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KIJKWIJZER MEDIATIEKENMERKEN FEUERSTEIN 

MEDIATIEKENMERKEN VOORBEELDEN 

Mediatie van intentionaliteit 

(WAT is de achterliggende bedoeling?) 
De mediator richt de aandacht van de leerling op het 

probleem of de opdracht. Hij maakt duidelijk wat zijn 
intentie is. ‘Wat wil ik met deze leerling bereiken, 

wat is mijn doel?’ Deze mediatie vertrekt vanuit een 

wederzijdse betrokkenheid op het leren. 
 

 

 
-Maak bij het begin van de les duidelijk wat je met 

je leerlingen wil bereiken. Verwijs naar picto ‘doel’.   
                                                                                                         

Mediatie van zingeving 
 

(WAAROM moet ik dit leren?) 

De mediator zorgt ervoor dat de leerling een 
positieve betekenis kan geven, een waarde kan 

toekennen aan de opdracht. ‘Wat is de betekenis 
achter dit leren?’  De leerling moet weten waarom 

hij dit moet doen.  

 

 
 

-Klasregels moeten een betekenis voor de 

leerlingen hebben. Ze mogen niet zomaar opgelegd 
zijn maar moeten vanuit de leerlingen zelf komen.   

-Maak bij het begin van de les duidelijk 
waarom de lesinhoud, de opdracht 

belangrijk is. Verwijs naar picto ‘waarom’.    
 

Mediatie van transcendentie 

 
(WAAR kan ik geleerde NOG toepassen?)   

De mediator maakt de leerling bewust dat wat het 

in een bepaalde situatie leert, dit ook later en in 
andere situaties kan gebruiken. De leerling leert 

transfers leggen.  Dit kunnen we bekomen door 
reflectie met de leerlingen over vroeger en de 

toekomst binnen  de gegeven leerervaring. Ook 

wordt er rekening gehouden met de gevolgen van 
de leerervaring voor zichzelf en voor anderen.  

 

 

 
-Laat de leerlingen vertellen waar ze het geleerde 

nog zouden kunnen toepassen. 

-Stap uit de leersituatie om het geleerde in een 
andere context toe te passen (vb. tijdens 

wiskundeles leren omgaan met geld, nadien met de 
leerlingen naar de winkel gaan om dit concreet in 

te oefenen) 

-Verwijs naar picto ‘brug’    

Mediatie van doelgerichtheid 

 

De mediator zet de leerling ertoe aan om steeds te 
blijven werken in functie van het doel. Dit 

verinnerlijkt doel houdt de leerling vast tijdens het 
werk. De Leerling moet weten wat hij moet doen, 

concreet en in tussenstappen. 

 

 

 

-Laat de leerlingen de mondeling gegeven opdracht 
zelf herhalen (‘papegaaien’). 

-Laat de leerlingen in duo’s aan elkaar concreet  
vertellen wat ze gaan doen. 

Mediatie van bekwaamheidsgevoelen 

 
De mediator maakt de leerling bewust van wat hij 

kan en niet kan. Vanuit wat hij kan en reeds is, leert 

de leerling problemen aan te pakken en te 
vertrouwen op zijn eigen bekwaamheid. Hierdoor 

stimuleer je een positief zelfbeeld. Je gaat concreet 
benoemen wat je tot ontwikkeling wil zien komen.   

 

 

 
-Geef de leerlingen het gevoel dat zij wel al iets 

kunnen. Vertrek vanuit hun sterktes, hun talenten. 

-Geef concreet feedback aan de leerling over waar 
hij de volgende keer moet op letten.  

-Stel bijvragen bij wat werd aangeleerd. 

Mediatie van zelfregulering 
 

De mediator zet de leerling ertoe aan om vanuit een 

vooropgesteld doel een plan te ontwikkelen om dat 
doel te bereiken.   

 
 

-Vraag de leerling de opdracht te stoppen en het 

eens op een andere manier te proberen.   
-Geef visuele ondersteuning, een stappenplan… om 

de leerling te helpen zichzelf te sturen, vb. bij 
hoekenwerk. 
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Mediatie van deelgenootschap 
 

De mediator geeft via coöperatieve werkvormen 
kansen aan de leerling om zijn eigen kennis en 

ervaringen met anderen te delen en door deze 

interactie ook van de anderen te leren. Dit bereik je 
niet door frontaal lesgeven.  Je gaat de sterktes van 

de leerlingen inzetten.   
 

 
 

-Gebruik coöperatieve werkvormen en hou bij het 
verdelen van de taken rekening met de 

sterktes/zwaktes van de leerlingen. 

-Laat de leerlingen ondervinden dat ze elkaar nodig 
hebben om de taak samen tot een goed einde te 

brengen.  Ieders inbreng is belangrijk. 

Mediatie van individuatie 

 
De mediator ziet de leerling als een uniek individu 

dat een aangepaste interactiestijl en een 
gedifferentieerd aanbod verdient. De leerling kan zo 

zijn eigen identiteit te midden van anderen 

ontdekken en ontplooien.   
 

 

 
-Vraag niet aan elk kind hetzelfde, maar probeer te 

differentiëren vanuit de interactie. 

Mediatie van openheid voor uitdagingen 
 

De mediator daagt de leerling uit om zich open te 

stellen voor nieuwe en/of complexe situaties binnen 
de ‘zone van de naaste ontwikkeling’ (dit is de 

volgende stap die we mogen verwachten in de 
(denk)ontwikkeling van de leerling). 

 

 
 

-Zorg voor voldoende uitdaging tijdens de lessen, in 

activiteiten… 

Mediatie van bewustzijn van 
veranderbaarheid 

 
De mediator maakt de leerling bewust van het 

effect van zijn handelen op zijn eigen 

ontwikkelingsproces dat steeds veranderbaar kan 
zijn.  Wij moeten de leerlingen er bewust van 

maken dat ze veranderen.  Dit veronderstelt een 
reflecteren op het eigen leerproces van de 

leerlingen.  

 

 
 

 
-Reflectie van de leerlingen is erg belangrijk. 

-We maken onze leerlingen ervan bewust dat zij 

kunnen veranderen.  Door de gepaste feedback 
zorgen we ervoor dat een fout antwoord altijd 

opnieuw leerkansen oplevert. 
-Vraag aan iedere leerling wat hij vandaag of in de 

voorbije les  geleerd heeft. 

Mediatie van optimisme 

 

De mediator blijft kansen zien in de ontwikkeling 
van elke leerling en straalt dit ook uit naar de 

leerling.  Bv. vertrekken van wat er al wel aanwezig 
is bij het kind. (zie o.a. Meervoudige intelligentie). 

 

 

 

-Laat de leerlingen elkaars talenten benoemen, 
complimenten geven... (SEO PAD) 

-Probeer de sterktes van je leerlingen in de kijker te 
zetten. 

-Zet hun talent in bij het geven van opdrachten. 
 

Mediatie van lidmaatschap 

 
De mediator zorgt ervoor dat elke leerling 

opgenomen wordt in een groep, een wezenlijk deel 

van het geheel mag zijn.  Het is essentieel dat er 
verbondenheid is.  Lidmaatschap kan je bereiken 

door frontaal lesgeven.  ‘Wat maakt ons ‘ons’?’  

 

 
-Kies of maak samen met je leerlingen een klaslied.   

-Stel een klasboek/klasblog samen waar iedereen 

iets mag schrijven, tekenen… Voeg  foto’s toe van 
klasactiviteiten, uitstappen… 

-Besteed voldoende tijd aan het onthaalmoment. 
 

 

 


