- en ondervragen 
 
6.7.1 Typering 
In paragraaf 3.2 hebben we er al op gewezen dat een kenmerk van mens-zijn is om 
zélf vorm en inhoud willen geven aan het eigen leven. Dat is duidelijk als we een kind 
zien groeien en rijpen, het wil steeds meer zelf doen. Dat gaat niet vanzelf, met vallen 
en opstaan, moet het leren ‘het-zelf-te-doen’. Dat kost moeite en soms is het wel zo 
gemakkelijk en veilig anderen iets voor je te laten doen. Mensen met een 
verstandelijke handicap verschillen in dat opzicht niet van anderen. Ook bij hen is er 
sprake van het samenspel van groei, rijping en leren dat invulling geeft aan de wens tot 
zelfstandigheid. Met dien verstande dat de neiging tot leren vaak wat minder aanwezig 
is en dat ze vaker om hulp vragen. Het laatste kan nog versterkt worden door een te 
‘behulpzame’ omgeving. Zorgverleners hebben, vanuit een 'hulpverleningssyndroom', 
de neiging te helpen ook waar dat niet noodzakelijk is. Deze twee factoren ‘de-neiging-
te-snel-hulp-te-vragen’ en de ‘neiging-te-snel-hulp-te-verlenen’ versterken elkaar, 
waardoor het gevaar van ondervraging dreigt. Daarnaast is er een gevaar van 
overvragen. Dat geldt vooral voor zml-leerlingen die een goede uitstraling hebben. 
Vaak leidt dat ertoe dat ouders, opvoeders en omgeving te hoge verwachtingen 
hebben. Verwachtingen die kunnen nadelig werken op de ontwikkeling van het kind.  
Met betrekking tot de vormgevende ervaringsordening leidt tot problemen met het 
hanteren, het herkennen en benoemen van emoties. 
 
Van deze leerstijl zou men kunnen stellen dat het geen specifieke leerstijl is, maar 
veeleer een algemene leerstijl die karakteristiek is voor het leren van zml-leerlingen. 
Anders gezegd het is een leerstijl op niveau 1 dat we onderscheiden hebben. 
Daarnaast kunnen elementen die hier beschreven zijn ook kunnen vallen onder een 
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andere leerstijl. Daarbij valt te denken aan leerstijl 9 'Weinig initiatief nemen'. 
Bijvoorbeeld te weinig initiatief nemen leidt tot ‘aangeleerde hulpeloosheid’ en is 
daardoor een voorbeeld van onderstimulering. Dat we de gevoeligheid voor over- en 
ondervragen hier toch als een individuele leerstijl onderscheiden heeft reden dat het 
één van de centrale vragen dient te zijn bij het opstellen van een individueel 
handelingsplan.  
 

 Leerstijl 12: Gevoelig voor over- en ondervragen en indien dat het 
geval is krijgt de houding van zich terugtrekken uit de leersituatie het 
karakter van een reflex. 

 

 
Overvragen: 
Vincent is een zml jongen die in groep 3 in het basisonderwijs, zoveel mogelijk met 
het programma meedraait. Omdat het werken veel zelfstandigheid vraagt, werkt hij 
met een opzetplankje waarop pictogrammen staan, die aangeven wat hij, in welke 
volgorde aan opdrachten moet doen. Dat gaat 2 maanden goed, maar nadat de 
leerkracht meer afstand neemt van Vincent, wordt het gedrag van Vincent steeds 
moeilijker. Hij verzint van alles om de juf aan zijn tafel te houden: hij maakt opzettelijk 
fouten, vraagt om extra hulp. Zijn gedrag wordt steeds moeilijker: hij verscheurt zijn 
werk of krast erop, hij roept haar naam steeds door de klas. Hij mist de persoonlijke 
aandacht en de opdrachten zijn te lang en te moeilijk. 
Pas wanneer de leerkracht hem weer heel veel aandacht geeft op afgebakende 
momenten, komt hij weer tot rust.  
Hij weet nu door middel van een timer wanneer de juf langs komt en hij krijgt bij 
verschillende opdrachten een maatje/tutor. De opdrachten tussendoor worden 
afgewisseld met keuzeblokken. 

 
Ondervragen: 
Mike is een nieuwe leerling. Hij wordt ingeschaald, vanuit de informatie uit zijn 
dossier, op een plek in niveau- groep 3, want de SO afdeling van de zml-school werkt 
4x per week in niveaugroepen voor taal en voor rekenen. 
Omdat Mike zich veilig voelt en de lesstof makkelijk is voor hem, maakt hij snel 
vorderingen. Zijn niveaugroep is echter traag. Mike krijgt door de ziekte van zijn 
leerkracht, te maken met wisselende leerkrachten. Daardoor wordt hij niet goed 
ingeschat en wordt hij niet getoetst. Hij maakt nu al weken dezelfde sommen. Hij 
verveelt zich, maar kan dat niet aangeven op een adequate manier. Thuis zegt hij 
tegen zijn ouders dat de kinderen stom zijn. Hij wordt opstandig en gaat geintjes 
maken en kletsen tijdens de rekenles. Ook gaat hij 3x in een les naar de wc. De 
invalleerkrachten klagen over hem in de leerlingbespreking. 
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De VSO-groep heeft voor de eerste keer de opdracht gekregen om op donderdag 
een krantenknipsel mee te nemen, dat hen aanspreekt. Dat mag een foto zijn en/of 
een artikel. De helft van de leerlingen heeft geen krantenknipsel bij zich. De 
leerkracht vraagt de leerlingen naar de reden, maar stelt de vragen dusdanig dat ze 
zich niet faalangstig voelen en dichtslaan. Sommige leerlingen zijn vergeten om thuis 
in hun agenda te kijken. Een leerling heeft er de vorige middag nog aan gedacht 
maar ’s avonds keek hij televisie en vergat de opdracht. Drie leerlingen hebben geen 
krant, omdat er thuis eenvoudig geen krant aanwezig is. 
Op de vraag wat je zou kunnen doen als er thuis geen krant is, laat de leerkracht de 
leerlingen mét elkaar oplossingen bedenken. Verschillende ideeën om te voorkomen 
dat je de opdracht vergeet, passeren ook de revue. Op deze manier leren de 
leerlingen op hun eigen niveau mee te denken en leren ze van elkaar. Ze worden 
serieus genomen en leren verantwoordelijk te zijn voor hun opdrachten. Door een 
manier van vragen, aangepast aan de diverse leerlingen wordt vermeden dat ze 
over- of ondervraagd worden en voelen ze zich allemaal competent. 

 
6.7.2 Didactische consequenties 
Vanuit orthopedagogisch gezichtspunt gaat het er om evenwicht te vinden tussen 
‘ondervragen’ en ‘overvragen’. Nagegaan moet worden wat de leerling als hulpvrager 
wel of niet kan. En als de hulpvrager het niet kan, wat hij dan wel zou kunnen leren. Dit 
houdt in dat mensen met een (verstandelijke) handicap, zoveel als mogelijk, zelf aan 
die invulling moeten werken (partiële participatie) en waar zij dit niet kunnen geholpen 
worden (ondersteuning). Er moet dus vanuit de persoon ondersteund worden en niet 
vanuit een bestaande vorm van zorg waarin die persoon mogelijk zou passen. Ook de 
afwezigheid van een behoefte aan ondersteuning vraagt om aandacht. Het kan zijn dat 
een persoon met een handicap niet weet welke mogelijkheden er voor hem zijn, of dat 
hij te weinig inzicht heeft in zijn identiteit om zijn behoefte te her- en erkennen. 
Daar waar de strategie gericht is op coöperatief leren wordt dit pas effectief wanneer 
de betrokken leerlingen niet overvraagd worden in sociaal opzicht. Leren van een 
medeleerling, die ook gehandicapt is, is moeilijker dan leren van een niet gehandicapte 
medeleerling. In dat opzicht is speciaal onderwijs met groepen waarin alle kinderen 
gehandicapt zijn niet optimaal. 
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6.8 Leerstijl 13: Aansluiten bij de dominante 
ervaringsordening 
 
6.8.1 Typering 
In figuur 20 zijn de vier ervaringsordeningen in het kort gekarakteriseerd23.  
 

1 
 
LEERLING  
LICHAAMSGEBONDEN 
ERVARINGSORDENING 
Veiligheid lichaam. 
Is mijn lichaam veilig? 
 

4 
 
LEERLING  
VORMGEVENDE ERVARINGSORDENING  
Eigenheid, zelfgevoel, uniciteit beleving, 
respect voor de autonomie 
Mag ik er zijn, word ik gekend zoals ik ben? 
 

LEERKRACHT 
Wel doen / Niet doen 
 

LEERKRACHT 
Wel doen / Niet doen 
 

2 
 
LEERLING  
ASSOCIATIEVE ERVARINGSORDENING  
Betrouwbaarheid concrete omgeving 
Is mijn omgeving (materieel en 
medemenselijk) betrouwbaar (voorspelbaar)? 
 

3 
 
LEERLING 
STRUCTURERENDE 
ERVARINGSORDENING  
De samenhang van een episode/ gebeurtenis 
Weet ik hoe de samenhang is, wat staat mij te 
wachten? 
 

LEERKRACHT 
Wel doen / Niet doen. 

LEERKRACHT 
Wel doen / Niet doen 
 

Figuur 29: Ervaringsordening. 
 
De vier vakken bevatten het hele systeem van de ervaringsordening. Wanneer je nee 
moet zeggen op de vraag op één of meer van de vier vragen: 
• is mijn het lichaam veilig? 
• is mijn de omgeving betrouwbaar? 
• weet ik hoe de samenhang is, wat staat me te wachten? 
• mag ik er zijn, word ik gekend zoals ik ben? 
Dan wordt die ervaringsordening dominant. Bij die dominante ervaringsordening moet 
dan aangesloten worden.  
 

 Leerstijl 13: Behoefte aan aansluiting bij de (tijdelijk of langdurig) 
dominante ervaringsordening. 

 

 
Steven zit samen met andere kinderen van groep 2 in de kring. Sin de leerkracht van 
groep 2 vertelt over de lente en geeft leerlingen opdrachtjes. Ze laat de leerlingen 
voorwerpen zien die met de lente te maken hebben en stelt vragen hierover. Als ze 
Steven een opdracht geeft, reageert hij niet. Hij heeft geen idee dat er iets van hem 
verwacht wordt. Pas als ze op haar hurken bij hem zit en hem een schaapje laat zien, 
zegt hij spontaan ‘schaap’.  
Steven begrijpt op grotere afstand van de leerkracht niet wat er van hem wordt 
verwacht en dat de vraag voor hem geldt. Hij is emotioneel er ook nog niet aan toe 
om zover af te zitten van iemand waar hij zich veilig bij voelt. 

