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In deze Marktplaats is het ons gelukt om een deel van het 
proces van ontwikkelingen binnen Agora een plaats te ge-
ven. Zoals u zult zien, laten we ons inspireren door personen 
van buiten, maar zeker ook door initiatieven van leerkrach-
ten op onze eigen scholen. De bijdragen zijn vaak een 
product van een gekozen studie, een proces waar de school 
middenin zit, of van een terugblik op een praktijkervaring.

Deze Marktplaats heeft ook weer ‘Goed Onderwijs’ als lei-
draad gehanteerd.
Op het terrein van Passend Onderwijs laat Jan Hus de 
veranderende rol en taak van het speciaal(basis)onderwijs 
zien in de relatie tot de bredere rol van het regulier onder-
wijs. Passend voor ieder met de expertise van het speciaal 
onderwijs als motor.
‘Unit-leren’, als ontwikkelingsmodel op De Korenaar, laat zien 
dat naast verandering van de structuur, verandering van cul-
tuur essentieel is. Zelfs bepalend. Door intensieve samenwer-
king wil deze school de kennis en de verantwoordelijkheden 
met elkaar delen, elkaars talenten benutten, en elkaars ver-
schillen erkennen. Zo lijkt de school een belangrijke impuls 
te geven voor passend onderwijs. In het interview hierover 
maakt u kennis met de ingezette verandering. 
Hermina Gunnthorsdottir ziet, naast structuurverandering, 
ook een cultuuromslag als voorwaarde tot succesvol inzetten 
van passend onderwijs. Zij vergelijkt de situatie van IJsland 
met die van Nederland.
In zijn bijdrage over ICT geeft Richard Gerver nog eens 
aan hoe wij om moeten gaan met de uitdagingen van de 
toekomst.
Het artikel over mediawijsheid gaat in op de noodzaak van 
het verkennen van de nieuwe media. We moeten deze kun-
nen beoordelen, maar we moeten ook de mogelijkheden ten 
behoeve van de ontwikkeling van kinderen kunnen inschat-
ten. En ook... niet alleen consumeren, maar ook kunnen pro-
duceren ten behoeve van onderwijs: een ‘prosumer’ worden. 
In de ouderkamer van De Westerkim discussiëren ouders en 
leerkrachten over de kansen en de aandachtspunten van ICT.

De grootheid van de terreinen van ‘Goed Onderwijs’ vraagt 
zeker de kleinheid van het concrete werken van alle dag. 
‘Hoe kan ik kinderen helpen hun eigen (gedrags)problemen 
op te lossen en hen vaardigheden te leren? ’Op welke wijze 
kan ik het werken met meer handen in de klas realiseren?’ 
‘Hoe kan ik kinderen meer motiveren?’ In drie artikelen van 
eigen bodem vindt u mogelijk antwoorden.

Zo proberen we aandacht te geven aan de vergezichten, de 
stippen aan de horizon, en ook aan de dagelijkse ervaringen, 
problemen en oplossingen. Doet u volgende keer ook mee?

 reacties, suggesties voor artikelen: redactie@agora.nu 

Van de redactie
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voorwoord J

Sinds we de brochure ‘Bouwen aan Goed Onderwijs’  hebben uitgebracht, waarin 
het meerjarenbeleid van Agora  is omschreven, zie ik het overal opduiken.  In 
netwerkbijeenkomsten, waar we kunnen duiden over welk deel van het beleid we het op 
dat moment hebben, in de bijeenkomst met directeuren en intern begeleiders, waar we 
het hadden over de educatieve driehoek school-ouders-kind, maar ook in de vergadering 
van de Raad van Toezicht i.o., waar we een uiteenzetting hebben gegeven over Continuous 
Improvement. 
Werken vanuit het grote geheel, verbindingen zien tussen verschillende beleidsonderdelen… 
dat helpt. Snappen waar we mee bezig zijn is niet genoeg. Het gaat er ook om hoe iedereen ten 
opzichte van dat proces staat. Deel je de waarden die onder deze processen liggen? Zijn het 
ook jouw waarden?  Welke rol speel jij in deze processen?

In de schoolplannen hebben onze scholen opnieuw kritisch gekeken naar hun missie.  Dit 
is een logisch onderdeel in dit proces. ‘Waar staan we voor?’ was daarin de centrale vraag. 
Bij de formulering van de visie kan iedereen zich afvragen wat zijn of haar bijdrage in de 
totstandkoming van die visie is. 
Deze Marktplaats helpt je verder op weg om je eigen visie op onderwijs door te ontwikkelen.  
We hebben daarvoor interessante artikelen verzameld.  Niet over hoe het moet, maar over hoe 
het kan. 

Veel leesplezier gewenst!

Hubert de Waard
lid College van Bestuur  AGORA

. . .  de juiste 
gereedschappen om 
te bouwen aan 
goed onderwijs?

beschik 
jij oVer

.. .
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J samen verantwoordelijk

De start van het 
veranderingsproces
De Korenaar staat in Oostzaan bekend als een 
goede school. Dit blijkt ook uit onderzoek bij 
ouders; ‘Waarde en normen staan hoog in het 
vaandel. Respect in de omgang. Brede kijk in de 
wereld om het kind heen. De sfeer die het team en 
leerkrachten uitstralen en ieder kind met respect 
als individu behandelen.’ (kwaliteitsvragenlijst 
Beekveld en Terpstra, 2011). De ouders waarderen 
in deze kwaliteitslijst de school met een 7,5.
De school had ook een herkenbare conventionele 
structuur. Lesprogramma gebaseerd op het 
jaargroepensysteem. Vaste rollen en functies voor 
leraar en leerling. Voor allen dezelfde tijd, ruimte, 
onderwijsinhoud, doelen en prestaties. 
Dit veranderde toen de school verhuisde naar 
een nieuw gebouw. Onder invloed van een 
leerlingenaantal dat de beschikbaarheid aan 
lokalen overtrof, werd gezocht naar een andere 
en effectievere manier van werken. Er werden 
units gecreëerd waarin leerkrachten, maar ook 
leerlingen, meer samen zouden gaan leren en 
werken. Voorop bij het team stond dat de leerling 
er beter van moest worden. 

Ter ondersteuning van de samenwerking worden, 
naast de vorming van de units, een aantal 
interventies gepleegd. Deze interventies hebben 
een relatie met het ontwikkelen van de kenmerken 
van een professionele leergemeenschap:
J  De vergaderstructuur wordt aangepast. Plenaire 

vergaderingen worden minder in aantal en 
gericht op kennisdelen. 

J  Ter ondersteuning van de interactie 
worden de unitvergaderingen, voorheen 
bouwvergaderingen, in aantal uitgebreid. 

J  Er wordt een taakbeleid geïntroduceerd dat 
gericht is op evenredige verdeling van de taken. 
Daarmee wordt ook de participatie van 

 leerkrachten in het beleid van de school   
 bevorderd. 
J  Leerkrachten maken een persoonlijk 

ontwikkelingsplan. De behoefte aan 
professionaliseren van het team wordt aan de 
hand van dit plan en de ontwikkelingen in de 
school afgestemd. 

Kortom, de structuur om een succesvolle 
professionele leergemeenschap te ontwikkelen ligt 
er. Alles in samenspraak en met instemming van 
het team. 

Een kritisch moment
Het aanbrengen van de ondersteunende structuur 
is de basis voor de ontwikkeling die de school 
doormaakt. Dat die basis echter niet voldoende 
is, wordt duidelijk op het moment dat het team 
evalueert op een studiedag. Het team reflecteert 
anoniem op posters op verschillende aspecten van 
communicatie. 
Eén derde van de leerkrachten die deelnemen aan 
deze evaluatie geeft aan de nieuwe manier van 
werken niet te steunen. Dit komt als een schok 
voor de directie en het onderzoeksteam dat de 
verandering begeleidt. De directeur zegt achteraf 
gefrustreerd: ‘Ze zijn gewoon aan het rebelleren!’
Maar is dat wel zo? Is dit een groep die simpelweg 
niet mee wil? Of is de weerstand een kwestie van 
onvermogen?

Waarom samenwerken?
Voor we kunnen bepalen wat er aan de hand is, 
kijken we naar de redenen voor samenwerken. 
Eén daarvan is dat het een bekwaamheidseis voor 
leerkrachten primair onderwijs is. Een andere is dat 
leerkrachten ook een voorbeeldfunctie hebben 
te vervullen. Samenwerken is een belangrijke 
vaardigheid voor de werknemer van de toekomst. 
Castelijns, Koster & Vermeulen (2009) geven nóg 
een reden om samen te werken. Om samen te 
werken is interactie nodig. Zij stellen dat gezonde 
interactie een basis is voor het creëren van 
nieuwe kennis. Dan spreken we dus over leren. 
Samenwerking biedt dus de gelegenheid voor het 
leren van en met elkaar en kan ervoor zorgen dat 
de nieuwe manier van werken succesvol is. 
In het boek ‘Scholen duurzaam ontwikkelen’ 
van Verbiest (2008) wordt beschreven aan 
welke kenmerken een school moet voldoen 
om zich te ontwikkelen tot een professionele 
leergemeenschap. Verbiest stelt dat collectieve 
leerprocessen gericht zijn op de kritische analyse 
en bijstelling van de mentale modellen van de 
teamleden over onderwijs en opvoeding. Zo’n 
kritische analyse vraagt reflectie en interactie op 
een diep niveau van de betrokkenen. En deze 
kwaliteiten blijken uit onderzoek bij een groot deel 
van het team juist slecht ontwikkeld.

De ontbrekende interventie
Senge et al. (2001) noemt het belang van het 
bewustzijn van de mentale modellen die de 
instelling van mensen bepalen. Mentale modellen 

SAMENWERKEN; WEL DE STR UCTUUR, NiET DE CULTUUR

TEKST: rob de VrIes

dit artikel beschrijft 
een kritiek moment 
op basisschool 
de korenaar. op 
deze school is een 
veranderingsproces 
gaande. de leerkrach-
ten leren samen te 
werken in units. 
de ambitie is van en 
met elkaar te leren 
door samen te gaan 
werken en daarmee 
het onderwijs op 
de school te 
verbeteren.
alle voorwaarden 
lijken in orde. de 
ondersteunende 
structuur is aange-
bracht. urgentie 
en motivatie zijn 
aanwezig. maar toch 
lijkt de ontwikkeling 
te stagneren. 

aanbevolen literatuur
�Gedoe�komt�er�toch.�Zin�en�onzin�
over�organisatieverandering.
J. Swieringa, Jacqueline Jansen. 
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zijn gebaseerd op ervaringen en informatie. Omdat 
deze bij geen mens hetzelfde zijn en bij elke nieuwe 
ervaring alleen die informatie wordt opgenomen die 
de eigen mentale modellen versterken, beschrijven 
twee mensen dezelfde gebeurtenis altijd anders. Deze 
mentale modellen beperken ook het vermogen om te 
veranderen. Leerkrachten, maar ook hun omgeving, 
ouders, leerlingen en ook de pers zijn vaak sceptisch over 
veranderingen in het onderwijs.
Er zijn in het geval van het team van De Korenaar twee 
elkaar tegenwerkende behoeften zichtbaar. Aan de 
ene kant is er de behoefte van individuen die onkundig 
zijn in of weerstand hebben tegen de gevolgen van 
samenwerken. Aan de andere kant is er een collectieve 
behoefte tot interactie om samen te werken en te leren. 
Maar zoals we gezien hebben zijn er helemaal geen 
interventies gepleegd om het ontwikkelen van dit soort 
collectieve interactieprocessen te stimuleren. Volgens 
Verbiest (2008) moet er echter systematisch aandacht 
besteed worden aan de begeleiding en bewaking van de 
kwaliteit van deze collectieve leerprocessen.

