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10 jaar Timpaan Onderwijs! 10 jaar  
een stabiele basis in het onderwijs.  
10 jaar een fantastische groep  betrokken 
 medewerkers, die dagelijks weer vol 
energie voor je klaar staan en hun best 
doen om jouw vragen zo goed en  passend 
mogelijk te beantwoorden. En last but 
not least, al 10 jaar lang een steeds 
groter wordende groep klanten die ons 
 inspireert, motiveert en stimuleert om het 
elke dag nog wat beter te doen. 

Timpaan Onderwijs ontstond 10 jaar 
geleden nadat de Timpaan Groep Kobalt 
overnam. In de afgelopen 10 jaar is er 
veel gebeurd en veranderd, zowel binnen 
onze organisatie, maar nog veel meer 
 daarbuiten. De uitvalsbasis veranderde 
van Emmen naar Assen. Adviseurs komen 
en adviseurs gaan. Het werkgebied is 
uitgebreid, maar ook de inhoud van de 
dienstverlening wordt steeds diverser.  
Wat is het onderwijs in beweging! 

In deze glossy, de allereerste glossy van 
Timpaan Onderwijs, passeren  diverse 
thema’s de revue. Onderwerpen die 
nu  actueel zijn, maar ook zaken die de 
komende periode in onze ogen aandacht 
vragen. 

De glossy is de aftrap van een jaar vol 
feestelijke activiteiten. Wat er verder op de 
planning, staat vind je op onze website.  
Op één ding wil ik je alvast wijzen; 
we  nodigen je van harte uit voor ons 
 feestelijke jubileum congres, ter afsluiting 
van ons jubileum jaar, op 16 mei 2018.

“We rise by lifting others” zoals Robert 
Ingersoll het zo mooi verwoord: wij halen 
dagelijks meer dan voldoening uit ons 
werk doordat we kunnen ontwikkelen, 
kunnen inspireren, kunnen aanmoedigen, 
kennis kunnen delen en zelf kunnen leren. 
Bedankt voor de afgelopen 10 jaar!  
We kijken er naar uit om met jullie de 
volgende 10 jaar in te gaan! 

Barbara Kroeze
Programmaleider  
Inhoud en Innovatie
06 155 09 122
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Voorwoord

Geen vingers in de lucht!

Acadin 
 

Scan brengt gesprek en proces 
opgang over hoogbegaafdheid

Methode implementatie; een 
goed begin is het halve werk

21st Century Skills

Column: 
‘Wat is een goede ruil?’

Naar stelonderwijs met meer 
kwaliteit

De Wiekslag gaat voor Inzicht

Positieve Groepsvorming

Test je zelf!

Breinvriendelijk onderwijs

De leraar als sleutel tot succes! 
Maar wel op maat 

Samen met ouders

Drijfveren spelen een zeer 
 belangrijke rol in samenwerking 
en communicatie

Agenda



Geen vingers in de lucht!

TIMPAAN MAG GEZIEN 4



TIMPAAN MAG GEZIEN 5

In het basisonderwijs wordt vooral 
summatief getoetst: je neemt een 
toets af om achteraf vast te  stellen 
in hoeverre een leerling de stof 
 beheerst. Je kijkt dus alleen in de 
achteruitkijkspiegel. De leerling leert 
zelf weinig van summatief toetsen, 
omdat hij of zij meestal niet actief 
betrokken is bij de analyse van de 
resultaten. Bij formatief werken kijkt 
de leerkracht juist mét de leerling 
achteruit en alvast vooruit om hem of 
haar verder te leren. 

Een belangrijk onderdeel van 
 formatief werken is het geven van 
feedback. Uit onderzoek van Hattie 
(2009) blijkt dat passende feedback 
één van de sterkste instrumenten 
is die een leerkracht heeft om de 
 leerprestaties te beïnvloeden. 

Black & William (1998) concluderen 
onder andere in de ‘The Classroom 

 Experiment’ hetzelfde. Het bekijken 
van de bijhorende documentaire op 
Youtube kunnen we aanraden:  
waarom zou je leerlingen bijvoorbeeld  
nu wel of niet de vinger laten o psteken? 

Bij feedback gaat het om drie 
stappen:

•  Feed up: Waar werkt de  leerling 
naartoe? Wat zijn de doelen 
en uit welke succescriteria 
 bestaan deze? 
‘Wat moet ik kunnen om het 
 leerdoel te kunnen bereiken?’

•  Feedback : Hoe ver is de 
 leerling op weg naar het doel? 
‘Waar sta ik nu? Wat gaat al goed? 
En waar moet ik nog op oefenen?’

•  Feed forward: Wat moet de 
leerling nog leren om het doel 
te bereiken? 

‘Wat moet of kan ik nog leren om 
het leerdoel te bereiken?’

Deze stappen neem je inde leer cyclus. 
Deze cyclus duurt soms één les of 
meerdere momenten tijdens een 
project WO. Hoe vaker je  formatieve 
momenten inpast, hoe meer jij en de 
leerlingen weten over hoe verder te 
gaan. 

Nóg meer werk?!
Is formatief werken niet een vorm 
van werkverschaffing? En kost het 
niet enorm veel extra tijd? Ben je van 
 mening dat leerlingen beter gaan 
 leren als ze weten waar ze heen 
werken én weten hoe ze daar kunnen 
komen? Dan is het antwoord op beide 
vragen een duidelijk ‘NEE’! 

Formatief evalueren is geen  afsluiting 
van het leren, maar is juist een 
 belangrijk onderdeel van je  onderwijs. 
Het levert jou en de leerlingen 
uiteindelijk alleen maar winst en 
 zelfvertrouwen op. Bij sommige werk
vormen kost formatief evalueren zelfs 
maar vijf minuten. Door regelmatig 
te evalueren, kun jij je didactische 
 aanpak aanpassen. En de leerling 
wordt eigenaar van zijn leren en weet 
waar hij of zij aan toe is. 

Hoe ziet formatief evalueren 
eruit?
In de tabel van formatief evalueren 
zie je dat de leerling in de stappen 
van feedback drie bronnen heeft om 
 informatie te krijgen: de leerkracht, 
de medeleerling en zichzelf. 

De leerling en zijn of haar klas
ge noten zijn dus zelf ook actief 
 betrokken in het evalueren. Veel 
 formatieve  leervormen zijn daarom 

Formatief evalueren: vooruit kijken! 



Acadin: Ruimte voor talent

Marieke Maring, basisschool de Piramiden:

‘Talentontwikkeling voor ieder kind’

Interesse? Meer informatie over Acadin vindt u op www.acadin.nl. U kunt Acadin ook gratis 6 weken verkennen en een 
 proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Voordelen van Acadin:
•  Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde  

en talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• In lijn met de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen. 
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat 
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.

op leeftijd, onderwerp en niveau. Natuurlijk hebben de kinderen 
wel begeleiding nodig als ze met Acadin gaan werken, maar als 
leerkracht kun je er heel veel kanten mee op. Het wordt makkelijker 
om ieder kind op zijn of haar eigen niveau uit te dagen en dus te 
differentiëren. Dat brengt rust in de klas en daar profiteert iederéén 
natuurlijk van.’

(Het uitgebreide artikel vindt u op onze website  
www.acadin.nl – nieuws – artikelen over acadin)

Vanaf dit schooljaar wordt Acadin ingezet op alle 16 scholen 
van scholenbestuur VCPO Noord-Groningen. Marieke Maring 
begon 6 jaar geleden met een kleine groep plusklasleerlingen. 

Marieke Maring, leerkracht op VCPO-school de Piramiden, werkt 
al 6 jaar met Acadin. Zij geeft les aan de plusklas die op haar school 
gevestigd is. ‘Omdat wij een plusklas huizen die met Acadin werkt, 
werkt de hele Piramiden met Acadin. Een voorrecht’, vindt ze. 
‘Binnen de plusklas werkt Acadin al jaren heel goed.’ Groot voor-
deel vindt Marieke de mogelijkheid kinderen te volgen én te 
 beoordelen. ‘We zijn vaak geneigd hoogbegaafde kinderen extra 
werk te laten doen, buiten de beoordeling om. Maar deze kinderen 
willen óók beoordeeld worden op hun extra werk. Waarom zouden 
ze het anders doen, redeneren ze. Beoordelen motiveert.’

Differentiëren
Marieke ziet in Acadin niet alleen voordelen voor hoogbegaafde 
kinderen die gemotiveerd moeten worden. ‘Acadin is zo breed dat 
veel meer kinderen er verrijking uit kunnen halen’, is haar mening. 
‘Het is bovendien gebruiksvriendelijk waardoor veel kinderen er 
ook mee kúnnen werken. De opdrachten zijn overzichtelijk en 
consequent, je kunt samen of alleen werken en makkelijk zoeken 

0256.1174 Adv. Acadin_A4_WT2.indd   1 20-04-17   12:14
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Manon Dijkhuizen
Adviseur ontwikkeling
06 155 09 123 

Waar werkt de  
leerling naartoe?