 

 
23 Een uitvoerigere beschrijving is gegeven in bijlage 4. 
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Lucas van 7 jaar, krijgt elke keer als hij overblijft huilbuien. Hij is bijna ontroostbaar. 
Het geeft hem een onveilig, akelig gevoel: de drukte in de eetruimte, de schoolmelk 
die hij niet lekker vindt en het feit dat hij alles moet opeten, ook de appel, waarvan de 
moeder hoopt dat het de juf wel lukt om haar zoon fruit te laten eten. 
Hij uit zijn onveilige gevoel in huilen. Hij wil naar huis, naar zijn moeder. Lucas is in 
andere situaties in de eigen groep heel anders en huilt eigenlijk nooit. De leerkracht 
bespreekt het met de ouders. Lucas blijft nu voorlopig naast de leerkracht zitten, eet 
een banaan i.p.v. een appel, want dat vindt hij wel lekker en drinkt een beker met sap 
van thuis. Het gaat nu veel beter met Lucas. 

 
6.8.2 Didactische consequenties 
Didactisch gezien betekent dat wanneer er op dit gebied fouten worden gemaakt er 
sprake is van een kwalitatief slechte communicatie. Men ziet de zml-leerling zich 
terugtrekken of lichaamsgebonden reageren wanneer de dominante ervaringsordening 
niet wordt herkend. Ook blijkt steeds weer dat eenmaal gekende vaardigheden moeilijk 
inzetbaar zijn voor deze leerlingen wanneer de leerkracht (of medeleerlingen) de 
leerling niet binnen de dominante ervaringsordening aanspreken. 
 
6.9 Leerstijl 14: Sterke veiligheidsgevoelens 
 
6.9.1 Typering 
In hoofdstuk 3 is gesteld dat het leren verstoord kan worden door handicaps en of een 
slecht fysiologisch/neurologisch systeem. De waardering voor de eigen mogelijkheden 
kan dan afnemen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de eigen mogelijkheden. Dit 
speelt bij zml-leerlingen duidelijk. Slechte ervaringen bij het leren leiden ertoe dat er 
getornd wordt aan de basisveiligheid. Deze basisveiligheid komt voort uit: 
• de lichaamsgebonden ervaringsordening: is mijn lichaam veilig? en 
• de associatieve ervaringsordening: is de werkelijkheid om mij heen betrouwbaar? 
Bij associaties gaat het erom dat er een betekenisverbinding gelegd wordt tussen twee 
delen uit de werkelijkheid. De associatieve ordening geeft informatie over het concrete 
gedrag van de werkelijkheid om ons heen. Bij nieuwe ervaringen komen er telkens 
nieuwe associaties bij. Het hele leven door worden nieuwe associaties verkend, 
opgespoord, aangereikt vanuit de buitenwereld en opgeslagen in het geheugen. De 
associatieve ervaringsordening is onontbeerlijk voor het toenemend kennen, 
toenemend waarderen, en toenemend gebruiken van mogelijkheden. Leren is 
onmogelijk zonder associatieve ordening. 
 

 Leerstijl 14: Behoefte aan veel aandacht voor de associatieve 
onderlaag van elk leren. 
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Freek is leerkracht in de bovenbouw van het VSO. Tijdens de lessen ‘Oriëntatie in de 
tijd’ behandelt hij de Riddertijd. Het valt hem steeds meer op hoe de stof het beste 
beklijft, namelijk als hij de eigen ervaringen van de leerlingen er bij haalt en 
vergelijkingen maakt met wat de mensen in de riddertijd deden. Hij laat de leerlingen 
nadenken over wat je zoal kunt doen in je vrije tijd, als er geen televisie en computers 
zijn, geen auto’s en fietsen. Hij laat zijn leerlingen nadenken over wat de kinderen uit 
die tijd buiten konden doen. Ze maken zelf een pijl en boog en houden wedstrijden. 
Ze bezoeken een kasteel en bedenken een verhaal dat zich op een kasteel afspeelt 
en waarbij een jongen en een meisje van hun leeftijd een rol speelt. Behalve het 
aansluiten bij de directe ervaringen, is voor deze groep leerlingen ook heel belangrijk 
dat ze er samen veel plezier aan beleven. De leerkracht, blijft dicht bij hun beleving, 
nieuwe associaties worden aangeboden. 

 
Peter biedt zijn leerlingen veel structuur, want hij weet dat zijn leerlingen veel energie 
kwijt zijn als de omgeving onrustig en onoverzichtelijk is, leerlingen onzeker zijn als 
ze niet weten wat er gaat gebeuren. Ze kunnen zich beter concentreren op de inhoud 
van het lesprogramma en weten sneller wat er van ze verwacht wordt. Zo geeft hij 
bijvoorbeeld de leerlingen weektaken, op hun eigen niveau, met meer of mindere 
taken. De leerlingen weten hoe ze het werk horen af te tekenen en te waarderen. Ze 
weten wat ze moeten doen als ze niet verder kunnen, vragen hebben en wat ze 
moeten doen als hun taak af is. 
Peter ondersteunt dit allemaal met visuele middelen, zodat ze via een associatie 
weten wat de bedoeling is. Hij koppelt deze middelen voortdurend aan hun 
handelingen en aan hun beleving. Zijn leerlingen worden steeds zelfstandiger. Toch 
zijn ze ook heel gevoelig voor het even meekijken en corrigeren van Peter en voor 
een compliment voor hun werk. 

 
6.9.2 Didactische consequenties 
Didactisch gezien betekent dat, dat de voorspelbaarheid en de regelmaat, de 
duidelijkheid en het aansluiten bij het bekende zeer belangrijk is. Toch moet worden 
opgepast voor vastroestende patronen die tot stereotiep gedrag of dwangmatig gedrag 
kunnen leiden. De associatieve onderlaag van elk leren moet voortdurend met kleine 
variaties worden aangeboden, daarbij aansluitend bij de naastbij liggende zone van 
ontwikkeling, maar dan met hele kleine stappen. Hoeveel structurerend ordenen er ook 
wordt waargenomen en hoeveel eigenheid ook zichtbaar wordt, de verstandelijke 
handicap brengt met zich mee dat de associatieve ordening de enige is die sterke 
veiligheid gevoelens genereert. Wordt de associatieve laag van de kennis en de 
vaardigheden verwaarloosd, doordat men vanuit de eigen situatie als leerkracht er 
geen erg in heeft, dan stokt veelal de kennisopname en groei in de ontwikkeling. 
‘Gewone’ volwassenen in onze cultuur gebruiken naar buiten toe vooral de 
structurerende ervaringsordening, die wordt snel dominant bij volwassenen, en zeker 
bij leerkrachten. 
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7. Leerstijlen in samenhang 
 
 
 
 
 
 
7.1 Inleiding 
In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 zijn in de vorm van leerstijlen 14 karakteristieken 
beschreven van zml-leerlingen. De gevonden leerstijlen staan niet los van elkaar, er is 
een samenhang. Paragraaf 7.2 geeft die samenhang voor de 'gewone' zml-leerling. 
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LEERSTIJL 1: Kennen, waarderen en gebruiken: Leerlingen leren via de drieslag leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken.  
• Het leren kennen 

Ruim de tijd nemen om, ook bij veelvoudige herhaling, uitvoering en intensief, te leren kennen van de eigen mogelijkheden in een praktisch verband van het leven, waarbij (al is het maar 
gering) positief effect wordt gegenereerd (vreugde beleven aan je mens-zijn) om het proces gaande te houden. 

• Het leren waarderen 
Uiterst voorzichtig en terughoudend de werkelijkheid verkennen, weinig exploratiebehoefte, angst voor het onbekende, en behoefte aan persoonlijke begeleiding en externe uitingen van 
vertrouwen in de situatie. 

• Het leren gebruiken 
Alleen datgene spontaan gebruiken wat zeer vertrouwd is en zeer goed gekend en gewaardeerd wordt en verder passief afwachten en pas een eenmaal gekende en gewaardeerde 
mogelijkheid inzetten als anderen daartoe aansporen. Het eenmaal gekende en gewaardeerde snel weer vergeten en (onbewust) laten vervagen. 
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Leerstijl 2: Vasthouden aan interfererende mentale modellen 
De schema’s, overtuigingen uit vroegere ervaringen, zijn heel sterk bij veel zml-leerlingen. 
Naarmate de handicap ernstiger is worden de schema’s die het gevolg zijn van vroege 
ervaringen sterker. En waar het inzicht ontbreekt dat deze schema’s beter kunnen worden 
ingeruild voor adequatere schema’s blijven de vroege schema’s in al hun sterkte bestaan. 

 Leerstijl 3: Planmatig werken 
Het planmatig werken van de leerling is beperkt vanwege de mogelijkheden die hij of zij 
heeft m.b.t. algemene strategieën, vakspecifieke strategieën en metacognitie. 
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Leerstijl 4: Sensomotorisch, gevoelsmatig 
leren. 
De leerling leert vanuit een directe en 
emotioneel sterke betrokkenheid bij de 
werkelijkheid die momentaan concreet 
aanwezig is (hoe). Het leren is sterk 
gebonden aan het hier en nu en aan de 
fysieke omgang met de omgeving en de 
eigen lichamelijkheid (wat).  

 Leerstijl 5: Pragmatisch leren: nuttige 
handvaten voor de beheersing van het 
alledaagse oefenen. 
Een drang om fysiek bezig te zijn, en 
alleen kunnen leren wanneer de fysieke 
kant nadrukkelijk betrokken is in het 
leerproces, terwijl de emotionaliteit 
egocentrisch van karakter is. Dat wat mij 
niet raakt, is er ook niet en hoef ik niet te 
leren! De sensomotoriek wordt als basis 
van de pragmatische verwerking van het 
geleerde ingezet (bewegen, proeven, 
ruiken, aanraken, manipuleren, langdurig 
fysiek verkennen en dergelijke). 

 Leerstijl 6: Egocentrische leren 
De leerling wil leren wat duidelijk nut heeft 
om zelfstandig het alledaagse leven te 
hanteren, concreet dichtbij in tijd en ruimte 
en gericht op de eigen emotionele beleving 
behorend bij een egocentrisch standpunt 
aangaande de werkelijkheid. 

 Leerstijl 7: Performaal leren 
Performaal leren wordt gekenmerkt als: 
leren door langdurig te doen, in de 
praktijk al het te leren (ook cognitieve) 
materiaal oefenend. Het mentale aspect 
van de fysiek-mentale dynamiek houdt 
een extra risico in voor interfererende 
mentale schema's bij de leerlingen. 
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LEERSTIJL 8: 
Voorkeur voor 
herhaling en 
vasthouden aan 
patronen 

 LEERSTIJL 9: 
Weinig initiatief 
nemen, 
onzelfstandig. Bij 
stress en angst 
lichaamsgebonden 
reacties laten zien. 
Op alle prikkels 
ingaan of afsluitend 
gedrag vertonen voor 
teveel prikkels. 