De mogelijkheid tot verbetering
Met de ‘Coherentiecirkel’ geeft Wielinga (2008) 
een handvat om verschillende typen blokkades te 
onderscheiden. Aansluitend kunnen leiderschapsrollen, 
die nodig zijn die te doorbreken, ingezet worden. 
Op de kennis-as is de mogelijkheid om te leren 
aangegeven tussen de polen overeenkomsten en 
verschillen. Het is van belang voor de leerkrachten om 
die overeenkomsten en verschillen van elkaar te leren 
kennen. Kijken bij elkaar en het voeren van een kritische 
dialoog over de verschillen maakt nieuwsgierig en 
bevredigt. 
De positie-as geeft weer waar mensen staan in de 
interactie om kennis te ontwikkelen. ‘Voor gezonde 
interactie is zowel individuele inzet als onderlinge 
afstemming nodig’ (Stevens, 2008). De kwadranten in de 
cirkel zijn bevorderende factoren voor interactie. Daar 
tegenover, buiten de cirkel, staan remmende reacties 
van mensen die kunnen optreden. Op De Korenaar zien 
we dat teamleden willen vluchten naar de oude situatie 
van voor de verandering. De respons die Wielinga (2008) 
aangeeft om een tegenbeweging in te zetten ligt voor 
vlucht bij inspireren. De schoolleiding kan dat doen door 
het voortouw te nemen in reflectiegesprekken. Door 
deze reflectieve momenten structureel op te nemen 
in het programma, kunnen teamleden hier ervaring in 
opdoen. Daarvoor moet het bij elkaar in de klas in de klas 
kijken, door teamleden en directie, gefaciliteerd worden. 
Deze ontbrekende interventie is een voorwaarde om 

het team te helpen een werkcultuur te ontwikkelen die 
gebaseerd is op onderling vertrouwen en openheid.

slotgedachten
Volgens Stevens (2008) kunnen leerkrachten hun acties 
moeilijk verantwoorden. Beslissingen zijn gebaseerd op 
de beste oplossing voor die leerkracht en de context op 
dat moment. De verstrengeling van zelf en kennis maakt 
zo’n beslissing nooit onbetwist. Dit maakt de leerkracht 
kwetsbaar. Niet alleen op het professionele vlak, maar 
door de onlosmakelijkheid van de professie en het zelf, 
ook op persoonlijk vlak.
Kelchtermans (2008) meent echter dat leerkrachten dit  
onder ogen moeten zien als een steeds terugkerende 
factor van de professie. ’De kwetsbaarheid is 
een structureel kenmerk van de pedagogische 
relatie, er is geen ontkomen aan’. Door samen de 
verantwoordelijkheid te dragen voor het handelen komt 
het zelf minder kwetsbaar in beeld. Kritiek kan worden 
gedragen als kritiek op teamwork. Dit vermindert de 
kans op vluchten. En dat geeft hoop voor het team 
van De Korenaar. Want zij die van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben geproefd en daar warm 
voor lopen. Zij willen en kunnen niet meer terug. <<
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Wat was de aanleiding voor een structuurwijziging?
In 2004 zijn we verhuisd naar een andere locatie. We zijn gestart met twaalf 
groepen en het jaar daarna hadden we zelfs een dertiende groep; een kleutergroep. 

Het leerlingaantal bleef stijgen, waardoor we moesten kiezen voor een andere vorm van 
onderwijs geven of lokalen van een andere school gaan gebruiken. Dat laatste wilden we 
liever niet. 
Er is toen voor gekozen om binnen de hele school met combinatieklassen te gaan werken. 
Als school hadden we daar al ervaring mee, want we hadden bijvoorbeeld een groep 4/5 naast 
een groep 4.
Een voordeel van een combinatieklas is dat je instructie kunt geven aan een klein groepje. 
Nadeel is natuurlijk dat de andere helft van de groep dan echt zelfstandig verder moet en dat 
de kinderen dan geen vragen kunnen stellen. Zij moeten omgaan met uitgestelde aandacht, 
terwijl ze wel prikkels krijgen van de juf of meester die aan het vertellen is. 
Rob de Vries, mijn collega, heeft samen met de andere collega’s uit unit 7/8, als vervolg op de 
combinatieklassen het unit-leren opgezet voor de drie groepen 7/8, met het idee om zo goed 
mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, zo passend mogelijk en zo 
effectief mogelijk. 

Wat is unit-leren?
Er zijn drie groepen 7/8. Alle kinderen van groep 7 staan op een lijst en alle 
kinderen van groep 8 op een andere lijst. Beide groepen worden gehalveerd; 

er is dus een groep 7A en 7B en een groep 8A en 8B. Ze bestaan allemaal uit ongeveer 
twintig kinderen. 
Er zijn drie lokalen beschikbaar én drie leerkrachten. De A-groepen krijgen ieder afzonderlijk 
instructie van een leerkracht en de B-groepen zitten samen in een ander lokaal om zelfstandig 
te werken. Deze groep is vrij groot, maar er is wel een leerkracht beschikbaar die vragen kan 
beantwoorden.  Dit is het grote voordeel ten opzichte van combinatieklassen.
Er kan dus gericht instructie worden gegeven aan een kleinere groep leerlingen. Bijkomend 
voordeel is dat de leerkrachten niet meer dezelfde les aan het voorbereiden zijn. Eén leerkracht 
geeft tweemaal een bepaalde les en de andere leerkracht doet dat niet; die geeft op een ander 
moment weer een andere les.

INTERVIEW: YVonne dIjkema

MiGNON HOMMES  

wERkt Op DE kORENAAR 

AlS iNtERN bEGElEiDER 

EN GROEpSlEERkRAcHt 

5/6 . DAARNAASt iS zE 

uNitlEiDER 5/6. 

Op DE kORENAAR iS EEN 

StRuctuuRwijziGiNG 

AANGEbRAcHt, 

wAARDOOR EEN AANtAl 

GROEpEN iN uNitS iS 

GAAN SAMENwERkEN.

UNIT-LEREN

INTERVIEW

1

2

Deze foto is ter illustratie. De inhoud van het 
artikel is niet per definitie van toepassing op de 
situatie binnen WormerWieken, waar deze foto 
is gemaakt.   
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In groep 7/8 zijn ze hier voor het derde jaar mee bezig. In de groepen 5/6 zijn we er 
twee weken geleden mee gestart, maar alleen in de ochtenden.
De oorspronkelijke combinatieklassen heten nu stamgroepen. Zij starten de dag met 
elkaar of hebben gezamenlijk gymles. 

Hoe ervaren de kinderen het?
Natuurlijk is het in het begin heel erg wennen, maar na verloop van een 
aantal weken gaan ze het prettig vinden. Ze ervaren dat de juf of meester 

meer aandacht voor ze heeft dan voorheen. 
Met de groepen 5/6 zijn we kortgeleden gestart. Ze stonden niet te juichen, maar 
een aantal kinderen reageerden na de eerste dag al met: ‘Wow, dit is fijn werken. Het 
gaat lekker!’

En de leerkrachten? Zijn die ook positief?
De leerkrachten 7/8 zijn enthousiast gestart. Dit ging op basis van 
vertrouwen, want je draagt een deel van je eigen groep over aan een ander; 

je gaat niet meer zelf alle instructie geven. Je hebt gezamenlijk een unit die ook bij jou 
hoort. Dat is deels prettig, want je deelt problemen met elkaar, je staat er niet meer 
alleen voor. Een nadeel zou kunnen zijn dat je een periode bijvoorbeeld geen les geeft 
in bijvoorbeeld rekenen, terwijl je dit wel heel leuk vindt om te geven.
Officieel ben je leerkracht van de stamgroep en voer je gesprekken rond 
rugzakleerlingen. Maar de tien-minuten-gesprekken met ouders worden niet meer 
gevoerd door één leerkracht, maar door twee of drie. 
Het is een ingrijpende wijziging en daardoor ontstaat er weerstand. Het voelt 
als loslaten van je eigen groep. Je moet het idee hebben dat een ander jouw 
spellinginstructie ook kan geven, dat die ander dat net zo goed kan. Dat heeft niet 
iedereen, dus dat is soms spannend. 
Qua tijd is het een verzwaring, want er is meer tijd nodig voor oudergesprekken. 
Daarnaast zijn er werkoverleggen, waarin gespuid kan worden en waar allerlei 
praktische dingen aan de orde komen. In de unit-vergaderingen gaan we meer de 
diepte in. We zijn met het management in gesprek om te kijken of de tijdsdruk met 
taakuren verlicht kan worden.
Vanaf het begin heeft de unit 7/8 de doelstelling geformuleerd: We blijven op 
hetzelfde niveau of het wordt beter. De doelstelling is ieder jaar ruimschoots gehaald, 
dus het werkt. 

Wordt deze vorm van onderwijs uitgebreid in 
De korenaar?
De leden van de onderzoeksgroep zijn met elkaar in gesprek over de 

toekomst van de school. We hebben afgesproken dat we goed willen samenwerken; 
niet alleen de leerkrachten onderling, maar ook de kinderen onderling en de kinderen 
met de leerkrachten. 
We zien veel voordelen in het unit-leren, omdat in de praktijk blijkt dat de 
samenwerking echt tot een hoger niveau is getild. Het doel is dat dit verder gaat 
doorwerken in de school; dus in vier units, waarbij iedere unit zijn eigen weg moet 
gaan vinden. In 5/6 is er voor gekozen om het alleen in de ochtend te doen voor de 
vakken spelling, taal en rekenen. In 3/4 zijn ze een experiment aan het doen met 
lezen; er wordt gezocht naar een manier waarop de lesinstructie zo effectief mogelijk 
gegeven kan worden. En in 1/2 gebeurt het in kringgesprekken en met voorlezen. 
Iedereen is er nu wel mee bezig. 
Soms is het lastig om te organiseren, vooral als er binnen een unit veel parttimers zijn. 
Maar we hebben met z’n allen gezegd dat we ervoor willen gaan. Je ziet dat in iedere 
unit wordt gekeken naar wat past bij onze kinderen, bij de leerkrachten en bij de ruim-
tes. Er is soms angst voor het onbekende, maar als je er eenmaal mee werkt is het heel 
vanzelfsprekend en werkt het heel goed, voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Ik 
vind dat je op deze manier effectief en passend onderwijs kunt geven. <<
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Hoe zou jij het vinden om de 
verantwoordelijkheid voor je 
klas te delen met meerdere 
collega’s?

Ik denk dat dit een winst 
zou kunnen zijn voor het 

onderwijs. Door instructie te geven aan 
jaargroepen kun je als leerkracht dieper 
op de behoeften van de leerlingen in 
gaan en een hoger rendement uit je 
instructielessen halen. 
annelies de jong, leerkracht op 
wormerwieken

Op De Regenboog delen wij 
de verantwoordelijkheid op 

deze manier met elkaar. Bijvoorbeeld 
tijdens het lezen. In de ene groep 
zitten kinderen die stillezen en in de 
andere groep wordt leesinstructie 
gegeven en lezen een aantal kinderen 
m.b.v. tutoren. Het is een voordeel 
dat de kinderen die stillezen niet 
worden afgeleid. Het heeft op onze 
school geleid tot verbetering van de 
leesresultaten. Ik ben het eens met 
de doelstelling in het artikel. Zolang 
het de resultaten van de kinderen 
ten goede komt, is unit-leren een 
goede manier van werken. Het vereist 
wel dat de kinderen goed worden 
doorgesproken. 
Veronica de graaf, leerkracht op 
de regenboog

Het is fijn om je ervaringen te 
delen met collega’s en ideaal 

om te werken in die instructiegroepen, 
zodat niet elke leerkracht dezelfde 
les geeft. Maar ik vind het ook prettig 
om zelf de eindverantwoordelijkheid 
te hebben voor mijn eigen groep. 
Zo hebben de ouders ook één 
aanspreekpunt waar ze terecht kunnen. 
rachèlle ten Cate, leerkracht op 
wormerwieken
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2

3
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J samen verantwoordelijk

In dit artikel willen wij u kennis laten maken met de 
mogelijkheden van meer handen in de klas door co-
teaching. Co-teaching houdt in dat gedurende langere 
tijd twee leraren samen verantwoordelijk zijn voor het 
lesgeven aan alle leerlingen in de klas, op basis van een 
gelijkwaardige samenwerking. Co-teaching is niet een 
tweede leraar in de klas die met enkele leerlingen komt 
werken; dan is er sprake van remedial teaching in de 
klas. Bij co-teaching zijn beide leraren verantwoordelijk 
voor de hele klas. Beide professionals geven instructie 
en bieden begeleiding in dezelfde fysieke ruimte. Door 
deze wijze van lesgeven, waarbij sprake is van een 
gemeenschappelijke aanpak, kan tegemoet gekomen 
worden aan specifieke onderwijsbehoeften van leer-
lingen. De aanwezigheid van twee professionals in de 
groep biedt kansen om een passend onderwijsaanbod 
te bieden, waarbij rekening gehouden wordt met de 
diversiteit binnen de groep.
Co-teaching gaat uit van twee professionals in één 
groep. Buiten deze professionals zijn er binnen de 
school ook nog andere ‘handen’ aanwezig zoals: een 
onderwijsassistent, klassenassistent, externe onder-
steuners, vakleraren of remedial teachers. Er kan voor 
gekozen worden om deze ‘handen’ in te zetten volgens 
het principe van co-teaching. Hierbij maken wij de 
kanttekening dat dan voorbij wordt gegaan aan het 
principe van de gedeelde verantwoordelijkheid voor 
langere tijd.
Er zijn verschillende vormen van co-teaching:

	 1.	eén onderwijst en één observeert : Eén 
leraar geeft les en de ander observeert een of meer-
dere kinderen, waarmee informatie wordt verkregen 
om het onderwijs beter af te stemmen op individuele 
leerlingen. Het voordeel van deze vorm is dat het 
weinig planning vooraf kost en het geeft waardevolle 

informatie. Deze vorm kan ook gebruikt worden bij 
coaching om de leerkrachtvaardigheden te vergroten.

