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Kies-Wijzer Leermiddelen
Het is voor veel scholen een bijna jaarlijks terugkerend ritueel: een nieuwe methode 
uitzoeken voor een bepaald vak. Een traject dat niet over één nacht ijs gaat en dat soms 
erg lastig kan zijn. Er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden: de visie van de 
school, de doelgroep, eventuele ICT ontwikkelingen en het financiële aspect. Om basis-
scholen van dienst te zijn is er op basis van ervaringen, de Kies-Wijzer ontwikkeld.  
Een gestructureerd overzicht van de stappen die genomen kunnen worden om een 
 nieuwe methode te kiezen, een methode te implementeren of juist de stap naar het 
 werken vanuit leerlijnen te maken. Elk onderdeel is opgedeeld in drie fasen: Balans 
 opmaken, Aan de slag en Invoeren.

In de Kies-Wijzer is verder uitgewerkt welke stappen je kunt nemen om de werking van 
een methode waar al een tijdje mee wordt werkt te optimaliseren of juist de stap naar 
het werken vanuit leerlijnen te maken.

Pakketten 
Uit ruime ervaring heeft Timpaan Onderwijs drie ondersteuningslijnen samengesteld:
• Start nieuw methode - gericht op het kiezen en invoeren van een nieuwe methode. 
•  Start methode verdieping - gericht op het optimaliseren van de werking van je 

 methodes of het zoeken naar een verdiepings- of verrijkingsslag.
•  Start werken met leerlijnen - gericht op het maken van de stap naar het werken met 

leerlijnen en het meer los kunnen laten van de methode.

Binnen de ondersteuningslijnen zijn pakketten uitgewerkt. Dit zijn weloverwogen 
samengestelde trajecten die, afhankelijk van de gekozen ondersteuningslijn (nieuwe 
methode/methode verdieping of leerlijnen), tot een passend resultaat leiden. 
Kiezen voor één van de pakketten, die toegelicht staan aan de binnenkant, geeft 
 structuur. Het is helder wat het kost en wat het oplevert. De basis van ieder pakket  
wordt in het wit aangeduid met een I, II, III, IV en V (het is uiteraard ook mogelijk om 
 onderdelen uit het pakket los af te nemen). De blauwe onderdelen zijn verrijkingen  
(hiervan wordt de prijs in overleg bepaald)
 
Een methode kiezen of verder implementeren doet een school weloverwogen. Het is een 
leermiddel waar leraren negen tot tien jaar mee aan de slag gaan. Een gestructureerde 
aanpak is daarbij belangrijk, maar wil er nog wel eens bij in schieten. Als school wil je 
zelf de route en keuze bepalen. Dan kan het prettig zijn dat een onafhankelijke  
deskundige de lijnen uitzet, de voortgang bewaakt en de expertise heeft om los van de 
methodes, onderwijsinhoudelijk de diepte in te gaan.

Kies weloverwogen, Kies-Wijs...

Onderwijs.nl
Support.nl
Training en Opleiding.nl
Advies.nl

Aan de slag met  
de juiste leermiddelen

Voor
Basisschool directies, 
 ib-ers en schoolteams  
die weloverwogen en 
doeltreffend met leer-
middelen willen werken



Start nieuwe methode 
Het pakket bestaat uit I, II, III, IV, V en kost € 2.195,- nu voor € 1.995,-
Voor scholen die binnenkort kiezen voor een nieuwe methode en deze gaan 
 implementeren. 

I Beginsituatie
Een intake brengt de exacte vragen en wensen in kaart. Wat zijn de meest geschikte 
methodes om naast elkaar te zetten? 

Reken of taal audit - één dag
De adviseur brengt in beeld wat de stand van zaken is op de school rondom het  
taal- of rekenonderwijs. De adviseur is jouw ‘critical friend’. Onderdelen zijn:  
Intakelijst | Klassenbezoeken | Vraaggesprek | Inspiratiegesprek.

Projectplan opzetten
Opstellen stappenplan, inclusief data en resultaatafspraken.

II Presentatie methodes 
In een objectieve presentatie worden de geselecteerde methodes naast elkaar gezet. 
Op relevante criteria maakt de adviseur een overzichtelijk vergelijk. Daarbij wordt een 
koppeling gelegd met de meest recente ontwikkelingen rondom effectief onderwijs.

