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Werken met de 
innerlijke dialoog

PasPoort:

Leerkracht: Anne Breda, zorgcoördinator

kLas: Oudste groep (5de/6de leerjaar) in Klimop, Oostkamp

activiteit: Gesprek met Zana, elke vrijdag een half uurtje

Onderwerp: Ondersteuning van een individueel kind, werken 

met de innerlijke dialoog

tijdstip: maart 2007

Citaten:

“Als je met kinderen vast zit, dan lijkt het hopeloos. Vertrek  je van de 
idee dat het niet de vraag is óf er iets verandert, maar wanneer dan ga 
je ervan uit dat er hoop is.”

“Leerkrachten hebben de tijd niet om deze gesprekken te voeren. Toch 
kunnen ze inzichten opdoen om soms in erg korte gesprekken kinderen 
die zich niet goed voelen te helpen.”

“Deze gesprekken gebeuren met kinderen waarvan op een bepaald 
ogenblik het welbevinden en de betrokkenheid laag zijn.”
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Zo Zit dat, de begeleider sChetst de Context

Begin maart roept Caroline, de begeleidster van Zana, de hulp in van 
Anne nadat ze zelf verschillende stappen ondernam om Zana te steu-
nen. Op dat moment zit Zana niet goed in haar vel. Ze heeft vooral 
moeite om zich te concentreren. “Ik moet me 20 à 30 minuten kunnen 
concentreren in de plaats van 5 minuten,” verwoordt Zana.

Er wordt afgesproken dat Anne en Zana elke week een gesprek hebben. 
Wat er op het weekplan van de groep staat en hoe het met Zana gaat, be-
palen de duur van het gesprek.Tijdens die sessies biedt Anne een kader 
aan zodat Zana inzicht krijgt in zichzeLf en de instrumenten vindt 
om zichzelf bij te sturen. 

Het gesprek begint met een terugbLikken op wat Zana de voorbije 
week deed i.v.m. haar werkpunten. Op dit ogenblik is dat: “zorgen dat 
ik mezelf langer kan concentreren” én “tegen mezelf zeggen dat ik mag 
missen”. Deze werkpunten ontstonden in vorige gesprekken.

Zana kiest om te bekijken hOe het met de cOncentratie gaat. Ze 
vertelt aan Anne wat haar geholpen heeft om zich beter te concentre-
ren. Anne geeft bevestiging, herhaalt Zana haar woorden om zeker te 
zijn dat ze de boodschap juist begrepen heeft, vat voorstellen samen. 
Ze onderzoeken of in de voorbeelden van Zana nieuwe tips zitten die 
bruikbaar zijn om de concentratie te verhogen.

Om te werken met het stukje: “ik mag tegen mezeLf zeggen dat ik 
mag missen”, wordt het beeld van Zana, dat ze heeft over de resulta-
ten van een gemaakte toets, geanalyseerd en geduid. Er wordt gezocht 
naar een formulering van een gedachte over die toets die klopt met de 
werkelijkheid en die de gevoelens van Zana weerspiegelt. Als dit gelukt 
is, gaat Zana op zoek naar een helpende gedachte. Een gedachte die haar 
weer op weg zet.

Om te besLuiten zet anne aLLes Op een rij. Ze verwoordt de tips die 
Zana kan inzetten de komende week om zich langer te concentreren en 
nodigt haar uit om, in situaties waarin ze ontgoocheld is, te kijken naar 
haar gedachten.

een helpende gedachte klopt met de wer-

kelijkheid. Je krijgt hoop. Je kan concreet iets 

doen. 

niet - helpende gedachten kloppen niet 

met de werkelijkheid. Je wordt er moedeloos van. 

Je hebt een gevoel van machteloosheid. 

De werkpunten … samen zoeken ze naar 

concrete, haalbare werkpunten. De volgende 

werksessie wordt er samen nagegaan wat er 

van de werkpunten gedaan werd. werden ze 

uitgevoerd: prima! 

werden ze niet uitgevoerd, dan betekent dit 

vaak dat de opdracht niet passend genoeg was. 

meestal doen kinderen dan iets wat wel beter 

bij hen past. Dat is goed want het sluit aan bij 

de eigen kracht van het kind. Daardoor krijgt het 

zijn proces in eigen handen.
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Zo Zag ik het !

Vrijdag 23 maart 2007. Met een filmcamera in de hand trekken Zana, 
Anne en ik naar een vrij lokaal in Klimop. Als we alle drie geïnstalleerd 
zijn, duw ik op de knop. Het gesprek begint. Het eerste wat Anne en 
Zana doen is terugblikken. Wat heeft Zana gedaan de voorbije week? 

