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Blijf ook zelf leren,
investeer in u zelf en
daarmee in uw leerlingen

Professionele ontwikkeling
Wij bieden trainingen, opleidingen
en webinars. Wij kunnen ons
volledige aanbod ook in-company
aanbieden voor uw hele team
of bestuursacademie. Informeer
naar de mogelijkheden.

Bij de cursussen staan de data
vermeld en eventueel het
aantal vervolgbijeenkomsten
(bijvoorbeeld +4).

Informatiebijeenkomst intelligentietest
WISC-V
Hoofddorp, 21 mei 2019 • 13.00-15.00 uur

Geïnteresseerd in een cursus?
Maar is de cursus niet gepland
in uw regio? Laat het ons weten.
Bij voldoende interesse plannen
we de cursus ook elders.

Taakspel in de klas
Hoofddorp, 25 sep 2019 + 2 • 13.30-16.00 uur

Taakspel voor kleuters

Zoetermeer 22 mei 2019 • 14.00-16.00 uur

SPEEL goed, leer GOED in groep 2 en 3
Zoetermeer, 23 mei 2019 + 2 • 16.00-19.00 uur

De Grondslag

Hoofddorp, 2 okt 2019 + 2 • 13.30-16.00 uur

Acadin congres
Utrecht, 2 okt 2019 • 14.00-17.00 uur

Persoonlijk leiderschap van de intern
begeleider

Rotterdam, 21 juni 2019 • 9.30-16.00 uur
Hoofddorp, 13 sep 2019 • 9.30-16.00 uur

Hoofddorp, 8 okt 2019 + 5 • 9.30-11.30 uur

Rotterdam, 21 nov 2019 • 9.30-16.00 uur

Intensieve training specialist Het Jonge Kind

Zoetermeer, 27 mrt 2020 • 9.30-16.00 uur

Zoetermeer, 9 okt 2019 + 11 • 13.00-17.00 uur

Hoofddorp, 18 sep 2020 • 9.30-16.00 uur

Hoofddorp, 17 okt 2019 + 11 • 16.30-21.00 uur

Hoe breed inzetbaar ben jij als
onderwijsassistent?

Impact coach

Zoetermeer, 11 sep 2019 + 3 • 13.30-17.00 uur

Opleiding Jonge Kind Specialist – post HBO
Gouda, 16 sep 2019 + 9 • 9.00-16.00 uur óf

Zoetermeer of Hoofddorp, 13 jan 2020 +1
9.30-12.30 uur

Formatief evalueren
Zoetermeer, 15 jan 2020 + 2 • 13.30-16.00 uur

13.30-21.00 uur

Jonkies naar groep 3

Kanjertraining
Zoetermeer, 16 sep 2019 +2 • 9.00-15.30 uur

Zoetermeer of Hoofddorp,
16 jan 2020 • 16.00-18.00 uur
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Kijk voor meer informatie, exacte data, tijden en prijzen op www.onderwijsadvies.nl of
bel of mail met het cursusbureau via 079 329 56 00 of cursusbureau@onderwijsadvies.nl

www.onderwijsadvies.nl

079 329 56 00

cursusbureau@onderwijsadvies.nl

Column

(De) beste mensen,
De afgelopen weken is het onderwijs veel in het nieuws.
De kranten staan er vol van. We hadden de landelijke
stakingsdag. Tegelijkertijd was er ook het AVS congres,
de beurs voor schoolbestuurders.
Het is goed nieuws dat er meer aandacht is voor beter
onderwijs. Onderwijs is immers de basis om mee te doen
aan de maatschappij. Dus dat pleit alleen maar voor een
betere maatschappij waar we allemaal, met begrip voor
elkaar, aan mee doen. Alle kinderen hebben recht op een
goede (basis)opleiding.
Die aandacht vertaalt zich ook naar meer geld. De lonen
gaan omhoog. Er is de afgelopen weken door de regering
aangekondigd dat er extra geld komt voor hoogbegaafden,
laaggeletterdheid en de hoge werkdruk. Dat is terecht.
Wanneer je de neiging om zorgtrajecten (GGZ) meer in
de schoolomgeving te laten plaatsvinden erbij betrekt,
betekent dat dat er in algemene zin veel extra middelen
naar het onderwijs gaan. We moeten dan als maatschappij
wel zorgen dat dat geld ook daadwerkelijk aan het kind
wordt besteed en niet ‘in het systeem’ blijft hangen.
Ook dit is goed nieuws.
Wij merken dat er steeds vaker vragen komen van scholen
of schoolbesturen hoe GGZ trajecten uit te laten voeren
binnen de scholen, hoe meertaligheid aan te pakken,
hoe talentenpools op te zetten, coachen van schoolmanagement/bestuur, het onderwijs anders te organiseren,
toenemende leerlingzorg, etc. Wij kunnen en willen daar
de scholen uiteraard bij helpen. Het is een indicator dat
we bezig zijn aan een transformatie in het onderwijs. Een
transformatie naar beter en gepersonaliseerd onderwijs.
Om dat verder te ondersteunen zijn we een simpel
onderzoek gestart. We stellen een paar simpele vragen.
We willen eigenlijk alleen maar weten wat mensen in
het onderwijs zoal wakker houdt. Wanneer je je mening
ook wilt inbrengen, vul dan het onderzoek via deze link in:
www.onderwijsadvies.nl/ikligwakkervan
We zullen de uitslagen van het onderzoek medio mei
presenteren. Daarna gaan we samen met jullie allen werken
aan oplossingen. Samen, want we zullen het onderwijs
samen moeten verbeteren. Allemaal zijn we voor een
gedeelte verantwoordelijk. Dan moet ieder zijn deel pakken.
Ook wij moeten eigenaarschap tonen. Wanneer we die
oplossingen invoeren kunnen de leraren ook weer meer
trots zijn. Want, we willen toch ‘de beste mensen’ voor de
klas?
Met enthousiaste groet,
John Herfkens
Directeur-bestuurder
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Martine Keuning en Floor Onland:

‘Eigenlijk moet
elke stad een
kopklas hebben’
Amsterdam startte in 2001 met één kopklas en
twee leerlingen. Inmiddels is het succes zo groot dat
er volgend schooljaar een achtste kopklas nodig is
voor ruim 120 leerlingen. Een bezoek.