Waar is  
de leerling nu?

Hoe komt de leerling 
naar de gewenste 

situatie?

Leerkracht

1 Verhelderen van 
leerdoelen en delen 

van criteria voor 
succes

2 Realiseren van 
effectieve discussies, 
taken en activiteiten 

die bewijs leveren 
voor leren

3 Feedback geven 
gericht op verder 

leren

Medeleerling
Begrijpen en delen 
van leerdoelen en 

criteria voor succes

4 Activeren van leerlingen als belangrijke 
informatiebronnen van elkaar

Leerling
Begrijpen van leer-
doelen en criteria 

voor succes

5 Activeren van leerlingen in het stimuleren 
van eigenaarschap over het eigen leren

‘Formatief evalueren is geen  afsluiting 
van het leren, maar is juist een  belangrijk 
 onderdeel van je  onderwijs’ 

ook  coöperatief. Timpaan Onderwijs 
helpt je graag bij het vullen van alle 
vakjes met werkvormen die passen 
bij een specifiek vak om tot ‘Bingo’ te 
komen. In dit artikel beschrijven we 
alvast een paar voorbeelden. 

Feedback: bordjes omhoog! 
De bekendste vorm is het werken 
met wisbordjes in plaats van het 
opsteken van de vingers. Je vraagt de 
 leerlingen het antwoord op de vraag 
op te  schrijven op het wisbord en deze 
 omhoog te houden. Niet alleen de 
goede leerlingen, maar juist alle leer
lingen doen mee! Vragen die je kunt 
stellen zijn bijvoorbeeld: 
• Hoeveel is 45+78? 
•  20% van 365 is meer dan 54% van 

100. Waar of niet waar? 
•  Wat is jouw voorspelling van het 

einde van dit verhaal?
•  Hoe ziet een cirkel eruit? 

Ben je op zoek naar een goede ruil 
met ICT? Met Kahoot! of Socrative 
bereik je hetzelfde effect met als 
voordelen: het spelelement en de 
antwoorden worden opgeslagen. 

Feed up:  
weten hoe je doel eruit ziet
Formuleer samen met de leerlingen 
succescriteria voor bijvoorbeeld het 
houden van een spreekbeurt of het 
schrijven van een werkstuk. Of laat 
leerlingen dit met een placemat doen 
en verzamel de resultaten op het 
digibord. Deze checklist gebruiken de 
leerlingen later om elkaar feedback 
te geven. Bij een andere werkvorm 
leg je de leerlingen drie voorbeelden 
voor die verschillen van kwaliteit. 
Kunnen ze deze op volgorde leggen 
en  beargumenteren waarom ze dit 
 vinden? Als leerlingen zelf succes
criteria kunnen beschrijven wordt 
ook duidelijk in hoeverre zij de stof 
begrijpen. 

Feed forward: de volgende stap 
bepalen
Deze werkvorm voor feed forward kun 
je bijvoorbeeld inzetten bij stellen. 
Iedere leerling legt zijn werk voor aan 
een medeleerling. Samen kijken ze 
naar wat goed is en markeren deze 
onderdelen met groen. Ze praten  
ook over wat beter kan en hoe.  

De leerling besluit zelf wat hij wil 
 verbeteren. Tijdens de verwerking 
geef je als leerkracht extra feedback. 
Schrijf bijvoorbeeld een denkvraag 
die leerlingen aanwijzingen geeft 
om vooruit te komen. Wedden dat dit 
beter werkt dan aan het einde van de 
dag schriften nakijken?

Leergesprekken
Je kunt de drie stappen ook  doorlopen 
in leergesprekken.  Leergesprekken 
hebben dezelfde basis als 
 diagnostische gesprekken tussen de 
 leerkracht en de leerling. Toch zijn 
ze meer  ingesteld op een actieve rol 
van de leerling en wordt meer  vooruit 
gekeken. Een leergesprek voer je met 
een individuele leerling of een  groepje 
leerlingen. Ook kun je  leerlingen 
 onderling leergesprekken laten 
 voeren. Hoe ervaren zij bijvoorbeeld 
een bepaald vak en wat betekent dat 
voor hoe ze leren?

Aan de slag met formatief evalueren? 
Wij helpen je graag bij het vinden van 
een concrete invulling.

Meer lezen over formatief evalueren?



Scan brengt gesprek  
en proces opgang  
over hoogbegaafdheid
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De Wet Passend Onderwijs (2014) 
heeft scholen de zorgplicht gegeven 
om er voor te zorgen dat elk kind 
een goede onderwijsplek heeft, ook 
de kinderen die extra  ondersteuning 
nodig hebben. 

De laatste jaren is met succes vooral 
ingezet op de  zwakke leerlingen.  
In het verslag van de Inspectie van 
Onderwijs (2013) staat echter ook dat 
het aantal goed  presterende leer
lingen lijkt af te  nemen. Daarom zet 
Timpaan  Onderwijs in op goed onder
wijs voor (hoog)begaafde leerlingen.

Passend Onderwijs
Clusterdirecteur Annelies Lubbers 
van Openbaar Onderwijs Emmen, 
Cluster 10, is enthousiast om met 
haar drie scholen OBS ‘t Eenspan, 
OBS Delftlanden en OBS Montessori 
samen met Timpaan Onderwijs  
bezig te gaan met hoogbegaafdheid. 

Door het afnemen van de scan  
(hoog)begaafdheid, middels een 
uitgebreid diepteinterview tussen de 
specialist hoogbegaafdheid, directie 
en enkele teamleden van de school, 
ontstaat een duidelijk beeld van de 
huidige stand van zaken met aan
bevelingen als het gaat om  Passend 
Onderwijs aan (hoog)begaafde 
 leerlingen. 

Jan Duursma, locatieleider op OBS 
‘t Eenspan: ‘Fijn om van gedachten 
te wisselen over hoogbegaafdheid. 
Door de afname van de scan levert 
het ons nieuwe ideeën op. Dat vind ik 
een meerwaarde. Wij zijn een school 
met veel leerlingen van hoogopgeleide 
ouders. Ongeveer 10 leerlingen  
gaan bij ons naar de plusklas. 
Het is belangrijk dat er beleid is  

voor (hoog)begaafde leerlingen.  
Daar moeten we nog verder gericht 
mee aan de gang.’ Henny Ubels, 
 interne begeleider: ‘Levelwerk 
 (Eduforce) wordt hier al gebruikt, 
maar ik zou graag zien dat leer
krachten het meer integreren in hun 
dagelijks lesgeven.’

Spiegel
Na het afnemen van de scan volgt 
een rapportage met conclusies en 
 aanbevelingen. Jan Duursma:  
‘De rapportage houdt ons een  spiegel 
voor over onze huidige stand van 
 zaken. Het is een mooi stuk om  
met het team te bespreken.  
Ik vind het altijd heel belangrijk dat 
 veranderingsprocessen breed ge
dragen en van onder af aangepakt 
worden.’

Henny Ubels: ‘De scan en de 
 rapportage hebben zeker een  bijdrage 
geleverd om het passend onderwijs 
aan (hoog)begaafde leerlingen op 
onze school te verbeteren.  Het kan 
een proces teweegbrengen. Een 
 vervolgstap zou bijvoorbeeld  kunnen 
zijn dat we eens kijken naar het 
 IGDIplus model. Dit zou kunnen 
dienen voor alle leerlingen, waarin 
ook de (hoog)begaafde leerlingen een 
plekje krijgen.’

Gemeentebrede aanpak
Tenslotte is er de wens van Henny dat 
het mooi zou zijn als gemeentebreed 
het onderwijs voor (hoog)begaafde 
leerlingen opgepakt zou worden.  
Het zou goed zijn als er een steun
punt komt voor deze groep, waar 
iedereen met zijn vragen terecht 
kan.  Bijvoorbeeld vragen over 
 hoogbegaafdheidprotocollen en ook 
dat inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek op de werkvloer terecht 
komt.

Steunpunt
Door een steunpunt zullen leer
krachten zich eerder gedragen voelen 
om hun lesgeven ook aan te passen 
aan (hoog)begaafde leerlingen en 
vooral hoe ze dat moeten doen op een 
praktische en haalbare manier.

Het opzetten van een steunpunt 
binnen een Samenwerkingsverband 
is één van de modules, die voortkomt 
uit de scan en de rapportage, waarbij 
Timpaan Onderwijs begeleiding op 
maat biedt in het realiseren daarvan.

