marktplaats
markt
plaats
agora.nu

2012/NR.17

AGORA;
EEN PROFESSIONELE EN
LERENDE ORGANISATIE

een uitgave van AGORA

PLG’S
PROFESSIONE
LE
LEERGEMEENS
CHAPPEN

LEREN IN DE 21e EEUW
SAMENWERKEN
DE INVLOED VAN DE LERAAR
CREËREN VAN TALENTMOMENTEN
ONTWIKKELING VAN HET JONGE KIND | ONDERWIJS AAN MEER- EN HOOGBEGAAFDE KINDEREN | LERENDE NETWERKEN |
REKENSTERKE SCHOLEN | TAAL ALS DE BASIS VAN ONS ONDERWIJS | SVIB-TRAJECTEN | DATATEAMS | GOED LEESONDERWIJS
| VERSCHIL TUSSEN NETWERK EN PLG | VERBINDING BINNEN HET BIJZONDER ONDERWIJS | LEREN AAN DE ZAAN | BOEKENTIPS

 INHOUD
03

MARKTPLAATS 17 • JUNI 2012

06

20
Van de redactie

24

03

06
07

10
12
14
16
18
20

22
24
26
28
31
32
34

26

31

DAT KLUSJE KLAREN WE SAMEN! OVER DE
MEERWAARDE VAN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN EN LERENDE NETWERKEN | Naomi Mertens
GOED LEZEN IS MEER DAN TECHNIEK ALLEEN |
Annemarie van Son
PASSEND ONDERWIJS VOOR MEER- EN
HOOGBEGAAFDE KINDEREN
EEN AANZET TOT BELEID | Marjan Tromp
TAAL: EEN ONDERDEEL VAN ALLE VAKKEN |
Wilma de Waard
HET JONGE KIND IN BEELD |
Joke Nieuwland & Anneke Bax
LEREN IN DE 21e EEUW |
Joyce de Vries & Marjon de Boer
INTERVIEW: DATATEAMS BRENGEN STRUCTUUR
IN VERBETERACTIES | Yvonne Dijkema
AGORA ALS PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP |
Rien Spies
ZIJN WIJ EEN NETWERK OF EEN PLG?
EEN WORSTELING VAN WELWILLENDE LEERKRACHTEN |
Rob de Vries
CREËREN VAN TALENTMOMENTEN | Willem Lamers
KINDEREN LEREN REKENEN |
Marjon de Boer & Jeannette Fölsche
DE KRACHT EN INVLOED VAN DE LERAAR
DE PLG GEDRAG AAN ZET | Ingeborg Laanstra
PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN |
Eric Verbiest
SVIB ‘IN BEELD’ | Truus van Pinxteren
INTERVIEW: MET HULP VAN DE CAMERA WERKEN
AAN VERBETERING | Yvonne Dijkema
IN EEN NETWERK OP ZOEK NAAR VERBINDING
BINNEN HET BIJZONDER ONDERWIJS |
Hetty van Galen & Chantal van Gelderen-Tjipjes

BOEKEN

In het ‘Bestuursakkoord Primair Onderwijs (2012-2015)’,
afgesloten tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap en de PO-Raad staat:
‘Om de onderwijskwaliteit daadwerkelijk te verhogen is
niet alleen de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar in de school doorslaggevend, maar vooral ook de
kwaliteit van het collectief. Die kwaliteit wordt bevorderd door de professionele dialoog.’
Professionaliteit van de leraar staat in de politiek hoog op
de agenda, maar ook bij Agora neemt de professionele
ontwikkeling van de leraar een prominente plaats in. Een van
de manieren waarin dit vorm wordt gegeven is de Professionele Leergemeenschap (PLG). Een PLG is een gemeenschap
waarin de leden informatie met elkaar delen en evalueren,
samen werken aan onderzoeksvragen en samen leren om zo
hun onderwijs te verbeteren.
Deze Marktplaats staat helemaal in het teken van de
Professionele Leergemeenschap (PLG).
Naomi Mertens (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
en Professor Eric Verbiest geven de theoretische kaders aan
en bespreken veelbelovende resultaten uit onderzoek
naar PLG’s.
Namens het College van Bestuur geeft Rien Spies in zijn artikel de ambities van Agora aan op het gebied van de PLG.
Binnen Agora zijn een tiental PLG’s actief, de een wat verder
in zijn ontwikkeling dan de ander, maar allen samengesteld
uit enthousiaste collega’s die graag hun werk met u willen
delen. Hoe is hun PLG ontstaan, hoe werken ze, waar houden
ze zich mee bezig en wat zijn hun ambities? Alle PLG’s hebben een artikel aangeleverd.
In het interview met Marije Rutte en Irene Jansen (Sjalom/
Petraschool) krijgen we een kijkje in de praktijk van het werken in een datateam; een lerend team op schoolniveau.
Het andere interview is met Mirjam Tros (De Hoeksteen), lid
van de PLG SVIB, met praktijksituaties rond de professionele
ontwikkeling van leerkrachten en de begeleiding van kinderen met behulp van de camera.
De Resonansgroep houdt zich binnen Agora bezig met
identiteit. Dit vertaalt zich soms in hele concrete situaties,
zoals beschreven in een artikel geschreven door Chantal van
Gelderen en Hetty van Galen.
We hopen u met deze Marktplaats niet alleen te informeren,
maar ook te enthousiasmeren en aan te zetten tot actie. Medewerkers van Agora kunnen dat doen door het bekijken van
de pagina’s van de PLG’s op Intranet, door in gesprek te gaan
met een van de PLG-leden, door zelf lid te worden van een
PLG of door een lerend team in de school te gaan vormen.
Veel leesplezier!

BOEKENTIPS: 17, 19, 30 & 33
Reacties, suggesties voor artikelen: redactie@agora.nu
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Foto cover: Het gebruik van I-pads op basisschool Paus Joannes
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DAT
KLAREN WE
SAMEN!
Over de meerwaarde van professionele
leergemeenschappen en lerende netwerken

Je kent dat misschien wel, dat je meedoet aan een
netwerk van IB-ers, of aan een werkgroep taal of
sociale veiligheid; misschien doe je zelfs wel mee
aan een groep van leraren uit verschillende scholen.
In het begin is dat leuk en nieuw en leer je elkaar beter
kennen. Je haalt er nieuwe ideeën en vertelt er wat
je zelf aan het doen bent. Maar na een keertje of drie
komt de klad erin. Je weet wel zo ongeveer wat de
ander doet en de opdracht van de groep is ook niet
helemaal helder. Als jij degene bent die meer
brengt dan haalt, dan levert de bijeenkomst
onvoldoende op. Wat kun je er nou aan doen om
die groep volwassenen beter met elkaar te laten
leren? En: wat zouden netwerken en professionele
leergemeenschappen eigenlijk kunnen toevoegen aan
het werk in de school?
In de studies die er in de afgelopen jaren over
netwerkleren verschenen zijn, lezen we over de
toegevoegde waarde die netwerken hebben
voor schoolontwikkeling, teamontwikkeling en
zelfs leerlingresultaten. Kort gezegd: scholen die
ruimte maken voor teamleren in professionele
leergemeenschappen en die meedoen aan netwerken
tussen scholen, hebben over het algemeen ook betere
onderwijsresultaten. De verklaring daarvoor is redelijk
eenvoudig: leraren die samen hun praktijk verbeteren,
zijn meer geneigd om hun eigen handelen onder de
loep te nemen en zich af te vragen of het misschien
ook anders kan dan het nu gaat. Professionals die
reflectief handelen, zijn beter in staat om in te spelen

op veranderingen die zich voordoen in de praktijk
en kunnen flexibeler reageren op verschillen tussen
kinderen. Als je je daarbij gesteund voelt door
collega’s in en buiten je eigen school, kun je ook met
je vragen terecht bij anderen.

TEKST:
NAOMI MERTENS

Foto: Liselotte Hartkamp

Waarom netwerken

Wat maakt dat het werkt
Sleutelkenmerken van effectieve netwerken en
professionele leergemeenschappen:

1. DOELEN STELLEN: Als je weet waar je naartoe
werkt, weet je ook wanneer de klus klaar is.

2. SAMEN ONDERZOEK DOEN: Als je samen op zoek
gaat naar het antwoord op je eigen vraag, krijg je
zeker een antwoord dat past in je eigen context en
bij je eigen praktijk.

Naomi Mertens is
onderwijsadviseur bij
APS, een landelijk
onderwijsadviesbureau dat zich
bezighoudt met
het professioneel
begeleiden en
adviseren van leraren
en schoolleiding van
scholen en onderwijsinstellingen. Zij houdt
zich vooral bezig met
het versterken van
de kwaliteit van de
schoolorganisatie en
de manier waarop
professionals zich
daarbinnen kunnen
blijven ontwikkelen.
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 EEN PROFESSIONELE EN LERENDE ORGANISATIE
Uitgangspunten

3. SAMEN PRAKTIJK MAKEN: Door samen nieuwe
onderwijsvormen te maken, lessen te ontwerpen
en met elkaar je eigen praktijk aan te scherpen
(bijvoorbeeld door elkaar feedback te geven in de
klas), verander je echt iets aan je onderwijs.

4. ECHT SAMENWERKEN: Samen producten maken
die je echt gebruikt, samen voor de groep, samen op
onderzoek uit levert je altijd een breder perspectief op
dan wanneer je het alleen doet.

Deze kenmerken liggen misschien erg voor de hand,
maar hoe krijg je dit voor elkaar? Samen met Louise
Stoll (professor aan de Universiteit van Londen) en met
ondersteuning van Research en Development middelen
van OCW ontwikkelde APS in Utrecht een aanpak om
gestagneerde netwerken weer leven in te blazen en
om werkgroepen te veranderen in onderzoeksgroepen.
De werkwijze en aanpak is gebaseerd op een paar
uitgangspunten:
 Professionals zijn altijd eigenaar van hun eigen
onderwijsleerproces.
 Zonder betrokkenheid is leren niet mogelijk.
 Mensen die leren, zijn mensen in verandering.
 Netwerkleren is een vorm van leren die past bij ons
huidige tijdsgewricht.
 Het leren van de kinderen is uitgangspunt voor al het
leren van volwassenen die met hen werken.
Als je al deze uitgangspunten onderschrijft als
werkgroep, team, school of schoolbestuur, is het
raadzaam eens goed om je heen te kijken en je eigen
situatie ermee te vergelijken. Waar kan het op dit
moment scherper of beter?

Zelf aan de slag

5. GEDEELD LEIDERSCHAP: Iedereen neemt de
verantwoordelijkheid op zich voor het functioneren
van het netwerk/de groep als geheel en het goed
functioneren van alle leden daarin.

6. RELATIE OPBOUWEN: Door elkaars kwaliteiten te
kennen en daarin te investeren, gaan individuele
deelnemers nog beter presteren. Door intervisie en
andere vormen van dieptereflectie leer je niet alleen
elkaar, maar ook jezelf beter kennen.

HET IS BELANGRIJK OM JE TEAM
OF GROEP TE ZIEN ALS EEN
LERENDE GROEP: DEELNEMERS
ZIJN ALLEMAAL VERSCHILLEND IN
DE MANIER WAAROP ZE KUNNEN
BIJDRAGEN.
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Om het werken in een professionele leergemeenschap
mogelijk te maken, ben je niet afhankelijk van een
subsidie of een overheidsregeling. Je kunt er zelf
mee beginnen. Zo kun je zonder al teveel moeite je
werkgroep veranderen in een onderzoeksgroep. Als je
daar als groep van leraren voor voelt, kun je jezelf het
volgende afvragen:
 Weten we wat we willen opleveren binnen een
bepaalde tijd? (Bijvoorbeeld de keuze voor een
methode, een werkwijze voor het volgen van sociale
vaardigheden, een dyslexieprotocol.)
 Is onze groep samengesteld uit mensen die er veel
over weten en/of erg gemotiveerd voor zijn? (Een
vertegenwoordiging uit alle bouwen is minder van
belang dan expertise.)
 Wie heeft ervaring in het uitvoeren van
praktijkonderzoek of kent werkwijzen voor
onderwijsontwerp en actieonderzoek?
 Wat vragen we ons echt af? Wat weten we al en wat
weten we nog niet?

 Wie zijn onze bronnen? Waar halen we informatie?
 Wat kunnen we vast uitproberen in onze praktijk?
Hoe houden we bij wat er in de klas gebeurt als we
er iets in veranderen?

Samen leren moet je leren
Marktplaats schreef al eerder over de waarde van professionele leergemeenschappen. Sinds 2010 is er veel
ervaring opgedaan in scholen, IB- en ICT-netwerken
op het gebied van samen beter leren en hebben we
inzicht gekregen in de manier waarop die netwerken
een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het leren
van leerlingen. Het is duidelijk geworden dat dat niet
zomaar gebeurt. Om netwerken en PLG’s goed te
laten werken, zijn er spelverdelers nodig die de spelers
goed laten samenwerken. Om een team meer te laten
zijn dan een verzameling individuen en zo gebruik te
kunnen maken van de kennis en ervaring die tussen

verbonden mensen ontstaat, heb je als netwerkbegeleider of als groepscoördinator een belangrijke rol.
Het is belangrijk om je team of groep te zien als een
lerende groep: deelnemers zijn allemaal verschillend
in de manier waarop ze kunnen bijdragen. Zoek met
elkaar uit waar iedereen goed in is, wat mensen willen
leren en op welke manier dat het beste kan. Je zou
kunnen zeggen: maak een leerbehoeftenoverzicht
voordat je begint aan de klus. Deel de bijeenkomsten
zó in dat er ruimte is voor het delen van ervaringen
en voor verhalen over wat er speelt in de klas, maar
ook voor het onderzoeken en presenteren van nieuwe
informatie en voor het maken van materialen die
je liefst morgen al kunt gebruiken. We noemen dat
‘pendelen’ tussen theorie en praktijk, of werken met
hoofd, hart en handen. Het prettigst ga je toch naar
huis met het idee dat je met elkaar een flinke klus
geklaard hebt. <<

Leestips
www.aps.nl/
netwerkleren voor de
brochures: ‘Leidinggeven
aan lerende netwerken’ en
‘Vragen om meer’.
http://networkedlearning.ncsl.org.uk
Stoll, L. and Seashore
Louis, K. (2007 - editors)
Professional Learning
Communities: Divergence,
Depth and Dilemmas.
Maidenhead: Open
University Press/McGrawHill. (verkrijgbaar via
www.bol.com)

Louise Stoll, professor aan het London Centre for Leadership in Learning was vorige
maand in Nederland. Zij gaf een presentatie op de IPON-conferentie en bij APS. In de
afgelopen 25 jaar heeft zij veel werk verricht op het gebied van het versterken van de
kwaliteit van scholen door het verbinden van professionals in professionele leergemeenschappen en lerende netwerken. Dat doet zij vanuit de gedachte dat lerende
organisaties pas effectief zijn, als die organisaties ook daadwerkelijk hun mensen
stimuleren zich te blijven ontwikkelen. We Skypen haar en vragen haar waar haar
motivatie vandaan komt om zo lang aan dit thema te blijven werken?
“I have been focusing on PLC’s and networks for 15 years now. Through following others’ research and writing,
I started to conclude that opportunities for learning were so much greater when shared with others. As a result
of my own research and development work I have observed teachers become more knowledgeable, confident,
energised and excited about their practice as a result of collaborating with others. It’s a real eye opener and motivator for teachers to observe teachers in their school and other schools – that excites me. I think we still have a
lot to learn about how people learn from and with each other. That keeps me exploring the topic and wanting
to help open up exciting new possibilities for practitioner learning.What ‘s important, is seeing teachers as
learners. Teacher learning has a direct influence on student learning. Therefore, schools must be effective
learning environments for teachers. People tend to think that if the learning climate in schools is good for children, this will also be the case for their teachers, but that isn’t automatically true. Teachers are action-oriented.
Therefore their learning needs to be connected to their classroom practice. But it’s not enough just to change
the way you do things. What we see is that curious teachers sometimes try strategies that are used by the
teacher in the next class, but without reflecting on the actual problem that they want to solve or understanding
why the strategy works in a particular situation. What works for one situation, won’t always work in another. It’s
important therefore to stimulate classroom research. To reflect together on your practice and search for sources
that can help to find answers ignites a learning process for professionals. In order to be able to tackle the needs
of the 21st century, teachers will need to be creative; to experiment with their practice and try out new approaches to teaching and learning and designing curriculum. Special conditions are needed in schools to facilitate
this. Schools have to be places where teachers can develop the intellectual confidence to explore new ideas, to
ask questions and to make mistakes from which they can learn. Also, schools and teachers are better off if they
aren’t isolated. Connectedness with other schools leads to new opportunities. It’s about combining communities of practice in which teachers and school specialists from different schools learn from one another.”
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 PLG GOED LEZEN!

