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Voorwoord
Bij het project “Versterken Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen” (VSLS) was het de bedoeling
om te leren van elkaar door onderzoek en professionalisering. De samenwerkingsverbanden
Opleiden in de School PO in Midden- en Zuid-Limburg hebben met de naamgeving “Leerlandschap
van Communities” aangegeven dat er gewerkt werd met Communities, Communities of Practice en
Communities of Learning.
De inhoudelijke focus van het Leerlandschap van Communities was gericht op een zestal belangrijke
onderwijsthema’s. De Communities of Learning (CoL) willen in dit boek een inkijk geven in de
opbrengsten vanuit iedere Community, die samengevat terug te vinden zijn in de CoL ‘Beginnende
leerkrachten’.
Samen leren en innoveren stond in elke CoL op de eerste plaats, waarbij vanaf het begin sterk gericht
is op uitwisseling en ontwikkeling. Men wilde een doorgaande lijn neerzetten van initiële en
inductieperiode, waarbinnen theorie en praktijk gekoppeld worden.
De CoLs zijn een aantal jaren maandelijks bij elkaar gekomen. Vanuit elk betrokken bestuur
participeerde één vertegenwoordiger in de CoLs: Opbrengstgericht Werken, Omgaan met
Verschillen, Pesten, Ouderbetrokkenheid, 21st Century Skills en Beginnende Leerkrachten.
Er is onderzoek verricht naar wat beginners nodig hebben om de ontwikkelingstaken, die ze moeten
eigen maken, aan te kunnen. Dit heeft geleid tot het deelproject ‘Doorbraakproject’ i.s.m. de
Educatieve Agenda Limburg, waarin de groep beginners een samenhangend programma en
ondersteuning aangeboden krijgen, geflankeerd door onderzoek.
De meerwaarde van de resultaten van de CoLs liggen op meerdere terreinen. In drie jaar tijd is er, in
het Limburgse landschap, op allerlei niveaus breed gesproken over de ondersteuning en ontwikkeling
van beginnende leerkrachten. Dit heeft geleid tot gemeenschappelijk begrip en bij enkele CoLs tot
het opzetten van leerlijnen, competenties en trainingen. De borging van dit alles is meegenomen in
het convenant ‘Opleiden in School 2016-2022’.
Vanuit elke CoL zijn de opbrengsten in de matrix “Vaststelling basisbekwaamheid” gebundeld. Deze
is te vinden in dit boekwerk, maar ook op de site van de Nieuwste Pabo, onder de volgende link:
https://www.denieuwstepabo.nl/lectoraat/innovatiepartners/cops-en-cols/
In dit boek ‘Samen Leren & Innoveren’ hebben we de opbrengsten vanuit elke CoL gebundeld. We
hopen dat u deze opbrengsten kunt inzetten bij uw onderwijs en dat het een stimulans is voor
verdere ontwikkeling van ieder individueel, maar ook in het Limburgse Leerlandschap
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“Inductieprogramma basisbekwaam”
Inleiding
In het onderwijsverslag 2013 stelt de onderwijsinspectie dat veel afgestudeerde leerkrachten gaan
werken in het onderwijs maar tegelijkertijd dat 12 % van deze starters het onderwijs na een jaar
verlaten heeft. De onderwijsinspectie stelt in hetzelfde verslag dat leraren die net voor de klas staan
minder goede lessen geven, met name op differentiatiegebied, dan leraren die meer ervaring
hebben. In de eerste werkjaren laten starters hier een ontwikkeling zien.
Om uitval te voorkomen en ontwikkeling te bewerkstelligen is een goed begeleidingsprogramma
voor de beginnende leerkrachten belangrijk. Echter deze goede begeleiding en verdere
professionalisering zijn geen vanzelfsprekendheid. 28 % van de starters geeft aan geen begeleiding te
krijgen.
De bovenstaande zorg komt ook naar voren in het bestuursakkoord voor de sector PO (2014). Hierin
wordt aangegeven dat de dagelijkse praktijk van een leraar vraagt om veel verschillende
vaardigheden. Een startende leerkracht met Pabo-diploma is startbekwaam, maar moet de kans
krijgen om te groeien in alle vaardigheden die de huidige maatschappij vraagt van een leerkracht.
Een intensieve begeleiding leidt tot niveauverhoging, meer plezier in lesgeven en behoud van de
starter voor het onderwijs. Echter ook hier wordt de constatering gedaan dat intensieve begeleiding
van beginnende leraren nog lang niet op alle scholen goed georganiseerd is.
De besturen van Limburg en dNP hebben zich geconformeerd aan het feit dat de beginperiode van
een beginnende leerkracht lastig is en dat de leerkracht moet kunnen ingroeien in het beroep, ook
wel aangeduid als de inductieperiode. Effectieve ondersteuning is een must. Het is hierbij van belang
dat er een gezamenlijkheid komt in aanpak en begeleiding van de starters, zodat elke starter zich
optimaal kan ontwikkelen en er niemand tussen wal en schip belandt.
De CoL ‘Beginnende leerkrachten’ heeft de opdracht gekregen om invulling te geven aan het
Doorbraakproject ‘Inductieprogramma basisbekwaam’. Er is onderzoek gedaan op welke manier dit
het beste vorm gegeven kan worden en men is uitgekomen op 3 ondersteuningslijnen: coaching,
werkplekbegeleiding en instituutsbijeenkomsten rondom kennis en vaardigheden. Ook zou de CoL
het instrument beschrijven en de methodieken en inhouden die per ondersteuningslijn ontwikkeld
en gebruikt kunnen worden.
De CoL Beginnende Leerkrachten heeft verder gebruik gemaakt van het onderzoek van Emily van
Gool (zie bijlage 2) om het verschil tussen deelnemers aan het Doorbraakproject en beginnende
leerkrachten zonder begeleidingstraject te vergelijken. Het “Doorbraakproject” kan zorgen voor het
behoud van beter opgeleide leerkrachten in het basisonderwijs.
De beginnende* leerkracht werkt in zijn inductiefase om basisbekwaam te worden. Momenteel
worden allerlei methoden en werkwijzen ontwikkeld die de beginnende leerkrachten helpen om de
groei die hij doormaakt te illustreren. Bijlage 1 (cao tekst basisbekwaam en vakbekwaam) geeft aan
welk waarneembaar gedrag de beginnende leerkracht moet laten zien om basisbekwaam te zijn. Alle
begeleiding staat in het teken om de beginnende leerkracht te helpen van startbekwaam naar
basisbekwaam te komen.
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De CoL beginnende leerkracht heeft dit inductieprogramma kunnen ontwerpen door middelen uit de
subsidie “Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen”, het Doorbraakproject van de
Educatieve agenda Limburg en inzet vanuit de besturen en dNP. De duurzaamheid van dit
inductieprogramma is mede afhankelijk van de aanpak binnen elk bestuur. Opbrengst op dit moment
is in ieder geval een intensievere relatie met andere besturen gericht op de specifieke thema’s:
-

Opbrengstgericht Werken
Omgaan met Verschillen
Pesten
Ouderbetrokkenheid
21st Century Skills

De ondersteuningslijnen
Het ondersteuningstraject voor beginnende leerkrachten bestaat uit drie ondersteuningslijnen:
1. Werkplekbegeleiding
2. Coaching en intervisie
3. Inhoudelijke instituutsbijeenkomsten
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1. Werkplekbegeleiding
De eerstelijnsondersteuning bestaat uit de persoon die professioneel gezien het dichtst bij de starter
staat, diegene die de beginnende leerkracht op de werkplek begeleidt, de werkplekbegeleider. De
term ‘begeleider’ wordt gebruikt voor de (ervaren) leraar die beginnende leerkracht of aanstaande
leraren ‘wegwijs maakt in het beroep’, en dan met name gericht op de professionele ontwikkeling
van de starter.
De werkplekbegeleider is bij voorkeur de collega van de parallelgroep of de leerkracht die kort
voorafgaande in deze groep gefunctioneerd heeft. Deze taak kan alleen ingevuld worden als er
sprake is van een vaste werkplek of langdurige vervanging. De school zorgt voor de invulling van de
werkplekbegeleider.
Het doel van werkplekbegeleiding is de beginner te ondersteunen bij zijn directe vragen rondom het
functioneren in de groep en in de school. Vooral tijdens de eerste maanden van een beginnende
leerkracht is er een sterke behoefte aan directe ondersteuning. De werkplekbegeleider kent de
school als geen ander en kan de beginner direct attenderen op wat er belangrijk is en hoe zaken
reilen en zeilen binnen de school.
De kwaliteits- en taakomschrijving van de werkplekbegeleider komt voort uit de adviezen gegeven in
Stilstaan bij de start (2012). De tijdsbesteding die hieraan verbonden is, is 20 uur op jaarbasis per
beginner, uitgaande van een beginner die een vaste groep heeft. De werkplekbegeleider heeft de
eerste twee maanden minimaal 1x per week overleg met de beginner, daarna op basis van behoefte.
Kwaliteiten van de werkplekbegeleider:
1. Persoonlijke en relationele steun:
 De begeleider voelt het begeleiden van starter niet als opgelegde taak, maar als iets wat hij
vanuit professionele verantwoordelijkheid doet.
 De begeleider is een betrouwbare gesprekspartner: hij is zich bewust van de kwetsbare
positie van een starter en gaat hier discreet mee om.
 De begeleider accepteert de starter en geeft emotionele steun: aan de basis van de relatie
tussen begeleider en starter ligt empathie, dat wil zeggen: accepteren zonder oordelen,
begrip hebben voor de zorgen en problemen van de starter.
 Een goede begeleider levert maatwerk, d.w.z. hij stemt zijn begeleiding af op degene die hij
voor zich heeft en is daarin flexibel. De begeleider moet in facilitering ook de ruimte krijgen
om zich flexibel op te stellen.
 De begeleider staat zelf model als iemand die continue leert en is ook bereid te leren van de
starter in kwestie.
2. Professionele steun:
Het tweede type steun is erop gericht de professionele ontwikkeling van de starter te bevorderen en
vertoont als voorname kenmerken:
 Een goede begeleider is transparant over zijn eigen zoektocht naar goed leraarschap en
vertoont een onderzoekende houding.
 De begeleider stimuleert de zelfreflectie van de starter, voordat hij met eigen adviezen komt.
 De begeleider herkent goed lesgeven, ook als dit een vorm aanneemt die hij zelf niet in huis
heeft of die op school niet gangbaar is. Hij heeft een heldere visie op lesgeven en
leren lesgeven, maar is er niet op uit de starter tot een kloon van zichzelf te maken.
 De begeleider heeft een dusdanige positie op school, dat hij kan zorgen voor andere
contacten binnen de school waarvan de starter ook kan leren.
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Taken van de werkplekbegeleider:
 Zorgt ervoor dat er regelmatig een gesprek gevoerd wordt door de starter en
werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider heeft de eerste twee maanden minimaal 1x per
week overleg met de beginner, daarna op basis van behoefte.
 Is beschikbaar zodra er zich problemen voordoen (stelt zich zoveel mogelijk beschikbaar
indien mogelijk).
 Communiceert hoop en optimisme en steunt de starter.
 Kan aanmoedigen, kan probleemoplossend denken, kan laten zien waar zijn eigen
worstelingen lagen en hoe hij deze heeft overwonnen.
 Heeft als hoofddoel samen met de starter factoren te benoemen die maken dat de starter
succeservaringen en voldoening beleeft in zijn leraarsrol en kan op die manier richting geven
aan verdere professionele ontwikkeling van de starter.
 Staat op en voor collegiale consultatie.
 Zorgt ervoor dat de starter betekenisvolle verbanden legt tussen wat hij heeft geleerd en wat
hij in praktijk brengt.
 Daagt de starter voldoende uit om nieuw gedrag uit te proberen in de les.
 Bespreekt samen met de starter de keuzes die hij/zij maakt in de dagelijkse klassenpraktijk.
 Past de aard van de relatie in de loop van de begeleiding steeds aan, door gaandeweg
afstand te nemen als de starter meer op eigen benen gaat staan, zodat de starter van
"protegé" steeds meer "buddy" wordt.

10

2. Coaching/intervisie
De tweedelijnsondersteuning is ingericht met coaching en intervisie. Coaching is die vorm van
professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de beginnende leerkracht
ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen (afgeleide van de NOBCO-definitie (Nederlandse
orde van beroepscoaches zie hieronder).
In 2004 heeft een werkgroep binnen de NOBCO een poging gedaan om overeenstemming te vinden
over een bruikbare definitie voor het begrip 'coaching' op te stellen. Dit is de volgende beschrijving
geworden:
"Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de
gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:
1. Bewustwording en persoonlijke groei.
2. Het vergroten van zelfvertrouwen.
3. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.
Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.”
Het doel van de coaching/intervisie is de beginner te ondersteunen in zijn professionele ontwikkeling
als leerkracht. De coaching is gericht op de ontwikkeling van persoonlijke leerdoelen afgestemd op de
eisen die gesteld worden in het beroep na drie jaar functioneren.
Taken en bevoegdheden:
 De coach heeft een ondersteunende functie.
 Alle gesprekken tussen de coach en beginnende leerkracht zijn vertrouwelijk, zodat de nieuwe
collega onbevangen over zijn gevoelens, ervaringen en problemen kan praten. Dit is essentieel
voor een veilig leerklimaat.
 De rol van de coach is onafhankelijk en bij voorkeur geen teamlid.
 De coaching richt zich op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden middels zelfreflectie.
Met de focus op het worden van basisbekwaam. (zie bijlage 1)
 De coach is opgeleid.
 De coach is oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van de beginnende leerkracht.
 De coaching bestaat uit individuele coaching gecombineerd met intervisie in kleine groepen. De
coaching vindt bij voorkeur 1x per maand plaats. De intervisie, die gericht is op het bespreken van
werkproblemen, vindt bij voorkeur 1x per 3 maanden plaats.
 De coach kan afhankelijk van de vraag gebruik maken van beeldcoaching (voorheen video
interactie begeleiding), klassenconsultaties, flitsbezoeken.
 Tijdsinvestering voor de coach:
50 uur op jaarbasis per beginnende leerkracht (coaching en intervisie).
 De coach is mogelijk het communicatiekanaal richting werkplekbegeleider; hij betrekt de
werkplekbegeleider bij het proces, zorgt voor afstemming en heeft waar nodig overleg met de
werkplekbegeleider(s). De verantwoordelijkheid voor deze ondersteuningslijn ligt bij het bestuur
waar de beginner werkzaam is.
 De coaches van de aangesloten besturen komen 2 x per schooljaar bij elkaar in een lerend
netwerk. Bij deze bijeenkomsten is er ruimte voor afstemming, intervisie en professionalisering.
Wij adviseren om te werken met coaches die beschikken over flexibele begeleidingsvaardigheden
omdat er geen éénduidige aanpak voorhanden is die past bij elke werksituatie. Daarvoor zijn de
werkplekken te verschillend en die diversiteit respecteren en onderkennen we.
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Binnen de CoL Beginnende Leerkracht zijn bij het coachen een aantal methodieken gebruikt en als
positief ervaren:
-

Het Merid model
Reflectiemodel van Korthagen
De gouden regels voor effectieve coaching (bron: www.leren.nl)
Vier-stappen-plan (bron: www.leren.nl)

