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Voordat u verder gaat met lezen, 
neem heel even de tijd en ga bij 
uzelf na: waarom bent u aan 
dit stuk begonnen? Wat hoopt 

u in deze column aan te treffen, wat zou 
uw nieuwsgierigheid naar wens stillen? 
Ontdek hoe u eigenlijk begint aan dit 
artikel, onderzoekend lezen als het ware.

Soms bewust, vaak onbewust nemen we 
allemaal regelmatig een pauze in wat 
we eigenlijk doen, om onze gedachten 
de ruimte te geven te associëren, te 
herinneren, te fantaseren. Uit die korte 
onderbrekingen in een verder vaak 
doelgericht proces, halen we ons creatieve 
oplossingsvermogen. 

We doen dit al van jongs af aan, maar 
naar mate we ouder worden, leren we dit 
af. Onderzoeker George Land zegt daar-
over: “non-creative behavior is learned” 
(en hij legt daar meer over uit in de TEDx 
Talk “The Failure Of Success”). In het kort, 
zegt hij dat ons huidig onderwijssysteem 
ontworpen is in dezelfde tijd dat fabrie-
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ken ontstonden. Scholen moesten vooral 
mensen afleveren die in staat waren om in 
vaste systemen te functioneren.

Inmiddels leven we in de vierde Industrië-
le Revolutie, het tijdperk waarin een reeks 
aan technologieën ons dagelijks leven 
veranderen en waarin digitale, fysieke en 
biologische werelden samensmelten. Alle 
disciplines, economieën en industrieën 
worden hierdoor beïnvloedt (de definitie 
is ontleend aan de engelstalige Wikipedia 
pagina ‘Fourth Industrial Revolution’). 
Kinderen die nu het basisonderwijs in-
stromen, worden opgeleid voor een wereld 
waarvan we ons nauwelijks een voorstel-
ling kunnen maken (u mag hier wederom 
even uw gedachten laten dwalen!).

Het bildungsagoramodel, waarin levens- 
en trainingssferen in een dynamische, 
op het kind en klas afgestemde structuur 
het leren en leven op school faciliteert, 
beantwoordt de noodzaak om ook ons 
onderwijssysteem klaar te maken voor 
de toekomstige samenleving. Het is een 
integraal, holistisch model, zodat de 
kinderen van nu niet alleen leren om te 
leven in die samenleving, maar ook om die 
mede vorm te geven.

Agora doet daarvoor in haar meerjaren 
beleidsplan vijf beloftes waar de Zaanse 
scholen voor staan: inclusiviteit, duur-
zaamheid, talentontwikkeling, bildung en 
bijzonder onderwijs. U leest er regelmatig 
over in Marktplaats. Dit is de visie voor 
basisonderwijs dat, naast de klassieke 
vaardigheden, ook nieuwsgierigheid, 
onderzoek en verwondering stimuleert. 
Agora zoekt bij kinderen naar het goede 
en ontwikkelt dat. De opera, als voorbeeld, 
is de daad bij het woord en geeft concrete 
invulling aan de beloftes.

De mentaliteit om open te staan voor 
nieuwsgierigheid en verwondering, maakt 
Agora bijzonder. Ook in de komende jaren 
zal het meerjaren beleidsplan met het 
bildungsagoramodel centraal staan. In 
een wereld die constant verandert, is zo’n 
constante de marktwaarde van Agora: wie 
zich elke dag verwondert, wordt vast en 
zeker honderd.

PS: tijdens het schrijven van deze column 
dwaalden mijn gedachten af naar het 
zeepaard (vraag me niet waarom). Bij een 
zoektocht leerde ik dat het een dier is met 
zowel een inwendig als uitwendig skelet. 
Mijn verwondering voor die dag.  

Er spelen vele ontwikkelingen 
in onderwijsland, met name 
rond de positie van de leraar. De 
leraar is tenslotte de persoon die 
dag in dag uit met de kinderen 
aan het werk is en de kinderen 
voorbereidt op hun toekomst. De 
vakkennis van de leraar wordt 
steeds meer beïnvloed door 
ontwikkelingen in de wetenschap. 
De redactie is voor deze uitgave 

van Marktplaats in een aantal 
onderwerpen gedoken en kwam 
al snel tot een grote hoeveelheid 
vragen: hoe beïnvloedt het brein 
het gedrag van kinderen? Wat 
kunnen ze al wel en wat nog niet? 
Hoe ontwikkelen jonge kinderen 
zich? Hebben jongens een andere 
aanpak nodig dan meisjes? 
Hoe stimuleer je de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van kinderen 

en zet je ze aan tot onderzoeken 
en leren? 
In deze Marktplaats geven we, 
met dank aan de auteurs, een 
inkijkje op bovengenoemde 
ontwikkelingen met, zoals 
gebruikelijk, een aantal 
boekentips ter verdieping.

van de redactie

Reacties & 
suggesties: 

redactie@agora.nu
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al in de baarmoeder ontstaan de diepere delen 
van het brein met onderlinge verbindingen. daar 
vormt zich ook het emotionele centrum met als 
kern ervan een klein orgaantje, de amygdala, of 
in het nederlands het amandeltje. dat waar-
schuwt ons volautomatisch voor dreigend onheil. 

het reageert daar ook op met een vlucht- of vechtreactie. 
het amandeltje slaat in een eigen geheugen nare emotionele 
ervaringen op. die kun je jammer genoeg niet uitwissen. Kin-
deren die opgroeien in een gewelddadige omgeving, houden 
die ervaringen als een trauma vast. dat beïnvloedt niet alleen 
hun gedrag, maar ook hun leren. zij kunnen in voor ons normale 
situaties zomaar in paniek raken, agressief worden of zich terug-
trekken. Probeer als leraar kalm en alert te blijven, ook als je niet 
begrijpt waar dat gedrag ineens vandaan komt. maak opnieuw 
contact, toon begrip, laat hen je warme betrokkenheid voelen en 
praat later op een geschikt moment. 

Kinderen die faalangst opbouwen, versterken almaar hun 
amandelgeheugentje. dat geldt ook voor kinderen die gepest 
worden. ze ontwikkelen onzekerheid en angst en staan steeds 
minder open voor het gewenste leerproces. negatieve emoties 
blokkeren dus een geslaagd leerproces. die kinderen leren nog 
wel wat uit hun taken, maar vooral die zaken die je kunt automa-
tiseren. hogere cognitieve vaardigheden als problemen oplossen, 
verbanden leggen of reflecteren gaan veel moeizamer. ze kunnen 
hun aandacht onvoldoende focussen en vasthouden, omdat ze 
voortdurend beducht zijn voor signalen die bij hen angst kunnen 
veroorzaken. het amandeltje is nu eenmaal een heel scherp afge-

De kracht van 
emotie voor 
het leerproces 
| Auteur: Dr. Kees Vreugdenhil |

stelde alarmbel. Jammer genoeg 
kunnen we dat van buitenaf 
niet zien. Let daarom goed op 
afwijkend gedrag bij kinderen. 
vaak schuilt er een emotioneel 
probleem achter. 

de verbindingen in ons brein tus-
sen hersencellen ontstaan niet 
lukraak. ze zijn het resultaat van 
vurende cellen. met grote snel-
heid vliegen chemische bood-
schappers of neurotransmitters 
heen en weer. die stofjes zoeken 
verwante cellen op en vormen 
dan netwerken. Leren is niets 
anders dan nieuwe verbindingen 
maken of bestaande verbindin-
gen versterken.
een belangrijk stofje voor het 
leerproces is dopamine. het 
wordt achterin onze hersenen, 
in de hersenstam aangemaakt 
en verspreidt zich door het hele 
brein. het is ook nauw verbonden 
met het emotionele centrum. 
Bovendien speelt dopamine 
een hoofdrol in elk leerproces. 
het hele systeem van vertak-

agora.nu

Leren doe je met hoofd, hart en handen. Dat is een wijsheid 
voor het onderwijs van enkele eeuwen terug. In onze tijd komen 
neurowetenschappers, zoals Damasio, tot bijna hetzelfde inzicht. Zij 
benadrukken dat het sociale, de emotie en lichaamsbeweging de drijvende 
krachten zijn in elk leerproces. En het verstand dan? Ja dat ook, maar meer 
als gevolg in de voorste hersendelen van die drie krachten. Ik zal hier vooral 
de rol van emotie in het leerproces belichten. 

Kees Vreugdenhil werkt als 
onafhankelijk onderwijscon-
sultant en geeft presentaties 
en workshops over brein-
bewust onderwijs. Hij heeft 
een lange staat van dienst in 
het onderwijs: leraar in het 
lager, middelbaar en hoger 
onderwijs, schoolleider van 
een jenaplanschool, weten-
schappelijk onderzoeker aan 
de Universiteit van Utrecht 
en docent onderwijskunde en 
filosofie aan enkele leraren-
opleidingen. Studeerde wijs-
gerige en historische peda-
gogiek/onderwijskunde aan 
de Universiteit van Utrecht 
en filosofie aan de VU in Am-
sterdam. Kees Vreugdenhil 
promoveerde aan de UvA op 
een vergelijkend onderzoek 
van een viertal onderwijs-
concepten en hun relatie tot 
maatschappelijke ontwikke-
lingen. Daarna volgde hij een 
postdoc-cursus van twee jaar 
in leer- en ontwikkelingspsy-
chologie. 

kingen met dopamine zorgt er ook voor dat ons werkgeheugen 
op scherp staat. dopamine activeert het werkgeheugen, helpt 
ons de aandacht te richten en ons te concentreren. daarvoor 
moet het dopaminerge systeem wel in balans zijn, niet te veel of 
te weinig. anders verzwakken de verbindingen ervan. daardoor 
kan het amandeltje ongeremder reageren op prikkels. Je ziet dat 
bijvoorbeeld gebeuren bij kinderen met adhd.

dopamine reageert sterk op emoties. Bij kinderen met negatieve 
emoties zorgt dit stofje ervoor dat in het genotcentrum van het 
brein een negatieve impuls wordt afgegeven. Kinderen voelen 
zich ongelukkig. dat merk je aan hun gedrag en hun inzet voor de 
taken die ze op school moeten uitvoeren. ze zijn dan meestal ook 
niet in staat zichzelf ervoor te motiveren. dat moet dus van bui-
ten komen, van ons als leraren of soms ook van medeleerlingen.
het omgekeerde gebeurt ook. als een kind positieve emoties 
ervaart, geeft de dopamine een impuls in het genotcentrum. er 
ontstaat een geluksgevoel. het kind voelt zich prettig en heeft 
zin om zich in zetten. als die positieve emotie komt door succes 
dat het kind boekt in zijn leerproces, dan merken we dat in de 
groep meteen. ‘Juf, ik wil nog meer sommen maken!’ ze kunnen 
zichzelf motiveren. het is daarom belangrijk om kinderen zo vaak 

mogelijk succes te laten ervaren. 
hun werkgeheugen draait dan 
op volle toeren. het amandeltje 
slaat ook die ervaringen op. 

Kinderen die wat moeizamer le-
ren, help je met korte opdrachten 
en door hen daarop veel feedback 
te geven. hoe meer succesjes ze 
boeken, des te gemotiveerder 
zullen ze zijn. Positieve feedback 
werkt als een beloning. dat kan 
ook als een kind fouten maakt. 
Je prijst eerst zijn inzet en dan 
vraag je: ‘Laten we eens kijken 
hoe jij dat hebt gedaan. Kun je 
me dat even voordoen?’ dan zeg 
je; ‘Let op, ik zal je een maniertje 
leren om het nog beter te doen.’ 
en dan: ‘Wil je dat even hardop 
herhalen?’ als er daarna goede 
oplossingen of antwoorden ko-

men, prijs je hen, maar vraag je 
altijd ook naar hoe ze het gedaan 
hebben. alleen op die manier 
ontstaat op den duur zelfsturend 
leren. 
Kinderen die heel makkelijk 
leren, willen ook graag successen 
ervaren en feedback krijgen. die 
kun je aan een groepje van hen 
tegelijk kort en bondig geven. 
heel belangrijk is dat zij daarna 
een nieuwe, liefst nog uitda-
gender taak krijgen. dan blijven 
ze gemotiveerd. Want ook hún 
dopamineniveau moet in balans 
blijven. zij hebben het voordeel 
dat ze weinig energie nodig 
hebben om hun werkgeheugen 
optimaal te laten functioneren. 
daardoor kunnen ze makkelijker 
met hun ‘bagage’ in hun lange-
termijn geheugen werken. dat 
betekent inzicht, verbanden zien, 
creatieve oplossingen bedenken. 
trage leerders hebben veel ener-
gie nodig om hun werkgeheugen 
te laten draaien. daarom moeten 
zij veel en vaak geholpen worden 
verbanden te zien en oplossin-
gen te vinden.
negatieve emoties blokkeren 
dus min of meer het leerproces, 
positieve emoties bevorderen het 
succesvolle, zelfgemotiveerde le-
ren. daarom is het zo belangrijk 
in de groep een veilig, betrouw-
baar en stimulerend klimaat te 
scheppen. dat doe je vooral door 
contact met ieder kind te maken 
en te onderhouden. onze warme 
betrokkenheid doet er alles 
toe!  

Bron
Vreugdenhil, Kees (2014). 
Breinkennis voor 
opvoeding en onderwijs. 
Groningen: Noordhoff.
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Plannen en organiseren: het vermogen om vooruit te denken, 
een plan te maken, in te schatten hoe lang iets duurt, prioriteiten 
te stellen, beslissingen te nemen.

