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In de Volkskrant lazen we een prachtig voorbeeld van 
hoe een waarderende insteek het verschil kan maken 
binnen het onderwijs. Een grote groep achterstands- 
scholen in Londen is erin geslaagd om het tij te keren.1 
Al een aantal jaar op rij laten ze duidelijke verbeteringen 
zien in de schoolprestaties van hun leerlingen. Verschil-
lende onderzoekers hebben geprobeerd een verklaring 
te vinden. Was er meer geld? Nee, of in ieder geval niet 
alleen, want er werd al langer extra geld uitgetrokken 
voor scholen met een uitdagende leerlingpopulatie. Wat 
dan wel? Een veilig en stimulerend leerklimaat waarbij 
positieve verwachtingen van leerlingen de boventoon 
voeren, blijkt een heel belangrijke rol te spelen. Tim 
Brighouse was tijdens deze kentering de commissa ris 
van alle scholen in Londen en zegt hierover: ‘Menig 
leraar en schooldirecteur beklaagde zich over de leer-
lingen, met wie het moeilijk is om goede prestaties 
te behalen. Dan zei ik: “Kijk nou eens naar wat deze 
kinderen aan talent meebrengen! Benadruk niet de 
negatieve kanten, maar focus op de positieve kanten van 
de leerlingen, want dan gaat iedereen dáár in geloven”.’ 

Voor ons is dat de kern van waarderend leren. Door de 
aandacht te richten op wat werkt en te onderzoeken 
hoe je dat kunt versterken, worden leerprocessen niet 
alleen effectiever, maar ook leuker. De afgelopen jaren 
zijn we op veel middelbare scholen geweest om mee te 
denken over vraagstukken rond leerplezier, prestaties, 

motivatie, talentontwikkeling en allerlei onderwer-
pen die daaraan te verbinden zijn. We hebben talloze 
mooie voorbeelden gezien en gehoord van docenten 
die met plezier voor de klas staan en erin slagen het 
potentieel van leerlingen aan te spreken. Niet alleen 
wat betreft de cognitieve prestaties: ze brengen ook 
het meest sociale, grappige, creatieve of doortastende 
wat leerlingen in zich hebben naar boven. We zagen 
tegelijkertijd dat dit niet iedere dag even makkelijk is. 
Dat heeft te maken met de wijze waarop het onderwijs 
is vormgegeven, de werkdruk waar veel docenten last 
van hebben, de weerbarstigheid van de praktijk en de 
uitdagingen waar tieners hun docenten iedere dag voor 
stellen. We merkten dat er behoefte is aan kennis en 
praktische handvatten over hoe je op een positieve en 
onderzoekende wijze een bijdrage kunt leveren aan 
de ontwikkeling van jongeren. Daarom hebben we dit 
boek geschreven. We hopen dat het je nieuwe inzich-
ten biedt, maar bovenal dat het je enthousiast maakt 
om waarderend leren in de praktijk te brengen. Zo 
maken we met elkaar een positieve draai in het onder-
wijs mogelijk, zodat leerlingen meer gemotiveerd naar 
school gaan, ze ontdekken waar ze goed in zijn en met 
vertrouwen in zichzelf en hun eigen mogelijkheden de 
toekomst in gaan.