Lidy Ahlers
Specialist  
Hoogbegaafheid 
06 155 69 642

Timpaan Onderwijs heeft 10 modules ontwikkeld. De eerste zes modules 
richten zich op basisscholen, zoals ‘Leerkrachthandelen en leerling
kenmerken’, ‘IGDIplusmodel en differentiëren’ of ‘Aanpassen methoden 
en materialen’. De laatste vier modules hebben betrekking op samenwer
kingsverbanden en besturen, zoals ‘Opzetten Steunpunt  Hoogbegaafdheid’, 
‘(Hoog)begaafde onderpresteerders’ of ‘Leerlingen met een dubbel 
 bijzonder profiel, bijvoorbeeld (hoog)begaafdheid en dyslexie’.

Passend onderwijs voor (hoog)b egaafde leerlingen
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Methode implementatie;  
een goed begin is het halve werk

Openbare Jenaplanschool De Petteflet 
in Groningen was vorig schooljaar toe 
aan een nieuwe methode aanvankelijk 
lezen voor groep 3. Na jaren gebruik 
te hebben gemaakt van de methode 
Leeslijn (ThiemeMeulenhoff) wilde  
de school iets anders. Cora Smid, 
stamgroepleidster onderbouw:  
‘Bij de keuze van de nieuwe  methode 
stond voorop dat we de beste  methode 
wilden hebben, die de kinderen 
zo goed mogelijk leert lezen, als 
 ondergrond voor al onze projecten.  
We  hebben ons uitgebreid laten 
voorlichten over de verschillen tussen 
Veilig Leren Lezen (Zwijsen) en Lijn 3 
(Malmberg). Uiteindelijk hebben wij 
gekozen voor Veilig Leren Lezen.’

Behoefte aan goede begeleiding
De Petteflet heeft op dit moment vier 
stamgroepen 34. Zes leerkrachten, 
intern begeleider en onderwijs
assistente stonden voor de schone 
taak het schooljaar 20162017 de 
leerlingen van groep 3 met een, voor 
hen  geheel nieuwe methode, te leren 

lezen. Het team had sterk de behoefte 
aan begeleiding en besloot daarom op 
de site van Zwijsen te zoeken naar een 
scholingspartner in het Noorden. Zo 
kwamen ze uit bij Timpaan Onderwijs.

Implementatietraject
Na gezamenlijk overleg koos de 
school voor een gedegen implementa
tietraject van vijf teambijeenkomsten. 
Bij het plannen van de bijeenkomsten 
legde de school de vraag aan  Timpaan 
Onderwijs voor, wat een goed  moment 
is om te starten. Lidy Ahlers, taallees
specialist: ‘Het mooiste is om vóór  
dat een schooljaar begint, al te 
 starten met de eerste bijeenkomst.  
Zo gaat er geen tijd verloren en wordt 
de  methode  gelijk effectief ingezet, 
met name de differentiatie naar 
 zwakke,  gemiddelde en sterke lezers.’

Cora Smid: ‘Door te kiezen voor team
bijeenkomsten reserveer je ‘quality 
time’ om twee uur lang alleen maar 
bezig te zijn met de kinderen zo goed 
mogelijk te leren lezen en welke leer
krachtvaardigheden daar voor nodig 
zijn. Het is een investering voor jaren.’

Binnenkort vindt de laatste team
bijeenkomst plaats. Tijdens de vorige 
vier bijeenkomsten is er ingestoken 
op met name instructiekwaliteit, het 
kunnen differentiëren op drie niveaus 
en het analyseren van de leer
opbrengsten. 

Begeleiding op maat
Cora Smid: ‘De stamgroepleidsters 
hebben tot nu toe een goed gevoel 
over de begeleiding. We hebben 
het getroffen met een ervaren taal
leesspecialist. Lidy heeft niet alleen 
verstand van de methode, maar 
vooral ook van het  taalleesonderwijs 
in het algemeen. Ook  andere 
 leerlijnen  binnen de methode 
 worden  behandeld, zoals Begrijpend 
 Luisteren. Daarnaast wordt er veel 
aandacht besteed aan de combinatie 
stamgroep 34. Er is bovendien veel 
ruimte voor individuele vragen (vooraf 
gemaild), die op de teambijeenkomst 
uitgebreid worden beantwoord.  
We worden echt op maat begeleid.’ 

Meer lezen over methode  
implementatie?

Lidy Ahlers
Taalleesspecialist 
06 155 69 642

‘Fijn om een VLLdag uit de hand
leiding samen door te nemen.  
Zo ben je praktisch bezig.’

‘Goed dat we kritisch leren kijken 
naar de methode.’



Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe taal 
en/of leesmethode succesvol wordt 
geïmplementeerd in de groep? 

1. Visie
Welke visie heb je ontwikkeld als 
school over een methode Taal en 
 Lezen? De visie is een  belangrijk 
 fundament om de keuze op te 
 baseren. 

2. Oriëntatie
Weet welke methoden recentelijk 
nieuwe op de markt zijn gebracht. 
Kies je de herziene versie van 
de huidige methode? Kies je alle 
 methoden van één uitgeverij i.v.m. de 
herkenbaarheid van de handleiding, 
lesopzet en de vorm van differen
tiatie? Of kies je voor de methode, 
waarvan je denkt daarmee de hoogste 
 leeropbrengst te halen?

3. Methode keuze & aanschaf
Na het uitproberen kies je de meest 
geschikte methode. Wat wordt er 
 aangeschaft? Denk aan vragen 
als: Is het basispakket voldoende? 
Is de woordenschatlijn een goede 
 aanvulling? Willen we alle software 
of doen we dit gefaseerd? Welk 
 verbruiksmateriaal zetten wij op in? 

4. Startworkshop of 
 Implementatietraject

Startworkshop
Doorloop teamverband de  materialen, 
de opbouw van de lessen, de 
 didactische uitgangspunten en de 
ICT toepassingen en krijg praktische 
tips voor het starten en organiseren. 

Implementatieworkshop
Een goede implementatie in  bepalend 
voor het succes. Weten hoe je de 
methode optimaal kunt inzetten is 

belangrijk. Waar zit de kracht en wat 
zijn knelpunten? Hoe zijn de leerlijnen 
verwerkt in de methode? Deze vragen 
staan centraal tijdens de workshop.

5. Regionale gebruikersdag
Ontmoet scholen uit de regio die 
 dezelfde methode hebben. Er is 
ruimte voor vragen, uitwisselen van 
ervaringen en ontvang praktische 
handreikingen om nog meer uit de 
methode te halen.

Keuzekaart Implementatie 
methoden Taal en Lezen

Keuzekaart Implementatie methoden Taal en Lezen

1. 

Visie  

ontwikkelen 

(Golden Circle)

2. 

Orientatie, 

uitproberen en 

evalueren

3. 

Methode keuze 

en doordachte 

aanschaf

4. 

Startworkshop

5. 

Regionale 

Terugkomdag/ 

netwerk

bijeenkomst
4. 

Implementatie 

traject

1. 

Visie  

ontwikkelen 

(Golden Circle)

2. 

Orientatie, 

uitproberen en 

evalueren

3. 

Methode keuze 

en doordachte 

aanschaf

4. 

Startworkshop

5. 

Regionale 

Terugkomdag/ 

netwerk

bijeenkomst
4. 

Implementatie 

traject

Keuzekaart 
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De laatste jaren zijn de 21e  eeuwse 
vaardigheden een bekend  begrip 
geworden in onderwijsland: de vaar
digheden die de kinderen moeten 
helpen om een weg te vinden in de 
kennissamenleving. Met name door 
de technische ontwikkelingen gaan er 
veel deuren open voor leerkrachten 
en leerlingen. 

Eigenlijk zijn wij al jaren bezig met 
een groot deel van deze vaardigheden: 
denk aan de ideeën van  pedagogen 
uit de 19e eeuw, zoals Peter  Petersen 
en Helen Parkhurst. Naast de 
 pedagogische inzichten kwamen 
er veel nieuwe  vakinhoudelijke 
 vernieuwingen. 

Om enig houvast te krijgen als leer
kracht groeide de rol van de  methoden 
in de klas: voor inhoudelijke en peda
gogisch  didactische ondersteuning.

Inzicht
En nu vindt er een kentering plaats: 
steeds meer scholen zijn er zich 
 bewust van geworden dat je meer 
 inzicht moet hebben in de  leerlijnen 
en leerdoelen wil je aan kunnen 
sluiten bij de leerlingen, om zo hun 
talenten maximaal uit te dagen.  
En het mooie is: daardoor maak je 
vrijwel automatisch gebruik van de 
21e eeuwse vaardigheden.

Maar hoe? Wat levert het de  leerling 
op en wat betekent het voor de 
leerkrachten die de leerlingen hierin 
begeleiden? 

Persoonlijk leren
Door de komst van de nieuwe  media, 
zoals tablets en straks  virtual en 
 augmented reality, is één ding 

 duidelijk: het heeft een duidelijk 
toegevoegde en ondersteunende 
waarde voor de leerkracht in het 
 onderwijsleerproces. ICT kan een 
 grote administratieve last  wegnemen 
en kan inzichtelijk maken waar 
 leerlingen staan in het leerproces. 
Met dat inzicht is het ook een stuk 
eenvoudiger om lessen te arrangeren.