Emotieregulatie: het adequaat aansturen van je emoties, zoals 
op een gepaste manier boosheid uiten.

Gedragsevaluatie: het gebruiken van feedback uit je omgeving 
(bijvoorbeeld de gezichtsuitdrukking van een ander) om je eigen 
gedrag aan te passen, in de gaten hebben wat het effect is van 
jouw gedrag op dat van een ander. 

Bovengenoemde denkprocessen zijn essentieel voor het leren 
en zijn de motor achter een goede werkhouding. immers, om 
succesvol te kunnen leren, moet een leerling in staat zijn om zich 
enige tijd te kunnen concentreren, weten wat er gevraagd wordt, 
kunnen bepalen wat belangrijk is en wat niet, in staat zijn om 
huiswerk te plannen, even kunnen wachten enzovoort. 

de afgelopen twintig jaar is er veel wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar de ontwikkeling van executieve functies. mede door 
de opkomst van nieuwe technologieën als fmri is het mogelijk 
geworden om hersenfuncties bij kinderen in kaart te brengen. 

executieve functies’ is een term die rechtstreeks 
vertaald is uit het engels. als je nog nooit van 
deze term gehoord hebt dan denk je misschien 
al snel aan het bedrijfsleven: executive board. 
in tegenstelling tot het engels komt het woord 
‘executief’ niet in het dagelijks nederlands 

taalgebruik voor. daardoor klinkt het misschien vaag. echter, het 
engelse ‘execute’ betekent niets anders dan uitvoeren of (nog 
simpeler) doen. 

Kort gezegd zijn executieve functies de denkprocessen in 
onze hersenen die ervoor zorgen dat we ons gedrag in goede 
banen kunnen leiden. door deze denkprocessen zijn we in staat 
om doelgericht en sociaal te functioneren: thuis, op school en 
met vrienden. executieve functies zijn de aanstuurfuncties van 
ons brein, die ervoor zorgen dat we op koers blijven, als een ka-
pitein op een schip. executieve functies sturen ons gedrag, onze 

gedachten en emoties. zonder 
executieve functies is bewust 
gedrag niet mogelijk. We hebben 
ze dus hard nodig, die executieve 
functies. 

de meeste onderzoekers 
zijn het erover eens dat er 
meerdere denkprocessen zijn 
die gezamenlijk ons gedrag 
aansturen. de meningen 
lopen uiteen over hoeveel het 
er precies zijn, maar over het 
algemeen worden de volgende 
denkprocessen in de literatuur 
genoemd: 

Inhibitie: het vermogen 
om impulsen (prikkels uit de 
omgeving of van binnenuit) te 
onderdrukken. 

Flexibiliteit: je kunnen aanpas-
sen als iets verandert (bijvoor-
beeld een afspraak die niet 
doorgaat), een probleem op een 
andere manier oplossen, schake-
len tussen activiteiten. 

Werkgeheugen: dit is de tij-
delijke opslagcapaciteit van ons 
brein, waarin we taakgerelateer-
de informatie bewerken (bijvoor-
beeld een rekensom maken). 

Dr. Diana Smidts is 
GZ-psycholoog en 
Orthopedagoog-Generalist. 
Zij is eigenaar van de 
KinderPsy praktijk en van 
KinderPsy Educatie, een 
trainingsbureau voor 
onderwijsprofessionals. In 
2003 is Diana Smidts in 
Australië gepromoveerd 
op het onderwerp ‘vroege 
ontwikkeling van executieve 
functies’. Aansluitend is zij 
jarenlang werkzaam geweest 
als universitair docent. 
Samen met dr. Mariëtte 
Huizinga schreef zij het 
boek ‘Gedrag in Uitvoering, 
over executieve functies bij 
kinderen en pubers’.

Zelfsturing in de klas: 
executieve functies 
bij kinderen

Jarenlang is gedacht dat het intelligentieniveau 
van een kind de belangrijkste factor is voor 
schoolsucces. Een slim kind heeft weinig tijd 
nodig om dingen te snappen, kan de lesstof 
goed onthouden en op een later tijdstip weer 
makkelijk ophalen. Deze denkcapaciteiten zijn 
belangrijk voor goede schoolprestaties, maar 
er is méér nodig om succesvol te kunnen leren. 
En dat zijn executieve functies. Je komt de term 
steeds vaker tegen, maar wat wordt er mee 
bedoeld? 

| Auteur: Diana Smidts |

Kijk op de Facebookpagina 
van KinderPsy Educatie 
voor gratis dowloads, 
nieuws en tips op het 
gebied van zelfsturing in 
de klas. 

Of abonneer je op het 
Youtube kanaal van 
KinderPsy Educatie voor 
korte kennisclips op het 
gebied van leren, gedrag 
en executieve functies. 

zo is er ontdekt dat het voorste 
gedeelte van het brein, de 
prefrontale cortex, een essentiële 
rol speelt bij het reguleren van 
gedrag. en dat dit gedeelte van de 
hersenen er het langst over doet 
om zich te ontwikkelen: maar 
liefst zo’n 23 jaar. dit betekent 
ook dat executieve functies 
volop in ontwikkeling zijn bij 
kinderen en jongeren. verder 
is uit onderzoek naar voren 
gekomen dat de ontwikkeling 
van executieve functies een 
complex verloop kent, waarbij 
sommige functies vroeger van 
start gaan dan andere functies, 
er sprake is van groeispurten en 
terugvalperioden, enzovoort. 
daarnaast is er een grote 
individuele variatie in de 
ontwikkeling van executieve 
functies. 

Boeken 
tips

•  Gedrag in Uitvoering (Smidts 
& Huizinga)

•  Vergeten, kwijt en afgeleid 
(Cooper-Kahn & Detzel)

•  Executieve functies versterken 
op school 

•  Train je brein en benut je 
talenten 

Wat betekent dit in de praktijk? 
school en leren vraagt veel van 
kinderen. niet alleen cognitief, 
maar ook sociaal. tegelijkertijd 
zijn de hersenen van kinderen 
volop in ontwikkeling, waardoor 
het reguleren van gedrag steeds 
weer andere uitdagingen kent. 
een slim kind kan in staat zijn om 
lesstof snel op te pikken, maar 
als het steeds wordt afgeleid dan 
kan het leren van nieuwe stof 
tóch moeilijk zijn. Bij sommige 
kinderen en jongeren wordt de 
ontwikkeling van executieve 
functies significant belemmerd. 
in dat geval is er sprake van 
zwakke executieve functies. op 
gedragsniveau zie je bijvoor-
beeld dat een leerling geneigd is 
om overal op te reageren, doet 
zonder te denken, niet weet wat 
de bedoeling is van een opdracht, 
het lastig vindt om zich te 
concentreren, moeite heeft met 
vooruitdenken, vergeetachtig 
is, enzovoort. om kinderen op-
timaal te kunnen ondersteunen 
binnen het onderwijs is het van 
essentieel belang dat leraren, 
iB-ers en andere onderwijspro-
fessionals kennis hebben van 
executieve functies. 

overigens is het belangrijk om te 
realiseren dat zelfsturing niet al-
leen afhankelijk is van executieve 
functies. ook aandachtsregulatie 
en voldoende rust spelen een 
essentiële rol bij het sturen van 
gedrag.   
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stel, je wilt in groep 
7 het onderwerp 
‘mijn lijf’ als 
vraaggestuurd 
thematisch 
onderwijs 

aanbieden. hoe pak je dat aan? 
Wat wil je dat alle leerlingen 
gaan leren over het onderwerp? 
hoe stimuleer je dat leerlingen 
zelf leervragen over dit 
onderwerp gaan stellen? hoe 
begeleid je de leervragen tot 
antwoorden die bijdragen aan 
verdieping op het onderwerp? 
hoe zorg je dat leerlingen van 
elkaars leervragen gaan leren? 
hoe kun jij vaststellen wat 
leerlingen geleerd hebben?

Uitgangspunten voor 
begeleiding
vier uitgangspunten kunnen 
leraren helpen in de begeleiding 
van vraaggestuurd leren 
(stokhof, de vries, Bastiaens, 
& martens, 2016). op de eerste 
plaats ondersteun je als leraar 
de leervragen van leerlingen 
door zelf nieuwsgierig te zijn en 
door samen met de leerlingen 
te onderzoeken wat zij willen 
leren. ten tweede is samen 
vragen bedenken, onderzoeken 
en uitwisselen met leerlingen 
niet alleen efficiënter, maar 
maakt deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid het leren 
ook betekenisvoller. ten derde is 
het belangrijk om een duidelijke 
inhoudelijke focus te bieden 
waar de leerlingen vragen over 
kunnen stellen. tenslotte wordt 
vraaggestuurd leren inzichtelijker 
als de leerstof, de vragen 
en de antwoorden worden 
gevisualiseerd.

Scenario voor vraaggestuurd leren
de auteurs hebben samen met leraren uit het basisonderwijs een 
scenario ontwikkeld voor de begeleiding: een flexibele werk-
wijze die zowel structuur biedt aan de begeleiding maar ook 
veel keuzes open laat voor de concrete invulling in de klas. het 
scenario bestaat uit vijf fases, zoals zichtbaar in figuur 1. in fase 1 
beginnen leraren met ontwerpen van het thema, om dan in fase 
2 het thema in de klas te introduceren. in fase 3 helpen leraren 
leerlingen om leervragen te stellen, waarna in fase 4 de antwoor-
den van de leerlingen bouwstenen worden om samen kennis te 
bouwen. tenslotte evalueren leraren met de leerlingen in fase 5 
de leeropbrengsten. een rode draad in het scenario is het gebruik 
van mindmaps om het leerproces te visualiseren. zo wordt in elke 
fase zichtbaar gemaakt wat en hoe er geleerd wordt.
 
Vijf fases in scenario voor vraaggestuurd leren

Fase 1 
Ontwerpen in de leraarmindmap
in de voorbereidende eerste fase stellen leraren (liefst samen) de 
leerstof vast in een leraarmindmap. de kunst is om de kernbe-
grippen van de leerstof te benoemen in de hoofdtakken van 
de mindmap. met deze kernbegrippen kun je vervolgens alle 
relevante informatie over thema ordenen. in de ontwerpfase  kun 
je ook al brainstormen welke vragen je zou willen oproepen en 
welke begeleiding dit van jou zou vragen. natuurlijk weet je nooit 
precies welke vragen leerlingen gaan stellen, maar door specifie-
ke prikkels te geven over deelonderwerpen kun je de nieuwsgie-
righeid van leerlingen wel opwekken. als je vragen wilt oproepen 
over het kernbegrip ‘groei’, kun je bijvoorbeeld lichaamslengtes 
gaan meten en vergelijken.

Fase 2
Voorkennis in de klassenmindmap
in de introductiefase ga je met de leerlingen hun voorkennis 
verkennen en vastleggen in de klassenmindmap. Je laat de 
leerlingen eerst hun associaties op post-its noteren om dit 
vervolgens in groepjes dit te laten uitwisselen. eventueel kun je 
de inbreng van leerlingen voor structureren door de hoofdtakken 
van de mindmap aan te bieden. Uit de woordclusters kunnen 
de leerlingen dan de takken van de klassenmindmap verder 
uitwerken. 

Fase 3 
Vragen oproepen en adopteren
de meest efficiënte manier om leerlingen leervragen te laten 
bedenken is een vragenbrainstorm. als leerlingen in groepjes 

Vraaggestuurd 
onderwijs begeleiden 
met mindmaps 

De nieuwsgierigheid 
van leerlingen is een 
krachtige bron voor 
leren. Leerlingen kun-
nen vanuit hun eigen 
nieuwsgierigheid allerlei 
soorten vragen stellen: 
opzoek-, uitzoek- en on-
derzoeksvragen. Al deze 
vragen kunnen leiden 
tot leren. Daarom zoeken 
veel leraren naar ma-
nieren om leerlingen te 
laten leren vanuit eigen 
leervragen. Met name in 
wereldoriëntatieonder-
wijs liggen veel kansen 
om leerlingen leervragen 
te laten onderzoeken. 
Leraren hebben echter 
behoefte aan houvast 
om vraaggestuurd on-
derwijs te organiseren. 
Dit artikel beschrijft een 
scenario dat met behulp 
van mindmappen deze 
houvast kan bieden. 

| Auteur: Harry Stokhof |

Harry Stokhof van de 
Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen (HAN) werkt 
als docent bij de Pabo en 
Academische Pabo (ALPO). 
Hij geeft les in geschiedenis 
en onderzoeksvaardigheden. 
Daarnaast is hij als 
onderzoeker betrokken bij 
Lectoraat Ontwerpen van 
Innovatieve Leertrajecten. 
Via een promotie-traject 
onderzoekt hij vraaggestuurd 
leren. Harry Stokhof won de 
Best Research and Practice 
Award 2016 voor zijn 
praktijkgericht onderzoek in 
en met het basisonderwijs.