Nader inzoomend op de structuur van het coachingsgesprek kan het vierstappenplan een middel zijn.
Het vier-stappenplan is een beproefd model om structuur aan te brengen in een coachingsgesprek.
Het omvat: Doel, Actuele situatie, Opties en Conclusie. In het Engels heet het GROW (Goal, Reality,
Options, Wrap up). De kracht van het stappenplan is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot
een duidelijk eindresultaat. Doordat de gecoachte zélf actief is in het verhelderen van het probleem
en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De gecoachte komt als het ware zélf tot
oplossingen. In een vervolgsessie bekijken coach en gecoachte of de afspraak heeft geleid tot het
gewenste resultaat.
Intervisie
Intervisie is een professionele uitwisseling tussen beginnende leerkrachten (minimaal 2 deelnemers).
Het doel is de deskundigheid van de betrokken deelnemers te bevorderen en de kwaliteit van het
werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel.
Voorwaarden om een intervisiegroep goed te laten functioneren:
- De groep begint met het opstellen van de randvoorwaarden (regels).
- Je wilt doelgericht leren over je werk (counseling of coaching).
- Je werkt aan je innerlijke groei.
- Je bent bereid om te geven en te ontvangen.
- Je hebt zowel een begeleidende als een lerende rol.
- Je staat open voor jezelf en anderen.
- Je draagt eraan bij dat iedereen zich veilig voelt.
- Je beseft het hoofddoel van de groep.
- Je kunt op de juiste wijze feedback geven.
- Je bent je bewust van jezelf in de groep.
- Je brengt actuele ervaringen (persoonlijk of van je werk) in de groep.
- Je helpt anderen in hun proces.
- Ieder doet actief mee en de functies rouleren steeds.
- Alle deelnemers zijn gelijkwaardig, ongeacht hun ontwikkelingsniveau.
- Er zijn geen gezagsverhoudingen of mogelijke belangenverstrengelingen.
- Er wordt ook gesproken over het proces van de intervisie zelf.
- Het is natuurlijk op geheel vrijwillige basis.
- Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt.
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In de uitvoering van de intervisie adviseert de CoL gefaseerd te werken. De volgende fasen (zie
bijlage 3) zijn leidend:
Fase 1 - Start en reflectie op vorige intervisie-inbreng.
Fase 2 - Nieuwe inbreng van een persoonlijke werksituatie / probleem/succes.
Fase 3 - Analyseren van de persoonlijke situatie.
Fase 4 - Bewustwording.
Fase 5 - Verbreding van de werksituatie of het probleem.
Fase 6 - Evaluatie (10 min.) en vervolgafspraken.
Qua inhoud van de intervisie wordt uitgegaan van praktijkproblemen van de starters. Echter deze
praktijkproblemen zijn ook te koppelen aan centrale thema’s die tijdens de instituutsbijeenkomsten
worden behandeld. Deze praktijk-theorie koppeling zorgt voor verdieping op het onderwerp.
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3. Inhoudelijke instituutsbijeenkomsten
De ondersteuning in de derde lijn bestaat uit het aanbod van scholingsbijeenkomsten. Deze
bijeenkomsten richten zich op vier thema’s te weten groepsvorming/pesten, oudergesprekken,
handelingsplannen en opbrengstgericht werken. De inhoud van de bijeenkomsten, twee voor elk
thema en een opstartbijeenkomst, is gericht op en medebepaald door de leervragen die de
deelnemers rond de betreffende problematiek inbrengen. Gehanteerde werkvormen zijn daarop
afgestemd en bijvoorbeeld door middel van het uitnodigen van gastsprekers, bezoek aan
basisscholen rond een bepaald thema etc. wordt vormgegeven aan ‘blijven leren’ en verruimen van
kennis en inzichten. Voor de voorbereiding en uitvoering van het scholingsaanbod zijn collega’s uit de
CoLs én docenten van de Nieuwste Pabo samen verantwoordelijk.
De deelnemer aan het doorbraakproject wordt hier geadviseerd om een bekwaamheidsdossier aan
te leggen.

14

4. ‘De route van start- naar basisbekwaam’
Tijdens de inductiefase is de beginnende leraar (BL) eigenaar van zijn leerproces. Op zijn weg wordt
hij begeleid door een coach. Verder is er een werkplekbegeleider en kan er gebruik worden gemaakt
van een scholingsaanbod en leernetwerk. De BL leert van feedback uit zijn omgeving die hij kan
ontvangen van zijn duo-partner, de directeur, andere collega’s, kinderen uit zijn groep, ouders, peers
uit het leernetwerk, de coach, uit vaardigheidsmeters als bijvoorbeeld Viseon etc.
Bepaalde feedback, passend bij een bepaalde beroepsrol, selecteert de BL voor opname in een aan
te leggen portfolio. Deze beroepsrollen zijn:
1.
Handelen als pedagoog (SBL-competenties interpersoonlijk en pedagogisch)
2.
Handelen als didacticus (SBL-competenties vakbekwaam en organisatorisch)
3.
Goed communiceren met collega’s, ouders en externen
4.
Als zelfsturend professional functioneren en visie ontwikkelen (SBL competentie reflectie en
ontwikkeling)
Het portfolio wordt het ‘zelfportret’ van de BL en kent exact dezelfde opbouw als in de fase waarin
startbekwaamheid diende te worden aangetoond. Het zou zelfs mogelijk zijn om in het bestaande
portfolio met een nieuw tabblad verder te werken. Dat is uitermate gemakkelijk voor alle betrokken
partijen omdat zonder veel tekst en uitleg de beginnend leerkracht verder kan werken en wederom,
maar nu in de fase van startbekwaamheid naar basisbekwaamheid, bekwaamheid binnen de vier
beroepsrollen kan gaan aantonen. Dit portfolio zou ook heel gemakkelijk een plaats binnen
bestaande omgevingen van de besturen kunnen krijgen.
In de fase van aantonen startbekwaamheid werd gebruik gemaakt van een matrix die zicht gaf op
concrete indicatoren binnen een beroepsrol en mogelijke bewijslast voor de opbouw van het
portfolio vermeldde. Exact dezelfde matrix zou ook goede dienst kunnen doen binnen de volgende
fase (zie onderstaande matrix). Ofschoon dit op het eerste oog onlogisch lijkt (we spreken hier
immers over de volgende fase!) wordt deze keuze bewust gemaakt omdat:
a.
De matrix zeer volledig en uitgebreid genoeg is en criteria op hoog niveau bevat (vanuit
oogpunt van ‘goede toetsing’ is het goed om de lat hoog te leggen en hoge verwachtingen te
hebben),
b.
De matrix helemaal bekend is en er dus door niemand energie hoeft te worden gestoken in
het uitleggen van de criteria (bekend is dat de criteria eerst zeer goed dienen te worden begrepen
alvorens men er op zinvolle wijze mee kan werken),
c.
De beginnend leerkracht nu in een nieuwe context functioneert die hele nieuwe eisen aan
hem zal stellen. Waar bijvoorbeeld het functioneren als pedagoog in de fase naar vaststellen van
startbekwaamheid ‘van een leien dakje ging’ kan de BL op een andere school opnieuw zoekende
raken binnen deze rol,
d.
De matrix, net als in de voorgaande fase, blijft uitnodigen tot het doorlopen van de
leercyclus; formuleren van een ontwikkeldoel, een plan van aanpak maken, het plan ten uitvoer
brengen, reflecteren op het geheel.
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Alle directeuren van opleidingsscholen kennen de matrix, het portfolio en zijn getraind als assessor
ten behoeve van afname van assessment ‘startbekwaam’ aan het einde van de LIO-periode.
Net als in het beoordelingsgesprek van de LIO-student t.b.v. vaststelling ‘startbekwaamheid’ zou het
vaststellen van ‘basisbekwaamheid’ in een criteriumgericht interview met twee assessoren kunnen
plaatsvinden. Eén van de assessoren kan de directeur van de school zijn en de andere assessor een
‘onafhankelijk’ iemand. De coach wordt geen assessor omdat de scheiding van coaching en
beoordeling een belangrijk uitgangspunt is.
Naar verwachting kan de groep van assessoren, afhankelijk van de personen die voor deze taak door
een bestuur worden aangewezen, een heel gemêleerde groep zijn (directeuren, IB’ers,
personeelsfunctionarissen, etc.). Het lijkt zinvol om ook een paar assessoren van het
opleidingsinstituut aan deze groep toe te voegen en de groep te faciliteren door bijvoorbeeld enkele
intervisiemomenten te plannen.
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Beroepssituatie I: Handelen in de klas als pedagoog (interpersoonlijk & pedagogisch)
Hoofddoel
De BBL kan een zodanig
prettig leer- en
leefklimaat scheppen
met de groep, dat de
kinderen met plezier
naar school komen.

Feedback door
en op grond van …
Bewijsstuk

Doel BB-periode
De BBL kan zelfstandig
verantwoordelijkheid dragen en nemen
voor het creëren van een goed leef- en
leerklimaat van een representatieve
groep leerlingen.
Zie: Beleidsnotitie CoL Pesten

Criteria
Voor het bewijsstuk:
•
De BBL toont met zijn bewijs aan dat hij de sterke en kwetsbare
kanten van de groep of de leerling(en) goed kent.
Voor het handelen in de klas:
•
De BBL houdt rekening met de aard van en de verschillen tussen
leerlingen en betrekt leerlingen bij het scheppen van een veilig leeren leefklimaat.
•
De BBL laat de leerlingen regelmatig succeservaringen opdoen.
De werkplekbegeleider, inzichten van de coachgesprekken en/of de directeur geven schriftelijk feedback. Dit gebeurt
op basis van verschillende observaties en op grond van het bewijsstuk.
Een individueel handelingsplan op het pedagogische vlak, gebaseerd op een analyse van de sociaal emotionele
ontwikkeling van één of meer leerlingen met behulp van het instrument dat de school hiervoor gebruikt (zoals
Sociogram, SCOL, Leefstijl, Vison, enz.).

Beroepssituatie II: Handelen in de klas als didacticus (didactiek & organisatorisch)
Hoofddoel
De BBL kan inspirerend,
modern en doelgericht
onderwijs geven en
haalt het beste uit elk
kind.

Feedback door
en op grond van …
Bewijsstuk

Doel BB-periode
De BBL kan op een boeiende, passende
en opbrengstgerichte wijze
verantwoordelijkheid dragen en nemen
voor de leerresultaten van een
representatieve groep leerlingen.
Zie: Beleidsplan CoL Opbrengstgericht
werken
Zie: Beleidsnotitie Omgaan met
Verschillen

Criteria
Voor het bewijsstuk:
•
De BBL toont dat hij inzicht heeft in de leerlijnen en dat hij
beargumenteerde keuzes kan maken en leerdoelen opstellen,
passend bij de leerbehoeften van leerlingen. Hij stelt regelmatig vast
of en hoe de leerdoelen worden bereikt.
Voor het handelen in de klas:
•
De BBL zorgt voor een hoge betrokkenheid bij leerlingen door aan te
sluiten bij hun leef- en belevingswereld.
•
De BBL stemt zijn onderwijs af op de leerbehoeften van leerlingen.
•
De BBL stimuleert en begeleidt ieder kind om het beste uit zichzelf te
halen.
De werkplekbegeleider, inzichten van de coachsgesprekken en de directeur geven schriftelijk feedback, op basis van
verschillende observaties en op grond van het bewijsstuk.
Een beredeneerde planning van onderwijsactiviteiten.

Beroepssituatie III: Communiceren met ouders en collega’s (en omgeving)
Hoofddoel
De BBL kan goed
samenwerken en
communiceren
(informeren,
rapporteren, adviseren,
begeleiden) met
collega's, ouders en
externe deskundigen.

Feedback door
en op grond van …

Bewijsstuk

Doel BB-periode
De BBL kan als teamlid functioneren
door een goede samenwerking en
communicatie met collega’s en waar
nodig met externe deskundigen.
De BBL kan ziet en benadert ouders als
gelijkwaardige partners benaderen en
betrekken. Hij geeft ruimte om te
kunnen meedenken, meepraten en
meebeslissen.
Zie:
Beleidsdocument Ouderbetrokkenheid

Criteria
Voor het communiceren met collega’s & omgeving:
•
De BBL functioneert als volwaardig teamlid bij alle schoolse
activiteiten, levert een actieve bijdrage aan de samenwerking en zet
de omgeving in ter versterking van zijn onderwijs.
Voor het communiceren met ouders:
•
De BBL kan op een open en constructieve manier gesprekken voeren
met ouders en hun kind over de ontwikkeling en het welbevinden van
hun kind.
Voor het bewijsstuk bij communiceren met ouders:
•
De BBL maakt de eigen inbreng in het gesprek inzichtelijk en licht toe
hoe hij/zij deze onderbouwt (welke informatiebronnen en
afwegingen).
Communiceren met collega’s: Twee collega’s uit het team geven op basis van observaties samenwerkingsmomenten
schriftelijk hun feedback.
Communiceren met Ouders: De werkplekbegeleider en een ouder geven schriftelijk feedback, op basis van
verschillende observaties en op grond van het bewijsstuk.
Communiceren met Ouders: Een reflectie op een gesprekssituatie waarbij ouders zijn betrokken.

Beroepssituatie IV: Zelfsturing en visieontwikkeling (reflectie)
Hoofddoel
De BBL is trots op zijn
beroep, is voortdurend
op zoek naar het
optimale vanuit een
duidelijke visie en kan
daarbij zijn eigen leren
sturen.
Feedback door
en op grond van …

Bewijsstuk

Doel BB-periode
Criteria
De BBL toont een onderzoekende houding door zijn eigen
Voor het bewijsstuk en het gesprek:
leren te sturen, werkproblemen op een planmatige wijze
•
De BBL werkt planmatig aan reflectie en
aan te pakken en nieuwe kennis te verwerven en toe te
persoonlijke ontwikkeling en kan dit beschrijven
passen. Hij kan zijn visie op onderwijs verantwoorden en
en aantonen.
uitdragen in zijn werk.
•
De BBL heeft een persoonlijke visie op goed
Zie: Beleidsplan CoL 21st Century Skills
onderwijs ontwikkeld en onderbouwt deze met
Zie : Beleidsplan CoL Beginnende Leerkracht
voorbeelden en literatuur.
De werkplekbegeleider geeft schriftelijk feedback op basis van verschillende observaties en de zelfbeoordeling (met de
bijbehorende feedback en bewijsstukken).
De directeur geeft mondeling feedback op basis van de zelfbeoordeling (met de bijbehorende feedback en
bewijsstukken) tijdens het beoordelingsgesprek.
De zelfbeoordeling met de bijbehorende feedback en bewijsstukken.
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5. Advies vanuit de CoL Beginnende Leerkrachten.
Begeleiding van een startende leerkracht is een must!
De mate waarin starters in het po worden begeleid varieert afhankelijk van de soort starters. Een
punt van aandacht vormt de begeleiding van startende leraren zonder vast contract. Uit de
Loopbaanmonitor blijkt al een aantal jaar dat vooral starters met een invalbaan (62%) minder vaak
begeleiding krijgen dan starters met een vaste baan (81%). Ook de kwaliteit van de begeleiding die
starters zonder vast contract krijgen, is minder goed.
Bron: http://www.delerarenagenda.nl/de-lerarenagenda/een-goed-begin-voor-startende-leraren
Tijdens het Doorbraakproject kwam naar voren hoe belangrijk het is dat er een goede afstemming is
tussen de beginnende leerkrachten, het opleidingsinstituut en de coaches van de verschillende
besturen. Uit onderzoek is gebleken dat een samenwerking/waarborging/facilitering van de drie
pijlers een voorwaarde vormt voor de beginnende leerkracht.
- Scholingsbijeenkomsten/professionalisering
- Werkplekbegeleider
- Coaching
Zodoende kunnen we er zorg voor dragen dat beginnende leerkrachten zich competenter voelen en
zijn. Met als gevolg dat ze behouden blijven voor het onderwijs.
Door te investeren in de beginnende leerkracht investeren we niet alleen in de leerkracht maar in de
gehele kwaliteit van ons onderwijs.
Een leven lang leren!
Referenties
Beschrijving: Rapportage literatuuronderzoek
Auteurs: Meijer, B & Kandhai, C. ( Utrecht: APS. )
Jaar: 2012
http://publicaties.onderwijsinspectie.nl/xmlpages/page/onderwijsverslag-20132014/hoofdlijnen/leraren/lerarenopleidingen-en-start-van-de-loopbaan
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Bijlage 1: CAO basisbekwaam/ vakbekwaam.
Bijlage XVII (cao tekst basisbekwaam en vakbekwaam)
Sociale partners hebben invulling gegeven aan de afspraak in het cao-akkoord 2014-2015, om de
begrippen basisbekwaam en vakbekwaam te omschrijven in een bijlage XVII van de cao PO. Deze
bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de
Onderwijscoöperatie op 26 september 2015 (link naar advies).
Deze bijlage wordt per 1 juli 2016 opgenomen in de cao.
BASISBEKWAAM
De leraar die in staat is een veilig en stimulerend leerklimaat te verzorgen, structuur, orde en
duidelijkheid biedt in de les en de leerlingen actief laat meedoen aan de les, waardoor er sprake is van
echte interactie, is basisbekwaam te noemen.
In gedragstermen is het volgende waarneembaar:
De leraar:
-

toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen
geeft duidelijke uitleg van de leerstof
zorgt voor ontspannen sfeer
ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen
geeft feedback aan de leerlingen
zorgt voor een ordelijk verloop van de les
zorgt voor wederzijds respect
zorgt voor doelmatig klassenmanagement
geeft goed gestructureerd les
bevordert dat leerlingen hun best doen
gebruikt leertijd efficiënt
gaat tijdens verwerking na of leerlingen opdrachten goed uitvoeren
stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten
betrekt alle leerlingen bij de les
verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen
gaat na of de lesdoelen werden bereikt.
hanteert werkvormen die leerlingen activeren
geeft duidelijke uitleg van didactische hulpmiddelen en opdrachten
stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken
gaat tijdens instructie na of leerlingen de leerstof hebben begrepen
stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen
zorgt voor interactieve instructie
moedigt kritisch denken van leerlingen aan
bevordert het toepassen van het geleerde
laat leerlingen hardop denken
leert leerlingen hoe complexe problemen te vereenvoudigen
stimuleert het gebruik van controle-activiteiten
leert leerlingen oplossingen controleren
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VAKBEKWAAM
De leraar die basisbekwaam is en die oog en oor heeft voor de behoeften en mogelijkheden van elke
individuele leerling en in staat is om elke leerling die aandacht en begeleiding te geven die past bij die
leerling, is vakbekwaam. Deze leraar geeft de groep en de individuele leerling gerichte aandacht en
begeleiding.
In gedragstermen is – naast de gedragstermen genoemd bij basisbekwaam - het volgende
waarneembaar:
De leraar:
-

stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen
vraagt leerlingen na te denken over strategieën bij de aanpak
biedt zwakke leerlingen extra leer-en instructietijd
stemt verwerking van leerstof af op verschillen tussen leerlingen
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Bijlage 2: Onderzoek Emily van Gool 2016.
Signalen uit de beroepspraktijk wijzen op knelpunten bij de begeleiding van de beginnende
leerkracht. Vanuit beleidswegen is vanwege de toenemende uitstroom van oudere en ervaren
leerkrachten de noodzaak uitgesproken de komende jaren ervoor te zorgen dat instromende
leerkrachten voor het beroep behouden blijven en dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd
blijft.
Uit onderzoek weten we dat beginnende leerkrachten zich goed kunnen ontwikkelen als ze begeleid
en ondersteund worden bij drie ontwikkelingstaken: socialiseren in het beroep van leraar,
professionele identiteitsontwikkeling en ontwikkeling van kennis en vaardigheden.
In het begeleidingsproject “Doorbraakproject Limburg” is voor elk onderdeel een specifieke vorm van
begeleiding opgenomen. De eerste taak vraagt om een werkplekbegeleider die gericht is op een
directe ondersteuning in de dagelijkse praktijk. De tweede taak, uitgevoerd door de coach, omvat de
ontwikkeling van de persoonlijke leerdoelen afgestemd op de eisen die gesteld worden in het beroep
na 3 jaar functioneren. Bij de laatste taak komt de ontwikkeling van kennis en vaardigheden aan de
orde, uitgevoerd in groepsverband op het instituut.
De vraag is: welke bijdrage levert het begeleidingsproject aan de professionele ontwikkeling van
beginnende leerkrachten in het basisonderwijs? In hoeverre het geschetste curriculum bestaande uit
drie ondersteuningslijnen, zorgt voor versterking van de competentie, het welbevinden en de
arbeidsmarktpositie van de deelnemers (experimentele groep) en in welke mate deze verschilt van
diegenen (controle groep) die niet dit curriculum hebben gevolgd.
Om hier antwoord op te krijgen is een onderzoek gestart uitgaande van triangulatie (Gerritsma,
2012) met kwantitatieve en kwalitatieve dataverzamelingsmethoden met een experimentele groep
(deelnemers aan het Doorbraakproject) en een controlegroep (beginnende leerkrachten zonder
begeleidingstraject).
Uit de voorlopige resultaten van de interviewgesprekken en de afgenomen resultaten blijkt dat het
begeleidingstraject de self-efficacy van de beginnende leerkracht positief beïnvloedt. Alle
beginnende leerkrachten geven aan dat een directe werkplekbegeleider op de school van groot
belang is. Het zou op elke school duidelijk moeten zijn, wie de werkplekbegeleider is van een
vervanger of een beginnende leerkracht. Met betrekking tot de professionele identiteitsontwikkeling
gaven de beginners aan dat een coach niet gekoppeld dient te zijn aan de school en helemaal los
moet staan van de beoordeling.
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Bijlage 3: Opzet intervisie-bijeenkomst
Fase 1 - Start en reflectie op vorige intervisie-inbreng.
 Hoe zit iedereen erbij na de vorige bijeenkomst?
 Het reflectieverslag van de vorige inbrenger wordt besproken.
 Kort verslag over de in de praktijk gebrachte adviezen naar aanleiding van de toen
ingebrachte werksituatie.
Fase 2 - Nieuwe inbreng van een persoonlijke werksituatie / probleem/succes.
 Bij het kiezen van het probleem of succes is het belangrijk om te kiezen voor een
persoonlijke werksituatie/probleem, dat onlangs in de praktijk plaats heeft gevonden.
 Introductie van het incident / een situatie via een korte schets tot op het kritische
moment, zonder te vertellen hoe je zelf handelde of hoe de situatie afliep. De andere
deelnemers maken aantekeningen.
 De inbrenger vertelt nu uitgebreider over zijn / haar situatie. Mogelijke ideeën voor de
oplossingen worden weggelaten.
 Deelnemers noteren voor zichzelf, de vragen die ze hebben, om meer inzicht te krijgen
in de situatie.
Fase 3 - Analyseren van de persoonlijke situatie.
 De groep stelt informatieve vragen aan de inbrenger.
 Het gaat om feitelijke vragen.
 Doorvragen; niet interpreteren, oordelen of suggereren.
 De inbrenger vertelt hoe hij / zij uiteindelijk heeft gehandeld.
Fase 4 - Bewustwording.
 Men herformuleert de persoonlijke werksituatie / probleem.
Fase 5 - Verbreding van de werksituatie of het probleem.
 Bepaal welke persoonlijke betrokkenheid ieder heeft tot het ingebrachte probleem.
Wat zouden jullie doen in deze situatie?
 Bespreek de inzichten die ontstaan zijn.
 Verbind hier en nu (groepsbespreking) met de praktijk.
Fase 6 - Evaluatie (10 min.) en vervolgafspraken.
 Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren?
 Welke persoonlijke leeropbrengst is er?
 Wat is nog niet uitgesproken?
 Afspraken voor de volgende intervisiebijeenkomst.
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Opbrengstgericht werken

Instrument
CoL
Opbrengstgericht Werken
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Inleiding
De CoL “Opbrengst gericht werken” is vooral bezig geweest om een instrument te
ontwikkelen dat goed te gebruiken is binnen elke school en door elke leerkracht. Centraal
staat dat het instrument handvatten biedt om na te gaan in hoeverre leerkrachten
opbrengstgericht werken en een onderzoekende houding hebben wat betreft het omgaan
met data.

1. Waarom dit instrument?
Dit instrument is ontstaan door vergelijking van documenten van diverse stichtingen binnen
de regio en landelijke lijsten.
Het is gericht op het curriculum opbrengstgerichtheid van de Nieuwste Pabo te Sittard en
sluit aan bij de afstudeercompetentie ‘startbekwaam’.
Het doel van dit instrument is binnen de cyclus ‘data-duiden-doelen-doen’ een
bewustwordingsproces in gang zetten over eigen leerkrachtgedrag. Daarnaast wordt in kaart
gebracht hoe een leerkracht zich vanuit het startbekwame verder ontwikkelt met betrekking
tot het onderzoekend leren, horende bij de 21e eeuwse vaardigheden. De school kiest zelf
het moment waarop dit formulier wordt ingezet.
In bijlage 1 vindt u een overzicht waarin de cyclus ‘data-duiden-doelen-doen’ naast elkaar
gezet is.

2. Inzetbaarheid
Dit instrument is als gespreksdocument in de diverse schoolniveaus en zorgstructuur
inzetbaar (bv. Groepsplan, IOP, portfolio) en is opgebouwd in de fasen basisbekwaam,
vakbekwaam en excellent.
- De leerkracht kan het gebruiken voor zijn/haar eigen ontwikkeling (POP)
- Het MT kan dit instrument gebruiken als observatie en/of meetinstrument
(coachingstraject op leerkrachtniveau (IB) en/ of teamniveau, in kaart brengen van de
kwaliteitszorg).
- Het bestuur kan zicht hebben op de bekwaamheden van opbrengstgericht werken
binnen de scholen.
Handreiking voor de leerkracht voor het gebruik:
- Ik bekijk het formulier en onderzoek in welke fase ik zit. Vanuit deze fase ga ik kijken
welke onderzoeksvragen ik al heb ontwikkeld.
- Ik kruis deze vragen aan, beantwoord de vraag: “Waar kan ik dat aan zien?” en
noteer op het formulier, in steekwoorden, de bewijslast.
- Ik bekijk in welke fase ik zit en ik neem dit mee in mijn gesprek met mijn collega
en/of MT.
- Ik bespreek mijn bevindingen en reflecteer hierop.
- Ik verwerk de uitkomst van mijn onderzoek in mijn POP.
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DATA/WAARNEMEN
o
o

Fase 1

o
o

Basisbekwaam o
o

o

o

Fase 2
Vakbekwaam

o

o

Fase 3
Excellent

o
o
o

o

Welke leerdoelen stel ik in de
komende periode centraal?
Hoe houd ik de leerlingen in het
vizier?
Welke toetsinstrumenten heb ik
hiervoor?
Welke observaties voor ik uit?
Welke beoordelingsschalen/
normeringen hanteer ik?
Welke data gebruik ik (Citotoetsen,
methode gebonden toetsen,
observaties?)
Hoe breng ik vorderingen in kaart en
hoe bespreek ik ze met leerlingen,
zowel individueel als in
groepsverband?

Hoe laat ik dit zien?

Hoe evalueer in minimaal 2x per jaar
op groeps- en individueel niveau de
streefdoelen en gekozen
interventies?
Hoe maak ik minimaal 1x per jaar
een diepteanalyse op groepsniveau?

Hoe laat ik dit zien?

Hoe heb ik de leerlingen deze doelen
verteld en hoe blijven ze in het
vizier?
Hoe betrek ik de leerlingen bij het
stellen van doelen?
Hoe betrek ik de ouders bij het
stellen van doelen?
Hoe maak ik minimaal 1x per jaar
een diepteanalyse op school niveau
en welke interventies op
groepsniveau koppel ik hieraan?
Hoe betrek ik mijn collega’s hierbij?

Hoe laat ik dit zien?
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DUIDEN/BEGRIJPEN
o

Fase 1

Basisbekwaam o

o

o

Fase 2
Vakbekwaam

o
o

o

o

Fase 3
Excellent
o

Hoe analyseer en interpreteer ik de
vorderingen van mijn leerlingen, zowel
individueel als in groepsverband?
Hoe maak ik de groei van de leerling
productgericht zichtbaar voor zowel
leerling als ouders?

Hoe laat ik dit zien?

Aan welke pedagogische en didactische
behoeften kom ik tegemoet (kinderen
met specifieke onderwijsbehoeften,
bepaalde diagnosen)?
Welke executieve functies laat ik aan de
orde komen?
Hoe kan ik de opbrengsten relateren
aan de executieve functies?
Welk verschil in instructie en leertijd,
leerprincipes, werkvormen en
verwerking hanteer ik?
Hoe maak ik minimaal 2x per jaar een
analyse van de tussen- en
eindopbrengsten van mijn groep in
relatie tot de aangeboden leerstof?

Hoe laat ik dit zien?

Hoe maak ik minimaal 2x per jaar een
analyse van de tussen- en
eindopbrengsten van mijn groep in
relatie tot de verdeling van de leertijd
over de leer- en
ontwikkelingsgebieden?
Hoe kan ik ervaringen delen, leren van
en met elkaar? (kijken bij elkaar,
intervisie)

Hoe laat ik dit zien?
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DOELEN/PLANNEN
o
o
o

o
o
o

Fase 1

Basisbekwaam o

o

o

o

o

Fase 2
Vakbekwaam

Fase 3
Excellent

o

o

o

Welke leerstof laat ik aan bod komen?
Hoe zorg ik voor afstemming van
activiteiten en doelen?
Hoe kan ik de leerstof in ‘hapklare’
brokken verdelen, afgestemd op het
begripsniveau en leersnelheid van de
leerlingen?
Aan welke onderwijsbehoeften kom ik
tegemoet?
Is het voor mij mogelijk om doelen te
clusteren?
Hoe heb ik de groepjes in mijn klas
samengesteld? Zijn ze steeds hetzelfde
of wissel ik van groepjes om de beste
leeromgeving te creëren?
Hoe vaak per week krijgen de leerlingen
instructie en/of begeleiding en hoe vaak
werken ze zelfstandig? Maak ik hierbij
gebruik van andere collega’s?
Hoe zorg ik voor een overzichtelijk
groeidocument dat voor alle
leerkrachten, kinderen en ouders te
overzien is?
Hoe formuleer ik minimaal 2x per jaar
passende acties om de streefdoelen te
bereiken?
Hoe formuleer ik voor het einde van het
schooljaar de doelen en interventies op
groeps- en leerlingniveau en hoe
bespreek ik dit met de opvolgende
leerkracht?

Hoe laat ik dit zien?

Welke executieve functies moet ik
versterken?
Welke verschil in instructie en leertijd,
leerprincipes, werkvormen en
verwerking hanteer ik?
Hoe zorg ik ervoor dat de leerstof past
binnen de totale leerlijn van de groep
en de aansluitende groepen?

Hoe laat ik dit zien?

Hoe kan ik kinderen zelfsturend en
zelfverantwoordelijk aansluitend doelen
laten plannen?

Hoe laat ik dit zien?
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DOEN/REALISEREN
o

o

Fase 1
Basisbekwaam
o
o
o
o

o

Fase 2

o

Vakbekwaam

o

o

Fase 3
Excellent

o

o
o

Welke didactiek heb ik toegepast?
- Voorkennis ophalen
- De leerstof in stukken verdelen
- Herhalen, oefenen, verdiepen
- Leerstrategieën, zoals vergelijken,
classificeren, overeenkomsten en
verschillen zoeken
Van welke werkvormen maak ik gebruik
om te betrokkenheid te vergroten?
- Leerstofgerichte spellen
- Lichaamsbeweging
- Coöperatieve werkvormen
- Meningsuitingen/ discussies
Welk verschil in instructie en leertijd,
werkvormen en verwerking hanteer ik?
Welke leerprincipes stel ik als
uitgangspunt?
Welke 21e eeuwse vaardigheden zet ik
in en hoe?
Hoe formuleer ik minimaal 2x per jaar
op groeps- en leerlingniveau voor de
basisvaardigheden streefdoelen?

Hoe laat ik dit zien?

Welke aanvullende mogelijkheden kan
ik gebruiken als ik denk aan extra
programma’s. leermiddelen,
herhalingsstof, software, etc.?
Hoe vertaal ik op groeps- en individueel
niveau de streefdoelen en passende
interventies uit de tool (groepsplan,
IOP, plan etc.) in de operationele
planning?
Hoe stimuleer en motiveer ik de leerling
om het geplande werk uit te voeren en
actief doelen te formuleren?

Hoe laat ik dit zien?

Hoe vertaal ik op schoolniveau de
streefdoelen en passende interventies
uit de tool ( groepsplan, IOP, plan, etc.)
in de operationele planning?
Hoe zorg ik ervoor dat de leerling in
staat is om zelfverantwoordelijk zijn
plannen te realiseren?
Hoe zorg ik ervoor dat de leerling
zijn/haar werkwijze kan toelichten?
Hoe maak ik dit bespreekbaar binnen
het team?

