
Onderzoeker Anja Tertoolen deed tien jaar studie onder 5- en 6-jarige 
basisschoolleerlingen. Hoe ervaren zij hun onderwijs? Wat kan beter? 
De belangrijkste conclusie in haar promotieonderzoek: communiceer 
meer met de kinderen. 

Juf en meester moeten meer praten met kleuter

‘Op die manier maak je ze 
weerbaarder’

primair onderwijs

32



Gewoon daarom.’ Of ‘omdat ik het zeg.’ Het 
is een makkelijk antwoord op die eeuwige 
waarom-vraag van een kleuter, maar, 
vindt klinisch pedagoog Anja Tertoolen, 

gespecialiseerd in leerproblemen bij kinderen in het 
primair onderwijs, de juf of meester zou beter en in-
houdelijker met de kleuters moeten communiceren. 
Ze bijvoorbeeld meenemen in de keuze voor be-
paalde activiteiten. Uitleggen waarom ze dit moeten 
leren. ‘Tijdens een bezoek aan één van de drie scho-
len die ik voor mijn onderzoek bezocht, moesten de 
5- en 6-jarigen een tulp knutselen. Lekker knippen 
en plakken. Een van de jongetjes vond er niets aan. 
Hij zette die tulp in elkaar omdat het moest en was 
zichtbaar opgelucht toen die af was. Tevreden over-
handigde hij zijn creatie aan de juf. Die zei: ‘Heel 
goed. Maak er nu nog maar één.’ De jongen vroeg 
verbaasd waarom. ‘Ik wil er lekker veel om op de 
ramen te plakken,’ zei ze. Het hele raam hing toch al 
vol, concludeerde het ventje terecht. Waarop de juf 
zei dat ze er toch graag nog meer wilde. Met tegenzin 
ging de jongen weer aan het werk. Het antwoord dat 
hij had gekregen op zijn vraag - waarom moet ik dit 
doen? - was niet volledig. De juf wilde heus niet nog 
meer tulpen. Ze wilde dat de jongen zijn fijne mo-
toriek oefende. Dat had ze hem moeten zeggen, in 
passende bewoording natuurlijk. Dat een tulp knut-
selen hem voorbereidt op leren schrijven. Dat hij zijn 
pen dan straks beter vast kan houden. Niet dat het 
jongetje dan juichend aan de slag was gegaan, maar 
hij had het wellicht wel beter begrepen.’

GROTE-MENSEN-WOORDEN 
Wil je kinderen voorbereiden op hun toekomst, dan 
moet je ze zelf leren nadenken. Volgens onderzoe-
ker Tertoolen, tevens directeur van het Center of 
Expertise Persoonlijk Meesterschap en coördinator 
onderzoekscentrum bij Hogeschool iPabo, beiden in 
Amsterdam, maakt dat ze weerbaarder: ‘Niet alleen 
maar volgzaam doen wat de juf wil, maar begrijpen 
waarom ze dat wil. Niet het herhalen van de woor-
den, maar het snappen en een eigen mening kunnen 
vormen.’ Toen Tertoolen tijdens haar onderzoek op 
basisscholen in Amsterdam-West, Amstelveen en 
Limburg video-opnames maakt van haar gesprekken 
met groepjes kleuters en ze vroeg naar hun mening 
over hun school en het onderwijs, kreeg ze veel gro-
te-mensen-woorden te horen. De kinderen zeiden 
dingen als: “Leren is belangrijk.’’ “Het is belangrijk 
om goed je best te doen.”’ 

WAT DENKT DE MEESTER?
Ook toen Tertoolen de kinderen vroeg naar hun ide-

ale onderwijs, klonk de invloed van volwassenen 
door. Tertoolen: ‘Eén wens was vrij universeel: 
meer bewegen, meer naar buiten. Veel kinderen 
die dat wilden, zeiden meteen erna: “Maar dat 
vindt de juf niet goed, want dan wordt het veel te 
druk.” Kinderen hechten veel waarde aan de op-
vattingen van de leraar.’ Iets wat die juf of meester 
misschien overschat, denkt Tertoolen: ‘Ik denk dat 
die zich niet realiseert hoe vaak een kind wel niet 
denkt: “Wat zou mijn juf of meester hiervan vin-
den?” De mening en visie van degene die voor de 
klas staat, bepaalt voor een deel hoe de kinderen 
denken. Als leraar moet je je daar bewust van zijn. 
Wat jij uitdraagt, bewust en onbewust, heeft grote 
invloed.’ 

ER SAMEN UITKOMEN
Uiteindelijk komt het allemaal neer op communi-
catie. Meer luisteren, meer praten, meer discussi-
eren. Daar wordt de oudere kleuter pas echt wijzer 
van, aldus Tertoolen. Ook wanneer het aankomt 
op de ingewikkeldere zaken in het leven. Ruzie, 
bijvoorbeeld. ‘Teveel leraren zeggen wanneer er 
ruzie is nog dingen als: “Hier wordt geen ruzie ge-
maakt.” Dat is geen oplossing. Er wordt overal ruzie 
gemaakt, ook in de echte wereld. Je helpt een kind 
niet door te doen alsof dat niet bestaat. Liever praat 
je erover en leer je een jongen of meisje hoe je er 
samen uit kunt komen. Daar heeft het kind iets aan 
in zijn verdere leven.’ 

HAND VAN DE DUIVEL
Nog zo’n lastig onderwerp: cultuurverschillen. 
Tertoolen: ‘Tijdens een van mijn bezoeken aan de 
school in Amsterdam-West zaten de kinderen in 
een kring, toen een jongetje met zijn linkerhand 
een stukje brood pakte. “Dat mag niet”, zei een 
ander jongetje toen tegen hem. “Dat is de hand 
van de duivel.” Het andere kindje schrok natuurlijk. 
De juf zei dat het jongetje dat niet mocht zeggen, 
dus die voelde zich afgewezen. Ook hier geldt 
weer: communiceren. Het was een mooi moment 
geweest om te proberen uit te leggen dat verschil-
lende mensen verschillende dingen geloven. Dat 
dat naast elkaar kan bestaan, dat je elkaars over-
tuigingen moet respecteren. Niet in die woorden 
natuurlijk, maar je kan zo’n groot onderwerp best 
klein maken, tot een soort kleuterniveau. Zodat 
beide kinderen zich gesterkt voelen en wijzer uit 
zo’n conflict komen. Mensen onderschatten vaak 
hoe goed deze jonge kinderen al kunnen commu-
niceren. Ze kennen misschien alle woorden nog 
niet, maar ze kunnen al een heleboel begrijpen.’  
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