GOED LEZEN IS
MEER DAN TECHNIEK
ALLEEN

Zie de
boekentip op
pagina 19 va
deze Marktplan
ats

De Professionele leergemeenschap (PLG) Goed Lezen! is in het schooljaar 2009-2010
gestart. Een PLG beoogt meer te zijn dan alleen een netwerk dat ervaringen uitwisselt.
De professionaliteit schuilt in de houding van voortdurend onderzoek gericht op
verbetering1. In onze PLG Goed Lezen! gaat het vooral om het leren van elkaar, waarbij
de dialoog een middel is om een gezamenlijke werkelijkheid te creëren.

TEKST:

Onderzoek

Vervolg

ANNEMARIE

In november/december 2009 is de
vragenlijst ‘Goed Leesonderwijs’ naar
alle scholen gestuurd. De antwoorden op deze vragenlijst zien wij als
de nulmeting van het leesonderwijs
op de scholen van Agora. Uit deze
vragenlijst kwam onder andere naar
voren dat de aanpak van de 25%
zwakste lezers nog niet op orde was
en dat de leerkrachten hier graag in
ondersteund wilden worden. De PLG
Goed Lezen! besluit de verbetering
van het leesonderwijs aan de zwak
presterende lezers prioriteit te geven.

In onze gesprekken over goed
leesonderwijs signaleren we dat in de
methoden en dus ook in de praktijk
veelal een ontkoppeling is (ontstaan)
van leestechniek, leesbegrip en leesbeleving. In veel scholen is ingezet op
verbetering van het technisch lezen,
waarbij het snel en correct lezen het
meest wordt benadrukt. Echter, snel
en correct lezen alleen maakt een
leerling nog niet tot een vloeiende lezer, als het tekstbegrip ontbreekt. Met
name dit laatste is een vergeten item.
Literatuur vertelt ons dat meer en anders inzetten op vloeiend lezen nodig
is om de doelen voor begrijpend lezen
te behalen2. Nu nog ligt de nadruk te
veel op snel en correct, waarbij tekstbegrip te veel achterwege blijft.

VAN SON
LEDEN VAN DE PLG:
CARLA MANTEL
CATHY HERMANS
MIGNON HOMMES
SIMONE HERMANS
ANNEMARIE
VAN SON

Interventies
Links
Uitleg notitie
‘Lezen zoals je
praat’: http://www.
youtube.com/watch?
v=awO5XidWKEk&f
eature=youtu.be
Uitleg Connect
‘Vloeiend Lezen’:
www.leraar24.nl/
video/2616

Notes
Uit de notitie
van netwerk naar
professionele
leergemeenschap
(Spies & van Son)
2
Notitie CPS ‘Lezen
zoals je praat’
1
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De PLG heeft in schooljaar 2010-2011
vier bijeenkomsten georganiseerd, die
vooral bedoeld waren voor leerkrachten van groep 3 en 4. Tijdens deze bijeenkomsten werden de drie Connectprogramma’s, te weten: Klanken en
Letters, Woordherkenning en Vloeiend
Lezen en het Ralfi-programma besproken. De thema’s klassenmanagement,
effectief leesonderwijs, handelingsgericht werken (HGW), leesbeleving,
signaleren en doelen stellen zijn ook
aan bod gekomen. In het schooljaar
2011-2012 is er voor de groepen
1-2 specifiek nog een bijeenkomst
geweest over het protocol Leesproblemen en Dyslexie. Deze bijeenkomst is
ontstaan vanuit de gedachten dat juist
de observaties en interventies in de
onderbouw essentieel zijn om goed
leesonderwijs te kunnen geven.

Koppeling techniek
en begrip
Dit start al in de kleutergroep, waar
interactief wordt voorgelezen. Begin
groep 3 zijn de meeste leerlingen
vooral aan het decoderen. Chambers
(1991) zegt in zijn boek ‘De leesomgeving’ dat het leesproces uit een
serie activiteiten bestaat, waarvan
het decoderen, het ‘losmaken’ van de
woorden van de pagina, er slechts één
is. De leerlingen die in de tweede helft
van groep 3 wel de letters beheersen
maar nog te veel tijd en werkgeheugen gebruiken om de woorden te ontcijferen, zijn vooral van de leerkracht
afhankelijk voor het begrijpen van

de tekst. Voor alle kinderen is het
belangrijk dat de leerkracht (informatieve) teksten bespreekt, waardoor er
achtergrondkennis en woordenschat
wordt opgebouwd. De leerkracht is
model, stelt hardop vragen over de
tekst en doet voor hoe hij/zij de tekst
interpreteert. Voor de zwakst presterende leerlingen is herhaald lezen in
een kleine groep onder begeleiding
van de leerkracht een cruciale interventie, die erop gericht is de woordidentificatie te vergroten om te komen tot betekenisverlening. Vloeiend
lezen moet tekstbegrip makkelijk en
mogelijk maken. Herhaald lezen en
het koppelen van techniek en begrip
kan met het Connect-programma
Vloeiend Lezen en vanaf groep 5 kan
dat ook met de Ralfi-methode.

Onderzoeksvraag
De PLG wil zich de komende periode
verder verdiepen in de koppeling van
leestechniek, leesbegrip en leesbeleving. De onderzoeksvraag is nog niet
geformuleerd. Wij nodigen u uit om
te reageren. Uw opmerkingen, tips en
suggesties zijn van harte welkom.

Informatie
Op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van
leesonderwijs? Kijk op intranet bij de
PLG Goed Lezen! De informatie, die
tijdens bovengenoemde bijeenkomsten besproken is, vindt u hier ook
terug. <<

PLG MEERBEGAAFDEN



PASSEND ONDERWIJS
VOOR MEER- EN
HOOGBEGAAFDE
KINDEREN
EEN AANZET TOT BELEID
In oktober 2011 start de Professionele
leergemeenschap (PLG) Meerbegaafden met een
algemene bijeenkomst, waarbij alle scholen van Agora
uitgenodigd zijn. Een groep met vertegenwoordigers
van dertien scholen heeft aan de oproep gehoor
gegeven en is aanwezig. Na het inventariseren van de
behoeften die er leven op de verschillende scholen,
is de conclusie dat beleid rondom meerbegaafden
nogal verschilt. Er blijkt een duidelijke behoefte te
zijn aan beleid, maar ook aan leerlijnen voor deze
doelgroep, een signaleringsinstrument en tenslotte,
niet onbelangrijk, een verkenning van materialen
die ingezet kunnen worden als verrijkings- en
verdiepingsstof.
Tijdens de bijeenkomst kiezen we ervoor om een
stuurgroep te formeren van vijf personen. Deze
groep vormt de kern, de binnenring van de PLG, met
daaromheen een kring van vertegenwoordigers van
belangstellende scholen binnen Agora.
Het doel van de PLG is om met en van elkaar te leren,

door o.a. kennis op te doen rondom meerbegaafdheid,
rondom het werken met plusgroepen, door
instrumenten en materialen met elkaar te delen. Door
de kennis te delen met elkaar worden de deelnemers
van de PLG en daarmee de scholen meer toegerust.
We besluiten om, naast de stuurgroepvergaderingen,
telkens een school gastschool te laten zijn, waarbij
de school ‘good practices’ laat zien en de deelnemers
van informatie voorziet. De notulen, uittreksels van
boeken en artikelen en reeds ontwikkeld beleid
worden op intranet geplaatst, zodat iedereen er
gebruik van kan maken.

TEKST:
MARJAN TROMP
LEDEN VAN DE PLG:
MARC VAN DE GEER
MONIQUE DE JONG
GABRIELLA LOCATELLI
TINY NACHBAR
MARJAN TROMP

Waarom is er een PLG Meerbegaafden in
het leven geroepen?
In de visie van Agora staat beschreven dat we uitgaan
van kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen;
met als doel het optimale uit ieder kind te halen. Dit
onderwijs is breed, passend en opbrengstgericht.
Het meerbegaafdenbeleid is onderdeel van Passend

2002: INITIATIEFGROEP AANDACHT VOOR ONDERPRESTEREN

A
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GEHANDICAPT

MINDER
BEGAAFD

INTELLIGENT

ZEER INTELLIGENT

MEER
BEGAAFD

HOOG
BEGAAFD

13,6%

2,3%

NORMAAL
68% VAN DE BEVOLKING

2,3%

13,6%

34,1%

34,1%

IQ

<2,5 = MENSA

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

I

mp 7

 PLG MEERBEGAAFDEN
onderwijs. We spreken bewust over meerbegaafden
en niet specifiek over hoogbegaafden. Deze laatste
groep is een percentage van ongeveer 2% van de
schoolpopulatie, terwijl de groep meerbegaafden
een veel bredere groep, zo’n 16% van de hele
schoolpopulatie, omvat.
Op alle scholen is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd
in de hulp aan kinderen die dreigen uit te vallen. Veel
programma’s zijn gericht op de extra ondersteuning
aan deze groep.
Bij de invoering van het handelingsgericht werken
staat de behoefte van ieder kind centraal en richten
we ons meer op de kinderen die beter dan het
gemiddelde kind scoren. Ook deze groep kinderen
heeft uitdaging nodig én de nodige instructiebehoefte.
Veel scholen binnen onze organisatie werken reeds
met het compacten en verrijken bij rekenen en taal en
er is ook sprake van de organisatie van plusgroepen
en/of plusactiviteiten.

De onderzoeksvraag van de stuurgroep
We hebben als stuurgroep de volgende
onderzoeksvraag gesteld:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen van
de doelgroep uitdaging krijgen op hun niveau, zodat
zij hun kennis vergroten, kunnen samenwerken, leren
leren en in contact komen met gelijkgestemden, zodat
dit leidt naar een maatschappelijk relevante uitstroom?
 Wat betekent dit vervolgens voor ons onderwijs?

 Wat betekent dit voor de leerkrachtattitude?
 Hoe nemen we ouders mee in dit proces?

Deze onderzoeksvraag willen we uitzetten in
de organisatie door onder alle scholen een
behoeftepeiling te houden. Daarnaast zijn we van
plan om de deskundigheid rondom meerbegaafdheid
te vergroten door o.a. een scholingsaanbod te
creëren, lezingen te verzorgen voor leerkrachten en
ouders. Uiteindelijk komen we met een voorstel voor
meerbegaafdenbeleid binnen onze organisatie.

Wat is meerbegaafdheid?
Intelligentie is een belangrijke factor voor
meerbegaafdheid. Intelligentie kan gemeten worden
door middel van een intelligentietest.
In het algemeen spreekt men van meerbegaafdheid bij
een IQ van rond de 120. Van hoogbegaafdheid wordt
gesproken bij een IQ van 130 of hoger.
Intelligentie is geen garantie voor meerbegaafdheid.
Andere factoren die meespelen zijn:
 een creatief denkvermogen
 doorzettingsvermogen
 taakgerichtheid in hoge mate
Daarnaast zijn ook omgevingsfactoren van invloed bij
het tot ontwikkeling komen van meerbegaafdheid.
Het onderstaand model van Renzulli en Mönks laat
zien dat het gezin, de school en leeftijdsgenoten een
belangrijke rol spelen.

SCHOOL

VRIENDEN

MOTIVATIE

CREATIVITEIT

BUITENGEWONE
CAPACITEITEN
= HOOGBEGAAFDHEID

GEZIN
Literatuur
E. van Gerven (red.).
Handboek
Hoogbegaafdheid.
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FIGUUR 1: TRIADISCH MODEL
RENZULLI EN MÖNKS (1995)

MODEL VAN TALENT EN ONTWIKKELING (MTO)
JAN KUIPERS (2010)
Kunnen
doorzetten als
het moeilijk is

Fouten durven
maken en hulp
durven vragen

Kunnen
nadenken over
hoe je een taak
maakt

Tegenslagen
kunnen verwerken, kunnen
omgaan
met kritiek

Gedisciplineerd
en geconcentreerd kunnen
werken

Voor jezelf op
kunnen komen

Vertrouwen
hebben dat je
het goed kunt

De kracht in jezelf

Je hebt
aanleg
om goed te
leren

WIJZE VAN LEREN
De overgang van iets niet
weten, kennen en kunnen naar
wél weten, kennen en kunnen

Je kunt hoge
prestaties
leveren

De kracht van je omgeving

Hulp van je
ouders

Juffen en
meesters die jou
begrijpen en goed
helpen

Moeilijke en
uitdagende
leerstof

Om voor deze kinderen een passend leerstofaanbod
te creëren is differentiatie in de vorm van verdieping
een voorwaarde.
Kinderen die meerbegaafd zijn denken anders
dan hun leeftijdsgenoten. Zij zijn in staat om grote
denksprongen te maken en zijn sterk in het leggen
van verbanden. De leerstof moet zodanig zijn, dat
het kind uitgedaagd wordt om te kunnen leren en te
leren leren.
De factoren die hierbij een rol spelen worden
weergegeven in het schema van Jan Kuipers.
Dit vraagt van een leerkracht dat hij/zij:
1. in een vroegtijdig stadium mogelijk
meerbegaafdheid kan signaleren (dit is met name
een taak voor de leerkracht in de kleuterbouw).
2. een leerstofaanbod kan bieden op een
complexer niveau, bijv. door het compacten van de
normale leerstof met als doel te kunnen verrijken,
waarbij een verrijkingstaak niet alleen op het
wat, maar ook op het hoe ingezet wordt (het zgn.
uitbreiden van de metacognitie).
3. goed overleg heeft met de ouders en deze
meeneemt in de ondersteuning van het kind.
Kortom, het doet een beroep op de nodige kennis
rondom meerbegaafdheid van de leerkracht.
Daarnaast is een professionele, lerende houding nodig.

De kinderen
uit de groep
begrijpen jou

Deelname aan
(hobby)clubs of
verenigingen

Bijzondere
gebeurtenissen
in je leven

binnen de organisatie en de daarvan afgeleide scholen
een breed draagvlak aanwezig dient te zijn.
De wijze waarop de aanpassingen worden gerealiseerd
kan per school verschillen. Deze aanpassingen
kunnen buiten (bijv. door plusklassen), maar ook
goed binnen de eigen school- en klassenorganisatie
gerealiseerd worden. <<

Beleid rondom meerbegaafdheid
Het voorgaande vraagt om beleid rondom
meerbegaafdheid. Eén van de voorwaarden is dat er

Een leerling van De Rietvink.
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 PLG TAAL

TAAL: EEN ONDERDEEL
VAN ALLE VAKKEN
TEKST:
WILMA DE WAARD
LEDEN VAN DE PLG:

Taal is de basis van ons onderwijs. Probeer maar eens een gymles te geven zonder één woord te zeggen.
Het zal misschien nog wel lukken met behulp van gebarentaal, maar ook dat is een taal.
Taal vormt een wezenlijk onderdeel van ons lesaanbod en eigenlijk is het best vreemd dat we aparte
lessen en oefeningen in taal bedenken, terwijl onze leerlingen in alle vakken taal gewoon toepassen.

(BINNENKRING)
WILMA DE WAARD
COBY VAN LEIJEN
LYDIA SOMMEIJER
CLAUDIA GROOT

3

1
2
Literatuur
Hereijgens, C. & van
den Berg, M. (2011).
Kwaliteitskaart Tips voor
betere spellingresultaten.
Opgehaald van http://
www.taalpilots.nl/
implementatiekoffer/
inhoud/spellenenstellen
Pameijer, N.K., Beukering,
J.T.E. van & Lange, S. de
(2009). Handelingsgericht
werken, een handreiking
voor het schoolteam.
Leuven: Uitgeverij Acco.
Paus, H., Beek, A. van der,
Peters, S. & Rutten, M.
(2004). De taalcoördinator
werkt! Enschede: Stichting
leerplanontwikkeling
(SLO).
Schraven, J.L.M. (2011).
Zo leer je kinderen (lezen
en) spellen. Tijdschrift Taal
3, 58 – 60.
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Het taalonderwijs wordt onderverdeeld in vier
domeinen:
1. MONDELING TAALGEBRUIK
2. LEZEN
3. SCHRIJVEN
4. WOORDENSCHAT
Met het domein ‘lezen’ houdt de PLG Goed Lezen zich
bezig. Er is dus alle reden voor een nauwe samenwerking met deze PLG.

Taalcoördinatoren
In 2001 startte de eerste opleiding voor taalcoördinatoren en was er een nieuwe taak of functie ontstaan binnen het basisonderwijs (Paus, 2004). ‘De taalcoördinator’
heeft dus onlangs zijn tienjarig bestaan gevierd!
De taken van een taalcoördinator (Paus, 2004):
 Kennis hebben van de inhoud van het taalonderwijs
en op de hoogte blijven van vernieuwingen. Aandacht hebben voor individuele verschillen binnen het
taalonderwijs en voor tweedetaalonderwijs.
 Het coachen en begeleiden van collega’s binnen de
veranderingsprocessen op het gebied van taal.
 Opstellen van het taalbeleidsplan, waarbinnen de
goede en minder goede aspecten van het taalonderwijs van de eigen school worden geanalyseerd en
waarin maatregelen staan die leiden tot verbetering.