Dat betekent niet dat het hele 
 onderwijs digitaal moet worden.  
Het betekent dat je als  leerkracht, 
met behulp van de digitale 
 ondersteuning, juist veel meer vanuit 
doelen kan werken en zo lessen aan 
kan passen aan wat kinderen in de 
klas nodig hebben om die doelen te 
bereiken. Waardoor je gebruik kan 
maken van veel meer  leerstofaanbod: 
van onderdelen uit de methode, een 
aanvullende app, het  zelfcorrigerend 
materiaal uit de kast of een 
 praktische werkvorm op het plein. 

Kies wat past bij de leerlingen, qua 
leerstijl en niveau. In feite een  grote 
stap naar het persoonlijk leren 
waarbij kinderen veel meer eigenaar 
worden van hun leerdoelen. 

Het draait om jou!
Dit houdt wel in dat jij als leer
kracht weer de regie krijgt en aan 
de slag moet met het pedagogisch 
 didactisch handelen, de leerstof en de 
 (technische) middelen. Hoe daag je 
kinderen uit de leerdoelen te halen? 
Hoe bespreek je met hen hun aanpak 
en planning? Wat biedt je aan? Welke 
didactische werkvormen pas je toe 
en hoe toets je of ze een doel behaald 
hebben? Of toets je juist vooraf?  
En hoe kan ICT bijdragen in het 
onderwijsleerproces; voor jou als 
leerkracht tijdens het lesgeven en 
voor de leerlingen om hun doelen te 
bereiken? 

Doel
De 21e eeuwse vaardigheden zijn 
geen alleenstaand doel op zich. Door 
ze te kennen en toe te passen tijdens 
het organiseren van de leerdoelen 
worden ze wel in de onderwijscontext 
uitgeprobeerd. En dat wil je!

Michiel Masselink
Programmeleider  
Commercie 
06 206 08 208

21st Century Skills
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Frans Schouwenburg refereerde in 
een van zijn blogs (2015) naar het 
 rapport ‘De staat van de leraar’, 
 verzorgd door de Onderwijs  coöperatie 
. Hieruit blijkt dat scholen nauwelijks 
profiteren van bijscholing van leraren. 

De redenen die hij samenvat? Er is 
vaak te weinig verband tussen de 
cursussen die leraren volgen en de 
onderwijsontwikkeling van de school. 
Daarnaast volgen leraren trainingen 
vaak op eigen houtje en in hun eigen 
tijd. De belangrijkste reden die wordt 
aangevoerd is dat er weinig geleerd 
wordt van elkaar. 

Voor ons als Timpaan Onderwijs is 
dat een gegeven waar wij al jaren 
rekening mee houden. Niet alleen bij 
ICTtrajecten, maar bij alle profes
sionaliseringstrajecten. Daarnaast 
 onderschrijven wij ook de conclusies 
dat het geen zin heeft om leraren 
steeds met nieuwe ICTmiddelen 
(hardware / apps) te leren werken 
als de basisvaardigheden niet goed 
 beheerst worden. Het is ons streven 
dat een leraar zelf aangeeft wat zij/
hij nodig heeft om nog beter aan 
te  sluiten bij de leerling. Of dat een 

leerling een breed leerstofaanbod 
krijgt waar het zelf uit kan kiezen om 
de leerdoelen te halen. Laat de leraar 
bepalen wat een goede ruil 
is. 

Dat kan je als 
leraar niet 
alleen. 
Samen
werken 
met col
lega’s, 
dat is de 
sleutel 
tot succes, 
vanuit een 
 afgesproken 
doel. Dat bete
kent dat ook elke 
collega op een eigen manier 
binnen een onderwerp door  moeten 
kunnen ontwikkelen, maar wel 
 passend binnen de eigen onderwijs
ontwikkeling van de school. 

Samen leren arrangeren - zonder 
huiswerk
‘Vroeger’ werd je op de PABO ook niet 
opgeleid om goed te kunnen werken 
met de abacus, het MAB materiaal 

of Pico Piccolo. Nee, je maakte je het 
materiaal eigen, zodat je goed wist 
wat je tijdens een rekenles als leer

middel aan zou kunnen reiken.  
De algemene didactische 

vaardig heden leren was 
veel belangrijker. 

Als school kies 
je voor een 
 bepaalde onder
wijsvorm om kin
deren maximaal 
te laten ontwik

kelen. Dat is ook 
het uitgangs punt 

voor jouw onder
wijsontwikkeling en 

professionalisering. 

Daarom is samen professionali
seren ook belangrijk. Huiswerk bij 
ICT trainingen? Nee, samen werk 
je tijdens de bijeenkomst een les uit 
en bepaal je zelf wat er nodig is om 
je les vorm te geven, al dan niet met 
de zojuist aangereikte nieuwe leer
middelen. Dat zijn ook de perfecte 
momenten dat je kunt overleggen en 
vragen om feedback. Dan zijn je eigen 
successen echt een feestje wat je met 
z’n allen viert! 

Michiel Masselink
Programmeleider  
Commercie 
06 206 08 208

Column
‘Wat is een goede ruil?’



Naar stelonderwijs 
met meer kwaliteit
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Frankrijk, zomer 2010: Jochem van 
vijf bezoekt met zijn familie een 
 kasteel waar hij prachtige dingen  
ziet en erg enthousiast over is.  
In het  kasteel ligt een boek waarin 
bezoekers hun ervaringen kunnen 
opschrijven. Jochem wil ook graag 
opschrijven wat hij gezien heeft 
en vindt het geweldig dat iedereen 
straks kan lezen wat hij opgeschreven 
heeft. Hij doet zijn best, schrijft een 
 verhaaltje en maakt er ook nog een 
mooie tekening bij. Sindsdien is de 
schrijver in hem geboren en probeert 
hij regelmatig briefjes te schrijven om 
iets duidelijk te maken. Hij heeft hier 
veel plezier in. ‘Schrijven is vetleuk!’, 
aldus Jochem... 

Hoe anders is het beeld dat we 
tegenwoordig in het onderwijs 
 tegenkomen? Vele onderzoeken 
laten een weinig positief beeld zien 
over de manier waarop aandacht 
wordt  besteed aan het schrijven in 
het  basisonderwijs.  Leerkrachten 
 geven aan schrijven een lastig vak 
te  vinden, regelmatig worden de 
 schrijfopdrachten uit methodes 
 overgeslagen. Diverse peilingen 
geven aan dat leerlingen schrijven 
 verhoudingsgewijs het minst leuke 
en het moeilijkste onderdeel van taal 
 vinden. Daarbij komt dat schrijven 
wordt gezien als het ondergeschoven 
kindje van het taalonderwijs, zeker in 
een tijd waarin door het opbrengst
gericht werken heel veel aandacht 
wordt besteed aan onderdelen als 
technisch lezen en andere concreet 
meetbare onderdelen van taal. 

Van de acht uur per week die leer
krachten aan taal besteden, gaat 
slechts drie kwartier naar het 
 maken van teksten. De leerlingen 

 krijgen nauwelijks uitleg over hoe ze 
dat het beste kunnen doen, omdat 
leerkrachten niet goed weten hoe 
ze hun  pupillen moeten instrueren, 
 constateren twee promovenda van de 
Universiteit Utrecht (UU).

‘Kinderen krijgen nu te horen dat 
ze over een bepaald onderwerp een 
tekstje moeten schrijven,’  verklaart 
Monica Koster. ‘Die kinderen  schrijven 
direct op wat in ze opkomt,  waardoor 
de tekst onsamenhangend en 
 onbegrijpelijk wordt.’

De onderwijsinspectie concludeert dat 
op veel scholen het  schrijfonderwijs 
onder de maat is en dat het 
onderwijs veld zeer gebaat zou zijn  
bij meer kennis over effectief 
 schrijfonderwijs, waarbij vooral de 
didactiek aandacht moet krijgen. 
Daarnaast komt naar voren dat de 
aandacht voor professionalisering op 
het gebied van schrijfonderwijs op 
scholen te wensen over laat. 

Effectief schrijfonderwijs 
Bij effectief schrijfonderwijs zijn de 
volgende zaken van belang: 
•  Aan het schrijven van teksten gaan 

voorbereidende activiteiten vooraf 
(zoals stofvinding en planning); 

•  Er komen verschillende tekstsoor
ten aan de orde die van belang zijn 
in het schoolse en naschoolse leven; 

•  Leerlingen leren genre en tekst
kenmerken kennen en toepassen; 

•  Leerlingen schrijven teksten met 
een doel en voor een publiek; 

•  In de lessen ligt het accent op het 
schrijfproces en op het aanleren van 
schrijfstrategieën; 

•  Er vindt reflectie plaats op de 
schrijfcontext, het schrijfproces en 
het schrijfproduct; 

•  Teksten worden becommentarieerd 
en besproken; met de leerkracht, 
maar ook met medeleerlingen; 

•  Teksten worden herschreven en 
gepresenteerd (gepubliceerd). 