“I

k voel mij net een raket die op allerlei gebieden
naar grote hoogten wordt geschoten.” Vraag
leerlingen van de kopklas naar hun bevindingen
en de superlatieven vliegen je om de oren.
“Ik ben enorm gegroeid in zelfvertrouwen.”
Of: “Ik kwam met een achterstand binnen,
maar vertrek straks met een enorme voorsprong.” De kopklas in Amsterdam - een klas tussen groep 8 en de brugklas
- is er speciaal voor kinderen die prima kunnen leren, maar
die door een taalachterstand niet op hun niveau presteren.
Amsterdam telt nu zeven kopklassen en elf leraren (fulltimers
en duo’s) die allen uit het primair onderwijs komen. “Het grote
verschil met de brugklas is dat de kinderen - van 12 tot en
met 14 jaar - niet elk uur een andere docent voor de klas
krijgen, maar de hele dag één leraar. Samen werken ze
eraan om minimaal één niveau hoger te kunnen uitstromen
naar het voortgezet onderwijs: naar mavo, havo of vwo”,
zegt Martine Keuning, directeur van Kopklas Amsterdam.

Heel wat in te halen

“Kinderen stromen uit allerlei Amsterdamse basisscholen in.
Het is elk jaar weer een puzzel: we proberen kinderen zo
dicht mogelijk bij huis te plaatsen en ook rekening te houden
met de culturele achtergrond en de verdeling jongens/
meisjes. Ondanks het feit dat 85 procent van de leerlingen
in Nederland is geboren, hebben ze allemaal een taalachterstand, vaak omdat ze thuis een andere taal spreken.
Zo beginnen ze al met een achterstand als ze op de basisschool instromen. En omdat ook veel ouders hun eigen taal
niet goed beheersen, is het extra lastig een andere taal te
leren. We hebben in de kopklas dus heel wat in te halen.
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En dat doen we door intensief te werken met een uitdagend
programma”, benadrukt Martine.

Echt vooruit willen komen

Intussen schuift docente Floor Onland aan. “Alles rond de
Nederlandse taal krijgt hoge prioriteit, van woordenschat tot
spelling en grammatica. Groeien ze daarin, dan zie je ook
een groei in rekenen en andere vaardigheden. Want snap
je de taal niet, dan kun je vaak geen goede rekentoetsen
maken.” Motivatie is daarbij van essentieel belang. Zonder

‘Je gunt toch ieder
kind een kopklas?’

dat worden kinderen niet toegelaten. Ze moeten een bewuste
keuze maken om in zichzelf te willen investeren. “Het leuke
van de kopklas is dat iedereen écht vooruit wil komen.
Je ziet ze met de dag groeien. We werken met zelfreﬂectie
en we geven elkaar feedback. Naast schrijven leer je de
taal ook door te luisteren, te presenteren, samen te vatten
en te discussiëren. Zo verzamelen de leerlingen nu begrippen over de Tweede Wereldoorlog. Eerst roept iedereen
woorden die we op het bord verzamelen. Daarna komen de
woorden op een vel papier, knippen ze die uit en plakken
ze die in groepjes thematisch op een vel. Op die manier
gaan ze ook met elkaar in gesprek. En als leraar hoor je
goed wat kinderen al over het onderwerp weten.”

Burgerschap ontwikkelen

In de kopklas vormen excursies een belangrijk onderdeel
van het curriculum, zoals een uitje naar het Haagse Binnenhof. “Daar leren ze wat democratie betekent. We praten
met elkaar over het oprichten van een eigen partij en welke
naam die dan zou krijgen. Zo ontwikkelen we ook een stuk
burgerschap. En ze ontdekken meteen een deel van de
wereld. Sommige kinderen zijn nog nooit buiten hun stadsdeel geweest. Alleen al met een bezoek aan de Dam of
het Rijksmuseum gaat er een wereld voor hen open”, zegt

Floor. Dat ontdekken maakt de leerlingen bewuster, maar
ook enthousiaster. Vlak voor de Open Dagen bezoeken ze
als ambassadeurs hun eigen basisschool en wie dat wil
ook nog een tweede school. Hun presentatie maakt andere
kinderen enthousiast. Martine: “Die gaan naar hun leraar en
zeggen: die kopklas lijkt mij ook wel wat. Naast Amsterdam
kennen ook Den Haag , Tilburg, Hoorn, Leiden, Delft en
Almere één of meer kopklassen. Maar eigenlijk moet elke
stad zo’n tussenjaar kunnen aanbieden. Veel steden
kennen immers kinderen die extra aandacht nodig hebben.
En je gunt toch ieder kind zo’n kans?”

Leren zichtbaar maken

Sinds een jaar brengt Kopklas Amsterdam diverse elementen van John Hattie in. “We leren de kinderen zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen, feedback aan anderen te geven en zelf de regie te nemen in hun eigen leren.
Dat zijn ze niet gewend en dat vinden ze vooral in het begin
erg moeilijk. Maar langzaamaan zien ze zichzelf groeien en
worden ze daardoor nog leergieriger. Ze vergelijken zich niet
meer met andere klasgenootjes, maar met zichzelf. ‘Vorige
keer had ik nog zes fout, nu maar twee’. Ik schrijf nu een
soort John Hattie Hulpnieuwsbrief voor ouders, zodat die
thuis ook met hun kinderen in gesprek kunnen gaan.
En dat hopelijk na dit jaar ook blijven doen”, zegt Martine.
En de andere resultaten? “Kinderen groeien enorm in hun
zelfvertrouwen, leren dat ze een mening mogen hebben,
en dat ze vooral voor zichzelf leren en niet voor een ander.
Maar het belangrijkste is dat 95 procent van alle leerlingen
minimaal één niveau hoger uitstroomt in het voortgezet
onderwijs. En daar doen we het met elkaar voor.”
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Adviseurs Annemarie de Graaf en Frank Coert:

