
Notities veldonderzoek leo kanner college. 

15-03 hebben ik en diederik een middag meegelopen met een brugklas op het leo kanner college. 

Hieronder staan mijn bevindingen van deze dag beschreven. 

 

Observatie computerles:  

- Studenten werken hier zelfstandig aan een opdracht maar krijgen wel ruimte om dingen te 

vragen. 

- Studenten zien (hierdoor?) veel met elkaar bezig met elkaar, raken afgeleid, reageren op 

elkaar. 

- Hierdoor wordt de klas onrustig.  

- Repeterende bewegingen waargenomen: vingerfriemelen, bovenlichaam heen en weer 

bewegen, nek draaien 

 

Biologie les: 

 

- Ik mocht achter in de klas plaats nemen, en voor dat de les begon kregen de leerlingen een 

korte gelegenheid om vragen te stellen. Ik kan me voorstellen dat dit een bewuste keuze was 

om  de aandacht van mijn aanwezigheid af te laten nemen na het vragenrondje. 

- De les begint 

- De docent verteld dingen over diverse dieren, de leerlingen reageren hier ontzettend veel 

op. De docent gaat hier niet op in. 

o Hier is komt een duidelijk verschil naar boven tussen externale en intronale 

studenten. Naar mijn idee zijn het met name de externale studenten die repeterende 

bewegingen tonen 

- De les is gegeven en de leerlingen moeten nu zelfstandig werken aan opdracht 

- Leerlingen mogen over het algemeen niet zomaar de klas uit lopen, maar bijvoorbeeld wel 5 

minuten naar de wc. 

- Een specifieke student heeft wel de bevoegdheid om de klas uit te lopen, later bleek dat 

specifiek hij mag  als hij een wind moet laten. 

- Koptelefoons liggen in de klas,  voor het afschermen van prikkels. 

- Ik merkte dat toen de studenten iets moesten berekenen met een rekenmachine, dat ze hier 

enthousiast van werden, en ze het eigenlijk wel een leuk apparaat vinden. 

- Naar mate dat de studenten zelfstandig moesten werken werd de klas weer rumoerig. 

Sommige studenten begonnen door de klas te lopen, en met andere studenten te klieren.  

- Sommige studenten geven aan dat ze graag op de computer willen maar dit wordt niet 

toegestaan. 

- De docent grijpt in en zit de leerling die er qua gedrag bovenuit springt wordt op de gang 

gezet.  

- Wat interessant was om te zien was dat verschillende docenten op verschillende manieren 

handelen bij gelijkwaardige situaties. 

- *aanname op het moment dat een student moeite moet doen om zich te gedragen, speelt 

de tik op 

 



- Nadat de student een tijdje op de gang werd gezet gingen de student en docent in gesprek. 

De docent wees de student op zijn gedrag en zij dat hij niet zoveel aandacht moest zoeken in 

de klas.  

- Aan het eind van de dag vraagt de docent de studenten de dag uit te drukken in een cijfer, 

opmerkelijk: De leerling die het onrustigste was en het meest zat te klieren gaf zichzelf een 

10. 

 

Achteraf specifieke vragen gesteld: 

 

Tijdens het zelfstandige werken liepen bepaalde leerlingen door de klas. Waar ligt de grens, 

en hoe grijp je in? 

 

“normaal gesproken is dit niet helemaal de bedoeling, maar naar mate het eind van de dag 

moeten we hier soms wat coulanter in zijn omdat we anders geen orde meer kunnen 

houden, maar ook dan proberen we wel duidelijke grenzen te stellen. Bijvoorbeeld dat we 

wel ingrijpen zodra studenten met elkaar gaan lopen klieren. Dan zetten we de student 

gewoon op de gang om even af te koelen” 

 

Bij een leerling lag een klein apparaat op tafel wat leek op een mp3-speler, wat was dit? 

 

“dit was inderdaad een MP3 speler. Dit is het enige apparaat wat toegestaan wordt in de 

klas” 

 

Een leerling werd de klas uit gezet omdat hij te druk was, wat werd hem gevraagd te doen op 

de gang? 

 

“hij moest met zijn gezicht naar de muur op een stoel zitten om af te koelen, hij mocht ook 

wat lezen als hij dat had gewild.” 

  