ABC
4

Een paar scholen van Agora zijn in het rijke bezit van een
taalcoördinator. In het voorjaar van 2010 hebben Rien
Spies en Annemarie van Son de taalcoördinatoren bij
elkaar geroepen en de vraag neergelegd of er behoefte
was aan contact en kennisdeling. Die behoefte was er en
langzaam ontstond de PLG Taal.

Organisatie PLG Taal
Het doel van de PLG Taal is om binnen Agora het taalonderwijs te versterken en het belang ervan extra onder de
aandacht brengen.
Elk jaar willen we op één onderdeel van de vier domeinen inzoomen met als doel mogelijkheden ter verbetering of ter inspiratie naar buiten te brengen, samen
kennis te delen door middel van onderzoek en door
participatie aan het landelijk netwerk taalcoördinatoren,
dat opgezet is door de Stichting Leerplanontwikkeling
(SLO). Dit jaar staat spelling centraal.

Speerpunt dit jaar: Spelling
Het doel van spellingonderwijs is: kinderen leren
woorden om te zetten in correcte schriftbeelden
(Schraven, 2011).
In feite is spelling een technische vaardigheid, waarbij
het gaat om ‘foutloos’ schrijven. Helaas vormt de
spelling van de Nederlandse taal geen logisch geheel,

maar hangt de techniek van het spellen met allerlei afspraken
aan elkaar. Die afspraken over de schrijfwijze van een woord
veranderen soms ook nog weer na verloop van tijd. Binnen
de spellingvaardigheid is geen enkele speelruimte; het is
goed of fout: aan een boom zitten geen ‘taken’ maar ‘takken’
(Schraven, 2011).
Schrijfwijze en woordbegrip hebben vaak direct met elkaar te
maken. Bijv. ‘pijl’ of ‘peil’; je hoort geen verschil. Auditief kun je het
verschil in betekenis alleen herkennen door het lidwoord toe te
voegen: de pijl en het peil. Op schrift is onmiddellijk te zien om
welke betekenis het gaat.
De PLG houdt zich momenteel bezig met de onderzoeksvraag:
Wat hebben kinderen nodig om goede ‘spellers’ te worden?
Hierbij kijken we naar de drie pijlers van het onderwijs: instructie,
inprenting en toepassen van het geleerde.

 INSTRUCTIE
Binnen het lees- en spellingonderwijs maken we onderscheid
tussen de klankzuivere en niet-klankzuivere periode. Elke
taalmethode start met de klankzuivere periode, met mkm
woorden als ‘boom’, ‘roos’ en ‘vis’. Goed luisteren en horen uit
welke klanken het woord bestaat vormt de basis. Hierop volgt de
eenduidige klanktekenkoppeling.
De niet-klankzuivere woorden kunnen geordend worden
naar hun schrijfwijze, bijv. woorden met aai, ooi en oei. Deze
drietekenklanken leer je aan met de regel: je hoort een ‘j’ maar
je schrijft een ‘i’. Je hoort dus iets wat je niet moet schrijven of je
hoort iets niet wat juist wel geschreven moet worden. Door het
begrip ‘drietekenklank’ te gebruiken leer je de kinderen dat deze
koppels dus altijd zo geschreven worden.
De instructie ‘onthoud de schrijfwijze van ‘mooi’ en alle woorden
die ook zo klinken schrijf je ook zo’ blijkt in de praktijk weinig
effectief.
Gebruik dezelfde spellingregels en termen (benamingen) door de
hele school (Hereijgens, 2011). Hebben we het over lettergrepen
of klankgroepen? Als je een woord kan verdelen in twee
klankgroepen bijvoorbeeld ‘ka-tten’ zeggen we dan: ‘na een korte
klank komen twee klinkers in de volgende klankgroep’ of praten
we over de ‘letterzetter’ of de ‘klinkerverdubbelaar’? Bespreek
binnen je school welke benamingen door de hele school heen
gebruikt gaan worden.
 INPRENTING
Ga altijd van horen naar schrijven (Hereijgens, 2011)! Het gaat
immers om het verletteren van klanken. Werkboekjes waar
kinderen de woordjes moeten invullen die ook al op de bladzijde
zelf staan, of waar boven de oefening staat –ng of –nk geven
eigenlijk alleen oefening in het overschrijven van woorden
(Schraven, 2011). De kinderen oefenen dan niet met spellen.
Een ander nadeel van veel methodes is dat de eerder aangeleerde
categorieën zo weinig herhaald worden. Je kunt dit opvangen
door elke spellingles te beginnen met een vijfwoordendictee
(Hereijgens, 2011).
Jose Schraven (2011) raadt zelfs aan om elke dag een kort
woorddictee te doen. Je kiest voor dit dictee woorden uit van

verschillende spellingcategorieën die eerder aan bod zijn
geweest. Tijdens het samen nakijken pas je hardop voordenkend
de spellingregels toe. Zo slijpt het spellingsysteem in en zal bij de
kinderen een spellingbewustzijn groeien.

 TOEPASSEN VAN HET GELEERDE
Het doel van spellingonderwijs is een soort eenrichtingsverkeer:
woorden/klanken worden omgezet (vertaald) in schriftbeelden.
Het doel van lezen is: schriftbeelden kunnen vertalen in klanken/
woorden. Er is een essentiële samenhang tussen lezen en spellen!
Kinderen kunnen de aangeboden woorden eerder lezen dan
schrijven. Niet alleen bij de start van het technisch lezen, maar ook
in de jaren daarna, blijft het zo dat de ‘moeilijke’ woorden eerst
gelezen kunnen worden en nog niet foutloos gespeld.
Benoem in de leeslessen, als een niet klankzuiver woord
gedecodeerd wordt, de spellingcategorie (Schraven, 2011). Zo help
je de kinderen de woorden te ordenen, waardoor herkenning en
het toepassen van de spellingregels makkelijker worden.

Handelingsgericht en opbrengstgericht
Geen enkele spellingmethode is perfect. Daarom is niet de
methode uitgangspunt van het spellingonderwijs, maar zijn de
doelen bepalend voor ons lesgeven.
Natuurlijk willen we dat alle leerlingen de gestelde doelen
bereiken. Door de cyclus van het handelingsgericht werken te
volgen, houd je het beste overzicht. De cyclus kent vier fasen met
daarin zes stappen (Pameijer, Beukering & Lange, 2009).

Fase 1: waarnemen en signaleren
Stap 1: verzamelen van leerling gegevens
(groepsoverzicht)
Stap 2: signaleren van leerlingen die extra begeleiding
nodig hebben (groepsoverzicht)
Fase 2: begrijpen en analyseren
Stap 3: benoemen van onderwijsbehoefte van de
leerlingen (groepsoverzicht)
Fase 3: plannen
Stap 4: clusteren van leerlingen naar onderwijsbehoefte
(groepsplan)
Stap 5: opstellen van het groepsplan
Fase 4: realiseren
Stap 6: uitvoeren van het groepsplan

De stappen 1, 2 en 3 staan in het groepsoverzicht. De stappen
4 en 5 verwerk je in het groepsplan. Een groepsplan heeft een
looptijd van ongeveer drie maanden. In het groepsplan staan de
spellingdoelen beschreven die in die periode gehaald moeten
worden. Deze doelen vormen het basisaanbod, in het plan komen
ook de minimumdoelen voor enkele subgroepjes te staan.
Bij de evaluatie van het groepsplan start de cyclus weer bij
fase 1. Zo houd je zicht op de doorgaande lijn binnen het spellingonderwijs van de school. Je weet ook meteen welke doelen
beheerst worden en waar nog aan gewerkt moet worden. <<

I

mp 11

 PLG HET JONGE KIND
Zie de
boekentip op
pagina 19 van
deze Marktplaats

HET JONGE
KIND IN BEELD
TEKST:
JOKE NIEUWLAND &
ANNEKE BAX
LEDEN VAN DE PLG:
ANNEKE BAX
MARIAN VAN

De Professionele leergemeenschap Het Jonge Kind is binnen Agora een kennisgemeenschap van
betrokken en deskundige onderwijsprofessionals. Het is het ontmoetingspunt om kennis over
jonge (risico) kinderen met elkaar te delen. Op het terrein van het jonge kind verkennen zij nieuw
terrein, volgen actuele ontwikkelingen en beoordelen innovatieve ideeën en werkwijzen op hun
bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk. De PLG Het Jonge Kind wil graag een aanspreekpunt zijn
voor alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van kwalitatief GOED onderwijs
voor jonge (risico) kinderen binnen Agora.

BENTHEM
HETTY KAMES
JOKE NIEUWLAND
MARGEETH
TIMMERMAN
ANNEMARIE VAN SON
ANNA STEVENS
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Kwalitatief GOED onderwijs kenmerkt zich door het
bieden van optimale ontwikkelingskansen aan alle
kinderen. Bij deze ontwikkelingsgerichte opvatting
is de ontwikkelingsbehoefte van het kind de basis
van leer- en ontwikkelingsprocessen. Initiatieven van
het kind en de bedoelingen van de leraar worden op
elkaar afgestemd. De leraar zorgt voor een zodanig
aanbod dat het kind zich zo optimaal mogelijk kan
ontwikkelen. Uitgangspunt is de ‘zone van de naaste
ontwikkeling’ (Vygotsky); er wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de natuurlijke ontwikkelingsfasen die
ieder kind doorloopt. De leraar heeft een begeleidende
en bemiddelende rol. Spelstimulering is daarbij de
leidende activiteit van een leraar aan jonge kinderen.

Je mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent
Maar nog niet kunt zijn
En je mag het worden
Op jouw manier
In jouw tijd
Gedicht van Anna Terruwe, z.j.

De ontwikkeling van kinderen kent individuele
variaties en tempoverschillen en verloopt
niet gelijkmatig of lineair. In hoeverre
ontwikkelingsverschillen tot een ‘risico’-ontwikkeling
leiden, wordt bepaald door de context (Ecologische
benadering van Bronfenbrenner & Ceci, 1994). De
ontwikkeling van het kind wordt opgevat als een
proces waarin biologische en omgevingsfactoren
vanaf de geboorte op elkaar inwerken.
De afgelopen jaren is het accent in de voor- en vroegschoolse opvang en educatie steeds meer komen te
liggen op het ontluikend leren met het oog op latere
lees- en rekenvaardigheid. We vergeten misschien dat
jonge kinderen personen in wording zijn. We moeten
hen ondersteunen bij het uitgroeien tot evenwichtige
persoonlijkheden. Uitgangspunt zijn de karakteristieken van het gedrag van jonge kinderen en hoe
we door middel van observatie variaties in de
ontwikkeling van kinderen kunnen waarnemen.
Aandacht zal moeten worden besteed aan de
invloed van de context op de kinderlijke ontwikkeling (Transactionele model). Dit model schetst de
wederzijdse beïnvloeding tussen sociale competentie
(het gedrag van het kind) en de sociale ondersteuning
(van de omgeving en de context). Dit proces leidt
tot wederzijdse verwachtingen, heeft invloed op het
zelfbeeld en beeld van anderen en tevens worden toekomstige situaties beïnvloed.
De vraag is of er eigenlijk wel jonge ‘risico’ kinderen
bestaan en waar eventueel het risico dan zit. De PLG
Het Jonge Kind gaat onderzoeken hoe de specifieke
onderwijsbehoeften van jonge kinderen in beeld
te brengen zijn. Hierbij zullen nut en noodzaak van
het toetsen van jonge kinderen ter discussie worden
gesteld. Het begrip ecologische diagnostiek zal verder
worden uitgewerkt, alsmede de consequenties van dit
denken voor de praktijk. Deze werkwijze sluit aan bij
de huidige inzichten over ‘handelingsgericht denken
en werken’ (Clijsen, Gijzen, De Lange & Spaans, 2007;
Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009).
Handelingsgericht werken gaat vooral om het kijken
naar kinderen; naar hun ontwikkeling, leerstijlen en
interesses. De consequenties die dit heeft moeten realistisch en uitvoerbaar zijn voor het aanbod, de houding en het handelen van de leraar. De aandacht van
de leraar moet vooral uitgaan naar het welbevinden
en de betrokkenheid van kinderen. Kortom, wanneer
we spreken over onderwijsbehoeften, dan betekent
dit dat we uitgaan van kenmerken en mogelijkheden
van kinderen; het gaat om hun karakter, hun interesses, de betekenis die zij verlenen aan activiteiten, de
eigen kennis en inzichten, hun vaardigheden en hun
eigen leerstijl.

Jamy is een gevoelig en sociaal
kind. Hij is goed in voetballen
en dieren verzorgen. Leren kan
hij niet zo goed. Hij krijgt al
jaren extra aandacht, maar zijn
prestaties blijven op D- en Eniveau. ‘s Nachts ligt hij erom
te huilen. Eigenlijk wil hij later
ook dierenverzorger worden.
Een mooi beroep. Waarom
wordt daar niet op ingezet?
Goorhuis-Brouwer, S.M.
De mythe van het vroege leren

Wat lastig voor leraren lijkt te zijn is het inschatten
van de onderwijsbehoeften van de zogenaamde
‘herfstkinderen’, die tussen oktober en januari op
school starten. Zijn zij toe aan de overgang van
groep 2 naar groep 3? Kinderen die langer profijt
hebben gehad van het aanbod via spel, lijken zich
breder te ontwikkelen. Door dit bredere fundament
vinden latere leerprocessen sneller plaats. Wanneer
jonge kinderen nog voor hun zesde jaar, zoals
‘herfstkinderen’, in een methodische leeromgeving
worden gezet, waarin ze om moeten kunnen gaan
met schriften en boeken, stilzitten en luisteren,
kunnen zij tekort worden gedaan in hun spelbehoefte
en daarmee in de ontwikkeling van de hersenen.
Veelal zal sprake zijn van kortdurend succes in groep
3, maar vervolgens zal het latere leren door gebrek
aan neurologische verbindingen moeizamer
verlopen. Logisch, want als leerstof aangeboden
wordt op het juiste moment (zône van de naaste
ontwikkeling) en op een manier die aansluit bij de
leeftijd, dan wordt er makkelijker geleerd en beklijft
het aanbod beter.
De leden van de PLG Het Jonge Kind hebben
vanuit hun ambitie in het schooljaar 2011-2012
kennis en ervaring opgebouwd en gedeeld met
betrekking tot kwalitatief GOED onderwijs aan jonge
kinderen (zo inclusief mogelijk). Kennis ontwikkelen,
delen en verspreiden is een gezamenlijke uitdaging
en verantwoordelijkheid. Deze kennis wil de PLG
Het Jonge Kind delen met het werkveld via cursussen,
studiemiddagen en gerichte ondersteuning in
scholen. <<
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 PLG OPBRENGSTGERICHT WERKEN

LEREN IN DE 21e EEUW
TEKST:
JOYCE DE VRIES &
MARJON DE BOER
LEDEN VAN DE PLG:
KEES VAN DIEST

De PLG Opbrengstgericht Werken is dit schooljaar
gestart. De groep is samengesteld uit mensen die
verschillende trainingen van Dr. Jay Marino over
Continuous Improvement hebben gevolgd.
In onderstaande tabel staat weergegeven wat de
doelstellingen van de PLG OGW zijn.

GERRIT KRAMER
MAARTEN CATNEY

Opbrengstgericht werken

ANNELIES DE JONG

Scholen verschillen sterk van elkaar in de opbrengsten
die ze realiseren. Deze verschillen zijn lang niet altijd
te herleiden tot leerling-factoren, maar veel vaker tot
school- en leerkracht-factoren.
Naarmate scholen meer opbrengstgericht werken zijn
de leerresultaten beter (Inspectie v.h. onderwijs, 2010).
2010)

CARLITA TEN BRINK
MARIJE RUTTE
GABRIELLA LOCATELLI
MARJON DE BOER
JOYCE DE VRIES
ONDERSTEUNING
VANUIT HET CVB DOOR:
RIEN SPIES

Kenmerken van scholen die opbrengstgericht
werken (Gelderblom 2010) zijn:
 Heldere ambitieuze doelen
 Zicht hebben op leerresultaten
 Professionaliseren van de
leerkrachtvaardigheden
 Onderwijskundig leiderschap op
alle niveaus
 Leren van en met elkaar
 Duidelijke focus
 Aandacht voor borging

Al deze punten komen terug in de tien kenmerken
van Agora scholen zoals in de visie van Agora
beschreven.