Hoe laat ik dit zien?
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Bijlage 1
Bovenstaand instrument kan gebruikt worden per onderdeel.
Onderstaand document is een overzicht waarin de cyclus ‘data-duiden-doelen-doen’ naast
elkaar zijn gezet.
Zo kunnen alle onderdelen per fase bekeken worden.
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Fase
DATA/WAARNEMEN
DUIDEN/BEGRIJPEN
Startbekwaam o Welke leerdoelen stel ik in
o Hoe analyseer en
de komende periode
interpreteer ik de
centraal?
vorderingen van mijn
o Hoe houd ik de leerlingen in
leerlingen, zowel
het vizier?
individueel als in
o Welke toetsinstrumenten
groepsverband?
heb ik hiervoor?
o Hoe maak ik de groei
o Welke observaties voor ik
van de leerling
uit?
productgericht
o Welke beoordelingsschalen/
zichtbaar voor zowel
normeringen hanteer ik?
leerling als ouders?
o Welke data gebruik ik
o Hoe analyseer ik
(Citotoetsen, methode
minimaal 2x per jaar
gebonden toetsen,
de opbrengsten (bv,
observaties?)
categorie-analyse)
o Hoe breng ik vorderingen in
kaart en hoe bespreek ik ze
met leerlingen, zowel
individueel als in
groepsverband?
o Hoe volg ik de vorderingen
van leerlingen: op korte
termijn (dagelijks), op
middellange termijn (6-8
weken) en op lange termijn
(1-3 x per jaar)

DOELEN/PLANNEN
o Welke leerstof laat ik aan bod komen?
o Hoe zorg ik voor afstemming van
activiteiten en doelen?
o Hoe kan ik de leerstof in ‘hapklare’
brokken verdelen, afgestemd op het
begripsniveau en leersnelheid van de
leerlingen?
o Aan welke onderwijsbehoeften kom ik
tegemoet?
o Is het voor mij mogelijk om doelen te
clusteren?
o Hoe heb ik de groepjes in mijn klas
samengesteld? Zijn ze steeds hetzelfde
of wissel ik van groepjes om de beste
leeromgeving te creëren?
o Hoe vaak per week krijgen de leerlingen
instructie en/of begeleiding en hoe vaak
werken ze zelfstandig? Maak ik hierbij
gebruik van andere collega’s?
o Hoe zorg ik voor een overzichtelijk
groeidocument dat voor alle
leerkrachten, kinderen en ouders te
overzien is?
o Hoe formuleer ik minimaal 2x per jaar
passende acties om de streefdoelen te
bereiken?

DOEN/REALISEREN
o Welke didactiek heb ik
toegepast?
- Voorkennis ophalen
- De leerstof in stukken
verdelen
- Herhalen, oefenen,
verdiepen
- Leerstrategieën, zoals
vergelijken, classificeren,
overeenkomsten en
verschillen zoeken
o Van welke werkvormen maak
ik gebruik om te
betrokkenheid te vergroten?
- Leerstofgerichte spellen
- Lichaamsbeweging
- Coöperatieve
werkvormen
- Meningsuitingen/
discussies
o Welk verschil in instructie en
leertijd, werkvormen en
verwerking hanteer ik?
o Welke leerprincipes stel ik als
uitgangspunt?
o Welke 21e eeuwse
vaardigheden zet ik in en hoe?
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o

Hoe zorg ik voor een
overzichtelijk
groeidocument dat voor alle
ouders, leerkrachten en
kinderen te overzien is?

o

Hoe formuleer ik voor het einde van het o
schooljaar de doelen en interventies op
groeps- en leerlingniveau en hoe
bespreek ik dit met de opvolgende
leerkracht?
o

o
o
o

Hoe formuleer ik minimaal 2x
per jaar op groeps- en
leerlingniveau voor de
basisvaardigheden
streefdoelen?
Hoe vaak per week werken de
leerlingen zelfstandig? Hoe
bespreek ik dit met hen?
Hoe maak ik verschil in
instructie?
Hoe maak ik verschil in
leertijd?
Hoe bespreek ik aan het einde
van het schooljaar de doelen,
interventies op groeps- en
individueel niveau met de
volgende leerkracht?
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Basisbekwaam o

o

o

Hoe evalueer in minimaal 2x o
per jaar op groeps- en
individueel niveau de
streefdoelen en gekozen
interventies?
Hoe maak ik minimaal 1x per
jaar een diepteanalyse op
groepsniveau?
Hoe betrek ik de executieve o
functies bij de analyse

o

o

o

Aan welke
pedagogische en
didactische behoeften
kom ik tegemoet
(kinderen met
specifieke
onderwijsbehoeften,
bepaalde diagnosen)?
Hoe kan ik de
opbrengsten relateren
aan de executieve
functies?
Welk verschil in
instructie en leertijd,
leerprincipes,
werkvormen en
verwerking hanteer
ik?
Hoe maak ik minimaal
2x per jaar een
analyse van de tussenen eindopbrengsten
van mijn groep in
relatie tot de
aangeboden leerstof?
Hoe maak ik de groei
van leerlingen zowel
productgericht al
procesgericht
zichtbaar voor zowel
leerlingen als ouders?

o
o

o

o
o

o

o
o

Welke executieve functies moet ik
versterken?
Welke verschil in instructie en leertijd,
leerprincipes, werkvormen en
verwerking hanteer ik?
Hoe zorg ik ervoor dat de leerstof past
binnen de totale leerlijn van de groep
en de aansluitende groepen?
Hoe passen mijn acties bij de visie van
school?
Hoe laat ik kinderen zelfsturend en
zelfverantwoordelijk aan hun doelen
werken?
Hoe vaak voer ik
voortgangsgesprekken/
portfoliogesprekken met individuele
kinderen?
Welke hulpmiddelen gebruik ik bij het
voeren van kindgesprekken?
Hoe passen mijn acties bij de visie van
de school?

o

o

o

Welke aanvullende
mogelijkheden kan ik
gebruiken als ik denk aan
extra programma’s.
leermiddelen,
herhalingsstof, software,
etc.?
Hoe vertaal ik op groeps- en
individueel niveau de
streefdoelen en passende
interventies uit de tool
(groepsplan, IOP, plan etc.)
in de operationele planning?
Hoe stimuleer en motiveer ik
de leerling om het geplande
werk uit te voeren en actief
doelen te formuleren?
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Vakbekwaam

o

o

o
o

o
o

o

o

Hoe heb ik de leerlingen
deze doelen verteld en hoe
blijven ze in het vizier?
Hoe stem ik doelen af/
betrek ik de leerlingen bij
het stellen van doelen?
Hoe betrek ik de ouders bij
het stellen van doelen?
Hoe maak ik minimaal 1x
per jaar een diepteanalyse
op school niveau en welke
interventies/doelen op
groepsniveau koppel ik
hieraan?
Hoe betrek ik mijn collega’s
hierbij?
Hoe stel ik doelen op basis
van de analyses
(trendanalyse en diepte
analyse)
Hoe betrek ik mijn collega’s
bij het stellen van doelen
voor leerlingen/
Hoe maak ik zichtbaar dat
de leerlingen eigenaar zijn
van hun leren?

o

o

o

Hoe maak ik minimaal
2x per jaar een analyse
van de tussen- en
eindopbrengsten van
mijn groep in relatie tot
de verdeling van de
leertijd over de leer- en
ontwikkelingsgebieden?
Hoe kan ik ervaringen
delen, leren van en met
elkaar? (kijken bij
elkaar, intervisie)
Hoe zorg ik dat ik
kritisch blijf op
interpretatie van
gegevens

o

o

o

o
o

Hoe kan ik kinderen zelfsturend en
zelfverantwoordelijk aansluitend
doelen laten plannen?
Hoe laat ik kinderen zelfsturend en
zelfverantwoordelijk aan hun doelen
werken?
Hoe vaak voer ik
voortgangsgesprekken/
portfoliogesprekken met individuele
kinderen?
Welke hulpmiddelen gebruik ik bij
het voeren van kindgesprekken?
Hoe passen mijn acties bij de visie
van de school?

o

o

o

o

Hoe vertaal ik op schoolniveau
de streefdoelen en passende
interventies uit de tool (
groepsplan, IOP, plan, etc.) in
de operationele planning?
Hoe zorg ik ervoor dat de
leerling in staat is om
zelfverantwoordelijk zijn
plannen te realiseren?
Hoe zorg ik ervoor dat de
leerling zijn/haar werkwijze
kan toelichten?
Hoe maak ik dit bespreekbaar
binnen het team?
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Omgaan met verschillen
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1. Inleiding
Dit advies is het product van drie jaren (sept 2014-juli 2017) samenwerking in de Community of
Learning (CoL) Omgaan met verschillen. De Community of Learning is een leerwerkgemeenschap met
afgevaardigden van de schoolbesturen in regio Limburg en een afgevaardigde van de Nieuwste Pabo
(dNP) te Sittard, die affiniteit hebben met het thema, om samen onderzoek te doen en kennis te
delen.
De leerwerkgemeenschap wordt gezien als een groep van lerende professionals die zich oriënteren
op een specifiek onderwijsvraagstuk, met de intentie om dat vraagstuk methodologisch, op basis van
een gedegen praktijkanalyse te begrijpen, theoretisch te doorgronden en/of om op basis van
vernieuwende ontwerpen te voorzien in oplossingen voor het gesignaleerde probleem. De
samenwerking binnen de CoL biedt kansen om problematieken structureel aan te pakken.
Het algemene doel van het project Omgaan met verschillen in relatie tot het beleid Passend
onderwijs (ministerie OCW, 2014) is kinderen optimaal bedienen binnen de vastgestelde
ondersteuningsprofielen, zodat er minder uitstroom en meer thuisnabij onderwijs plaatsvindt. Dit
betekent op de eerste plaats dat elke (a.s.) leerkracht handelingsgericht en planmatig kan werken
conform de 1-Zorg-route, en in staat is om in de groep te differentiëren gebruikmakend van een
basis-, verlengde en verdiepende instructie. Op de tweede plaats betekent dit, dat daar waar dit niet
toereikend is, wordt gezocht naar andere innovatie-initiatieven om het onderwijs ‘anders te
organiseren’, om op die manier tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van
kinderen. Het concrete doel van dit project is het in beeld brengen van de noodzakelijke
bekwaamheden die nodig zijn in het kader van Passend Onderwijs in de regio Limburg.
Lag de focus van de CoL in eerste instantie voor wat betreft Omgaan met verschillen vooral op
leerkrachtcommunicatie en -handelen in relatie tot het omgaan met gedrag, in de loop van het
tweede CoL- jaar werd die focus verbreed en kwam de CoL uiteindelijk tot de keuze om een advies te
formuleren naar de curriculumcommissie van de Nieuwste Pabo en het samenwerkingsverband ten
aanzien van de initiële en de inductiefase van de opleiding. Het is van belang om in kaart te brengen
welke kennis, vaardigheden en houdingen nodig zijn voor leerkrachten betreffende omgaan met
verschillen, dit te vergelijken met datgene wat op dit moment aan bod komt, en op basis daarvan
adviezen te formuleren over eventuele aanpassingen in het curriculum, zowel tijdens de initiële
opleiding als tijdens de inductieperiode.
De CoL Omgaan met verschillen heeft een aantal zaken aangepakt:
- Er is een focusgesprek geweest met vertegenwoordigers uit het werkveld. Hierbij is gericht
gekeken naar de competenties. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 2.
- Om na te gaan wat leerkrachten al kunnen hebben we een literatuuronderzoek gedaan. Van
hieruit is een competentiematrix samen gesteld. Dit is verder te lezen in hoofdstuk 3.
- In hoofdstuk 4 is het onderzoek beschreven van Maius, een databank van de Nieuwste Pabo.
- De slotconclusie met de adviezen kunt u vinden in hoofdstuk 5.

De CoL Omgaan met verschillen was samengesteld uit de volgende leden: Astrid Crutzen (Mosalira,
voorzitter) Maurice Thelen (Kindante), Lilian Knooren (Innovo), Janneke Bos (SPOLT), Daniel Fermont
(Swalm en Roer), Debbie Schreuders (DNP), Peter Houwen (kom-Leren) en Giel van Kaam (Movare).
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2. Focusgesprek
Op 10 november 2016 heeft er een focusgesprek plaats gevonden met tien vertegenwoordigers uit
het werkveld; leerkrachten (startende en ervaren leerkrachten), directeuren, schoolopleiders, IB-ers.
In deze verslaglegging is besloten een clustering aan te brengen volgens de indeling kennis,
vaardigheden en houding. Bij elk van de zeven competenties is er namelijk sprake van een
samenhangend geheel van relevante kennis, vaardigheden en houding.
Vanuit de gegevens uit dit gesprek heeft de CoL adviezen geformuleerd. In bijlage I is de volledige
uitwerking van het gesprek opgenomen.

Adviezen uit het focusgroepsgesprek
•
•
•
•

•
•

•

Blijf investeren in de inductieperiode en ga hierover in gesprek met de besturen en de
omgeving.
Projecten als het Doorbraakproject Beginnende Leerkrachten (Educatieve Agenda Limburg)
bewijzen hun waarde en dienen verankerd te worden in beleid.
In de basisscholen wordt van leraren in toenemende mate maatwerk gevraagd. De Nieuwste
Pabo (dNP) dient hier in haar aanbod op te anticiperen.
Studenten aan dNP moeten niet alleen werken aan kennis, maar ook houding en
vaardigheden zijn belangrijk. Ook beginnende leerkrachten moeten blijven werken aan deze
drie gebieden binnen hun eigen ontwikkeling. Daarnaast dient de beginnende leerkracht ook
oog te hebben voor deze gebieden in de begeleiding en ontwikkeling van zijn leerlingen.
Investeer als dNP en bestuur in coaches/mentoren die zowel in de initiële- als in de
inductiefase een rol hebben.
Beginnende leerkrachten zijn vanuit de Pabo gewend om op korte termijn te werken, terwijl
je met leerlingen vaak op de lange termijn werkt. Zeker als het om houding en vaardigheden
gaat. Investeer in eigenaarschap bij studenten en starters. Investeer als starter in
eigenaarschap van kinderen.
Pas het curriculum zo aan, dat er rekening gehouden kan worden met de verschillen tussen
de studenten. Bv. basis-, verdiepings- en remediëringsleerlijn per vakgebied.
In de toekomst wordt van leerkrachten dus gevraagd om:
*
Meer autonomie aan leerlingen te geven waardoor ze zich eerder competent voelen.
*
Meer te observeren, meer vragen te stellen om het leren van leerlingen aan te jagen
en door de leervraag van leerlingen te koppelen aan relevante leermiddelen.
*
Leerlingen hun eigen leren te leren sturen waarbij de leerkracht bewaakt de
voortgang.
*
Kennis te hebben van leerlijnen. De leerkracht is daardoor meer in staat het leren van
kinderen te verbinden aan deze leerlijnen.
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3. Competentieoverzicht literatuuronderzoek
Op basis van literatuuronderzoek is onderstaand overzicht tot stand gekomen. De auteurs in de
bronnen hebben telkens gezocht naar de benodigde leerkrachtcompetenties volgens de inzichten
van verschillende organisaties zoals PABO’s, het ministerie van Onderwijs en Europese Commissies.
Het overzicht kan door professionele coaches gebruikt worden als hulp bij de coaching van startende
leerkrachten.