‘Eigenaarschap biedt
de leraar kansen zichzelf
te professionaliseren’
Leren zichtbaar maken gaat meer uit van trajecten met vaste
elementen. Gepersonaliseerd leren is daarentegen ﬂ exibeler
voor het maken van individuele keuzes. Maar in beide gevallen
staat het eigenaarschap bij kinderen centraal. Dat eigenaarschap gun je overigens ook aan leraren. Het vergt heel wat
van hen om kinderen te leren hun eigen leraar te worden.
Maar daarmee komen ze los van methodes en krijgen ze
de kans te werken aan hun eigen vakmanschap.
6
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J

e hoort het overal in het onderwijs:
leerlingen moeten meer eigenaar
worden van hun eigen leerproces.
Het motiveert en draagt bij aan een
positiever zelfbeeld. Een hoge mate
van eigenaarschap bij leerlingen
leidt bovendien tot betere resultaten. Maar hoe
vergroot je dat eigenaarschap? Onder meer door
kinderen zelf keuzes te laten maken, door leerlingen (samen met de leraar) zelf hun doelen te
laten bepalen en door hen verantwoordelijkheid
te geven. Verder door ze te laten zien dat ze
fouten mogen maken. Want juist daarvan kunnen
ze leren. Ook door hen effectieve feedback te
geven en door eigen initiatieven te waarderen
en te stimuleren.
Frank Coert, trainer en adviseur bij Onderwijs-

Advies, ziet een belangrijke tendens. “De snel
bewegende samenleving dwingt je min of meer
verandering in te zetten. Het een sterke motor om
het eigenaarschap bij kinderen te veranderen. Er
wordt meer van je verwacht en geëist. Dat vergt
andere vaardigheden dan bijvoorbeeld decennia
geleden. Het onderwijs uit die tijd past ook niet
meer. Kinderen zijn nu thuis veel meer vrijheid
gewend. Die kun je daarom niet terugzetten in
een schoolomgeving zoals in de jaren vijftig.”

Het proces er naartoe

“Bij eigenaarschap gaan we ervan uit dat kinderen zelf het initiatief kunnen nemen. Dat ze zelf
kunnen aangeven wat, waar, hoe en met wie ze
willen leren. Bij Leren zichtbaar maken gaat het
vooral om het proces naar dat eigenaarschap.

‘Je biedt volledige
keuze in wat het
kind wil leren’

Gepersonaliseerd leren: 7 taartpunten
Ook in het model rond gepersonaliseerd leren staat eigenaarschap
centraal. Alle zeven taartpunten
hebben een relatie met elkaar, maar
je kunt ze niet alle tegelijkertijd
aanpakken, alhoewel sommige wel
gelijktijdig opgaan. Pak je bijvoorbeeld de vorm van leidinggeven
aan, dat treft dat ook de missie van
de school en de visie op leren van
leraren en leerlingen. Verander je
als school zo’n visie, dan moet je

daar meteen de ouders bij betrekken. Op die manier maak je als
school zelf keuzes met welke
taartpunten je gaat starten.

Maatwerk

Het is dus niet, zoals bij Leren
zichtbaar maken, een vast traject,
het is meer maatwerk. Frank
Coert: “Ga je bijvoorbeeld in units
of leerpleinen werken, dan vergt
dat ook iets fysieks van de school.

In een houten gebouw kun je
gemakkelijker de zaag zetten om
letterlijk ruimte te maken voor
het werken in units. Bij een oude,
stenen school is dat minder
gemakkelijk te realiseren. Zo is
het één soms het gevolg van het
ander. Samen met de school
bekijken we daarom wat het beste
past in ‘hun’ speciﬁeke situatie.
Maatwerk dus bij het doorvoeren
van veranderingen.”
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Beetje bij beetje wordt je je eigen leraar. Vraag
je aan een kind wat hij of zij aan het leren is, dan
hoop je dat het zegt: ik ben aan het leren, zodat
ik straks dit of dat kan, of weet… En niet: ik leer
blok twee of les drie”, zegt Annemarie de Graaf,
naast adviseur ook gecertificeerd trainer Leren
zichtbaar maken bij OnderwijsAdvies.

In je DNA verankeren

Beide adviseurs geven toe dat eigenaarschap
een hype is. “Maar daar is niets mis mee. Er doen
zich altijd nieuwe ontwikkelingen voor, het goede
daarvan verankert zich. Het gaat er vooral om dat
het niet alleen bij woorden blijft. Elke school zegt
een veilige leefomgeving te bieden en elkaar te
willen respecteren. Logisch, geen enkele school
beweert immers het tegendeel. Maar wat merk je
ervan als je die school binnenkomt? Hoe geeft de
school daar concreet invulling aan? En dat geldt
ook voor eigenaarschap. Dat gaat over de leerling, over de leraar en over de gehele school. Het
is onderdeel van je missie en visie. Erover praten
prima, maar het moet uiteindelijk in je DNA gaan
zitten”, meent Annemarie. Frank vult haar aan:
“Alle kinderen hebben touwtjes nodig, maar die
kun je niet bij iedereen zomaar losknippen.
Je moet ze op de één of andere manier blijven
vasthouden. Scholen mogen niet doorslaan. Ieder
kind kan zijn eigen leraar worden, dat is een mooie
ambitie. Maar bij de één lukt dat beter dan bij de
ander. Dat mag je nooit uit het oog verliezen.”