 LEERSTIJL 10: 
Sterke behoefte aan 
duidelijkheid en 
voorspelbaarheid en 
contextgebonden 
leren. 

 Leerstijl 11: 
Sterk visueel 
pragmatisch en 
concreet fysiek 
ingesteld, de 
samenhang wordt 
alleen in verband 
herkend. 

 LEERSTIJL 12: 
Gevoelig voor over- 
en ondervragen en 
dan terugtrekken uit 
de leersituatie. 

 LEERSTIJL 13: 
Behoefte aan 
aansluiting bij de 
(tijdelijk of langdurig) 
dominante 
ervaringsordening. 

 LEERSTIJL 14: 
Behoefte aan veel 
aandacht voor de 
associatieve 
onderlaag van elk 
leven. 

 
Figuur 30: Het leren van zml. 
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7.2 Overzicht voor zml 
Figuur 30 geeft een overzicht van de gevonden leerstijlen voor zml-leerlingen. Het 
gepresenteerde moet niet als een totaal gezien worden. Er is sprake van drie niveaus: 
• niveau 1: de leerstijlen 1, 2, en 3; 
• niveau 2: de leerstijlen 4, 5, 6, en 7; 
• niveau 3: de leerstijlen 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14. 
 
7.2.1 Niveau 1: de leerstijlen 1, 2, en 3 
Dit zijn drie overkoepelende leerstijlen. Eigenlijk zijn dit algemene typeringen voor zml. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat leerstijl 2 kan leiden tot het gedrag van leerstijl 3. 
Op letten dus: de interferentielader bewandelen. 
 
7.2.2 Niveau 2: de leerstijlen 4, 5, 6, en 7 
Dit zijn leerstijlen met opklimmende competenties. Leerstijl 4, sensomotorisch leren, 
zal aangetroffen worden bij zeer jonge zml-leerlingen en bij zml-leerlingen met grote 
beperkingen, de groep met een ontwikkelingsleeftijd van 24 maanden. Leerstijl 7, 
performaal leren, zal met name aangetroffen worden bij die jongeren die in staat zijn te 
gaan werken op een (beschutte) werkplek.  
 
7.2.3 Niveau 3: de leerstijlen 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 
Dit zijn meer individuele kenmerken van zml-leerlingen. Zij kunnen van persoon tot 
persoon verschillen. Ook kan de mate waarin deze leerstijlen voorkomen verschillen. 
Dat zal in het bijzonder bepaald worden door het feit of een ervaringsordening 
dominant aanwezig is. 
 
7.3 Leerstijlen en planningsdocumenten 
In de Wet op de Expertisecentra (WEC) worden een aantal planningsdocumenten24 
genoemd die scholen in kunnen zetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
In die planningsdocumenten zijn de door ons onderscheiden leerstijlen op de volgende 
wijze te gebruiken: 
• de leerstijlen 1, 2 en 3 zijn van belang voor het schoolplan en de schoolgids; 
 

Voorbeeld voor het planningsdocument ‘het schoolplan’:  
De school zal zodanig ingericht zijn dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen 
in een kansrijke omgeving die aansluit bij hun interesse en niveau. 
Er is ruimte op de school voor een goede en brede persoonlijke ontwikkeling. 
Het materiaal en methodes sluiten aan bij de verschillende niveaus en mogelijkheden 
van leerlingen en houden rekening met de eigen manieren van leren door leerlingen. 
De leerlingen kunnen zich binnen en buiten de school oriënteren op hun toekomst. 
De leerkrachten op de school zijn goed op de hoogte van de ontwikkeling van de zml 
leerlingen en kunnen hun behoeftes goed inschatten. De leerkracht zijn kundig in het 
observeren en kunnen ook hun eigen gedrag kritisch onder de loep nemen. 
De school zorgt voor een goed pedagogisch klimaat en een goede aansluiting bij hun 
ervaringsordeningen zodat de leerlingen zich veilig voelen en optimaal kunnen 
profiteren van het onderwijs. 
Leerstijl 1 heeft consequenties voor onder andere de didactiek, voor het pedagogisch 
klimaat, voor de inrichting en de organisatie. De leerlingen hebben tijd en ruimte 
nodig om zich vaardigheden eigen te maken. Het personeel heeft kennis nodig over 
hoe een zml leerling leert. 

 
24 Zie paragraaf 2.3 
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Leerstijl 2 veroorzaakt valkuilen voor de leerling en de leerkracht en kan de 
ontwikkeling ernstig verstoren. De organisatie van de leerlingenzorg en de 
begeleiding van het personeel in deze is erg belangrijk. Hierbij valt te denken aan de 
organisatie van leerlingbesprekingen, intervisiemomenten, begeleiding van de 
leerkrachten door video-interactie en dergelijke. 
Leerstijl 3 impliceert een duidelijke behoefte aan gestructureerd onderwijs en 
planning van de activiteiten binnen het onderwijs aan zml-leerlingen. 
Dat betekent dat voor leerlingen belangrijke vaardigheden middels een beproefde 
structuur consequent en veelvuldig aangeboden moeten worden. 

 
• de leerstijlen 4, 5, 6, 7 en (8) kunnen gebruikt worden in het groepsplan; 
 

Voorbeelden voor het planningsdocument ‘het groepsplan’: 
Deze leerstijlen hebben invloed op de klassenorganisatie, de structuur en de 
aanbieding van de leerstof. 
Hierbij zijn veelvuldige observaties van de leerkracht nodig. Deze zal immers goed in 
de gaten moeten houden wat aanslaat bij de groep. 
De leerkracht zal de leerlingen als groep moeten uitdagen en toch goed moeten 
aansluiten bij hun individuele ontwikkeling en hun interesse.  
De leerkracht zal zich bewust moeten zijn dat zijn/haar leerlingen het beste leren als 
ze zich veilig voelen en actie kunnen ondernemen, zodat ze actief hun eigen kennis 
kunnen opbouwen. 
Het groepsplan zal omschrijven bij welk niveau, bij welke mogelijkheden en interesse 
van de groep in zijn totaliteit een leerkracht aan zal sluiten en welke structuur en 
didactiek hierbij past. 
Deze leerstijlen vragen om praktisch onderwijs, waar leerlingen passend bij hun 
behoefte, sensomotorische activiteiten aangeboden krijgen.  
Deze leerstijlen bevatten een sterke emotionele lading. Het groepsplan moet daarom 
mogelijkheden bieden voor activiteiten waarbij leerlingen emotioneel betrokken zijn. 
De leerkracht kan binnen de 'bandbreedte' van de potenties en interesses van de 
groep een programma maken dat de groep aanspreekt en stimuleert. 

 
• de leerstijlen 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 kunnen gezien worden als belangrijk voor 

het individuele handelingsplan voor de 'gewone' zml-leerlingen. 
 

Voorbeelden voor het individuele handelingsplan: 
De leerling is gevoelig voor allerlei invloeden die zijn leergedrag (ernstig) kunnen 
beïnvloeden. Om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen wordt rekening 
gehouden met deze individuele kenmerken. Belangrijke aandachtspunten voor het 
individuele handelingsplan zijn onder andere: 
• Het is goed om de ontwikkeling van de leerling uitgebreid in kaart te hebben en te 

houden door regelmatig te toetsen of te observeren. Op die manier kan een 
leerkracht beter aansluiten bij een leerling. 

• Dominante ervaringsordening goed in de gaten houden. 
• Zorgen voor eventuele fysieke en visuele ondersteuning, zodat een leerling beter 

kan overzien wat hij/zij moet doen of wat er gaat gebeuren. 
• Voorspelbaarheid te bieden in gedrag en planning 
• Zorgen voor voldoende herhaling om vaardigheden te kunnen oefenen te late 

inslijten 
• Lesstof zoveel mogelijk aanbieden binnen de context van de leerling 
• Een leerling actief laten nadenken en handelen binnen de marges van hun gevoel 

voor veiligheid 
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Een voorbeeld bij een van de leerstijlen: 
Leerstijl 8 Individueel handelingsplan 
Leerling heeft een voorkeur voor 
vasthouden aan patronen 

Leerling krijgt een activiteit aangeboden 
die hele kleine verschillen vertoont met 
de vorige activiteit, maar steeds 
vernieuwt met kleine stapjes, zodanig dat 
de leerling zich hierbij prettig voelt 
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8. Communicatie 
 
 
 
 
 
 
8.1 Inleiding 
In de beschrijvingen van de leerstijlen worden gedragingen van zml-leerlingen 
beschreven passend bij de verschillende stijlen van leren. Het kenmerkende gedrag 
wordt gezien vanuit de observaties en ervaringen gedurende een lange tijd en kunnen 
daarom ook consistent genoemd worden. Zoals eerder beschreven in deze publicatie 
kan een leerstijl worden beschreven als een set typerende leeractiviteiten die op 
verschillende momenten en onder verschillende omstandigheden de boventoon 
voeren.  
 
In hoofdstuk 4 zien we dat interfererende schema's een grote rol kunnen spelen in het 
beoordelen van iemands gedrag. Dit kan leiden tot een verkeerde inschatting van een 
leerling. Een andere oorzaak voor het verkeerd interpreteren van iemands gedrag zou 
kunnen liggen in de gebrekkige communicatie, bijvoorbeeld door niet goed inschatten 
van het communicatieniveau, niet het transportmiddel van de boodschap van het kind 
kennen, onjuiste transportmiddelen gebruiken om onze intenties duidelijk te maken Dit 
kan een ernstige belemmering vormen voor het leren. De leerling kan hier dusdanig op 
reageren, dat er sprake is van een extra onderwijsbelemmering. Dit kan, naast een 
aantal andere factoren, van invloed zijn op de leerstijl van een leerling. 
In dit hoofdstuk laten we zien hoe communicatie en leerstijlen zich kunnen verhouden. 
Achtereenvolgens gaan we in op: 
• communicatie, wat verstaan we hieronder (paragraaf 8.2); 
• communicatie bij zml-leerlingen (paragraaf 8.3); 
• leerstijlen en communicatie (paragraaf 8.4); 
• wat kan de school betekenen voor zml-leerlingen op gebied van communicatie? 

(paragraaf 8.5) 
Voor uitvoerige informatie met betrekking tot communicatie verwijzen we u naar de 
literatuur hierover. 
 