Veel leesplezier!
Annechien, Eefje en Nina

Een positieve draai
v o o r w o o r d
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De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor 
een waarderende benadering in het onderwijs. Lang 
werd gedacht dat we, zodra we weten wat niet goed 
gaat en waarom het juist daar misgaat, de sleutel in 
handen hebben om een situatie ten positieve te keren. 
Stromingen als de positieve psychologie, waarderend 
onderzoek en oplossingsgericht werken dagen deze 
veronderstelling uit.2 Zij stellen juist het opsporen, 
onderzoeken en uitbouwen van werkzame elementen 
centraal. Natuurlijk ontstaat vanuit een probleem vaak 
een gevoel van urgentie om iets te veranderen. Je vindt 
de meest kansrijke oplossingsrichting echter meestal 
niet in het grondig analyseren van het probleem. Om 
tot leren en ontwikkelen te komen is het veel effectie-
ver om aandacht te hebben voor succeservaringen en 
te onderzoeken wat dit ons vertelt over wat we vaker, 
slimmer of handiger kunnen doen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het gesprek dat we 
gevoerd hebben met een leerling die niet in zijn element 
was op school en zich vaak ziek meldde. Na verschil-
lende onderzoeken leek er geen medische oorzaak 
voor het probleem te zijn. Veel gesprekken met de 
mentor en afdelingsleider gingen over het gebrek aan 
energie en wat daar de oorzaak voor zou kunnen zijn. 
Gesprekken die alle partijen onvoldoende opleverden. 
We hebben toen verkend of een waarderende insteek 
nieuwe aankno pingspunten zou brengen. Samen met 

Waarderend leren
i n l e i d i n g

de leerling hebben we zijn talenten en interesses in 
kaart gebracht. Het bleek dat hij zorgzaam was en er 
veel plezier aan beleefde als hij iets voor anderen kon 
doen. Door tutor te worden van jongere leerlingen kon 
hij hier invulling aan geven op school. In plaats van de 
aandacht te richten op het wegnemen van mogelijke 
energielekken, kreeg hij er zo een energiebron bij.

Een waarderend leerproces is niet gericht op het 
wegwerken van tekortkomingen, maar juist op het ver-
sterken van wat nu al goed werkt. De focus ligt op het 
ontdekken en ontwikkelen van talenten die mensen 
in huis hebben, op de voortgang die zij maken in hun 
leerproces en op het vergroten van het plezier dat zij 
beleven aan leren. Het is een positieve, constructieve en 
onderzoekende manier van kijken naar mensen en hun 
ontwikkelpotentieel. Het waarderend leren vraagt om 
vertrouwen in leerlingen en het geloof dat ze tot meer 
in staat zijn dan we denken. Dit betekent overigens niet 
dat je alles door een roze bril bekijkt, dat problemen er 
niet mogen zijn of dat je leerlingen helemaal niet meer 
mag bijsturen. 

Kracht van een waarderende aanpaK

Het waarderend perspectief wint niet voor niets aan 
terrein binnen het onderwijs. Waarderend leren komt 
zowel het leerplezier en de prestaties van leerlingen ten 
goede, als het werkplezier van docenten.
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Voor leerlingen 

In de praktijk zien we dat een waarderende insteek de 
motivatie van leerlingen voor school versterkt. Het wel-
bevinden van leerlingen op school en daarbuiten neemt 
toe. Daarnaast biedt deze manier van leren leerlingen 
meer inzicht in wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en 
waar ze aanleg voor hebben. Op basis hiervan kunnen 
ze (toekomst)keuzes maken die bij hen passen. Verder 
versterkt het de relatie tussen leerlingen onderling én 
tussen docent en leerlingen. Wanneer docenten oog 
hebben voor hun talenten en interesses, voelen leerlin-
gen zich gezien en gewaardeerd op school, waardoor 
hun zelfvertrouwen toeneemt. Allemaal zaken die niet 
alleen het leerplezier, maar ook de prestaties van leer-
lingen ten goede komen.

Voor docenten

Naast de voordelen die het leerlingen oplevert, ervaren 
we dat waarderend leren het werkplezier van de docent 
vergroot. Zo zei een van de docenten die we voor het 
boek interviewden: ‘Mijn beeld van het leraarschap is in 
de afgelopen jaren veranderd. Waar ik het eerst vooral 
als mijn taak zag om mijn kennis over te dragen op een 
jongere generatie, ondersteun ik ze nu om meer zelf te 
doen. Daarbij bied ik veel variatie aan en sluit ik aan bij 
hun interesses. Ik beleef plezier aan de voortgang die 
ik ze zie maken. Op deze manier vind ik het lesgeven 
een stuk leuker.’ Een waarderend pers pectief helpt je 

om het meest positieve in leerlingen te zien. Daarnaast 
maakt het leerlingen ook medeverantwoordelijk voor 
de kwaliteit en de opbrengst van hun leerproces. Het 
geeft je meer vrijheid om de les op zo’n manier in te 
richten dat het bij je past. Daarmee neemt werkstress 
af en het werkplezier toe.