Fase 1 
Ontwerpen

Fase 2 
Introduceren

Fase 3 
Vragen

Fase 4
Kennis bouwen

Fase 5
evalueren
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 ZelfsturiNg iN De klas
 over aandacht, execUtieve fUncties en rUst

Dit boek biedt verschillende handvatten 
waarmee je als leraar direct aan de slag 
kunt rond zelfsturing en executieve 
functies. Het bevat herkenbare 
voorbeelden uit de lespraktijk, praktische 
tips en informatie. Achterin het boek 
staan handige werkbladen die direct in de 
klas kunnen worden gebruikt. Effectieve 
zelfsturing is namelijk nodig om het 
beste uit jezelf te kunnen halen, zowel 
op het gebied van leren als gedrag. Een 
kind brengt veel tijd op school door. Geen 

wonder dat deze omgeving van grote invloed is op de werking van 
de hersenen en daarmee de ontwikkeling van zelfsturing.
Zelfsturing is gedrag dat mogelijk wordt gemaakt door executieve 
functies. Maar ook aandacht, rust en emoties spelen een rol. Hoe 
kun je als leraar de zelfsturing van je leerlingen bevorderen? 
Hoe zorg je ervoor dat ze weten wat ze nodig hebben als ze iets 
gaan doen en zelfstandig een opdracht kunnen uitwerken? 
En welke invloed heeft je eigen zelfsturing op het gedrag van 
leerlingen?

X Diana Smidts
 Uitgever: Nieuwezijds 
 Druk: 2018
 ISBN 9789057124846
  https://www.nieuwezijds.nl/Boek/9789057124846/Zelfsturing-in-

de-klas/Pers/ 

 starteNDe lerareN iN Het po eN vo; goede
 BegeLeiding aan het Begin van de LooPBaan 

In het boek Startende leraren in het po en 
vo; goede begeleiding aan het begin van 
de loopbaan beschrijft Marco Snoek, lector 
Leren & Innoveren aan het Kenniscentrum 
Onderwijs en Opvoeding van de HvA en 
projectleider van het project Junior leraar, 
de inzichten die in de afgelopen jaren 
ontwikkeld zijn, en vertaalt deze naar 
concrete handvatten voor de inrichting 
van die begeleidingsprogramma’s. Daarbij 
staan twee perspectieven centraal: vanuit 
de leerling en vanuit het beroep.

X  Marco Snoek 
 Uitgever: Pica
 Druk: 2018
 ISBN 9789492525369

Boeken tips       
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 BilDuNg speciaal 

In Bildung Speciaal vertellen leraren, 
schoolleiders, besturen en opleiders 
over het bildungsonderwijs aan 
leerlingen met een beperking. Het 
boek bevat veel voorbeelden van de 
creatieve en fantasierijke wijze waarop 
bildung vorm krijgt in het onderwijs 
voor leerlingen met een complexe 
ondersteuningsvraag. Daarmee is het 
een inspirerend praktijkboek voor 

leraren die deze leerlingen begeleiden, en ook voor alle leraren, 
schoolleiders en schoolbesturen. En passant wordt duidelijk 
hoe het bildungsagoramodel ondersteunend kan zijn voor het 
verdiepen en verbreden van de eigen ontwikkeling als persoon 
en de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie.

X Gerard van Stralen (red.)
 Uitgever: ISVW
 Druk: 2018
 ISBN 9789492538253
 https://isvw.nl/Shop/bildung-speciaal-gerard-stralen-red/ 

 BreiNkeNNis voor opvoeDiNg eN oNDerwiJs

Wat kan hersenonderzoek voor 
opvoeding en onderwijs betekenen? 
Wat zijn de geheimen van ons brein 
en hoe kunnen we die gebruiken in 
onze lessen? Je vindt het antwoord 
snel in Breinkennis voor opvoeding 
en onderwijs. Het eerste en enige 
leerboek dat je meer vertelt over 
hersenonderzoek en de relatie met 
het onderwijs. Daar kun jij je voordeel 
mee doen voor de klas!
Breinkennis voor opvoeding en 
onderwijs bespreekt de bouw, 

werking en ontwikkeling van de menselijke hersenen. Het boek 
laat je zien wat dat in de praktijk betekent voor het onderwijs 
of de opvoeding. Aan bod komen: het emotionele en sociale 
brein, denken en leren in de prefrontale cortex, het geheugen, 
bijzondere kenmerken van het puberbrein en verschillen 
tussen meisjes en jongens. 

X  Kees Vreugdenhil
 Uitgever: Noordhoff Uitgevers  
 Druk: 2014
 ISBN 9789001834388

Boeken 
tips

non-stop vragen gaan stellen, 
bedenken zij in korte tijd een 
hele verzameling leervragen. 
in deze stap zijn alle vragen 
welkom. de klassenmindmap 
is daarbij een krachtige prikkel. 
Uit deze verzameling vragen 
kun je een eerste selectie laten 
maken van de meest interessante 
vragen. vervolgens kun je de 
vragen met de leerlingen gaan 
waarderen: is de vraag passend 
bij het onderwerp (past hij 
bij één van de takken in de 
mindmap)? gaan we er iets van 
leren, en zo ja, wat dan? Kunnen 
we de vraag opzoeken, uitzoeken, 
onderzoeken of hiervoor 
geschikt maken? Welke vragen 
vinden we het belangrijkst 
om eerst uit te zoeken? na 
deze stappen heb je als klas 
een selectie van interessante 
leervragen die bijdragen aan 
kennisontwikkeling. vervolgens 
adopteren de leerlingen één van 
de vragen die ze voor de klas 
gaan uitzoeken. 

Fase 3 
Antwoorden verzamelen en 
samen kennis bouwen
in de vierde fase gaan leerlingen 
in tweetallen of individueel aan 
de slag met hun leervragen. hier-
bij is het handig om een soort 
vragenwerkblad te gebruiken, 
waarop de vraag, een voorspel-
ling en manier van onderzoeken 
wordt beschreven. zo kun je als 
leraar leerlingen ondersteunen 
bij het vinden van bronnen of het 
opzetten van een onderzoekje. 
als je het werkblad laat inleveren 
kun je ook rustig even kijken of 
leerlingen op de goede weg zijn 
en kun je tips geven. Leerlingen 
kunnen uiteraard op heel veel 
manieren hun antwoorden delen 
in de klas, in muurkranten, prezi’s, 
proefjes, etc. om overzicht te 
houden op hoe antwoorden bij-
dragen aan de collectieve kennis, 
voegen de leerlingen minimaal 
één tak toe aan de klassenmind-
map. zo wordt zichtbaar wat 
geleerd wordt. als leraar kun je 
met behulp van de klassenmind-
map relaties leggen tussen het 
antwoord en andere vragen en 
andere deelonderwerpen. een 

belangrijke tip is om te benadrukken dat het de gemeenschappe-
lijke vragen van de klas zijn. ‘Jij mag onze vraag uitzoeken. Wij wil-
len weten wat jij gaat leren, maar wij helpen je ook als het even 
(nog) niet lukt’. de bedoeling is dat antwoorden op de leervragen 
bouwstenen zijn voor gezamenlijke kennis. de klassenmindmap 
is daarbij belangrijk. de mindmap maakt duidelijk wie met welke 
deelonderwerpen bezig is, welke nieuwe antwoorden kunnen 
worden toegevoegd en welke dwarsverbanden er mogelijk tussen 
vragen zijn.

Fase 5
Evaluatie van leeropbrengsten
mindmaps kunnen zowel de individuele als de collectieve ken-
nisontwikkeling van de leerlingen zichtbaar maken. in de groei 
van de klassenmindmap wordt zichtbaar hoe de gezamenlijke 
(voor)kennis van de leerlingen is toegenomen. op vergelijkbare 
wijze kunnen leerlingen hun persoonlijke voorkennis en leerwinst 
vastleggen door een individuele mindmap vooraf en achteraf te 
maken. Wanneer leerlingen deze mindmaps vergelijken worden 
zij zelf bewust van hun leerontwikkeling. als leraar is het interes-
sant om de laatste versie van de klassenmindmap eens te verge-
lijken met je leraarmindmap die in de voorbereiding is gemaakt. 
‘Wat is allemaal aan bod gekomen?’ de ervaring leert dat dit vaak 
veel meer is dan je vooraf had kunnen voorzien.

Samenvatting
vraaggestuurd leren begeleiden is voor veel leraren een uitda-
ging. met behulp van het bovenstaand scenario kunnen leraren 
leerlingen zowel de structuur als de vrijheid geven om eigen leer-
vragen te onderzoeken en toch samen kennis te bouwen. hierbij 
is mindmappen een krachtig hulpmiddel.  

antwOOrden Op 
de leerVragen zIjn 
bOuwstenen VOOr 
gezamenlIjKe KennIs.

Verder lezen?

•  Stokhof, H.J.M., De 
Vries, B., Martens, R., & 
Bastiaens (2017). Scenario 
voor de begeleiding 
van vraaggestuurd 
leren, Nijmegen: 
Hogeschool Arnhem 
Nijmegen. doi:10.13140/
RG.2.2.19884.26242

•   Stokhof, H.J.M. (2018). how 
to guide effective student 
questioning? develop-
ment and evaluation of a 
principle-based scenario 
(Proefschrift). Open Univer-
siteit, Heerlen.
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niet voor niets is de 
Kangoeroegroep vernoemd naar 
het australische buideldier dat 
grote sprongen maakt: ook de 
kinderen in de groep zijn in staat 
om ‘ver te springen’. hoogbegaafde 
kinderen onderscheiden zich door 
grote intellectuele vermogens, 
een sterke motivatie en een 
opvallende vindingrijkheid. 
toch worden de kinderen bij 
agora niet in een hokje gestopt 
als slimme buitenbeentjes. de 
Kangoeroegroep is vooral een 
extra uitdaging die hen ten goede 
komt in hun reguliere klas. hier 
gaan ze immers vaak uit verveling 
onderpresteren. 

sinds het schooljaar 2014-2015 
krijgen kinderen die daar behoefte 
aan hebben één dagdeel per 
week verdiepend en verbredend 
onderwijs in de Kangoeroegroep. 

Kangoeroesprongen 
maken met bildung 
| Auteurs: Anneke Bax, Marja Bruinsma & Maurice van Turnhout |

Wat wil je weten? Deze 
schijnbaar eenvoudige, 
maar cruciale vraag 
staat centraal in de 
Kangoeroegroep, 
de voorziening voor 
hoogbegaafden bij 
Agora. Kinderen krijgen 
een brede vorming als 
voorbereiding op de 
toekomst, waarbij ze 
leren om hun creativiteit 
en verbeeldingskracht te 
ontwikkelen. Bildung in 
de praktijk.

Anneke Bax is 
bestuurscoördinator van 
het samenwerkingsverband 
Primair onderwijs 
Zaanstreek/Waterland 
en adviseur onderwijs en 
projectleider bildung bij de 
Stichting Agora.

Marja Bruinsma is senior 
beleidsadviseur onderwijs en 
projectleider bildung bij de 
Stichting Agora.

Maurice van Turnhout is 
schrijver en journalist, onder 
andere voor Trouw.

Kinderen van groep drie tot en 
met acht worden toegelaten. 
in de geest van het passend 
onderwijs staan de behoeften 
van elk afzonderlijk kind centraal. 
het lesaanbod sluit aan op het 
aanbod in de reguliere groep. ook 
wordt er al geëxperimenteerd 
met twee dagdelen voor 
kinderen die behoefte hebben 
aan meer verdieping.

Taxonomie van Bloom en 
TASC- model
in de groep onderzoeken 
de kinderen op projectbasis 
een bepaald thema, binnen 
gebieden als natuur, kunst en 
ict. de kinderen kiezen een 
onderwerp waar ze meer over 
willen weten en formuleren 
vervolgens een onderzoeksvraag. 
soms werken ze in tweetallen, 
soms zelfstandig. het creatieve 
proces is belangrijker dan het 
eindproduct, in lijn met de 
taxonomie van de amerikaanse 
onderwijspsycholoog Benjamin 
Bloom. volgens Bloom is 
creativiteit, het uitvinden 
van iets nieuws, de hoogste 
denkvaardigheid. Leraren 
fungeren in de Kangoeroegroep 
als coaches, die het onderzoek 
van de kinderen begeleiden. 

Blooms taxonomie wordt 
gekoppeld aan het tasc-model 
(thinking actively in a social 
context). Bij deze denkstrategie 
wordt de nieuwsgierigheid van 
kinderen geprikkeld, allereerst 
door na te gaan wat ze al van 
een onderwerp weten. daarna 
moeten de kinderen hun 
onderzoek verwerken in een 
mindmap, waardoor er structuur 
wordt aangebracht. vervolgens 
gaan ze evalueren en presenteren 
voor de klas. de kinderen 
bewaren hun werkstukken 
en reflectieverslagen in een 
portfolio. zo krijgen ze zicht 
op hun ontwikkeling en 
kunnen ze nadenken over een 
vervolgonderzoek. 

Bildung 
in de Kangoeroegroep trainen 
de kinderen zich niet alleen op 
het cognitieve vlak. door het 

brede aanbod aan thema’s wordt 
empathie gekweekt voor andere 
denkbeelden en invalshoeken, 
die ze misschien niet met de 
paplepel ingegoten hebben 
gekregen. op die manier wordt 
bildung concreet gemaakt, het 
idee van persoonlijke, innerlijke 
groei in een brede culturele en 
maatschappelijke context. 

in Plato’s dialoog Phaedrus 
(ca. 360-370 v.chr.) vergeleek 
socrates de menselijke ziel 
met een gevleugeld tweespan, 
aangedreven door een 
wagenmenner. het ene paard 
symboliseert de menselijke 
begeerte (fysica), het andere het 
hart (logica), de wagenmenner 
is het verstand (ethica) dat beide 
paarden in het gareel houdt. 