8.2 Communicatie, wat verstaan we hieronder? 
In de wereld om ons heen wordt op allerlei manieren gecommuniceerd. In de 
dierenwereld brengen dieren boodschappen naar elkaar over, die hen in staat stellen 
om te overleven. De zintuigen en de lichaamstaal helpen hierbij.  
Mensen zijn in staat door het gebruik van de taal te communicatie op een veel hoger 
en uitgebreider plan.  
Communicatie zouden we dan ook kunnen omschrijven als het overbrengen van 
kennis en informatie. Dat doen we op verschillende manieren, namelijk door 
gesproken, geschreven taal, door gebaren, mimiek en lichaamstaal. We doen dit 
verbaal of non-verbaal. De intentie hierbij is heel belangrijk, zowel vanuit de 
'boodschapper' als vanuit de 'ontvanger': wat beweegt iemand, wat wil iemand 
bereiken met de boodschap, wat is belangrijk? Mensen communiceren vanuit een 
bepaalde bedoeling. Communicatie heeft verschillende functies, bijvoorbeeld om 
duidelijk te maken wat iemand wil, om het gedrag van anderen te beïnvloeden (Heim, 
2006). 
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Voordat communicatie op gang komt is er contact, interactie nodig. Soms wordt 
beweerd dat het afweren van contact ook een vorm van contact is, maar er is dan veel 
meer sprake van non-communicatie. Communicatie is juist gebaseerd op 
wederkerigheid en betrokken zijn bij elkaar. Het vormt de basis voor de communicatie 
tussen mensen. Communicatie is dus veel meer bewust een boodschap overbrengen, 
elkaar iets duiden. 
In contact met de buitenwereld wordt de baby al vroeg uitgenodigd om te 
communiceren. In het contact tussen ouders en baby spelen lichamelijk contact, de 
zintuigen een grote rol. Er is nog geen sprake van echt communiceren, maar wel van 
interactief gedrag. De baby merkt dat huilen reacties van de moeder teweeg brengt en 
dat hij daardoor te drinken krijgt. Hierdoor leert een baby, onbewust, dat huilen een 
goede manier is om duidelijk te maken dat hij honger heeft of zich niet prettig voelt. De 
ouders sussen de baby met lieve woordjes, knuffels of wiegen om te zeggen dat het 
allemaal goed is. De ouders geven hun kind respons op geluidjes en daardoor ontstaat 
er ook weer een reactie bij het kind. Ouders doen dit intuïtief, ze spreken op een 
speciale toon, wachten op reactie van de baby of imiteren een geluidje van de baby. Er 
is sprake van wederkerigheid. Als baby's niet of nauwelijks reageren of anders dan de 
ouders verwachten, kan de interactie danig verstoord worden. 
 
In de ontwikkeling van 9 tot 24 maanden ontwikkelen zich meestal allerlei 
communicatieve functies die verlopen van preverbaal naar verbaal. Preverbaal 
betekent dat de bedoelingen die iemand heeft worden uitgedrukt door middel van 
natuurlijke gebaren, (vervangende) voorwerpen, plaatjes, tekeningen of foto's van 
voorwerpen, activiteiten of vocalisaties. De taalverwerving is begonnen, geënt op de 
communicatieve ontwikkeling (van Dungen, 2001). 
 
Kinderen die 2 jaar zijn kunnen met woorden duidelijk maken wat zij willen en spreken 
iemand aan die hun dat kan bieden: 'Mamma, koekje?'. Ze kunnen heerlijk bij hun 
ouders op schoot zitten praten, naar verhaaltjes luisteren en zeggen dat ze iemand lief 
vinden. 
 
Van kinderen die 4 jaar zijn verwachten we dat ze vanuit hun egocentrische 
belevingswereld 'hoe en waarom vragen' gaan stellen en hier onverzadigbaar in 
kunnen zijn. De ouders en de leerkracht op school leren de kinderen door mondelinge 
kennisoverdracht en krijgen respons van de kinderen. Volwassenen om hen heen 
houden rekening met hun interesses en verwachten van zo'n kind een 
leeftijdsadequate reactie. 
 
In het onderwijs is de communicatie daarop afgestemd. De leerkrachten zorgen voor 
een band met hun leerlingen, maken contact en communiceren met hun leerlingen in 
een taal die zij begrijpen. Het materiaal, de methodes en het hele onderwijsaanbod van 
de leerkracht is aangepast aan het niveau van communiceren. Begrippen, verhalen, 
opdrachten, maar ook de fysieke ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling 
passen in deze laag van communicatie. 
 
Om allerlei redenen kan bij zml-leerlingen de ontwikkeling van de communicatie en de 
interactie verstoord zijn. In het volgende hoofdstuk gaan we eerst algemeen en daarna 
wat specifieker op in. 
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8.3 Communicatie bij zeer moeilijk lerenden 
Bij zml-leerlingen loopt de communicatie en de interactie niet zo vanzelfsprekend. De 
beperkingen van een kind zijn aanvankelijk soms onduidelijk. Als de interactie niet 
goed verloopt, omdat de initiatieven en de respons van het kind niet wordt herkend en 
begrepen, kan dat veel teleurstellingen veroorzaken zowel bij de ouders als het kind. 
Ook andersom kan dat gebeuren en wordt door kinderen niet herkend wat de 
betekenis is van bijvoorbeeld lichaamstaal. De ouders en later de leerkrachten krijgen 
niet de reactie die ze verwachten, ze worden onzeker in hun communicatie omdat ze 
niet weten hoe ze hiermee kunnen omgaan. Dit leidt aan beide zijden vaak tot een 
vermindering van interactie. Als de interactie over en weer niet goed op gang is 
gekomen, heeft dit onmiddellijk effect op de totale ontwikkeling.  
De beperkingen van de zml-leerlingen trekken een flinke wissel op de communicatie en 
daardoor ook op het leergedrag binnen de school. We gaan kort even kijken wat er 
binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden van invloed is op (een verstoorde) 
communicatie. 
 
8.3.1 Cognitie en communicatie 
De cognitieve ontwikkeling richt zich op kennis: hoe neemt iemand informatie op, hoe 
verwerkt hij die kennis en hoe past hij de informatie toe. De taal is hierbij een belangrijk 
instrument om de opgedane kennis van een betekenis te voorzien. Cognitieve 
instrumenten zijn bijvoorbeeld woorden, begrippen (concreet en abstract), 
voorstellingen, werkwijzen, principes, regels, formules en wetten25 
De taal geeft structuur aan de werkelijkheid om ons heen. Door de taal kunnen we 
dingen om ons heen begrijpen en kunnen we associëren, oorzaak-gevolgrelaties 
leggen, oplossingen bedenken. Taal en denken gaan hand in hand. 
Bij een beperkte cognitieve ontwikkeling functioneert een zml-leerling op een cognitief 
jongere leeftijd: een leerling kan hierdoor geen gebruik maken van de communicatieve 
mogelijkheden die een leerling van dezelfde leeftijd heeft. Zowel performaal als verbaal 
heeft deze leerling minder capaciteiten om adequaat, bewust te communiceren. De 
leerling doet dit met de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden die geboden 
worden. Het bieden van die mogelijkheden is heel belangrijk (Heim e.a., 2006) De 
communicatieve partners rondom een zml-leerling kunnen door middel van bepaalde 
communicatieve strategieën de communicatie van deze leerlingen stimuleren en 
verbeteren.  
 

Saskia, een zeer moeilijk lerend meisje van 6 jaar kan de inlegpuzzel met 10 stukjes 
niet maken. Ze duwt de puzzel ver van haar af en maakt harde, stotende geluiden. 
De leerkracht probeert het nog eens en weer geeft Saskia dezelfde reactie. De 
leerkracht zingt dat ze samen met Saskia de puzzel gaat maken en pakt de hand van 
Saskia en beweegt die naar het goede vak. Als het puzzelstukje past, wrijft ze over 
Saskia's hand en zegt 'goed Saskia, wat knap!' Dit doet de leerkracht ook met de 
volgende stukjes. Bij de laatste 2 puzzelstukjes, pakt Saskia het puzzelstukje over 
van de leerkracht en legt het zelf in de puzzelplank. 

 

 
25 Zie ook van Parreren (1988) waarin hij de cognitieve ontwikkeling vergelijkt met het verwerven 

van een goed georganiseerde cognitieve gereedschapskist. 



 

⏐ 82 

Om alle betrokken communicatiepartners te ondersteunen in hun interactie met de 
leerling en om leerlingen gevoeliger te maken voor bewuste interventies zijn er ook 
programma's ontwikkeld zoals het MISC-programma26 (Klein, 1996). 
 
8.3.2 Taalontwikkeling en communicatie 
'Taal is een instrument om communicatie tussen mensen mogelijk te maken door 
middel van een systeem van symbolen (woorden) die, volgens een reeks vaste- en 
binnen de taalgemeenschap algemeen bekende- regels (grammatica) kunnen worden 
uitgewisseld met behulp van auditieve en visuele stimuli (Wagenaar, 1998). Taal gaat 
vooraf aan lezen en rekenen, eigenlijk is lezen en rekenen taal. Taal en communicatie 
spelen in het leerproces een belangrijke rol. We leren hoe we omgaan met elkaar, we 
leren samenwerken, hulp vragen, contact maken om bewust onze boodschap over te 
dragen. In het onderwijs hebben we taal en communicatie nodig om de kennis door te 
geven, om vragen van leerlingen te beantwoorden. 
 
De taalontwikkeling van zml-leerlingen kent vele beperkingen soms fysiek, meestal met 
betrekking op deelgebieden zoals (Wagenaar, 1998): 
• in de receptieve of productieve taal 
• in de mondelinge of in de geschreven taal 
• in de taalvorm, taalinhoud of taalgebruik 
• in de fonologie (klankstructuur), morfologie (woordvorming, vervoegingen, 

verbuigingen), semantiek (betekenis van woorden en zinnen) of pragmatiek 
(taalgebruik) 

Door deze beperkingen wordt de communicatie vertraagd of soms ernstig belemmerd. 
Leerlingen worden niet verstaan of niet begrepen, communicatieprocessen kunnen 
daardoor verstoord raken of zelfs stil komen te liggen.  
Het onderwijs aan zml-leerlingen is aangepast aan de leerlingen, maar in dit onderwijs 
is gesproken taal toch het belangrijkste communicatiemiddel om kennis over te dragen. 
Denk maar aan de kringgesprekken, het vertellen van verhalen en het geven van 
instructie. Kringgesprekken over bijvoorbeeld ervaringen in het weekend worden nogal 
eens verbaal gevoerd. Kringgesprekken m.b.t. thema's worden meer ondersteund met 
visuele of sensomotorische middelen. Het belang van deze ondersteuning wordt 
ingezien en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd. De manier waarop 
communicatie tot stand komt, het niveau waarop de leerling kan communiceren met 
zijn omgeving is heel belangrijk om te kunnen leren. Als gesproken taal niet voldoende 
aansluit bij de leerling zal naar andere vormen gezocht moeten worden. 
 