Deze punten zijn terug te vinden in 
het fasenmodel voor schrijfonderwijs. 
Het fasenmodel is gebaseerd op de 
procesgerichte schrijfdidactiek.  
Het schrijfonderwijs dat zich  baseert 
op dit uitgangspunt is gericht op het 
bieden van handvatten aan  kinderen 
om een schrijftaak aan te pakken. 
Kinderen moeten leren hoe ze het 
schrijven van een tekst moeten 
aanpakken. Het proces en niet het 
product staat hierbij centraal. 

Omschrijving fasenmodel
•  Oriëntatie: in deze fase vindt 

 oriëntatie plaats op het 
 onderwerp waarover geschreven 
gaat worden. 

•  Schrijfopdracht: in deze 
fase  krijgen de kinderen een 
 functionele en betekenisvolle 
schrijfopdracht, waarbij het doel 
en het publiek helder is. 

•  Schrijven en de hulp tijdens het 
schrijven: in deze fase krijgen 
kinderen waar nodig hulp bij het 
schrijven van de tekst. 

•  Het bespreken en herschrijven: 
in deze fase krijgen kinderen 
feedback van de leerkracht of 
hun medeleerlingen op basis 
van vooraf vastgestelde criteria. 
Vervolgens worden de teksten 
herschreven. 

•  Het verzorgen en publiceren: in 
deze fase wordt de tekst gepubli-
ceerd (in wat voor vorm van ook). 

Schrijven is vet leuk!
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Naar stelonderwijs met meer kwaliteit

Je kunt verschillende routes 
kiezen bij het verbeteren van de 
kwaliteit van je stellessen. Zo 
kun je er  enerzijds voor kiezen de 
lessen in je huidige taalmetho
de  aantrekkelijker en efficiënter 
te maken. Je kunt er ook voor 
 kiezen je stelles geheel opnieuw 
te  ontwikkelen los van de  methode 
die je gebruikt. Er zijn diverse 
stappen plannen en kwaliteits
kaarten die je bij beide stappen 
kunnen helpen. Timpaan Onderwijs 
maakt  gebruik van een kwaliteits
kaart, die is  ontwikkeld door onze 
 adviseur  Barbara Kroeze, tijdens 
het  afronden van haar opleiding tot 
taalspecialist. 

Kwaliteitskaart 
Het gebruik van kwaliteitskaarten in 
het onderwijs begint steeds vastere 
vormen aan te nemen. In het kader 
van de taal en rekenverbetertrajecten 
die de afgelopen jaren hebben plaats
gevonden zijn vele kwaliteitskaarten 
opgesteld (zie www.schoolaanzet.nl). 
Kwaliteitskaarten zijn bedoeld om 
op een korte, duidelijke en vooral 
concrete manier in beeld te brengen 
wat belangrijk is binnen een  bepaald 
inhoudsgebied. Bij het werken met 
een kwaliteitskaart is het van  belang 
in het achterhoofd te houden dat 
deze is opgesteld om handvatten 
te geven. Een kwaliteitskaart is 
geen  instrument dat garanties en 
 zekerheden geeft. 

Het doel van de kwaliteitskaart voor 
goed schrijfonderwijs is leerkrachten 
inzicht te geven in wat belangrijk is 
in goed schrijfonderwijs en hoe dit 
op een praktische manier toegepast 
kan worden. Leerkrachten kunnen de 
kwaliteitskaart gebruiken om kritisch 

naar hun eigen schrijflessen te kijken, 
dan wel een schrijfles vorm te geven. 
Uitgangspunt daarbij is steeds het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
schrijfonderwijs.

Het gebruik van de kwaliteitskaart 
moet uiteindelijk leiden tot meer 
inzicht in hoe goed schrijfonderwijs er 
uit ziet, daardoor beter en  effectiever 
schrijfonderwijs, maar vooral meer 
plezier in het maken van teksten 
bij kinderen. Zou het niet mooi zijn 

als kinderen in het basisonderwijs, 
waaronder het kleine jongetje van vijf 
jaar uit de inleiding, over een paar jaar 
met veel plezier aan een kwalitatief 
goede schrijfopdracht bezig zijn en 
zich daarbij heuse schrijvers voelen?

Barbara Kroeze
Programmaleider  
Inhoud en Innovatie
06 155 09 122

Illustratie kwaliteitskaart 

Checklist 
In de checklist is het onderdeel “de schrijfopdracht” terug te vinden: 

De schrijfopdracht (meer info) 
o de leerkracht zorgt ervoor dat de schrijfopdracht functioneel is. 

De schrijfopdracht omvat minimaal aanwijzingen over 
o het onderwerp van de te schrijven tekst 
o het soort tekst/ genre 
o het doel van de te schrijven tekst 
o het publiek 
o de eisen/ criteria waaraan de tekst moet voldoen. 

Toeliching 
In de toelichting is vervolgens meer informatie te vinden. Het onderdeel 
“eisen/criteria  waaraan de tekst moet voldoen” is als volgt uitgewerkt. 
e) De eisen/ criteria waar de tekst aan moet voldoen. Maak vooraf 
 duidelijk aan  leerlingen aan welke criteria de tekst moet voldoen.  
Het is van belang daarbij een  duidelijk onderscheid te maken tussen 
inhoudelijke criteria (tekstkenmerken o.a.) en technische criteria  
(layout en spelling). De nadruk moet liggen op de inhoudelijke criteria. 

Voorbeeld: 
Leerlingen in groep 7 krijgen de opdracht een advertentie te schrijven. 
Ze hebben daarbij de volgende criteria meegekregen. 
• In de advertentie wordt een product of een dienst aangeboden. 
• De kosten van het product/ de dienst worden duidelijk genoemd. 
• De lezer wordt geënthousiasmeerd om het product te kopen. 
• De zinnen zijn correct. 
• De spelling is correct. 

Tip:  het kan helpen deze criteria tijdens de les op het digibord te zetten 
zodat de  l eerlingen er steeds aan herinnerd worden.
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Nina Oosterveen
Adviseur ontwikkeling 
06 319 90 016

De Wiekslag 
gaat voor Inzicht

‘We willen het digibord niet  inzetten 
als veredeld schoolbord’ (Mieke 
 Folkers)

Mieke Folkers, directeur van GBS de 
Wiekslag Schildwolde heeft ervoor 
gekozen om samen met haar team 
de eerste stap te zetten, naar het 
succes vol implementeren van ICT in 
het onderwijs. ‘Er komt een ander 
tijdperk aan, wij lopen achter op de 
maatschappij. Er valt nog veel winst  
te behalen,’ aldus Mieke. 

De Wiekslag is al langere tijd 
op zoek naar wat zij willen met 
deze  veranderende maatschappij, 
 waarbij de generieke 21ste eeuwse 
vaardig heden van belang zijn om de 
 leerlingen klaar te maken voor de 
toekomst. ‘Volgens mij missen wij 
wat handvatten’, geeft Mieke aan in 
een gesprek met een adviseur van 
 Timpaan Onderwijs. 

Basisbekwaam
De school besluit om allereerst meer 
inzicht te krijgen in de bekwaamheid 
van leerkrachten ten aanzien van ICT. 
Het gaat hier om de vaardigheden 
die leraren nodig hebben om ICT zó 
te integreren dat het hun onderwijs 

 aantrekkelijker, efficiënter, effectiever 
en beter te organiseren maakt.  
Dit doen zij met de online scan Inzicht.

Online scan Inzicht
De ICT scan Inzicht biedt precies wat 
de naam zegt: inzicht; in kennis en 
attitude. Inzicht is een online scan  
die door leerkrachten wordt 
 ingevuld. Op basis van de  i ngevulde 
 formulieren, wordt een rapport 
 gemaakt. Dit rapport is gebaseerd 
op ‘het Kader voor ICTbekwaamheid 
van leraren’, mede ontwikkeld en 
 gepubliceerd door Kennisnet (2012).  
Het rapport toont de  bekwaamheden 
die collega’s zelf aangeven te 
 hebben ten aanzien van ICT in de 
 onderwijscontext. Met dit verworven 
beeld is het mogelijk de volgende 
stap te zetten. Leidend daarbij is niet 
wat er allemaal mogelijk is, maar 
vooral dat wat het onderwijs – zowel 

de leerling als de leerkracht – ten 
goede komt. Voor nu en in de nabije 
toekomst.  Alleen dan kun je, binnen 
de eigen onderwijsontwikkeling, een 
passend en duurzaam scholingsplan 
maken.