Vertalen naar je eigen situatie

Bij Leren zichtbaar maken gaat het om het proces
naar dat eigen leraar worden. Annemarie: “Op
basis van wetenschappelijke onderzoeken weten
we wat werkt in het onderwijs. Maar je moet dat
altijd vertalen naar je eigen situatie. Je doet iets
niet alleen, omdat je weet dat het een groot effect
heeft. Je doet iets, omdat je weet dat het vooral
past bij jouw school en jouw kinderen en waarvan
je weet dat het een groot effect heeft. Het gaat
erom dat je met elkaar nadenkt over hoe je als
leraar en als school kinderen kunt helpen dat ze
weten waar ze naartoe willen, waar ze nu staan
en wat hun volgende stap is. Hoe geef je bijvoorbeeld effectieve feedback? En hoe weet je welke
impact je hebt op jouw leerlingen?”

Verschillen als uitgangspunt nemen

Ook gepersonaliseerd leren draagt bij aan
eigenaarschap. Frank Coert ontwikkelde hier
een model voor (zie kader). “Bij gepersonaliseerd leren leggen we minder de focus op leren,
maar meer op het kind dat zichzelf mag zijn. Dat
het eigen keuzes kan maken. We gaan niet om
met verschillen, maar nemen verschillen juist
als uitgangspunt. De overeenkomst met Leren
zichtbaar maken is dat leerlingen ook hier zelf
de regie nemen. Dat ze zelf hun doelen stellen,
weten wat en wanneer ze aan het leren zijn. Maar
het grote verschil is dat we de jaarlaag loslaten.
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‘Eigenaarschap een trend?
Het gaat er om dat het niet
alleen bij woorden blijft!’
Kinderen werken vaak in units. Kiest een
school daarvoor, dan zijn de meest voor de
hand liggende units groepen 1, 2 en 3 bij elkaar
(de peuters en kleuters), groepen 4, 5 en 6
(de schoolkinderen) en groepen 7 en 8 (de al
puberende leerlingen). Daarmee kunnen kinderen
werken op het niveau dat ze aankunnen of
denken aan te kunnen. De leraar is docent,
begeleider en ook nog eens coach. Die laatste rol
krijgt meer betekenis; de leraar ondersteunt het
leerproces en helpt bij het maken van de juiste
keuzes. Leren lezen is normaliter voorbehouden
aan groep 3. Wil een kleuter in groep 2 al leren
lezen, prima, dan ga je als leraar daarbij helpen.
Uiteraard ook in samenspraak met de ouders.
Maar het kind maakt de keuze. Een belangrijk
element van gepersonaliseerd leren is dus het
openbreken van het curriculum. Je biedt volledige
keuze in wat het kind wil leren. Het betekent ook
dat je de lesstof modulair moet maken.”

Aandacht voor elk niveau

Volgens Frank staat bij dit model ook het gesprek
tussen leraar en leerling veel meer centraal. “Elke
twee weken gaan ze beiden rond de tafel zitten
en nemen ze met elkaar door welke stap nu is
gezet. Hoe voelt dat nu? Waar sta je en waar wil
je naartoe? Voor mij is gepersonaliseerd leren
vooral een omgeving waar kinderen veel keuzeruimte hebben om te leren. En waarbij ze dat
samen doen, met klasgenoten en met de leraar.
Cognitief sterkere leerlingen geef je zelfs meer
instructie. Laat je die aan hun lot over - ze weten
toch wel wat ze moeten doen - dan daag je ze
niet meer uit, maken ze geen fouten en leren ze
niet verder. Er is dus instructieaandacht voor elk
cognitief niveau in de school. Maar alle leerlingen
op hun eigen niveau.”

Kansen voor leraar

Het realiseren van eigenaarschap, zowel bij Leren
zichtbaar maken als bij gepersonaliseerd leren,
vergt veel van de leraar, vinden beide adviseurs.
“Maar je moet het ook zien als een kans om
anders naar het vak te gaan kijken. Beide aanpakken zet de professionaliteit van de leraar weer
centraal. De rol van methodes wordt kleiner, en
gaat meer over wat er in de klas gebeurt, samen
met de leerlingen. Het biedt de leraar de mogelijkheid zichzelf (of haarzelf) te ontwikkelen. Je
bent als leraar daarmee ook een leerling. Het
biedt je de kans om verder aan je vakmanschap
te werken. Vakmanschap, meesterschap dus.”

oA magazine

Basis GGZ en OnderwijsAdvies
Twee verhalen uit de praktijk

‘Iedereen is zijn eigen auto,
en soms raakt die oververhit’
Saar, een stoer meisje van 9, zit bij juf Maaike in groep 6 van OBS de
Vlieten in de Lier. Ze wordt snel boos en weet niet hoe ze met die
gevoelens om moet gaan. Ze zoekt dan de confrontatie en dat botst
met andere kinderen, zowel thuis als op school.
Juf Maaike: “Saar botste met andere kinderen in de klas.
We wilden haar laten zien dat ze ook op een andere manier met haar boze gevoelens om kan gaan, waardoor het
voor haar makkelijker en leuker wordt in de klas. Samen
met Saar en haar ouders hebben we besloten de hulp van
Roxanne (OnderwijsAdvies) in te roepen.”
Roxanne: “Saar is nu drie keer bij mij geweest. We zijn
begonnen met inzicht te verkrijgen in boosheid. Wat is dat
eigenlijk en hoe werkt dat? Zodat Saar leert herkennen
wat het is. Daarvoor hebben we gewerkt met het boek:
‘Wat kan je doen als je te snel boos wordt.’ Dat boek maakt
de vergelijking tussen jezelf en een auto. Soms moet je
even afremmen, soms juist wat gas bijgeven en als je op
een snelweg bent, moet je extra goed opletten wat er om
je heen gebeurt. Je motor kan oververhit raken. Saar
herkende zichzelf er helemaal in en heeft er ook over in
de klas verteld.”
Saar: “Met Roxanne lees ik het boek, praten we veel, maar
we hebben ook getekend. Bijvoorbeeld een hele boze ik en
een neutrale ik. En dan hadden we het erover welke Saar

bij welke situatie past en wat voor gevolgen dat heeft.
Meestal past de neutrale beter.
En ik gebruik in de klas nu een gevoelsmeter. Daarop kan ik
aangeven hoe ik me voel. Het is eigenlijk het dashboard van
mijn autootje.”
Roxanne: Saar kan heel goed zelf met oplossingen komen.
Zo kwam ze na de eerste keer met het idee weg te lopen als
er een ruzie-situatie ontstaat op het schoolplein en bijvoorbeeld te gaan tekenen. Dan stapt ze uit de situatie en wordt
zo weer rustiger.”
Saar: “De ander wordt daar ook rustiger van en dan kunnen
we er daarna over praten.