Vincent is een zml jongen van 8 jaar. Hij kan niet spreken. Als hij iets wil hebben trekt 
hij hard aan de mouw van de leerkracht. Hij stoot dan klanken uit. De leerkracht laat 
altijd zien dat ze Vincent begrepen heeft, maar als hij bijvoorbeeld het voorwerp nog 
niet mag pakken, laat ze heel eenduidig nee horen, terwijl ze zacht haar wijsvinger 
onder zijn kin houdt en op ooghoogte met hem communiceert. 

 
Zml-leerlingen hebben naast hun taalproblemen ook vaak moeite met het verwerken 
van vele prikkels. Ze verwerken de prikkels traag of hebben tijd nodig om de informatie 
te verwerken. Deze traagheid wordt soms aangezien voor niet willen reageren of lui 
zijn. Dit kan de communicatie verstoren: geen of een te late reactie veroorzaakt 
negeren of afwijzen van deze leerling door zijn omgeving. 

 
26 MISC staat voor Mediational Intervention for Senstizing Caregivers en More Intelligent and 

Sensitive Child. 
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8.3.3 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De interactie binnen de communicatie verloopt bij een normale ontwikkeling 
leeftijdsadequaat. Opvoeders verwachten van een baby van een jaar oud dat het 
initiatief neemt tot contact: het brabbelt, kijkt iemand aan, wil iets duiden. 
Als een kind niet aan deze verwachtingen voldoet, kunnen er communicatiestoornissen 
ontstaan. Een mens wil begrepen worden (van Brederode, 2001). Als een mens geen 
contact kan maken of niet begrepen wordt, komt hij in een isolement. Een probleem 
omdat ontwikkeling en leren ingebed zijn in relaties (Stevens, 2003). Als een kind niet 
begrepen wordt, zal hij aanvankelijk meer zijn best doen om duidelijk te maken wat hij 
wil, maar zal dat misschien op een erg heftige manier tonen. Wanneer hij echter niet 
de gewenste respons krijgt of geen begrip krijgt, zal hij uiteindelijk opgeven. Zml-
leerlingen kunnen vóór ze op school komen al heel wat negatieve ervaringen hebben. 
Ze zijn soms faalangstig en wachten af. 
 
Op school komen we zml-leerlingen tegen die heel boos kunnen reageren of 
nauwelijks reageren, zich terugtrekken of zeer uitgelaten zijn. 
Hoe minder de hersens ontwikkeld zijn, des te moeilijker zal het zijn om de emoties 
onder controle te houden. De korte en directe weg in de hersenen van de emotie (van 
ervaren en uiten) zal vaak dominant zijn. Hierdoor worden denken en afstemmen 
geblokkeerd. Primaire gevoelens als angst, woede, vreugde en verdriet hebben vaak 
de overhand (Blokhuis en van Kooten, 2003). Dit heeft gevolgen voor de 
communicatie. De stemming is van invloed op het contact tussen mensen, het heeft 
effect op hoe je met elkaar kunt omgaan. In het contact tussen de leerkracht en de 
leerlingen kunnen emoties een positieve, maar ook een negatieve rol spelen met 
betrekking tot het leren. Als de sfeer goed is en leerlingen zich vrolijk voelen, is het 
leerrendement vaak groter. Een leerling die boos is, pakt de lesstof niet meer op. 
 

Tijdens de rekenles wordt er gemeten hoe lang de leerlingen zijn. De leerkracht 
tekent met streepjes op de muur, aan hoelang ze zijn. de oude lengtematen staan er 
ook nog op. 'Jelle, wat ben je gróót geworden' zegt de leerkracht lachend tegen de 10 
jarige autistische jongen. 'Ik ben niet groot geworden, ik ben Jelle, schreeuwt de 
jongen overstuur. De rest van de rekenles is Jelle helemaal van slag: hij is nog 
steeds Jelle, hij is niet Groot geworden. 

 
De zwakke sociale vaardigheden van zml-leerlingen staan een goede communicatie 
ook in de weg. Ze begrijpen soms niet hoe je contact maakt, hoe je met elkaar omgaat, 
hoe je kunt samenwerken. Door hun beperkte cognitieve ontwikkeling leren ze weinig 
van de gevolgen die bepaalde gedragingen hebben. Sommige zml-leerlingen kunnen 
niet overzien wat er in bepaalde situaties gebeurt en reageren op een manier die past 
bij een jongere ontwikkelingsleeftijd: direct, primair, egocentrisch. Ze leren sociale 
vaardigheden maar kunnen die niet altijd toepassen. Er is weinig transfer van het 
geleerde naar andere situaties. 
Deze beperkingen, zowel op sociaal als emotioneel gebied zijn van invloed op de 
communicatie en kunnen de leerstijl beïnvloeden.  
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Femke en Henriet mogen samen het communicatiespel spelen. Henriet zegt wat ze 
ziet op een plaat, die verticaal staat opgesteld en Femke duwt op de achterkant van 
die plaat een pin in het juist gekleurde gat. Femke wil het te snel doen en ziet niet dat 
Henriet meer tijd nodig heeft. Henriet kan niet goed aangeven dat het haar te snel 
gaat en wordt angstig van de opmerkingen die Femke maakt. Als het haar teveel 
wordt gaat ze huilen. 
De leerkracht praat met de meisjes en vraagt aan Henriet om te zeggen tegen Femke 
wat ze graag wil dat Henriet doet.  
Henriet is nog wat timide, maar Femke vindt het wel stoer. Ze vraagt na elke 
opdracht: 'Ikke niet te snel Herjet?'. Op deze manier is de communicatie weer 
hersteld. 

 
8.3.4 Fysieke problemen en communicatie 
Andere problemen die de communicatie en het leren in de weg staan zijn van fysieke 
aard. We noemen hier enkele bekende oorzaken: 
• Leerlingen met het Syndroom van Down hebben een grote tong die vaak uit hun 

mond steekt. De tong bemoeilijkt het articuleren. Ze zijn daardoor moeilijk te 
verstaan. Deze leerlingen hebben ook vaak last van infecties aan de luchtwegen, 
waardoor ze verkouden, hees zijn, een verstopte neus hebben en weinig energie 
hebben voor het leren. Ook komt het vaker voor dat ze oorontstekingen hebben, 
soms hebben ze last van oorproppen. De slechthorendheid kan dus heel wisselend 
zijn. In zulke gevallen denken leerkrachten of ouders dat ze niet willen luisteren, 
eigenwijs zijn. 
De traagheid van leerlingen met Down Syndroom en ook van sommige andere zml- 
leerlingen levert soms problemen op in de communicatie. Als het te snel voor ze 
gaat, slaan ze dicht, buigen soms letterlijk hun hoofd en houden zich onverzettelijk 
stil. Veel van deze leerlingen hebben een dysfatische ontwikkeling en hebben 
ernstige problemen in de communicatie. 

• Bij leerlingen met het Fragiele X-Syndroom en bij leerlingen met autisme komt de 
spraakontwikkeling soms laat op gang 

• Zml-leerlingen hebben ten gevolge van allerlei voorkomende 
hersenbeschadigingen meer of mindere problemen met hun spraak en articulatie 
en met hun taal. We denken hierbij niet alleen aan handicap gerelateerde 
problemen maar ook aan andere hersenbeschadigingen als apraxie, dyspraxie, 
afasie. 

• Epilepsie, aandachtsschommelingen en bewustzijnsschommelingen komen ook 
nogal eens voor bij zml-leerlingen en hebben gevolgen hebben voor de 
communicatie en de interactie. 

 
8.3.5 Ervaringsordeningen en communicatie 
In de voorgaande paragrafen is de relatie tussen de algehele ontwikkeling van zml-
leerlingen en communicatie beschreven. Dat de communicatie van zml-leerlingen 
anders verloopt, is een gegeven waar het onderwijs aan deze leerlingen rekening mee 
kan houden. Door de ervaringen in het onderwijs aan zml en door de informatie die via 
onderzoek is verstrekt, is er meer duidelijkheid gekomen over het functioneren van 
zml-leerlingen. Door de verbrede toelating van kinderen, is er ook meer informatie 
overgedragen met betrekking tot ervaringsordeningen en het verbeteren van de 
communicatie (Timmers-Huigens, 2001). Over de ervaringsordeningen is reeds 
geschreven in hoofdstuk 6 en in bijlage 4 van deze publicatie. Met betrekking tot 
communicatie werd hierover onder andere geschreven: 
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Een kwalitatief goede emfatische manier van communiceren vindt plaats tussen 
mensen wanneer de één de ander begrijpt met betrekking tot de dominante 
ervaringsordening. Wanneer een bepaalde ervaringsordening dominant wordt, doordat 
nee gezegd moet worden op één van de vragen, kan het hele systeem van de 
ervaringsordening moeilijk worden ingezet voor het leren voor een bepaalde 
vaardigheid of de opname van bepaalde kennis. De volwassen medemens, leraar of 
ouder, begeleider of deskundige zal moeten zoeken naar een manier van 
communiceren die aansluit bij de dominante ervaringsordening.  
 
Dat betekent dat het heel belangrijk is dat een leerkracht goed inschat in welke 
ervaringsordening de leerling zit en hoe de leerkracht zijn communicatie daar op kan 
afstemmen. 
 

Elleke speelt in de poppenhoek, ze strijkt de lakens van het poppenbed. Als ze klaar 
is, wil ze naar het bedje lopen, maar valt over een bezempje. Ze huilt en roept om 
haar moeder. In haar belevingswereld is ze alle houvast kwijt. Ze is overstuur, 
ontroostbaar en de juf zegt alsmaar dat ze straks naar huis gaat en moet stoppen 
met huilen, want ze heeft geen wondjes en het valt allemaal reuze mee. 
Elleke is door de schrik echter helemaal 'teruggegaan' naar de lichaamsgebonden 
ordening. Ze kan niet meer luisteren naar wat de juf zegt en is helemaal in paniek.  
De juf had misschien beter Elleke even op schoot kunnen nemen en haar kunnen 
troosten met een aai, lieve woordjes en een slokje water. De meer 'afstandelijke' 
manier van aanspreken, sloot niet aan bij de ervaringsordening van Elleke. 

 
8.4 Leerstijlen en communicatie 
Een beperkte communicatie kan de leerstijl beïnvloeden. Leren bouwt voort op 
voorgaand leren (Damen, 2004). Van der Sanden (1997) benoemt dit met het 
persoonlijk referentiekader als een impliciete subjectieve leertheorie van de lerende op 
basis van het voorgaande leren. Emoties, ervaringen, voorkeuren hebben allemaal een 
geschiedenis en dit werkt door in de persoonlijke stijl van leren. In het verleden kan 
van alles misgegaan zijn. Sommige leerlingen zijn hierdoor ernstig gefrustreerd. In de 
vorige paragrafen is bekeken wat er in de ervaringen van de leerlingen zoal mis kan 
gaan en welke gevolgen de beperkingen in de ontwikkeling hebben op de 
communicatie.  
 