Binnen het bildungsagoramodel 
staat deze allegorie centraal. 
fysica, de dimensie van 
natuurbeleving en motorische 
ontwikkeling, stelt leraren de 
elementaire vraag: wat is het? 
hoe zit de hoogbegaafde leerling 
in elkaar, wie is die leerling 
precies? 

Logica, de dimensie van sociaal-
emotionele ontwikkeling, vraagt: 
wat betekent het voor ons? 
Wat kan de school in de praktijk 
doen om ervoor te zorgen 
dat hoogbegaafde leerlingen 
gedijen? 

ethica, de dimensie van de 
cognitieve ontwikkeling binnen 
een moreel raamwerk, vraagt: 
hoe zou het moeten werken? 
Wat is de ideale weg, hoe krijgt 
bildung vorm? 

in de Kangoeroegroep wordt 
voortdurend gezocht naar een 
goed evenwicht tussen de 
dimensies van begeerte (fysica), 
hart (logica) en denken (ethica). 

De fysica: hoe werkt het 
bij de leerling? 
een van de jongetjes in de 
Kangoeroegroep weigerde 
pertinent om te kleien, omdat 
zijn handen daar vies van 
werden. volgens de zwitserse 

ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget helpt het om het kind 
handelingen voor te doen. in dit geval maakte de lerares eerst zelf 
een balletje van klei. daarna moest het jongetje haar nadoen, om 
te ervaren hoe het materiaal aanvoelt en welke eigenschappen 
het heeft. Kwam het eindresultaat overeen met wat hij vooraf 
had bedacht, of bleek de praktijk anders? het jongetje maakte 
niet zo’n gaaf kleiballetje als de juf, maar het was wel een 
volledig eigen product. 

omdat de kinderen van de Kangoeroegroep ‘denkers’ zijn hebben 
ze vaak moeite met fijnmotorische activiteiten. ze stellen hoge 
eisen aan zichzelf en willen geen half werk leveren. daarom 
oefenen ze handelingen in hun hoofd, die ze pas na rijp beraad 
uitvoeren. in de Kangoeroegroep worden ze uitgedaagd om 
datgene wat ze moeilijk of eng vinden toch uit te proberen. ook 
dat hoort bij de vorming van identiteit: je weegt af of je genoeg 
vertrouwen in jezelf hebt om de eerste stap te zetten. dan helpt 
het als je omgeving eerst vertrouwen in jou heeft getoond. 

De logica: hoe werkt het voor de school? 
thuis maakte een jongetje op een van de agorascholen 
gedetailleerde tekeningen van vrachtwagens, maar eenmaal 
op de kleuterschool imiteerde hij de ‘krastekeningen’ van zijn 
klasgenoten. Uit zelfbescherming verborg hij zijn voorsprong 
en paste hij zich aan. ‘onderduiken’, noemen de leraren van 
de Kangoeroegroep dat. vaak duiken hoogbegaafde kinderen 
op school onder door een verkeerd zelfbeeld, door faalangst 
of het verlangen om bij de groep te horen. ook thuis leidt 
hun begaafdheid vaak tot frustraties, die oplopen door de 
confrontaties met de buitenwereld en met leeftijdgenootjes. 

in reguliere klassen vinden de kinderen minder makkelijk 
aansluiting, maar in de Kangoeroegroep is er herkenning en 
begrip. het gevaar van zo’n groepsproces is dat kinderen zich 
gaan vormen naar het gemiddelde van de groep. Belangrijk is 
dus dat leraren zich richten op persoonlijkheidsvorming van 
kinderen. sommige hoogbegaafde kinderen moeten eigenwaarde 
aankweken voordat ze hun eigenheid kunnen laten zien. soms 
duurt dat proces wel drie jaar. maar soms merkt een leraar 
van de reguliere klas dat een kind al na drie bezoeken aan de 
Kangoeroegroep begint te sprankelen. 

De ethica: hoe zou het moeten werken? 
de cognitie van hoogbegaafde kinderen ontwikkelt zich ook 
binnen een sociaal en moreel kader. in een wereld waarin niet 
iedereen hetzelfde denkt en begrijpt, moeten hoogbegaafde 
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kinderen leren met anderen 
om te gaan en morele keuzes 
te maken. als ze zich ergens 
persoonlijk voor verantwoordelijk 
voelen en dat hardop uitspreken, 
worden hoogbegaafde kinderen 
vaak ‘betweters’ genoemd. 
ook daarom hebben veel van 
hen zichzelf aangeleerd om 
hun mond maar te houden. de 
leraren van de Kangoeroegroep 
helpen de kinderen in 
gesprekken om hun ontluikende 
rechtvaardigheidsgevoel te 
hanteren.  

naast een besef van ‘het goede’ 
is ook een besef van ‘het schone’ 
(esthetica) belangrijk bij de 

ontwikkeling van ethisch inzicht. maatschappelijke en culturele 
belangstelling zijn immers sterk met elkaar verbonden. voor 
een project over de kunststroming de stijl gingen ruim veertig 
kinderen uit de bovenbouw van de Kangoeroegroep in mei 2017 
op excursie naar het stedelijk museum in amsterdam. veel 
kinderen waren hier nog nooit geweest, laat staan dat ze ooit 
serieus naar moderne kunst hadden gekeken. maar toen de 
museumgids hen vertelde wat de kunstenaars met bepaalde 
werken hadden bedoeld, werd er aandachtig geluisterd. en al snel 
begonnen ze vragen te stellen. hoogbegaafden leren het vaak 
af om ‘waarom’ te vragen, maar bij de Kangoeroegroep worden 
ze juist geprikkeld om door te vragen. zo ontwikkelen ze een 
gezonde filosofische scepsis, die gestoeld is op eigenheid en een 
onderzoekende houding. 

In de voetsporen van Socrates 
in de afgelopen drie schooljaren zijn bij de Professionele 
Leergemeenschap (PLg) meerbegaafden van agora ongeveer 
honderd leraren opgeleid, die nu passend onderwijs kunnen 

geven aan hoogbegaafde 
kinderen. daarnaast zijn drie 
agora-medewerkers opgeleid tot 
specialist Begaafdheid® agora. 
zij dienen als vraagbaak voor 
intern begeleiders, directeuren 
en schoolteams. 

de Kangoeroegroep brengt 
de idealen van bildung in de 
praktijk. Bildung versmelt 
immers de cognitieve en 
opbrengstgerichte kant van 
onderwijs met iets groters. 
het is een bewustwording 
van jezelf en je sterke punten, 
een bewustwording van jezelf 
als volwaardig lid van een 
samenleving. 

de leraar van de Kangoeroegroep 
kauwt niet voor, maar daagt 
de kinderen uit en prikkelt ze 
om nieuwsgierig te blijven, 
om kritische vragen te blijven 
stellen en in hun zoektocht 
naar de antwoorden te putten 
uit hun verbeeldingskracht 
en creativiteit. zo treden de 
kinderen in de voetsporen 
van filosofen als socrates. hij 
verfijnde de kunst van het vragen 
stellen: ‘Waarom denk je dat, hoe 
weet je dat zo zeker?’
 
als een thema in de 
Kangoeroegroep wordt 
afgesloten, komt het steeds vaker 
voor dat kinderen verzuchten: 
‘hoe moeten we nu verder?’ 

en dan kruipt de leraar weer even 
in de huid van socrates: ‘dat ligt 
eraan. Wat wil je weten?’ 

Met dank aan Marjan Tromp, 
directeur en voorzitter van de 
PLG Meerbegaafden Agora en 
Tiny Eijben, Intern Begeleider 
bovenbouw en Specialist 
Begaafdheid® Agora. 

Voor de volledige tekst van dit 
artikel verwijzen wij naar het 
boek Bildung Speciaal  dat dit jaar 
verschenen is bij ISVW-uitgevers 
te Leusden. 

Gershwin 
BoneVacia

Ik leer hem poëzie en inzichten van ruim elf eeuwen filosofie.
Ik leer hem in balans staan, over Zen en Chi.

Ik leer hem over dyslexie, want waarschijnlijk is dat hem overkomen.
Ik leer hem hoe hij het kan overkomen. Ik leer hem te luisteren naar de stemmen in zijn dromen. 

Ik leer hem leren, want leren is niet meer dan het begrijpen van verbanden en relaties.
Ik leer hem over concentratie, naties en reïncarnaties.

Ik leer hem visie, grondslag van motivatie.
Ik leer hem hoe hij onder druk om kan gaan met prestaties. 

Ik kan je zoveel leren, maar hoop dat je het zelf gaat ervaren.
Ik hoop van je te leren als vader. Ik hoop de beste te zijn op aarde.

Ik leer je waarde hechten aan je naasten, want dat is een onderdeel van wie je bent.
Ik kan al mijn lessen met je delen, maar kan je niet vertellen wie je bent. 
Ik hoop dat je op zoek gaat naar wie je bent, ik hoop dat het lang duurt.

Ik hoop dat je luistert naar je hart wanneer die je bijstuurt. 
Ik hoop het voor je. Ik loop het voor je. 

We delen liefde als eerste maal. Ik kook het voor je. 

Ik leer je spreken op de golven van de wind, als in symfonie. 
Ik leer je over utopieën. Je geest is slechts een passagier.

Wraak, dat is geweld maar op je eigen ziel. 
Kwetsbaar is niet fragiel, perceptie maakt het onstabiel. 

Ik leer je dat uiterlijke verschillen wel degelijk bestaan, maar maak je bewust 
dat als jij verschil wil maken, het van binnen zal moeten komen. 

Ik laat je luisteren naar “I Got Life’’ van Nina Simone. Ik hoop dat de woorden binnenkomen, 
als hoe ze bij mij binnenkwamen. Ik leer je astronomie, wetenschap der hemellichamen. 

Ik leer je de Milestone ’altijd samen’ van mij, je oom en je grootvader. 
Ik leer je zonder zijwielen te fietsen, want succes gaat over falen. 

Ik vertel je verhalen over superkrachten, die diep in je onbewuste schuilen.
Ik hoop dat je mij alles kan vertellen. Ik leer je dat mannen ook huilen. 

Ik leer je dat mensen die onbegrepen worden vaak de mensen zijn die voorlopen.
Ik leer je om te gaan met verleidingen, voor je kijken en doorlopen. 

Ik leer je de schoonheden van een vrouw, geen maskerade van poeder.
Ik leer je spreken tot God, boven dat te houden van je moeder. 

Ik hoop dat je zo van het leven houdt, dat je op kan staan zonder wekker. 
Ik hoop dat je in mijn leven brengt dat ik op kan staan zonder wekker. 

Het enige dat verandert, is dat verandering blijft. 
Ik schrijf een gedicht voor mijn ongeboren zoon. 

Ik hoop dat je het niet begrijpt. 
Ik hoop dat je jouw eigen script schrijft. 

We zijn nog voor jouw tijd.
Dus tot die tijd, schrijf ik dit gedicht eigenlijk voor mij. P

a
s

s
a

g
ie

r

Uit: Ik heb een fiets gekocht
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in elk samenwerkingsverband zijn school-
besturen daarom nu zelf verantwoordelijk 
voor een allocatiesysteem van zowel on-
dersteuning in de basisschool, als plaatsing 
in het s(B)o. ten slotte diende de regionale 
samenwerking te kunnen functioneren met 
grote én kleine schoolbesturen, inclusief 
eenpitters. 

de vorm van passend onderwijs, de rechts-
persoon, de financiële verantwoordelijkheid 
en het allocatiesysteem vormen een buiten-
kant waarvan de inhoud is: zorgen dat leer-
lingen, ongeacht beperkingen en ontwikke-
lingshindernissen, zich kunnen ontwikkelen 
tot volwaardige burgers. het elke dag klaar 
staan voor nieuwsgierige leerlingen, het 
samen met ouders, collega’s en experts in 
de klas op zoek naar de beste ondersteu-
ning voor leerlingen die wat (of veel) extra’s 
nodig hebben, het bieden van onderwijs 
aan leerlingen met ernstige beperkingen, de 
vragen rond thuiszitters. Kijken wat werkt, 
handelingsgericht werken, pedagoog zijn. 
dat is waar passend onderwijs om draait. 

de samenwerking dient vanwege de 
belangrijke regionale taken een heldere 
vorm te hebben. Politiek en juridisch is dit 
vertaald naar de vorm van het samenwer-
kingsverband. in de zaanstreek hebben 
we op de verplichtingen die daarbij zijn 

meegekomen, een geheel eigen antwoord 
ontwikkeld. ten eerste zijn de schoolbestu-
ren in ons samenwerkingsverband er vanaf 
het begin van uitgegaan dat goed onder-
wijs en passend onderwijs vanuit dezelfde 
gedachte en aansturing vormgegeven moet 
worden. daarom in de zaanstreek geen 
vormgeving waarbij schoolbesturen over 
het onderwijs gaan en het samenwerkings-
verband over passend onderwijs. daardoor 
zie je nu accentverschillen in de allocatie en 
ontwikkeling van de (extra) ondersteuning 
in de basisschool tussen schoolbesturen. 
ook zijn de schoolbesturen afzonderlijk ver-
antwoordelijk voor de expertise die nodig is. 
de eenpitters hebben hiervoor overeenkom-
sten met of agora of zaan Primair, omdat 
een enkele school dit niet aankan. het 
samenwerkingsverband als organisatie vult 
waar nodig de expertise aan. 