	 2.	eén onderwijst en één loopt rond: 
Eén leraar geeft les aan de hele groep terwijl de ander 
rondloopt om extra instructie te geven aan individuele 
leerlingen. De rondlopende leraar biedt ondersteuning, 
controleert het gemaakte werk of corrigeert gedrag. 
Deze vorm is een prettig begin bij een nieuwe 
samenwerking in de klas en heeft weinig planning 
vooraf nodig. 

	 3.		Parallel onderwijzen: Bij deze vorm 
bereiden de beide leraren samen de les voor. Zij geven 
les aan een in tweeën gedeelde groep. Deze groep kan 
verschillen in niveau en tempo. Het voordeel van deze 
werkvorm is dat de leerling een intensievere instructie 
krijgt en de leraar meer tijd heeft om het onderwijsleer-
proces te begeleiden.

	 4.	station onderwijzen: Station onder-
wijzen doet een beroep op beide leraren. De leerstof 
wordt opgesplitst. De leerlingen gaan van station naar 
station volgens een vooropgezet rooster. De leraren 
zijn aanwezig bij de stations waar meer instructie of 
begeleiding nodig is. Deze werkvorm biedt de moge-
lijkheid om alle leerlingen extra aandacht te geven. 

	 5.	alternatief onderwijzen: Bij alternatief 
onderwijzen werkt één leraar met de hele groep, de an-
dere leraar werkt met een kleine groep aan de instruc-
tietafel. De grootste groep werkt aan de geplande les-
stof, terwijl de kleine groep pre-teaching of verlengde 
instructie krijgt. Tijdens alternatief onderwijzen kan ook 
verrijkingsstof worden aangeboden. Het voordeel is dat 
het werken in een kleine groep de mogelijkheid biedt 

MEEr HaNDEN IN DE klas

TEKST:  

bIanCa Van erkelens 

hanneke 

Van den houT

wij zijn bianca van erkelens en hanneke van den hout. wij hebben elkaar ontmoet tijdens 
de opleiding msen  specialist begeleiden aan het seminarium voor orthopedagogiek. als 
afsluiting van onze studie hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijke invoering van 
het onderwijsarrangement meer handen in de klas. bianca is werkzaam als intern begeleider 
op basisschool herman gorter in zaandam en hanneke is werkzaam  als intern begeleider op 
basisschool de evenaar in krommenie. 
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eén onderwijst en 
één observeert 

station onderwijzen 

eén onderwijst en 
één loopt rond 

alternatief onderwijzen

Parallel onderwijzen

Team onderwijzen 

om individueel aandacht te geven aan een leerling. Het vari-
eren van de groepsindeling voorkomt dat het werken in de 
kleine groep stigmatiserend werkt voor bepaalde leerlingen.

	 6.	Team onderwijzen: Beide leraren onderwijzen 
tegelijkertijd de gehele groep. Zij geven samen instructie 
en uitleg. De leraren maken gebruik van elkaars kwalitei-
ten. Beide leraren werken samen als team om het leren te 
versterken en waar nodig ondersteuning te geven aan de 
leerlingen. Leerlingen kunnen bij beide leraren terecht. 
Duidelijke planning vooraf is een vereiste.

Tijdens ons onderzoek hebben wij een bezoek mogen bren-
gen aan Basisschool De Mariëngaarde in Gorinchem. Daar 
hebben wij kunnen zien hoe co-teaching er in de praktijk uit 
kan zien. De gegeven les die wij mochten bijwonen bestond 
uit verschillende vormen van co-teaching. Deze vormen lie-
pen op een natuurlijke ongedwongen manier in elkaar over. 
De co-teacher was in dit geval de remedial teacher, de leraar 
van de groep was een beginnende leraar. Aan het begin van 
de les gaf de leraar instructie, de co-teacher liep rond en gaf 
ondersteuning bij bepaalde kinderen met concentratiepro-
blemen. Deze vorm van co-teaching; ‘Eén onderwijst en één 
loopt rond’, ging over in ‘Team onderwijzen’. Beide leraren 
onderwezen tegelijkertijd de hele groep. Zij vulden elkaar 
aan tijdens de instructie en stelden elkaar verhelderende 
vragen. Tijdens de verwerking werd er gewerkt volgens het 
principe van ‘Alternatief onderwijzen’. De co-teacher gaf 
aan de instructietafel verlengde instructie aan een klein 
groepje. De rest van de groep werkte zelfstandig, terwijl de 

leraar haar serviceronden liep. De afsluiting van de les werd 
gezamenlijk gedaan. Tijdens de nabespreking vertelde de 
co-teacher dat de les ’s morgens door de groepsleraar en 
de co-teacher samen was voorbereid. De co-teacher had 
voor de aanvullende materialen gezorgd. De inzet van de 
co-teacher in deze klas had als doel om de beginnende 
leraar te begeleiden. De beginnende leraar voelde zich door 
de begeleiding  gesteund en de leraren voelden zich samen 
verantwoordelijk voor alle leerlingen.
Bij de invoering van co-teaching is het belangrijk om je 
partner te leren kennen; met je partner maak je afspraken 
over het gezamenlijke pedagogische doel en de didactische 
aanpak. Hierbij is een open communicatie en een reflecte-
rend houding een vereiste. 
Van beide leraren wordt verwacht dat zij:
J  open staan voor diversiteit; 
J  open staan voor nieuwe aanpakken; 
J   open staan voor gelijkwaardigheid tussen leraar  

en co-teacher;
J  vertrouwen hebben in de kinderen. 

De kracht van meer handen in de klas door co-teaching is 
dichterbij dan je denkt. Maak gebruik van de verschillende 
werkvormen en zet je samen met een collega (onderwijs-
assistent, stagiaire, remedial teacher etc.) in om tot meer 
handen in de klas te komen.
Wij hopen met dit artikel ons enthousiasme over de 
inzet van meer handen in de klas overgebracht te heb-
ben en worden graag op de hoogte gehouden van jullie 
ervaringen. <<
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J Gedrag

mijn naam is marleen morée, ik werk sinds 
januari 2005 bij agora op de Cbs Tamarinde. 
daar sta ik voor groep 8. In september 2008 
heb ik de leerroute gedragsspecialist gevolgd 
bij het seminarium voor orthopedagogiek. 
gedrag in het algemeen heb ik altijd interes-
sant gevonden, waarom gedraagt iemand 
zich op een bepaalde manier? daarnaast vind 
ik het een uitdaging om het gedrag niet als 
een probleem te zien, maar als een signaal om 
als leerkracht op te reageren. binnen agora 
neem ik deel aan de Plg gedrag.

In de tweede fase van de leerroute heb ik een onder-
zoek gedaan naar het vergroten van de motivatie bij 
kinderen. In het literatuuronderzoek heb ik gekeken 
welke interventies bijdragen aan het vergroten van 
de motivatie en daardoor ook de leerresultaten. Op 
de Tamarinde heb ik geïnventariseerd wat de leer-
krachten in de bovenbouw al deden met betrekking 
tot versterking van de motivatie. Daarnaast heb ik een 
enquête gehouden onder de kinderen van de groepen 
8 om vast te kunnen stellen of het werken met eigen 
leerdoelen door de kinderen als zinvol werd ervaren. 
Door de verzamelde gegevens samen te nemen en te 
ordenen heb ik een aanbeveling kunnen doen voor de 
school. Die wil ik graag met jullie delen. 

Als leerkrachten zien we allemaal wel eens dat een 
leerling niet gemotiveerd is. Om te weten hoe we de 
motivatie van kinderen kunnen vergroten, moeten we 
op zoek gaan naar de bereidheid van het kind om zich 
beter in te spannen. Wat is daarvoor nodig?

Uit het literatuuronderzoek over het vergroten van 
de motivatie kwam naar voren dat het belangrijk 
is om kinderen mee te nemen in het stellen van 
hun individuele doelen. Leerlingen zijn daardoor 
gemotiveerder voor de lesstof. Daarnaast levert het 
een beter resultaat op als kinderen de ruimte krijgen 
om het werk en de doelen zelf te kiezen en zichzelf te 
sturen tijdens het werk1. Belangrijk is dat de kinderen 
leren hoe ze moeten werken aan die doelen. De 
doelen kunnen, indien nodig, ook een beetje gestuurd 
worden door de leerkracht. Het zelf laten maken van 
doelen bevordert niet alleen de motivatie2, maar 
heeft ook een krachtig leereffect. Opmerkelijk is dat 
leerlingen gemotiveerder blijken te zijn voor taken, 
als ze deze taken kunnen koppelen aan de doelen en 
daarin ook zelfstandig aan de slag kunnen. We kunnen 
hierdoor een deel van de regie aan de kinderen 
geven. Zij leren initiatief te nemen en worden actief. 
Zo worden ze eigenaar van hun eigen leerproces. Ze 
leren verantwoordelijkheid te nemen en geven. De 
leerkracht stuurt dit hele proces aan door de doelen te 
bewaken die behaald moeten worden.

MOtIVErEN 
OM tE 
lErEN 
vergroten van 
de intrinsieke 
motivatie
bij kinderen  

TEKST: marleen morée
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Als we leerlingen lesstof aanbieden die aansluit bij hun 
belevingswereld met haalbare doelen en het onderwijs 
zo inrichten dat competentie, autonomie, goede sfeer 
in het samenwerken tussen leerlingen en de leerkracht 
bevorderd kan worden, groeit de motivatie3. We kijken 
naar hun interesses en zoeken activiteiten die daarop 
aansluiten.
Belangrijk is ook dat de leerkracht de 
kinderen bewust maakt van leren en 
het geleerde uitlegt. Leerlingen 
krijgen hierdoor meer doorzet-
tingsvermogen en stellen zich-
zelf hogere doelen. Als duidelijk 
is wat het belang van leren is, 
zijn leerlingen meer geneigd 
door te zetten bij een taak, en 
zullen zij hogere doelen gaan 
stellen4. Door de leeromgeving 
volgens bovenstaande punten 
in te richten, krijgt de inte-
resse van kinderen een kans om te 
groeien. De kinderen krijgen hierdoor 
een voldaan gevoel als ze een taak hebben gedaan. 
De kans op het ontstaan van intrinsieke motivatie is 
dan groter.

