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In	  deze	  plusklasupdate	  deel	  ik	  foto's	  van	  de	  open	  les	  met	  u	  en	  vertel	  ik	  u	  over	  het	  belang	  van	  een	  	  
interne	  LOCUS	  OF	  CONTROL	  

FOTO'S	  OPEN	  LES;	  DE	  EIERVANGER	  

	  	   	  

ONTWERPEN	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  OVERLEGGEN,	  OVERTUIGEN	  

	  	  	   	  

EN	  IN	  ELKAAR	  ZETTEN	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  WELKE	  MANIEREN	  VAN	  DENKEN	  HEB	  JE	  GEHAD?	  

	  	  	   	  

EIRVANGER	  1	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  EIEREVANGER	  2	  



	  	  	   	  

EIERVANGER	  3	   	   	   	   NIET	  ALLEEN	  DE	  KINDEREN	  VOELDEN	  ZICH	  UITGEDAAGD	  …..	  

	  

HUN	  EI	  BLEEF	  HEEL	  !	  !	  !	  

	  

LOCUS	  OF	  CONTROL	  

De	  kinderen	  hebben	  drie	  weken	  gewerkt	  aan	  de	  opdracht	  om	  speciaal	  bestek	  te	  ontwerpen	  bij	  heel	  
bijzonder	  eten.	  Daarbij	  moesten	  ze	  het	  bestek	  tekenen	  en	  erbij	  schrijven	  hoe	  je	  het	  bestek	  moet	  
gebruiken.	  Van	  één	  soort	  bestek	  moesten	  ze	  daarna	  een	  tijdschriftadvertentie	  maken.	  

Wat	  zijn	  ze	  gewend?	  Zij	  maken	  iets,	  de	  juf	  of	  meester	  kijkt	  het	  na	  en	  geeft	  een	  beoordeling.	  Maar	  
vandaag	  ging	  dit	  anders:	  ze	  moesten	  in	  tweetallen	  het	  werk	  van	  twee	  andere	  kinderen	  bespreken	  



en…	  een	  beoordeling	  invullen.	  Waarom?	  Omdat	  de	  
kinderen	  zelf	  de	  opdracht	  gemaakt	  hadden	  en	  dus	  
precies	  weten	  waar	  ze	  tegen	  aanliepen.	  Zij	  zijn	  heel	  
goed	  in	  staat	  om	  te	  zien	  wat	  er	  goed	  en	  minder	  goed	  is	  
aan	  de	  uitwerking	  van	  de	  opdracht.	  Ja	  maar	  toch…	  
beoordelen	  moet	  de	  meester	  toch	  doen?	  Ja	  ook	  ik	  ga	  
het	  werk	  van	  de	  kinderen	  beoordelen,	  maar	  ze	  mogen	  
ervaren	  dat	  zij	  hier	  zelf	  ook	  goed	  toe	  in	  staat	  zijn.	  Dit	  
heeft	  te	  maken	  met	  de	  locus	  of	  control.	  Hieronder	  een	  
uitleg:	  

Iemand	  die	  een	  volledige	  externe	  locus	  of	  control	  heeft,	  denkt	  dat	  hijzelf	  op	  geen	  enkele	  manier	  kan	  
bepalen	  of	  iets	  (bijvoorbeeld	  schoolwerk)	  goed	  is	  of	  niet.	  Hij	  heeft	  het	  idee	  daar	  zelf	  geen	  enkele	  
invloed	  op	  te	  hebben.	  	  Hij	  zal	  oorzaken	  voor	  een	  slecht	  resultaat	  dan	  altijd	  toeschrijven	  aan	  
omstandigheden,	  of	  totaal	  geen	  idee	  hebben	  waardoor	  het	  kan.	  
	  
Bij	  interne	  locus	  of	  control	  zie	  je	  een	  duidelijk	  verband	  tussen	  het	  resultaat	  en	  de	  geleverde	  
inspanning.	  Je	  kunt	  ook	  eventuele	  externe	  oorzaken	  noemen,	  maar	  laat	  het	  daarvan	  niet	  afhangen.	  Je	  
kijkt	  ook	  hoe	  je	  die	  factoren	  kunt	  beïnvloeden	  of	  hoe	  je	  eigen	  houding	  kan	  zorgen	  dat	  deze	  factoren	  
minder	  storend	  werken.	  
	  