Juf Maaike: “Ze gaat met plezier
naar Roxanne en we zien dat het
werkt. Ze reageert echt anders dan
voorheen en de klas ook op haar”
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Ik weet nu veel beter hoe ik ruzies kan voorkomen en
eventueel oplossen. Ik kan nu ook helpen als anderen
ruzie hebben.”

wat we besproken hebben. Ik vul het 4-G schema in
(Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag). Daarmee
oefenen we nu en ik heb het al af voor volgende week.”

Juf Maaike: “Ik zie dat Saar er heel zelfstandig mee
omgaat. Soms is ze nog wel een beetje boos, maar niet
meer dat extreme. Ze vraagt dan vaak of ze haar mapje
mag pakken om te gaan werken. Daar wordt ze rustig van
en kan ze prima de situatie oplossen. De gesprekken met
Roxanne helpen haar echt.”

Roxanne: “Ik ben echt trots op Saar, dat ze dit nu al kan.
Voor een volwassene is dit vaak nog lastig, voor een
meisje van negen helemaal. Het is fijn voor Saar dat de
gesprekken met haar, maar ook met de juf en ouders
helpen. En we zijn pas op de helft van de sessies.

Moeder: “Ja, dat zien wij ook. Zíj is nu thuis degene
die conﬂicten wil bespreken en dan uitlegt hoe we beter
kunnen handelen. Ze houdt ons echt een spiegel voor in
zo’n situatie.”
Saar: “Ik vind het belangrijk dat ik een goede klik heb met
Roxanne, daardoor kan ik goed met haar praten. Ik zie
haar om de week, zodat ik tussendoor kan oefenen met

Moeder: “We zien al zo’n verandering. Vroeger was ze
boos en kwam ze er niet uit. Er was een blokkade en nu
kan ze er iets mee doen. En wij ook, we begrijpen het
veel beter. Het helpt ons echt allemaal.
Saar: Ik zou tegen iedereen willen zeggen die soms te
boos is, dat ze naar Roxanne moeten gaan. Dat helpt
echt. Je voelt je veel fijner!”

Ik geef mijn zelfvertrouwen
nu een 8,5!
Femke* (11 jaar) zit in groep 8 van de Achtsprong in de Lier.
Een aantal jaar geleden werd dyslexie vastgesteld en heeft ze de
ONL dyslexiebehandeling gevolgd bij Roxanne, behandelaar bij
OnderwijsAdvies. Begin groep 8 zat Femke niet lekker in haar vel.
In groep 8 zit Femke bij meester Charlie. Haar frustratie
over haar dyslexie, dat ze daardoor anders is dan de rest
en de angst voor het onbekende na groep 8, belemmerden
Femke prettig te werken en plezier te hebben in het leren.
Meester Charlie wilde graag helpen. ‘Het liefste zie ik een
leerling met een lach op het gezicht, maar dat zat er even
niet in, er moest iets gebeuren’.

op elkaar, dat is fijn. We kunnen goed praten over allerlei
dingen en we hebben veel getekend. Iedere sessie kon ik
aangeven hoe het met mij gaat, zowel op school als thuis.
En aan het einde van het gesprek gaf ik aan hoe ik vond dat
het gegaan was en waar we het de volgende keer over zouden hebben. Maar ook of we de belangrijke dingen besproken hadden en of de sessie fijn was geweest of juist niet”.

Moeder: “Femke was vaak verdrietig dat ze moest werken
met een laptop en Kurzweil, want dat kost extra tijd. Ze
baalde van de dyslexie en de aanleiding om te beginnen
met dit traject was dan ook de wens dat Femke haar
dyslexie gaat accepteren, maar ook de hulp van anderen
daarbij durft te vragen. Toen we hoorden dat OnderwijsAdvies nu ook basis GGZ aanbiedt en Roxanne Femke
dus kon gaan helpen, vielen de puzzelstukjes ineen.
Femke ging altijd graag naar Roxanne”.

Roxanne: “Ja, dat is belangrijk. Soms zijn dingen heel belangrijk om over te praten, maar ook moeilijk en dus minder
fijn om over te praten. Dan kan het ook helpen te tekenen”.

Femke: “Roxanne en ik hebben een goede klik, we lijken
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Femke: “Ja! Ik heb bijvoorbeeld een tekening met allerlei
deuren gemaakt. De deur van de stoute Dibbes is een gevaarlijke deur, als je daar doorheen gaat, krijg je allerlei nare
gedachtes. Maar er is ook een vrolijke deur: het feestje. En
een deur waar je krijgt wat je verdient. Als je het goed hebt
gedaan, is het er leuk, maar als je niet zo je best doet, is
het er niet zo fijn. Op de verdrietige deur hebben we vorige

week een slot getekend. Die kan niet meer altijd open.
Een paar weken terug hebben we ook de wonderdeur
toegevoegd, omdat er allerlei wondertjes gebeuren: ‘het
gaat beter met me’ en ‘ik heb een keuze gemaakt voor
een middelbare school’. De deuren veranderden ook, als
ik door een deur was gegaan kwam er bijvoorbeeld een
bloemetje of zo bij”.
Roxanne: “Het tekenen helpt om gedachtes te ordenen en
om over gevoelens te praten. We hebben bijvoorbeeld ook
een oplossingsgerichte strip gemaakt en getekend hoe het
zou zijn als Femke vrienden zou zijn met Kurzweil. Femke
heeft ook getekend wat er allemaal omgaat in haar hoofd,
iedere keer een stukje verder. Ik heb Femke nu acht keer
gezien en ik zie duidelijk verbetering, maar ze geeft ook
zelf aan dat er veel veranderd is ten goede”.
Femke: “Als ik nu iemand tegen zou komen zoals ik was
een paar maanden terug, dan zou ik tegen die persoon
zeggen dat je niet moet bedenken wat je niet kan, maar
wat je wel kan. En dat je vooral moet letten op wat je
vooruithelpt en niet op wat je tegenhoudt.
Ik zou ook zeggen dat ze naar Roxanne moeten gaan,
want zij heeft mij echt heel erg geholpen. Dat je er met
iemand over kan praten en je kan uiten, dat is toch heel