Opbrengstgericht werken is een bewuste,
systematische en cyclische werkwijze.
Op alle niveaus van de organisatie wordt ingezet
om de totale ontwikkeling van alle leerlingen te
verbeteren. Op grond van data worden doelen gesteld
en planmatig wordt aan de verbetering gewerkt
PDSA cyclus.
De doelen worden gesteld op alle niveaus: zie
afbeelding Alignment op de pagina hiernaast.
De 21e eeuw wordt gekenmerkt door voortdurende
verandering. Technologische ontwikkelingen spelen
hier een grote rol in. Deze veranderingen vragen om
anders leren. Bij Agora bieden wij het onderwijs dat
past bij het leren in de 21e eeuw. De focus ligt op
het aanleren van vaardigheden als samenwerken,
probleemoplossend vermogen, ICT geletterdheid,
creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale
culturele vaardigheden.

Ontwikkelingen; HGW en OGW
Binnen Agora wordt aan diverse ontwikkelingen
gewerkt. Deze ontwikkelingen zijn altijd gekoppeld
aan de visie, missie en de doelen van Agora.
Veel scholen werken al handelingsgericht (HGW), OGW
is hier een goede aanvulling op.
Het blijkt dat niet voor iedereen de samenhang tussen
HGW en OGW altijd even duidelijk is. Het lijkt of er
steeds iets nieuws bij komt. Het tegendeel is waar.
HGW en OGW gaan beide uit van doelgericht werken:
het stellen van ambitieuze doelen waaraan cyclisch

DOELSTELLINGEN PLG OGW

WAAROM

WAT

HOE

Hoge opbrengsten voor
alle scholen

Planmatig werken aan
verbetering

Invoeren van de PDSA cyclus
op alle niveaus

Professionaliseren van
leerkrachten

Kenniskring en trainingen

Het vormgeven van het
21e eeuwse leren en
vaardigheden

Werken volgens het
Lotusdiagram (Continuous
Improvement)

Een antwoord vinden op de
voortdurende veranderingen
in de maatschappij en
het aanpassen van het
onderwijsaanbod daarop
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AFBEELDING: ALIGNMENT

MINISTERIE
VAN OC&W

STICHTING
AGORA
SCHOOL

GROEP

LEERLING

gewerkt wordt. Beide benadrukken het niveau van
hoge verwachtingen.
In zowel HGW als OGW worden data verzameld over
taal, lezen en rekenen via een groepsoverzicht HGW of
een datamuur bij OGW, vertaald naar een groepsplan.
In beide werkwijzen wordt het groepsplan gezien
als een manier om de verschillen binnen een groep
hanteerbaar te maken. Zowel OGW als HGW hebben
een sterke voorkeur voor convergente differentiatie,
omdat uit onderzoek blijkt dat dit voor zwakke
leerlingen effectiever is dan divergente differentiatie.
De 1-zorgroute biedt de mogelijkheid om HGW
en OGW te combineren en te integreren, zowel op
schoolniveau, groepsniveau als leerlingniveau. HGW en
OGW hebben alles met elkaar te maken.
Het is niet óf-óf, maar én-én. HGW en OGW kunnen
elkaar verrijken en versterken en daarmee een
belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van
de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van
de opbrengsten. Het combineren van HGW en OGW
komt niet vanzelf tot stand. Het is een belangrijk
aandachtspunt bij invoering van de 1-zorgroute. OGW
moet bewust en systematisch ingebed worden in de
stappen die planmatig en cyclisch in de 1-zorgroute
gezet worden. Het vraagt een professionele en
opbrengstgerichte cultuur in school, waarin de
schoolleider een voortrekker dient te zijn.

Onderzoek
De PLG OGW heeft alle schooldirecties benaderd
om in gesprek te gaan. Het doel hiervan is om
helder te krijgen hoe ver de scholen al zijn en welke
ondersteuning ze nodig hebben van de PLG.

Literatuur
De gesprekken worden gevoerd aan de hand
van de volgende vragen:
 Op welke manier werkt de school aan
opbrengstgericht werken?
 Welke (meerjaren)doelen hebben jullie
geformuleerd voor OGW (zie doelen Agora in
Bouwen Aan Goed Onderwijs)?
 Welke belemmeringen ervaren of
voorzien de scholen bij het behalen van
de doelen?
 Wat heeft de school nodig om het planmatige
werken aan verbeteringen (verder) vorm te
geven?
 Op welke manier geeft de school het 21e
eeuwse leren vorm?
 Hoe kan het trainingsaanbod de scholen
bij bovengenoemde onderwerpen
ondersteunen?

Naar aanleiding van de gesprekken zal de PLG OGW
per school een passend aanbod genereren. De PLG
zal de scholen ondersteunen bij het vormgeven van
OGW en het 21e eeuwse leren, d.m.v. trainingen en
gesprekken.

Tot slot
De PLG OGW heeft dit jaar een goede start gemaakt.
In mei heeft de PLG de scholen van Jay Marino in
Peoria, Illinois bezocht. Door good practices en
kennisuitwisseling zullen we het continue verbeteren
en het bouwen aan goed onderwijs binnen Agora nog
beter vorm kunnen geven. <<
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INTERVIEW

DATATEAMS BRENGEN
STRUCTUUR IN
VERBETERACTIES
MARIJE RUTTE EN IRENE
JANSEN WERKEN OP
SBO-AGORA (SJALOM EN
PETRASCHOOL). IRENE
ALS COÖRDINATOR OP DE
PETRASCHOOL, MARIJE
ALS INTERN BEGELEIDER
OP BEIDE LOCATIES.
ZIJ ZIJN NAUW
BETROKKEN GEWEEST
BIJ DE START EN DE
WERKZAAMHEDEN VAN
HET DATATEAM OP DE
SCHOOL.
EEN DATATEAM KAN
GEZIEN WORDEN ALS
EEN PLG, MAAR DAN OP
SCHOOLNIVEAU.

INTERVIEW: YVONNE DIJKEMA
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1

Wat is een datateam?

2

Wat was de aanleiding om datateams op te starten?

3

Welke onderwerpen hebben jullie als datateam opgepakt?

Een datateam is een groep collega’s, die op zoek gaat naar verbetermogelijkheden.
Je inventariseert knelpunten en kijkt hoe deze opgepakt kunnen worden? Je gaat
verbetertrajecten in, gebaseerd op de verzamelde data van het kind, gebruikmakend van de
PDSA-cyclus (Plan Do Study Act).

Op onze school is het onderwijsconcept veranderd; van leerwerkplaatsen naar het
werken met methodes. Daarnaast moesten we, op basis van een inspectierapport,
een verbetertraject inzetten. Wij hebben vorig jaar de cursus Continuous Improvement van
Jay Marino gevolgd en eigenlijk viel daarin alles samen. Het was een mooi moment om het
opbrengstgericht werken in de praktijk meer inhoud te geven.
Schooljaar 2009-2010 was een lastig jaar voor de school en eigenlijk vond iedereen het fijn
om, op een gestructureerde manier, te werken aan verbeteringen. Er moest weer stabiliteit in
de school komen en de PDSA-cyclus bood een duidelijke leidraad.
We zijn gestart met drie datateams; één voor iedere locatie. Uiteindelijk werkte dat niet,
omdat de teams zo zijn gekrompen. We hebben nu één datateam, waar we allemaal deel
van uitmaken. Het is van groot belang om echt inhoudelijk te praten over het onderwijs.
Iedereen moet een nieuwe manier van werken leren en dan is het goed om dat met elkaar
te delen. Iedereen realiseert zich dat de focus permanent moet liggen op de kwaliteit van
ons onderwijs.

De teamleden komen met onderwerpen uit de praktijk. We werken sinds vorig
schooljaar met veel nieuwe methodes en er zijn vragen hoe dat in de praktijk
het beste vormgegeven kan worden. Ook vanuit het inspectierapport werden onderwerpen
aangedragen die in het datateam aan bod kwamen.
Bij de nieuwe rekenmethode liepen we tegen het probleem aan dat er teveel verschillende
niveaus in één klas waren, waardoor je het als leerkracht bijna niet kon bolwerken. Dat gaan
we dan met elkaar bespreken; hoe gaat het nu? Wat zouden we willen? Iedereen komt met
informatie en we spreken af hoe we het in de klas gaan uitvoeren. Als het terugkomt in het
datateam kijken we hoe de praktijk is, of het werkt en of we het kunnen borgen. En als het nog
niet werkt, bekijken we wat we anders kunnen doen.
We hebben een missie van de school geformuleerd en op basis daarvan heeft iedere leerkracht
voor de eigen klas missie en visie, groepsregels en doelen vastgesteld. Daar praten we over
binnen het datateam.
We hebben ook stappen gezet in het passend lesmodel, waarbij je duidelijk de start van de les
aangeeft en vertelt wat het doel is van de les. Je eindigt met een samenvatting en bekijkt of het
doel is bereikt. We zijn hiermee begonnen met taal. De één doet het vanzelfsprekend, ook voor
andere vakken, en bij de ander gaat het langzamer. Het is de bedoeling dat deze manier van
instructie geven als doorgaande lijn wordt opgepakt, om de opbrengsten van kinderen
te vergroten.
Soms brengen leerkrachten problemen met individuele kinderen in, bijvoorbeeld als het
gaat over gedrag. Met elkaar bespreken we dan of een bepaalde aanpak zou kunnen werken.
Een volgende keer komt dat terug. Heeft het gewerkt? Heeft het niet gewerkt? Waarom? Kan
het anders? En dan gaat de leerkracht met deze feedback weer aan de slag. Als het wel heeft
gewerkt, dan weet je dat die bepaalde aanpak goed bij dat kind past. Ook dit is verbetering van
opbrengsten van een kind, maar dan op gedragsniveau.

Kun je zeggen dat de PDSA-cyclus de basis vormt voor het werken
in datateams?

4

Ja, door op die manier te werken breng je structuur in de verbeteracties. Het is ook een hulpmiddel om
tot professionalisering te komen van mensen in het algemeen. Het is de bedoeling dat mensen zelf gaan werken
om het onderwijs te verbeteren. Het is ook leuk dat je gaat zien dat je zelf, als leerkracht, een grote rol speelt in de
opbrengsten van je leerlingen. Dat motiveert heel erg.
We moeten af van het idee dat je iets niet goed doet. Zijn er dingen die anders kunnen, die beter zouden zijn, die
leiden tot verbetering? Dat geldt ook voor klassenconsultaties, voor coachen. Uitgangspunt is dat iedereen zijn
sterke kanten heeft. Dat doe je met kinderen ook. Je gaat uit van sterke kanten en daarnaast zijn er dingen die
anders zouden kunnen, die beter zouden kunnen. Zo creëer je een professionele schoolcultuur.
Het haalt je ook weg van ‘je eilandje’. Een groepsleerkracht is vaak alleen. Je doet de deur dicht en wie ziet en hoort
je verder nog? Eigenlijk is dat helemaal niet wenselijk. Je moet open zijn, anders heb je ook geen continuïteit in
de school. Iedereen doet het dan op zijn eigen manier. Iedereen is een eigen persoon en dat mag, maar een kind
moet zich kunnen doorontwikkelen en dat kan alleen als er een bepaalde lijn in zit.

Zouden jullie andere scholen aanraden om met datateams te
gaan werken?

5

Zeker! Vooral als je opbrengstgericht werken inhoud wilt geven. Je zou een datateam per bouw
kunnen opzetten, voor het uitwerken van verschillende verbetertrajecten. Of je zou er voor kunnen kiezen om
een datateam per onderwerp in te richten. Een nadeel daarvan is dat de groepen in de onderbouw tegen andere
problemen aanlopen dan groepen in de bovenbouw. Je zou het ook kunnen doen op basis van Cito-opbrengsten.
In het onderwijs ben je altijd bezig met verbeteringen, maar door het werken in datateams zit er structuur in. Het
is ook belangrijk om te kijken hoe het nu is; de nulmeting, gebaseerd op data. Hoe doe je het nu? Hoe ga je nu met
die verschillende niveaus om? Wat doe je zelf? Hoe geef je instructie? Dat zijn ook allemaal data. Wat dat betreft is
het woord ‘data’ niet zo handig gekozen, want veel mensen denken dan aan cijfermateriaal. Het zijn niet alleen de
cijfertjes van de CITO en methode gebonden toetsen, maar ook al je observaties en gesprekken met kinderen.
In datateams praat je over de inhoud van je onderwijs en dat is mooi! Het is geen vergadering over wie het hek
op slot doet en andere organisatorische dingen. Het gaat over de inhoud en de verbetering van je onderwijs. Dat
zet mensen in een heel andere houding dan bij een gewone vergadering; een actieve houding. Je komt bij wat
mensen raakt, waar ze de hele dag mee bezig zijn, waar ze voor gekozen hebben. <<

AGORA

BOEKEN
1

T IP

DE PREVENTIEPIRAMIDE
PREVENTIE VAN PROBLEEMGEDRAG IN HET ONDERWIJS.
Het functioneren op school wordt vaak doorkruist door uiteenlopende vormen van
probleemgedrag, zoals pesten, agressie, maar ook naar binnen gekeerd probleemgedrag
zoals automutilatie, anorexia en zelfmoordneigingen. Hier duikt preventie op; beter
voorkomen dan genezen. De preventiepiramide is een model voor integrale preventie dat
orde schept in het complexe preventielandschap en dat bijdraagt tot de ontwikkeling van
een positief preventiebeleid op school. Een lange reeks concrete preventiemaatregelen
wordt kort beschreven en gesitueerd binnen de piramide. Het boek vormt in die zin een
unieke combinatie van een transparant en goed werkbaar kader zoals de praktijk dit
uitwijst, tegen een stevige theoretische achtergrond enerzijds en een rijke illustratie aan
voorbeelden anderzijds.
 Johan Deklerck & Kees van Overveld. 2011 I ISBN 9789033485138 I Uitgeverij Acco
Meer boekentips op pagina 19, 30 en 33
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 EEN PROFESSIONELE EN LERENDE ORGANISATIE

AGORA
ALS PROFESSIONELE
LEERGEMEENSCHAP
TEKST: RIEN SPIES

PERSOONLIJK
MEESTERSCHAP

MENTALE
MODELLEN

GEMEENSCHAPPELIJKE
VISIE

Al jaren proberen onderwijsorganisaties ‘lerende organisaties’ te worden. De visie die Peter Senge
in zijn boek ‘De vijfde discipline’ verwoordde kwam als een vanzelfsprekendheid in het onderwijs.
De vijf disciplines zijn: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie,
teamleren en systeemdenken. De laatste verbindt de eerste vier als de vijfde discipline en moet de
lerende organisatie waar maken. De lerende organisatie is te bereiken door lerende medewerkers.
Daarbij gaat het zeker niet alleen om het volgen van cursussen. Sterker nog, het gaat vooral om het
samenspel van de genoemde disciplines.

Een onderwijsorganisatie als ‘lerende organisatie’.
Logischer kan het niet, zouden we kunnen zeggen.
Niets is minder waar. Onderwijsorganisaties hebben
er veel moeite mee het ‘leren’ centraal te stellen.
Onderwijsorganisaties zijn vanuit de traditie gericht
op het ‘onderwijzen’, het overdragen van kennis en
het aanleren van vaardigheden. Natuurlijk hoort dat
ook bij leren, maar het gaat niet om hetzelfde. Om
kinderen recht te doen, het beste uit hen te halen,
zullen we de focus moeten verleggen van ‘onderwijzen’
naar ‘leren’. Dat leren is daarbij een constante activiteit
van verandering: kennis opdoen, vaardigheden
leren, aanpassen, anticiperen, ontdekken, groeien,
ontwikkelen, creëren, (na)denken etc.
Om ons onderwijs te verbeteren en een werkelijk
lerende organisatie te worden, zullen de medewerkers,
de leraren met name, ook moeten blijven leren, gericht
op het leren van de kinderen.
Agora wil een lerende organisatie zijn, een
kenniscentrum worden, een academie voor
professionals, die het leren van kinderen als
uitgangspunt wil nemen. Maar hoe doen we dat?
Een zeer krachtige manier om het leren op gang
te houden is het vormen en laten vormen van
Professionele Leer Gemeenschappen. Kleine
groepen professionals, die samenwerkend met
elkaar onderzoek doen naar verbeteringen van het
onderwijs, waardoor kinderen beter gaan leren of
geholpen worden bij het leren. Agora stimuleert dat op
allerlei manieren en hoopt dat er in alle lagen van de
organisatie PLG’s aan het werk gaan.
Een PLG kan op schoolniveau gevormd worden
door leerkrachten die in een bouw als een datateam
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regelmatig bij elkaar komen en de resultaten van de
kinderen analyseren en uit die analyse verbeteringen
in het onderwijs aanbrengen. PLG’s kunnen aan het
werk zijn rondom thema’s die in de school van belang
zijn, zoals het rekenonderwijs, sociaal emotionele
ontwikkeling, creativiteit etc. Bovenschools zijn er
inmiddels al zo’n twaalf PLG’s aan het werk die al
samenwerkend kennis creëren, oplossingen bedenken
voor dagelijkse problemen, trainingen verzorgen,
leermateriaal maken, programma’s schrijven etc.
PLG’s kunnen bestaan uit mensen die elkaar dagelijks
ontmoeten, een gelijke functie hebben, bijvoorbeeld
leraar in de bovenbouw van school A, maar kunnen
ook gevormd worden uit verschillende medewerkers
van verschillende scholen in verschillende functies.
Van belang is wel, dat er iets gemeenschappelijks is:
een gedeeld werkveld, een gedeelde interesse of een
gedeelde uitdaging. In een PLG delen de deelnemers
een praktijk en doen gezamenlijk onderzoek in die
praktijk ter verbetering van diezelfde praktijk.
Professor Eric Verbiest geeft in dit nummer van
Markplaats aan dat de professionele cultuur gericht is
op het leren van de leerlingen, dat het leren gericht is
op het leren van elkaar en dat de gemeenschap een
collectief proces beoogt.
Leren wordt op deze manier ‘duurzaam leren’. Het
verankert in de organisatie, doordat het verankert in de
lerende medewerkers.
Bij Agora hebben de bovenschoolse PLG’s inmiddels
een vaste plek in de organisatie gekregen en
worden door hun activiteiten ook zichtbaar. PLG’s
op schoolniveau zijn in de visie van Agora nog
belangrijker. Kleine samenwerkende teams, die
verantwoordelijkheid delen over groepen kinderen in

bijvoorbeeld ‘units’, of ‘samenwerkende bouwen’ zijn
de meest sterke vormen van PLG’s, omdat zij dagelijks
samenwerken in een team en leiderschap (over
bijvoorbeeld de leerlingen en het onderwijsleerproces)
met elkaar delen. Deze PLG’s werken dagelijks op basis
van de PDSA-cyclus; onderzoeken, plannen, voeren
uit, evalueren, stellen bij en wellicht het belangrijkste:
zij geven elkaar direct professionele feedback. In een
PLG ben je gewend elkaar aan te spreken op gedrag en
resultaat.