Ze verwoordt twee dingen:
− Ze heeft tegen zichzelf gezegd dat ze mag missen;
−  Ze heeft aan haar concentratie gewerkt.

Beide werkpunten zijn ontstaan in vorige gesprekken. Het 
zijn twee sporen die naast elkaar lopen maar ook in elkaar 
haken. Zana legt haar lat erg hoog en wil graag perfect 
zijn. Daarnaast heeft ze het moeilijk om zich te concentre-
ren waardoor ze gemakkelijker fouten maakt… 

Zana kiest om eerst de concentratie te bekijken. “Het is wel gelukt om mij 
beter te concentreren.” vindt ze. Daartoe heeft  ze er op gelet goed rechtop 
te zitten en de persoon die uitleg gaf aangekeken. 

Anne hertaalt: Om je beter te concentreren zou je goed rechtop gaan zitten  
en de persoon die praat aankijken. Het goed rechtop zitten is al 
gelukt, zei je daarnet. De persoon aankijken is minder goed gelukt. 
Vertel eens wanneer het wel is gelukt?

Dat hertaLen gebeurt veel tijdens het gesprek. Het heeft 
2 doelen: voor Zana op een rijtje zetten wat ze reeds ver-
woordde en nagaan of Anne de boodschap juist begrepen 
heeft. Hierdoor krijgt Zana een gevoel van erkenning. 
De manier waarop ze de dingen beschrijft, wordt geac-
cepteerd en bevestigd. Dit is een belangrijke boodschap en 
een voorwaarde om verder te kunnen werken.

Zana geeft een voorbeeld waarbij ze er niet in slaagde om zich te con-
centreren. Anne laat haar vertellen, knikt en geeft, non-verbaal, aan dat 
ze het begrijpt. Ze stimuleert Zana een voorbeeld te zoeken waarbij ze 
er wel in slaagde om zich goed te concentreren.

Uit haar verhaal blijkt dat Hans, een begeleider die één dag in de week 
met de groep van Zana werkt, regelmatig grapjes maakt. Dat vindt ze 
heerlijk. Het helpt haar om geconcentreerd te blijven. Ze kijkt uit naar 
het volgende grapje en kan zo met haar gedachten bij de les blijven. “De 
grapjes van Hans helpen jou om langer geconcentreerd te blijven.”, herhaalt 
Anne. “Kan je ook een voorbeeld vinden waar je er zelf voor zorgde dat je 
geconcentreerd bleef?”

De beelden willen we gebruiken op een thema-

avond over zelfregulerend leren. nu komen ze 

uitstekend van pas om dit verslag te maken.
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Ja, dat kan ze. In de rekenles merkte ze op dat ze met haar gedachten 
niet meer bij de sommen was. Ze zat te wiebelen, begon tekeningetjes te 
maken op haar blad. Op dat moment heeft ze tegen zichzelf gezegd: 
“Opletten, Zana!”  Ze paste ook haar houding aan: ging rechtop zitten en 
keek naar de begeleider.

Zana krijgt de volgende opdracht:

Anne:  Waar zou je jezelf zetten op een lijn van nul tot tien, als nul 
wil zeggen: “ik was in de loop van de week helemaal niet ge-
concentreerd” en tien: “ik was in de loop van de week heel veel 
geconcentreerd?” 

Zana:  In het midden. 
Anne:  Op de vijf dus.
Zana:  Ja
 … 
 
 (Terwijl Anne een lijn tekent met aan de linkerkant een nul 

en aan de rechterkant een tien, vraagt ze:)

Anne:  Ben je daar tevreden mee?
Zana:  Mja, eigenlijk wel.
Anne:  Een beetje meer tevreden dan de vorige keer?
Zana:  Ja. Ik ben vooruit gegaan: van de vier naar de vijf.
 ...
Anne:  Dat is al zeer goed, hé.
Anne:  Wat zou je kunnen doen om van die vijf een beetje hoger te 

geraken?
Zana:  Op hetzelfde gericht blijven als vorige week: rechtop zitten en de 

persoon aankijken. Dan zal het verbeteren naar verloop van tijd.

Het gebruiken van zo’n schaaL werkt op twee verschil-
lende niveaus: 

−  Door te beschrijven op welk punt het kind zich bevindt, 
krijgt het zicht op de stappen die het zet om tot een oplos-
sing te komen en de manier waarop het die realiseert;

− Door te vragen naar het hoe, ontdekt het kind zijn eigen 
krachten. Bovendien helpt het om te ontsnappen aan de 
valkuil van alles of niets waardoor het bereiken van het 
doel zoveel moeilijker wordt.