Femke’s hoofd vol activiteiten

anders dan bijvoorbeeld met je moeder. Ik ben veel vrolijker
geworden, bijna bevriend met Kurzweil en geef mijn zelfvertrouwen nu een 8,5!”

Moeder: “Het is fijn dat het
zo geregeld kon worden, op
school, onder schooltijd en
met Roxanne, die ze al kende.
Ik ben echt heel blij met hoe
het Femke heeft geholpen”

Meester Charlie: Vanuit school is het voor ons vanzelfsprekend dat we er alles aan doen om een leerling met een
lach op het gezicht te zien. OnderwijsAdvies helpt al jaren
leerlingen met dyslexie hier op school en nu ook met andere
problemen. Dat helpt de leerling, maar ook mij. Femke gaat
nu nog een of twee keer naar Roxanne en ik weet zeker dat
ze de komende tijd heel erg gaat genieten van groep 8!”
* Femke is niet de echte naam van dit meisje. Het verhaal
is precies zoals ze het ons verteld heeft, maar ze wilde
liever niet herkenbaar in het artikel genoemd worden.

Basis GGZ en OnderwijsAdvies
Kinderen en jongeren, zoals
Saar en Femke, die in hun ontwikkeling op school en/of thuis
vastlopen kunnen terecht bij
OnderwijsAdvies. Wij bieden
individuele hulp zodat het kind/de jongere zich prettiger gaat
voelen en het leren weer beter
gaat. Wij bieden begeleiding
bij een verscheidenheid aan
klachten. Er kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan:

•
•
•
•

zelfbeeld;
onzekerheid;
(faal)angst;
aandacht- en
concentratieproblemen;
• problemen in de
sociale omgang;
• hoogbegaafdheid en
sociaal-emotionele
problemen.

Onze hulp valt onder de Basis
GGZ. OnderwijsAdvies heeft
contracten met nagenoeg alle
gemeenten in de regio. Het is
hierdoor meestal mogelijk dat
de hulp voor kinderen/jongeren
wordt vergoed. Hier is wel
een verwijzing voor nodig
van bijvoorbeeld de huis- of
jeugdarts of het wijkteam. Kijk
voor meer informatie op onze
website of bel 079 329 56 00.

11

Amstelronde en OnderwijsAdvies
organiseren netwerkevent

‘We wilden deelnemers
vooral inspireren om het
anders te gaan doen’

‘Samen een steen
in de vijver gooien’
Op 13 februari kwamen ruim 160
deelnemers naar Theater Grifﬁ oen
in Amstelveen voor alweer de
vijfde Amstelrondedag. Naast
schooldirecteuren, IB’ers en leraren
waren dat ook professionals van
netwerkinstanties als gemeenten
en leerplicht- en hulpverleningsorganisaties. Met elkaar bekeken
ze wat nodig is voor een betere
samenwerking om samen passend
onderwijs te bieden.
12
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D

ankzij de Wet Passend Onderwijs kunnen
scholen gemakkelijker ieder kind van 4 tot 12
jaar het juiste onderwijs bieden. Ze kunnen
daarvoor zelf de extra ondersteuning regelen.
Om dat mogelijk te maken, werken 46
scholen en hun besturen in de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn intensief
samen. In het samenwerkingsverband Amstelronde hebben
ze daarbij de ambitie om nog minder kinderen te laten uitstromen naar het SBO. De aangesloten scholen willen
voor steeds meer leerlingen passende ondersteuning op
de basisschool bieden. Onder meer door gezamenlijk de
deskundigheid op dit gebied te bevorderen. “Maar voor gezamenlijke acties moet je de verbinding met elkaar zoeken.
En wil je het verschil maken, dan heb je daarvoor ook een
bepaalde gedrevenheid nodig”, zegt Joost van Caam, bestuurder van het samenwerkingsverband Amstelronde.

Weten wat je buren doen

Centraal die dag stonden daarom verbinding zoeken en
verschil maken. “We gingen ook op reis naar betekenisvol
samenwerken. Je merkt dat er best wat scholen zijn die
denken: ‘Wat heb ik aan zo’n samenwerkingsverband? Ik
heb mijn school, mijn leerlingen en hun ouders; dat is de

‘Impact realiseren’

Op zoek naar de bedoeling
met Wouter Hart

Voor de derde keer op rij organiseerde het samenwerkingsverband Amstelronde samen met OnderwijsAdvies dit
event. “We bekeken gezamenlijk hoe je de inspiratie,
die je op zo’n dag opdoet, kunt vasthouden. Het event
moest de aanzet zijn van een cyclus van bijeenkomsten
en activiteiten die voortborduren op het gedachtengoed, aanhakend bij bestaande structuren en functionerende netwerken”, zegt Esther Mouwe, accountmanager
en manager bij OnderwijsAdvies “Amstelronde wil
inspirator en verbinder zijn om continu te werken aan
de doelstelling: voor ieder kind passend onderwijs
bieden. Het wil onder meer de betrokkenheid van en
tussen scholen en besturen vergroten, en meewerken
aan een cultuur waarbij de scholen vanuit de bedoeling
en het eigenaarschap gaan werken. Meer impact
realiseren dus. En een andere mindset: niet Amstelronde zorgt voor mij, maar het samenwerkingsverband
ondersteunt mij.”