Competentiematrix Omgaan met verschillen
SBL-competenties
1 Interpersoonlijk

Omschrijving
* Kan een relatie aangaan met leerlingen
* Helpt kinderen bij het opbouwen van sociale vaardigheden
* Kan gesprekken met leerlingen voeren
* Kan groepsdynamiek hanteren
* Kan leerlingen (met beperkingen) betrekken bij (groeps)activiteiten
* Kan gevoel van saamhorigheid creëren
* Heeft vertrouwen in de eigen competenties in het omgaan met verschillen

2 Pedagogisch

* Heeft een positieve houding en hoge verwachtingen t.a.v. diversiteit en
inclusief onderwijs
* Heeft hoge verwachtingen van alle leerlingen en handelt daarnaar
* Staat open voor mogelijkheden en talenten van kinderen
* Kan leerlingen motiveren
* Kan een veilig klimaat creëren
* Kan duidelijke regels hanteren
* Kan het goede voorbeeld geven (rolmodel)
* Kan gezamenlijk doelen, normen en regels stellen
* Is bereid consequent op te treden
* Kan positieve consequenties tonen
* Kan taakgericht gedrag stimuleren
* Kan een zelfstandige houding stimuleren
* Kan aanwijzingen gericht op gewenst gedrag geven
* Voelt zich verantwoordelijk voor (het onderwijs aan) zorgleerlingen
* Is bereid ook (zorg)leerlingen eigen verantwoordelijkheid te geven
* Kan het zelfvertrouwen van zorgleerlingen stimuleren
* Kan (zorg)leerlingen aanspreken op hun gedrag zonder verwijten te maken
* Heeft zicht op de invloed van het eigen handelen op gedrag van
zorgleerlingen
* Heeft kennis van effectieve pedagogische principes
* Heeft kennis van theoretische concepten over de sociaal-emotionele
ontwikkeling en veel voorkomende problemen
* Heeft kennis van de ondersteuningsstructuur van de school en van
mogelijkheden van doorverwijzing naar specialistische vormen van
doorverwijzing.
* Kan speciale onderwijsbehoeften signaleren
* Kan factoren wangedrag en stressfactoren beperken
* Kan agressie ontmoedigen
* Kan gedragsproblemen beïnvloeden via beloning of verlies van privileges
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3 Vakinhoudelijk en
didactisch

* Kan uitdagend lesgeven
* Hanteert actieve didactische werkvormen
* Kan een samenhangend curriculum samenstellen
* Laat leerlingen samenwerken
* Heeft vakinhoudelijke kennis
* Volgt vorderingen van leerlingen permanent, systematisch en kan deze
analyseren
* Heeft kennis van leerlijnen
* Kan het onderwijs afstemmen/differentiëren
* Beschikt over voldoende kennis over beperkingen bij leerlingen
* Beschikt over voldoende kennis over remediërende aanpakken en middelen
* Kan problemen adequaat / speciale onderwijsbehoeften signaleren
* Kan een adequaat plan van aanpak (handelingsplan) maken en bijstellen
* Kan een plan van aanpak uitvoeren en de effecten evalueren
* Kan instructie aanpassen (door deze te verlengen en intensiveren, meer te
expliciteren/structureren en/of door bijvoorbeeld één strategie centraal te
stellen)
* Kan onderwijsarrangementen beoordelen en waarderen en op basis daarvan
bijstellen
* Kan leerlingen als bron inzetten om meer te leren over diversiteit bij henzelf
en leeftijdsgenoten
* Heeft kennis van effectieve didactische principes
* Kan een diagnostisch gesprek voeren
* Heeft kennis van hoe leerlingen leren
* Heeft kennis van theoretische concepten over veel voorkomende problemen
bij het leren van leerlingen
* Kan effectief differentiëren, observeren, interpreteren en problemen
inschatten
* Kan hoge en toetsbare doelen formuleren
* Gaat uit van ontwikkelingsmogelijkheden en krachtbronnen van alle
leerlingen

4 Organisatorisch

* Kan een ondersteunende klassikale omgeving creëren/inrichten
* Kan heterogene groepen formeren
* Is voldoende vaardig in klassenmanagement
* Kan de beschikbare onderwijstijd optimaal gebruiken
* Kan extra structuur aanbrengen voor leerlingen die dat nodig hebben
* Weet de beschikbare tijd zo te gebruiken dat zorgleerlingen extra instructie
en aandacht krijgen
* Kan het onderwijs zodanig plannen en organiseren dat tegemoet kan worden
gekomen aan de diversiteit in de klas
* Kan extra (individuele) ondersteuning organiseren

5 Samenwerken met
collega’s

* Staat open voor terugkoppeling van collega’s
* Is bereid collega’s om advies te vragen over onderwijs aan zorgleerlingen
* Is bereid informatie met collega’s uit te wisselen over zorgleerlingen
* Heeft kennis van de waarde en voordelen van het samenwerken met andere
leraren en onderwijsprofessionals
* Kan in teamverband werken om inclusief onderwijs te realiseren
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6 Samenwerken met
de omgeving

* Kan goed communiceren en samenwerken met ouders
* Is bereid en in staat tot constructief overleg met ouders van zorgleerlingen
* Is bereid tot overleg en samenwerking met externe deskundigen
* Is een effectieve verbale en non-verbale communicator, die kan reageren op
de verschillende communicatiebehoeften van leerlingen, ouders en andere
professionals
* Heeft besef van toegevoegde waarde van het samenwerken met ouders en
families
* Kan ouders effectief betrekken bij het ondersteunen van het leren van hun
kind

7 Reflectie,
ontwikkeling (en visie)

* Kan experimenteren met gedrag
* Is bereid om te veranderen
* Is bereid het eigen handelen ten aanzien van zorgleerlingen te veranderen
* Neemt verantwoording voor de eigen professionele ontwikkeling om een
leven lang te leren
* Kan verbeteracties uitvoeren evalueren en bijstellen
* Werkt vanuit een onderzoekende houding
* Kan systematisch plannen, reflecteren, evalueren en acties aanpassen
* Heeft kennis van methoden en strategieën van het reflecteren op het eigen
werk en prestaties
* Is flexibel in het gebruiken van innovatieve strategieën
* Weet dat hij ertoe doet en is fysiek, emotioneel en cognitief in evenwicht

Rapportages literatuuronderzoeken:
•

Smeets, E., Ledoux, G., Regtvoort, A., Felix, C., & Mol Lous, A. (2015). Passende competenties
voor passend onderwijs. Onderzoek naar competenties in het basisonderwijs.
Nijmegen/Amsterdam/Leiden: ITS/Kohnstamm Instituut/Hogeschool Leiden.

•

Schram, E., Meer, F. van der, & Os, S. van (2012). Omgaan met verschillen: (g)een kwestie van
maatwerk. Naar een doorgaande lijn in de toerusting van leraren voor passend onderwijs.
Enschede: SLO.
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4. Onderzoek Maius Initiële fase ‘Omgaan met verschillen’
Inleiding
De Nieuwste Pabo registreert alle doelen uit het curriculum van jaar 1 t/m 4 in het programma
Maius, een databank. De doelen zijn beschreven per vak, gerelateerd aan de SBL-competenties, de
Dublin descriptoren, de piramide van Miller en de kennisbases. Maius is ingezet als hulpmiddel om
een overzicht te hebben van het curriculum van de Nieuwste Pabo. In het kader van de CoL is er
onderzoek gedaan naar de doelen binnen Maius gericht op het gebied Omgaan met verschillen. Het
vereist enige kennis van zaken en enige scholing om de juiste doelen te filteren uit het programma.
Middels dit onderzoek is er getracht een duidelijk beeld te krijgen van welke kennis en vaardigheden
er worden aangeboden tijdens de initiële fase van leraren in opleiding op de Nieuwste Pabo. De
nieuwste Pabo werkt in de majorfase met thema’s. In de uitwerking ‘Onderzoek Maius’ (bijlage II) zal
naar aanleiding van dit onderzoek per thema een beschrijving gegeven worden van het thema vanuit
de ‘bril’ omgaan met verschillen. Vanuit dit onderzoek zijn er door de CoL opmerkingen, vragen en
adviezen geformuleerd. Allereerst zijn deze puntsgewijs uitgewerkt en vervolgens geclusterd.
Doelen Maius
- Doelen zijn over het algemeen dekkend. Bijna alle (bij de CoL bekende) theorie/
vaardigheden /onderwerpen betreffende Omgaan met Verschillen worden
besproken/worden aangeboden.
- Veel doelen zijn niet duidelijk omschreven.
- Doelen zijn soms te ambitieus geformuleerd.
- De doelen in Maius worden geschaald in de Piramide van Miller. Op welk niveau de doelen
worden getoetst, is belangrijk voor de mate van handelen in de praktijk. Bij enkele doelen is
de vraag of het niveau ‘weten’ of ‘weten hoe’ wel voldoende is om uiteindelijk goed in de
praktijk te kunnen handelen.
- In hoeverre zijn theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld? Worden de doelen op de meest
ideale wijze getoetst om deze koppeling te waarborgen? Komen de ‘te behalen’ doelen terug
in de praktijk?
- Doelen Pabo 3 en 4 ontbreken grotendeels in Maius.
- Belangrijk om te actualiseren zodra onderdelen aangepast worden, zoals de doelen bij
specifieke thema’s en de nieuwe beroepsproducten in 2016-2017.
Concrete adviezen:
- Doelen moeten SMART geformuleerd worden. Maak gebruik van actieve werkwoorden van
van Berkel.
- Ook de doelen van Pabo 3 en 4 moeten opgenomen worden in Maius.
- Check of het niveau van toetsing overeen komt met de doelen.
- Check of de generieke kennisbasis gedekt wordt rondom Omgaan met verschillen.
Werkplekleren
Vragen die uit de analyse van Maius naar voren kwamen: Wat is de taak van de mentor,
schoolopleider, SLB-er en vakdocent gezien vanuit de doelen? Wie beoordeelt welk doel? Welke
feedback, op welke wijze en hoeveel feedback wordt er gegeven? In hoeverre worden mentoren
geschoold om de student te coachen op de gevraagde doelen Omgaan met verschillen? Geven de
mentoren voorbeelden van good practice in de praktijk? Zijn deze inhouden ook onderdeel van de
mentorencursus? Maakt het volgen van de mentorencursus iemand een bekwaam mentor/ coach of
kunnen we niet beter toe naar gespecialiseerde coaches met kwaliteit gericht op de inhoud als het
gaat om omgaan met verschillen? Een onderdeel van de taak van de schoolopleider is het coachen
van mentoren. Werkt dit in de praktijk en wat hebben de schoolopleiders nodig om dit Omgaan met
verschillen specifiek te maken? Wordt er goed gekeken naar de kwaliteit van opleidingsscholen?
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Concrete adviezen:
- De taakverdeling binnen ‘Opleiden in school’ zou nog eens goed tegen het licht gehouden
moeten worden binnen bijvoorbeeld de taaknetwerkgroep.
- Er zou beter gemonitord moeten worden of de schoolopleider de mentoren voldoende
coacht op begeleiding van studenten, het voeren van feedbackgesprekken, het helder krijgen
van de beoordelingscriteria, de inhouden van het curriculum. Wij zien hier mogelijkheden
tijdens de themabijeenkomsten op de Pabo.
- Het helder formuleren, hanteren en bewaken van kwaliteitscriteria voor schoolopleiders,
SLB’ers en mentoren.
- Het in beeld brengen van ‘goede’ mentoren met specifieke kwaliteiten zou een taak kunnen
zijn van de (bovenschoolse) schoolopleiders. Zo kunnen betere matches gemaakt worden
tussen leervragen van studenten en de stageplek. Bij het plaatsen van studenten uitgaan van
de behoeftes en leervragen van de studenten.
- Laat de schoolopleider 1 keer per jaar een bijeenkomst organiseren met de studenten en de
mentoren m.b.t. omgaan met verschillen. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om
curriculum (Pabo) en de specifieke praktijksituatie van een school met elkaar te verbinden.
Het is raadzaam dat ook hier de SLB’er bij aanwezig is, zodat de koppeling te maken is. Hier
zou de Pabo het voortouw in kunnen nemen.
Beklijven leerstof
Vragen die uit de analyse van Maius naar voren kwamen: De vraag is in hoeverre de aangeboden stof
‘beklijft’? Is het eenmalig aanbieden voldoende of is herhaling en verdieping nodig? Welke houding
hebben studenten? Een houding als ‘leren voor een toets’, zorgt ervoor dat getoetste kennis weer
verdwijnt. Worden de juiste leerstrategieën aangeboden in de lessen door de docenten? Op welke
wijze maken studenten zich de stof zich eigen? Hoe wordt het onderwijs vormgegeven/ aangeboden
door de docenten van dNP op het gebied van Omgaan met verschillen.
Zetten docenten in op verschillende leerstijlen van studenten? Is er mogelijkheid voor flexibilisering?
Zijn docenten op de hoogte van de doorgaande lijnen en de samenhang in het curriculum? Er is niet
bewust een lijn Omgaan met verschillen beschreven.
Concreet advies:
Onderzoek door de curriculumcommissie naar de mate waarin de leerstof rondom omgaan met
verschillen beklijft, herhaling nodig is, verdiept dient te worden en gedifferentieerd aangeboden kan
worden. Beschrijf een expliciete doorgaande lijn Omgaan met verschillen.
Curriculum
Komen de doelen in thema 5 bijvoorbeeld niet te vroeg? Communiceren met kinderen is belangrijk in
thema 1. Dit onderdeel moet bijvoorbeeld in een latere fase uitgediept worden. Herhalen en
verdiepen van onderdelen/ leerlijnen is wellicht wenselijk. Het voeren van kind/leergesprekken komt
niet terug in het curriculum.
Concrete adviezen:
- Het voeren van kind/leergesprekken zou een vaste plek moeten krijgen in de initiële fase,
maar zou ook terug moeten komen in de inductiefase. Omdat een leerkracht er dan pas echt
ervaring mee op kan gaan doen.
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Grondhouding
De juiste grondhouding is niet te vangen in criteria waaraan je voldaan moet hebben. Bij
grondhouding denken wij aan: een professionele houding, kennis van zaken, een onderzoekende
houding, samenwerkende houding, reflectief vermogen, interpersoonlijke vaardigheden en open
staan voor een leven lang leren. Op welke manier wordt de ontwikkeling van de juiste grondhouding
gemonitord gedurende de jaren?
Concreet advies:
Maak expliciet op welke wijze de juiste grondhouding ontwikkeld wordt en hoe deze gemonitord
wordt door de opleiding.

Gedrag
Omgaan met gedrag blijft aandachtspunt als het gaat over de vaardigheid Omgaan met verschillen.
Dit heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling en het leren (h)erkennen van de eigen processen
en die van “de ander”. Dit is moeilijk om in het initiële curriculum duidelijk aan te bieden. Dit leren
leerkrachten voornamelijk in de praktijk waarbij de ondersteuning van professionele coaches
wenselijk is om diepgang en borging te krijgen. Deze coaches zouden gecertificeerd moeten zijn en
gedegen kennis moeten hebben van het beroep en de specifieke thema’s.
Concrete adviezen:
- Schoolbesturen zouden professionele coaches moeten inzetten om startende leerkrachten
op pedagogisch vlak goed te coachen.
- Er moeten duidelijke eisen geformuleerd worden voor een professionele coach. Hiervoor kan
input gevraagd worden bij de CoL Beginnende leerkracht.
Inductiefase
Vragen die uit de analyse van Maius naar voren kwamen: Is de focus in de initiële fase betreffende
inhouden omgaan met verschillen niet te breed? Krijgen studenten de mogelijkheid om zich te
verdiepen? Omgaan met leerproblemen/ gedragsproblemen wordt ‘aangestipt’ in curriculum.
Specifieke verdieping dient een plek te krijgen tijdens de inductiefase.
Concreet advies:
Met de komst van de inductiefase en de nieuw ingevoerde niveaus van bekwaamheid,
basisbekwaamheid en vakbekwaamheid, is de mogelijkheid om bepaalde inhouden in de inductiefase
uit te diepen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan orthopedagogische en orthodidactische inhouden
betreffende omgaan met verschillen.
Database
Concreet advies:
Ons advies is dat vanuit dNP een database komt waarin info opgezocht kan worden.
Het doel van deze database is het inrichten en opbouwen van een toegankelijke digitale bibliotheek.
Deze is toegankelijk voor studenten tijdens en na hun opleiding en wordt gevuld met bijvoorbeeld
relevante theorie, praktijkvoorbeelden, good practice, werkstukken, onderzoeken, lectoraten etc.
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5. Slotconclusie
De CoL Omgaan met verschillen komt in hun slotconclusie tot een vijftal adviezen:
1. Het is voor de ontwikkeling van start- naar vakbekwame leerkrachten op het gebied van
omgaan met verschillen, noodzakelijk om maatwerk te bieden. Harde criteria zijn hierbij niet
te formuleren. Wel kan gebruik gemaakt worden van de competentiematrix Omgaan met
verschillen uit hoofdstuk 3. Wij zijn van mening dat een gepersonaliseerd
ontwikkelingsaanbod voor startende leerkrachten noodzakelijk is.
Wij adviseren dat de onderwijsbesturen een aanbod realiseren op het gebied van
professionele coaching van startende leerkrachten op het ontwikkelen van een vakbekwame:
o grondhouding
o klassenmanagement en organisatie
o kennis en het gebruik van leerlijnen t.b.v. het vergroten van
de differentiatiecapaciteit
2. Uit het curriculum, zoals dat in Maius is beschreven, trekken we de conclusie dat het aanbod
van de Nieuwste Pabo op het gebied van omgaan met verschillen dekkend is. De doelen zijn
wat betreft frequentie, herhaling en borging, volgens ons echter zeer ambitieus. Het vraagt
echter verder onderzoek om te achterhalen of het aanbod in relatie tot tijdsinvestering, voor
de studenten voldoende is om de te ontwikkelen vaardigheden op het gebied van omgaan
met verschillen te internaliseren.
3. Omgaan met verschillen vraagt van leerkrachten dat ze professioneel vaardig zijn in het
voeren van kind- en leergesprekken. Dit komt tijdens de initiële fase niet of nauwelijks aan
bod en vraagt om een specifiek aanbod in de initiële én de inductie fase.
4. In het onderwijsveld bruist het op dit moment van ontwikkeling; in toenemende mate zien
we scholen die worstelen met het leerstofjaarklassensysteem (de gemiddelde leerling
bestaat niet en aansluiten bij de leerling werkt beter dan uitgaan van de leerstof). Het is
belangrijk om als dNP hierop niet alleen aan te sluiten, maar juist hierop voor te sorteren
door in de opleiding tijd en ruimte te hebben voor andere onderwijsconcepten, andere
manieren van organiseren.
De leerkracht van de toekomst (zeer nabije toekomst) is niet meer alleen de drager van
kennis die moet worden overgebracht op kinderen die deze kennis nog niet hebben. De
leerkracht van de toekomst wordt meer “makelaar in kennis”. Vanuit de persoonlijke
leerbehoeften van leerlingen en vanuit gedegen kennis van leerlijnen faciliteert en
ondersteunt de leerkracht leerlingen in hun leren.
5. Op het moment dat je zaken gaat overhevelen van de initiële naar inductiefase, is het van
belang dat ook àlle startende leerkrachten gebruik kunnen maken van het aanbod in de
inductiefase. Dit dient in het convenant vastgelegd te worden. Besturen dienen te zorgen
voor aanbod binnen de inductiefase.
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Bijlage I: Uitwerking verslag focusgroepsgesprek van 10 november 2016
Hieronder de uitwerking van het focusgesprek met tien vertegenwoordigers uit het veld;
leerkrachten (startende en ervaren leerkrachten), directeuren, schoolopleiders, IB-ers.
De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens het gesprek zijn verwerkt in een tabel volgens de driedeling
houding, vaardigheden en kennis.