Resultaat
Mieke heeft bewust gekozen om zelf 
ook mee te doen met de afname van 
de scan. ‘We doen dit gezamenlijk, we 
gaan er als team mee aan de slag.’ 
De scan is inmiddels afgenomen en 
binnenkort zullen de resultaten aan 
het team worden gepresenteerd.  
Dan kan de Wiekslag verantwoord en 
mét inzicht de volgende stap zetten. 

Meer lezen over Inzicht?

‘De ICT scan Inzicht 
biedt precies wat de 
naam zegt: inzicht;  
in kennis en attitude’
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In 2015 is OBS de Kameleon in 
 Eexterveen ontstaan uit een fusie  
van drie scholen. Toen alle scholen  
in één schoolgebouw zaten, was het 
fusietraject nog niet afgerond. 

Fusie
‘De kinderen van de afzonderlijke 
scholen nemen hun eigen cultuur en 
gewoonten mee en het eerste jaar was 
er sprake van enige  rivaliteit en ook 
oud zeer,’ aldus Freddie Duursma, 
directeur van OBS de  Kameleon.  
‘Zo’n fusie heeft veel impact, zeker 
op kinderen; er was weinig mix en je 
merkte dat kinderen weinig samen
speelden tijdens pauzes. Tijdens de 
lessen heerste een gevoel van’ wijzij’, 
wat ten koste gaat van de sfeer.’

Dit vormde de aanleiding om aan het 
begin van het 2e fusiejaar veel aandacht 
te besteden aan groepsvorming en 
sfeerverhogende activiteiten. De school 
benaderde Timpaan  Onderwijs met de 
vraag voor tips, ideeën en materialen 
voor elke  afzonderlijke groepsleer
kracht en het team als geheel. 

Nog in de laatste week van de zomer
vakantie, pal voor de start van het 

nieuwe schooljaar 20162017, ging  
het team aan de slag met een 
werkbijeenkomst waarbij veel 
 verschillende vooral coöperatieve 
werkvormen zijn uitgevoerd. Ook is 
ingegaan op de groepsdynamische 
fasen die elke groep doorloopt en zijn 
suggesties gedaan om kinderen mee 
te laten denken over  en bij te laten 
dragen aan  een fijne sfeer in de 
groepen. 

‘Positief aan deze bijeenkomst is het 
zelf ervaren van werkvormen, want 
dan merk je direct wat het effect 
 ervan is’, zegt Freddie Duursma.  
‘Het waren allemaal praktische, 
actieve oefeningen, die direct met de 
kinderen toepasbaar bleken in  
de eerste schoolweken. En het sluit 
mooi aan bij de Gouden Weken.  
Heel  positief, deze scholingssessie,  
we hadden direct zin om in onze 
 groepen hiermee aan de slag te gaan.’

Hoe is het gegaan in de eerste 
schoolweken? Hebben jullie iets 
aan de tips gehad?
‘Zeer zeker. In de groepen zijn veel 
oefeningen,  kennismakingsspellen en 
energizers uitgevoerd. Het groeps

gevoel is zichtbaar gemaakt in de 
lokalen; kinderen maakten een  
bloem voor zichzelf en zo hebben  
we als verjaardagkalender dus  
een vaas bloemen. We hebben ook 
een project over  bomen  uitgevoerd 
waarbij we  verticale  groepen 
 hebben gevormd, die elk een  eigen 
muurkrant hebben  gemaakt. 
 Groepsdoorbrekend dus, met 
 kinderen van  verschillende leeftijden 
die samen aan een  eindpresentatie 
werken: een mooi voorbeeld van 
samen  verantwoordelijkheid en zorg 
voor elkaar dragen.’

‘De kinderen van de 
afzonderlijke  scholen 
nemen hun eigen 
cultuur en  gewoonten 
mee en het eerste 
jaar was er sprake 
van enige  rivaliteit  
en ook oud zeer’

Positieve Groepsvorming
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Wat is er nu merkbaar  veranderd 
nu er op school in het  begin 
en het verdere schooljaar 
 expliciet aandacht is besteed aan 
 groepsvorming?
‘De sfeer binnen en buiten de  groepen 
is echt beter. Er is minder gezeur 
 tijdens pauzes; kinderen spelen  leuker 
met elkaar en ook in de  groepen 
werken kinderen beter samen. Ze 
voelen zich meer  verantwoordelijk 
voor hoe het eraan toegaat in de 
groep. We hebben in de groepen nu 
wekelijks een groepsvergadering 
waarin de kinderen met de leerkracht 
bespreken wat de  afgelopen week 
goed ging en wat de aankomende 
week misschien beter kan. Dit pakken 
kinderen en leerkrachten heel goed 
op. In het verlengde hiervan is dit jaar 
ook een leerlingenraad gestart, nadat 
 kinderen zich verkiesbaar hadden 
gesteld, campagne is gevoerd en er 
werkelijke verkiezingen  plaatsvonden. 
Er komen allerlei ideeën uit deze
raad, bijvoorbeeld nieuwe buiten
activiteiten tijdens pauzes, de invul
ling van Koningsdag, het organiseren 
van een playbackshow aan het eind 
van het schooljaar. En ook het door 
 groepen zelf beheren van buiten

speelgoed kan prima. We zien echt 
een hechtere  schoolbevolking met 
 kinderen die verantwoordelijkheid 
kunnen en willen dragen.’

Wat was het aandeel van  Timpaan 
Onderwijs in dit alles? 
‘De startbijeenkomst was heel 
 inspirerend en gaf hele bruikbare 
ideeën die we het hele jaar  gebruiken. 
De coöperatieve werkvormen zijn 
 namelijk toepasbaar als groeps
bindende of kennismakingsactiviteit 
en ook als leerstofgebonden activiteit. 

Het sterke aan deze scholing is het 
zelf uitvoeren van activiteiten, want 
dan ervaar je direct het effect ervan. 
Bijkomend effect: voor ons onderling 
was het verrassend om al doende aan 
teamvorming te doen.’

René Koens
Adviseur ontwikkeling 
06 155 09 114

KiVa-school; samen maken we er een fijne school van!

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale  veiligheid 
op  basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling 
van  kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school versterkt.  
De KiVa-aanpak werkt: het verhoogt het welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van álle kinderen. 

www.kivaschool.nl



Test je zelf!
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Schrijf achter de stelling J of O (juist of onjuist)

1. De mens heeft circa 10 miljard hersencellen.
2. We gebruiken maar 10% van onze hersencellen.
3. Aan het eind van de basisschool is de hersenontwikkeling van kinderen voltooid.
4. Leren berust op het ontstaan van nieuwe hersencellen.
5. Leren vindt plaats door verandering van verbindingen tussen hersencellen.
6. Beweging is goed voor het denkvermogen.
7. Onze hersenen zijn plastisch: ze veranderen onder invloed van de omgeving.

Antwoorden
1=O; 2=O; 3=O; 4=O; 5=J; 6=J; 7=J
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Breinvriendelijk onderwijs is een 
 modieuze naam voor het scheppen 
van optimale condities waaronder 
 kinderen leren. Van nature leren 
 kinderen door te doen, te ervaren, 
ze leren van en met elkaar, door 
gedrag te kopiëren en door te 
 experimenteren. Ze leren met vallen 
en opstaan, ook letterlijk.

Spencer Kagan beschrijft 5  principes 
van breinvriendelijk onderwijs; 5 
 principes die elkaar deels overlappen 
en met elkaar samenhangen.

1 Veiligheid
Veiligheid gaat over leren in een 
 veilige omgeving, met klasgenoten  
die plezierig met elkaar omgaan.  
Als je steeds op je hoede moet zijn of 
je voelt je niet op je gemak, dan gaat 
je aandacht nauwelijks naar hetgeen 
je geacht wordt te leren. Je energie 
gaat zitten in het overleven. Je brein 
(en daarbinnen de amygdalae) is 
in onveilige situaties constant alert 
op bedreigingen en je zit vol stress. 
Stresshormonen belemmeren het 
opslaan van nieuwe ervaringen en 
kennis. Zorg dus voor kinderen die 
zich geaccepteerd voelen, dat ze erbij 
horen en dat er plezier met elkaar 
gemaakt wordt. Het scheppen van een 
onderlinge band, betaalt zich uit in 
gemakkelijker leren.
Zorg voor een goede sfeer in de groep; 
bij stress slaat je verstand op slot.

2 Sociaal leren
Hersenen zijn actiever tijdens  sociale 
interactie, zo blijkt uit scans. In 
vergelijking met stil zitten, luisteren 
en kijken, zijn méér hersengebieden 
tegelijk actief, zodra we met anderen 
samenwerken en overleggen; het 
geleerde wordt dan beter verwerkt 

en vastgehouden. Ook komt sociaal 
leren tegemoet aan de natuurlijke 
 behoefte van mensen en zeker ook 
van  pubers! tot communiceren: ons 
brein is er nu eenmaal op ingericht 
dat we samenwerken. 
Hardop denken stimuleert extra dat er 
verbindingen ontstaan tussen hersen
cellen, dat is de essentie van leren.