Ideeën zijn altijd welkom en ondersteuning kan
altijd gegeven worden. Agora nodigt uit om met
elkaar in gesprek te komen om werkelijk een ‘lerende
organisatie’ te worden, gericht op het leren van
leerlingen en medewerkers. <<

TEAMLEREN

SYSTEEMDENKEN

Agora wil het werken in PLG’s graag stimuleren en
ook faciliteren. Dat kan zowel door geld en middelen
als ICT, tijd en ruimte. Bovenschools gebeurt dat al,
op schoolniveau kan dat ook. Vaak gaat het daarbij
om het verleggen van de focus. Iedereen, niet
alleen de leidinggevende, moet het continu leren
stimuleren, kennis laten delen en met elkaar in een
resultaatgerichte werksfeer komen.

AGORA

BOEKEN

T IP S

2

VAN KLEIN TOT GROOT
DE ONTWIKKELING VAN HET JONGE KIND.
Dit is een boek over de ontwikkeling van het jonge kind met bijdragen van
deskundigen van uiteenlopend pluimage en onderwerpen als:
Sociale voelsprieten van het jonge kind - Jan van der Ploeg
Speelgoed en jonge kinderen - Marianne de Valck
Taalachterstanden bij peuters en kleuters, een moderne hype - Sieneke Goorhuis-Brouwer
Voldoende slaap voor ieder kind - Monique L’Hoir
Eens agressief, altijd agressief? - Jan van der Ploeg
Psychosociale problemen bij 4-7-jarigen - Jan Janssens, Lisanne Stone, Roy Engels en
Rutger Otten
 2012 I ISBN 9789044128703 I Garant Uitgevers nv

3

LEZEN.. DENKEN.. BEGRIJPEN!
HANDBOEK BEGRIJPEND LEZEN IN HET BASISONDERWIJS.
Lezen en begrijpen wat je leest zijn onmisbare vaardigheden om mee te kunnen doen in de
maatschappij. Daarom is het belangrijk dat kinderen goede en zelfstandige lezers worden.
Dan zijn ze in staat verschillende soorten teksten te lezen en te begrijpen.
Hoe maakt u van lezende kinderen begrijpende lezers? Welke vaardigheden vraagt dit van
de leerkracht? Hoe zorgt u voor een goede opbouw van de les begrijpend lezen? En hoe
krijgt u zicht op de leesontwikkeling van leerlingen?
 Karin van de Mortel & Mariët Förrer (2010) I ISBN 978-90-6508-626-6 I
Uitgeverij CPS
Meer boekentips op pagina 17, 30 en 33
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 PLG GROEP 8

ZIJN WIJ EEN NETWERK
OF EEN PLG?
EEN WORSTELING VAN WELWILLENDE LEERKRACHTEN

TEKST:
ROB DE VRIES
DE PLG GROEP 8 IS
TOEGANKELIJK VOOR
ALLE LEERKRACHTEN
VAN AGORA DIE EEN

Een bestaand netwerk tot professionele leergemeenschap ontwikkelen. Dat was de taak waartoe de
leden van het netwerk groep 8 uitgedaagd werden door de projectgroep Kenniscentrum.
Dat idee werd met wisselend enthousiasme ontvangen. Ieder lid van het netwerk maakte daarbij een
inschatting wat ze zouden terugkrijgen voor hun investering in deze verandering. Uiteindelijk werd
tijdens de laatste, traditioneel door slechts de harde kern bezochte, bijeenkomst van 2009 besloten
om het voorstel aan te nemen. Dit artikel beschrijft hoe dit netwerk invulling probeert te geven aan
een nieuwe uitdaging en tegelijkertijd de waarde van het netwerken probeert te behouden.

GROEP 8 HEBBEN OF
KRIJGEN EN VOOR HEN
DIE GEÏNTERESSEERD

Netwerk of PLG?

ZIJN IN HET ONDER-

Door de opdracht van het Kenniscentrum kan
de suggestie ontstaan dat een PLG van meer
waarde en betekenis is dan een netwerk. Vanuit
het netwerk is daar niet altijd begrip voor. Beide
samenwerkingsverbanden worden echter in de
literatuur omschreven als kennisgemeenschap.
Pieters en De Vries definiëren een kennisgemeenschap
als volgt: ‘een informeel dan wel formeel
georganiseerde groep mensen werkzaam in hetzelfde
domein, die (…) vanuit optimalisatievraagstukken
of innovatiedoelen gezamenlijke activiteiten
ondernemen om dat wat zij doen te verbeteren of
te veranderen’ (Van der Bolt, Studulski, Van der Vegt,
& Bontje, 2006). Zij stellen dat ook een netwerk van
leraren onder deze definitie valt.
Volgens het Kenniscentrum gaat het in een

WIJS AAN DEZE
DOELGROEP VANUIT
EEN ANDERE
RELEVANTE FUNCTIE.
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professionele leergemeenschap vooral om ‘het leren
van elkaar, waarbij de dialoog een middel is om een
gezamenlijke werkelijkheid te creëren’ (Son, Annemarie
van; Spies, Rien, 2009). Netwerken zijn gebaseerd op
het uitwisselen van ervaringen. Deze uitwisseling
kunnen we definiëren als leren. ‘In netwerken wordt
een horizontale kennisstroom tot stand gebracht: van
de ene docent naar de andere’ (Van der Bolt, Studulski,
Van der Vegt, & Bontje, 2006). ‘Immers, door je
ervaringen uit te spreken, kun je ze delen met anderen
en ontstaan er nieuwe inzichten die tegelijkertijd een
impuls zijn voor de ontwikkeling van cognitie (hogere
orde bewustzijn), vaardigheden en emoties’ (Castelijns,
Koster, & Vermeulen, 2009). In een recente bijeenkomst
is in het netwerk nogmaals besproken dat er veel
waardering is voor leren van elkaar door het delen
van ervaringen.

Toch is er ook iets veranderd!
Vanuit de behoefte om ook nieuwe kennis te
creëren vanuit een gezamenlijk belang is er een
praktijkonderzoek gestart. Tijdens de eerste sessie
is gezocht naar de verbindende factoren van de
leden van het netwerk. Binnen een variëteit aan
gemeenschappelijke problematiek steekt er één boven
alles uit: de zorg voor de overstap van leerlingen naar
het voortgezet onderwijs. De verantwoordelijkheid
naar de leerling, ouders en de school voor dit proces is
wat de leden van dit netwerk voornamelijk bindt.
Met de ambitie om dit proces te verbeteren is een
onderzoeksvraag geformuleerd: Op welke manier
kunnen wij de overgang van leerlingen van het
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs
optimaliseren?

De voortgang van het onderzoek
Het onderzoek is gestart vanuit de basisstructuur van
de methodiek ‘Kantelende Kennis’. Deze methodiek
gaat uit van zes fasen zoals in de afbeelding hieronder
wordt weergegeven.
AMBITIE
ONTWIKKELEN
PRODUCT
EN PROCES
EVALUEREN

INFORMATIE
VERZAMELEN

COLLECTIEF
LEREN

wijs zijn slechts algemeen geldende voorbeelden van
´good practice´ af te leiden. In eerder onderzoek door
De Taakgroep Vernieuwing Basisvorming ‘spreekt men
over de overgang als een complexe maar vooral ook
‘diffuse’ kwestie. Diffuus, omdat niet helder is wat precies de problemen zijn en voor wie’ (Verbeek, Fred; Van
Eck, Edith; Glaudé, Marjan; Ledoux, Guuske; Voncken, Eva,
2005). Dit gegeven vraagt naar onderzoek in de eigen
praktijk bij het proces van verwijzen. Met een groot
potentieel onderzoeksveld dat de leerlingen en oudleerlingen van de Agora-scholen biedt kan betekenisvol onderzoek gedaan worden. Een aantal factoren
remmen echter het vervolg.

Remmende factoren
Het onderzoek stagneert op een aantal punten:
 Als netwerk zien wij elkaar slechts drie keer per
jaar. Het onderzoek vraagt ten behoeve van de
dynamiek een verhoging van de frequentie.
 Het aantal bezoekende leden van het
netwerk is dermate toegenomen dat andere
onderwerpen meer tijd vragen.
 Het jaarprogramma van leerkrachten groep
8 holt van hoogtepunt naar hoogtepunt,
waardoor de te investeren tijd een factor van
overweging blijft.
 Veranderingen in het proces van verwijzing,
zoals de invoering van de verplichte eindtoets,
biedt een verandering van context en behoeft
aandacht.
 Leden van het netwerk zijn vaak op meerdere
fronten actief.
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Hoe nu verder?

ACTIE
UITVOEREN

INFORMATIE
INTERPRETEREN

CONSEQUENTIES
VERBINDEN
(CASTELIJNS, KOSTER, & VERMEULEN, 2009)
Voor het onderzoek is een verkenning gedaan naar de
omvangrijke literatuur over dit onderwerp. Ook zijn er
voorzichtige eerste interpretaties geweest aan de hand
van deze literatuur. Omdat de literatuur over dit onderwerp vaak gebaseerd is op onderzoek in de specifieke
context van een bepaalde regio of sector van onder-

Er zijn binnen het netwerk afspraken gemaakt over de
voortgang van de activiteiten.
De primaire activiteit voor de grote groep in de vorm
van kennis en ervaringen delen blijft bestaan.
Uit de grote groep zal een kleinere onderzoeksgroep
proberen het onderzoek voort te zetten. Zij brengen
verslag uit aan de grote groep die ook helpt bij het
verzamelen van de onderzoeksgegevens.
De onderzoeksgroep zal in grotere frequentie bij
elkaar komen.
Er wordt regelmatig gereflecteerd op het proces.
Wij troosten ons met de gedachte dat de werkelijke
doelstelling van het netwerk niet in de naam ligt.
‘De lerende organisatie kan niet worden gezien als
een einddoelstelling of een identificeerbare entiteit.
Feitelijk kun je alleen maar op weg zijn naar een
ideale organisatie, je kunt het nooit worden.’ (Van
der Bolt, Studulski, Van der Vegt, & Bontje, 2006). <<
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De kracht van talent in wetenschap
en techniek
Sinds 2000 heeft het ondernemend leren zijn intrede
gedaan op de scholen van Agora. Uitgangspunten
hierbij zijn: het zoeken naar een concrete en
zinvolle uitdaging, het verdelen van taken en
verantwoordelijkheden, het streven naar een
meesterlijk resultaat en een maximaal leerrendement,
de inzet en ontwikkeling van verschillende talenten en
kwaliteiten van leerkrachten en kinderen. Elke school
heeft in de afgelopen jaren hieraan zijn eigen vorm en
inhoud gegeven. Praktijkervaringen zijn voortdurend
inspirerende bronnen geweest om het ondernemend
leren verder te ontwikkelen. In de laatste twee
jaren waren de ontwerpateliers, gebracht door
ondernemende leerkrachten en deskundigen, hiervan
mooie voorbeelden.

PLG Wetenschap, Techniek en Talent/
Ondernemend Leren
De PLG Ondernemend Leren (OL) is zich breder gaan
oriënteren. Dit naar aanleiding van ontwikkelingen
rond de invoering van wetenschap en techniek in het
basisonderwijs. Het Platform Bèta Techniek heeft van

de overheid de opdracht gekregen te zorgen voor een
goede beschikbaarheid van bètatechnici. De ambitie is
dat Nederland in 2016 in Europees verband duurzaam
aansluiting heeft gevonden bij de koplopers van de
kenniseconomieën.
Het traject, waarvoor het Platform Bèta techniek heeft
gekozen, wordt gekenmerkt door het benoemen van
vindplaatsscholen in regio’s. Binnen Agora zijn De
Rietvink en De Golfbreker de vindplaatsscholen in een
gezamenlijk subsidietraject. De vindplaatsscholen
hebben een voortrekkersrol in het verspreiden van
ervaringen en deskundigheid op het gebied van
wetenschap, techniek en talent onder de zogenaamde
netwerkscholen. Dit betekent dat de betreffende teams
geschoold worden en dat de netwerkscholen (andere
scholen binnen Agora) hierbij betrokken worden.
Dit schooljaar zijn de ondernemende ontwerpateliers
gericht op wetenschap en techniek, zoals o.a.
een science centre, een optisch laboratorium, het
universum en snaren en gitaren. Voor de komende
periode, tot en met oktober, is een vervolgtraject
opgezet. Het is een tweesporentraject. Enerzijds
anticiperen netwerkscholen op een filmproject rond
het thema van de Kinderboekenweek. Hierbij worden
de collega’s betrokken, die geïnspireerd zijn door hun
studiereis ondernemend leren in Schotland. Anderzijds
stappen twee scholen, De Willibrord en De Golfbreker,
in het coachingtraject een schoollijn op te zetten in
het kader van wetenschap, techniek en talent. De
PLG Ondernemend Leren (OL) heeft in dit proces de
stap gemaakt naar Wetenschap, Techniek en Talent
(WTT) onder de naam PLG WTT/OL. Het doel is kennis,
vaardigheden en handvatten aan te reiken en uit te
wisselen met de andere Agorascholen om een visie te
ontwikkelen en om wetenschap, techniek en talent een
vaste plek te geven in het onderwijsprogramma, zoals
vastgesteld in de kerndoelen.

Onderzoeksvraag

Op De Golfbreker: Opening van het thema
techniek in samenwerking met de gemeente.
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In het proces om bovengenoemd doel te bereiken stelt
de PLG de volgende onderzoeksvragen:
 Hoe kan de leerkracht het wetenschap & techniek
talentmoment in de klas versterken?
 Hoe wordt de ontwikkeling van WTT een
teamproces?
 Hoe kunnen de opbrengsten van WTT meetbaar
gemaakt worden?

Talentenkracht
Om kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen
en om tot opbrengsten te kunnen komen is het
cruciaal te weten hoe je talenten van kinderen kunt
aanspreken, in dit geval op het gebied van techniek
en wetenschap. Tijdens het schooljaar 2009-2010
is er een pilotproject uitgevoerd op vijf scholen in
Groningen en Noord-Holland. De universiteiten
van Utrecht en Groningen, iPabo Noord-Holland
en Hanze Pabo Groningen hebben een drietal
aannames vastgesteld, die centraal staan bij hun
talentenkrachtvisie:

1.