Houding
Startende leerkrachten
moeten leren verder te
kijken dan de methode.

Als je als starter een
onderzoekende houding
aanneemt, leer je in de
praktijk.
Je dient je in het voeren
van kindgesprekken te
verdiepen en naar
kinderen een open
houding aan te nemen.
Vraag vooral ook aan het
kind wat het nodig heeft.
Voor docenten op dNP
geldt ook: “Teach what you
preach. Geef het goede
voorbeeld voor studenten.
B.v. als het thema gaat
over coöperatieve
werkvormen, gebruik deze
dan als docent van dNP
ook in je eigen lessen, zo
ook met passend, boeiend
etc.
Als stagiaire maar ook als
starter wil je graag serieus
genomen worden.

Vaardigheden
Vaardigheden m.b.t.
klassenmanagement zijn er
wel maar missen nog
verdieping.
Ik heb als startende
leerkracht hulp nodig om
verder te groeien in de SBL
competenties.

Kennis
Inhoudelijk didactische
kennis moet nog groeien.
Hier is verdieping nodig.

De vaardigheid ontwikkelen Kennis over het voeren van
van het voeren van
kindgesprekken doe je niet
kindgesprekken leer je in de op op dNP.
praktijk.
Ga in gesprek met je
kinderen.

Welke kennis heb ik als
starter nodig om de leerling
“echt te zien”.

Innovatieve kracht van dNP
moet beter. Meer
voorsorteren op wat er op
dit moment aan
ontwikkeling in onderwijs
plaatsvindt.
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Wat is de hulpvraag van
deze leerling en wat vraagt
dat van mij?
Leer je klas omgaan met
het feit dat er verschillen
zijn.
Omgaan met verschillen
vraagt om een open
houding en vooral een
onderzoekende houding
van de starter, een
proactieve houding.

Ga uit van de
leerling/leerlijn en niet van
de leerstof.
Als startende leerkracht
stel je veel vragen.

Leer je klas omgaan met het Leer je klas omgaan met het
feit dat er verschillen zijn.
feit dat er verschillen zijn.
dNP moet meer aansluiten
bij de kennis die nodig is
om OMV goed vorm te
geven.

Ga uit van de
leerling/leerlijn en niet van
de leerstof.
Differentiatie: De drie
aanpakken zijn niet meer
afdoende.

Als starter leren denken in
leerlijnen en niet in half uur
rekenen half uur taal enz.
Ga uit van de
leerling/leerlijn en niet van
de leerstof.
Er is meer kennis nodig over
andere concepten en wat
dat dan vraagt van de
leerlingen en van de
startende leerkracht

Stimuleer een
onderzoekende houding en
het stellen van veel
(kritische) vragen.

Wees als starter gericht op
contact met je collega’s,
ook als dat tijd vergt.
Stel je gerust kwetsbaar
op. Alleen dan kom je in de
leerstand.
Pas voortdurend
zelfreflectie toe, werk met
persoonlijke doelen, stuur
bij en vraag waar nodig
om hulp.

Hoe breng ik als starter de
onderwijsbehoefte van mijn
klas/groep/leerlingen in
kaart?

Hoe breng ik als starter de
onderwijsbehoefte van mijn
klas/groep/leerlingen in
kaart?
Het doorbraakproject geeft
je de nodige verdiepende
kennis en voegt echt toe.

De vaardigheden die bij
ander gedrag horen zijn
vaak moeilijk.
Werk aan de relatie met
zowel je leerlingen als met
hun ouders.

Kennis over gedrag is
belangrijk.
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In algemene zin, een goede leerkracht:
•
•
•
•
•
•

Ziet de kinderen, neemt ze serieus, vraagt wat ze nodig hebben en gaat met ze in gesprek.
Is authentiek, echt en oprecht, biedt structuur, activeert leerlingen en geeft leerlingen het
gevoel dat ze ertoe doen
Is empathisch, vriendelijk maar ook duidelijk
Werkt preventief ook qua gedrag, benadert leerlingen altijd positief, is uit op een goede
relatie met leerlingen, ouders en collega’s
Is voortdurend gericht op: “Wat kan ik hieraan doen”?
Doet aan zelfreflectie
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Bijlage II Onderzoek Maius Omgaan met verschillen
Pabo 1 en 2
Thema 1. Communiceren met kinderen.
De student krijgt oog voor basisschoolkinderen, zicht op de leef en belevingswereld van
basisschoolkinderen en leert de basisprincipes van het communiceren van en met kinderen kennen
en gebruiken. De student leert individuele en groepsgesprekken voeren met kleine groepjes
kinderen en toont hierbij oog voor het kind en reflecteert op zijn eigen communicatie, de
communicatie van medestudenten en kinderen.
Vanuit een onderzoekende houding stemt de student zijn eigen communicatie af op de behoeften
van kinderen. De student wordt zich bewust van zijn eigen taalgebruik, waardoor hij bezig is met zijn
eigen taalgebruikersbewustzijn.
Thema 2: Leren en onderwijzen.
De student ontwikkelt vaardigheden om doelstellingen te kunnen formuleren, behorende bij
onderwijsactiviteiten gericht op handelen, inhoud en didactiek.
De student pendelt tussen en kan didactische routes maken tussen leerstof, leefwereld en leerlingen.
Formuleert, stelt onderwijskundige doelen "op maat" bij en vast.
De student leert zichzelf (beter) kennen op het gebied van normatieve professionaliteit;
bewustwording waarden en normen.
De student ontwikkelt aandacht voor de leerlijnen van de cognitieve vakken, krijgt inzicht in
didactische werkvormen en de daarbij behorende psychologische achtergronden en wordt zich
bewust van leerproblemen en leert de beginsituatie te bepalen.
De student leert leerprocessen te begeleiden door het stellen van goede vragen. De student ziet wat
er gebeurt in zijn of haar groep, luistert naar kinderen en reageert adequaat.
De student wordt zich bewust van de verschillen tussen leerlingen, ontwikkelt vaardigheden om een
brug tussen de leef en werkwereld in de school en de leef en belevingswereld van de leerlingen te
realiseren en speelt in op hun interesse en motivatie.
Thema 3: Krachtige leeromgeving.
De student heeft kennis van de leerlijnen rekenen en wiskunde.
De student geeft ruimte aan de eigen onderwijsbehoeften v.d. leerlingen en maakt gebruik van
activerende didactiek die aanzet tot samenwerken, coöperatief leren en experimenteren.
De student leert verschillende leervormen hanteren, waarbij rekening wordt gehouden met
verschillende leerstukken, eigen oplossingsstrategieën en creativiteit.
De student kan de uitgangspunten uitleggen van opbrengstgericht leren en deze vertalen in
leeractiviteiten waarin leerlingen betrokken en actief zijn.
Doel uit de generieke kennisbanken; de aankomende leerkracht kan beredeneerde doelgerichte
onderwijsactiviteiten ontwerpen uitvoeren en evalueren waarbij recht wordt gedaan aan de
verschillen in talenten van kinderen en studenten.
Doelen in thema 3 zijn echter niet specifiek gericht op de verschillen van kinderen en studenten puntje van kritiek.
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Thema 4: Ruimte voor talenten.
De student heeft kennis van leerlijnen lezen en taal. De student gebruikt de door hem opgespoorde
verschillen tussen kinderen en jongens en meisjes bij het ontwerpen en uitvoeren van zijn lessen.
De student kan een methode les adaptief maken en uitvoeren waarbij het oorspronkelijke lesdoel
gehaald wordt.
De student kiest onderwijsbehoeften die adaptief aansluiten bij meervoudige intelligentie (MI) en de
basisbehoeften van adaptief onderwijs.
De student kan aan de hand van het eigen profiel (Midas) conclusies trekken ten aanzien van het
eigen leren en m.b.t. het lesgeven aangeven welke activiteiten in het onderwijs matchen.
De student kiest inhouden die passen bij het ontwikkelingsmogelijkheden van de groep.
De student heeft in het ontwerp van de groep bewust gebruik gemaakt van observatiegegevens.
De student krijgt beeld en kan inspelen op NW&T talenten van kinderen. (Hoe? MI?)
De student kan door observatie het gedrag van kinderen ontwikkelingsniveau gerelateerd
interpreteren en hier conclusies aan verbinden in het lesgeven.
De student kan vanuit de cyclus van planmatig handelen een relatie leggen tussen waarnemen ,
observeren, interpreteren en registreren.
Conclusie:
Er is in dit thema veel aandacht voor adaptief onderwijs. Wat krijgen studenten aangereikt om de
verschillen tussen kinderen, jongens en meisjes op te sporen? Veel aanbod op gebied van
meervoudige intelligentie (MI). Vraag is of MI de leidraad is in het omgaan met verschillen?
Tip voor Maius; Doelen in de zin van "de student geeft aan....." moeten specifieker geformuleerd
worden. ( bijv.: de student geeft aan dat er toetsen beginnende geletterdheid bestaan en dat er
observaties gemaakt kunnen worden en dat de doelen beginnende geletterdheid hierin thuis horen)
Thema 5: Talent voor ontwikkeling.
De student kan in het kader van niveau 1,2 en 3 kwantitatieve en kwalitatieve gegevens planmatig en
met de juiste middelende verzamelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Deze gegevens
analyseren en de conclusies gebruiken bij het ontwerpen en verzorgen van het onderwijs. De student
hanteert het IGDI- model, signaleert en analyseert leesproblemen, beargumenteert a.d.h.v.
specifieke instrumenten t.b.v. specifieke aanpak bij dyslexie, Nt2 en technisch lezen. De student kan
de 1-zorgroute uitleggen en beschrijven en kan vormen van differentiatie inzetten. De student kan
kenmerken van pedagogisch handelen beschrijven en kan gesprekstechnieken en gespreksvormen in
de praktijk uitvoeren. De student voert activiteiten uit die bij de leerlingen aantoonbaar
competentie, autonomie en relatie bevorderen en organiseert de les zodanig dat er ruimte is voor
verlengde instructie, waarbij overige leerlingen taakgericht en zelfstandig werken. De student kan
a.d.h.v. toets gegevens niveauverschillen bij rekenen herkennen, kwantitatief en kwalitatief
analyseren en het onderwijsaanbod en de instructie aanpassen aan de onderwijsbehoefte van de
leerling.
Opmerking; Studenten zijn in deze fase nog heel erg bezig met "de eigen houding" i.p.v. de stap al
maken naar de onderwijsbehoeften van de ll. Ze zoeken nog naar hun eigen onderwijsbehoefte
m.b.t. hoe kom ik over, hoe sta ik voor een groep en hoe houd ik me staande? Overweging: Thema 5
later plaatsen in het curriculum?
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Thema 6: Van Peuter tot Puber
De student kan per leeftijdscategorie minimaal drie kenmerken en de samenhang beschrijven op
cognitief, sociaal emotioneel en fysiek gebied. Aansluitend bij de bewegingswereld van de doelgroep.
De student kan vanuit verkregen inzicht van de ontwikkelingsgebieden zijn onderwijsactiviteiten
afstemmen op de leeftijd van de leerlingen. M.n. met betrekking tot het vormgeven tot instructie,
interactie en klassenmanagement. De student maakt een lesvoorbereiding waarbinnen rekening
wordt gehouden met de specifieke behoeftes van de leeftijdsgroep. De student is op de hoogte van
de leerlijnen meetkunde, het en kan de referentieniveaus bij meetkunde toelichten. De student zorgt
ervoor dat zijn taalgebruik is afgestemd op het niveau van de leerlingen en is op de hoogte ban het
ontwikkelingsgebied morele vorming

Thema 7: Schoolomgeving en maatschappij:
De student maakt gebruik van verschillende werkvormen en begeleidingswijzen om gedeelde of
zelfsturing te bevorderen en helpt individuele kinderen met leertaken af te ronden. De student
vergelijkt de eigen opvoedingsstijl met die van anderen en herkent opvoedingsstijlen in
praktijksituaties. De student kan opvoedingsdoelen binnen verschillende culturen omschrijven en
herkent zijn professionele communicatie in verschillende situaties.
(Er zit nog niet alles in thema 7. Alleen menswetenschappen en werkplek leren)
Thema 8: Schoolvisie.
De student kan handelingsgericht observeren en werken en kan vervolgactiviteiten ontwerpen op
grond van HGW volgens de cyclus observatie, actie en reactie. De student herkent de verschillende
ontwikkelingsniveaus van spel, taal en constructie en kan inspelen op verschillende niveaus en op de
zone van de naaste ontwikkeling. De student kan de relatie aangeven tussen de inzet van
ontwikkelingsmaterialen en de zorgbehoefte van kinderen.