3 Voeding
Onze hersenen nemen maar zo’n 2% 
van ons gewicht in; toch  verbruiken 
ze maar liefst 20% van de zuurstof 
en energie. Zorg er dus voor dat 
 voldoende zuurstof en glucose
rijk bloed aangevoerd wordt naar 
het brein! Inderdaad: frisse lucht, 
 oefeningen, bewegen en verstandig  
en regelmatig eten en drinken. 
Je kunt de hersenen opvatten als een 
spier, die zuurstof en voeding nodig 
heeft en die je sterker kunt maken 
door te trainen!

4 Emotie
Alles wat gepaard gaat met emotie, 
wordt beter onthouden. Maken we iets 
mee wat een emotie oproept (angst, 
blijdschap, genot, etc) dan geeft de 
hippocampus een signaal dat dit de 
moeite waard is om te onthouden.  
Als je een persoonlijke noot koppelt 
aan de lesstof, dan wordt deze beter 
opgeslagen: ‘Ik wil weten waarom 
zout sneeuw en ijs doet smelten...’ 
verhoogt de betrokkenheid bij het 
zoeken naar het antwoord! 

5 Informatie verwerken
Hersenen hebben behoefte aan 
zowel voorspelbaarheid als noviteit. 
 Automatisch geven we meer aandacht 
aan nieuwe prikkels.  Tegelijkertijd 
willen we weten wat er gaat 
 gebeuren en voelen we ons prettig bij 

 voorspelbaarheid. Het is de kunst om 
de balans te vinden tussen routine en 
voorspelbaarheid enerzijds, en noviteit 
en uitdaging anderzijds.

Informatie wordt op uiteenlopende 
manieren in ons hoofd opgeslagen. 
Hoe kan het toch dat we wél weten 
wat we gisteren gegeten hebben, 
en wáár en met wíe, maar soms 
 moeite hebben met onthouden van 
een telefoonnummer? Er is  sprake 
van verschillende manieren van 
 informatieopslag, verschillende 
 soorten geheugen. 

Breinvriendelijk onderwijs ver 
 verwijderd? Nee! Met wat eenvoudige 
aanpassingen in het huidige aanbod, 
ben je al een heel eind op weg.

 

Breinvriendelijk onderwijs

René Koens
Adviseur ontwikkeling 
06 155 09 114
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‘ Breinvriendelijk 
onderwijs ver 
 verwijderd? Nee!  
Met wat eenvoudige 
aanpassingen in het
huidige aanbod, ben 
je al een heel eind  
op weg’



De leraar als sleutel tot succes! 
Maar wel op maat 
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Het onderwijs krijgt steeds meer 
 mogelijkheden door de inzet van 
 nieuwe media. Maar hoe zorg je 
ervoor dat dit effectief wordt ingezet? 
Hoe voorkom je het ontstaan van 
allerlei losse initiatieven die niet altijd 
leiden tot goed onderwijs? Hoe houd 
je de koers als bestuur, als directeur, 
als leerkracht? 

Bovenstaande vragen krijgen wij 
regelmatig van directies maar vooral 
ook van bestuurders. 

Onze collega, Michiel Masselink, 
mocht met verschillende besturen 
deze uitdaging aangaan. 

‘De beginsituaties zijn tot nu toe totaal 
verschillend, maar de  oplossing van 
de vraag is in feite overal  hetzelfde,’ 
zegt Michiel. ‘Dat geeft Kennisnet ook 
al aan: het draait om de ICT  basis
vaardigheden van de leerkrachten. 
Als de  leerkrachten kansen zien en 
het vertrouwen  hebben dan pakken 
ze die!  
De  uitdaging is dat je zoveel mogelijk 
 differentieert tijdens de trainingen 
zodat je iedereen tools geeft om de 
volgende dag net iets anders les te 
geven.’ 

Goede ruil
Dat betekent vooral dat leerkrachten 
op zoek moeten naar ‘de goede ruil’. 
‘Wij zijn in het onderwijs heel goed  
in stapelen,’ aldus Michiel.  
‘We slepen er van alles bij om het nog 
leuker te maken voor de leerlingen 
en  gemakkelijker voor onszelf, maar 
dat werkt juist averechts. Schrappen 
is mijn advies! We hebben teveel in 
de kast liggen, we laten ons teveel 
leiden door commerciële partijen 
die leuke gadgets aanbieden zonder 

na te  denken waarom we het willen 
 inzetten.’  

Een voorbeeld van een goede ruil, 
volgens Ingrid Heersink (leerkracht 
groep 1/2) is dat je instructie geeft, 
dat omzet in een filmpje, en als de 
kinderen het gedurende de week niet 
meer weten, ze even de iPad kunnen 
pakken om het terug te kijken.

‘Als een schoolteam de mogelijk
heden kent met ICT, vanuit hun 
huidige situatie, dan ontdekt men 
ook de wensen rond leermiddelen, 
professionalisering, organisatie en de 
aanschaf van ICT. Men wordt eigenaar 
van de schoolontwikkeling, net zoals 
men graag wil dat leerlingen eigenaar 
worden van het eigen leerproces!’

Continuiteit
Een ideaal plaatje? Ja, want  thema’s 
als werkdruk, opbrengsten,  toetsen 
en administratieve last zorgen 
 ervoor dat nieuwe ontwikkelingen 
op de  achtergrond raken. Tenzij je 
mensen in je organisatie hebt die 
deze  ontwikkelingen op de agenda 
houden, collega’s ondersteunen, 
 meedenken met het beleid en vooral 
elkaar  bovenschools opzoeken: de 
Onderwijs kundig ICTers. In bijeen
komsten moeten ze niet praten over 
de laatste VoIP verbindingen, 3D 
printer drivers of de EDEX bestanden 
die weer niet ingelezen zijn. Nee, zij 
moeten juist de onderwijskundige 
kant inbrengen! Wat werkt wel, en  
wat werkt niet en vooral ‘waarom’.  
Feedback vragen en ontdekken!  
‘Een onderwijskundig ICTer moet 
eigen onderwijskundig ondernemer 
zijn: hoe kan ik waar, welke middelen 
halen om mij te helpen ons doel te 
bereiken’. 

En nu
‘Het werkt!,’ zegt Michiel. ‘Door het 
samenspel tussen OICTers boven
schools en de terugkoppeling in de 
schoolteams worden er echt meters 
gemaakt. De basis is een must, deze 
geeft handvatten om de volgende stap 
te maken. Anders blijft het  pleisters 
plakken en komt er ‘weer een 
 digibordtraining of iPadtraining’.

ICTbasisvaardigheden op leerkracht niveau

 

Vaardigheden per kerntaak op leerkracht niveau

Meer lezen over de Bestuursaanpak?

Michiel Masselink
Programmeleider  
Commercie 
06 206 08 208

De leraar als sleutel tot succes! 
Maar wel op maat 

Durf te schrapp en!





Samen met ouders

Samenwerking
 tussen school en 
ouders bevordert 
het welzijn en de 
 ontwikkeling van 
 kinderen. Dat is 

makkelijk gezegd. 
Maar hoe zorg je 

ervoor dat het niet 
bij woorden blijft? 
Dat ouders daad

werkelijk gezien en 
benaderd worden 
als partners in de 

schoolloopbaan van 
kinderen?

Scholen in het primair en  voortgezet 
onderwijs kunnen het certificerings
traject ‘Samen met ouders’ volgen. 
Onder begeleiding van een 
 ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid 
en aan de hand van streefdoelen 
wordt in eigen tempo gewerkt aan de 
 ontwikkeling van partnerschap met 
ouders.  Timpaan Onderwijs is één 
van de ExpertisePunten in het land en 
begeleidt scholen in dit certificering
straject. 

Ouderbetrokkenheid
Waarom zouden scholen zich 
 aanmelden voor ‘Samen met ouders’?  
De redenen lopen uiteen. Vaak is 
er een vervelende aanleiding, een 
 conflict met ouders bijvoorbeeld, 
waarbij school niet goed weet hoe 
te handelen of dit soort zaken te 
 voorkomen. Daarnaast zijn er school
besturen die in hun strategische 

beleidsplannen veel aandacht  
hebben voor ouderbetrokkenheid.  
Zo’n beleidsplan dient dan wel op 
schoolniveau concreet en  operationeel 
gemaakt te worden. 

Communicatie
Terug naar het eerste type  aanleiding: 
een hoogoplopend conflict met 
 ouders. Vaak blijkt in de voorafgaande 
periode al een en ander mis te lopen 
in de onderlinge communicatie tussen 
ouders en leerkracht/school. Ouders 
zijn mondig, veeleisend zelfs en de 
leerkracht voelt zich ongemakkelijk 
bij soms heftige, emotionele reacties 
van ouders. Dit kan betekenen dat er 
gewerkt moet worden aan communi
catiestijlen, het kunnen afstemmen 
met ouders, luisteren ook naar wat 
ouders beweegt. 
 