achter de vrijheid van inrichting komt een 
stevige verantwoordingsplicht vandaan. 
dat is het buitenkantverhaal. er is een raad 
van toezicht aangetreden, die nadrukkelijk 
wil zien wat de middelen voor passend 
onderwijs voor resultaat hebben. ook loopt 
de inspectie met de politieke opdracht rond 
samenwerkingsverbanden hun middelen 
steeds beter te laten verantwoorden. Pas 
was er nog aandacht in de pers voor de 
reserves die samenwerkingsverbanden 

van de filosoof george 
santayana kennen we de 
opmerking: “alle dingen 
die in contact staan met 
de lucht vormen een 
buitenkant en het wordt 

de buitenkanten niet verweten dat het geen 
harten zijn2. toch lopen we in de praktijk 
veel over die buitenkant van passend on-
derwijs te klagen. er is veel bureaucratische 
last, van in de school tot aan de bestuurs-
tafel. inderdaad ging de invoering van 
passend onderwijs met de belofte gepaard 
dat er minder bureaucratie nodig zou zijn. 
toch hebben we wel degelijk met bureau-
cratische zaken te maken. scholen moeten 
extra ondersteuning verantwoorden in 
een goed plan, het oPP, of extra budget 
aanvragen. alle scholen hebben een school 
ondersteuningsplan (soP) en daarnaast 
moeten de ontvangen gelden ook nog goed 
verantwoord worden. Wat ook met de vorm 
te maken heeft is iets waar bestuurders 
en coördinatie zich mee bezig houden: 
budgetten jaarlijks verantwoorden, naar de 
raad van toezicht en naar dUo. Jaarplan-
nen en jaarverslagen en natuurlijk elke vier 
jaar het ondersteuningsplan. en we krijgen 
allemaal, op alle niveaus, te maken met de 
aangescherpte regelgeving ten aanzien van 
de privacy beveiliging. helpt ons dat of is 
het een hoop ballast? 

het kan geen kwaad terug te gaan naar de 
bedoeling van passend onderwijs. We kun-
nen daarmee de ontwikkelingen beschrijven 

die op ons zijn afgekomen én beschrijven 
hoe daar op is gereageerd en waarom. 

ten eerste was een belangrijk doel het bud-
get beter te beheersen, zonder alles vanuit 
den haag te moeten regelen. het speciaal 
onderwijs groeide (we spreken over jaren 
90 van de vorige eeuw) al jaren zorgwek-
kend met 12% per jaar. eerst werd daarop 
in 2003 het rugzakje ingevoerd. dat zou de 
groei van het so wel stoppen. dat bleek niet 
het geval. de rugzak nam een hoge vlucht. 
intussen groeide het so vrolijk door. dat 
was de reden dat de toenmalige minister 
van financiën het totale budget bevroor. er 
was een meer duurzame oplossing nodig. 
Passend onderwijs was dus het antwoord 
op niet aflatende groei van de kosten. het 
land werd opgedeeld in regio’s en in elke re-
gio kregen schoolbesturen voor basisonder-
wijs en voor speciaal onderwijs, eenzelfde 
bedrag (per leerling) voor het so en voor 
ondersteuning in de basisschool. om dat 
budget te beheren en te benutten werden 
samenwerkingsverbanden verplicht gesteld, 
waar alle schoolbesturen in een regio zich 
bij aan moesten sluiten. de verantwoor-
delijkheid voor passend onderwijs, zowel 
financieel als inhoudelijk, werd bij regionale 
samenwerkingsorganisaties met een eigen 
rechtspersoon (stichting of vereniging) 
belegd. zo was het doel bereikt: een vast 
budget, elke regio kon er zelf beleid mee 
maken, den haag hoefde het niet precies te 
regelen. 

ten tweede was er een maatschappelijk 
proces gaande van doorgeslagen medica-
lisering. dit had ook zijn uitwerking op de 
manier van kijken naar ontwikkelingspro-
blemen van kinderen. Landelijke criteria 
en indicatiecommissies, het leek wel de 
medische wereld. ouders en scholen begre-
pen al snel dat het labelen geld oplevert. 
de pedagogische blik op het kind in zijn 
omgeving van gezin en school kwam in de 
verdrukking. de nadelige gevolgen werden 
onderkend. Passend onderwijs werd daarom 
gekoppeld aan handelingsgericht werken. 

samenwerking in 
ontwikkeling
In het samenwerkingsverband (SWV)1 Zaanstreek participeren 
de schoolbesturen voor primair onderwijs in Zaanstad, Oostzaan 
en Wormerland. Wat in de weg staat in de ontwikkeling van ons 
samenwerkingsverband is de vorm. De organisatiestructuur, de 
financiën, de verantwoordingsregels, de bureaucratie. Het gaat ons 
om de inhoud! Toch heeft de vorm waarop het SWV is ingericht met 
de inhoud te maken. Daar gaat dit artikel over.

| Auteur: Bernard Homans |

Bernard Homans is pedagoog 
met ervaring in jeugdzorg, 
speciaal onderwijs en 
management. Bernard is 
onderwijsadviseur, werkt 
bij OOG onderwijs en jeugd 
en is vanaf de start in 2014 
werkzaam als (onafhankelijk) 
coördinator bij het 
Samenwerkingsverband 
Zaanstreek.

ongebruikt op de rekening hebben. ons sa-
menwerkingsverband bleek daar heel goed 
van af te komen. het overgrote deel van 
het geld in onze regio komt bij de scholen 
terecht en wordt rechtstreeks benut voor de 
ondersteuning van leerlingen. Bovendien is 
de omvang van het speciaal (basis)onder-
wijs in onze regio al jaren kleiner dan het 
landelijk gemiddelde. anderzijds hebben 
we steeds vaker te maken met (dreigend) 
thuiszitten. 

de conclusie is, dat we voor passend on-
derwijs in de zaanstreek niet helemaal de 
buitenkant hebben gekregen die we zouden 
willen. maar we hebben die wel gebruikt 
om een goede start te maken. We boeken al 
goede resultaten, maar de aangescherpte 
verplichtingen dwingen ons beter aan te 
geven hoe we daar toe komen. We kunnen 
ze benutten als stimulans onze kwaliteit 
niet alleen beter zichtbaar te maken, maar 
ook te verbeteren.  

agora.nu

1  https://www.swvwaterland.nl/
2   “Living things in contact with the air 

must acquire a cuticle, and it is not 
urged against cuticles that they are not 
hearts” (George Santayana, 1863 - 1952).
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dat elke student die op de 
pabo begint les krijgt van 
een samenwerkend team van 
docenten van de basisschool 
en van de pabo. We noemen 
dat concept samen opleiden. 
de docenten op de basisschool 
hebben een mentortraining 
gehad en zijn thuis in het 
curriculum van de pabo. 
ons ideaal is dat een student 
niet alleen op een school stage 
loopt, maar dat er een groepje 
van een student of vier op één 
school stageloopt. daarmee zijn 
intervisie en van elkaar leren 
logisch. natuurlijk lukken niet al 
onze voornemens. soms lopen 
studenten toch in hun eentje 
stage op een school. soms duurt 
het even voordat alle leraaren de 
mentortraining hebben gevolgd. 
samenwerking tussen pabo en 
basisscholen vraagt aandacht en 
energie. regelmatig sturen we bij 
en spreken we elkaar aan op onze 
gemaakte afspraken.
docenten van het basisonderwijs 
zijn betrokken bij de 
curriculumvernieuwing van de 
opleiding leraar basisonderwijs 
op hogeschool iPabo. het 
nieuwe curriculum geeft de 
student meer keuzevrijheid 
om naar belangstelling 

w e spraken over de wereld om de 
leerling heen, die constant in 
beweging is. dat een kind naar school 
gaat om taal te leren en rekenen 
onder de knie te krijgen, om te leren 
tekenen en te zingen. We wilden 

het kind de gelegenheid geven om zichzelf op vele gebieden 
te ontwikkelen en vriendschappen op te doen. We wilden het 
kind op school leren hoe je een verantwoordelijk burger wordt. 
een burger die een wezenlijke bijdrage aan de samenleving 
kan leveren. deze gesprekken lagen aan de basis van onze 
gezamenlijke Kwaliteitsagenda noord-holland voor het primair 
onderwijs 2016-2020.

Kwaliteitsagenda
de zes deelnemende po-schoolbesturen en hogeschool iPabo 
beschrijven in de Kwaliteitsagenda hoe ze kinderen willen 
lesgeven, studenten tot leraar willen opleiden en docenten een 
leven lang willen laten leren. We hebben ons voorgenomen 

De beste leraren 
voor Noord-Holland
Samen opleiden door 
primair onderwijs 
en pabo
| Auteur: Titia Bredée |

onderwijseenheden te kiezen en ze leren de lesstof 
vakoverstijgend. studenten kiezen uit minoren als muziek 
in samenwerking met het amsterdams conservatorium of 
Leesplezier. elke student studeert af bij een lector en is daarmee 
thuis in praktijkgericht onderzoek. Jonge Kind of rekenen/
wiskunde zijn twee van de afstudeerrichtingen. maar ook 
Wetenschap en technologie of diversiteit en Kritisch Burgerschap 
zijn richtingen die studenten kunnen kiezen. 

Doorleren
We gaan ervan uit dat leren niet ophoudt na de pabo, maar 
dat elke docent doorleert. We hebben in de Kwaliteitsagenda 
beschreven, dat dat doorleren op verschillende manieren kan. in 
teams, in professionele leergemeenschappen binnen een bestuur, 
door individuele scholing. daarom biedt de pabo een breed scala 
aan post-hbo opleidingen aan. die opleidingen komen in nauwe 
samenspraak met het basisonderwijs tot stand. Bij agora heeft 
de lector Jonge Kind, dr. annerieke Boland, een groep docenten 
opgeleid tot expert Jonge Kind. verder is dr. hüseyin susam 
nu bijvoorbeeld als expert betrokken bij een leergang Bildung 
voor docenten van agora. ook beantwoorden lectoren van 
de hogeschool onderzoeksvragen van basisscholen in noord-
holland. 
Wel hebben we gemerkt dat hogeschool iPabo niet alleen de 
vragen van het primair onderwijs kon beantwoorden. daarom 
zijn inmiddels hogeschool Utrecht en de vrije Universiteit 
toegetreden tot het partnerschap. door hun deelname kunnen 
docenten ook masteropleidingen volgen of promoveren. 
opleidingen voor schoolleiders in noord-holland biedt iPabo 
samen met avans+ aan. het ideaal van de besturen is om een 
leven lang leren voor docenten in noord-holland mogelijk te 
maken. 

Inspelen op het hier en nu 
door het partnerschap dat is gesmeed met de Kwaliteitsagenda, 
merken we dat we ook nieuwe vragen samen willen 
beantwoorden. toen een jaar geleden de instroom in de pabo’s 
begon op te drogen door de toegenomen kwaliteitseisen, hebben 
we de handen ineengeslagen. de samenwerkende besturen 
bieden nu een baangarantie aan afgestudeerden van hogeschool 
iPabo. onder andere daardoor is de instroom in de pabo verhoogd 
en hopen we samen meer docenten te kunnen opleiden.
ook zagen we een toenemende behoefte om personeel voor 
integrale kindcentra op te leiden. integrale kindcentra vragen 
medewerkers die zowel thuis zijn in de kinderopvang als op 
de basisschool. daarom heeft hogeschool iPabo samen met 
de besturen in het primair onderwijs een tweejarige hbo-
opleiding ingericht, de associate degree Pedagogisch educatief 
medewerker. de eerste groep studenten studeert deze zomer 
af. telkens zijn er nieuwe vragen die we samen moeten 
beantwoorden. een volgende opdracht is bijvoorbeeld de 
digitalisering in het onderwijs. 

Toekomst
het partnerschap tussen de besturen en de pabo betekent ook, 
dat we van elkaar hoge kwaliteit vragen. afgestudeerden kunnen 
immers bij elk van de deelnemende schoolbesturen aan de slag 
gaan. We hebben daarom afgesproken om kwaliteitscriteria 
waar studenten en begeleidende docenten aan moeten 
voldoen, samen te willen ontwikkelen. niet meer separaat per 
schoolbestuur, maar als geheel van samenwerkende besturen. 

nieuwe schoolbesturen uit het 
primair onderwijs in noord-
holland hebben belangstelling 
getoond om daarin ook mee 
te willen ontwikkelen. er 
ontstaat daarmee een cirkel van 
vernieuwing in het onderwijs. 
die vernieuwing past ook in het 
denken van het ministerie en de 
Po-raad om de ontwikkeling in 
het onderwijs meer regionaal 
te beleggen. We kijken ernaar 
uit om deze volgende stap in de 
ontwikkeling samen te maken. 

Reacties op dit artikel horen we 
graag. U kunt ons bereiken op: 
t.bredee@ipabo.nl (Titia Bredée, 
voorzitter CvB Hogeschool iPabo) 
of rien.spies@agora.nu (Rien 
Spies, lid CvB Agora).

Twee jaar geleden zat ik met zes bestuurders 
uit het primair onderwijs en twee collega’s 
van Hogeschool iPabo in een vergaderzaal in 
Noord-Holland. Het was zomer en de mussen 
vielen van het dak. We spraken over het samen 
opleiden van de beste leraren voor Noord-
Holland. Over het leren van het kind, over 
pedagogiek en didactiek. 