Vlekkeloos lopend event

Veel waardering voor danser
Redouan Ait Chitt (Redo)

dagelijkse werkelijkheid.’ Maar wil je passend onderwijs
voor ieder kind invullen, dan is het handig om te weten wat
je buren doen, zeker met onze ambitie om passend onderwijs op de basisschool aan te bieden”, zegt Joost. “De
Amstelrondedag was dan ook vooral bedoeld om verbindingen te maken, elkaar te motiveren en die kennis uit te wisselen waarmee je de komende tijd kinderen kunt helpen.”

Deelnemers inspireren

De dag werd voor het derde jaar op rij samen met OnderwijsAdvies georganiseerd. “We wilden deze keer meer verdieping inbrengen en deelnemers vooral inspireren om het
anders te gaan doen. Na diverse brainstormsessies kwam
een programma tot stand met bijzondere gasten. De hoofdspreker was veranderdeskundige Wouter Hart, oprichter van
Verdraaide Organisaties. Aan de hand van negen sleutels
toonde hij hoe je kunt werken vanuit de bedoeling. Doe je
iets omdat het van een ander moet? Of doe je iets omdat je
in er gelooft, omdat je in het leven van een kind werkelijk het
verschil wilt maken? Na de plenaire lezing waren er tal van
inspiratiesessies, waarbij we vooral keken naar de samenwerking in andere sectoren. Iedereen begrijpt dat een
dirigent en een orkest goed moeten samenwerken. Je moet
naar elkaar luisteren en samen in balans komen. Anders

Naast de conceptuele inbreng zorgde OnderwijsAdvies
voor de organisatie. “We hebben verstand van onderwijs en zorg, en organiseren al jaren het grote congres
met John Hattie. Voor de Amstelrondedag stelden we
– in samenwerking met congresmanager.com – onder
meer het programma en het draaiboek op, nodigden we
sprekers uit, stemden we af met de locatie, zetten we
eigen adviseurs in om de dialoogtafels te begeleiden,
regelden we lunch, bloemen en alles wat verder nodig
is voor een vlekkeloos lopend event. Zo ontzorgen we
de partner in alles wat geregeld moet worden.”

krijg je nooit een mooie symfonie. Zo kon je ook aanschuiven
bij onder andere een boswachter, een specialist in geluk en
een expeditieleider die bijdraagt aan het voorkomen van
meer plastic in onze oceanen.”

Anders gaan organiseren

Er was ook een breakdancer die wereldwijd zijn verhaal vertelt over het opbouwen van een sport-/danscarrière met een
aangeboren handicap. Gedrevenheid hebben om verschil te
maken. Die boodschap kwam aan, bleek achteraf. “Dit was
het zetje dat we nodig hadden”, reageerden schooldirecteuren. “Het was de steen in de vijver die nodig was”, zegt
Joost. “Binnen het samenwerkingsverband gaan we nu de
eigen overlegcyclus tegen het licht houden. Willen we deze
vorm nog zo houden? Dient die nog wel de doelstelling?
Met elkaar niet meer uitsluitend kijken naar wat het kind niet
kan, maar vooral wat het wel kan en welk passend onderwijs het daarbij nodig heeft. Een kind kan voor een deel op
het niveau van groep 3 functioneren en voor een ander deel
op het niveau van groep 5. Maar moet het daarvoor naar het
SBO? Ook in het basisonderwijs moeten we zo’n leerling
meer structuur en meer persoonlijke aandacht kunnen geven. Maar hoe? Het begint in elk geval met het accepteren
dat we dingen anders moeten organiseren dan we nu doen.”
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Bart Vogelaar (Leiden Universiteit):

			 ‘Testen met de

sandwichmethode
		

			

biedt kinderen meer
kans op ontwikkeling’

“Richt je op de toekomst, niet op het
verleden. Kijk daarom vooral naar het
potentieel van kinderen en minder
naar wat ze al hebben gepresteerd.
Willen we dat leerlingen goed kunnen
laten zien waartoe ze in staat zijn, dan
moeten we veel meer hun potentie en
talenten stimuleren en ontwikkelen.
Dynamisch testen helpt daarbij.”

O

m de opbrengst van het onderwijs in de
voorafgaande periode te achterhalen, toetsen we een kind in het huidige onderwijs
op deze specifieke vaardigheden en kennis
meestal eenmalig. Bij een intelligentietest
of schooltoets meten we daarmee wat een
kind op het moment van testen kan en welke kennis het
zich eigen heeft gemaakt. “Eenmalig betekent dat er op dat
moment één meetmoment is. Je kunt je echter afvragen of
een leerling tijdens zo’n eenmalige sessie zijn werkelijke
niveau laat zien. Of kan het wellicht meer?”, vraagt Bart
Vogelaar zich af. Bart is psycholoog en universitair docent
bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie
van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.
Hij promoveerde in 2017 op dynamisch testen, op het
potentieel om te leren.
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Inzicht krijgen in potentieel

“Bij de ontwikkeling van een kind zie je een soort golfbeweging. De ene dag kan het op de top van een golf zitten, de
volgende dag een stuk lager. Zo’n mindere dag kan allerlei
oorzaken hebben: de lievelingspoes is overleden of het kind
had ruzie thuis. Of de leerling ziet enorm tegen de komende
toets op en blokkeert daardoor. Die factoren kunnen van
invloed zijn op de prestaties. Bij een eenmalige toetsing
weet je daardoor nooit of het kind op de top van zijn kunnen
zit, of dat het veel beter kan.” Volgens Bart geldt dat ook bij
een intelligentietest. “Het doel van zo’n test is om een idee
te krijgen in hoeverre een leerling in staat is tot leren. Maar
als je uitsluitend de al opgedane kennis en ervaring meet,
dan meet je niet het leervermogen en krijg je nog geen
inzicht in het potentieel van de leerling. Dynamisch testen
ondervangt dit.”