Zodra het conflict in rustig vaarwater 
is geleid, is de vraag: hoe voorkomen 
we dit soort voorvallen? Het traject 
‘Samen met ouders’ biedt scholen 
de mogelijkheid in eigen tempo te 
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René Koens
Adviseur ontwikkeling 
06 155 09 114

Preventief werken aan een goede relatie met ouders

 werken aan eigen prioriteiten inzake 
ouderbeleid. Tijdens de nulmeting 
wordt stilgestaan bij de huidige en 
gewenste situatie van ouderbetrok
kenheid en welke verandercapaciteit 
de school heeft tot de eindmeting, 
uiterlijk 2 jaar later. 

In de metingen en gesprekken komt 
aan de orde:
•  Visie 

De school heeft een heldere 
 visie op ouderbetrokkenheid en 
 partnerschap. Uit alle informatie 
van de school aan ouders blijkt hoe 
belangrijk de school ouderbetrok
kenheid vindt. 

•  Zichtbaar gedrag 
In het gedrag van alle medewerkers 
van de school is de visie op ouder
betrokkenheid zichtbaar. Op school 
is aan alles te merken dat alle 
leerlingen en ouders welkom zijn op 
school. Leerkrachten, leerlingen en 
ouders voelen zich verantwoordelijk 
voor elkaar en zijn daarop aan
spreekbaar. Zo wordt er respectvol 
over elkaar gesproken zowel binnen 
als buiten de school. 

•  Actief betrokken ouders 
De school laat zien dat leerlingen en 
ouders actief betrokken worden bij 
de school. 

•  Samen verantwoordelijk voor 
leer- en ontwikkelresultaat 
Leerkrachten, leerlingen en 
 ouders zijn samen verantwoor
delijk voor het onderwijs en de 
leer en  ontwikkelingsresultaten. 
De  resultaten van leerlingen zijn 
toegankelijk voor de eigen ouders. 
Ouders werken samen met de leer
kracht gericht aan de ontwikkeling 
van het kind. De school stimuleert 
het onderwijsondersteunend gedrag 
van ouders.

•  Ouders als gesprekspartners 
Gesprekken tussen leerkrachten en 
ouders worden vanuit gelijkwaardig
heid als gesprekspartner gevoerd. 
Iedereen heeft zijn eigen actieve 
inbreng. Naast algemene ouder
avonden waar alle ouders verwacht 
worden, vinden er oudergesprekken 
op maat plaats. De hoeveelheid en 
het aantal gespreksonderwerpen 
kunnen per ouder verschillen. 

•  Informatie, wederzijdse 
 verwachtingen en bijdragen 
School en ouders bespreken aan 
het begin van het schooljaar wat 
de wederzijdse verwachtingen en 
bijdragen zijn. De school informeert 
ouders planmatig op een eigentijdse 

wijze over ontwikkelingen rondom 
de school en de klas en geeft  ouders 
de mogelijkheid op informatie te 
reageren en/of inbreng te hebben bij 
de informatievoorziening naar alle 
ouders.

We weten dat de thuissituatie van 
kinderen veel invloed heeft (mis
schien zelfs doorslaggevend is) op 
leerprestaties en welbevinden. Een 
goede  relatie met ouders is daarom 
een must. Je kan het als school niet 
alleen. 

Het certificeringstraject is een 
 katalysator in het denken en doen van 
het schoolteam inzake ouderbetrok
kenheid en educatief partnerschap. 

De school heeft een 
heldere  visie op 
 ouderbetrokkenheid 
en  partnerschap 
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Voorwaarden om goed onderwijs 
te geven zijn afstemming op het 
 onderwijsleerproces en de zorg  
die elk kind expliciet nodig heeft.  
Om dit kwalitatief goed voor elkaar 
te krijgen is investeren in  affectieve 
 communicatie en onderlinge 
 samenwerking en samenwerking  
met alle betrokkenen essentieel.
‘Je gaat samen met ouders  Passend 
onderwijs in, en het begint met 
communicatie’, vertelt Harold Bal, 
directeur van alle Speciaal Onderwijs 
scholen van O2G2. 

Speerpunten
Elisabeth Geijssen, intern  begeleider: 
‘Kinderen die chronisch ziek zijn 
hebben andere zorgbehoeften. Ze zijn 
stuk gelopen op de basisschool en 
 komen op de Groninger Buitenschool 
tot bloei. Het lijkt voor deze kinderen 
dat ze op een normale basisschool 
zitten. Ze kunnen hier gewoon kind 
zijn. Voor ouders is het niet niks, 
wanneer je elke dag de uitdaging 
hebt om te leren omgaan met het feit 
dat je kind chronisch ziek is. Dan is 
goede communicatie en samenwer

king speerpunt nummer 1 om samen 
met de ouders, hun kind een prettige 
schooltijd te laten ervaren’.

Professionaliseren
Harold Bal, directeur van alle SO 
scholen van O2G2: ‘Wij hebben 
Timpaan Onderwijs benaderd met de 
vraag om ons te ondersteunen in een 
professionaliseringsslag op het gebied 
van samenwerking en  communicatie. 
De adviseur heeft zich in dit traject 
gelijkwaardig opgesteld, wat plezierig 
samenwerken is. Haar open houding, 
zonder oordeel, creëert een veilige 
en vertrouwde setting’. Bij dit soort 
trajecten helpt het dat een externe de 
teamleden wakker schudt. 

Elisabeth over de eerste  bijeenkomst: 
‘We zijn blanco begonnen, 
 beginnend bij jezelf, losstaand 
van je rol als  leerkracht, intern 
 begeleider of  directeur. Je ontdekt 
elkaars  kwaliteiten en je krijgt een 
 helder beeld van hoe je als groep 
 functioneert. Ook krijg je inzicht in 
hoe je juist aanvullend aan elkaar 
kunt zijn, de kracht van verschillen.’

Drijfveren
Het gebruik van Management Drives 
heeft bewustwording gecreëerd bij het 
team. Het effect van het eigen gedrag 
op de ander is zichtbaar geworden.  
Inzicht in je drijfveren heeft een 
bijdrage geleverd aan effectiever met 
elkaar samenwerken. Teamleden 
spreken nu dezelfde taal en er is 
meer onderling begrip. Tevens zijn de 
communicatieve vaardigheden van de 
teamleden versterkt.

Openheid
Teamleden proberen elkaar echt te 
begrijpen en zich te verplaatsen in 
de perspectief van de ouder. Dit zorgt 
voor openheid aangaande  wederzijdse 
verwachtingen tussen ouders en 
school en binnen het team. 

‘Goed kunnen luisteren en je kunnen 
verplaatsen in een ander moet bij 
iedereen goed zitten. Dit durven doen. 
Wij hebben verwachtingen van ons 
beleid, en spreken dit uit naar ouders. 
We durven nu ook het gesprek aan te 
gaan’, vertelt Harold Bal. ‘Door het in
zetten van Management Drives maken 
wij nu een mooie stap voorwaarts.’ 

Nynke Jonker
Adviseur ontwikkeling 
06 523 56 841

Drijfveren  belangrijk bij  

samenwerking en communicatie 

‘Het gebruik van 
 Management Drives 
heeft bewustwording 
gecreëerd bij het 
team’



Agenda 20

Timpaan Onderwijs organiseert diverse open inschrijvingen voor leerkrachten, directies, bestuurders en intern begeleiders 
in het primair onderwijs. De aankomende activiteiten gaan o.a. over de volgende thema’s:

Scan deze QRcode en bekijk alle actuele data en locaties van alle open inschrijvingen. 
Direct aanmelden kan ook!

ICT

OICT opleiding

Acadin

Taal/lezen

Timpaan Karavaan

Hoogbegaafdheid
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In mei 2017 bestaan wij 10 jaar. Daarom organiseren 
we de komende maanden diverse activiteiten.  
Hou onze site in de gaten en volg ons op Facebook. 
 
www.timpaanonderwijs.nl/jubileum 

 facebook.com/Timpaanonderwijs

 
Denk met ons mee over het programma
 
Voor de invulling van het congres zijn wij op zoek naar tips.  

We staan open voor suggesties. Welke gastspreker zou je interessant 

 vinden om bij te wonen? Welke vorm van een congres spreekt je aan? 

Denk met ons mee en maak kans op gratis toegang.
 

Op www.timpaanonderwijs.nl/congres kun je je interesses aangeven.

Timpaan Onderwijs viert feest!

SAVE THE DATE
Woensdag 16 mei 2018 Jubileum congres
Reserveer deze dag alvast in je agenda!
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