Doorlopen methodes op criterialijst
De adviseur screent de methodes op basis van een vastomlijnde criterialijst.  
Aanvulling vanuit de audit is mogelijk. Zo wordt de lijst schoolspecifiek.

Begeleiding tijdens het keuzeproces
Face to Face bespreekt de adviseur de proeflessen. Met gebruik van videoconferen-
cing worden twee afspraken gepland om de voortgang te bewaken en de verzamelde 
vragen te beantwoorden. 

III Afsluitende bijeenkomst
De mogelijkheid tot het stellen van de laatste vragen. Het doel van deze bijeenkomst is 
om te komen tot de definitieve keuze.

IV Start workshop
Het schoolteam en de adviseur doorlopen de materialen, de opbouw van de lessen, 
de didactische uitgangspunten en de ICT toepassingen. Het team krijgt praktische tips 
voor het starten en organiseren. Na deze workshop kan de leerkracht in de klas aan 
de slag met de methode. 

Implementatietraining - maatwerktraject van twee dagdelen
Het definitieve programma wordt in overleg vastgesteld. Bij de start wordt samen 
met het team bepaald welke thema’s van belang zijn voor het vormgeven van de 
 methode-implementatie. Doel: een optimale werkwijze voor de lange termijn. 
Onderwerpen kunnen zijn: Leren werken met de didactische principes | Specifieke 
aandacht voor de mogelijkheden van ICT | Aandacht voor één van de domeinen (zoals 
het stellen of de woordenschat binnen een taalmethode). 

V Regionale gebruikersdag - één dagdeel
In gemengde groepen wisselen de deelnemers gebruikerservaringen uit, worden  
materialen gedeeld en is er ruimte om vragen te stellen. 

Kleuterpakket - één dagdeel
Deze bijeenkomst is voor leerkrachten van groep 1 en 2, om te kijken hoe een goede 
match gemaakt kan worden tussen het huidige aanbod en de nieuwe methode.

Start methode verdieping
Het pakket bestaat uit I, II, III, IV, V en kost € 4.160,- nu voor € 3.750,-

Voor scholen die de methodes waar ze nu mee werken willen optimaliseren. 

I Methode audit - één dag
De adviseur kijkt met je mee naar de huidige methode en gaat in een vraaggesprek 
met de leerkrachten onder andere in op resultaten, didactiek, organisatie, doelgroep 
en wensen. 

Reken of taal audit - één dag
De adviseur brengt in beeld wat de stand van zaken is omtrent het taal of  
rekenonderwijs. De adviseur is jouw ‘critical friend’. Onderdelen zijn: Intakelijst | 
Klassenbezoeken | Vraaggesprek | Inspiratiegesprek. Na afloop kun je een vertaalslag 
maken naar verbeterpunten binnen de school (met daarin de rol van de methodes). 

Werken met drie combinatiegroepen - twee dagdelen
De organisatie van de methode wordt met het team in kaart gebracht, waarna per 
groepscombinatie een organisatiemodel wordt uitgewerkt.

Implementatietraining - maatwerktraject van drie dagdelen
Het definitieve programma wordt in overleg vormgegeven. Bij de start wordt samen 
met het team gekeken welke thema’s van belang zijn voor de methode-implementatie. 
Het doel is om te komen tot een optimale werkwijze voor de lange termijn.

Inzoomen domeinen
De adviseur gaat in op de verschillende domeinen die binnen de diverse methodes 
aan bod komen. Voor taal zijn dit: Mondelinge communicatie | Stellen | Spelling | 
Woordenschat. Bij rekenen gaat het om: Getallen | Verhoudingen | Meten/Meetkunde | 
Verbanden.

In één of meerdere bijeenkomst(en) komen de didactische kenmerken van dit domein 
aan de orde en de manier waarop dit domein in de methode aan bod komt. 

II Opbrengstgericht werken
Hoe is opbrengstgericht werken verwerkt in de methode? Hoe kan de leerkracht het 
opbrengstgericht werken nog effectiever inzetten? Welke verbeterpunten zijn er op 
schoolniveau door te voeren om de resultaten te vergroten? Dit wordt in gezamenlijk-
heid onderzocht. 

III Methode softwareverdieping
De adviseur diept samen met het team de mogelijkheden van de methodesoftware uit. 