Titia Bredée is voorzitter 
van het College van 
Bestuur van Hogeschool 
iPabo. Eerder bekleedde zij 
managementfuncties bij 
de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen en Avans 
Hogeschool. 

we gaan erVan uIt 
dat leren nIet OphOudt 
na de pabO, maar 
dat elKe dOcent 
dOOrleert. we hebben 
In de KwalIteItsagenda 
beschreVen, dat 
dat dOOrleren Op 
VerschIllende 
manIeren Kan.
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in de afgelopen jaren is een 
stijgende lijn van adhd 
bij jongens te zien. drukke 
jongens worden steeds sneller 
bestempeld als adhd-er. als 
ik vanuit de gedachte van 
normaliseren hiernaar kijk, 
vraag ik mij af wat er gebeurt 
als we dat beweeglijke, drukke 
of lastige gedrag kunnen zien 
als ondernemend gedrag. Wat 
als we het jongensgedrag 
meer ruimte geven? natuurlijk 
ontken ik de adhd-er niet, 
maar hoe is die enorme stijging 
ontstaan? dat zijn vragen die mij 
bezighouden.

Rolmodellen
er zijn factoren in de 
ontwikkeling van jongens 
waar wij rekening mee moeten 
houden. als eerste zouden de 
verschillen tussen jongens en 
meisjes erkend moeten worden. 
de feminisering van het 
onderwijs is inmiddels ook een 
populair onderwerp in de media. 
de feminisering heeft als gevolg 
dat jongens te weinig mannelijke 
rolmodellen hebben. niet alleen 
in het onderwijs, maar ook 
daarvoor al in de peuterspeelzaal 
en de kinderopvang.
We kunnen natuurlijk niet stellen 
dat de schoolproblemen van 
jongens liggen aan vrouwelijke 
leraren. niet het geslacht van 
de leraar maar de speel- en 
leeromgeving is van invloed op 
het gedrag van jongens. toch 
zijn mannelijke leraren zeer 
welkom.

Wij vragen om meer recht te 
doen aan de ontwikkeling van 
jongens. ook de vaders zijn 
belangrijke rolmodellen voor 
hun zoon. de vader is net zo 
belangrijk als de moeder. vaders 
kunnen actief deelnemen aan 
de opvoeding en de rol vervullen 
waar jongens in het onderwijs 
minder mee geconfronteerd 
worden. het is van belang dat 
de vader de vaderrol al op jonge 
leeftijd van het kind invult, vooral 
in een feminiene omgeving! 
ook voor centrum Jong is het 
belangrijk om stil te staan bij 
vaderschap. 

Verschillen jongens en 
meisjes
Wat zijn de verschillen tussen 
jongens en meisjes? Waar komen 
de verschillen vandaan? houden 
we rekening met de verschillen? 
Wat hebben meisjes en jongens 
nodig om volledig tot hun recht 
te komen? Waarom haken 
jongens eerder af op school? en 
hoe kunnen we hier met zijn 
allen beter op inspelen?

dit zijn allemaal vragen waar 
centrum Jong en het Jeugdteam 
zich mee bezig houden, de 
ontwikkeling van jongens en 
meisjes heeft al geruime tijd 
onze interesse. het is echter 
ook een uitdaging waar zowel 
onderwijs als opvang mee te 
maken hebben.
de peuter-ib-ers van centrum 
Jong geven aan dat 75% van 
de hulpvragen in de voor- en 
vroegschoolse educatie (vve) 
in peuterspeelzalen gaat over 
jongetjes en hun gedrag. dit 
tekent zich dus al af op een 
leeftijd tussen de tweeënhalf en 
vier jaar!
Jongens vallen al op jonge 
leeftijd op. dit roept 
verschillende hypotheses op. zou 
het kunnen dat jongens vragen 
om een andere aanpak en dat er 
wellicht te weinig wordt gekeken 
naar wat jongens nodig hebben? 

Biologisch perspectief
de verschillen tussen jongens 
en meisjes kunnen wij bekijken 
vanuit het biologische 

perspectief. de hersenen ontwikkelen zich verschillend. 
daarnaast produceren jongens veel meer het hormoon 
testosteron dat zorgt voor bewegingslust en het gedrag 
beïnvloedt. ook de omgeving is van invloed op de verschillen. 
voor de opvoeding en het onderwijs is een belangrijke rol 
weggelegd. het is goed om te weten waar het gedrag uit 
voortkomt om de problemen in het juiste perspectief te zien.

Jongens in het onderwijs
het onderwijs is taliger geworden. meisjes zijn beter ontwikkeld 
in taal, fijne motoriek en kunnen zich langer concentreren. 
Jongens leren makkelijker door ervaring op te doen: door te 
proberen, op onderzoek uit te gaan, te bewegen en actie te 
ondernemen. ze zijn meer gericht op competitie, meisjes meer op 
de relatie. Jongens communiceren en verwerken informatie met 
hun lichaam. 

Jongens en meisjes hebben verschillende onderwijsbehoeften. 
het is goed om daaraan tegemoet te komen. 
moeten we het verschil tussen het gedrag van jongens en meisjes 
meer respecteren? is er in het onderwijs voldoende ruimte om te 
experimenteren, te bewegen en te onderzoeken? 

Kijken naar jongens  
met een 
pedagogische bril
| Auteur: Monique Schweitz |

vaders herkennen het gedrag 
van jongens, begrijpen het en 
geven de exploratiedrang eerder 
ruimte dan vrouwen. de fysieke 
voorkeur van mannen, waardoor 
ze leren door te ervaren, sluit het 
meest aan bij jongens!

in 2016 vond in zaandam het 
symposium ‘Rekening houden 
met verschillen tussen jongens 

Monique Schweitz is 
teammanager Jeugd 
Zaanstad Zuid, daaronder 
vallen Centra Jong en 
Jeugdteam Poelenburg-
Peldersveld.  

en meisjes in onderwijs en opvang‘ plaats. tijdens dit symposium 
waren de deskundigen op het gebied van jongens en meisjes 
aanwezig als gastspreker: Louis tavecchio, Lauk Woltring en 
steven Pont.
het doel van het symposium was om de bewustwording 
te activeren en na te denken over de eigen pedagogische 
benadering. in oktober 2016 is een werkgroep met verschillende 
professionals (vanuit onder andere agora, centrum Jong/
Jeugdteam, zaan Primair, peuterspeelzalen en gemeente) gestart, 
om samen te kijken hoe we er hier in zaanstad meer handen en 
voeten aan kunnen geven. 
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kinderen. hierdoor vergroot de 
leraar de betrokkenheid van het 
kind.

vanuit Kleuterplein is er voor 
het thema eten gekozen om de 
lees-schrijfactiviteiten in een 
betekenisvolle context aan te 
bieden. de leraar koppelt de 
lees-schrijfactiviteiten aan het 
restaurant. zoals het maken van 
een menukaart, het noteren van 
een bestelling en het tekenen 
van je lievelingseten met de 
woorden erbij. 

Introductie thema
ter introductie van het thema 
zijn de ouders van een leerling 
uitgenodigd om te komen 
vertellen over het beroep van kok 
en serveerster in de kleutergroep. 
de kinderen zijn erg enthousiast 
en zijn betrokken bij de 

 
Verschoolsing in het 
onderwijs aan kleuters
door de verschoolsing van 
het onderwijs aan kleuters 
zijn de spelactiviteiten naar 
de achtergrond verplaatst. 
het onderwijs aan kleuters 
kenmerkt zich door het werken 
met methodes. de lees-
schrijfactiviteiten worden los van 
de spelactiviteiten aangeboden. 
het aanbieden van losse lees-
schrijfactiviteiten hebben echter 
weinig effect op het aanleren van 
letters en belemmert de lees-
schrijfontwikkeling.
voor het aanleren van letters 
is het van belang dat dit in een 
betekenisvolle activiteit gebeurt. 
volgens Janssen-vos (2009) zijn 
dit activiteiten waarbij jonge 
kinderen kunnen spelen dat ze 
kunnen lezen en schrijven.
op bassischool de Piramide 

werken we met de methode Kleuterplein. de letterhoek sluit niet 
aan bij het spel van de kinderen daardoor zijn kinderen niet uit 
zichzelf gemotiveerd om naar de letterhoek te gaan. 

Betekenisvolle lees-schrijfactiviteiten
in het onderwijs aan jonge kinderen staat spel centraal. van oers 
(2005) geeft aan dat spelend leren een basisvoorwaarde is voor 
diepgaand leren. door betekenisvolle activiteiten aan te bieden 
worden nieuwe handelingen aangeleerd. 
de lees-schrijfactiviteiten moeten betekenisvol en doelgericht 
gekoppeld worden aan de themahoek. de activiteit zou vanuit 
spel aangeboden moeten worden, zodat de kinderen de 
functionaliteit van het schrijven ervaren. door de schrijfopdracht 
betekenisvol aan te bieden, worden de kinderen uitgenodigd 
tot schrijfactiviteiten. het rollenspel biedt een goede vorm om 
betekenisvolle activiteiten aan te bieden. 
daarnaast moeten kinderen de lees-schrijfactiviteiten in rijke 
situaties ontwikkelen. dit zijn situaties die door kinderen zelf 
te veranderen zijn. dit is het tegendeel van de geïsoleerde 
lees-schrijfactiviteiten. deze belemmeren de ontwikkeling van 
kinderen. 
het activiteitenaanbod voor lezen en schrijven begint bij een 
rijke speelleeromgeving. in de verschillende hoeken kunnen 
de kinderen de verschillende functies van geschreven en 
gedrukte teksten ervaren. het kind komt tot ontwikkeling bij de 
verandering in het niveau van handelen. door het rollenspel kan 
het kind een voorstelling maken van de handelingssituatie. deze 
mentale mogelijkheid is een voorwaarde om tot het echte lezen 
en schrijven te kunnen komen. 

Betrokkenheid
Brouwers (2016) beschrijft de betrokkenheid van kinderen. 
Betrokkenheid speelt zich af in de zone van de naaste 
ontwikkeling. een activiteit die net een stapje moeilijker is 
dan wat een kind al kan, zal tot betrokkenheid en tot verdere 
ontwikkeling leiden.

KIJK! en Kleuterplein
met het overzicht van KiJK! van de lees-schrijfontwikkeling sluit 
de leraar aan bij de zone van de naaste ontwikkeling van de 

wat staat er op het 
menu? Lees-, schrijf-
activiteiten in het 
restaurant
| Auteur: Liesbeth Flens |

Liesbeth Flens leraar op basisschool de Piramide te 
Koog aan de Zaan deed voor de opleiding specialist 
jonge kind onderzoek naar de betrokkenheid van 
kinderen op de lees/schrijfhoek. Dit artikel is een 
samenvatting van haar onderzoek.

handelingen. de kinderen willen 
in de klas ook een restaurant! 

Menukaart
de kinderen bedenken de 
gerechten voor het restaurant. 
met een groep kinderen uit 
Leesfase L3 en L4 (KiJK! leesfasen) 
worden er tekeningen en teksten 
gemaakt voor de menukaart. 
de kinderen zijn betrokken en 
geconcentreerd aan het werk. de 
menukaart heeft een functie om 
eten te bestellen.

Uitspelen
de leraar maakt gebruik van 
het vooruitkijken en terugkijken 
op het spel in het restaurant. 
vooruitkijken helpt de kinderen 
het spel onder woorden 
te brengen. het leidt tot 
betrokkenheid en concentratie op 
het spel.  

Liesbeth Flens is leraar op 
basisschool de Piramide 
(Agora) in Koog aan de Zaan. 
Zij heeft voor de opleiding 
specialist jonge kind 
onderzoek gedaan naar de 
lees/schrijfhoek in groep 1/2.

Uit de andere hoeken komen kinderen spontaan aan met pizza’s 
en pannenkoeken die gemaakt zijn van de Knex. die misten 
immers nog in het restaurant. 
Bij het tekenen knipt een kind witte stroken. ze gaat naar de 
leraar toe en vertelt: dit is spaghetti voor het restaurant. 
doordat de leraar de kinderen ruimte geeft om na te denken 
over oplossingen, komen kinderen vanuit de eigen creativiteit tot 
oplossingen. 

Betekenisvolle lees-schrijfactiviteiten
Bij de tekenactiviteit ligt fotomateriaal van eten. de kinderen 
mogen hun lievelingseten tekenen. ook stimuleert de leraar de 
kinderen die in Leesfase L3 en L4 zitten om het woord erbij te 
schrijven. 