Mick praat niet op school. Thuis praat hij honderd uit, hij kan lezen zegt zijn moeder, 
maar op school laat Mick niets daarvan zien. De leerkracht denkt dat zijn moeder de 
handicap van Mick niet heeft geaccepteerd. Mick kan niet lezen en is koppig, hij 
weigert, volgens de leerkracht, om iets te zeggen. Ze heeft hem vorige week 
maandag op de gang gezet, tijdens een kringgesprek. Als je niets wil zeggen, dan ga 
je maar naar de gang. Daar bedenk je maar wat je wilt vertellen over het weekend. 
Mick heeft een angststoornis, genaamd selectief mutisme. Deze stoornis is weinig 
bekend. Met een goede behandeling zou Mick kunnen gaan praten op school. Hier 
zijn protocollen voor ontwikkeld vanuit de Bascule in Amsterdam. 
Deze stoornis is van grote invloed op zijn leergedrag en zijn omgang op school. 

 
Omdat de communicatie in het onderwijs een grote rol speelt in de overdracht van de 
kennis en zml-leerlingen veel baat lijken te hebben bij een goede interactie, is het goed 
om de leerstijlen nog eens de revue te laten passeren en te bezien wat communicatie 
daarbij kan betekenen. 
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8.4.1 Hoe kunnen we zorgen voor een optimale communicatie, 
passend bij de leerstijl van een leerling?  

De communicatie is van invloed op het gedrag van de leerlingen. Als een leerling niet 
goed wordt aangesproken, heeft dat consequenties voor zijn functioneren. De leerling 
kan bijvoorbeeld verward raken, niet begrijpen wat er verwacht wordt, wanneer hij 
wordt aangesproken op een lager of hoger niveau.  
Leerstijlen worden in de loop van de tijd als het ware opgebouwd: de ervaringen 
bieden een referentiekader voor het handelen. De leerstijl die een leerling zich eigen 
maakt, heeft te maken met vele factoren. Die factoren kunnen gelegen zijn in de 
leerling zelf of daarbuiten. De factoren die binnen een leerling gelegen zijn, hebben te 
maken met bijvoorbeeld het karakter, zijn grondstemming, wilskracht, lichamelijke 
gesteldheid en mogelijkheden, de cognitie. Andere, buiten de leerling gelegen factoren 
zijn bijvoorbeeld, de opvoeding thuis, de omstandigheden waarin de leerling opgroeit, 
de didactiek, de aanpak van de leerkrachten. Al deze factoren zijn van invloed op hoe 
een kind leert en hoe de leerstijl zich in de loop van de tijd ontwikkelt.  
Er is al heel wat gebeurd voor de leerkracht een leerstijl bij de leerling herkent.  
De leerstijl ontwikkelt zich dus voortdurend, is niet star en niet gebonden aan tijd of 
plaats. Het bieden van effectief, goed onderwijs, houdt rekening met de verschillende 
leerstijlen, waarbij communicatie een stimulerende rol speelt, mits deze goed 
afgestemd is.  
In het volgende schema worden aanbevelingen gedaan voor de communicatie, 
gekoppeld aan een leerstijl. 
 

Leerstijlen  Communicatie 
LEERSTIJL 1: Kennen, waarderen en 
gebruiken: 
Leerlingen leren alleen via de drieslag 
leren kennen, leren waarderen en leren 
gebruiken. De drieslag werkt moeizaam, 
belemmerd en vaak gebrekkig, mede 
daardoor langdurig en vaak langs 
bijzondere en ongebruikelijke wegen 
 

Leerlingen veel concrete ervaringen 
bieden.  
Deze ervaringen benoemen en van 
betekenis voorzien. 
Leerlingen samen laten nadenken over 
oplossingen. 
Kennisoverdracht door zelf ontdekken, 
gestuurd door de leerkracht. 
Meer praktisch gericht onderwijs. 
Veel herhalen in de communicatie. 
Terugvragen wat gezegd is in de 
instructie. 
Voorkennis ophalen. 
Zorgen voor een plezierige, actieve 
communicatie. 
Sfeer is belangrijk: kennis wordt beter 
opgenomen in een veilige, prettige sfeer 
Succeservaringen laten opdoen. 
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Leerstijlen  Communicatie 
LEERSTIJL 2: Interfererende mentale 
modellen 
De leerling houdt vast aan interfererende 
mentale modellen. De schema's, 
overtuigingen uit vroegere ervaringen zijn 
heel sterk bij veel zml-leerlingen. 
Naarmate de handicap ernstiger is, 
worden de schema's die het gevolg zijn 
van vroegere ervaringen sterker. En 
waar het inzicht ontbreekt dat deze 
schema's beter kunnen worden ingeruild 
voor adequatere schema's blijven de 
vroegere schema's in al hun sterkte 
bestaan. 
 

Goed luisteren, communicatie van de 
leerling niet direct vanuit de vorige 
ervaring interpreteren. 
De communicatie moet goed aansluiten. 
De communicatie uitlokken bij leerlingen. 
Proberen te achterhalen waar die 
gemoedsgesteldheid vandaan komt en 
welke waarnemingen bijdragen aan die 
overtuiging door heel goed te observeren 
hoe de leerling reageert. 
Checken of het gedrag is wat het lijkt. 
Bij twijfel verder onderzoeken, navragen 
en/of met video-interactie de 
communicatie tussen leerkracht en 
leerling bekijken. 

LEERSTIJL 3: Planmatig werken 
Het planmatig werken van de zml-leerling 
is beperkt vanwege de mogelijkheden die 
hij of zij heeft m.b.t. algemene 
strategieën, vakspecifieke strategieën en 
metacognitie. 

De communicatie gebruiken om het taal-
denken te stimuleren door problemen 
van allerlei aard (rekenen, sociale 
situaties, etcetera) op tafel te leggen en 
ze aan te moedigen oplossingen te 
zoeken met elkaar. 
Inzet van denkstimulerende 
gesprekstechnieken en materialen. 
Aanleren van denkstrategieën. 
Ervaringen samen opdoen en delen. 
Gerichte vragen stellen. 
Veel laten samenwerken en 
communiceren. 
Processen bewaken en stimuleren. 

LEERSTIJL 4: Sensomotorisch leren. 
De leerling leert sensomotorisch, 
gevoelsmatig. De leerling leert vanuit een 
directe emotioneel sterke betrokkenheid 
bij de werkelijkheid die momentaan 
concreet aanwezig is (hoe). Het leren is 
sterk gebonden aan het hier en nu en 
aan de fysieke omgang met de omgeving 
en de eigen lichamelijkheid (wat).  

Fysieke en emotionele ervaringen 
koppelen aan woorden.  
Steeds benoemen wat er gebeurt.  
Herhalen van wat er gezegd is. 
Succeservaringen binnen de 
communicatie bieden. 
Herhaaldelijk positief bevestigen wat de 
leerling aan communicatie biedt. 
Zorgen dat er dichtbij, eenduidig, kort 
gecommuniceerd wordt door de 
volwassene naar de leerling toe. 
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Leerstijlen Communicatie 
LEERSTIJL 5: Pragmatisch leren: nuttige 
handvaten voor de beheersing van het 
alledaagse oefenen 
Een drang om fysiek bezig te zijn, en 
alleen kunnen leren wanneer de fysieke 
kant nadrukkelijk betrokken is in het 
leerproces, terwijl de emotionaliteit 
egocentrisch van karakter is. Dat wat mij 
niet raakt is er ook niet en hoef ik niet te 
leren! 
De sensomotoriek wordt als basis van de 
pragmatische verwerking van het 
geleerde ingezet (bewegen, proeven, 
ruiken, aanraken, manipuleren, langdurig 
fysiek verkennen en dergelijke). 

Net als bij de vorige leerstijl is de 
communicatie vaak nog gericht op de 
ontwikkeling van de interactie. 
Leerlingen helpen om te communiceren. 
De communicatie ook hier dichtbij, 
eenduidig en kort. 
Vooral de communicatieve functies 
ontwikkelen. 
Veel aandacht voor de zintuigen. 
Richten op de directe omgeving van de 
leerling. 
 

LEERSTIJL 6: Egocentrisch leren. 
De leerling wil leren wat duidelijk nut 
heeft om zelfstandig het alledaagse 
leven te hanteren, concreet dichtbij in tijd 
en ruimte en gericht op de eigen 
emotionele beleving behorende bij een 
egocentrisch standpunt aangaande de 
werkelijkheid. 

Aansluiten bij de emoties van de 
leerlingen. 
Communicatie vooral richten op de 
doelen die je wilt bereiken. 
Communicatie aanpassen aan de 
belevingswereld van de leerling. 
 

LEERSTIJL 7: Performaal leren: 
Performaal leren wordt gekenmerkt als: 
leren door langdurig te doen, in de 
praktijk al het leren (ook cognitieve) 
materiaal oefenend. 

Woordenschat, kennis uitbreiden met 
woorden gekoppeld aan directe fysieke 
ervaringen. 
Veel herhalen. 
Verhalen, kringgesprekken hebben 
weinig zin. 

LEERSTIJL 8: Voorkeur voor herhaling 
en vasthouden aan patronen 

Tijd nemen voor communicatie i.v.m. 
trage informatieverwerking. 
Veel herhaling. 
Ook hier korte instructie geven, weinig 
woorden.  
Communicatie eenduidig en dichtbij 
Communicatie ondersteunen met liedjes, 
gebaren. 

LEERSTIJL 9: Weinig initiatief nemen, 
onzelfstandig. Bij stress en angst 
lichaamsgebonden reacties laten zien. 
Op alle prikkels ingaan of afsluitend 
gedrag vertonen voor teveel prikkels. 

Niet teveel informatie tegelijker tijd 
geven. 
Opdrachten kort en eenduidig. 
Zorgen voor een veilige plek om te 
communiceren. 
Als de leerling terugvalt of functioneert in 
de lichaamsgebonden ordening, dan de 
communicatie daarop aanpassen. 
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Leerstijlen Communicatie 
LEERSTIJL 10: Sterke behoefte aan 
duidelijkheid en voorspelbaarheid en 
contextgebonden leren. 

Veel structuur bieden, ook in de 
communicatie. 
Totaalcommunicatie aanbieden. 
Vooraf informatie bieden over wat er gaat 
gebeuren. 
Communicatie en kennisoverdracht 
richten op hun leefomgeving, interesse. 
Als de leerling terugvalt of functioneert in 
de associatieve ordening, dan de 
communicatie daarop aanpassen. 

Leerstijl 11: Sterk visueel pragmatisch en 
concreet fysiek ingesteld, de samenhang 
wordt alleen in verband herkend. 