Talent van kinderen manifesteert zich in
de dynamiek van drie spelers: het kind,
de volwassene en het materiaal.
Talent is in aanleg bij iedereen aanwezig. Talent is
het uiteindelijke resultaat van een duurzame
combinatie van inspanning, motivatie, gunstige
voorwaarden voor leren en oefenen en goede
coaching. Het spreekt voor zich dat kinderen
verschillen op basis van inspanning en interesse voor
bepaalde onderwerpen. Verschillen worden bepaald
door diverse factoren, zoals de genetische basis, de
mate waarop een kind profiteert van de hulp, de
mate van de hulp die het kind krijgt en de motivatie
van het kind zelf. De combinatie van deze factoren is
dynamisch: ze roepen elkaar op of ze versterken elkaar:
de opwaartse talentspiraal. Talent ontwikkelt zich in
de dynamiek van drie spelers: kind, volwassene en
materiaal. De rol van de leerkracht is net als de andere
twee spelers onmisbaar. Het is van belang hiervan
bewust te zijn en te weten hoe die rol te spelen.
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Kinderen daadwerkelijk nieuwsgierig maken, ze op
het spoor van onderzoek zetten, ze de juiste vragen
laten stellen en ze ruimte geven om tot creatieve
en constructieve oplossingen te komen, vragen om
vaardigheden, kennis en een open houding van de
leerkracht, breed gedragen binnen het team.
Binnen het ondernemend leren stel je vooraf de vraag:
Wat kunnen de kinderen ervan leren? Er is aandacht
voor meesterschap. En nadien: Wat hebben ze ervan
geleerd? Wat zijn de opbrengsten? Kennistoename
is een meetbaar effect. Vaak gaat het om niet of
minder meetbare effecten, zoals een toenemende
vaardigheid om te plannen en te organiseren, het
nemen van initiatief, een presentatie of een product,
maar ook kwaliteitsbesef en reflectievermogen.
De onderzoeksvragen vormen mede het uitgangspunt
voor het vergroten van deskundigheid en de
ontwikkelen van wetenschap, techniek en talent op
onze scholen. We gaan op zoek naar vormen om
deskundigheid en vaardigheden te delen binnen de
organisatie.

VOLWASENE

MATERIAAL

DYNAMISCHE
INTERACTIES

2.

Iedereen is talentvol,
mits talentvol benaderd.
Talentvolle kinderen zie je het vaakst in
de buurt van talentvolle volwassenen. Talentvolle
volwassenen zijn meer dan meesters in hun eigen
vakspecialisme. Zij maken gebruik van talentontlokkende situaties, problemen en materialen. Het moment
waarop een dergelijke concrete interactie tussen kind,
leerkracht en materiaal plaatsvindt, wordt benoemd
als het talentmoment. Het talentmoment is verwant
aan bekende termen als het ‘teachable moment’ of
het ontwikkelingsmoment. Het talentmoment werkt
pas echt als de leerkracht het reflecteren en verklaren
doet uitstijgen boven wat een kind zelf had kunnen
bedenken. Het creëren van talentmomenten is niet iets
vanzelfsprekend. Het vraagt om kennis en vaardigheden bij de leerkracht.

3.

Om talentkracht te ontwikkelen moet
het leerproces op alle niveaus van het
systeem van de school op gang komen.
Het invoeren van WTT is niet alleen het neerzetten van
een inhoudelijke schoollijn van techniekactiviteiten.
Het creëren van een talentmoment in de dynamische
samenhang van de drie spelers vergt een leerproces
dat duurzaam moet zijn. Een leerproces, dat in alle
lagen van de school moet werken: van directie tot
team en van individuele leerkrachten tot groepen
kinderen en individuele kinderen.
Het bevorderen van wetenschap- en techniektalent bij
kinderen is een geweldige uitdaging. Het aangaan van
die uitdaging vergt veel talent: onderwijstalent, talent
voor werken met kinderen en talent voor het inrichten van de school op zo’n wijze dat de talenten van
de kinderen worden bevorderd. Ieder gaat zijn eigen
talentmomenten creëren. <<
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 PLG REKENEN

KINDEREN LEREN
REKENEN
TEKST:
MARJON DE BOER &
JEANNETTE FÖLSCHE

Vanaf het schooljaar 2008-2009 doen vijf scholen van Agora mee aan het Reken Verbetertraject van
de PO-Raad. Deze scholen werken tijdens dit verbetertraject nauw samen als een kennisnetwerk
rekenen. In dit netwerk delen zij kennis, doen zij onderzoek naar resultaten en zijn zij ‘critical friends’
ten aanzien van elkaars verbeterplannen.
Na afloop van de subsidie, komt uit het kennisnetwerk de PLG Rekenen voort.

WAAROM
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Iedere Agoraschool een
rekensterke school

Professionaliseren van leerkrachten en IB

Trainingen en workshops voor leerkrachten en IB
Abonneren op ‘Volgens Bartjens’

Opbrengsten in kaart brengen

Kennisdeling (leren van en met elkaar)

Een passend rekenaanbod voor
alle leerlingen

Alle scholen gebruiken het programma
‘Rekentuin’. Meedoen aan De Grote Rekendag.
Kennis opdoen van referentieniveaus etc.

Wat maakt een school
rekensterk?
Aan welke kenmerken voldoet een school die goed
presteert? Wij willen vooral weten: hoe kunnen wij ook
zo’n rekensterke school worden en blijven?
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de
kenmerken van rekensterke en rekenzwakke scholen
door de inspectie (Inspectie van het Onderwijs, 2008) en
de expertgroep rekenen en taal (Expertgroep, 2007).
Het allerbelangrijkste voor goede prestaties is het
opbrengstgericht werken: het werken met heldere
ambitieuze doelen, het systematisch analyseren van
data, heldere focus, onderwijskundig leiderschap, het
professionaliseren van leerkrachten en het leren van
en met elkaar. Deze aspecten zijn ook voor goede
rekenresultaten cruciaal.
Dit geeft de grote overlap aan tussen de PLG
Opbrengstgericht Werken en de PLG Rekenen.
In de literatuur (Inspectie van het Onderwijs, 2008)
worden onder andere de volgende tips gegeven om
een rekensterke school te worden:

Werken met het programma ‘Rekentuin’ op De Saenparel.
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 Vroegtijdig signaleren en reageren; vanaf groep 2.
 Veel aandacht besteden aan risicokleuters;
voorschotbenadering.

 Meer systematisch oefenen.
 Zorgen voor rekenplezier en cognitieve
veiligheid.
 Niet afwijken van leerlijnen, maar werken met een
minimale leerlijn bij ‘zwakke’ rekenaars.
 Zwakke rekenaars één oplossingsstrategie
aanbieden!
 Schoolbrede aanpak realiseren.
 Resultaten verbeteren als de instructie verbetert,
zet dus in op professionalisering!
 Voldoende tijd inroosteren.
 De goede rekenstart versterken.
 Per jaar tussendoelen vaststellen.
 Het gebruik van kladpapier stimuleren:
tussenantwoorden zijn soms belangrijker
dan uitkomst.
In zijn lezing ‘Naar beter rekenonderwijs’ benadrukt
Gert Gelderblom: De methode is maar een middel,
het gaat erom wat de leerkracht ermee doet om het
doel te bereiken (Gelderblom, 2010).
Ook tijdens de voorlichting ERWD-protocol (Ernstige
Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie) door de
OBD Noordwest, is de rol van de leerkracht benoemd.
Scholen moeten ernaar streven om zoveel mogelijk
leerkrachten op spoor 3 te krijgen en hierbij is een
rol voor de rekencoördinator weggelegd (Protocol
ERWD, 2011).
In de voorlichting Referentieniveaus is gekeken
wat einddoelen zijn voor het streefniveau en het
fundamentele niveau (1S en 1F) en hoe deze toe
te passen.

Literatuur

Onderzoek naar de effecten
van Rekentuin
Jeannette Fölsche, lid van de PLG, heeft voor haar
opleiding Master Sen, onder andere een onderzoek
gedaan naar de effecten van interventies die
worden ingezet bij kinderen die zwak scoren bij het
automatiseren.
Als nulmeting is bij de leerlingen de
schoolvaardigheidtoets Hoofdrekenen afgenomen.
Op basis hiervan is bepaald aan welke leerlingen
uit de groepen 4, 5 en 6 een interventie zal worden
aangeboden.
Deze groep leerlingen werd in een a-groep en een
b-groep verdeeld.
De a-groep kreeg gedurende drie maanden
automatiseringsoefeningen in de vorm van
werkbladen aangeboden. De b-groep kreeg
gedurende drie maanden extra oefening d.m.v.
Rekentuin aangeboden. De kinderen werkten hier elke
dag tien minuten aan.
Na drie maanden zijn alle kinderen opnieuw getoetst.
De a-groep, de b-groep en de rest van de kinderen
zijn met elkaar vergeleken. De verwachte groei in DLE
is van het resultaat afgetrokken, het betreft dus extra
groei of achteruitgang.
De voorlopige conclusie is dat de leerlingen van de
b-groep, die met Rekentuin hebben geoefend, meer
vooruit zijn gegaan dan leerlingen die werkbladen
hebben gekregen of geen interventie hebben gehad.
Deze resultaten laten zien dat met de invoering
van Rekentuin een krachtig oefenmiddel aan het
bestaande repertoire is toegevoegd.

Inspectie van het
Onderwijs (2008-08).
Basisvaardigheden
rekenen-wiskunde in het
basisonderwijs .
Expertgroep (2007).
Over de drempels met taal
en rekenen; Advies aan
ministerie van OCW 1.
Gelderblom, G.
(2010-08). Waarom
zijn opbrengstgerichte
scholen succesvol?
Basisschoolmanagement 4,
pagina 4 t/m 7.
Digitale rekenmethode
Math: www.exova.nl
Protocol Ernstige Reken
Wiskunde problemen
en Dyscalculie, H6:
Diagnosticerend
onderwijzen, blz. 162 t/m
184, 2011.

LEDEN VAN DE PLG:
JESSICA VAN DUUREN
NANCY BOELKENS
MARIOLA VERHOEVEN
JEANNETTE FÖLSCHE
MARJON DE BOER

Pilot digitale
rekenmethode
Voor het vormgeven van Goed Onderwijs is het
belangrijk dat Agora zich voorbereidt op de invoering
van nieuwe methodes en zich ook richt op de nieuwste
vorm: de digitale methode.
De PLG Rekenen start volgend schooljaar een pilot met
een aantal scholen die de digitale rekenmethode Math
gaan uitproberen. Deze methode belooft ons een
adaptieve, 24/7 manier van leren (kinderen kunnen
thuis verder), die de leerkracht veel extra tijd moet
opleveren om op een andere manier met de rekenles
aan de slag te gaan. We zetten de pilot op om te
onderzoeken of dit wat ons betreft waar is.
De pilot zal zich in eerste instantie richten op de
begeleiding van een selectie van rekenzwakke en
rekensterke kinderen. Naast de digitale methode,
blijven we de eigen rekenmethode gebruiken.
De PLG zal een groep mensen verzamelen
met de juiste expertise om de geformuleerde
onderzoeksvragen te beantwoorden. De
onderzoeksvragen richten zich op leerlijnen, ICT,
leerlingen, leerkracht, ouders en resultaten.

Tot slot
Dit schooljaar is een goede start gemaakt om met de
PLG Rekenen de scholen te helpen om rekensterk te
worden door het professionaliseren van leerkrachten,
met een aanbod van o.a. workshops en lezingen.
Wilt u meer informatie over de PLG of over het aanbod,
dan verwijzen wij u naar het intranet/samenwerking/
PLG Rekenen. <<

GROEP

INTERVENTIE

EXTRA GROEI /
ACHTERUITGANG
IN DLE

AANTAL
LEERLINGEN

Groep 4a
Groep 4b
Groep 4
Groep 5a
Groep 5b
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 6

Bladen
Rekentuin
Geen interventies
Bladen
Rekentuin
Geen interventies
Bladen
Rekentuin
Geen interventies

- 0,18
+ 1,40
+ 0,66
+ 2,27
+ 3,00
+ 0,77
- 0,30
+ 2,30
+ 0,82

13
10
34
11
9
27
10
12
29
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 PLG GEDRAG

DE KRACHT
EN INVLOED
VAN DE
LERAAR
DE PLG GEDRAG AAN ZET
‘Even if you arrange to get certain of your students with special
needs involved with treatment professionals, you will spend
much more time with the students than these specialists do.
Thus, whatever your current stage of development as a teacher,
you have the potential to have significant positive impact on
the lives of these students’ (Brophy 19951).

De leraar doet er dus toe
Leraren staan voor de taak om passend onderwijs te bieden aan
alle leerlingen. Veelal levert dit geen problemen op, maar wanneer leerlingen ernstige gedragsproblemen vertonen, wordt
het moeilijker. Er is een tendens waarneembaar dat het aantal
kinderen, dat verwezen wordt op het gebied van gedrag, toeneemt. Behalve door de biologische en culturele componenten
wordt de intensiteit van gedragsproblemen ook bepaald door
de schoolomgeving. Het contact tussen de leraar en de leerling
speelt daarbij een belangrijke rol (SWV Agora, 2011).
Vanuit de gedachte om leraren van Agora meer vertrouwd
en deskundig te maken in de interactie met leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag,
ontstaat in juni 2011 de PLG Gedrag. Vele gedragsspecialisten
sluiten zich aan.
De PLG’s van Agora zijn opgezet om kennis te delen en nieuwe
kennis te genereren. In dit artikel geven we aan wat tot nu toe
aan de orde is gekomen in de PLG Gedrag vanuit die eigen kennis en ervaring. Binnen Agora maken leraren zich ernstig zorgen
over agressieve en regel overtredende gedragsproblemen. Hoe
om te gaan met kinderen die agressief gedrag vertonen in de
complexe klassensituatie? Met die vraag in ons achterhoofd
doen we een kort literatuuronderzoek naar de aanpak van
kinderen, die agressief gedrag vertonen in school.
Tenslotte formuleren we een onderzoeksvraag. Wat wil deze
PLG Gedrag betekenen voor de scholen van Agora?

Wat is er tot nu toe aan de orde gesteld
binnen de PLG Gedrag?

TEKST:
INGEBORG LAANSTRA

KIDS‘ SKILLS
Twee gedragsspecialisten hebben binnen de PLG Gedrag een
presentatie over de methode Kids’ Skills gegeven. Onderstaand
een korte samenvatting van de methode2:
Kids’ Skills is een methode die kinderen helpt bij het aanleren
van bepaalde vaardigheden, waardoor kinderen in staat zijn
problemen te overwinnen. De kinderen werken hieraan met
steun van hun gezin, school, vrienden en andere dierbare mensen uit hun omgeving. De basis van Kids’ Skills is positief: het
kind moet niet ophouden met iets dat verkeerd is, maar moet
het goede leren doen. De methode bestaat uit vijftien stappen.
Hierin benoemt de leerkracht of het kind onder andere de te
leren vaardigheid, onderzoeken ze samen de voordelen van het
leren van deze vaardigheid, zoeken leerkracht en kind supporters om hierbij te helpen, oefent het kind de vaardigheid en
viert het kind uiteindelijk dat het gelukt is (zie ook interview met
Ellen Hoedemaker, Marktplaats 16).

M.M.V. ANNEKE BAX,
ELLEN HOEDEMAKER,
MARLEEN MOREE
DE PLG GEDRAG IS IN ONTWIKKELING EN BESTAAT OP
DIT MOMENT UIT MASTER
GEDRAGSSPECIALISTEN
VAN SCHOLEN VAN AGORA.

I
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PREVENTIE
In de PLG Gedrag zijn we tevens gaan kijken wat je als leraar kan
doen om o.a. agressief gedrag te voorkomen. Hieronder een
greep uit de genoemde interventies.
Men noemt het belang van een persoonlijk welkom: de leraar
moet ieder kind gezien hebben, voordat het start. Je laat zelf
positief gedrag zien. De structuur van de dag is voor de kinderen helder. Samen met de kinderen spreek je je verwachtingen

uit over hoe je met elkaar omgaat. Daaruit ontstaan
afspraken die je in de groep levendig houdt.
Daarnaast moet het doel van de les helder zijn. Tijdens
het werken doen we een beroep op eigen initiatief en
het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen. Het
kind moet het gevoel krijgen iets in te kunnen brengen
op school, mee te kunnen denken. Je moet het kind positief benaderen, hoge verwachtingen hebben. Fysieke
en rustgevende opdrachten lijken succesvol. Tijdens de
gym zijn er vaste regels, is er veel tempo in de les, laat je
bepaalde kinderen net even meer voordoen of iets laten zien en zijn er duidelijke regels t.a.v. het omkleden.
Bij ouderhulp is het belangrijk om de betreffende ouders goed te informeren over de aanpak van kinderen
die specifieke behoeften hebben op het gebied van
gedrag.
Tijdens de TSO is het belangrijk om de pedagogische
visie van de school en de daarbij behorende afspraken
helder te maken.
Tevens is de inzet van en (de constructieve) samenwerking met de ouders van groot belang.