Ingrediënten voor lees-schrijfactiviteiten 
in het praktijkonderzoek zijn de lees- schrijfactiviteiten in een 
betekenisvolle context aangeboden. 
met het overzicht van KiJK! van de lees-schrijfontwikkeling sluit 
de leraar aan bij de zone van de naaste ontwikkeling van de 
kinderen. hierdoor kan de leraar de betrokkenheid van het kind 
vergroten bij de lees-schrijfactiviteiten.
in het restaurant komen de kinderen tot de ontdekking dat 
het schrijven een functie heeft in het spel. de kinderen zijn 
gemotiveerd om de vaardigheden van het lezen en schrijven 
te gaan beheersen. het spel heeft een gunstige invloed op de 
leermotivatie.
de leraar heeft een actieve sturende rol om het spel op een hoger 
plan te brengen. op de Piramide gaat de leraar bij de komende 
thema’s van Kleuterplein een themahoek inrichten, waaraan de 
lees-schrijfactiviteiten gekoppeld gaan worden. 
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Beginnende geletterdheid ontwikkeling:  

Leesfase 1 (L1)
het kind speelt met letters
(3,5 tot 4 jaar)

Overgangsfase (L1-L2) 
het kind doet alsof het kan schrijven 
(4 tot 4,5 jaar)

Leesfase 2 (L2)
het kind maakt onzinwoorden 
(4,5 tot 5 jaar)

Overgangsfase (L2-L3)
het kind gaat eigen naam schrijven of stempelen 
(5 tot 5,5 jaar)

Leesfase 3 (L3)
het kind gaat woorden namaken, 
herkent 4 tot 8 letters (5,5 tot 6 jaar)

Leesfase 4 (L4)
het kind gaat zelf woorden maken en lezen en 
herkent en benoemt 5 tot 16 letters (6 tot 6,5 jaar)

Leesfase 5 (L5)
het kind leest mkm- woorden,  herkent alle letters 
(6,5 tot 7 jaar )
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bewegingsonderwijs  
moet ontspannen, 
uitdagend en 
gedifferentieerd 
gegeven worden. 
niet iedereen 

vindt gymmen namelijk 
het summum op school. en 
helaas zie je dat vandaag de 
dag steeds meer. denk aan 
kinderen met overgewicht, 
kinderen die zich schamen voor 
hun lichaam of geen goede 
conditie of gezondheid hebben 
en dus niet tot bewegen te 
verleiden zijn. daarnaast leiden 
veel competitieve spellen 
tijdens de les tot vervelende 
(ruziemakende) situaties 
die kinderen na een gymles 
meenemen naar de klas of zelfs 
naar het schoolplein of hun huis. 
stress, buitengesloten voelen, 
angst en depressies kunnen 
hieruit voortvloeien en dit willen 
we nu juist vermijden.  
Wanneer kinderen immers 

te weinig bewegingservaringen opdoen, kan dit motorische 
achterstanden en beperkingen met zich meebrengen op latere 
leeftijd.  door de komst van druk verkeer en de spelcomputers en 
televisie gaan kinderen van nature al minder vaak naar buiten 
waardoor basisvaardigheden als vallen, duikelen, rennen, werpen, 
vangen, klimmen, klauteren en springen ook minder goed 
getraind of geautomatiseerd zijn. 
het is de taak van de gymleraar om al het bovenstaande als 
basis te nemen en alle kinderen door middel van fijne momenten 

Bewegingsonderwijs
is meer dan bewegen
| Auteur: Miriam Flore |

Gymtijd hoe lang? Hoe vaak? Natuurlijk kan je nooit 
genoeg bewegen en ja, op veel scholen moet er meer 
tijd vrijkomen voor bewegen, maar laten we ook 
vaststellen dat alle beetjes helpen. Je komt tijdens de 
gymlessen namelijk in contact met allerlei sporten en 
bewegingsactiviteiten. Kinderen gaan uitdagingen 
aan op hun eigen niveau, leren grenzen stellen en te 
verleggen en onderlinge sociale contacten nemen toe 
of worden op deze manier aangeleerd of bevorderd. 
Gymnastiek biedt, mits dus op de juiste wijze gegeven, 
hierin een goede eerste oplossing. 

Mirjam Flore is vakleraar 
bewegingsonderwijs bij 
Agora en heeft gymlessen 
op verschillende scholen van 
Agora gegeven, momenteel 
werkt ze bij CBS De Korenaar 
in Oostzaan. 

naar meer dagelijks bewegen te krijgen. dit begint al in de 
kleuterklassen. om uiteindelijk bijvoorbeeld tot een salto te 
komen dient er eerst een goede rol gemaakt te kunnen worden. 
deze vorm (maar ook zeker de andere basisbewegingen) kunnen 
dus al vroeg aangeboden worden. 
neem de bewegingsvorm rollen. dit kan in tal van oefeningen 
en zeer gevarieerd en gedifferentieerd voorbij komen. denk aan 
beweegbanen, werken in drie verschillende vakken, rollen op 
schuine, rechte en verhoogde vlakken. achterwaarts, voorwaarts. 
aandachtspunten hierbij zijn op voeten landen, klein maken, kin 
op borst, goede afzet, kijk door je poortje en ga zo maar door. als 
deze basisvaardigheden geautomatiseerd zijn kan je uiteindelijk 

in hogere klassen tot een salto komen.  
door te gymmen maken kinderen naast de grondvormen van 
bewegen ook kennis met verschillende sporten. ze leren op een 
goede manier met andere kinderen om te gaan en leren de rol 
van scheidsrechter of coach goed te plaatsen.
natuurlijk droomt iedere gymleraar van de beste en mooiste 
materialen in zijn of haar gymzaal. helaas heeft niet iedere 
gymonderwijzer deze basisvoorwaarden. zo kan het zijn dat je 
met gemeentezalen te maken hebt waar maar een minimaal 

arrangement voor bewegen staat 
en deze soms ook vaak niet meer 
in optimale staat is. 
toch zijn de do’s van de gymle-
raar te allen tijde om in de lessen 
te differentiëren, stimuleren, vei-
ligheid te bieden. coöperatieve 
spellen met een sociaal karakter 
lenen zich hier uitermate goed 
voor. hiervoor is vaak niet veel 
materiaal nodig en de spellen 
kunnen goed dienen als warming 
up, slot, maar ook zeker als een 
gedeelte van een kern. 
coöperatieve spelvormen zijn 
samenwerkingsspellen en 
ideaal om iedereen aan het 
bewegen te krijgen. Kinderen 
leren immers bijna alles via 
spel. We kunnen ons daarom 
afvragen of het de bedoeling is 
om competitieve spelvormen aan 
te bieden tijdens de gymlessen. 
competitie en winst en verlies 
moet je zeker niet uitsluiten 
maar voor bewegingsresultaten 
kan je dit tot een minimum 
beperken zonder dat kinderen 
het doorhebben. verlies is 
immers een van nature onprettig 
gevoel en wekt meestal irritatie 
en discussies op. in ieder kind 
zit overigens van nature een 
drang om samen te werken. 
natuurlijk om iets te voltooien 
maar ook gewoon omdat het 
prettig is om bij elkaar te zijn. 
Waarom dus onderscheid maken 
tussen wie is de sterkste, slimste, 
de zwakste? We weten al dat 
kinderen zich hier onzeker door 
kunnen voelen en er fysieke en 
lichamelijke klachten van kunnen 
krijgen. denk eens aan faalangst, 
buitengesloten worden omdat 
je de mindere beweger bent 
en slachtoffer van onderlinge 
vijandigheid.  

Simpele voorbeelden van 
coöperatieve spellen: 
zet een bank neer en een groepje 
kinderen erop. de achterste moet 
naar voren zien te komen. Je 
mag niet van de bank afstappen. 
(differentieer door de bank om 
te keren, zet pylonen op de bank 
als extra hindernissen, maak 
kinderen door middel van lintjes 
met de handen aan elkaar vast 
enzovoort) 

Leg onder de dikke mat allemaal 
ballen. een kind op de mat. de 
rest daaromheen. de persoon 
op de mat mag niet vallen. de 
rest moet de mat bewegen om 
de persoon uit balans te krijgen. 
(differentiatie meer of minder 
ballen, harder, zachter duwen 
enzovoort) 

ruilen: Knip van sporters, 
zangers, juffen of meesters foto’s 
in vijf stukken. geef alle kinderen 
een paar plaatjes. Laat ze op 
startsignaal op zoek gaan naar 
de ontbrekende stukken. spel is 
afgelopen als de groep de puzzels 
netjes heeft tentoongesteld. 

iedere beweger kan deze 
spelvormen doen, of je nu 
dik, dun, groot of klein bent. 
vaardigheden die geoefend 
worden zijn onder andere 
evenwicht, spierkracht, 
samenwerken en groepsgevoel. 
er wordt minder focus gelegd 
op winst en verlies waardoor 
irritaties wegblijven en er ruimte 
is voor groepsdynamiek. 
Je zal zien dat op deze manier 
plezier, zelfvertrouwen, 
vertrouwen in elkaar, veiligheid, 
openheid, goede ontwikkeling 
eigen identiteit, emotionele 
onafhankelijkheid, verbetering 
van de basisvormen van het 
bewegen zullen toenemen. 
Kinderen worden weerbaarder, 
zitten lekkerder in hun vel, men 
leert klasgenoten op een andere 
manier kennen, leren omgaan 
met regels en ook autoriteit. met 
deze ‘aangeleerde’ vaardigheden 
kan een kind zich ontplooien op 
sportief gebied, maar nog beter 
heeft het alle vaardigheden om 
zich staande te houden en te 
ontplooien op schoolgebied. 

wanneer KInderen 
Immers te weInIg 
bewegIngserVarIngen 
OpdOen, Kan 
dIt mOtOrIsche 
achterstanden en 
beperKIngen met zIch 
meebrengen Op latere 
leeFtIjd.
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een cadeau in het 
kader van het 
fluxusproject 
Muziek maakt 
school.

een feestelijke morgen. met 
indonesische vlaggen en hapjes 
wijden ze de gamelan op rituele 
wijze in.
zo gebeurt dit ook bij de 
verschillende fasen van de bouw 
en het vervoer van de gamelan.
de kinderen van de school 
hebben het proces van maken 
en vervoeren, met alle rituelen 
die daar bij horen, kunnen 
volgen via film en foto’s. een 
bijzondere kennismaking met de 
indonesische cultuur. 
ook een indrukwekkende 
muzikale ochtend. het 
ensemble mugy rahay geeft een 

miniconcert op de gamelans. Bij de officiële overdracht spelen de 
kinderen van de golfbreker ook echt de gamelan.

een cultuurvreemd instrument. maar kijk en luister wat de 
kinderen er mee beleven.  na twee lessen zijn ze in staat om 
onder leiding van een dirigent de slagwerkinstrumenten en de 
instrumenten met de klankstaven te bespelen. de dirigent geeft 
aan welk kind de muziek mag leiden, de anderen volgen door 
goed te luisteren naar wat de leider inzet. op zijn eigen wijze 
geeft hij vorm aan ritme en melodie. zo wisselen de kinderen 
het leiderschap af. zo is ieder leider en volger. een mooie manier 
van samenwerking en gelijkwaardigheid. en ook… een prachtige 
interculturele kennismaking en een mooie invulling van bildung.

de golfbreker is als één van de vijftien scholen in nederland 
geselecteerd voor de regeling Muziekimpuls op de basisschool. 
zij is hiermee de eerste school in noord-holland en loopt hierin 
dus voorop. op basis van hun visie op talentontwikkeling en 
het traject Muziek maakt school zijn zij geselecteerd voor 
deze regeling. al enkele jaren maakt de school veel werk van 
ondernemend leren en talentontwikkeling. dit mondt uit in de 
talentenklas voor de groepen 7 en 8.
hierbij onderkennen zij drie stromen: de muzikale, de 
technische en de taalkundige stroom. vertaald in gitaarles, 
installatietechniek en spaans.
Juist als er behoefte is aan een muzikale impuls, komt fluxus met 
het samenwerkingsproject Muziek maakt school. en dan nu ook 
een financieel ondersteund vanuit de regeling Muziekimpuls.

hierdoor is het mogelijk een totaalplan te maken voor de hele 
school.
onder begeleiding en met invulling van docenten van fluxus 
realiseert de school het volgende.

1  hallo muziek. een basale muziekmethode voor de groepen 1 
tot en met 5. het staat voor een duurzame muziekeducatie 
in het basisonderwijs.

     het actief muziek maken verhoogt het intelligentiequotiënt 
van kinderen en heeft een positieve invloed op de ontwikke-
ling van de menselijke mogelijkheden. het verhoogt vooral 
het abstractievermogen en het verbetert het analytisch 
denken.

een muzikale impuls 
voor de Golfbreker:
Muziek maakt school
| Auteur: Ton Kroon |

Vrijdag 20 mei 2016. Een belangrijke dag voor 
basisschool De Golfbreker. Zij krijgt, in aanwezigheid 
van een Indonesische attaché en dankzij de 
inspanningen van de Rotaryclub en het geld van 
het Honig-Laan fonds, een traditioneel Indonesisch 
instrument aangeboden: de gamelan.
Uit Indonesië dus.

Ton Kroon is gepensi-
oneerd schoolleider bij 
Agora en vanaf het begin 
betrokken bij Marktplaats 
als lid van de redactie.

    gezamenlijk musiceren versterkt het groepsgevoel en de 
discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. 
het leidt tot een positiever zelfbeeld.

    ook heeft het actief spelen en luisteren naar muziek 
bij kinderen een positieve en stimulerende invloed op 
de neurologische ontwikkeling van de hersenen en 
taalvaardigheid. muzikale intelligentie is een essentieel 
aspect voor groei en ontplooiing.

  en... het is heel plezierig.

2  vanaf groep 5 komt daar de oriëntatie op muziekinstrumen-
ten bij. fluxus heeft hier gekozen voor de viool, de ukelele 
en de gamelan. Per halve groep vinden de introductie en de 
vervolglessen plaats. 

3   de buitenschoolse activiteiten sluiten hier op aan. hier is 
de gemeente subsidiegever. de kinderen kunnen dan ook 
vioolles krijgen van dezelfde docent die hen ook onder 
schooltijd les geeft.