Communicatie richten op het leggen van 
concrete verbanden. 
Leerlingen stimuleren om leerstrategieën 
te ontwikkelen en deze te benoemen. 
Ophalen van concrete kennis, voor ze de 
volgende stap zetten. 
Als de leerling terugvalt of functioneert in 
de structurerende ordening, dan de 
communicatie daarop aanpassen. 

LEERSTIJL 12: Gevoelig voor over- en 
ondervragen en dan terugtrekken uit de 
leersituatie. 

Oppassen voor onder- of overvragen. 
Communicatie hierbij goed afstemmen. 
Benoemen met en door de leerlingen wat 
de mogelijkheden zijn in hun leertraject 
en in het leerproces. 
Werken met weektaken en  
richten op volwaardig samenwerken. 
Communicatie versterken m.b.t. sociale 
interactie, weerbaarheid. 

LEERSTIJL 13: Behoefte aan aansluiting 
bij de (tijdelijk of langdurig) dominante 
ervaringsordening. 

De communicatie heel goed afstemmen 
op de ervaringsordening van een 
leerling. 
Checken op welk niveau een leerling 
communiceert en daarop aansluiten met 
voldoende ondersteuning. 

LEERSTIJL 14: Behoefte aan veel 
aandacht voor de associatieve onderlaag 
van elk leven. 

Zorgen voor een optimale communicatie 
waarbinnen een leerling zich durft te 
uiten en niet bang is. 
Zorgen dat een leerling begrepen wordt. 

 
8.4.2 Kansen 
In de scholen voor zml-leerlingen wordt de communicatie op allerlei manieren 
gestimuleerd. De spraak wordt vaak, vooral in de onderbouw van de scholen, 
ondersteund door middel van gebaren. Logopedisten hebben hierbij vaak een 
stimulerende rol en zijn meestal de spil binnen de ontwikkeling van de communicatie. 
In de scholen hangen dagritmekaarten en op de muren of deuren zie je foto's van de 
aanwezige leerkrachten, assistentes. Het programma en de activiteiten worden 
aangeduid met voorwerpen, foto's en/of pictogrammen. Er worden allerlei 
aanpassingen gemaakt voor leerlingen met autisme in de vorm van stiltehokjes waarin 
passende pictogrammen hangen.  
De communicatie wordt visueel ondersteund met gebaren en pictogrammen, maar 
soms is het nog onduidelijk of dit de juiste ondersteuning is. Wanneer en hoe 
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communicatie ondersteund moet worden is onder andere afhankelijk van allerlei 
kenmerken van de leerling, van het communicatie-niveau van de leerling en van de 
mogelijkheden die zijn sociale omgeving kan bieden.  
Naast het bepalen van het niveau van de leerling27 is het van groot belang dat alle 
betrokkenen rondom de zml leren hoe ze het beste kunnen communiceren. Goed 
communiceren vereist speciale vaardigheden van leerkrachten, assistentes, ouders en 
andere communicatiepartners.  
Vooral op het gebied van ondersteunende communicatie en op het gebied van totale 
communicatie is er de laatste 20 jaren veel expertise ontwikkeld. Het onderwijs aan 
zml heeft hier inmiddels al veel baat bij gehad.  
 
8.5 Wat kan de school betekenen voor zeer moeilijk lerenden 

op gebied van communicatie?  
In de scholen voor zml worden de laatste jaren, vanuit de verbrede toeleiding, 
leerlingen aangemeld die niet of nauwelijks spreken. Het is voor leerkrachten soms 
moeilijk om te bepalen hoe ze communicatie tot stand kunnen brengen. Met de andere, 
sprekende leerlingen wordt de communicatie als veel eenvoudiger ervaren. Het is 
echter ook bij deze groep leerlingen belangrijk om te weten op welk niveau de 
leerlingen communiceren en hoe ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden om 
zelf te kunnen deelnemen aan communicatie en daardoor ook breder kunnen 
participeren in het onderwijs. De rol van de leerkracht om ruimte te bieden voor 
communicatie is van groot belang. 
 
8.5.1 Het bepalen van de mogelijkheden om te kunnen 

communiceren 
Het inschatten van het communicatieniveau van een leerling en de mogelijkheden om 
te communiceren is niet eenvoudig. Het kost veel tijd en vraagt om deskundige 
onderzoek door middel van observaties met behulp van testen of observatie-
instrumenten. Onderzoek naar de algehele ontwikkeling, het verkrijgen van 
achtergrondinformatie, het observeren van de interactie tussen de 
communicatiepartners en de leerling zijn belangrijk om samen met alle betrokkenen 
een goed communicatieplan te kunnen maken.  
Er zijn verschillende instrumenten en programma's in gebruik hiervoor. In de zml-
scholen (maar vooral ook in de tyltylscholen) voeren logopedisten, psychologen en of 
orthopedagogen toetsen en observaties uit, in samenwerking met de leerkrachten en 
interne begeleiders.  

 
27 Zie 8.5.1 
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Onderstaande lijst geeft weer wat onder andere gebruikt wordt in het onderwijs aan 
zml-leerlingen om bijvoorbeeld te toetsen, te observeren, in kaart te brengen en om te 
plannen: 
• Comvoor (Voorlopers in Communicatie). R. Verpoorten, I. Noens, I. A. van 

Berckelaer-Onnes, 1999. 
• Beginnende communicatie. Dungen, L. van den, Boon, N. den, 2001.  
• COCP-programma, Communicatieve Ontwikkeling van niet sprekende kinderen en 

hun Communicatie Partners , M.J.M. Heim & V.M. Jonker, 2006. 
• Taaltest voor kinderen (TVK). Bon, W.H.J. van. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1995. 
• Reynell Test voor Taalbegrip (RTB). Bomers, A.J.A.M.; Mugge, A.M. Nijmegen : 

Berkhout. 
• Schlichting Test voor Taalproductie (STP). Schlichting, J.E.P.T., Edlik, van, M.C.M. 

e.a., 1995. 
• Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III-NL). Lloyd M. Dunn & Leota M. Dunn 

(Nederlandse versie Liesbeth Schlichting), 2005. 
• Vineland Adaptieve Behaviour Scale (VABS). de Bildt, A.A. & Kraijer, D.W., 2003 
• CommunicatieProfiel- Z (CPZ). Willems, J.; Verpoorten, R., 1996 
• Communicatieprofiel en -plan. Weerklank, Amsterdam 
• Vijfwijzer KDC’s, ZML-onderwijs en De R.U.G. (C. Vlaskamp e.a., 2005). 
• Je luistert wel, maar je hoort me niet. (Blokhuis en van Kooten, 2003) 
 
8.5.2 Welke communicatie past bij deze leerling? 
Vanuit de ervaringsordeningen (Timmers-Hugens, 2001) is aangetoond dat kinderen 
op verschillende niveaus kunnen communiceren. Ze onderscheidt situatieniveau, 
signaalniveau en symboolniveau. Dit wordt ook aangeduid als het non-symbolisch 
niveau, het pré-symbolisch niveau en het symbolisch niveau (Koeleman, 2001) 
 
Het niveau van communiceren, gezien vanuit de algehele ontwikkeling, wordt onder 
andere bepaald door: 
• de lichamelijke en motorische ontwikkeling: bijvoorbeeld neurologische factoren, 

gehoor, visus, functioneren van spraak en motoriek 
• de spraaktaalontwikkeling: bijvoorbeeld de (non-) verbale communicatie, taalbegrip, 

taalgebruik. 
• de algemene/cognitieve ontwikkeling: bijvoorbeeld de begripsvorming, de 

informatieverwerking, concentratie,prikkelverwerking, zintuiglijke waarneming, het 
symboolbewustzijn 

• de sociale ontwikkeling: bijvoorbeeld de contactname, de wederkerigheid, 
gevoelens en emoties kunnen uiten en herkennen 
 

Als er een goed beeld is van de manier waarop een leerling kan communiceren met 
zijn omgeving, kan een communicatieplan worden gemaakt. Dit plan omschrijft de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling: welke communicatievormen- en middelen 
zijn er nodig voor deze leerling en hoe werkt de omgeving (school en thuis) samen om 
de communicatie verbeteren. 
 
Er worden in de literatuur vier typen communicatievormen genoemd (Heim e.a., 2006): 
1. motorische vormen: communiceren met het lichaam: gezichtsuitdrukking, 

lichaamsbeweging/handeling, blikrichting, wijzen, aangeleerde gebaren; 
2. akoestische vormen: stemgeluid, geluid, spraak(uitvoer); 
3. ruimtelijke vormen: communiceren met verwijzers; 
4. grafische vormen: communiceren met picto’s, plaatjes, foto’s, geschreven taal. 
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Zeker zo belangrijk is het, om goed te kijken naar wat de omgeving kan betekenen 
voor deze leerling. Het werken aan een verbetering van de communicatie vraagt om 
samenwerking en eenduidigheid in het voeren van de dezelfde 'taal' en het gebruik van 
de specifieke middelen en vormen. Het is belangrijk om alle mogelijkheden van de 
communicatiepartners van een leerling in kaart te brengen en te gebruiken, maar ook 
om deze waar nodig te verbeteren. 
Een op de individuele zml-leerling afgestemde communicatie biedt, binnen een veilig 
schoolklimaat, vele kansen om actief te leren, van en met elkaar. 
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Bijlage 3: Kennisconstructie: 
een cadeautje inpakken 
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Bijlage 4: Ervaringsordening 
 
 
 
 
 
 
De theorie van ervaringsordening reikt handvaten aan om de manier te herkennen 
waarmee mensen in het algemeen en in dit geval de zml-leerlingen in het bijzonder de 
werkelijkheid om zich heen ordent. Hier kort de uitgangspunten: Uit de baby-
wetenschap of de epigenetische psychologie is duidelijk geworden dat de psychische 
noties zeer krachtig zijn en dat, wanneer het aankomt op het vergaren van kennis 
kinderen zeker niet beschreven kunnen worden vanuit het ‘tekort paradigma’. Wanneer 
we als mens (als levend wezen) niet de werkelijkheid zouden organiseren dan komt 
deze over als een grote chaos. In die chaos moeten we orde scheppen. De zintuigen 
geven allerlei gegevens door, maar daarmee hebben we nog geen orde. De menselijke 
geest is toegerust om orde te scheppen. Daarvoor hebben we verschillende 
psychische noties (ingeboren ordeningsmechanismen) die het mogelijk maken dat de 
orde er komt. Die krachten werken bij alle mensen op dezelfde manier. De werking is 
er van voor de geboorte al. 
 