Binnen de Tamarinde is het vergroten van de autono-
mie belangrijk. Dat wil zeggen dat kinderen worden 
betrokken bij hun eigen leerproces. Belangrijk is 
daarin dat kinderen actief leren meedenken, een 
eigen inbreng hebben en medeverantwoordelijk 
zijn. Het is voor de leerkrachten een uitdaging om de 
activiteiten te zoeken die voor de kinderen beteke-
nisvol zijn en aansluiten bij wat ze kunnen, waardoor 
ze succes ervaren! Op de Tamarinde werken we met 
HGW (handelingsgericht werken), wat kort gezegd 
vooral gaat om het kijken naar kinderen, naar hun 
manier van leren, interesses en hun mogelijkheden. 
De onderwijsbehoeftes van het kind staan centraal, 
waardoor we haalbare doelen voor het kind opstel-
len. We zijn in groep 8 begonnen met het stellen van 
doelen. De kinderen kiezen drie eigen leerdoelen uit 
waar ze de aankomende weken extra de aandacht 
op willen vestigen en waar ze graag beter in willen 
worden. In het weekrooster is tijd gereserveerd zodat 
de kinderen drie keer twintig minuten aan hun doelen 
kunnen werken. De leerkracht zorgt dat er voldoende 
materialen zijn. 

Doordat de kinderen aan hun eigen doelen werken 
zijn ze veel minder gefocust op wat een ander doet, 
iedereen doet immers weer wat anders. Om kinderen 
bewust te maken van hun leerproces heb ik een deel 
van mijn praktijkonderzoek ingezet om mee te werken 
aan het werkboek ‘Leren leren’, een uitgave van Hera. 
Dit is een werkboek voor kinderen, waardoor ze het 

nut en het belang van leren gaan inzien en beseffen 
hoe ze kunnen leren. Het geeft ze spelenderwijs zicht 
op hun eigen leerproces en manieren van leren die ze 
in verschillende situaties kunnen toepassen. Dit jaar 
zijn we begonnen met een ‘wat en hoe gesprekje’ met 
de kinderen van groep 8 en een deel van groep 7. Tij-

dens dit gesprekje met het kind en de ouders 
praten we over hun verwachtin-

gen voor het aankomende 
jaar. Daarnaast stellen 

we de vragen: ‘Wat wil 
je dit jaar graag leren 
en hoe wil je dit be-

reiken?’ ‘Wat verwacht 
je van je ouders en van 

de juf of meester?’ Het is 
niet meer alleen praten over 

kinderen, maar praten met de 
kinderen over hun eigen leerproces. 

De bedoeling is dat de  mogelijkheden voor het 
vergroten van de motivatie bij kinderen als een olie-
vlek door de school gaat werken en dat collega’s zelf 
kijken wat bij hen past en wat ze in de klas willen/kun-
nen toepassen. De rol van de leerkrachten om andere 
manieren van leren aan te bieden is een belangrijke 
factor. Wij hebben de regie en moeten deze optimaal 
benutten, waarbij we ons bewust zijn van de verschil-
lende leerstijlen van kinderen.

een aantal punten die bij kunnen dragen aan het 
vergroten van de motivatie op een rij:
J  Haalbare doelen opstellen, gericht op de    
 individuele leerling.
J   Leerlingen zelf haalbare doelen laten maken: 
 ze leren taken aan doelen te koppelen en   
 ontwikkelen inzicht.
J   Een heldere en duidelijke leertaak bieden, dat  

geeft de leerlingen overzicht.
J   Afwisseling in het dagprogramma, zodat alle 

leerlingen aan bod komen.
J   Lesstof aanbieden die aansluit bij de leefwereld,  

dit geeft inzicht.
J   Een goede samenwerkingssfeer in de klas en niet 

een competitieve. 
J   Positieve en/of passende feedback geven; zo weten 

leerlingen wat ze goed doen.
J   Het nut van het leren en het geleerde uitleggen, 

zodat leerlingen begrijpen wat de waarde is van 
specifieke kennis. 

Ik heb tijdens mijn studie veel nieuwe inzichten gekre-
gen die mij aan het denken hebben gezet. Ik hoop dat 
dit artikel jullie inspiratie biedt. << 

kijk ook eens op www.lereniseenmakkie.nl
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Wat is kids’ skills?
Het is een methode om kinderen bepaalde vaardigheden aan te leren die ze 
nodig hebben om prettig te kunnen functioneren. Het leuke van de methode is 

dat deze niet uitgaat van problemen, maar van het nog niet beheersen van één of meerdere 
vaardigheden. Het kind moet niet ophouden, met iets dat verkeerd is, maar moet het goede 
leren doen. Als je op deze manier met kinderen praat, voelen ze zich niet bekritiseerd en krijgen 
ze ook niet het gevoel, dat ze zich moeten verdedigen. Immers, we leren allemaal, ons leven 
lang. Daar is dus niks mis mee; het is alleen maar positief. 
De methode bestaat uit vijftien stappen, waarin onder andere de te leren vaardigheid wordt 
benoemd, de voordelen van het leren van deze vaardigheid worden onderzocht, supporters 
worden gezocht om het kind hierbij te helpen, de vaardigheid wordt geoefend en uiteindelijk 
wordt gevierd dat het gelukt is. 

Hoe kwam je ermee in aanraking?
Een paar jaar geleden had een moeder mij al eens gewezen op deze methode. Toen 
ik er tijdens mijn studie over hoorde, besloot ik het boek aan te schaffen. 

Voor het thema Metacommunicatie kregen we als studieopdracht gesprekken met kinderen 
te filmen en te analyseren. We hebben er toen als leerteam voor gekozen om de methode 
Kids’ Skills hiervoor te gebruiken en uit te proberen. Daarna zijn we ons er nog meer in gaan 
verdiepen. Afgelopen schooljaar heb ik, tijdens een conferentie van de landelijke beroepsgroep 
voor gedragsspecialisten, een presentatie van Ben Furman gezien, de schrijver van het boek. 
Dat was heel inspirerend! 

kun je voorbeelden noemen van vaardigheden die 
kinderen kunnen leren?
Bij jonge kinderen is dat bijvoorbeeld leren om een ruzie met woorden op te lossen, 

of tegen je verlies te kunnen, of om je moeder gedag te zeggen als ze weggaat en daar geen 
drama van te maken. Bij de grotere kinderen gaat het meer om zelfstandig kunnen werken of 
leesbaar schrijven. Het kunnen ook vaardigheden zijn die je nodig hebt om goed met andere 
kinderen (of volwassenen) om te gaan. Voor een kind dat altijd erg de baas speelt, zou dat 
kunnen zijn: overleggen met anderen welk spel we gaan spelen tijdens het speelkwartier.
Het is wel belangrijk om de vaardigheden klein te houden. ‘Concentreren op school’ is te breed. 
Dit wordt bijvoorbeeld: niet praten tijdens de instructie. Het moet heel concreet zijn en ook te 
realiseren in een periode, die voor het kind te overzien is. De kans, dat het kind de vaardigheid 
daadwerkelijk onder de knie krijgt, is dan groot. Dit geeft zelfvertrouwen én de moed om 
verder te gaan met een volgende vaardigheid.

Wanneer besluit je om met een bepaald kind aan de 
slag te gaan?
Ik ga met een kind in gesprek als bepaald gedrag problemen oplevert, bijvoorbeeld 

voor het werken in de klas of het omgaan met andere kinderen. Ik vertel het kind wat ik zie 
en vraag of het kind dat zelf ook merkt. Soms kan het kind vervolgens zelf bedenken, welke 
vaardigheid het nodig heeft. Ook kan ik, als leerkracht, de vaardigheid aandragen. Belangrijk 
is, dat het kind er vervolgens (al dan niet met hulp van de leerkracht) in slaagt te ontdekken 
wat de voordelen zijn van het beheersen van deze nieuwe vaardigheid. Als een kind geen 
voordelen ziet en het dus niet nodig vindt om iets te leren, dan is er wellicht een andere 
vaardigheid, waar hij wél het nut van inziet. Maar kinderen vinden het vaak al prachtig om 
even apart met de juf te praten en zijn dan heel gemotiveerd. Toen we vorig jaar met een paar 
kinderen begonnen, waren er wel een stuk of zes anderen die ook ergens aan wilden werken. 
Dat hebben we opgepakt, want als kinderen er zelf mee komen, moet je er zeker iets mee doen. 

INTERVIEW: YVonne dIjkema
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Zijn de klasgenootjes op de hoogte?
Het kind vertelt zelf aan de klas, welke vaardigheid hij/zij gaat leren. Het kind kiest ook supporters; vaak 
vriendjes en vriendinnetjes of degene die naast hem zit. En vaak de leerkracht en één van zijn ouders. De 

supporters helpen het kind (bijvoorbeeld met geheugensteuntjes) en vragen regelmatig hoe het gaat. 
Om ervoor te zorgen dat het kind gemotiveerd blijft om de nieuwe vaardigheid te oefenen, is het belangrijk 
tussendoor complimenten te geven voor vorderingen. In mijn opleiding kwam die positieve feedback ook steeds weer 
terug; dat het voor kinderen zó belangrijk is dat je dat uitspreekt, dat je daarmee veel meer bereikt dan met mopperen. 
Als leerkracht moet je op een of andere manier bijhouden hoe het elke dag gaat en dat kan bijvoorbeeld door het 
plakken van stickers of het laten inkleuren van ‘smileys’. Als er op een gegeven moment heel veel stickers verzameld 
zijn, kun je samen met het kind vaststellen dat het de vaardigheid beheerst. Het kind vertelt dit zelf aan de groep en 
er wordt een feestje gevierd. Dat kan zijn: trakteren, een computerspelletje doen op de gang, of met de hele groep 
kringspelletjes doen.

Voelen kinderen, die niet bezig zijn met een vaardigheid, 
zich niet gepasseerd?
Zij moeten ook gewoon hun complimenten krijgen. Dat is eigenlijk het hele lesgeven; dat elk kind zich elke 

dag gezien voelt. Het begint ’s ochtends al bij de begroeting bij het binnenkomen. En dan zijn er in de loop van de dag 
nog genoeg momenten, waarop je kinderen even wat persoonlijke aandacht kunt geven, zoals tijdens het lopen van 
rondes als de kinderen aan het werk zijn.
Toch ben ik aan het einde van een schooldag zelden helemaal tevreden. Soms is het een kind dat die dag een beetje 
aan mijn aandacht ontsnapt is, of tijdgebrek, waardoor een bepaalde extra ondersteuning die dag niet gelukt is. 
Wat dat betreft vind ik het onderwijs complex. Het is best wel een moeilijke baan. Het lijkt zelfs wel of het steeds 
ingewikkelder wordt. Binnen Agora, maar ook binnen het hele onderwijs, gaan we steeds meer handelingsgericht 
werken, waarbij dus wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van elk kind. Nou, probeer daar maar eens aan 
tegemoet te komen. Ik vind dat echt een opdracht. 

Vind je dat het programma veel tijd kost?
Ja, het startgesprek kost veel tijd; je bent wel twintig minuten tot een half uur met een kind aan het praten. 
Die momenten moet je dus wel vinden. Een collega van mij gebruikt de momenten dat ik haar kinderen 

kan opvangen als mijn klas naar gym is. Vorig jaar hebben we het ook wel na schooltijd gedaan. Kinderen vinden het 
wel leuk om een keer langer op school te blijven om met juf te praten. Ikzelf vind die gesprekken ook plezierig, want 
het versterkt de band die je met ieder kind probeert op te bouwen. Het is een investering, maar als het eenmaal draait 
krijg je er veel voor terug. 

als een leerkracht iets wil met kids’ skills, wat adviseer je dan?
We zijn van plan om binnen Agora een middag te organiseren, waarbij mensen zich kunnen inschrijven 
voor verschillende presentaties, waaronder een presentatie over Kids’ Skills. Maar als iemand 

geïnteresseerd is en niet kan wachten, dan is het boek ‘Kids’ Skills’ van Ben Furman een heel goede basis. Het is een 
heel concreet boek, waarmee je gewoon kunt beginnen. Zo hebben wij het ook gedaan. << 
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Deze foto is ter 
illustratie. De 
inhoud van het 
artikel is niet 
per definitie van 
toepassing op de 
situatie binnen 
WormerWieken, 
waar deze foto 
is gemaakt.   
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J passend onderwijs

Als ik ver terug ga in mijn geheugen, herinner ik me het 
ontstaan van hulpklassen bij lagere scholen. Leerlingen 
die om verschillende redenen niet goed mee konden, 
werden opgevangen in een aparte klas. Deze ontwik-
keling ging zo goed dat deze hulpklassenstructuur 
zich alras ontwikkelde tot een nieuw onderwijssoort;  
LOM- en MLK-scholen. Het succes van deze vorm van 
segregatie mondde snel uit in een systeem van verschil-
lende voorzieningen voor leerlingen met uiteenlopen-
de problematiek. Het speelde zich af in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw. 