Zes leidende principes

Waarderend leren vraagt in de basis om een waarde-
rende en onderzoekende houding De volgende zes 
principes helpen je om hier invulling aan te geven.

waardeer wat is

We hebben allemaal de neiging om direct te kijken 
naar wat er de volgende keer beter, slimmer of anders 
kan. Hierdoor staan we vaak onvoldoende stil bij al 
die dingen die eigenlijk al goed gaan. Mensen voelen 
zich gezien en gewaardeerd als er eerst aandacht is 
voor alle stappen die al gezet zijn of successen die ze 
geboekt hebben. Het geven van krachtige complimen-
ten is hierbij een belangrijke vaardigheid. Wat zie je 
een leerling goed doen? Wat snapt hij al? Waar heb je 
ontwikkeling gezien de afgelopen periode? Over welke 
talenten beschikt een leerling? Dit geldt overigens niet 
alleen voor leerlingen. We zijn vaak onze grootste cri-
ticus, waardoor we onvoldoende oog hebben voor onze 
eigen talenten en successen. Probeer daarom ook met 
een waarderende blik naar jezelf te kijken. 
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Voorbeeld: Heeft een leerling een tegenvallend rapport 
gekregen? Sta dan eerst eens stil bij een aantal goede 
cijfers op het rapport en probeer samen te ontdekken 
waarom het juist daar goed gaat. Of breng bij een vak 
waar een leerling moeite mee heeft in kaart welke 
onderdelen van de stof hij al wel beheerst.

versterk wat werkt

Door te onderzoeken wat er in een specifieke situatie 
goed heeft gewerkt, krijg je zicht op de onderliggende 
succesfactoren. Hiermee heb je belangrijke bouwstenen 
in handen om dat wat werkt te versterken, door eraan 
vast te houden en het vaker in te zetten. Dit principe is 
overigens niet alleen op succeservaringen van toepas-
sing. Ook als iets nog niet goed loopt, is er altijd wel een 
positieve uitzondering te vinden: geen enkel probleem 
speelt overal, op elk moment en in dezelfde mate. Door 
stil te staan bij wat er in deze uitzonderingssituatie 
anders was, krijg je zicht op wat je kunt versterken. 

Voorbeeld: Verloopt de samenwerking binnen jouw 
sectie niet altijd even makkelijk? Deel dan eens een 
aantal situaties met elkaar waarbij jullie de samen-
werking iets beter vonden verlopen dan anders. 
Probeer met elkaar te ontdekken wat daar werkte en 
waarom. Bepaal vervolgens wat een eerste stap is die 
jullie kunnen zetten om de kans op succes in de toe-
komst te vergroten.

ga op onderzoek uit

Naast een waarderende insteek, is ook een onder -
zoekende houding belangrijk. Wanneer je het leer proces 
van een leerling wilt ondersteunen, helpt het om je eigen 
meningen, oordelen en adviezen in eerste instantie op te 
schorten en de leerling met een open en nieuwsgierige 
houding tegemoet te treden. Help de leerling om zicht te 
krijgen op wat hij graag wil en welke oplossing hij daar al 
voor in huis heeft. Het stellen van krachtige vragen zet 
de ander aan tot reflectie. Door oprecht belangstellend 
te zijn naar de waarden, wensen, zorgen en ambities van 
je leerlingen, voelen ze zich serieus genomen en zijn ze 
bereid om te reflecteren en plannen te maken. 