Literatuur over agressie
Wat zegt de literatuur over de aanpak van agressief
gedrag? We geven een korte samenvatting.
Agressief gedrag heeft twee kanten; de zichtbare
negatieve kant en de behoefte die het kind daar mee
aan wil geven (de positieve kant). Gedrag manifesteert
zich negatief en moet je corrigeren (curatief ), maar het
gedrag drukt ook een behoefte uit. Je moet als leerkracht achter die behoefte zien te komen en bedenken
hoe je daaraan tegemoet komt. Denk bijvoorbeeld aan
de behoefte aan bevestiging, erkenning, positieve aandacht, de behoefte om af te reageren, de behoefte aan
voorspelbaarheid, duidelijkheid en structuur.
Vanuit het ecologische gedachtegoed geeft Bronfenbrenner3 een model van de verschillende directe en
indirecte sociale omgevingen die het kind in zijn ontwikkeling beïnvloeden. De diverse microsystemen beinvloeden elkaar. Een verandering in één microsysteem
(bijv. de scheiding van ouders) zal van invloed zijn op
de relaties in een ander microsysteem, de schoolsituatie. Zo zal een kind zich in de schoolklas op een andere
wijze uiten als gevolg van de veranderende thuissituatie. Echter, gebleken is dat kinderen met een dergelijke
ongunstige voorgeschiedenis een grotere kans hebben
om er bovenop te komen als zij positieve ervaringen op
school hebben4.
Zelfs de meest ervaren docent komt voor situaties te
staan waarin probleemgedrag uit de hand loopt. Door
oog te hebben voor het probleem achter het probleem,
door de leerling in zijn waarde te laten en de invloed
van de groep te benutten, door het eigen functioneren
te onderzoeken en zicht te hebben op valkuilen in de

communicatie, ontstaat een klimaat waarin agressief
gedrag bespreekbaar wordt. Daarmee werk je niet alleen curatief, maar ook preventief.
Gelukkig vinden bijna alle leraren het belangrijk
aandacht te besteden aan regels, verwachtingen en
consequenties.
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Maar expertleraren doen meer4:
 Zij werken aan een persoonlijke band.
 Zij proberen van daaruit meer gewenst gedrag
tot stand te brengen en effectieve probleemoplossingvaardigheden aan te leren.
 Zij stellen duidelijke grenzen aan het gedrag
van het kind en bieden het hulp bij het beter
leren omgaan met frustraties.
 Zij houden de leerling goed in de gaten, zodat
ze voortijdig kunnen ingrijpen.
 Zij kiezen voor interventies die de leerling zo
min mogelijk stress en gêne opleveren.

Literatuur
Deze leerkrachten zijn proactief en preventief. Zij
zorgen voor een onderwijssituatie waarin kinderen actief zijn. Zij geven adequaat feedback.

En nu verder… een opdracht en
een onderzoeksvraag
In dit artikel is een voorzichtige start gemaakt met het
benoemen van (preventieve) interventies ten aanzien
van de aanpak van kinderen die agressief gedrag
vertonen. Maar we weten allemaal dat de kans van het
kunnen uitvoeren van deze interventies en het slagen
ervan te maken heeft met de klassensituatie. Je kunt
nog zoveel lezen, studeren en tips van anderen vragen,
je hebt als leraar te maken met veel verschillende zaken
tegelijk. Je moet handelen in een complexe situatie.
De opdracht vanuit SWV Agora is:
Hoe kan de PLG Gedrag leraren van Agora ondersteunen, meer vertrouwd en meer deskundig
maken in de interactie met leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag in de
complexe klassensituatie?
De onderzoeksvraag die de PLG Gedrag zich vervolgens
heeft gesteld is de volgende:
In welke mate doet agressie zich voor in de groep,
in de school en in de buurt? Wat is het handelingsrepertoire met betrekking tot agressie-interventie en
welke afspraken hanteert de school/Agora?
We zijn als PLG Gedrag gemotiveerd van start gegaan
en willen graag onze onderzoeksvragen omzetten
in aanbevelingen en activiteiten voor de scholen van
Agora. Dit artikel is een eerste aanzet om meer van
betekenis te zijn voor leraren die dagelijks te maken
hebben met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag. <<
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PROFESSIONELE
LEERGEMEENSCHAPPEN
TEKST:
ERIC VERBIEST

In onderwijsland bestaat een groeiende consensus over de belangrijke rol van het team van leerkrachten
voor een duurzame ontwikkeling van de school. Verondersteld wordt dat wat leerkrachten samen
buiten het klaslokaal doen, even belangrijk kan zijn voor het leren van de leerlingen en van henzelf als
datgene wat ze ín de klas doen. Samen leren om het onderwijs te verbeteren blijkt een kritische factor
in onderwijsverbetering. Professionele leergemeenschap is daarmee een belangrijk thema geworden.
In deze korte bijdrage wil ik kort ingaan op het wat, het waarom en vooral het hoe van professionele
leergemeenschappen.

Wat is een professionele
leergemeenschap?
Hoewel er geen algemeen aanvaarde definitie van een
professionele leergemeenschap is, lijkt er wel overeenstemming te zijn over de strekking ervan. Een professionele leergemeenschap verwijst naar een groep mensen
die hun praktijk delen en kritisch onderzoeken, met het

CAPACITEIT

DIMENSIE

TOELICHTING

Persoonlijke
capaciteit

1. Actief, reflectief en kritisch
kennis (re)construeren

De individuele teamleden reflecteren op het eigen handelen en op
hun achterliggende mentale modellen; ze onderzoeken hun handelen
en streven naar verbetering ervan, dit alles met het oog op het
verbeteren van het leren van leerlingen.

2. Actuele inzichten uit wetenschap
en praktijk gebruiken

De teamleden maken gebruik van wetenschappelijke inzichten en
goede praktijkvoorbeelden in het verbeteren van hun kennis.

1. Gedeelde waarden en visie
op leren en op de rol van de
leerkracht

Teamleden en schoolleiding delen de visie van de school, die een sterke gerichtheid heeft op het verbeteren van het leren van de leerlingen; ze ondersteunen en volgen de gemeenschappelijk vastgestelde
gedragsnormen, die beslissingen over leren en onderwijzen sturen.

2. Collectief leren en gedeelde
praktijken

Teamleden delen en evalueren samen informatie en werken en leren
samen in het plannen, oplossen van problemen en verbeteren van het
leren van leerlingen.

1. Ondersteunende condities:
bronnen, structuren en
systemen

Er zijn mogelijkheden (organisatorisch, financieel en materieel) die
teamleden in staat stellen praktijken te onderzoeken en individueel
en collectief te leren.

2. Ondersteunende condities:
cultuur

Er is sprake van respect, vertrouwen en positieve zorgende relaties, er
is een cultuur van kritisch onderzoeken en verbeteren in de school.

3. Ondersteunend, stimulerend en
gedeeld leiderschap

De schoolleiding ondersteunt en stimuleert de leerkrachten en deelt
invloed en autoriteit.

Interpersoonlijke
capaciteit

Organisatorische
capaciteit

I

oog op de verbetering van het leren van de leerlingen en
van de ontwikkeling van de school. Het begrip professionele leergemeenschap kent drie belangrijke concepten:
Professionaliteit: Professionele leergemeenschappen
accentueren een schoolcultuur die doortrokken is van
professionaliteit, dat wil zeggen leerlinggericht is en
gebaseerd op een kennisbasis;
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Leren: In een professionele leergemeenschap vindt
leren plaats op alle niveaus (individu, team en school)
met het oog op het verbeteren van het leren van de
leerlingen;
Gemeenschap: In een professionele leergemeenschap ligt de focus niet slechts op de professionele
ontwikkeling van de individuele leerkracht, maar ook
en vooral op het professioneel leren in een gemeenschap van professionals. Collectieve leerprocessen in
een cultuur van gedeelde waarden en ondersteunende
relaties spelen een essentiële rol binnen de professionele leergemeenschap.
Een nadere uitwerking van de kenmerken van
een professionele leergemeenschap vindt men in
het kader.

Waarom werken aan de school als
professionele leergemeenschap?
Onderzoek naar de effectiviteit van professionele
leergemeenschappen is schaars. Toch zijn er enkele
veelbelovende resultaten. Hier volgen kort samengevat enkele onderzoeksgegevens:
 Professionele leergemeenschappen zijn gebaseerd
op vertrouwen tussen professionals. Onderling
vertrouwen reduceert de kwetsbaarheid van leerkrachten als ze gevraagd worden nieuwe taken op
zich te nemen en vergemakkelijkt dan het innoveren
in de klas. Dat kan leiden tot het verbeteren van de
resultaten van de leerlingen.
 Een professionele leergemeenschap stimuleert leerkrachten tot een aanpak in de klas, waarbij nadruk
ligt op diepgaand leren, hogere orde denken en het
leggen van verbanden tussen wat in de klas gebeurt
en de buitenwereld. Deze ‘authentieke pedagogiek’
leidt dan tot betere resultaten.
 Collectief leren tussen leerkrachten beïnvloedt de
wijze waarop ze hun werk in de klas organiseren, het
beïnvloedt de interacties van de leerkracht met de
leerlingen en het beïnvloedt de verwachtingen van
leerkrachten ten aanzien van de leerlingen. Hoe
meer leerkrachten van mening zijn dat er collectief leren in de school plaatsvindt, hoe positiever
leerlingen het werk van de leerkrachten in de klas
waarderen. Een dergelijke positieve waardering door
leerlingen leidt dan indirect tot betere prestaties,
bijvoorbeeld via een positieve invloed op leerlingparticipatie.
 Collectief leren leidt tot nieuwe of vernieuwde praktijken, zoals coöperatief leren met leerlingen, meer
actief onderwijs en meer kindgericht onderwijs.
Het levert meer begrip voor de behoeften van de
individuele leerling en meer begrip voor het belang
van de ontwikkeling van andere dan louter ‘academische’ kennis en vaardigheden. Het leidt ook tot meer
aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling.

Hier dient opgemerkt te worden dat onderzoek ook
aangaf dat gedeelde visie en doelen, een reflectieve
dialoog en het delen van materialen op zich niet
voldoende bleken voor het verbeteren van de praktijk.
Dat gebeurde slechts als men de gemeenschappelijke
opvattingen vertaalde in concrete instructiedoelen
en –activiteiten en ook resultaten van de leerlingen
gebruikte als feedback. Aan het samen leren van
leerkrachten dienen dus eisen gesteld te worden: een
focus op de relatie tussen onderwijs en de resultaten
van leerlingen, het uitdagen van bestaande opvattingen van leerkrachten over hoe te onderwijzen, gelegenheid om kennis op te doen van nieuwe informatie
(bijvoorbeeld nieuwe vakdidactische inzichten) en
gelegenheid om deze toe te passen en daarover met
elkaar te leren.
Professionele leergemeenschappen lijken dus vooral
indirect bij te dragen aan de verbetering van de leerlingresultaten door het scheppen van een omgeving
waarin de professionals kunnen leren.
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wederzijdse
af hankelijkheid
tussen de
leerkrachten

pr ofessional iser ing
van teamleden

Hoe een school als professionele
leergemeenschap te ontwikkelen?
Tussen 2005 en 2008 voerden we een project waarbij
een aantal scholen ondersteund werd in hun ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap. Tevens
onderzochten we hoe die ontwikkeling verliep en wat
daarop van invloed was. Op basis van dat onderzoek
en van inzichten uit de literatuur kan een aantal effectieve interventies genoemd worden.
 Wellicht de meeste krachtige interventie is het
creëren van wederzijdse afhankelijkheid tussen
de leerkrachten in de uitoefening van hun onderwijs. Zo werd in een school voor een aantal vakken
het principe van het leerstofjaarklassensysteem
doorbroken: verschillende groepen van leerlingen
worden bij elkaar gezet in één grote groep, die
dan door de leerkrachten van die groepen samen
begeleid worden. Het succesvol realiseren van dit
zogeheten unitleren vereist een sterk inhoudelijke
samenwerking tussen de leerkrachten, die aangaven
dat er daardoor meer diepgang is gekomen in het
collectief leren. Voor de succesvolle implementatie
van deze onderwijsvorm was men aangewezen op
elkaar en dat versterkte het collectief leren. Ook
andere vormen van samenwerking kunnen effectief zijn. Een reorganisatie van het primaire proces
– bijvoorbeeld het onderwijs opzetten volgens de
principes van coöperatief leren – biedt sterke prikkels aan de leerkrachten om zich samen te bezinnen
op onderwijs.
 Ook professionalisering van teamleden kan een
krachtige interventie zijn in de ontwikkeling van de
school. Zowel extern gevolgde scholing als interne
scholing en studie dragen bij aan de capaciteitsontwikkeling van de teamleden. Extra stimulans voor

Prof. Dr. Eric Verbiest is
zelfstandig gevestigd
onderwijsadviseur. Hij
is tevens gastprofessor
Onderwijsinnovatie
aan de Universiteit
Antwerpen.
Eric Verbiest was
eerder lector voor
Schoolontwikkeling en
Schoolmanagement
aan Fontys Hogescholen en projectleider
van Magistrum, opleidingen voor schoolleiders. Hij publiceert
op het terrein van
school-ontwikkeling
en het opleiden van
schoolleiders.
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reorganisatie van
de scho lings- en
over legstruct uur
school leider een
sleutelr ol
focus op het leren
en de resultaten
van de leer lingen

de ontwikkeling van de school gaat uit van extern gevolgde scholing die systematisch gedeeld wordt in het
team en vertaald wordt naar de consequenties voor de
eigen groepen.
 Verder draagt ook een reorganisatie van de scholings- en overlegstructuur bij aan de ontwikkeling
tot professionele leergemeenschap. Te denken valt
aan het scheppen van meer mogelijkheden (in tijd
en of geld), zodat er meer scholing kan plaatsvinden,
en aan het ruimte scheppen in de agenda van het
teamoverleg voor onderwijsinhoudelijke zaken en
voor collectief leren (bijvoorbeeld door het delegeren
van organisatorische taken aan een of meer teamleden, zodat die niet meer uitgebreid in het team aan de
orde moeten komen).
 Hoewel een professionele leergemeenschap het werk
van velen is, speelt toch de schoolleider een sleutelrol, door het stimuleren door de schoolleiding van een
klimaat van (collectief ) leren, van een professionele
cultuur en van gedeeld leiderschap. In scholen die zich
ontwikkelen tot professionele leergemeenschappen
daagt het leiderschap de teamleden uit tot reflectie,
tot scholing, tot collectief leren en/of tot experimenteren en vernieuwen. De schoolleiding speelt verder een
belangrijke rol in het ontwikkelen van een professionele cultuur, waarin openheid, vertrouwen in elkaar
en kritische feedback een plaats hebben. De schoolleiding in deze scholen streeft ook naar participatie
van de teamleden in het schoolbeleid. Verder is het
van belang dat de schoolleider de ontwikkeling van

AGORA

BOEKEN
4
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de school als professionele leergemeenschap verbindt
met wat aan vernieuwingen op de schoolagenda staat.
Schoolontwikkeling vindt niet plaats als een apart
project, maar wordt gekoppeld aan vernieuwingen die
de school nastreeft (de rode draad), zoals de invoering
van coöperatief leren of van passend onderwijs of het
leren beheersen van een nieuwe taalverwervingsmethode. Het helpt verder als de schoolleider expliciet
gericht is op de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap en expliciet het concept van
professionele leergemeenschappen hanteerde om de
school te diagnosticeren en om interventies te kiezen
die gericht waren op de versterking van de verschillende capaciteiten.
 Bij dit alles blijft een focus op het leren en de
resultaten van de leerlingen noodzakelijk. Deze
focus dient als katalysator voor het proces van
schoolontwikkeling en blijft de toetssteen om het
functioneren van de school en van de leerkrachten
aan af te meten. De professionele dialoog tussen de
leerkrachten die kenmerkend is voor een professionele
leergemeenschap gaat om drie belangrijke vragen:
Wat dient de leerling te kennen en te kunnen? Hoe
weten we dat? en Wat doen we als de leerling dat
(nog) niet kent en kan? In het opzetten en voeren
van deze dialoog helpt het als de schoolleider ook
als onderwijsinhoudelijk deskundige gezien wordt.
Dit leidt tot vertrouwen van de leerkrachten in de
schoolleider en tot de mogelijkheid van de leiding om
de leerkrachten kritisch te benaderen. <<

T IP

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN
EEN INLEIDING.
De samenleving verwacht steeds meer van de school. Die verwachtingen worden niet ingelost als leerkrachten in de beslotenheid van hun eigen leslokaal onderwijs geven zonder zich
veel te bekommeren om wat de collega’s doen. Doorgaande leerlijnen, hoge opbrengsten en
een goed en aangenaam leerklimaat vraagt de collectieve inspanning van het team.
Goed onderwijs is ook afhankelijk van de mate waarin leerkrachten als team samen werken
en samen leren als professionele leergemeenschappen.
Deze publicatie biedt een inleiding op de school als professionele leergemeenschap. Het beschrijft kenmerken en effecten van professionele leergemeenschappen. Het gaat uitgebreid
in op de vraag hoe een school zich ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, op
de interventies die daarbij effectief zijn en op de rol van de schoolleider. Tevens bevat het
een aantal praktische instrumenten, zoals vragenlijsten en kijkwijzers, die behulpzaam kunnen zijn bij het ontwikkelen van een school tot een professionele leergemeenschap.
 Eric Verbiest. 2012 I ISBN 9789044128628 I Garant Uitgevers nv
Meer boekentips op pagina 17, 19 en 33

PLG SVIB

SVIB ‘IN BEELD’
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SVIB staat voor School Video Interactie Begeleiding. Het is één van de begeleidingsvormen die
wordt aangeboden. Met de camera in de hand filmt de SVIB-er de interactie tussen leerkracht en
leerling. De beelden zorgen er voor dat de leerkracht (of leerling) gaat leren. Je ziet immers wat
het gevolg is van je gedrag als leerkracht (of leerling) en vervolgens kun je dit gedrag veranderen.
Binnen Agora zijn enkele gecertificeerde SVIB-ers actief in de PLG SVIB.