De wetgever wist niet precies hoe 
dit nu ingepast moest worden en 
ontwierp daarom een interim 
wet, de ISOVSO (Interim wet 
Speciaal Onderwijs en Voortge-
zet Speciaal Onderwijs). Deze 
‘interim wet’ heeft heel lang 
bestaan en verdween in feite 
pas toen de WPO (Wet Primair 
Onderwijs) van kracht werd. 
Met deze wetgeving ontstond 
onder andere het speciaal ba-
sisonderwijs. Inmiddels is er ruim 
dertig jaar verstreken en zitten we in 
de negentiger jaren van de vorige eeuw. De WPO is 
voor een belangrijk deel gevoed door de ontwikkeling 
van WSNS (Weer Samen Naar School). 

De toenmalige staatssecretaris Wallage kwam met een 
ambitieus plan om de groei van het speciaal onder-
wijs in het algemeen terug te dringen. In ons land had 
zich in de tussentijd een schier eindeloos proces van 
aparte voorzieningen ontwikkeld. Behalve dat dit grote 
financiële inspanningen met zich meebracht, werd de 
maatschappelijke segregatie van deze leerlingen als 
onwenselijk beschouwd. Leerlingen uit het speciaal 
onderwijs waren vaak voor het leven getekend en voor 
de ontwikkeling van de ‘gewone’ leerlingen zou het ook 

veel beter zijn te leren omgaan met hun ‘min-
der bedeelde’ leeftijdsgenoten. 

Rond de eeuwwisseling wa-
ren de eerste gedachten 

over ‘passend onderwijs’ 
waar te nemen en naar 
verwachting zal deze 

ontwikkeling uitmon-
den in wetgeving per 

1 augustus 2012. 

Bovenstaand overzicht – met 
zevenmijlslaarzen doorlopen – van een 

veelomvattende ontwikkeling binnen ons on-
derwijs, geeft enig inzicht in de ontwikkelsnelheid 

binnen het onderwijs en de golfbewegingen die zich 
voordoen in de geschiedenis. ‘De geschiedenis herhaalt 
zich’ zegt men dan. Ik zou hier een vraagteken bij willen 
plaatsen om een aantal redenen:

DE TOEKOMST VAN HET 
SPECIAAL BASISONDERWIJS
TEKST: jan hus

besTuursmanager 

sPoor 

VoorzITTer swV 2701

      Hoe zouden we 
   werkelijk kunnen 
indiceren en passend 
onderwijs kunnen 
geven op basis van 
onderwijsbehoefte 
als we niet durven 
loslaten?
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J  Tegenover de segregatie binnen het onderwijs 
zoals deze de vorige eeuw vorm heeft gekregen, 
staat nu de gedachte van integratie, zowel binnen 
het onderwijs als maatschappelijk.

J   Tegenover de groei van allerlei vormen van speciaal 
onderwijs, staat nu de beheersing en de terugdrin-
ging daarvan.

J  Tegenover het medische model (voor elk kind met 
een hulpvraag, een etiket), staat nu de gedachte 
aan het vinden van een antwoord op de onderwijs-
behoefte van de leerling.

J  Tegenover de handelingsverlegenheid eertijds, 
staat nu de groeiende deskundigheid van leer-
krachten in de reguliere basisschool.

J  Tegenover de bestuurlijke gelatenheid van 
 toen (‘Het is nu eenmaal zo.’), staat nu de wil 
 om elke leerling in zo licht mogelijke vorm en 
 zo dichtbij mogelijk het juiste onderwijs 
 te bieden.

Al deze ontwikkelingen beschouwend ligt het voor de 
hand dat er een bezinning plaatsvindt op de positie 
van de speciale basisschool en de andere vormen van 
speciaal onderwijs. De besturen voor primair basison-
derwijs in de regio, Agora, Zaan Primair en SPOOR, zijn 
daar al geruime tijd mee bezig. 
Binnen het eigen schoolbestuurlijke beleid, gezamen-
lijk in de onderscheiden samenwerkingsverbanden 
en over de beide samenwerkingsverbanden 2701 en 
2703 heen, zijn verschillende activiteiten ingezet om 
leerkrachten verder toe te rusten, de zorgstructuur 
op schoolniveau de versterken, structuren in en om 
de school aan elkaar te verbinden, en ondersteu-
ning vanuit de speciale basisschool en de scholen 
voor speciaal onderwijs naar de basisschool toe te 
brengen. 
De drie besturen hebben een gezamenlijke visie 
ontwikkeld, een ‘stip op de horizon’, om de koers op 
te richten en alle betrokkenen richting te geven in het 
denken en handelen. Deze besturen hebben daar het 
werkveld zelf bij betrokken en werken daar zoveel als 
mogelijk interactief aan verder.

Het einddoel is als volgt geformuleerd:
‘we zien binnen de zaanstreek voor alle kinderen 
volwaardig burgerschap als het einddoel. dat 
wil zeggen dat we nastreven dat kinderen 
ongeacht sekse, sociaal culturele achtergrond, 
hun intellectuele vermogen en ongeacht hun 
lichamelijke en zintuiglijke beperking volop 
mee kunnen doen in de samenleving. niemand 
mag buitenspel staan. Volwaardig burgerschap 
formuleren we breed en passend onderwijs zien wij 
dan ook als een middel om goed onderwijs voor alle 
leerlingen te realiseren. alle kinderen hebben recht 
op hoogwaardig kwalitatief onderwijs.’

Bovenstaande doelstelling willen we in beginsel 
realiseren binnen het regulier onderwijs.
Daarmee is de discussie over de positie van de 
speciale basisschool volop geopend. 
We koersen naar een situatie waarin de huidige voor-
ziening zich heeft omgevormd tot een expertisecen-
trum met een aantal taken. Daarbij gaat het o.a. om 
een adviesfunctie, het indiceren op basis van onder-
wijsbehoefte, het maken en begeleiden van onder-
wijsarrangementen, tijdelijke opvang van leerlingen, 
het verzorgen van de observatiefunctie, het fungeren 
als kenniscentrum voor alle medewerkers.
Dit veronderstelt een grote en brede deskundigheid 
bij de medewerkers. Het is goed mogelijk dat de 
aanwezige deskundigheid op de basisscholen hierbij 
betrokken wordt. 
Deze ontwikkeling roept ook het beeld van een 
flexibele organisatie op. Minder geïnstitutionaliseerd, 
minder fysiek gebonden aan een plek, een gebouw. 
Het vergt vooral veel moed en visie om ‘de tafel leeg 
te maken’, opnieuw te kijken en te luisteren en van 
daaruit in ontwikkeling te gaan. 
Ontegenzeggelijk zal dit een periode van verwarring 
met zich meebrengen. In het Rijnlands denken is dat 
een logische fase. Die verwarring brengt ons weer 
op weg naar een nieuwe werkelijkheid, een nieuw 
paradigma. Vele werkers in het veld en de besturen 
durven deze verwarring en de koers aan. Het zou 
jammer zijn als we blijven vasthouden aan onze 
regelgestuurde werkelijkheid, verstrikt blijven in onze 
zelfbedachte structuren. Hoe zouden we werkelijk 
kunnen indiceren en passend onderwijs kunnen 
geven op basis van onderwijsbehoefte als we niet 
durven loslaten?

Hierin ligt de grote uitdaging en tegelijkertijd de val-
kuil. Een uitdaging aangaan vraagt om ruimte en niet 
zelden is gebleken dat de wetgever die ruimte niet 
durft te geven en toch weer met allerlei voorschriften, 
regeltjes en ‘toolboxen’ op de proppen kwam. Om dit 
te voorkomen moeten we gezamenlijk een krachtige 
beweging maken, de koers duidelijk voor ogen hou-
den, zonder dat we elkaar opleggen hoe het moet. 
We spreken een aantal fundamentele zaken af en 
zetten een koers uit met hetzelfde einddoel. We gaan 
wel op weg naar een nieuwe werkelijkheid waarbij 
de medewerkers uit het speciaal (basis)onderwijs ons 
de helpende hand bieden vanuit hun ervaring in het 
omgaan met verschillen en het zoeken naar het juiste 
antwoord op de hulpvraag van de leerling.
Ik ben er van overtuigd dat zij een belangrijke 
motor zullen zijn bij het ontwikkelen van een 
expertisecentrum en het realiseren van de 
doelstelling. Immers zij hebben ons geleerd dat er 
altijd mogelijkheden zijn om een vastgelopen kind 
weer in ontwikkeling te brengen.

Tenslotte een 
kritische noot:
Het valt te betreuren 
dat de wetgever 
zijn geschiedenis 
niet kent en erkent. 
daar waar de 
ervaring leert dat 
de implementatie 
van een grote 
onderwijskundige 
verandering – wil 
deze succesvol 
zijn – tijd en zorg-
vuldigheid vereist, 
lijkt het nu alsof 
de invoering van 
passend onderwijs 
onder druk van 
bezuinigingen 
zomaar eventjes 
gerealiseerd kan 
worden. Ons 
antwoord hierop 
moet vooral 
bestaan uit het 
aantonen hoe goed 
en verantwoord 
we bezig zijn op 
de hierboven 
geschetste ont-
wikkeling en koers. 
daarbij laten we 
ons niet afleiden en 
in die zin zullen de 
besturen ook een 
stevig statement 
maken, zodat we 
koersvast kunnen 
werken aan het 
realiseren van ons 
einddoel. <<
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DE lEErkracHt IN EEN 
INclusIEVE scHOOl:	
Invloeden	op	de	ideeën	en	het	inzicht	van	IJslandse	
en	Nederlandse	basisschoolleerkrachten

TEKST: 

hermIna

gunnThorsdoTTIr

VERTALING: 

Inge de jong

Dit paper doet verslag van verscheidene uitkomsten 
van een kwalitatief onderzoek dat uitgevoerd is 
op basisscholen in IJsland en Nederland. Het globale 
doel van de studie was het onderzoeken, beschrijven 
en interpreteren van de ideeën die en het inzicht dat 
basisschoolleerkrachten van zichzelf hebben 
als leerkracht in een inclusieve school. Daarnaast 
was het doel om te onderzoeken hoe een andere 
culturele achtergrond en de overheersende 
onderwijspolitiek in elk land, de ideeën en het inzicht 
van leerkrachten vormen.
Het lopende onderzoek en het hoofdartikel dat 

meer in detail in zal gaan op de studie, zal over een 
aantal maanden gepubliceerd worden. Wat nu volgt 
is derhalve een zeer korte versie van een aantal 
uitkomsten die zich richten op vergelijkingen die 
gedaan zijn.
Ik heb twee landen, IJsland en Nederland, uitgekozen 
die ik goed ken, omdat ik uit IJsland kom en in 
Nederland heb gewoond. Zodoende analyseer ik de 
gezamenlijke alsook de verschillende aspecten van het 
inzicht van leerkrachten en hun werkgewoontes, die 
invloed hebben op hun opvattingen en werkwijzen 
met betrekking tot inclusief onderwijs. Daarmee hoop 

in april 2008 zijn we met een 
groep van 18 leerkrachten 
van verschillende agora-
scholen op reis naar iJsland 
gegaan. Het doel van de reis 
was: ‘een benchmark naar 
inclusie’. wim de Vente en on-
dergetekende waren reislei-
der op deze reis en hebben 
in nauwe samenwerking met 
Hermina Gunnthorsdottir 
een programma opgesteld, 

waarbij de leerkrachten 
veel  (inclusieve) iJslandse 
schoolsituaties hebben kun-
nen bekijken en bestuderen. 
Hermina heeft het mogelijk 
gemaakt om in contact te 
komen met verschillende 
sleutelfiguren van het 
iJslandse onderwijs. de reis 
heeft veel in gang gezet; 
enthousiasme, veranderd 
inzicht, denken in kansen, 

boeiende discussies, maar 
ook bezorgdheid. Bezorgd-
heid over de rol en moge-
lijkheden van de leerkracht 
bijvoorbeeld. desondanks is 
er bij thuiskomst veel uitge-
probeerd in de scholen. een 
bijzondere samenwerking 
met Hermina was er al en 
is blijven bestaan. Hermina 
is een aantal keer in neder-
land geweest en heeft ook 

op agora- scholen onder-
zoeksdata verzameld die ze 
gebruikt heeft voor haar pro-
motieonderzoek. een aantal 
van haar bevindingen is te 
lezen in het onderstaande 
paper dat een korte samen-
vatting is van haar uiteinde-
lijke onderzoeksartikel.