Voorbeeld: Maak met een klas een complimenten-
muur. Verdeel de groep in zestallen en laat ieder zijn 
naam op een A4 schrijven en het vel vervolgens door-
geven. Iedere leerling schrijft een kwaliteit van hun 
medeleerling op het vel dat voor hen ligt. Daarna geven 
ze hem door. Hang de posters als het vel rond geweest 
is op en vraag de leerlingen er langs te lopen en elkaars 
talenten te bekijken.

zet in op de rel atie

Waarderend leren vraagt om aandacht voor de relatie 
en versterkt op haar beurt ook relaties. Door met elkaar 
in gesprek te gaan over kwaliteiten en interes ses, leren 
leerlingen en docenten elkaar meer waarderen en 
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wordt het makkelijker om verschillen die er zijn te 
respecteren en benutten. Het is hierbij van belang 
om oprecht nieuwsgierig te zijn naar de verhalen en 
ervaringen van leerlingen. Het uitspreken van positieve 
verwachtingen versterkt de relatie ook.

Voorbeeld: Komt een leerling bij je met een probleem 
of zorg, stel hem dan eerst een aantal open, onderzoe-
kende vragen. Probeer je advies zoveel mogelijk uit te 
stellen en zet de leerling juist zelf aan het denken. Help 
de leerling om zelf tot een oplossingsrichting te komen.

Maak energie los

Een waarderend leerproces maakt energie los bij alle 
betrokkenen. We worden vaak niet vrolijker van enkel 
het benoemen en analyseren van problemen. Pas als 
we op zoek gaan naar wat we wél willen en verkennen 
wat we al in huis hebben om dat doel te bereiken, ont-
staat vertrouwen in een goede uitkomst en energie om 
aan de slag te gaan. Geef leerlingen de vrijheid om de 
dingen voor een deel op hun eigen manier te doen en 
bied hun de bijbehorende verantwoordelijkheid om 
dit tot een succes te maken. Je zult zien dat ze dan ook 
meer plezier in het leren krijgen. 

Voorbeeld: Vraag je collega’s aan het begin van een 
overleg allemaal kort een positieve ervaring te delen 
van een situatie van de afgelopen tijd waarbij ze in hun 

element waren. Denk bijvoorbeeld aan een leuke les of 
een fijn gesprek. Zo’n rondje successen zet de toon voor 
de rest van het overleg.

zet kleine stappen

Wensen en ambities zijn een krachtige inspiratiebron 
om iets te willen leren. Daarbij is het belangrijk dat je 
die vertaalt naar kleine en haalbare stappen. Dit maakt 
de kans op succes groter. Op het moment dat een leer-
ling op deze manier een positieve ervaring opdoet, zal 
hij eerder geneigd zijn om een volgende stap te zetten. 
Een vraag die hierbij past is: Wat is de eerste stap die je 
in de richting van jouw gewenste toekomst kunt zetten?

Voorbeeld: Vraag alle leerlingen in de klas om zich 
een beeld van hun ideale les te vormen. Laat hen dit 
vervolgens in kleine groepen uitwisselen en samen op 
zoek gaan naar de rode draad: wanneer is iets voor hen 
een goede les? Spreek met de klas één of twee dingen 
af waar je de komende tijd rekening mee zult houden in 
je opzet en aanpak.



Opbouw van het boek 
Met dit boek geven we docenten en mentoren niet alleen meer 
kennis en achtergrond, maar ook veel handvatten om in de 
dagelijkse praktijk invulling aan waarderend leren te geven. In 
de eerste vier hoofdstukken staat steeds één inhoudelijk aspect 
van het waarderend leren centraal: motivatie, talent, geluk en 
mindset. Door met deze thema’s aan de slag te gaan, bouw je 
aan een cultuur van waarderend leren op school. In de laatste 
twee hoofdstukken passen we onze visie toe op twee belangrijke 
aandachtsgebieden binnen het voortgezet onderwijs: het 
begeleiden bij keuzeprocessen en het bouwen aan een positief 
groepsklimaat in de klas.
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alles wat je wilt weten

Elk hoofdstuk start met de belangrijkste theoretische inzichten over het 
centrale thema. We laten daarbij zien hoe je deze kunt toepassen op school. 
Reflectie- en doe-opdrachten helpen je daarbij.

aan de sl ag 

Vervolgens vind je een reeks werkvormen die je helpen om direct met het 
thema aan de slag te gaan. Er zijn werkvormen die je individueel kunt doen, 
in gesprek met een ander of in de klas. 