Bij	  kinderen	  die	  met	  gemak	  door	  de	  leerstof	  van	  de	  
basisschool	  gaan,	  bestaat	  het	  gevaar	  dat	  ze	  een	  externe	  
locus	  of	  control	  ontwikkelen.	  Wanneer	  ze	  uitgebreid	  
geprezen	  worden	  voor	  goede	  resultaten	  waar	  ze	  helemaal	  
geen	  moeite	  voor	  hebben	  gedaan,	  kan	  bij	  hen	  het	  beeld	  
ontstaan	  dat	  inspanning	  niet	  van	  belang	  is.	  Helemaal,	  
wanneer	  er	  zich	  daarnaast	  situaties	  voordoen,	  waarbij	  het	  
kind	  een	  grote	  inspanning	  geleverd	  heeft,	  waarbij	  het	  
resultaat	  geen	  lof	  krijgt.	  (bijvoorbeeld	  zelf	  een	  manier	  
bedacht	  hoe	  je	  kunt	  vermenigvuldigen,	  maar	  gelijk	  
afgewezen	  door	  leerkracht	  omdat	  het	  anders	  moet	  volgens	  
de	  methode,	  of	  een	  heel	  creatief	  idee	  bij	  het	  werken	  in	  een	  
groepje,	  maar	  het	  wordt	  afgekeurd	  door	  de	  kinderen).	  
	  

Ik	  heb	  in	  iets	  andere	  woorden	  dit	  aan	  de	  kinderen	  uitgelegd.	  De	  woorden	  intern	  en	  extern	  kenden	  ze	  
al	  uit	  het	  werkboekje	  'Leren	  Leren'	  	  van	  interne	  en	  externe	  motivatie.	  Op	  de	  volgende	  bladzijde	  vindt	  
u	  het	  formulier	  dat	  de	  kinderen	  invulden.	  Hier	  ziet	  u	  dat	  de	  kinderen	  de	  ruimte	  hebben	  om	  hun	  eigen	  
commentaar	  bij	  de	  beoordeling	  te	  geven.	  Ook	  mochten	  de	  kinderen	  verheldering	  vragen,	  als	  ze	  op	  
een	  onderdeel	  een	  andere	  beoordeling	  kregen	  dan	  ze	  verwacht	  hadden.	  In	  de	  nabespreking	  hebben	  
we	  vooral	  op	  dit	  laatste	  ingezoomd.	  Er	  waren	  zowel	  kinderen	  die	  vonden	  dat	  hun	  werk	  te	  laag	  
beoordeeld	  was	  als	  kinderen	  die	  tot	  hun	  verbazing	  ergens	  een	  'prima'	  hadden	  gekregen.	  	  Het	  
onderbouwen	  van	  hun	  mening	  is	  nog	  een	  leerpunt	  voor	  veel	  kinderen.	  Maar	  leren,	  daarvoor	  gaan	  we	  
immers	  naar	  school!	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Marco	  Elsenbroek	  



Beoordeling	  van	  bijzonder	  bestek	  	  die	  gemaakt	  is	  door:	  …………………………………………………	  

Beoordeeld	  door	  …………………………………………………	  en	  …………………………………………………….	  

	  

De	  ideeën	  zijn	  origineel	  	  :	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  o	   m	   v	   g	   p	  

De	  ideeën	  passen	  goed	  bij	  het	  eten	  waarvoor	  het	  bedoeld	  is:	   o	   m	   v	   g	   p	  

De	  tekeningen	  zijn	  duidelijk:	   	   	   	   	   o	   m	   v	   g	   p	  

De	  uitleg	  bij	  de	  tekening	  is	  duidelijk:	   	   	   	   o	   m	   v	   g	   p	  

De	  tekeningen	  zien	  er	  verzorgd	  uit:	   	   	   	   o	   m	   v	   g	   p	  

De	  tekst	  ziet	  er	  verzorgd	  uit:	   	   	   	   	   o	   m	   v	   g	   p	  

Het	  ziet	  er	  reclame-‐achtig	  uit:	   	   	   	   	   o	   m	   v	   g	   p	  

De	  tekst	  is	  reclame-‐achtig:	   	   	   	   	   o	   m	   v	   g	   p	  

	  

Dit	  vinden	  wij	  sterk:	  ……………………………………………………………………………………………………………………….	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Dit	  zijn	  onze	  tips	  voor	  verbetering:	  ………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

	  

	  

Is	  de	  maker	  van	  de	  folder	  het	  eens	  met	  de	  beoordeling?	  

Waarmee	  wel?	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

Waarmee	  niet	  (en	  waarom	  niet?)	  …………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  