INGE DE JONG
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ik een uitleg te kunnen vinden voor de manier waarop 
landelijke en culturele aspecten de werkomgeving van 
leerkrachten beïnvloeden, alsmede hun handelingen 
en houdingen ten opzichte van inclusief onderwijs.
Dit onderzoek gaat voornamelijk over de ‘leerkracht-
dimensie’ in een politieke context. In de internationale 
literatuur met betrekking tot inclusief onderwijs is er 
een groeiende bezorgdheid waar te nemen over de 
rol van de leerkracht in de voortgang van inclusieve 
praktijken. Fouten op dit niveau kunnen onzekerheid 
bij leerkrachten veroorzaken en zo de kwaliteit van 
het onderwijs naar beneden halen. Daarnaast kan 
het effect ontstaan dat de houding van de leerkracht 
tegen de huidige onderwijspolitiek verandert.
De thema’s die hier geïntroduceerd worden, zijn:
J Het proces van exclusie naar inclusie
J Eerdere ervaringen met diversiteit
J De rol van de cultuur en landelijke politiek

Het proces van exclusie naar inclusie
De ontwikkeling naar een inclusieve school heeft 
zich in de twee landen op een verschillende manier 
voltrokken. Dat wordt duidelijk in de onderzoeksdata. 
De Nederlandse leerkrachten zijn er niet zeker van 
dat de inclusieve school daadwerkelijk geschikt is. 
Ze zien namelijk niet dat er in de nabije toekomst 
stappen genomen worden die noodzakelijke 
voorwaarden voor een inclusieve school veilig 
stellen, zoals de behoefte aan meer personeel in de 
klassen en een grotere flexibiliteit voor de school 
en de klassenorganisatie. De structuur van de 
manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen 
is georganiseerd, wordt als een struikelblok voor 
inclusieve praktijken gezien. Bijvoorbeeld wanneer 
ondersteuning wordt gegeven door een instantie 
buiten de school die weinig of geen aandacht schenkt 
aan de algehele omstandigheden in de klas.
De IJslandse data laten zien hoe de ontwikkeling van 
de gemeenschaps-verantwoordelijkheid verweven is 
in de onderwijspolitiek, in het bijzonder wat betreft 
de mensenrechten en de rechten voor mensen met 

een handicap. Een voorbeeld hiervan is dat 
de IJslandse leerkrachten zich goed bewust 
waren van het feit dat de rechten van hun 
leerlingen met speciale leerbehoeften gelijk 
waren aan die van andere leerlingen, zoals het 
recht op regulier onderwijs in hun eigen buurt 
en het samen kunnen zijn met leeftijdsgenoten. 
Sommige geïnterviewde leerkrachten stelden dat 
extra voorzieningen, zoals speciale scholen, exclusief 
waren en dus in strijd met de mensenrechten van hun 
leerlingen die geïndiceerd waren als leerlingen met 
speciale behoeften.
De Nederlandse leerkrachten zijn een 
tegenovergestelde mening toegedaan. Zij zeggen 
dat de reguliere scholen niet geschikt zijn voor alle 
kinderen en ze zien het niet als vanzelfsprekend 
dat alle kinderen onderwijs kunnen genieten op 
de school in hun eigen wijk. Als het anders-zijn van 
het kind zodanig is dat het niet op te lossen is met 
de reguliere middelen, dan zou het kind naar een 
speciale school moeten gaan.
Ondanks deze verschillende opvattingen, kunnen 
er enkele gezamenlijke zaken uit de data gehaald 
worden. In beide landen hebben de scholen duidelijk 
hun deur geopend voor diverse leerlingen en tonen 
leerkrachten een visie die gekarakteriseerd wordt 
door een bereidheid om tegemoet te komen aan de 
diverse behoeften en extra behoeften van leerlingen. 
Ze doen pogingen om leermateriaal, leermethodes en 
andere zaken te vinden, die het beste ingezet kunnen 
worden om het leren zo optimaal te laten verlopen.

Eerdere ervaringen met diversiteit
Een vorm van ervaring die resulteert in een positieve 
houding ten opzichte van diversiteit, is de ervaring 
die leerkrachten opdoen in het onderwijzen van 
leerlingen met diverse behoeften. Ze geven aan 
dat hun leerlingen echt vooruitgang boeken, 
op leergebied maar vaker op sociaal gebied. De 
Nederlandse leerkrachten zijn sterk van mening dat 
hun leerlingen nauwelijks zoveel zouden hebben 

de oorspronkelijke 
engelse versie van het 
artikel kunt u vinden 

op www.agora.nu 
onderwijs/marktplaats

ijslandse 
leerkrachten 

zijn zich goed 
bewust van 

het feit dat de 
rechten van 

hun leerlingen 
met speciale 

behoeften 
gelijk zijn aan 
die van andere 

leerlingen.
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geprofiteerd als ze op speciale scholen hadden 
gezeten, omdat ze daar minder gestimuleerd 
zouden worden. Ze noemden dat het tweede 
jaar waarin de leerling met specifieke behoeften 
in hun klas zat, makkelijker voor hen was en 
hoe belangrijk het dus is om de kans te krijgen 
om meer dan één jaar met dezelfde leerlingen 
te werken. Bovendien konden ze leren van hun 
ervaringen en zodoende hun methodes verder 
ontwikkelen op een manier waarop ze werkten. 
Leerkrachten (zowel IJslandse als Nederlandse) zijn 
eerlijk genoeg om toe te geven dat het moeilijker 
en uitdagender is om leerlingen met diverse 
behoeften in een reguliere klas te hebben, maar ze 
geloven dat het hun een betere leerkracht maakt 
voor alle kinderen.
De Nederlandse leerkrachten benoemen hoe de 
houding van ouders van leerlingen op reguliere 
scholen veranderde en positiever werd naarmate 
leerlingen met speciale behoeften of handicaps in 
de klassen van hun kinderen waren.

De rol van cultuur en 
nationale politiek
Het effect van cultuur en de nationale politiek op 
leerkrachten is prominent maar op verschillende 
manieren. De Nederlandse leerkrachten noemen 
vaker dan de IJslandse leerkrachten dat ze gekozen 
hebben en opgeleid zijn tot leerkrachten van 
‘normale kinderen’, niet tot leerkrachten van 
gehandicapte kinderen of kinderen met speciale 
leerbehoeften. Om die redenen, zeggen ze, is het 
niet redelijk om van hen te verwachten dat ze in 
staat zijn om leerlingen met diverse leerbehoeften 
te onderwijzen. De IJslandse leerkrachten noemen 
deze factor niet. Zij geloven dat ze in staat zijn om 
‘alle soorten van kinderen’ te onderwijzen. Het 
probleem is niet dat de kinderen een of ander 
label hebben, maar hoe de externe omgeving, 

bijvoorbeeld de planning en ondersteuning wordt 
georganiseerd. 
De Nederlandse leerkrachten zijn bezorgder over 
het niveau van het onderwijs en het verschaffen 
van objectieve informatie aan ouders betreffende 
de prestaties van hun kinderen vergeleken met 
dat van de groep. ‘We moeten voldoen aan de 
standaard, omdat de inspectie elk moment kan 
komen’, zeggen de Nederlandse leerkrachten. De 
IJslandse leerkrachten zijn wat dit betreft op een 
meer ontspannen manier bezig met het leerproces 
van hun leerlingen omdat de combinatie van hun 
leerlingen divers is en het meer geaccepteerd 
wordt dat men onder de gemiddelde score zit. 
Het is daarom niet realistisch om het kind naar 
het gemiddelde toe te trekken. In plaats daarvan 
wordt er tegemoet gekomen aan de leerling 
‘onder de gemiddelde lijn’, volgens de IJslandse 
leerkrachten. De IJslandse leerkrachten hebben 
geen inspectie te ondergaan die vergelijkbaar is 
met de Nederlandse situatie maar er is een aantal 
gestandaardiseerde nationale tests in de groepen 
4, 7 en 10 die lange tijd gefungeerd hebben als 
vergelijking en voorspeller van academisch succes 
in IJslandse scholen.

conclusie
Ik hoop dat ik geslaagd ben in het geven 
van inzicht in mijn onderzoeksgegevens. De 
belangrijkste conclusie is, dat om beter gebruik 
te kunnen maken van het professionalisme van 
leerkrachten en  het beperken van onzekerheid en 
onveiligheid, leerkrachten de gelegenheid moeten 
krijgen om samen te werken en de kans te krijgen 
om samen te werken met andere leerkrachten 
en professionals zowel als met ouders. Een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid zal hen in 
staat stellen om beter om te kunnen gaan met een 
diverse groep leerlingen. <<

J passend onderwijs

hermina
gunnthorsdottir
assistent-professor 
aan de universiteit 
van akureyri, iJsland  
en promovendus aan 
de universiteit van 
iJsland, reykjavik.  

leerkrachten 
uit beide landen 

geven toe dat 
het moeilijker en 

uitdagender is om 
leerlingen met 

diverse behoeften 
in een reguliere 
klas te hebben, 

maar ze geloven 
dat het hen een 

betere leerkracht 
maakt voor alle 

leerlingen.
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The title is one of the key 
inspirations to my work, it is 
an ancient African quote but 

its wisdom is beyond question. 
Our job as educators, is to prepare 

our children for the challenges of their 
futures and in the current climate, this is not an easy 
task! We have never lived in more uncertain times; 
challenges around the economy, the environment and 
social cohesion mean that our children face a challenge 
to preserve our very being. To add to the complicated 
scenario we are living in times of exponential change; 
new technologies and globalisation are changing the 
way we live our lives on a daily 
basis.

Our education approach is 
still modelled on the first 
systems of mass education 
that began to spread widely 
during the later 19th and earlier 
20th centuries. They are systems that were designed 
to prepare students for a world of work, a world that 
was dominated by the industrial age. Young people 
needed to be technically efficient, capable of doing 
the same thing, day in, day out and by living in highly 
regimented and ordered environments. It was the age 
of Taylorism; the science of productivity, an approach 
that later became known as Time and Motion. It 
dominated the 20th century; the philosophy that 
meant we should work harder and more efficiently 
to improve productivity and our education system 
reflected this. Now though, we live in a different time, 
a different age; we live in a time of smart phones, 
Facebook and Google. Our children are facing very 

different challenges to those we faced 
or those of our parents and their 

parents too.

Education has not kept pace 
with the changing world, in fact, 

it has changed very little in the 

last 150 years; it is still based on a model of knowledge 
retention and exams which access that process. It has 
a narrow understanding of intelligence and talent and 
maybe most troublingly, a great deal of the system is 
irrelevant and out-dated. Interestingly, many countries 
have realised this and are working extremely 
hard to develop a new paradigm; a new 
approach to the education of our 
children. Countries like India, Brazil and 
Finland have developed new, skills 
and competencies driven approaches 
to ensure that their children become the 
most competitive in the global marketplace; 
driving creativity, entrepreneurship and innovation. 
The OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development), have identified that the countries 
making the most rapid progress in education are those 
that are focused on collaboration and competencies. 

Even in China, particularly in Shanghai, they are 
working hard to develop new, expansive school 
systems. Ironically, it is the established countries in 
Europe and North America that are struggling the 
most to change years of traditionalism and as a result, 
our children will soon be at a distinct disadvantage. It 
seems to me, that it is no accident that the three most 
buoyant economies in the current climate are those of 

India, China and Brazil.