Pabo 3 en 4
Thema 9: Boeiend onderwijs
Oude kind
De student kan verschillende soorten observaties toepassen en heeft kennis van de
ontwikkelingsgebieden van het oude kind. De student kan de beschermende en de belemmerende
factoren beschrijven en kan n.a.v. allerlei soorten observaties conclusies trekken, gekoppeld aan de
probleembeschrijving die gericht is op de aanpak van het kind.
Alleen de doelen van zorg en werkplekleren zijn verwerkt in Maius.
Jonge kind
De student kan verschillende soorten observaties toepassen en heeft kennis van de
ontwikkelingsgebieden van het jonge kind. De student kan de verschillende
ontwikkelingsperspectieven/ ontwikkelingslijnen van het jonge kind beschrijven en herkennen. De
student kan de beschermende en de belemmerende factoren beschrijven en kan n.a.v. allerlei
soorten observaties conclusies trekken, gekoppeld aan de probleembeschrijving die gericht is op de
aanpak van het kind.
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Aandacht voor handelingsgericht observeren. De student herkent de verschillende
ontwikkelingsniveaus van spel, taal en rekenen/wiskunde. Hij kan inspelen op de verschillende
niveaus in de zone van de naaste ontwikkeling.
De student kan vervolgactiviteiten ontwerpen op grond van HGW volgens de cyclus observatie, actie
en reactie. De student kan de relatie aangeven tussen de inzet van ontwikkelingsmaterialen en de
zorgbehoefte van de kinderen.
Alleen de doelen van zorg en werkplekleren zijn verwerkt in Maius.
Scholier
Geen specifieke informatie omgaan met verschillen.
Thema 10: passend onderwijs
Het jonge kind
De student kan theoretische kennis met betrekking tot de verschillende ontwikkelingspsychologische
gebieden (cognitief, sociaal-emotioneel en moreel) in relatie tot de totale ontwikkeling van het jonge
kind beschrijven en herkennen in de praktijk.
De student is in staat handelingsgericht te observeren om de zone van de naaste ontwikkeling van
het jonge kind te kunnen inschatten. Daarnaast kan hij geregistreerde gegevens van het jonge kind
analyseren en begrijpen om vervolgens een beredeneerd, passend en doelgericht aanbod te
ontwerpen. Hij ontwerpt boeiend en ontwikkelingsgerichte begeleide activiteiten die aansluiten bij
de ontwikkelingsniveaus van de kinderen.
De student ontwerpt uiteindelijk in thema 10 een (thematisch) groepsplan volgens de 1-zorgroute/
HGW op basis van een door hem gemakt groepsoverzicht waarin de onderwijsbehoeften van het kind
in kaart zijn gebracht. Hij leert de stappen waarnemen, begrijpen en plannen uit de 1-zorgroute goed
in te zetten. Hij stemt zijn klassenmanagement af op het groepsplan. Ook onderdeel binnen thema
10 is het kennismaken met neuropsychologische- wetenschappelijke inzichten om vanuit deze optiek
beredeneerd te kiezen voor een specifieke onderwijsaanpak.
Alleen de doelen van zorg en werkplekleren zijn verwerkt in Maius.
Werkplekleren jonge kind/ oude kind en scholier thema 10:
De student verzorgt Passend onderwijs zodat het aansluit bij de instructiebehoefte van de leerlingen.
De student verzorgt passend onderwijs dat aansluit bij de pedagogische behoefte van leerlingen en
kan
in drie niveaus differentiëren bij taal, rekenen en lezen.
Alleen de doelen van zorg en werkplekleren zijn verwerkt in Maius.
Thema 11: Opbrengstgericht werken
Oude kind/ scholier
De student kan didactische en pedagogische onderwijsbehoeften van kinderen in kaart brengen en
beschrijven hoe de leerlijnen van de instrumentele vakken verlopen.
De student kan op basis van toets analyse observaties, producten van kinderen en theorie verklaren
waar de leerling zich op de leer- en ontwikkelingslijnen bevindt.
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Jonge kind
De student is in staat handelingsgericht te observeren om zodoende te kunnen inschatten of het kind
speciale ontwikkelingsbehoeften heeft. De studenten is in staat zijn didactisch en pedagogisch
handelen af te stemmen op de speciale ontwikkelingsbehoeften. Hij kan passend onderwijs
ontwerpen voor kinderen voor kinderen met speciale ontwikkelingsbehoeften speciale aandacht
voor rekenen en taal. De student heeft kennis van orthopedagogische en orthodidactische gebieden
en heeft handvatten om zijn handelen op deze specifieke behoeften af te stemmen. Op de werkplek
gaat de student aan de slag met het groepsplan en geeft hij 1 week boeiend, passend en
opbrengstgericht onderwijs.
Thema 12 (Minoren), 13 en 14 (Vakspecialisatie) worden nog verder ingevuld in Maius.
Thema 15 en 16: LIO
Werkplek leren
De student houdt rekening met de aard van en de verschillen tussen leerlingen en betrekt leerlingen
bij het scheppen van een veilig leer en leefklimaat. De student sluit aan bij de pedagogische en
didactische onderwijsbehoeften van het kind en begeleidt en stimuleert het kind om het beste uit
zichzelf te halen.
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Pesten
Beleidsnotitie CoL Pesten
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Inleiding
Het doel van de Community of Learning (CoL) “Pesten” is leraren toe te rusten om de
pedagogische opdracht van de school structureel om te zetten in de praktijk en in dat kader
met pestproblematiek om te gaan. Dat betekent dat (aanstaande leerkrachten)
vaardigheden en instrumenten hebben om pestproblematiek te voorkomen, te signaleren,
te bespreken, te verminderen of op te lossen. Belangrijk is het besef dat optreden
teambreed nodig is en dat elke leerkracht daar een bijdrage aan levert. Verder is het van
belang bovenschools samen te werken en uit te wisselen, om op die wijze sterke verbanden
te scheppen die een structurele aanpak van pesten borgen.
In deze beleidsnotitie wordt kort ingegaan het verwerven van vaardigheden en training
‘Pesten’ .

1. Preventief en curatief
De CoL ‘Pesten’ levert een bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en leerkrachten op
het gebied van omgaan met pestgedrag, zowel preventief als curatief.
Pestproblematiek valt of staat met het scheppen van een goed pedagogisch klimaat in de
klas. Kiezen voor alleen de invalshoek ‘pestgedrag’ is te eenzijdig en vooral gericht op het
bestrijden van symptomen.
Het advies is: “Bouw en werk eerst aan groepsdynamiek”, want op die manier werk je
preventief.
Om leerkrachten te helpen bij het voorkomen en bestrijden van pestgedrag, is het van belang
om zicht te krijgen op wat leerkrachten exact moeten kennen en kunnen. Dit is omschreven
in termen van competenties van start-, basis- en vakbekwaam en verder uitgewerkt in
paragraaf 2. Op basis van deze competenties is een training ontworpen voor de basis- en
vakbekwaameidsfase, waarvan de opzet in paragraaf 3 is terug te vinden. In 2016-2017 is de
eerste pilot van de training uitgevoerd, waarbij de training was gespreid over twee leerjaren.
De inhoud van deze bijeenkomsten is terug te vinden in bijlage 2. Op basis van een evaluatie
is de training aangepast en in 2017-2018 uitgevoerd binnen één leerjaar.
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2. Vereiste competenties voor start-, basis- en vakbekwaam
In onderstaande tabel staan de competenties omschreven voor basis-en vakbekwaam.
Tabel:

Gedragsindicatoren per fase

Competenties

Basisbekwaamheidsfase

Vakbekwaamheidsfase

Competentie 1
Interpersoonlijk competent

- Ben je in staat om pesten te signaleren?
- Kun je in overleg met collega’s het
pestprobleem bespreken en acties
uitzetten?
- Breng jij je eigen groep in kaart met
objectieve criteria?
- Herken je de fasen van groepsvorming
binnen je eigen groep en kun je vanuit de
beginsituatie van de groep positieve
groepsvorming duiden?

- Kun je acties initiëren wanneer je pestgedrag
signaleert?
- Reflecteer je op je eigen handelen?
- Ben jij je bewust van je eigen standpunten t.a.v.
pesten en conformeer jij je aan school specifieke
waarden en normen?

Competentie 2
Pedagogisch competent

- Kun je aan een positieve groepvorming
werken?
- Betrek je leerlingen bij deze
groepvorming en maak je leerlingen
bewust van hun mogelijkheden wat betreft
invloed en verantwoordelijkheid?
Ben je duidelijk en consequent bij het
hanteren van gedragsregels?

- Herken je de problemen bij een groepsvorming
die niet positief verloopt op groeps-en
kindniveau en kun je curatieve acties hierbij
initiëren?
- Garandeer jij je veiligheid en vertrouwen voor
alle leerlingen?
- Benoem jij je gedrag en ondersteun je
veranderingen?

Competentie 3
Vak en didactisch

- Kun je een goede beginsituatie bepalen
en ken je de randvoorwaarden?
- Kun je alle rollen binnen de groep
onderscheiden, herkennen en benoemen?
- Ben je in staat om pesten te signaleren?

- Kun je de rollen binnen de groep aansturen:
focus op pester en slachtoffer?
- Kun je rollen binnen de groep ombuigen: focus
op de omstanders?
- Handel je bij (digitaal) pesten in overleg met
collega?

- Kun je deelnemen aan een gesprek van
een collega met slachtoffers, pesters en
ouders?
- Kun je gebruik maken van de relatie met
de vertrouwenspersoon en de antipestcoördinator?
- Weet je hoe je het pestprotocol van je
school kan gebruiken?
- Kun je het huidige pestprotocol van je
school uitvoeren?
- Heb je weet van je rol, je taak en
verantwoordelijkheid van jou als leerkracht
en weet je hoe je
dat hanteert ten aanzien van pestgedrag?
- Heb je weet van juridische achtergronden
t.a.v. handelen bij pestgedrag?

- Kun je gesprekken leiden met pesters,
slachtoffers, ouders en collega’s?
- Kun je het pestprotocol actualiseren met
collega’s?

Competentie 4
Organisatorisch
Competentie 5
samenwerken met
collega’s

Competentie 6
samenwerken met de
omgeving
Competentie 7
reflectie en professionele
ontwikkeling

- Kun je volgens de PDCA-cyclus kinderen
monitoren om pesten en sociale veiligheid te
realiseren?
- Kun je de school op pestgedrag monitoren?
- Kun je de know how ten aanzien van je rol/taak
en verantwoordelijkheid van jou als leerkracht
bij pestgedrag toepassen?
- Handel je naar je rol, je taken en je
verantwoordelijkheden als leerkracht bij
pestgedrag?
- Kun je gesprekken objectief weergeven?

Aansluitend en voortgaand op het curriculum van de Nieuwste Pabo. Om dit vast te stellen is het
curriculum van de Nieuwste Pabo geanalyseerd. In bijlage 1 is te zien welke competenties er aan het
einde van de opleiding beheerst worden omtrent het omgaan met pestproblematiek.
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3. Opbouw trainingen
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten. Drie bijeenkomsten zijn gericht op de
bekwaamheden van de startbekwaamheidsfase en drie bijeenkomsten op de
vakbekwaamheidsfase. Elke bijeenkomst duurt drie uur. De bijeenkomsten zijn zodanig
opgebouwd dat er een wisselwerking is tussen praktijk en theorie. Dit gebeurt tijdens de
bijeenkomsten door zowel literatuur als casuïstiek te bespreken. Dit gebeurt ook tussen de
bijeenkomsten in de vorm van opdrachten die in de praktijk worden toegepast en vervolgens
worden verdiept tijdens de bijeenkomst.
De inhoud van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:
Thuisstudie voorafgaand aan bijeenkomst 1: literatuur m.b.t. visie ´Pesten´
Bijeenkomst 1: Groep in kaart brengen
- Hoe krijg je informatie van subjectief naar objectief?
- Wanneer je start met een nieuwe groep hoe verloopt dan de overdracht, met wie en
wat is de inhoud besproken: is dit op groeps-of kindniveau of beide?
Opdracht: Breng je eigen groep in kaart!
Bijeenkomst 2: Groepsdynamica preventief
- Fases van groepsvorming.
- Hoe herken je deze?
- Wat is je rol als leerkracht.
Opdracht: Ga op zoek naar definities van pesten en het schoolprotocol Pesten en neem die
mee.
Beschrijf een casus vanuit je eigen ervaring m.b.t pestgedrag (maximaal 10 zinnen).
Bijeenkomst 3: Pestgedrag
- Signaleren van pestgedrag.
- Herkennen van rollen.
- Pestprotocol functie en inhoud.
- Anti-pestcoördinator taken en rol.
Opdracht: Lees info groepsdynamica, beschrijf de fase van jouw groep op dit moment,
beschrijf kort welke rol je hierin hebt/had.
Bijeenkomst 4: Groepsdynamica curatief
- Van pesten naar samenwerken.
- Gouden weken.
- Zilveren weken.
Opdracht: Breng twee verschillende vormen van cyberpesten mee en beschrijf de situatie
aan de hand van de START-techniek: wat was de situatie, wat was jouw rol als leerkracht,
wat waren de acties, wat was het resultaat, hoe transfereer je het naar een nieuwe situatie.
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Bijeenkomst 5: Cyberpesten
- Preventief handelen.
- Curatief handelen.
Opdracht: Beschrijf een gesprek dat je wil voeren: met wie, met welk doel en waar gaat het
over?
Bijeenkomst 6: Gespreksvoering
Gesprekken voeren met betrokkenen bij pestgedrag.
Vragen stellen in gesprekken met leerling, ouders en collega's.
Verdeling uren:
Contacturen bijeenkomsten: 6 x 3 uur = 18 uur
Uren zelfstudie-werkopdrachten: 12 uur
Deze training is gevalideerd door het lerarenregister.nl en staat voor 25 RU

59

Bijlage 1: De competenties van start-naar basis- naar vakbekwaam
CoL
Pesten

Vanuit SBL Matrix dNP

Start bekwaam
Competenties
Competentie 1 - Realiseert zelfstandig, een
Interpersoonlijk prettig leef- en werkklimaat;
- Geeft leerlingen
competent

Competentie 2
Pedagogisch
competent

verantwoordelijkheid voor het
leef- en werkklimaat in de groep;
- Hanteert interactie- en
communicatievormen die
leerlingen zoveel mogelijk tot hun
recht laten komen, zo nodig
intercultureel;
- Beschrijft en verklaart de
communicatiepatronen en
groepsdynamische processen in
zijn/haar groep en verbetert deze
zo nodig;
- Is op praktisch niveau op de
hoogte van
communicatietheorieën,
groepsdynamica en interculturele
communicatie en vooral ook de
implicaties daarvan voor zijn/haar
eigen laten en doen;
- Bedenkt met behulp van een
deskundige collega een
planmatige manier van omgang
voor problematische interacties
met leerlingen en voert dit uit;
- Beschikt over een gevarieerd
gedragsrepertoire en werkt vanuit
een persoonlijke evenwichtige
balans ten aanzien van: sturen/
volgen, corrigeren/ stimuleren,
confronteren/ verzoenen.
- Kan een veilig pedagogisch
klimaat scheppen;
- Kan groepsprocessen sturen en
begeleiden;
- Bevordert de sociaal-emotionele
en morele ontwikkeling van
leerlingen;
- Helpt hen een zelfstandig en
verantwoordelijk persoon te
worden;

Gedragsindicatoren
per fase
Basis bekwaam

Gedragsindicatoren
per fase
Vakbekwaam

- Is in staat om pesten
te signaleren;
- Kan in overleg met
collega’s het
pestprobleem
bespreken en acties
uitzetten;
- Kan de eigen groep
in kaart brengen met
objectieve criteria;
- Herkent de fasen van
groepsvorming binnen
de eigen groep en kan
vanuit de beginsituatie
van de groep positieve
groepsvorming
duiden.

- Kan acties initiëren
wanneer hij/zij
pestgedrag signaleert;
- Kan op eigen handelen
reflecteren;
- Is zich bewust van
eigen standpunten t.a.v.
pesten en kan zich aan
school specifieke
waarden en normen
conformeren.

- Kan werken aan een
positieve
groepvorming;
- Betrekt leerlingen bij
deze groepsvorming
en maakt leerlingen
bewust van hun
mogelijkheden wat
betreft invloed en
verantwoordelijkheid;

- Herkent de problemen
bij groepsvorming die
niet positief verloopt op
groep -en kindniveau en
kan curatieve acties
hierbij initiëren;
- Kan veiligheid en
vertrouwen voor alle
leerlingen garanderen;
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- Heeft binnen enkele weken een
goed beeld van het sociale klimaat
in de groep, van het individuele
welbevinden van elk kind, van hun
vorderingen op het gebied van
zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid en werkt
systematisch aan verbetering
hiervan;
- Realiseert een groepsklimaat
waarin respect en integriteit (
m.b.t. zichzelf, anderen en het
milieu) belangrijke waarden zijn;
- Heeft contact met ouders bij
problemen en is in staat de
ouders te informeren over gedrag
bij leerlingen;
- Kan zijn pedagogisch handelen
afstemmen met ouders en
anderen die vanuit hun
professionele
verantwoordelijkheid bij de
leerling betrokken zijn;
- Stimuleert samenwerking en
zelfredzaamheid bij leerlingen;
- Ondersteunt bij het verwerven
van sociale vaardigheden;
- Bevordert assertief gedrag bij
leerlingen;
- Herkent factoren die kunnen
leiden tot pestgedrag;
- Maakt spanningen en emoties
tussen/bij leerlingen bespreekbaar
en draagt oplossingen aan;
- Doet hierbij een appèl op het
probleemoplossend vermogen van
leerlingen;
- Is in staat een eigen individuele
aanpak m.b.t. diversiteit van
leerlingen te realiseren en te
verantwoorden;
- Signaleert problemen en
belemmeringen in de sociaalemotionele ontwikkeling van
leerlingen en stelt, eventueel
samen met collega’s, een passend
plan van aanpak of benadering op;
- Kan zijn eigen professionele
grenzen bewaken;

- Is duidelijk en
consequent bij het
hanteren van
gedragsregels.

