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Kwartje valt beter door tekenen

Laat een leerling een tekening maken van de stof zoals hij die 
ervaart. Hij besteedt dan meer tijd aan het verkennen van de 
situatie. Als hij daarna de leraar uitleg geeft over zijn beeld-
samenvatting, krijgt die een goed kijkje in de denkwereld van 
zijn leerling. De leerling krijgt tevens minder ruimte om gebrek 
aan kennis of inzicht te camoufleren.

Nieuwe leerstof moet een ‘plek’ krijgen bij de 

leerling. Dat kost tijd en aandacht. Het nieuwe 

wordt meestal door de docent ingebracht in 

de les. Daarna komen de onderdelen: uitleg

gen, oefenen en overhoren. Deze zijn door 

de docent georganiseerd en de werking is 

daardoor voor de leerling extern. 

Maar de leerling moet het ook zelf organiseren 

in zijn hoofd. Dat is een intern proces. Daarbij 

vormt hij zich een beeld van de informatie: ‘oh, 

dat moet ik leren’ en zoekt intern de context 

op waarin de nieuwe informatie past. Het 

kwartje moet vallen. Pas als dat is gebeurd, kan 

de leerling met eigen woorden vertellen wat 

hij of zij heeft geleerd. Dit is het hart van het 

leerproces. Het vraagt tijd en geduld van de 

docent. En tijd en motivatie van de leerling.

Leerling legt uit

Als een leerling zich nieuwe leerstof eigen 

maakt zal het vakjargon (bijna) afwezig zijn. De 

leerling zal eigen woorden kiezen om zich uit 

te drukken. Eigen bewoordingen en zienswij

zen over de leerstof of het boek of artikel. De 

docent kan de eigen bewoordingen van de 

leerling herkennen, vertalen en uitleggen in 

vakjargon. Hiermee slaat de docent een brug 

tussen de leerling en het vak. Daardoor kan de 

docent het kind vertrouwd maken met de taal 

van het vak.

Een jaar of tien geleden kreeg ik het idee het leerproces van mijn leerlingen te 

volgen met door henzelf gemaakte tekeningen. Een leerling laat in een teke

ning immers niet alleen zien wát hij tekent maar hoe hij het geleerde begrijpt. 

Tegelijkertijd geeft het getekende aan in welk stadium van zijn ontwikkeling 

het kind zich bevindt; kijken naar die ontwikkeling van een leerling is voor 

docenten het belangrijkst. Ik liet hen een tekening maken over wat ze hadden 

gelezen, gezien of gehoord. Daarna gebruikte ik de tekening om over de leer

stof te praten. Zo is, wat ik noem, de beeldsamenvatting ontstaan: het contact 

tussen een leerling en docent, waarbij de leerling de tekening uitlegt en de 

docent daarop reflecteert.

Didactiek  ///  Tekst Frits Pals 

mei 2010-12-1840



Kwartje valt beter door tekenen

Eigendom

Een beeldsamenvatting bestaat uit plaatjes. Het kunnen tekeningen zijn of 

symbolen, iconen, stripeffecten, tekens, signalen of msntekens. Alles mag, als de 

leerling het maar kan uitleggen. Deze plaatjes zijn belangrijk. Het zijn ‘sleutelfigu

ren’. Zij vormen voor de leerling de sleutel naar het gebied ‘in’ de leerling: ‘zo heb 

ik het begrepen’. Voor de docent zijn de figuren de sleutel naar het vakgebied: ‘zo 

moet het begrepen worden’. De docent vergelijkt de ‘beeldentaal’ van de leerling 

met de begrippen van het vak.

Doordat leerlingen met aandacht aan een beeldsamenvatting werken ontstaat 

tijd om de tekeningen te bespreken. Ze zijn in een oogwenk te overzien en kun

nen op een eenvoudige manier inzicht geven. Inzicht óf leerlingen de leerstof 

begrijpen en hóe zij de leerstof begrijpen. Daarnaast kunnen leerlingen hun 

beeldsamenvatting met elkaar vergelijken.

Een plezierig effect van het maken van een beeldsamenvatting is de affectie 

van leerlingen met het product. Leerlingen zijn trots op hun tekeningen en zij 

beschouwen de tekeningen als ‘eigendom’. Zij zijn ineens zuinig op hun schrift.

Beeldsamenvatting op internet

Op www.leraar24.nl staan twee korte video’s over het maken van beeldsamen

vattingen. De ene video toont een toepassing van een beeldsamenvatting in 

de les en de andere toont de uitvoering van een reflectiegesprek. Hieronder 

staat onder een voorbeeld van een beeldsamenvatting van een leerling om een 

thermometer te ijken.

Leraar24 biedt leraren trouwens nog veel meer praktische en dagelijks toepas

bare informatie in de vorm van thematische filmpjes en dossiers afkomstig van 

deskundigen. Het gratis platform is ook een ontmoetingsplek voor leraren die 

met elkaar informatie en ervaringen willen uitwisselen. Over het idee van beeld

samenvattingen staat een bonte verzameling van twijfels, enthousiaste reacties 

en ervaringen.

Socratisch

Wanneer u het zelf wilt gaan proberen, start deze werkvorm dan halverwege een 

hoofdstuk, dus als er al paragrafen, testjes, vragen en antwoorden zijn gepas

seerd. Op dat punt is er wat samen te vatten en te ordenen. 

Enkele tips:

 Geef tijd voor verwerking. 

 Geef duidelijke instructies. 

 Lever geen commentaar op tekeningen of tekenwijze, maar vraag of vraag na. 

Frits Pals f.pals.fivelcollege@gmail.com is docent exacte vakken aan het Fivelcollege te 

Delfzijl. Hij is tevens supervisor en geeft workshops ‘Beeldsamenvatting’.  

Over dit onderwerp voert hij momenteel promotieonderzoek uit aan de Rijksuniversiteit 

van Groningen. Informatie:  www.leraar24.nu. 

E

Instructies aan leerlingen bij het  
maken van beeldsamenvattingen
1  Maak één geheel van alle belangrijke 

regels, definities, gebeurtenissen, resul-
taten en conclusies. 

2  Gebruik (tekenfilm)symbolen, kleuren, 
pijlen, en andere tekens.

3 Schrijf een woord bij de tekeningen.
4  Geef in de tekening de volgorde van 

gebeurtenissen aan.
5 Afkijken mag.
6 Als je praat, praat je in volzinnen.
7  Geef voldoende tijd. Trek voor het 

maken en bespreken van een beeld-
samenvatting twee uur uit. 

  Wijs niets aan, maar praat met/tegen de 

leerling. 

  Wen een socratische stijl van praten aan (zie 

video op www.leraar24.nl).

Aanklooien

Natuurlijk zou het mooi zijn als de waarde 

van het gebruik van tekeningen tijdens het 

leerproces bevestigd kan worden. Getoetst in 

een onderzoek.

Momenteel voer ik een onderzoek uit dat zich 

concentreert op het uit het hoofd leren van 

zinnen. Ik onderzoek of er verschillen in resul

taten zijn. Verschillen bij het uit het hoofd leren 

met tekeningen tegenover de ‘normale’ manier 

van uit het hoofd leren. Er zijn aanwijzingen 

dat tekeningen maken leerlingen helpt bij het 

leren. 

Karel Appel zei eens dat hij ‘maar wat aan

klooide’, maar ondertussen wist hij precies wat 

hij deed. Wat fantastisch is het als leerlingen dit 

ook zouden zeggen en doen.
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