The key attributes we must 
work hard on with our 
students are the abilities to 
collaborate, to innovate, to 

take risks and make mistakes, 
to question and to remain curious. 

These must be core to the future of any 
curriculum and every lesson, otherwise we will end up 
simply preparing our children for a world that no longer 
exists!

Good luck to Agora and the amazing work they are 
developing in order to prepare our children for their 
futures! <<
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J ict

Sinds september 2009 heeft Agora twee mediacoa-
ches; Ingrid Gerrmann en Marco Geenen. Een media-
coach is op de hoogte van de ontwikkelingen op het 
gebied van internet en mediagebruik door kinderen. 
De mediacoach kan leerkrachten, kinderen, school-
teams en ouders ondersteunen bij mediawijsheid 
gerelateerde vraagstukken. 

mediawijsheid staat voor ‘het geheel van kennis, 
vaardigheden en mentaliteit, waarmee burgers zich 
bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een 
complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediali-
seerde wereld’ (raad voor cultuur, 2005).

Het gaat hierbij om kennis van en over de oude media 
(televisie, radio en krant) en kennis van en over de 
nieuwe media (sociale media, mobieltjes en games). 
Naast deze kennis is het belangrijk vaardigheden te 
bezitten, of te ontwikkelen, om de media adequaat 
te gebruiken en hierbij een bijpassende mentaliteit 
te ontwikkelen. We moeten ons bewust zijn van de 
mogelijkheden en van de context van de geboden 

informatie. Kinderen lijken erg vaardig met de nieuwe 
media, maar zien niet altijd de reikwijdte van hun 
handelen. 
De vaardigheden met betrekking tot nieuwe media 
kunnen worden ingedeeld in ICT-vaardigheden, infor-
matievaardigheden en veilig mediagebruik. 
In Marktplaats 2011-15 (pagina10) is het ICT-compe-
tentiemodel gepubliceerd. Dit is op de Agora-
scholen gekozen als uitgangspunt voor het onderwijs 
met ICT. Mediawijsheid is in dit model een belangrijk 
onderdeel. 

Mediawijsheid heeft raakvlakken met actief burger-
schap en sociale cohesie. Immers, voor een optimale 
deelname aan de maatschappij is mediawijs gedrag 
een voorwaarde. We kunnen simpelweg niet meer 
optimaal deelnemen aan de ‘gemedialiseerde’ samen-
leving zonder de nieuwe media.

Vaak zijn ouders onvoldoende op de hoogte van de 
digitale wereld waarin de kinderen leven. Ook zijn 
ze zich niet altijd bewust van de mogelijkheden van 

Ict & MEDIaWI jsHEID,  
DE MEDIacOacH BIj aGOra

aanbevolen
literatuur
Boek: Contact!�Kinderen�
en�nieuwe�media.�
Redactie: Jos de Haan en 
Remco Pijpers.
ISBN 9789031378371.
Vakblad: De�wereld�van�
het�jonge�kind,�jaargang�
38�-�2011/10.�Thema 
uitgave De digitale wereld.
Documentaire: The�
Virtual�Revolution�
(2010).�Deze vierdelige 
BBC-reeks onderzoekt hoe 
groot de impact is van het 
wereldwijde web sinds 
zijn ontstaan, intussen 
meer dan twintig 
jaar geleden. http://
topdocumentaryfilms.
com/virtual-revolution/
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de nieuwe media, de gekoppelde keerzijde en de 
risico’s. Ouders vragen aan de kinderen hoe het op 
school en op de sportclub was, maar zelden vragen 
zij wat de kinderen op de computer of laptop hebben 
meegemaakt. Meekijken en belangstelling tonen zijn 
belangrijke sleutels om erachter te komen waar kinde-
ren zoal mee bezig zijn als het gaat om internet, games 
en mobieltjes. De getoonde belangstelling kan al snel 
leiden tot het inzicht dat kinderen niet alleen voor ont-
spanning gebruik maken van de digitale wereld, maar 
ook sociale contacten onderhouden, creatief bezig zijn 
door het maken van content (filmpjes, animaties, foto-
bewerking, etc.) en middels games diverse cognitieve 
vaardigheden ontwikkelen. 

Ook veel leerkrachten zijn niet voldoende op de hoog-
te van de mogelijkheden en risico’s van de nieuwe 
media. Nog zelden worden webtools (online mind-
maps, samenstellen en maken van digitale tijdbalken, 
fotobewerking, etc) gebruikt voor het (ondersteunen 
van) onderwijs. De steeds oplaaiende discussie over 
het gebruik, of liever het verbieden van het mobieltje, 
is een goed voorbeeld van het niet op waarde kunnen 
schatten van nieuwe media. Immers, het mobieltje 
heeft naast bellen en sms veel nieuwe functies gekre-
gen. De huidige smartphone is een minicomputer met 
bijvoorbeeld een digitale agenda en de mogelijkheid 
om overal in de klas mobiel toegang te hebben tot o.a. 
online informatie. Dagelijks komen er apps (kleine pro-
grammaatjes) bij die een verrijking voor ons onderwijs 
kunnen zijn. De verwachting is zelfs dat we binnenkort 
de smartphone kunnen gebruiken als stemkastje 
voor ons digibord. Ga je dan zo’n waardevol apparaat 
verbieden? 

Het is goed om snel aan te haken bij alle ontwikkelin-
gen, want deze gaan duizelingwekkend snel. Duurde 
het bij de radio 38 jaar voordat er 50 miljoen gebrui-
kers waren, voor de televisie duurde dit ‘slechts’ 13 jaar 
en bij het internet maar 4 jaar. In 9 maanden tijd waren 
er 100 miljoen gebruikers van Facebook en in een-
zelfde periode werden 1 miljard apps voor de iPhone 
gedownload. Volgens Google hebben zich in één week 
tijd 10 miljoen nieuwe gebruikers voor het nieuwe 
sociale netwerk Google+ aangemeld. De afstanden in 
de wereld zijn letterlijk tot dorpsniveau teruggebracht. 
Iedereen kan met iedereen in contact staan.

Terug naar onze kinderen. Zij worden de ‘digital na-
tives’ genoemd; de gebruikers die de ontwikkelingen 
feilloos in hun wereld opnemen. Volwassenen staan 
erbij en kijken er naar. Voor ons is geen rol weggelegd 
om ze te onderwijzen in de technische en gebruiks-
mogelijkheden van de nieuwe media. Immers, zij zijn 
handiger en sneller en kunnen beter de ouders hierin 
onderwijzen. Maar wat kan het onderwijsveld dan 
wél doen? Als eerste zou het een uitdaging moeten 
zijn om de nieuwe media te verkennen en deze te 
beoordelen op eventuele gebruiksmogelijkheden in 
ons dagelijks onderwijs. Naar mijn idee wordt al snel 
naar gebod en verbod gegrepen. Ik denk hierbij aan 
de eerder genoemde discussie over het mobieltje op 
school en in de klas. Daarnaast is het goed om te reali-
seren dat de nieuwe media mogelijkheden bieden om 
zelf producent van content te worden. Voorheen was 
het alleen mogelijk om media te consumeren. Tegen-
woordig spreekt men van een ‘prosumer’, iemand die 
niet alleen consumeert, maar ook media produceert. 
Verder is het belangrijk om je te realiseren dat het le-
ren werken met de nieuwe media middels vier stadia 
verloopt. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook 
voor volwassenen!

   mediabewustzijn: inzicht in verschillende 
mediavormen en bewustwording van het eigen 
mediagebruik.

   mediabegrip: bewustwording van wie de  
mediaboodschappen afkomstig zijn en met 

  welk onderliggend doel.
   media-attitude: hoe komen mediabood-
  schappen tot stand en het beoordelen 
  hiervan.
   mediagedrag: bewust zijn van eigen media-

gedrag en weten hoe informatie te vinden, te  
selecteren en te vergelijken is.

Het begeleiden van kinderen met het doorlopen van 
deze stadia is zeker gewenst. Het primair onderwijs kan 
hierin een belangrijke rol vervullen. De te ontwikkelen 
vaardigheden passen goed bij ‘Actief burgerschap en 
sociale cohesie’1 en vormt naar mijn mening de basis 
om optimaal te kunnen deelnemen aan de huidige 
maatschappij. 
   
Voor de scholen van Agora zijn door de mediacoaches 
verschillende workshops voor schoolteams ontwik-
keld. Hierin wordt gewerkt aan meningsvorming en 
het ontwikkelen van een gezamenlijke visie rond het 
thema mediawijsheid op school. Verder kan er gebruik 
worden gemaakt van het aanbod voor het geven van 
een ouderavond en/of een interactieve presentatie in 
de ouderkamer. Mediacoaches kunnen ook adviseren 
bij de keuze voor geschikt lesmateriaal. <<

1Het werken aan ‘actief 
burgerschap en sociale 
cohesie’ is een opdracht 
die door het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen aan 
het onderwijsveld is 
opgelegd en waarvan 
de Inspectie van het 
Onderwijs nog wel enige 
kritische kanttekeningen 
heeft geplaatst bij de 
invulling en uitvoering. 
(zie: Inspectie van 
het onderwijs, 
Onderwijsverslag 2007 
– 2009).       
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kun je wat vertellen over de ouderkamer? 
Je kunt een ouderkamer op verschillende manieren vorm geven. Op sommige 
scholen is het alleen een ontmoetingsplaats. Wij organiseren eenmaal in de maand, 

op de woensdagochtend,  een bijeenkomst met een korte presentatie over een thema. Die 
presentatie wordt verzorgd door een professional van Agora, de GGD of door een leerkracht 
van school. Onder het genot van een kop koffie praten we dan verder over het onderwerp 
door. De belangstelling wisselt; het ene onderwerp trekt veel ouders, het andere veel minder. 
Het is leuk dat gesprekken uit de ouderkamer zich voortzetten op het schoolplein. 
Marco Geenen van Agora heeft het onderwerp ‘Mediawijsheid’ toegelicht. Het onderwerp 
trok veel ouders en we waren zó in discussie, dat Marco een paar maanden later terug is 
gekomen voor een vervolg. Ook dit jaar komt hij weer twee keer langs om te vertellen over 
Mediawijsheid.  

Waarover hebben jullie gesproken?
We hebben gediscussieerd over (computer)spelletjes, internetgebruik en kort 
over televisieprogramma’s. We weten nu wat de achterliggende gedachte is bij 

de Kijkwijzer1  voor televisieprogramma’s en het blijkt dat er voor spelletjes ook een dergelijk 
systeem is; PEGI2. Het systeem zegt iets over de schadelijkheid voor kinderen in een bepaalde 
leeftijdscategorie. Steeds meer televisieprogramma’s hebben een website met spelletjes. 
Kinderen weten precies waar ze dat moeten vinden. Voor ouders is het belangrijk om te weten 
waar een kind mee bezig is. 