 (Uit: “Korte therapie, Handleiding bij het ‘Brugse model’ voor psychothe-

rapie met een toepassing op kinderen en jongeren.”)

als je luistert naar je lichaam kom je veel te weten 

over jezelf. Zana merkt aan het wiebelen en het 

tekenen dat haar concentratie daalt.

in het filmpje, dus in het werkelijke gesprek, 

dwaalt Zana hier af. De resultaten van haar re-

kentoets waren niet zo goed, vond ze zelf. en dat 

valt haar zwaar. Daar was ze niet tevreden over. 

Dat wil ze dus graag vertellen. anne komt tussen 

en brengt Zana weer bij het gespreksonderwerp: 

de concentratie. Ze voegt er aan toe dat Zana 

straks mag vertellen over de toets.
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Zana vertelt zelf niet meteen de nieuwe elementen die haar zouden 
kunnen helpen. Anne zet alles op een rij, inclusief de nieuwe tips die 
Zana zelf aangaf.

Anne:  Je gaat dus weer proberen rechtop te zitten en de persoon aan te 
kijken die praat. Wat er nog bijkomt is: als je merkt dat je niet 
meer oplettend bent, ga je zeggen tegen jezelf: “Komaan, Zana, 
je bent niet meer aan het opletten!”  De grapjes van Hans helpen 
natuurlijk ook.

Zana neemt zich voor de komende week de nieuwe tips toe te passen. 

De volgende stap die Anne en Zana zetten, is het analy-
seren van de gedachte over een toets van rekenen. Zana 
heeft het gevoel de toets helemaal niet gekund te hebben. 
Ook al zegt de begeleider dat Zana’s toets oké was. Zij kan 
zichzelf daarvan niet overtuigen. Ze is ontgoocheld en 
raakt hierdoor ontmoedigd. Maar komt dit overeen met 
de werkelijkheid? Heeft ze die toets inderdaad niet goed 
gekund? De uitdaging is: een beeld te vormen dat klopt. 
Eén dat klopt met de werkelijkheid.

Anne: Eigenlijk voelde je je onzeker omdat je één rij had fout gemaakt.
Zana: Niet één rij, een hele oefening. Dat waren drie rijtjes.
Anne: Niet één rij maar een hele oefening van drie rijen.
Zana: Ja.
Anne:  Die ene oefening was uiteraard niet goed want je had alles fout. 

En de rest? Was de rest ook niet goed?
Zana: De rest was goed. Alleen hier en daar een foutje.

Zana legt in geuren en kleuren uit welke soort oefening ze fout had en 
wat ze verkeerd deed. Het was een cijferopgave met grote, moeilijke 
getallen. Anne wil weten of er nog opgaven waren waarbij moest gecij-
ferd worden. Er was inderdaad nog een cijferoefening maar die was niet 
moeilijk, die had Zana goed.

Hieruit besluiten ze samen dat het cijferen op zich niet het probleem is, 
alleen bij die moeilijke oefening ging het niet. Daarbij komt nog dat die 
moeilijke oefening op het tweede blad onderaan stond.

Zana:  Bij het eerste blad kon ik me nog goed concentreren. Bij het tweede 
blad was dat veel moeilijker.

Anne zet alles op een rijtje en onderzoekt of het volgens Zana klopt.
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Anne:  “(1) Ik ben onzeker over de cijferoefening; (2) De moeilijke cij-
feroefening heb ik niet goed gedaan; (3) Ik heb me goed geconcen-
treerd op het 1ste blad en minder op het 2de; (4) Een hele moeilijke 
oefening had ik helemaal juist; (5) Bij de andere oefeningen had ik 
af en toe kleine rekenfoutjes.”

Daar gaat Zana mee akkoord.

Nu ze de resultaten van die toets goed bekeken hebben, 
zoeken ze naar een heLpende gedachte. Een helpende ge-
dachte is volgens Zana een gedachte die ervoor zorgt dat 
je weer op weg kan.

Anne:  Wat kun je nu zeggen over die toets? Was hij over het algemeen 
goed of was hij over het algemeen slecht?

Zana:  Eigenlijk was hij wel goed.
Anne:  Eigenlijk was hij wel goed, maar het is zeer spijtig dat die ene rij 

helemaal fout is.
Zana:  Ja. En in de loop van het vijfde kan ik nog oefenen.

De zin “Eigenlijk was hij wel goed, alleen spijtig dat die ene rij helemaal 
fout is.”, klopt met de werkelijkheid.

Als besLuit van dit gesprek verwoordt Anne nogmaals wat 
Zana kan doen om haar concentratie te verbeteren. En ook 
nog dit:

Anne:  Op het moment dat je ontgoocheld bent is het erg moeilijk om een 
helpende gedachte te vinden. Het feit dat je hier al een helpende 
gedachte kunt verwoorden is erg knap. Je kan proberen om in de 
komende week als je merkt dat je niet - helpende gedachten hebt, 
die te veranderen in helpende gedachten. Dat is een moeilijke op-
dracht. Het is niet erg als dat nog niet zo goed lukt.
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kijk het werkt

Enkele weken later zit ik samen met Anne om de tekst te bespreken. 
Hier en daar worden dingen gewijzigd, aangevuld en verdiept.