SVIB met een leerkracht
Vanuit een begeleidingsvraag van de
leerkracht start het traject. Er worden klassenopnames gemaakt en er volgen nagesprekken. Er
wordt heel gericht gewerkt, omdat de beelden passen bij de begeleidingsvraag van de leerkracht. De
begeleidingsvraag ligt op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch klimaat en/of didactiek. Bij
het bekijken van de beelden wordt er uitgegaan van
de sterke kanten van de leerkracht. Dit draagt bij aan
de verdere professionalisering van de leerkracht.

SVIB met een kind
Sinds kort is het mogelijk om een SVIBtraject met een leerling aan te gaan. Het
gedrag (bijv. bij concentratieproblemen) van het kind
wordt gefilmd en het kind kijkt samen met de SVIBer vervolgens naar de beelden. Kinderen zijn heel
goed in staat om naar aanleiding van beelden hun
eigen gedrag te benoemen. Bij handelingsgericht
werken (HGW) kan SVIB ook prima worden ingezet.
Wij werken vanuit de oplossingsgerichte benadering,
waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van
vaardigheden. De leerkracht en de ouders worden
betrokken bij het traject. Als het kind het leuk vindt,
kan aan het einde van het traject de behaalde
vaardigheid ‘gevierd worden’ (Kids’ Skills) Dit kan
bijvoorbeeld met de klasgenoten van de betreffende
leerling. Op deze manier leer je ook van en met
elkaar! Tevens draagt het bij aan eigenaarschap van
kinderen.

op een professionele manier met elkaars beelden
omgegaan. Met gerichte feedback proberen we
elkaar sterker te maken in ons handelen tijdens de
gesprekken met leerlingen en/of de leerkracht. Door
middel van van een gedeelde visie (tot leren komen
door uitgaan van de kracht van de leerkracht/leerling) en met respect naar elkaar toe, leren we van en
met elkaar. ‘Hoe je kijkt, maakt wat je ziet’.

TEKST:
TRUUS VAN PINXTEREN
LEDEN VAN DE PLG:
FRED KOSTER
CARLA MANTEL
MIRJAM TROS
MARION ZIJM
TRUUS VAN PINXTEREN

Daarnaast zijn we binnen onze PLG aan het onderzoeken op welke manier we de camera ter ondersteuning nog meer in kunnen zetten (denk daarbij
bijv. aan schoolontwikkeling). Daarbij zijn respect,
functionaliteit en aanzet tot leren belangrijke uitgangspunten. Door met elkaar hierover in gesprek
te gaan willen we er uiteindelijk voor zorgen dat de
camera ter ondersteuning een vaste plek krijgt binnen het leren op de scholen.
We werken niet alleen aan onze eigen ontwikkeling,
maar ook aan de ontwikkeling van onze collega’s én
de kinderen! <<

SVIB in de praktijk.

Professionaliteit
In onze PLG bespreken we regelmatig beelden (na toestemming van de leerkracht)
om op die manier van en met elkaar te leren. Doel is
om als SVIB-er nog professioneler de nagesprekken
te voeren.
Vanuit onze PLG willen we de komende tijd graag de
focus leggen op SVIB met kinderen. Wij zijn van mening dat hier veel winst te behalen valt, voor zowel
het kind, de leerkracht als de ouders.
Vooral tijdens de cursus ‘SVIB met kinderen’ zijn we
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INTERVIEW

MET HULP VAN DE
CAMERA WERKEN AAN
VERBETERING
1
MIRJAM TROS IS
INTERN BEGELEIDER,
BOUWCOÖRDINATOR EN
LEERKRACHT VAN GROEP
3 OP DE HOEKSTEEN. ZE
HEEFT DE TWEEJARIGE
OPLEIDING SVIB (SCHOOL
VIDEO INTERACTIE
BEGELEIDING) GEDAAN,
AANGEVULD MET DE
MODULE SVIB MET

Dat is ook zo, maar de leerkracht wil graag iets leren. De leerkracht weet ook dat
het beeldmateriaal alleen wordt gebruikt voor de bespreking met de SVIB-er; niemand anders
krijgt het te zien. We spreken van tevoren ook af wat er aan de directie wordt gemeld.
Ik film op didactiek, het klassenmanagement en de interactie en eigenlijk is dat laatste
overkoepelend. In het begin is het natuurlijk vreemd, want je stem is anders en je moet wennen
hoe je het doet voor de klas. De stukjes waarin alles naar wens verloopt worden geanalyseerd,
waardoor je ziet wat er goed gaat in de klas. Daarna bekijken we een gedeelte van een situatie
die je graag anders zou zien. Het gaat erom dat je je bewust wordt van je eigen gedrag: hier
gaat het goed, dus dat gedrag moet je vaker laten zien.
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Voor welke leerlingen is een zo’n traject geschikt?
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Hoe verloopt een traject met een kind?

Vooral leerlingen met gedragsproblemen hebben baat bij SVIB, maar eigenlijk is het
heel breed. Het kan variëren van kinderen die anderen vaak storen, kinderen met
een te hard stemgeluid of kinderen die zich niet goed kunnen concentreren.
Het traject is hetzelfde als bij volwassenen. Je moet alleen andere woorden gebruiken en meer
sturend zijn. En ook hier is openheid heel belangrijk.

KINDEREN.
IN OVERLEG MET HAAR
COLLEGA’S DOET ZE OP
HAAR EIGEN SCHOOL
SVIB-TRAJECTEN, ZOWEL
MET LEERKRACHTEN ALS
LEERLINGEN.

INTERVIEW: YVONNE DIJKEMA

Als directies zich afvragen of in
een bepaalde situatie SVIB een
mogelijkheid is, en zelf geen
SVIB-er hebben, kunnen zij het
beste contact opnemen met
Truus van Pinxteren; zij werkt
bovenschools.
truus.vanpinxteren@agora.nu
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Het lijkt me voor een leerkracht een grote stap om een
SVIB-traject in te gaan.

Het begint met een intakegesprek met de leerling. Dat doe ik één op één, zonder
de leerkracht, want dat voelt veiliger voor het kind. Ik geef aan dat ik een gesprekje
met juf heb gehad en dat ik ook met hem of haar een gesprekje wil. Wat gaat goed en wat gaat
lastig? Hoe ziet dat er dan uit? Wat heb je voor doel? Wat voor cijfer geef je jezelf nu?
In groep 7 zat een jongetje dat zich niet kon concentreren. Ik heb voor hem een ‘tangle’
aangeschaft, een ketting die uit segmenten bestaat, die je in allerlei vormen kan draaien. Het
is beter dat hij daarmee friemelt dan met een plakgum of elastiekjes die wegschieten. We
hebben een aantal afspraken gemaakt: ‘Als jij je wilt concentreren ga je je tangle pakken, naar
de meester kijken en later, als de meester zegt dat je aan het werk gaat, pak je direct de spullen
die je nodig hebt’. We hebben het opgeschreven in zijn boekje. Hij mocht eerst oefenen en na
een tijdje kwam ik filmen. En die opnamen bekeken we samen.
Ik heb ook een leerling begeleid die een te hard stemgeluid gebruikte. Gedragsmatig was
hij niet opvallend, wel wat kinderlijk. Als hij te hard praatte, hielp het niet om hem even aan
te tikken en hem tot fluisteren te manen. Voor hem had ik een kaartje gemaakt, met geluid
ingedeeld in vakjes. Daardoor werd hij zich bewust welke stem hij in welke situatie moet
gebruiken: de 0-stem bij stil zijn, de 3-stem bij fluisteren, een 6-stem bij verstaanbaar zijn in
je groepje en de 9-stem bij verstaanbaar zijn in/voor de groep. Daar oefende hij mee en later
filmde ik hem in de klas.
Het is belangrijk dat een leerling de tijd krijgt om te oefenen. Na het intakegesprek spreek je af
om te komen filmen. Dat wordt weer nabesproken en dan gaat het kind weer oefenen. Bij de
meeste trajecten worden er na de intake drie opnames en drie nagesprekken gehouden. De
oefenperiodes tussen de opnames varieren wel qua duur.
Bij het monteren van de film begin ik met positieve situaties en aan het einde is er een stukje
waarin het anders gaat. Dan vraag ik of het kind er goed naar wil kijken en ziet wat het verschil
is. De leerling met concentratieproblemen zegt bijvoorbeeld: ‘Ja, ik laat me afleiden, want het
kind dat langs loopt geeft me een tik en dan ga ik er meteen mee praten.’ Hij wordt zich er van
bewust dat hij er ook voor kan kiezen om dat kind voorbij te laten lopen en niks te doen, hoe
moeilijk dat ook is. Hij wordt zich bewust van zijn eigen gedrag.

Soms doe ik het hele traject samen met de leerkracht, soms alleen de afsluiting. Voor de leerling is het vaak veiliger als het traject alleen met
mij wordt gedaan; dan durven ze vaak meer te vertellen dan in een gesprek met twee volwassenen. De leerling moet zelf in gesprek met de
juf of meester om te vertellen hoe het gaat. Als SVIB-er maak ik een overzicht met de werkpunten en afspraken die met de leerling gemaakt
zijn. Zo weet ook de leerkracht waar we mee bezig zijn.

4

Weten de andere kinderen wie je komt filmen?

5

Vind je dat er vaker gebruik moet worden gemaakt van SVIB?

Dat verschilt. Soms kiest de leerkracht ervoor om te zeggen om welke leerling het gaat en dat die later nog vertelt waar het
precies om gaat. Soms wil het kind het van tevoren vertellen. Als de leerling dat niet wil, dan maak ik ook globale beelden in de
klas; dan lijkt het of het voor de juf is. In het begin gaan kinderen nog wel eens zwaaien of gek doen, maar op een gegeven moment is het
wel goed. Ze zijn natuurlijk ook wel wat gewend met mobieltjes en het filmen door ouders.
Ik film twintig minuten per keer, anders is er veel te veel beeldmateriaal. Eerst kijk ik of de vraagstelling van de leerkracht of leerling in de
opnamen zit. Daarna kijk ik waar gaat het goed en waar het anders gaat. De leerkracht zelf krijgt de opname voor het nagesprek te zien met
de opdracht zelf drie punten te benoemen waar hij/zij tevreden over is en een gedeelte van de opname te benoemen waar hij/zij minder
tevreden over is. De beelden van de leerkracht worden als eerste besproken. Bij SVIB met kinderen kijken de SVIB-er en leerling samen naar
het beeldmateriaal dat de SVIB-er heeft uitgekozen.

Ja! SVIB is een aanwinst voor de school. Je kunt nooit precies zien wat er zich allemaal afspeelt en waarom iets gebeurt zoals het
gebeurt. En hoe een leerling op jou als leerkracht reageert. Je weet het wel globaal, maar als je het gaat analyseren dan zie je veel
meer. Het heeft ook zijn uitwerking op de andere kinderen en op je verdere lesgeven.
Er is altijd verbetering, want je werkt ergens bewust aan. Soms zijn de stapjes klein, maar het zijn wel stapjes. Je kunt de leerkracht filmen,
je kunt de leerling filmen, maar als je dat samenbrengt, dan kun je de vaardigheden van leerkracht én leerling verbeteren. Dan heb je twee
vliegen in één klap. Ik vind echt dat het vaker ingezet zou moeten worden. <<
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WETENSCHAPPELIJKE DOORBRAKEN DE KLAS IN!
ANGST, GRAFEEN EN DENKBEELDEN OVER HET BEGIN.
Hoe stimuleer je een onderzoekende houding bij basisschoolleerlingen? Hoe laat je ze zien
wat de wereld van wetenschap en techniek hen te bieden heeft en welke rol zij kunnen
vervullen in de door techniek gedreven samenleving? Om kinderen te interesseren voor de
wetenschap is het van belang om ze al op jonge leeftijd kennis te laten maken met onderzoek. Het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’ biedt inspiratie en concrete
handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan.
 Marieke Peeters, Winnie Meijer en Roald Verhoeff (redactie) I ISBN 9789081846103
Uitgave van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen
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DE KLAS IN BEELD, VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING IN SCHOOL
Voor iedereen die grip wil krijgen op wat er in de interactie tussen leraar en leerling gebeurt.
Het boek geeft studenten en leraren zicht op de mogelijkheden die zij hebben om leerlingen
te begeleiden en geeft begeleiders concrete handvatten om leraren hierbij te ondersteunen.
Het tijdig onderkennen van niet ondersteunende interactie maakt het mogelijk patronen te
doorbreken. Inzicht hierin en reflectie erop maken het mogelijk professioneel te handelen.
 Carla van den Heijkant en Rian van der Wegen I ISBN 9789075142297
Uitgeverij Esstede (2000)
Meer boekentips op pagina 17, 19 en 30
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 DE RESONANSGROEP

IN EEN NETWERK OP ZOEK
NAAR VERBINDING BINNEN HET
BIJZONDER ONDERWIJS
De Resonansgroep

TEKST:
HETTY VAN GALEN,
VOORZITTER
RESONANSGROEP

Al enige jaren is de Resonansgroep binnen Agora actief als klankbordgroep
van het bestuur op het terrein van identiteit. Als gevolg van de bestuurlijke
reorganisatie is de Resonsansgroep sinds begin 2012 adviesorgaan van het
College van Bestuur. Hoe geef je vorm aan het bijzondere karakter van Agora? Hoe
maak je, gezien de diversiteit van scholen, dit zichtbaar? Daarover buigt de Resonansgroep zich, in
samenspraak met het College van Bestuur in de persoon van Rien Spies.
De Resonansgroep bestaat voor de helft uit medewerkers van Agora en voor de andere helft uit
externe leden die de maatschappelijke omgeving van Agora vertegenwoordigen en het bijzonder
onderwijs een warm hart toedragen. Chantal van Gelderen is een van de interne leden van de
Resonansgroep en werkzaam als leerkracht in De Bijenkorf in Assendelft. Zij schrijft hieronder over
de ‘zinnige activiteiten’ binnen deze school.

Identiteit en de Brede School – Niet alleen leuk, ook zinnig

TEKST:
CHANTAL VAN
GELDEREN-TJIPJES
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Mijn school De Bijenkorf werkt aan passende buitenschoolse activiteiten voor kinderen van onze
school, uit de buurt en kinderen uit de wijk Saendelft. Er zijn al buitenschoolse activiteiten voor
kinderen van verschillende leeftijden gebaseerd op onze Jenaplan identiteit, zoals werken in de tuin,
technieklessen, kookles en kunstzinnige vorming. Maar buitenschoolse activiteiten realiseren die
aansluiten bij onze Rooms Katholieke identiteit, is een hele nieuwe uitdaging.
Naast groepsleerkracht op De Bijenkorf ben ik ook lid van de Resonansgroep. Ook hier stond de
relatie tussen identiteit en buitenschoolse activiteiten op de agenda. Toen bleek dat we op De
Bijenkorf interesse hadden voor het ontwikkelen van een dergelijke activiteit, was de link met de
Resonansgroep snel gelegd. Eén van de leden had de juiste connecties en al snel lag er een ruwe
schets van de zo gewilde buitenschoolse activiteit.
Twee voorgangers van de Raad van Kerken Krommenie/Assendelft hebben met ons meegedacht over
zinnige activiteiten met de religieuze vorming van kinderen. Het aanbod krijgt inmiddels concreet
vorm. Het programma richt zich op het christelijk geloof, maar ook de andere wereldgodsdiensten
komen aan bod. Er worden mooie verhalen verteld en er is aandacht voor expressie. We beginnen
met zes bijeenkomsten van anderhalf uur in de periode mei t/m juli. Ook kinderen van de
Agora-scholen Octant en Het Koraal zijn welkom!
Voor mij en mijn collega’s van De Bijenkorf is het een spannende ontwikkeling. Slaat het nieuwe
programma aan de bij ouders? Komen er genoeg kinderen om samen een mooie middag te hebben?
Aan de inhoud en ons enthousiasme kan het niet liggen! Een verrijking van het buitenschoolse
aanbod voor de kinderen en een stap verder in het realiseren van een brede school
passend bij onze identiteit. <<
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