IV Passende perspectieven - twee dagdelen
In deze dagdelen wordt ingegaan op de mogelijkheden die Passende Perspectieven 
bieden voor een passend onderwijsaanbod. Leerkrachten maken kennis met de drie 
verschillende leerroutes en type leerlingen voor wie deze leerroutes zijn uitgewerkt.
Na de bijeenkomsten beschikt het team over concrete handreikingen om een individu-
ele leerlijn voor een leerling te maken.

Werken met referentieniveaus - drie dagdelen
Het team wordt begeleid in de concretisering van de referentieniveaus. Dit kan 
voor zowel taal als rekenen. In de bijeenkomsten geven wij voorbeelden van het 
 concretiseren van één niveaubeschrijving. Daarna gaat de leerkracht zelf aan de slag 
voor de eigen groep.

IGDI+ - twee dagdelen
De mogelijkheden van het IGDI+ model, waarin specifieke aandacht is voor instructie 
aan de sterke leerlingen, komen in 2 bijeenkomsten aan bod. 

Compacten en verrijken - twee dagdelen
De adviseur biedt de leerkrachten handvatten hoe de methode inzetbaar is voor de 
sterkere leerlingen in de groep. Welke onderdelen laat je voor deze leerlingen weg en 
hoe kies je een aanvullend aanbod om voor hen voldoende uitdaging te creëren? Hoe 
sluit dit aan bij de methode?

V Terugkombijeenkomst gebruikers - één dagdeel
Leerkrachten krijgen de mogelijkheid tot het stellen van vragen, om centraal ervarin-
gen uit te wisselen en praktische handreikingen te ontvangen om meer uit de methode 
te halen.

Kleuterpakket - één dagdeel
Deze bijeenkomst is voor leerkrachten van groep 1 en 2, om te kijken hoe een goede 
match gemaakt kan worden tussen het huidige aanbod en de nieuwe methode.
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Start werken met leerlijnen
Het pakket bestaat uit I, II, III, IV en kost €4.390,- nu voor € 3.999,-
Voor scholen die werken met methodes meer los willen laten. Maak de overstap naar 
het werken met leerlijnen. De methode fungeert als bronnenboek. 

I Vakkenaudit - één dag
De adviseur brengt de stand van zaken rondom het gewenste vak, taal, rekenen of 
zaakvakken, in beeld. De adviseur is jouw ‘critical friend’. Onderdelen zijn: Intake-
lijst | Klassenbezoeken | Vraaggesprek | Inspiratiegesprek.

II Leerlijnen - twee dagdelen 
Op praktische wijze wordt aan de slag gegaan met het plannen van een 
 beredeneerd leerstofaanbod. Uitgangspunt is het thema van de school. Daarnaast 
vult de adviseur één of twee bijeenkomsten op maat met wensen van de school op 
het gebied van vakinhoudelijke kennis en leerkrachtvaardigheden.

Leerroutes passende perspectieven - twee dagdelen
Welke mogelijkheden bieden de uitwerkingen van Passende Perspectieven voor 
een passend onderwijsaanbod in de onderbouw? Leerkrachten maken kennis 
met de 3 verschillende leerroutes en type leerlingen voor wie deze leerroutes zijn 
uitgewerkt. Na de bijeenkomsten beschik je over concrete handreikingen om een 
individuele leerlijn voor een leerling te maken.

Werken met Dingo - vijf dagdelen
Leerkrachten worden getraind in het werken met Dingo. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn: De veranderende rol van de als leerkracht | Gesprekken voeren | 
Werken met leerlijnen | Formatieve evaluatie | Actie plus een klassenconsultatie. 
Maatwerk is mogelijk. 

III Opbrengst Gericht Werken simulatiespel
Een interactief simulatiespel waarbij het team aan de slag gaat met de gegevens 
van een fictieve school. Na elke stap wordt de vertaalslag gemaakt naar de eigen 
school. Na afloop is helder welke stappen gezet kunnen worden om het opbrengst-
gericht werken op de eigen school te optimaliseren.

IV Terugkombijeenkomst gebruikers - één dagdeel
Leerkrachten krijgen de mogelijkheid tot het stellen van vragen, om centraal 
ervaringen uit te wisselen en praktische handreikingen te ontvangen om meer uit 
de methode te halen.

Woordenschat