inspiratie en tips

In elk hoofdstuk vind je ook allerlei boeken, artikelen, videofragmenten en 
tools die wij rond het thema het lezen en bekijken waard vinden.

interviews

Tussen de hoofdstukken door vind je verschillende interviews. Eén met een 
leerling die vertelt hoe zij waarderend leren ervaart op haar school en drie 
met docenten die vertellen hoe zij er invulling aan geven.
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Gaan voor wat je wilt
Bevorderen van Motivatie

Op veel scholen is de motivatie van leerlingen een hot topic. In dit 
hoofdstuk laten we zien wat motivatie is en hoe je de motivatie van 
leerlingen kunt versterken. De motivatie van leerlingen groeit, als 
er voldaan wordt aan drie basisbehoeften: auto nomie, competentie 
en verbondenheid.

De kracht van geluk
vergroten van welBevinden

In dit hoofdstuk laten we zien hoe je als docent het welbevinden 
van leerlingen kunt vergroten. Op het moment dat leerlingen goed 
in hun vel zitten en voldoende positieve emoties ervaren, voelen 
ze zich gelukkiger en presteren ze beter. Geluk blijkt namelijk een 
belang rijke voorspeller van succes. 

1

3

Doen waar je goed in bent
ontwikkelen van talent

Talenten zijn natuurlijke patronen in denken en doen. Aandacht 
voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten helpt leerlingen 
zichzelf te leren kennen en keuzes te maken die bij hen passen. In 
dit hoofdstuk lees je hoe je leerlingen stimuleert om hun talenten te 
benutten binnen en buiten de klas. 

2
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Denken in mogelijkheden
werken aan een groeiMindset

Mensen met een groeimindset hebben de overtuiging dat vrijwel 
alles te ontwikkelen is. De inzet die je toont, de kansen die je pakt 
en de manier waarop je met ervaringen omgaat, bepalen wat je leert 
en in welke mate je groeit. In dit hoofdstuk lees je hoe je leerlingen 
kunt helpen bij het ontwikkelen van een groeimindset.

De waarde van verbinding
Bouwen aan een positief groepskliMaat

De dynamiek binnen een groep is van grote invloed op de (werk)sfeer 
in de klas. In dit hoofdstuk laten we zien hoe je door een waarderen-
de bril naar de groepsvorming in een klas kunt kijken. Ook doen we 
een aantal handreikingen waarmee je als docent kunt bouwen aan 
een positief groepsklimaat.

4

6

De kunst van het kiezen
ondersteunen van keuzeprocessen

Leerlingen hebben veel kleine en grotere keuzes te maken. Meer 
inzicht krijgen in wat er allemaal van invloed is op keuzeprocessen is 
voor hen dan ook waardevol. In dit hoofdstuk besteden we aandacht 
aan hoe je leerlingen op een waarderende manier kunt ondersteu-
nen om keuzes te maken die goed bij hen passen. 

5



wa a r d e r e n d-l e r e n.n l

Ben jij benieuwd hoe je de talenten en motivatie van je 
leerlingen versterkt? Hoe je hun zelfvertrouwen geeft en 
leert denken in mogelijkheden? En hoe je zowel je eigen 
plezier als dat van leerlingen op school vergroot?

wa a r d e r e n d  l e r e n  i n  h e t  v o o r g e z e t  o n d e r w i j s  is een 
handboek voor docenten die het beste in leerlingen naar 
boven willen halen. De auteurs maken in dit boek recente 
inzichten uit de positieve psychologie toepasbaar voor de 
onderwijspraktijk. Thema’s als talent, mindset, motivatie en 
geluk komen uitgebreid aan de orde. Ook laten de auteurs 
zien hoe een waarderende bril helpt bij het ondersteunen 
van leerlingen in keuzeprocessen en het versterken van een 
positieve groepsdynamiek in de klas. Naast achtergronden 
en theorie biedt het boek veel concrete handvatten om direct 
mee aan de slag te gaan. 
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