Al vlug komen we bij de vraag: hOe gestuurd is deze manier van 
werken? Een thema dat in veel methodescholen leeft: structureren of 
sturen tegenover ervaringsgericht leren. We geloven dat kinderen vooral 
leren door te ervaren. Hoeveel sturing en welke sturing is zinvol? Stuur 
je niet sowieso als leerkracht? Voer voor discussie is het zeker.

Wat mij aanzette om deze activiteit te onderzoeken is de vraag die ik als 
leerkracht zelf vaak had en die ik ook bij andere leerkrachten hoorde: 
hOe heLp je een kind dat niet gOed in zijn veL zit? 

In dit voorbeeld las je hOe je aLs begeLeider het kader aanbiedt 
waarmee het kind aan de slag gaat. Je vertrekt van een probleem dat het 
kind ervaart. Om er iets mee te kunnen doen, is het noodzakelijk dat het 
kind aangeeft eraan te willen werken én jou het vertrouwen geeft om 
hem daarbij te helpen. Je ontleedt samen het probleem, zoekt samen op-
lossingen. Die oplossingen werken maar als ze echt van het kind komen, 
als ze vertrekken van de kracht en de mogelijkheden van het kind. Zo 
krijgt het kind inzicht in de situatie en vat op zijn eigen proces.

Bij dit alles ben je gericht op de innerLijke diaLOOg van het kind. De  
concrete oplossingen die uitgeprobeerd worden zijn niet het belangrijk-
ste. Je bent samen op zoek naar ‘hoe’ je oplossingen kunt vinden voor 
problemen zodat bij nieuwe situaties de strategie waardevol en inzet-
baar blijft. 

Bekijk je de werking in een methodeklas dan worden kinderen uitge-
nodigd om vragen te stellen, uitdagingen aan te gaan. Vanuit dezelfde 
idee: kinderen hebben de kracht en de mOgeLijkheden Om hun 
eigen LeerprOces in handen te nemen. Met het geloof dat op dat 
moment het leren het meest effectief is.

Leren doe je door te ervaren. Maar niet enkel daardoor. Je leert ook door 
naar een voorbeeld te kijken, door uitleg te krijgen, door informatie te 
bestuderen, door te oefenen. 

Willen we de tOtaLe OntwikkeLing van kinderen stimuleren dan is 
het niet voldoende enkel ervaringskansen te bieden. Als begeleider zorg 
je ervoor dat kinderen op ontdekking kunnen gaan, kunnen ervaren en 
experimenteren. Maar je biedt ook kaders aan, geeft instructie, toont 
voor of laat anderen het voorbeeld tonen.
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En wat zou Zana vinden van die gespreksmomenten bij Anne? Een 
stukje uit een interview met Zana:

An:  Wat vind je van de gesprekken met Anne? Heb je er iets aan?
Zana:  Ja, ik heb daar iets aan. Ik probeer zoveel mogelijk mezelf te uiten. 

Soms lukt dat, soms lukt dat minder goed. 
An:  Leer je iets bij Anne?
Zana:  Ja, dat ik niet alleen naar de negatieve dingen moet kijken van 

mezelf. Dat ik ook moet kijken naar de dingen die ik wel goed kan, 
naar de dingen die ik wil kunnen. We kijken naar de plezierige 
dingen op school. Soms kijken we ook naar de negatieve dingen.

An:  Wat je hier leert, helpt je dat ook als je hier straks weggaat?
Zana:  Ja, soms proberen we iets te bedenken. Zoals me meer concentreren 

op de uitleg die Caroline geeft. Op vrijdag zeg ik wat ik wel goed 
heb gedaan en wat ik minder goed heb gedaan. Ik zeg dan: “Ja, 
ik heb me goed kunnen concentreren maar af en toe was ik wel 
afgeleid.”

 Caroline, de begeleider van Zana vertelt dat ze merkt dat de gesprek-
ken bij Zana bLijven hangen. Zo kwam Zana op een dag bij Caroline 
staan en vertelde dat het niet lukte met haar werkstukje, en niet met 
haar kleiwerkje en met… ze onderbrak zichzelf met de woorden: “Ja, 
ik ben weer bezig!” 

Blijkbaar herinnerde ze zich plots dat gefocust zijn op wat niet lukt haar 
niet vooruit helpt. Een start om die niet - helpende gedachten te vervan-
gen en op zoek te gaan naar helpende gedachten.
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