4   daarnaast kan het kind en zijn ouder – voor eigen kosten 
– nog verder vioolles krijgen, van dezelfde docent. dit na 
schooltijd, maar wel binnen het schoolgebouw.

5   ouders raken enthousiast en willen kennis maken met de 
verschillende aangeboden instrumenten. hiertoe zijn al 
initiatieven genomen.

de grote wens van de school 
is om tot een schoolorkest te 
komen. en helemaal mooi zal het 
zijn als ook ouders daarin een 
plaats kunnen krijgen.

oorspronkelijke opzet van het 
plan is de professionalisering van 
elke leraar. zij kijken mee, geven 
lessen en laten zich begeleiden 
door de docenten van fluxus. dit 
alles om straks zelf de muziekles-
sen te kunnen geven. dit blijkt 
te hoog gegrepen. de meeste 
leraren kunnen dit niet alleen.
zij zijn straks wel in staat om 
tijdens de lessen muzikale 
elementen een plaats te geven. 
meer van hen vragen is niet reëel.
om leraren nog deskundiger te 
maken zal er vanuit de nascho-
ling van agora een aanbod 
komen voor verdere scholing.

hoe dan verder als, na drie jaar, 
de subsidiegelden zijn ingezet en 
besteed?

er is goede hoop dat er weer 
subsidie te halen is bij cultuur 
met kwaliteit. ook gaan er 
geruchten dat na de driejarige 
subsidie vanuit het rijk, er een 
vervolgsubsidie komt.
Binnen de school denkt men ook 
na over de mogelijkheid om een 
groep ouders bij elkaar te krijgen 
die subsidie kunnen organiseren 
binnen de ouderpopulatie.
eventueel kan de school binnen 
het budget gelden vrijmaken 
voor het vervolg.

voor fluxus en de school is 
duidelijk: talenten mogen niet 
verloren gaan.
en... plezier en de ontwikkeling 
van de muzikale intelligentie zijn 
essentiële aspecten voor groei en 
ontwikkeling. 
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Waarom is digitale geletterdheid belangrijk?
iedereen zal beamen dat leerlingen niet alleen naar school 
gaan om gewoon te leren lezen en schrijven. ook digitale 
geletterdheid is van belang. ze moeten leren veilig en effectief 
gebruik te maken van digitale toepassingen. ze leren zich 
voor te bereiden op de digitale toekomst: op school, bij hun 
vervolgopleiding, op hun werk, als consument, in het sociale 
verkeer, en als burger ten opzichte van de overheid. Je kunt niet 
zonder digitale vaardigheden. 
er wordt vaak gedacht dat kinderen al over die vaardigheden 
beschikken. ze zijn continu bezig met een smartphone of tablet, 
bedienen zonder moeite een digibord waarop de leraar soms nog 
aan het stuntelen is. maar tegenover die ene handige leerling 
staan drie leerlingen die er digitaal niet uitkomen. die zich 
oppervlakkig gezien wel redden, maar ga je met ze de diepte in, 
dan raken ze klem. Kinderen beschikken dus niet allemaal over de 
vaardigheden die nodig zijn. 
 
Wat is digitale geletterdheid?
digitale geletterdheid is een combinatie van vier digitale 
vaardigheden: basisvaardigheden ict, informatievaardigheden, 
mediawijsheid en computational thinking. 

   de basisvaardigheden ict omvatten onder meer het om 
kunnen gaan met standaard-toepassingen, weten en 
begrijpen wat internet is, maar ook dat je snapt wat veilig 
internet is. Bijvoorbeeld: weten wat een sterk wachtwoord is 
of het maken van een inhoudsopgave in een Word-document. 

   Bij informatievaardigheden gaat het om: het kunnen 
signaleren en analyseren van een informatiebehoefte, en 

op basis hiervan relevante 
informatie kunnen zoeken, 
selecteren, verwerken en 
gebruiken. Bijvoorbeeld voor 
een spreekbeurt informatie 
kunnen vinden op internet.

   Bij mediawijsheid gaat het 
om: kennis, vaardigheden 
en mentaliteit die nodig 
zijn om bewust, kritisch 
en actief om te gaan met 
media. Bijvoorbeeld: hoe je 
een blog schrijft,  creatief en 
verantwoord.

  onder computational 
thinking wordt verstaan: 
problemen zo formuleren 
dat je een computer of ander 
digitaal gereedschap kunt 
gebruiken om het probleem 
op te lossen. Kortweg: 

Digitale 
geletterdheid
| Auteur: Hans Kroes |

Kennisnet heeft op verzoek van Agora onderzoek gedaan naar de inzet 
van ICT in de onderwijspraktijk. Daarin kwam naar voren dat, willen we 
iedere leerling gelijke kansen geven, het belang van digitale geletterdheid 
essentieel is.  In zijn ‘Handboek digitale geletterdheid’ beschrijft Remco 
Pijpers dat digitale geletterdheid meer is dan gebruik maken van ICT 
middelen en dat leerlingen minder digitaal vaardig zijn dan gedacht. Dit 
artikel is dan ook gebaseerd op zijn boek. Verder is er volgens Remco Pijpers 
een verbinding tussen bildung en digitale geletterdheid wat past in de visie 
van Agora.

kunnen nadenken over 
de vraag hoe je met een 
computer problemen oplost. 
computational thinking 
wordt vaak uitgelegd als 
programmeren. maar 
programmeren is een vorm 
van computational thinking. 

  Programmeren hoef je niet 
per se met ict-middelen 
te leren. dat kun je ook 
‘unplugged’ doen. 

het ligt nog niet vast welke 
digitale vaardigheden 
precies gelden voor welk 
niveau. curriculum.nu buigt 
zich over die vraag. onder 
de vlag van curriculum.
nu zijn ontwikkelteams 
bezig, waaronder ook een 

ontwikkelteam digitale 
geletterdheid. dit ontwikkelteam 
komt met ‘bouwstenen’, 
die leiden tot vernieuwde 
kerndoelen en eindtermen. dat 
betekent, zoals het er nu naar 
uitziet, een nieuw curriculum in 
2021. digitale geletterdheid heeft 
in dat nieuwe curriculum een 
vaste plek. de school legt 
er vervolgens verantwoording 
over af.

Welke vaardigheden 
willen we integreren in 
bestaande vakken?
een keer per jaar meedoen aan 
mediamasters kan een mooi 
beginnetje zijn, maar kinderen 
maken echt ontwikkelstappen 
als je digitale geletterdheid 

Hans Kroes is 
Beleidsmedewerker ICT bij 
Agora.
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[uptodate]
Interne audits
Om de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren en van elkaar te leren is Agora 
in 2017 opnieuw gestart met het opzetten 
en uitvoeren van interne audits. Een team 
van auditoren bestaande uit directeuren, 
IB-ers en beleidsmedewerkers bezoeken goed 
voorbereid de scholen van Agora en brengen 
rapport uit aan de school. De school gebruikt 
dit rapport om een goede 360 graden reflectie 
te verkrijgen en verbeteringen in te zetten. 
Niet alleen de terreinen van de inspectie zoals: 
Zicht op ontwikkeling, didactisch handelen 
en kwaliteitszorg worden bekeken, maar ook 
Agora-doelen als bildung, IKC, het jonge kind 
en ouderbetrokkenheid.

Opera aan de Zaan
Het operajaar van Agora loopt op zijn eind. 
De meeste van de geplande activiteiten 
zijn voorbij en waren een groot succes. De 
slotmanifestatie staat ons nog te wachten: 
22 juni 2018 in het centrum van Zaandam. 
Bezoeken aan Nationale Opera en Ballet 
in Amsterdam door leraren en leerlingen, 
operalessen in de klas, ouderkoren, de 
Voorstelling ‘Hondenhartje’, en natuurlijk 
de uitvoeringen van ‘Prinses Turandot’ op 
25 locaties, het was een feest. Vanuit het 
Agora bildungsmodel was voor de sfeer 
‘kunst’ gekozen om samen met alle scholen 
uit te werken. Opera als kunstvorm leent 
zich uitstekend als verbinding met andere 
kunstvormen en met andere sferen. 

Samen Professioneel Sterk (SPS)
In 2013 besloten een aantal besturen voor 
Primair Onderwijs in Noord Holland en de 
iPabo Amsterdam/Alkmaar om gebruik te 
maken van de subsidieregeling ‘Versterking 
samenwerking besturen en hogescholen’. 
Deze samenwerking heeft onder andere 
geleid tot een nauwere samenwerking in de 
regio, meer afstemming met de opleiding, 
training van mentoren en specialisten en 
opzet van professionele leergemeenschappen. 
Daarnaast hebben een aantal besturen een 
‘kwaliteitsagenda Noord Holland’ opgezet. 
Het project is eind 2017 afgesloten. De 
participerende besturen hebben echter 
afgesproken om door te gaan in een nieuwe 
samenwerking, SPS2. Inmiddels zijn nog meer 
besturen aangesloten. 12 PO-besturen, de 
iPabo, de HU en de VU gaan de komende jaren 
samenwerken rondom thema’s als: de nieuwe 
opleidingsstructuur en het samen opleiden, 
het lerarentekort, PLG’s rondom thema’s 
als het jonge kind, anders organiseren met 
gedifferentieerde teams, de baangarantie en 
de academische werkplaats.

Proeftuinen IKC
In 2017 is Agora gestart met een tweetal proef-
tuinen IKC. Op de Golfbreker en de Piramide 
wordt onder leiding van een externe project-
leider gewerkt aan de realisatie van de echte 
IKC: onderwijs en opvang onder één regie, met 
één beleid en één pedagogie. In 2018 zullen er 
opnieuw twee proeftuinen van start gaan.
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De inhoud van dit 
artikel is gebasserd op 
het Handboek Digitale 
Geletterdheid door 
Remco Pijpers strategisch 
adviseur bij Kennisnet
http://kn.nu/
handboekDG.

in alles laat terugkomen. digitale vaardigheden kun je het 
beste integreren in bestaande vakken. ict-basisvaardigheden, 
informatievaardigheden, mediawijsheid en computational 
thinking lenen zich daar alle vier voor. daar kunnen we nu al mee 
beginnen, wacht niet tot het in 2021 verplicht is. 

Voorbeelden: 

Rekenen
Leer leerlingen formules in Excel. Vergelijk de schoenmaten van alle 
leerlingen in de klas door namen en schoenmaten in een tabel in 
Excel te zetten. 

Taal
Geef voor ‘begrijpend lezen’ de opdracht om (geslaagde) 
beeldschermteksten te lezen. Waarin verschillen die van teksten op 
papier? Waarom staat de conclusie of de kern van de boodschap 
meestal vooraan in plaats van achteraan? En waarom zie je bij 
(geslaagde) beeldschermteksten meestal meer tussenkopjes en 
bullet-opsommingen dan bij teksten op papier?

Onderzoekend leren
Je kunt ook digitale geletterdheid en onderzoekend leren 
verbinden. De Nicolaas Maesschool in Amsterdam ontwikkelde 
het Beschavingsspel, waarbij de leerlingen stapsgewijs hun eigen 
beschaving opbouwen. Bewust en onbewust vergroten ze met 
dit inspirerende spel hun kennis van wetenschap en technologie 
en hun digitale geletterdheid, want voortdurend worden ze 

uitgedaagd informatie op internet 
te vinden en hun bevindingen bij 
te houden op een blog. 

Hoe verhoudt digitale 
geletterdheid zich met 
bildung? Leren ‘zijn’ in de 
digitale wereld
Kinderen gaan niet alleen naar 
school om dingen te leren, 
maar ook om hun eigen ik te 
ontwikkelen. daar worden 
verschillende termen voor 
gebruikt, zoals: persoonsvorming, 
subjectificatie, of ‘worden wie 
je bent’. voor scholen van agora 
vormt dit zelfs het uitgangspunt 
van het onderwijs, andere scholen 
laten het meer impliciet. in feite 
moeten kinderen ook leren ‘zijn’ in 
de digitale wereld. 

dan gaat het met name om de 
(veranderende) verhouding tussen 
technologie en het mens-zijn. met 
als centrale vraag: Ben jij de baas 
over technologie, of is technologie 
de baas over jou? 

zo’n vraag kun je operationa-
liseren aan de hand van grote 
thema’s, zoals: Kunstmatige intel-
ligentie (AI) – wat is intelligentie? 
en wat is kunstmatige intelligen-
tie? hoe leert een mens, en hoe 
leert een computer? hoe ontstaan 
‘fouten’ en wat doe je daarmee? 
Wie kan er beter een juridisch oor-
deel vellen: een menselijke rechter 
of een ai-systeem? 

Robotisering – waar zijn robots 
goed in, en wat kunnen ze minder 
goed? Wat gebeurt er als een 
robot sprekend op een mens of 
een dier lijkt? Kan een robot straks 
het werk doen waarvoor ik graag 
een opleiding zou willen doen? 
heb ik liever een robot die mij 
opereert of een chirurg?
dit zijn allemaal ethische 
vraagstukken, waar je al op de 
basisschool met kinderen over in 
gesprek kunt. 
Je kunt ook ingaan op dilemma’s 
die nog dichter bij kinderen 
liggen: 

   maakt mijn smartphone mij 
rustig of juist niet?

   is er een verschil tussen mijn 
‘online ik’ en mijn ‘offline ik’? 

Leerlingen van De Regenboog voeren opera Prinses Turandot op. Foto: Pascal Fielmich
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