Twee voorname psychische noties die kenmerkend zijn voor de kennisorganisatie zijn: 
• de notie dat de werkelijkheid stabiel is, waardoor overtuigingen aangaande de 

werkelijkheid worden gevoed, en  
• de notie dat de werkelijkheid aangepast kan worden aan de wensen van onder 

andere mensen (de notie van de veranderlijkheid. 
De werkelijkheid kan aangepast worden aan onze behoefte. Daar moet je zelf wat voor 
doen, maar daar heb je ook vaak een ander voor nodig. De notie van de stabiliteit 
voedt je verwachtingen over de werkelijkheid (je verwacht gewoon dat je op een stoel 
kunt gaan zitten, dat hoef je niet steeds te onderzoeken; maar als je er onverwacht 
toch doorzakt gedraagt de stoel zich onbetrouwbaar en moet je iets doen om die 
werkelijkheid te veranderen). De notie van de veranderlijkheid maakt wensen mogelijk 
en behoeften waarvan je weet dat die ook voldaan kunnen worden. Beide noties zijn 
dus elkaars tegenpolen, antagonisten, als lijnen die elkaar kruisen.  
 
De vraag is nu wanneer wil ik dat iets stabiel blijft, wanneer mag het blijven zoals het 
is, en wanneer zet ik een verandering in gang. Dus wat gebeurt er op het kruispunt van 
de twee noties. 
 
Er zijn vier basisvragen in ons bestaan die ons op dat kruispunt laten kiezen: 
veranderen of blijven zoals het is. De vragen zijn: 
• is mijn lichaam veilig (lichaamsgebonden ervaringsordening)? 
• is de werkelijkheid direct om mij heen betrouwbaar (associatieve 

ervaringsordening)? 
• Weet ik de samenhang van de gebeurtenissen waar ik deel van uitmaak (dus ken 

ik de verbinding van verleden via heden naar de toekomst, zodat ik weet waar ik 
aan toe ben) (structurerende ervaringsordening)? 
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• Mag ik er zijn, wordt ik als mens gekend, wie ben ik in het geheel. Je wilt als mens 
iets persoonlijks kunnen toevoegen aan de situatie waar je in zit, je eigen keuzes 
mogen maken en zelf verantwoordelijkheid dragen. Dat maakt dat je vorm kan 
geven aan je eigen bestaan te midden van anderen (vormgevende 
ervaringsordening). 

 
Deze ordeningen cirkelen als het waren om het kruispunt heen. Altijd worden onbewust 
die vier vragen gesteld. Dat psychische mechanisme (psychische notie of kracht) werkt 
al van voor de geboorte af. Het werkt altijd, zelfs bij mensen in coma is het te 
herkennen, tot de dood. Maar het levert niet altijd voor die mens bruikbare, toepasbare 
kennis op waarmee je als mens de werkelijkheid ook kunt hanteren. In eerste instantie 
geeft het een basisgevoel dat zingevend, betekenis gevend de diepste lagen van het 
bestaan stuurt. Pas in de loop van de ontwikkeling kunnen door het leren kennen, leren 
waarderen en leren gebruiken van de mogelijkheden de vier basisvragen ook actief 
beantwoord worden. Die actieve vorm van antwoord zoeken op de vragen heeft talloze 
namen en zal niet herkend worden als de cognitieve actie: nu ben ik betrouwbaarheid 
aan het genereren, nu structureer ik de werkelijkheid! De terminologie waarmee dit 
mechanisme beschreven wordt als ervaringsordening is een heuristische 
(beschrijvende) kapstok waarmee een complex gebeuren wordt beschreven.  
 
De ervaringsordening werkt als een geheel, de vier vragen werken altijd samen. Een ja 
of nee antwoord op een van de vier vragen heeft altijd gevolgen voor de andere 
gebieden. Het hele systeem van deze ordeningskrachten werkt als het ware als een 
voortdurend draaiende cirkel rondom het kruispunt van de twee krachten: stabiliteit of 
veranderlijkheid. 
 
Maar niet altijd ben je het zelf die een verandering wil bewerkstelligen, soms zijn het 
anderen (ouders, leraren) die willen dat je verandert (leren is ook veranderen). Om dan 
mee te willen werken moeten die anderen jou motiveren. Dat kan doordat anderen je 
laten merken welke vraag eigenlijk met nee wordt beantwoord en waarom je moet 
veranderen.  
• kom van die weg af op de stoep want er kan een auto over je heen rijden 

(lichaamsgebonden ordening); 
• ruim je spullen op een vaste plaats op anders kan je ze niet meer vinden 

(associatieve ervaringsordening.);  
• als we met vakantie gaan moet je voor veertien dagen kleding inpakken 

(structurerende ervaringsordening);  
• als je kunt lezen kan je veel beter zelf keuzes maken (vormgevende 

ervaringsordening). 
Er worden dus altijd argumenten (duidelijk uitgesproken of impliciet) gebruikt, die 
aansluiten bij de eigen innerlijke ervaringsordening die anderen motiveren om mee te 
werken aan de verandering. Mensen leren in de loop van hun leven om de 
verschillende kanten van de ervaringsordening bewust te gebruiken om de 
werkelijkheid te ordenen, ook al worden de termen zoals ik die hier gebruikt helemaal 
niet gekend.  
 
Wanneer je nee moet zeggen op de vraag op één of meer van de vier vragen (het 
lichaam is niet veilig, de omgeving is niet betrouwbaar, je kent de samenhang niet, je 
mag jezelf niet zijn) wordt de vraag waarop je nee als antwoord moet geven dominant. 
Een dominante ordening speelt nadrukkelijk op, alle andere krachten van de 
ordeningswijzen worden ingezet om ja als antwoord op die dominante vraag te krijgen. 
Hulp die door een medemens gegeven wordt zal bij de dominantie moeten aansluiten 
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en helpen om ja als antwoord te genereren anders slaat die hulp niet aan, wordt 
afgewezen of roept enorme stress op. Als er sprake is van meer dan één vraag waar 
het antwoord nee op is, dan worden alle ordeningen dominant en breekt paniek uit. Dat 
kan leiden tot wanhoopsgedrag, gedragsproblematiek in de vorm van agressie, 
driftbuien, of automutilatie en dergelijke. Als je nee moet zeggen op de vraag of je 
lichaam veilig is moet er iets gebeuren om het weer wel veilig te maken. Dan worden 
alle andere ordeningen in gezet om dat ene doel te bereiken, je lichaam veilig maken. 
 
Als je nee moet zeggen op de vraag of de omgeving betrouwbaar is, worden alle 
andere ordeningen ingezet om weer ja te kunnen zeggen op die vraag. En dat geldt 
ook voor de andere vragen. Als je nee moet zeggen op een van de vragen worden de 
andere ordeningen ingezet om ja als antwoord te krijgen. De inzet van alle 
ordeningswijzen om ja als antwoord te krijgen op de vraag naar veiligheid is meer te 
vergelijken met een innerlijke drang dan met een bewuste cognitieve actie. Alle 
beschikbare vormen van intelligentie worden ingezet. Je kan zeggen dat die ene 
ordening waar nee gezegd wordt (onbewust meestal, maar soms ben je het je ook 
bewust) dominant wordt en de andere ordeningen aan het werk zet. Er moet dan iets 
veranderen en je zet alles in het werk om die verandering tot stand te brengen. Soms 
duurt dat maar heel kort en je bent je er niet bewust van wat je doet, soms duurt het 
langer en moet je bewust de werkelijkheid organiseren om ja te krijgen op een vraag, 
en heel vaak moet je anderen inschakelen om het gewenste resultaat te bereiken.  
 
Een kwalitatief goede emfatische manier van communiceren vindt plaats tussen 
mensen wanneer de één de ander begrijpt met betrekking tot de dominante 
ervaringsordening. Wanneer een bepaalde ervaringsordeningswijze dominant wordt, 
doordat nee gezegd moet worden op één van de vragen, kan het hele systeem van 
ervaringsordening moeilijk worden ingezet voor het leren van een bepaalde 
vaardigheid of de opname van bepaalde kennis. De volwassen medemens, leraar of 
ouder, begeleider of deskundige zal moeten zoeken naar een manier van 
communiceren die aansluit bij de dominante ervaringsordening. (didactisch principe). 
Het kan zijn dat daarvoor hulpmiddelen moeten worden ingezet. Dat geldt voor elk kind 
(mens), maar voor de zml-leerlingen komt daar nog een ervaringsordeningsprobleem 
bij. Het kan zijn dat de tekorten zo groot zijn, dat de onveiligheid van het bestaan zo 
groot is, dat de lichaamsgebonden ordening verreweg de meeste tijd dominant is, of bij 
de minste of geringste stress dominant wordt. Dan lijkt het wel alsof de andere 
ordeningswijzen afwezig zijn.  
Dat is niet het geval. Een kind zit niet vast in een bepaalde wijze van 
ervaringsordening. Alle ordeningen zijn altijd aanwezig en ingeschakeld. Maar in dit 
geval worden de ordeningswijzen ingeschakeld om het lichaam steeds weer proberen 
veilig te maken. Bijvoorbeeld: 
• door op grond van de associatieve ordening te gaan gillen, want dat had altijd 

gewenst effect, er kwam iemand helpen; 
• of door op een heel eigen manier te gaan huilen (vormgevende ordening); 
• of door steeds als er sprake is van onbetrouwbaarheid en angst de enig haalbare 

samenhang te laten zien: je opsluiten op je kamer (lichaamsgebonden ordening).  
Altijd als één ordeningswijze dominant is, en dus ook als dat de lichaamsgebonden 
ervaringsordening is, zijn de andere ordeningswijzen ook werkzaam. Er zijn kinderen 
(en volwassenen) met een verstandelijke handicap waar de betrouwbaarheid door 
geheugen deficiënties, of door emotionele verwarring, of door gebrek aan 
organisatievermogen en inzicht en wat dies meer zij, zo gemakkelijk te wensen 
overlaat dat zij voortdurend terug grijpen op de associatieve ervaringsordening en deze 
steeds willen veilig stellen. De associatieve ervaringsordening wordt dan dominant en 
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alle andere ordeningen worden in het werk gesteld om de betrouwbaarheid zodanig 
sterk te maken dat er weer van een harmonieuze ervaringsordening gesproken kan 
worden.  
 
Kortom er zijn verstandelijk gehandicapten, vooral zij die matig tot ernstig verstandelijk 
gehandicapt zijn die ogenschijnlijk voortdurend hun werkelijkheid ordenen vanuit de 
associatieve ervaringsordening. Zij hebben als didactisch middel altijd het vertrek 
vanuit die ordening nodig, anders beklijft het geleerde niet. Zij moeten altijd alles ook 
vanuit die gestructureerde voorordening (de structuur of samenhang wordt voor hen 
geordend zij doen dat niet zelf) aangesproken worden. Soms is dat ook het enige 
leergebied waarbinnen zij kunnen leren. Soms is het een duidelijk vertrekpunt om een 
naastbij gelegen ordening (structurerend ordenen) te kunnen leren kennen, leren 
waarderen en leren gebruiken in een bewuste inzet van de ordeningen 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