Hoe ga je om met het computergebruik van je kind?
Mijn kind zit op de computer en op internet, maar dan wel met de speciale 
kinderbrowser MyBee3, bestemd voor kinderen tot elf jaar. Omdat je een 

geboortedatum invoert, kan het kind alleen op die sites komen die voor zijn leeftijd 
goedgekeurd zijn. En anders komt er een bijtje in beeld. Als ouder kun je dan met een 
wachtwoord inloggen en alsnog bepalen dat je kind op die specifieke site mag. 
Als ouder heb je een grote rol in wat een kind wel en niet op internet doet. Het is de kunst om 
niet van alles te gaan verbieden, want dan wordt het juist interessant. Wel is het goed om er 
samen over te praten, dan kun je uitleggen dat wat je leest en ziet niet altijd normaal of waar 
hoeft te zijn.
Daar gaat het om bij mediawijsheid en dat vind ik heel belangrijk. Marco had als voorbeeld 
een site die over een bedreigde diersoort ging. Als je dat met kinderogen leest, dan lijkt het 
of het echt waar is (meteen redden die boomoctopus!). Als ouder zijnde zie je dat er onzin 
staat, dat het verzinsels zijn. Dus je moet kinderen leren om kritisch te blijven én zelf te blijven 
nadenken. Hetzelfde geldt voor krantenfoto’s; ook die kunnen bewerkt zijn en spectaculairder 
lijken dan ze zijn. 
Mijn kind is zes en mag niet iedere dag op de computer. Computeren is nog een beloning. Op 
school is dat natuurlijk anders als ze met computerlessen bezig zijn die bij de lesprogramma’s 
horen, maar thuis is het nog iets bijzonders. Hij mag een uur en ik zet de kookwekker. Als die 
afgaat mag hij zijn spelletje afmaken en dan is het klaar en dat werkt heel goed. Voor zaken als 
oefenen met reken- en leesspelletjes maak ik een uitzondering, die vallen buiten die afspraak.
Dit geldt overigens ook voor televisie kijken, hij is een hele kritische kijker en dat geeft mij een 
gerust gevoel. Hij zal niet snel iets kijken wat ik niet geschikt acht voor hem.
Als hij ouder is en huiswerk moet maken, dan vind ik het weer een ander verhaal, maar ook 
dan vind ik het belangrijk dat hij weet waar hij mee bezig is. Zoeken op internet bijvoorbeeld 
is iets wat je moet leren. Google is leuk als zoekmachine, maar de resultaten die bovenaan 
verschijnen zijn ook niet altijd 100% objectief en vaak ‘gekocht’ door een adverteerder. Hij 
zal o.a. van mij moeten leren om onderscheid te maken en ook hierin kritisch te blijven. Dit 
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hangt voor mij ook samen met het krijgen, vormen en hebben van een eigen mening; niet zomaar klakkeloos alles 
aannemen als de enige waarheid. 
Ik ben verder van mening dat je op de basisschoolleeftijd de basis legt voor later. Dus als ik hem nu mediawijs maak, 
dan hoef ik mij in de toekomst minder zorgen te maken, juist omdat die goede basis er al ligt. 
Hij krijgt geen computer op zijn eigen kamer, want ik wil er zicht op houden. Hij heeft nu bijvoorbeeld ook een 
(afgeschermd) Hyves-profiel en we bespreken samen met wie hij vrienden wordt. Ik wil mijn kind beschermen tegen 
vervelende zaken, maar hem er tegelijkertijd wél vertrouwd mee maken. De kinderlokker van vroeger, de enge man 
met een jas en een hoed, zit nu achter een profiel op Hyves of msn; die kan doen of hij een kind van zeven of acht 
jaar is met alle gevolgen van dien. Het is jammer genoeg de realiteit van deze tijd. 

kinderen zijn op computergebied vaak verder dan hun ouders. 
Zie jij dat ook? En op welk gebied?
Mijn generatie is niet opgegroeid met de computer; internet kwam pas later. Zelf werk ik er wel mee, 

maar er zijn ook ouders die er op het werk of thuis niets mee doen.
Het is goed als de school aandacht besteedt aan computer- en internetgebruik, waar Hyves (als voorbeeld van een 
populaire profielensite c.q. social media) dan een onderdeel van is. Wat zijn de mogelijkheden van Hyves? Waar kun 
je tegenaan lopen? Wat is veilig en wat niet? Heb je een profiel dat voor iedereen toegankelijk is, waar alle informatie 
op staat; je geboortedatum, je woonplaats, de foto’s van dingen die je doet? Of ga je je profiel afschermen? Ga je 
erop zetten dat je op vakantie gaat en wanneer? Dat is hetzelfde als thuis een uitnodiging op de voordeur plakken 
en de sleutel erin laten zitten. Dat moeten kinderen gaan beseffen. Ze denken dat ze veilig achter de computer 
zitten en dat niemand ze kan zien, maar ze moeten zich realiseren dat ze ongemerkt veel informatie geven. 
Op De Westerkim worden (naar aanleiding van de eerste presentatie van Marco) inmiddels lessen gegeven in het 
gebruik van internet. Er is een lespakket voor groep 5 en kinderen ontvangen daarna het diploma Veilig Internet4. 
Eerlijk gezegd vind ik ook dat de ouders zélf de verantwoordelijkheid hebben om dit soort dingen uit te zoeken en 
bij te houden, zodat je weet waar je kinderen mee bezig zijn. Gewoon samen met je kind achter de computer gaan 
en interesse tonen in wat hem of haar bezig houdt. Bij De Westerkim is een bezoek aan de ouderkamer ook een 
goede stap; dan kun je informatie krijgen en praten met andere ouders. 

Vind je het zinvol dat agora de leerkrachten handvatten geeft 
voor mediawijsheid?
Ja, dat is heel zinvol. Ook leerkrachten moeten zich bewust worden dat kinderen anders met nieuwe 

media omgaan dan ze zelf doen. Marco kan dit, als mediacoach, heel goed uitdragen. Goed omgaan met internet is 
in deze tijd net zo belangrijk als taal en rekenen. Jong geleerd is immers oud gedaan! <<

4

5

Vind je het de taak 
van de school om 
kinderen te onderwijzen 
op het gebied van 
mediawijsheid?

Ik vind niet dat 
school de hoofdtaak 

heeft om kinderen alles bij 
te brengen op het gebied 
van mediawijsheid, maar 
wel dat ze hierin kunnen 
begeleiden. Uiteindelijk is het 
een samenwerking tussen de 

school en de ouders. 
rachèlle ten Cate, leerkracht 
op wormerwieken

Ik vind dat 
ouders en school 

verantwoordelijk zijn om 
kinderen te onderwijzen 
op het gebied van 
mediawijsheid. Wij als 
leerkrachten van ICB 
WormerWieken hebben 
in onze visie staan dat we 
onze leerlingen willen 

voorbereiden op een 
actief burgerschap. Dit 
gaat hand in hand met het 
onderwijzen op het gebied 
van mediawijsheid. Ons 
internetprotocol is een eerste 
stap in deze richting. 
annelies de jong, leerkracht 
op wormerwieken

Ik vind het de taak van 
de school om kinderen 

wegwijs te maken hoe ze 
de media als beste kunnen 

inzetten bij het leren. Ook vind 
ik dat de school en de ouders 
de kinderen moeten wijzen op 
het gevaar van het verkeerd 
gebruiken van de media. 
De media, zoals gebruik 
van computer, tv, radio en 
telefoon, is niet meer weg te 
denken uit ons bestaan, dus 
ook in het onderwijs speelt de 
media een rol. 
Veronica de graaf, 
leerkracht op de 
regenboog
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co-teaching
Krachtig gereedschap bij de begeleiding van leerkrachten
Co-teaching, waarbij een collega of deskundige als evenwaardige partner met de leraar in de 
klas werkt, versterkt de leraar in de klas in het vinden van praktische oplossingen voor een 
breed onderwijszorgaanbod. Het vergroot de handelingsvaardigheid van de leraar en voorziet 
deze van krachtig en doeltreffend gereedschap. Het vergroot de kennis en vaardigheden en 
verbetert attitudes van de leraar en rust daarmee de leraar aantoonbaar beter toe voor de 
onderwijsuitdagingen van vandaag en morgen. Dit boek bevat o.a. een uitwerking van de 
verschillende en aanvullende rollen bij co-teaching.
J s. koot (2011)  I  Isbn 9789077671634  I  € 24,50  I  www.uitgeverijpica.nl

Wat werkt: leren met verstand
Hoe beter u weet hoe de hersenen leren, denken en vergeten, des te succesvoller uw onderwijs 
kan zijn. Immers, alles wat u uw leerlingen wilt laten begrijpen, onthouden of toepassen komt 
neer op het teweegbrengen van veranderingen in de hersenen. Door allerlei nieuwe technieken 
is de kennis over de werking van de hersenen de laatste decennia explosief toegenomen. Er is 
veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verschillende manieren om de hersenen tijdens 
leren en instructie positief te beïnvloeden. Het leren verloopt daardoor gemakkelijker en wordt 
voor de leerlingen en de leraar een stuk plezieriger. In dit boekje vindt u een aantal tips hoe u het 
leren een ‘breinvriendelijker’ karakter kunt geven. 
J ab van den bosch & anne-marie stigter  I  Isbn 978907423371  I  € 28,00  I  www.bazalt.nl
 

De methode kids’ skills
Op speelse wijze vaardigheden ontwikkelen bij kinderen
De methode Kids’ Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkhe-
den waarmee kinderen geconfronteerd worden. Centraal staat één heel belangrijk idee: praktisch 
alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. 
De methode Kids’ Skills bestaat uit vijftien eenvoudige stappen, die duidelijk maken hoe je 
problemen in vaardigheden om kunt zetten.  Door deze praktische stappen ontstaat een 
dynamische, speelse samenwerking tussen verzorger en kind. De methode nodigt het kind uit 
om actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken naar oplossingen.  
J ben Furman. hnb  I  Isbn 9789024417452  I  € 17,50  I  www.boomnelissen.nl

Gedoe komt er toch. Zin en onzin over organisatieverandering
Organisatieveranderingen geven gedoe. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in mopperen, 
roddelen, verzet. Dit hoort bij de onrust en onzekerheid die een organisatieverandering met 
zich meebrengt: wat betekent dit voor mijn taken, met wie moet ik samenwerken, hoe zijn de 
verhoudingen. De emotie die hierbij hoort is angst. Maar zonder gedoe krijg je geen verandering 
en dus is de vraag niet of je gedoe krijgt, maar hoe je ermee om wilt gaan. Dit boek is een 
aanrader voor iedereen die met veranderingen in organisaties te maken heeft.     
J  joop swieringa en jacqueline jansen  I  Isbn 9789055943983  I  € 16,00  I     

www.gedoekomtertoch.nl  I  www.scriptum.nl

we hebben bij de thema’s uit marktplaats inspirerende boeken gevonden die we 
van harte aanbevelen. Graag zouden we deze rubriek de volgende keer willen vullen 
met onderwijsboeken die u de moeite waard vindt. uw tips kunt u mailen aan 
redactie@agora.nu onder vermelding van ‘Boeken marktplaats’. Onder de inzenders 
verloten we het boek: wat werkt- leren met verstand. 
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contact! kinderen en nieuwe media
Bij kinderen draaien nieuwe media in eerste instantie om contact. Ze spelen samen met 
vrienden games, op spelcomputers, op spelletjeswebsites en in virtuele werelden. Ze bekijken 
filmpjes op YouTube en soms maken ze die zelf om ze vervolgens met anderen te delen. Ze 
hebben contact met elkaar via de mobiele telefoon en MSN. Ze ‘krabbelen’ elkaar op Hyves 
en presenteren zichzelf daar aan elkaar. Sommige ouders en leerkrachten worstelen met het 
mediagebruik van (jonge) kinderen. Ze vragen zich af hoe de nieuwe mogelijkheden het 
best benut kunnen worden en hoe gevaren vermeden kunnen worden. Dit boek levert daar 
handvatten voor. 
J jos de haan en remco Pijpers  I  Isbn 9789031378371  I  € 28,95  I  www.bsl.nl

alles is data
Toetsresultaten, dagelijkse observaties, individueel werk van leerlingen en ga zo maar door. 
Binnen een school heeft u dagelijks met data te maken. Hoe kunt u deze data beter benutten?
In deze uitgave leert de leerkracht om data te herkennen, interpreteren en vertalen naar 
handelen. Hierbij leggen we ook de link naar doelen en er wordt uitgelegd hoe u in datateams 
kunt werken aan het analyseren en toepassen van data. Het gaat er dus om hoe u resultaten 
kunt gebruiken om het handelen in de klas te verbeteren; hoe kunt u datagestuurd werken in 
de klas? 
J  m. goudswaard, V. Vergunst-duijnhouwer / Ced groep  I  Isbn 9789058192950  I   

€ 14,95  I  www.cedgroep.nl

Het boekje ‘alles is data’ gaat over opbrengstgericht werken en is een zeer praktisch verhaal 
over de manier waarop data geanalyseerd kunnen worden. maar ook een antwoord op 
de vraag ‘wat kunnen we onder data verstaan?’ er staan bijdragen in van onze school ‘Het 
koraal’ en heeft een voorwoord van één van onze iB-ers: Gabriella locatelli.
alle scholen hebben het inmiddels ontvangen. wij hopen dat het boekje een aanvulling zal 
zijn op het realiseren van GOed OnderwiJS bij agora.
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