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Bronnenlijst



Leren & presteren

Leren, wat is dat eigenlijk?

- Duurzame veranderingen in 
houding, kennis en vaardigheden

- Wordt vaak alleen gelijkgesteld aan
het verwerven van kennis

- Procesgericht
- Gericht op ervaren van groei en 

ontwikkeling



Leren & presteren

Presteren, wat is dat eigenlijk?

- Resultaatgericht
- Vaak met een beoordeling

- Succes hebben; het is maar hoe je 
het bekijkt!



Leren & presteren

Gaat het om de weg er naar toe of om 
het eindresultaat? Of allebei?



Onderpresteren

Niet de ruimte krijgen om jezelf te zijn

Niet lekker in je vel zitten

Onderpresteren

Wie?

Op welke vlakken?

Wat doet het met de 
leerling?



Onderpresteren (absoluut en relatief)
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Executieve functies

Benodigde vaardigheden om te kunnen leren

1. Respons-inhibitie - eerst denken, dan doen! 7. Organisatie – organiseren van activiteiten.

2. Werkgeheugen – info in geheugen houden bij 
complexe taken en eerder geleerde vaardigheden 
toepassen in nieuwe situaties.

8. Timemanagement – benodigde tijd inschatten 
en je aan de tijdsplanning houden.

3. Emotieregulatie – emotie beheersen om doelen 
te realiseren en gedrag te controleren.

9. Doelgericht gedrag – plannen herzien en fouten 
herstellen

4. Volgehouden aandacht – ook tijdens 
vermoeidheid, verveling en afleiding.

10. Flexibiliteit - aanpassen aan veranderde 
omstandigheden.

5. Taakinitiatie – snel beginnen aan een taak. 11. Metacognitie – stapje terug kunnen doen voor 
zelfmonitoring en zelfevaluatie.

6. Planning/priorisering – planning en hoofd- en 
bijzaken scheiden



1. Een kind vaardigheden aanleren is beter, dan wachten tot het ze door observatie 
verwerft.

2. Houd rekening met het ontwikkelingsniveau en niet met de leeftijd.
3. Ga van buiten naar binnen. Bv. eerst hand vasthouden bij de straat oversteken en dan 

erbij blijven en zelf laten doen.
4. Kleinere stapjes, als die noodzakelijk zijn. Bv. kind met ADHD bij je in de buurt laten 

werken en af en toe aanmoedigen door te gaan.
5. Maak gebruik van innerlijke motivatie. Bouw keuzemomenten in en onderhandel.
6. Pas taken aan om het voor het kind wel haalbaar te maken.
7. Zorg voor aanmoediging en niet voor afkeuring.
8. Geef precies voldoende steun om succes te boeken.
9. Zorg net zo lang voor steun en toezicht tot het lukt.
10. Niet abrupt stoppen met begeleiding en steun, maar langzaam afbouwen.

Tien principes ter verbetering van de 
executieve functies.



Onderpresteren: wordt beïnvloed door...

• persoonlijke factoren
• thuisfactoren
• schoolse factoren



Onderpresteren: persoonlijke factoren

- externe locus of control
- aangeleerde leer- en werkstrategieën
- asynchrone ontwikkeling
- beeld op zichzelf en omgeving (mindset)
- perfectionisme & faalangst
- gevoel van onbegrip
- weinig inspanning voor succes
- niet gewend om met frustraties om te gaan



Fixed Mindset                                           Groei Mindset

Het is vaak een kwestie van Mindset (Carol Dweck)



Onderpresteren: thuisfactoren

- te hoge verwachtingen
- te lage verwachtingen
- ouders die het vaak oneens zijn over de opvoeding
- kinderen die het aan niets ontbreekt
- enz.



Onderpresteren: schoolse factoren

• ontoereikende kennis over (hoog)begaafdheid
• ontoereikende wijze van signaleren
• te weinig ruimte voor creatief en divergent denken
• te weinig aandacht voor metacognitieve vaardigheden
• kleine stappen met veel herhaling in de lesstof
• lesstof die niet aansluit bij de zone van naaste ontwikkeling 
• belonen van makkelijk te behalen doelen



Mogelijke oorzaken o.a.

Lage verwerkingssnelheid

Geen training

Niet automatiseren

Enkele voorzichtige onderzoeken wijzen in de richting 
van een te trainen verwerkingssnelheid.



Onderpresteren: mogelijke oplossingen

Er wordt een casus besproken.
Samen bedenken we naar aanleiding van de factoren die een rol spelen bij 
onderpresteren welke interventies gedaan kunnen worden.

Preventieve oplossingen

Curatieve oplossingen



Onderpresteren: mogelijke oplossingen

Vermijd…:
• autoritair optreden
• ingrijpen in de (belevings)wereld van je kind zonder overleg
• geïrriteerd raken door zijn of haar boos gedrag, ongeïnteresseerde (werk)houding, ‘gemakzucht’, enz.
• anti-autoritair optreden, je kind alle vrijheid geven
• genoegen nemen met half werk
• symptoombestrijding: ‘lukt het niet, dan maken we het maar wat gemakkelijker’
• boos worden op je kind als hij of zij zich ‘weer eens kleiner maakt dan hij/zij is’
• je frustratie de vrije loop te laten in de communicatie met school
• meegaan in het lijden van je kind alsof het van jou zelf is.

Bron: www.wijkunnenmeer.nl, Ilse Reijwart

http://www.wijkunnenmeer.nl/


Onderpresteren: mogelijke oplossingen

Juist wel doen:
• RESPECT!
• druk zoveel mogelijk verminderen
• zelfbeeld opkrikken
• start hulp aan onderpresteerders bij verbeteren schoolprestaties
• daarnaast is pedagogische benadering minstens zo belangrijk
• eventueel aangevuld met sociaal-emotionele hulp
• leer je kind plannen, organiseren en structureren
• leer je kind HOE om te gaan met de leerstof, en wel vanuit zijn of haar eigen talent
• bij zelfstandig huiswerk maken: help focussen, stel eisen en beloon goed gedrag.

Bron: www.wijkunnenmeer.nl, Ilse Reijwart

http://www.wijkunnenmeer.nl


Tot slot...

Houd de website van comPACT in de gaten houden voor workshops en 
intervisie momenten en nog veel meer!

http://www.ikwiluitdaging.nl

http://www.ikwiluitdaging.nl/