Instructie en feedback

Bij dynamisch testen trainen we het kind tijdens de test en
meten we zijn vooruitgang, zodat we een beter beeld krijgen
van het leervermogen en welke prestaties het kind onder
ideale omstandigheden kan behalen. Instructie en feedback
spelen daarbij een essentiële rol. “Omdat de test in drieën
plaatsvindt, noemen we dit ook de sandwichconstructie.
Na een eerste test - een voormeting - waarbij het kind
zonder hulp vragen beantwoordt volgt een training en kort
daarna - bijvoorbeeld de volgende dag - volgt de nameting.
Je meet in dit geval ook de behoefte aan instructie die het

kind heeft tijdens de korte periode tussen twee testmomenten in. En je ziet meteen wat het kind zelfstandig kan na die
training.” Volgens Bart begin je bij die training met de kleinst
mogelijk hulp. “Je kijkt hoe het kind daarop reageert en
zonodig geef je beetje bij beetje meer hulp. Je wilt immers
zien of het kind de onderliggende principes begrijpt om tot
het antwoord te komen, en niet een trucje doet.”

Vooral kijken naar leervermogen

Die ‘sandwich’ kun je goed op school toepassen. Bijvoorbeeld met rekenen of taal. “Stel, je toetst de Nederlandse
woordkennis van een kind dat uit een andere cultuur komt.
Is die zwak of ondergemiddeld, dan wordt snel aan een
taalstoornis gedacht. Met dynamisch testen krijg je pas werkelijk een goed beeld. Laat zo’n kind in de drie stappen zien
dat het leert, dan weet je dat het geen stoornis is, maar een
achterstand. Op die manier weet je wat het kind nodig heeft.
Je kijkt dus vooral naar het leervermogen en naar wat nodig
is om tot leren te kunnen komen; juist dat is de meerwaarde
van dynamisch testen.” Deze ervaring deed Bart op tijdens
zijn promotieonderzoek. “Bij hoog intelligente kinderen zeggen we vaak dat ze goede leerstrategieën gebruiken. Het
zijn een beetje de vergeten kinderen: ze hebben geen hulp
nodig en komen er wel op eigen kracht. Maar is dat wel zo?
Leren is een sociaal gebeuren; we leren met en van elkaar.
En dat geldt ook voor hoogbegaafde kinderen.” Voor zijn
promotieonderzoek testte Bart 173 hoog- en 349 gemiddeld
begaafde vijf- tot tienjarige kinderen. Daaruit blijkt dat
hoogbegaafde kinderen dezelfde instructiebehoefte hebben
als gemiddeld begaafde kinderen. En dat ze net zoveel
vooruitgang laten zien tussen de voor- en de nameting.
De hoogbegaafden begonnen weliswaar op een hoger
niveau van redeneren, maar laten dezelfde mate van groei
zien als de gemiddeld begaafden.

Kinderen helpen groeien

Vanwege het feit dat dynamisch testen een individueel
proces is dat meer tijd en dus ook meer geld vergt, wordt
het op scholen nog niet vaak toegepast. Maar wil je nog
meer kwaliteit in het onderwijs bieden, dan zou je zoveel
mogelijk moeten doen om kinderen te helpen groeien in
hun ontwikkeling. “Je potentieel komt pas tot bloei als jouw
omgeving je daartoe in staat stelt. We moeten in het onderwijs dus meer gaan zitten op het stimuleren en ontwikkelen
van die potentie en talenten. En dat kan onder meer met de
sandwich.” OnderwijsAdvies en Bart bekijken nu samen hoe
je talenten van kinderen meer naar boven kunt halen en op
welke manier meten en trainen voor een school heel nuttig
kan zijn.

Onbewust meer kansen geven

‘Je potentieel komt
pas tot bloei als
jouw omgeving je
daartoe in staat stelt’

Ook de mindset is een belangrijk resultaat uit het onderzoek. “Hoe kijk je naar kinderen? Op basis van een eenmalige toets creëren sommige leraren onbewust een heel
beeld om een kind heen. Maar wel een onvolledig beeld.
Laten zij zich door dat beeld leiden, dan doen ze het kind
tekort. In het onderwijs noemen we dit het Pygmalion effect:
je gaat het kind onbewust anders benaderen. Daardoor laat
de leerling zien wat je van hem verwacht. Maar als je écht
weet wat het potentieel van het kind is, benader je zo’n
kind anders en geef je onbewust meer kansen waarmee
het kind zich verder kan ontwikkelen.”
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Extra kans!
Colofon
Cursusbureau

oA Werklunch ‘Behoud van
personeel en dossiervorming
in goede en slechte tijden’
Uw personeel is samen met uw leerlingen het belangrijkste goed
van uw school. Een ieder kent zo z’n ups en downs, zeker met
de toenemende werkdruk. De Clercq Advocaten Notariaat en
OnderwijsAdvies ondersteunen u graag bij het behoud van
personeel en dossiervorming in goede en slechte tijden.
Het behoud van personeel begint al in de sollicitatiefase met goed verwachtingsmanagement. Tijdens de bijeenkomst gaan wij hier op in. Daarnaast besteden we aandacht aan het nieuwe beoordelen. Ook komt de
dossiervorming en coaching aan bod. Want in het onverhoopte geval dat
een personeelslid niet voldoet, wilt u toch met zo min mogelijk tijd/energie en geld een oplossing vinden. De advocaten van De Clercq en coaches van OnderwijsAdvies hebben ruime ervaring met advisering over
uw personeelsbeleid in goede tijden. En met alle mogelijke voorvallen
van langdurige ziekte, onvoldoende functioneren en verstoorde arbeidsrelaties. Wij delen onze kennis en pragmatische aanpak graag met u.

OnderwijsAdvies en De Clercq
nodigen u uit op:
11 juni 2019 van 10.00 tot 12.00 uur
Aansluitend lunch bij OnderwijsAdvies,
Van Beeckstraat 62 in Zoetermeer

cursusbureau@onderwijsadvies.nl
079 329 56 00
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