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In dit document zoomen we in op spreken met jonge tieners over zelfsturing. Hiervoor gebruiken we 

beeldend materiaal en de puzzel ‘samen-sterk-sturen’. Deze puzzel is het resultaat van een 

onderzoeksproces. We staan eerst stil bij beeldend materiaal en jonge tieners, vervolgens lichten we 

het onderzoeksproces toe waar we gewerkt hebben met de onderzoeksmethodiek ‘photovoice’. Tot 

slot staan we concreter stil bij de puzzel ‘samen-sterk-sturen’.   

 

Beeldend materiaal als aanknopingspunt  

Met kinderen en tieners in gesprek gaan over hun eigen zelfsturing is niet vanzelfsprekend. Zelfsturing 

is immers een complex thema. We reiken daarom graag een methodiek aan om dit gesprek te 

ondersteunen (zie PDF 5). Deze methodiek is geïnspireerd op ‘photovoice’, een onderzoeksmethodiek 

om in interactie te gaan met tieners over thema’s die hen aanbelangen. We lichten deze 

onderzoeksmethodiek later toe. Hierbij gaan we door middel van foto’s spreken over complexe 

thema’s. De leerlingen (tieners) nemen zelf foto’s. Bij de foto’s horen verhalen die door de tiener, die 

hier eigenaar van is, worden besproken.  

 

De foto’s en verhalen die de tiener meebrengt, vormen het vertrekpunt om te vertellen over zijn eigen 

zelfsturing en om hierover vervolgens in dialoog te gaan met andere leerlingen en met de leerkracht. 

In deze dialoog staat telkens de foto en het verhaal van één leerling centraal. Door vragen te stellen 

krijgen de andere leerlingen en de leerkracht een duidelijker beeld van het verhaal van de leerling. 

Het is de bedoeling om dit verhaal van de leerling vooral de ontvangen, en dus niet te beoordelen. 

 

Nadat elke tiener zijn/haar verhaal gedaan heeft en iedereen 

een duidelijk beeld heeft van de boodschap die elke tiener wil 

brengen met de foto, kunnen de foto’s gelinkt worden aan 

een ruimer kader over zelfsturing. Op die manier kan je de 

verschillende foto’s en verhalen van de tieners ordenen en 

(meta-)taal geven en worden gelijkenissen en verschillen nog 

meer geëxpliciteerd. Het geeft inzicht in eigen sterktes en 

uitdagingen van zelfsturing, in een gemeenschappelijk 

verhaal van de klas, op onontgonnen (leer)terrein, …   

Het ruimer kader over zelfsturing zullen we hieronder de 

puzzel ‘samen-sterk-sturen’ noemen.  

 

We sturen de tiener op pad met een open onderzoeksvraag die hij moet beantwoorden aan de hand 

van foto’s namelijk: ‘Wat doe jij om je doel te bereiken?’. Er zijn geen juiste of foute antwoorden op 

deze vraag. We gaan niet al te sturend optreden omdat we met de foto’s het persoonlijke verhaal van 

de tiener zelf in beeld willen krijgen. De foto’s mogen zowel over de schoolse context gaan als over de 

leefwereld buiten de school. We willen dat tieners dit thema zo breed mogelijk verkennen. 

 

 

 PHOTOVOICE EN PUZZEL ‘SAMEN-STERK-STUREN’ 
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Het onderzoeksproces: photovoice  

De puzzel is ontworpen als een referentiekader over zelfsturing voor jonge tieners en hun leraren op 

basis van de taal die zij zelf gebruiken. We gebruiken hiervoor Photovoice; een participatieve en 

constructivistische grounded onderzoeksmethode (Charmaz, 2005) waarbij de deelnemers (in dit geval 

de tieners en hun leraren) op basis van een onderzoeksvraag foto’s maken en zo hun percepties over 

het thema delen. Photovoice verzamelt informatie vanuit een ‘emic perspective’. Dit wil zeggen dat 

het onderzoek start vanuit informatie die van de doelgroep zelf komt en niet vanuit informatie uit 

voorafgaand onderzoek. Op die manier wordt onbevooroordeeld gestart en krijgen nieuwe inzichten 

en perspectieven kans om te ontstaan (Wang & Burris, 1977). Hiertoe worden in dit onderzoek zowel 

jonge tieners als hun leraren actief betrokken om via het maken van foto’s over zelfsturing, toe te 

lichten wat dit voor hen betekent. Het geven van een stem aan een groep via Photovoice gaat veel 

verder dan hen interviewen aan de hand van een foto. De tieners blijven ook betrokken bij de analyse 

van de data en de rapportering. Photovoice ondersteunt zodoende de empowerment gedachte die 

eveneens een belangrijke waarde heeft in dit onderzoek naar en vooral voor jonge tieners en hun 

leraren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het eerste onderzoeksjaar (2020-2021) gaan we als onderzoekers zelf aan de slag met twee klassen 

uit een lagere school en één klas uit een secundaire school. In totaal nemen 63 leerlingen en zeven 

leerkrachten deel aan het photovoice-traject. We werken met de leerlingen in groepjes van vier tot 

zes leerlingen. Het traject met de leerkrachten verloopt per team, apart van de leerlingen. We volgen 

in dit onderzoeksproject de methodiek omschreven door Emmers (2019) waarbij het traject van zes 

fases omvat:  

(1) voorbereidingsfase; 

(2) openingsfase;  

(3) actieve fase;  

(4) decodeerfase;  

(5) terugkoppeling van resultaten van de analyse aan de participanten; en  

(6) rapportering van de conclusies door de participanten.  

   

In de openingsfase (2) maken de leerlingen kennis met Photovoice en worden ze uitgedaagd om de rol 

van mede-onderzoeker op te nemen.  Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag (3) waarbij elke 

leerling vijf foto’s maakt als antwoord op de vraag ‘wat doe jij om je doel te bereiken’ of ’hoe neem jij 

je leren zelf in handen’. De leerlingen selecteren vervolgens twee foto’s waarbij ze hun verhaal 

vertellen in kleine groepen van 4 tot 6 leerlingen. In de decodeerfase (4) krijgen de foto’s met verhaal 

een code. De kwalitatieve analyse bestaat uit het thematisch ordenen van de onderwerpen van de 

foto’s en verhalen. Deze ordening koppelen we aan kaders en theoretische concepten uit de 

Photovoice ondersteunt de empowerment gedachte. Er wordt uitgegaan van het 

idee dat iedereen expert is. Tieners zijn expert in het ‘tiener-zijn’ en kunnen ons 

advies geven over hoe zij, als tiener, kijken naar zelfsturing en de ondersteuning 

die ze daarbij nodig hebben. Leerlingen krijgen hierdoor eigenaarschap. Dit 

motiveert hen om een actieve rol op te nemen in het gesprek en bij de verdere 

uitbouw van acties in de klas.  
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literatuurstudie. Vooral de kaders van Zimmerman (zoals beschreven door Thomas et al, 2020) en 

Laevers (2018) blijken hiervoor bruikbaar. De terugkoppelingsfase (5) omvat het aftoetsen en bijsturen 

van onze analyses en interpretaties bij de participanten. Tot slot worden de resultaten gerapporteerd 

(6). Het antwoord van de participanten op de onderzoeksvraag formuleren we  in de puzzel ‘samen-

sterk-sturen’. Het antwoord van tieners en hun leerkrachten dus over wat zelfsturing voor hen 

betekent, in hun taal. Op deze manier wordt deze puzzel bruikbaar als referentiekader om met 

leerlingen te spreken over zelfsturing, als een gemeenschappelijke taal voor interactie, reflectie en 

later ook co-creatie rond zelfsturing.   

 

 

De puzzel ‘samen-sterk-sturen’.  

  

In wat volgt geven we een overzicht van de puzzel ‘samen-sterk-sturen’.  
 

Zelfsturing is een ruim begrip met vele ladingen en betekenissen. Wat is het voor jou? Wat betekent 

het voor jouw leerlingen, de jonge tieners? In ons project vormt open communicatie en verbinding 

het startpunt om zelfsturing te stimuleren bij leerlingen. We willen samen over het thema spreken 

en hierover reflecteren. Op die manier leren leerlingen zichzelf en elkaar beter kennen en kunnen 

we van daaruit samen op zoek gaan naar meer zelfsturingskansen in de klas.  

 

Vanuit gesprekken met jonge tieners kwamen we tot de puzzel ‘samen-sterk-sturen’.  

 



Vormgeving: Jilca van Tienen 

Puzzel 

Samen-sterk-sturen 
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