- Kan zijn/haar gedrag
benoemen en
ondersteunt
veranderingen.
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Competentie 3
Vak en
didactisch

- Verantwoordt zijn pedagogische
opvattingen en ook hoe hij/zij de
groep of individuele leerlingen
benaderd heeft; daarbij maakt
hij/zij gebruik van relevante,
theoretische en methodische
inzichten.
- Ontwerpt op basis van de
methodes die in de school worden
gebruikt voor zijn/haar groep een
programma voor een langere
periode, waarmee hij/zij o.a.
bewust werkt aan het ontwikkelen
van de vakoverschrijdende
doelen, inclusief doelen m.b.t. de
sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen (zoals
ontwikkelen van zelfvertrouwen,
respectvol en verantwoordelijk
omgaan met elkaar en zorg voor
en waardering van de
leefomgeving);
- Doet op basis van evaluatie en
toetsing betrouwbare uitspraken
over de kennis en vaardigheid van
leerlingen en geeft op
constructieve wijze feedback op
het product en leerproces van
leerlingen;
- Kan de totale ontwikkeling van
de leerlingen in zijn/haar groep in
beeld brengen;
- Kan een bijdrage leveren aan
onderdelen van het
schoolontwikkelingsplan;
- Stemt, zelfstandig, zijn/haar
onderwijs zoveel mogelijk af op de
onderwijsbehoeften van de
leerlingen (door variatie in
instructiemodellen, opdrachten,
speel- en leertaken om recht te
doen aan verschillen tussen
leerlingen);
- kan leer- en gedragsproblemen
signaleren en weet waar hij/zij
eventueel hulp kan vinden in en
buiten de school;
- Kan zelfstandig zijn/haar
handelingsrepertoire t.a.v.
leerlingen met leerproblemen
uitbouwen.

- Kan een goede
beginsituatie bepalen
en kent de
randvoorwaarden;
- Kan alle rollen
binnen de groep
onderscheiden,
herkennen en
benoemen.

- Kan de rollen binnen
de groep aansturen:
waarbij hij/zij kan
focussen op pester(s) en
slachtoffer;
- Kan de rollen binnen
de groep ombuigen:
met de focus op de
omstanders.
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Competentie 4 - Hanteert op consequente manier - Is in staat om pesten
te signaleren.
Organisatorisch concrete, functionele en
bestaande procedures en
afspraken.

Competentie 5
Samenwerken
met collega’s

Competentie 6
Samenwerken
met de
omgeving

Competentie 7
Reflectie en
professionele
ontwikkeling

- Handelt je bij (digitaal)
pesten in overleg met
collega/ coördinator.

- Hanteert vertrouwelijke
informatie van kinderen en
collega’s zorgvuldig;
- Kan eigen handelwijze naar
kinderen bijstellen op basis van
nieuwe informatie en inzichten.
- Kan omgaan met conflicten in de
samenwerking met collega’s
(preventief/curatief)kan
functioneren als een volwaardig
teamlid.
- Voert op een open en
constructieve manier
informerende gesprekken met
ouders over de ontwikkeling en
welbevinden van hun kind.

- Kan deelnemen aan
een gesprek van een
collega met
slachtoffers, pesters
en ouders;
- Kan gebruik maken
van de relatie met de
vertrouwenspersoon
en de
anti-pestcoördinator.

- Kan gesprekken leiden
met pesters,
slachtoffers, ouders en
collega’s;
- Kan het pestprotocol
actualiseren met
collega’s.

- Weet hoe het
pestprotocol van de
school te gebruiken;
- Kan het huidige
pestprotocol van de
school uitvoeren.

- Kan volgens de PDCAcyclus kinderen
monitoren om pesten
en sociale veiligheid te
realiseren;
- Kan de school op
pestgedrag monitoren.

- Verwoordt naar anderen duidelijk
wat voor hem in het leraarschap
belangrijk is en vanuit welke
waarden en normen en
onderwijskundige opvattingen hij
daar vorm aan geeft;
- Kan op basis van kennis over
onderwijs, eigen waarden en
normen en drijfveren een
persoonlijk werkconcept
ontwikkelen en verdedigen t.a.v.
anderen en andere onderwijsvisies;
- Kleurt zijn eigen onderwijsvisie in
vanuit cultureel-maatschappelijke
en pedagogische dimensies en kan
dit verantwoorden;
- Werkt planmatig aan de
ontwikkeling van zijn/haar
bekwaamheid, op basis van een
goede reflectie op en analyse van
zijn competenties;
- Stemt de ontwikkeling van zijn
bekwaamheid af op het beleid van
de school;

- Heeft weet van de
rol, de taak en de
verantwoordelijkheid
als leerkracht en weet
hoe dat te hanteren
ten aanzien van
pestgedrag;
- Heeft weet van
juridische
achtergronden t.a.v.
handelen bij
pestgedrag.

- Kan de know how ten
aanzien van de rol/taak
en verantwoordelijkheid
als leerkracht bij
pestgedrag toepassen;
- Handelt naar de rol, de
taken en de
verantwoordelijkheden
als leerkracht bij
pestgedrag;
- Kan de gesprekken
objectief voeren en
weergeven.
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- Maakt bij die ontwikkeling
gebruik van informatie van
leerlingen, collega’s en ook van
collegiale hulp in de vorm van
bijvoorbeeld intervisie en
supervisie;
- Is in staat tot transfer van het
‘geleerde’ vanuit een concrete
situatie naar andere situaties.
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Bijlage 2
Leerjaar 2016-2017 en 2017-2018 ( training van 2 jaar)
De volgende onderdelen zijn aan bod gekomen:
- Groepsdynamica 1
- Groepsdynamica 2
- Klaar voor de start
- Gouden en zilveren weken
- Cyberpesten
- Gespreksvoering
Leerjaar 2017-2018 (training is terug gebracht naar één jaar)
De volgende onderdelen zijn aan bod gekomen:
- Groep in kaart!
Informatie van subjectief naar objectief
Overdracht wie wat waar en hoe
- Groepsdynamica preventief
Fases van groepsvorming
- Pestgedrag
Signaleren
Pestprotocol
- Groepsdynamica curatief
Van pesten naar samenwerken
- Cyberpesten
Leerkrachtgedrag
- Gespreksvoering
vragen stellen
Leerling, ouders en collega's
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Ouderbetrokkenheid
Beleidsnotitie ouderbetrokkenheid
CoL Ouderbetrokkenheid

Whatever we do, we do it for you

September 2017
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Inleiding
In de CoL “Ouderbetrokkenheid” is nagedacht over de relatie met de Nieuwste Pabo,
werkveld en de ouders. Alle mensen, die in het onderwijs werken of gaan werken komen in
contact met ouders van kinderen en hechten veel belang aan een nauw contact en een
goede samenwerking tussen ouders, professionals en kinderen. Ouderbetrokkenheid is
onontbeerlijk om goede resultaten te bereiken en vraagt een gerichte afgestemde
samenwerking tussen partners en ouders om dit te kunnen realiseren.
In deze beleidsnotitie wordt achtereenvolgens kort ingegaan op de begripsbepaling, wat
‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ is, verwerven van vaardigheden en training ouderbetrokkenheid.
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1. Begripsbepaling
Het werken aan een goede relatie tussen ouders en school is natuurlijk niet nieuw.
Gedurende de jaren zijn er allerlei vormen ontstaan waarin ouders en school samenwerken.
De meest gebruikte termen daarbij zijn: ‘ouderparticipatie’, ‘ouderbetrokkenheid’ en
‘educatief partnerschap’.
Ouderparticipatie: actief betrokken zijn van ouders bij allerhande activiteiten in de school; In
het advies, ‘Ouders als partners’, van de Onderwijsraad (2010) wordt onderscheid gemaakt
tussen geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie.
Onder de eerste vorm van ouderparticipatie valt het lidmaatschap van de Oudervereniging
en de Medezeggenschapsraad. Hand-en-spandiensten zijn niet- geïnstitutionaliseerde
vormen van ouderparticipatie. Beter is het om de geïnstitutionaliseerde vormen van
ouderparticipatie géén ouderparticipatie te noemen. Het gaat hier immers om formele
organen en dus om formele posities van ouders die geborgd zijn in, al of niet wettelijk
vastgelegde, formele (ouder)structuren.
Ouderbetrokkenheid: alle vormen van belangstellende betrokkenheid van de ouders bij de
begeleiding van hun eigen kind, bij de groep waarin hun kind zit of bij de school als geheel’.
(kamerbrief 3 april 2012). ‘Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders
blijkt dat zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun
kind(eren). Dit houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van
hun kind, bij zijn school en de leerkracht(en).
‘Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders
en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken
aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling)’. (CPS: Ouderbetrokkenheid 3.0)
Educatief partnerschap oftewel wederzijdse betrokkenheid (=interactieperspectief) wordt
als volgt gedefinieerd: ‘Een relatie die haar fundering vindt in de erkenning van een
gezamenlijk belang, namelijk het scheppen van optimale condities voor de ontwikkeling en
het leren van kinderen in de context van met name school en gezin. Educatief
partnerschap is gericht op het realiseren van doelen die aansluiten bij dit gezamenlijk
belang.’ (Davies & Johnson 1996; de Wit, 2005). Het is een model waarmee je als school
samen met de ouders je onderlinge relatie kunt vormgeven en versterken. Ouders en school
zijn daarbij gelijkwaardige partners in educatie, opvoeding en onderwijs, zij het dat de
eindverantwoordelijkheden van ouders en professionals verschillen. Het gaat om partners
die inzien dat ze een gezamenlijk belang hebben, namelijk optimale voorwaarden creëren
voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school.
Als het gaat om een betekenisvolle en interactieve samenwerkingsrelatie tussen school en
ouders wordt (inter)nationaal steeds vaker het concept van educatief partnerschap
omarmd.
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Landelijk/gemeentelijk beleid
Hoewel voorzichtigheid is geboden mag algemeen worden aangenomen dat een effectieve
samenwerkingsrelatie school– ouders de (totale) ontwikkeling van het kind ten goede komt
(Amerikaanse onderzoeksresultaten, o.a. Epstein 1998/2009, Marzano 2003 en Nederlands
onderzoek o.a. de Wit, Smit, de Vries 2012/13).
In Nederland is sprake van een hoge ouderbetrokkenheid. Een scala aan trends en
ontwikkeling noodzaken scholen te investeren in een goede samenwerkingsrelatie met
ouders: het betreft trends en ontwikkeling op onderwijskundig (passend onderwijs),
bestuurlijk (= autonomievergroting scholen, verantwoordingsplicht) en maatschappelijk
gebied (= wet & regelgeving ). Andere redenen zijn de toenemende mondigheid, toename
eenoudergezinnen, een variëteit aan ouderrollen, de secularisatie, internationalisering en
tweetaligheid, digitalisering en technologische ontwikkelingen, commercialisering en een
groei in autoritatieve opvoeding. Door ouderbetrokkenheid te versterken, kan de school
voorkomen dat ouders te ver van het onderwijs af komen te staan.
Binnen het macroniveau zijn er voorschriften en regelgeving waar elke school zich aan te
houden heeft. Dit is een duidelijk afgebakend gebied waar ook geen discussie of interpretatie
voor nodig is. Denk daarbij aan regelgeving rondom passend onderwijs,
medezeggenschapsraad, klachtenregeling e.d.
Ouderbetrokkenheid heeft vooral te maken met het grijze gebied dat er is tussen school en
ouders en gaat vaak buiten de formele regelgeving om.

2. Ouderbetrokkenheid 3.0 (OB 3.0) Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid 3.0 wordt ook als basis gebruikt binnen de Community of Learning
(CoL) ouderparticipatie en is leidend voor alle activiteiten die daaromtrent georganiseerd
worden.
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een onderwijsvernieuwing die niet gebaseerd is op veel geld of
lange invoertrajecten, maar alleen op anders kijken naar de samenwerking tussen school en
ouders. Hierbij geldt maar één doel: De voor de ontwikkeling van de leerling beste
samenwerking tussen school en ouders.
De 4 ingrediënten:
1. Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leraar.
2. Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de
leerling spreken school, ouders en leerling de frequentie en de vorm van contact af.
3. Een nieuwjaarsreceptie in augustus: in iedere groep leren ouders en kinderen elkaar
direct in augustus (opnieuw) kennen waardoor de betrokkenheid op elkaar al vanaf
het begin van het (nieuwe) jaar ontstaat.
4. Ouders zijn als “buddy”. Je kunt ouders aan elkaar koppelen zodat ze elkaar kunnen
steunen. Je hebt actieve ouders en passieve ouders en beiden kunnen elkaar
versterken door ze aan elkaar te koppelen.
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Waarom ouderbetrokkenheid 3.0?
In het onderwijs komen we vanuit een situatie waarin de school de ouders informeert. De
school zendt informatie naar de ouders waarbij de school het tijdstip, de vorm en de inhoud
van de informatie eenzijdig bepaalt. Peter de Vries duidt dit aan als Ouderbetrokkenheid 1.0
Voorbeelden zijn:
• de jaarlijkse informatieavond
• rapportgesprek
• ouders zijn ouders, wij de professionals
• de nieuwsbrief
• afhankelijkheid van hulp van ouders (activiteit kan niet doorgaan als er geen
voldoende ouderhulp is)
Een reactie op Ouderbetrokkenheid 1.0 is Ouderbetrokkenheid 2.0. Hierbij zendt de school
informatie naar de ouders en de ouders kunnen informatie terugzenden. Er is nog geen
sprake van werkelijk contact. Het gaat hier om het tweezijdig zenden van informatie.
Voorbeelden van Ouderbetrokkenheid 2.0 zijn:
•
•
•
•

De omgekeerde 10 minuten gesprekken, waarbij de ouder vooral aan het woord is.
Mailverkeer en emotionele reacties via mail.
Oudertevredenheidsonderzoeken. Ouders zijn geen consumenten maar worden wel
als klanten behandeld.
Ouders zijn over-betrokken bij hun kind.

Betekent dit nu dat we het allemaal verkeerd doen en alle initiatieven die bij
Ouderbetrokkenheid 1.0 en 2.0 horen overboord moeten zetten? Volgens ons niet. Waar het
om gaat is dat we zicht hebben op wat we doen en hoe we de transitie kunnen maken naar
echte ouderbetrokkenheid. Als we de kaders van de Ouderbetrokkenheid zouden moeten
vaststellen dan liggen die kaders tussen Ouderbetrokkenheid 1.0 en Ouderbetrokkenheid
3.0. Waar elke school zit heeft te maken met populatie, schoolontwikkeling e.d.
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3. Verwerving van vaardigheden
Binnen de CoL ‘Ouderbetrokkenheid’ willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
studenten en leerkrachten op het gebied van Ouderbetrokkenheid 3.0. Hierbij hebben we
gebruik gemaakt van de menukaart “ouders en school” voor scholen in Gouda/Midden
Holland.
Daarbij hebben we een matrix ontworpen die bestaat uit 4 lagen:
1.
2.
3.
4.

Communiceren met ouders
Communiceren met ouders II
Partnerschap opbouwen
Communiceren met ouders III

Op basis van deze 4 lagen hebben we vastgesteld welke vaardigheden een startbekwame
leerkracht zou moeten bezitten, welke een basisbekwame leerkracht en welke een
vakbekwame leerkracht. Hiervoor hebben we criteria vastgesteld (nader bekijken) en om te
bepalen welke vaardigheden je beheerst is er een vaardigheidsmeter (kijkwijzer) ontworpen.
Het hebben van vaardigheden is natuurlijk afhankelijk van de vaardigheden van individuele
personen. Er zijn startbekwame leerkrachten die deze vaardigheden van nature hebben en
waarbij vooral bewustwording van belang is. Er zijn ook vakbekwame leerkrachten die deze
vaardigheden niet hebben en mogelijk ook nooit zullen ontwikkelen.
Tabel: Overzicht
Meeleven

Meehelpen

Meedenken

Meebeslissen

Ouders
richting eigen
kind als
leerling

1

2

3

4

Ouders
richting groep
of school als
geheel

5

6

7

8

School
richting
ouders

9

10

11

(12)
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CAO-fasen:
Vier lagen
ouderbetrokkenheid
Communiceren met
ouders

Startbekwaam

Basisbekwaam

Vakbekwaam

Verbaal:
-Je past gespreksvaardigheden
toe
-Je kent het nut van
samenwerken en samen praten
-Je herkent (oorzaken)
miscommunicatie
-Je raakt in dialoog en leert de
ouder/thuissituatie kennen
-Je reguleert (beperk de schade)
conflicten

Verbaal:
-Je verfijnt je
gespreksvaardigheden en
hanteert metaniveau
-Je spreekt de taal van de ouders
(niet alle ouders zijn hetzelfde;
o.a. anderstaligen en hun
cultuur!)
-Je weet hoe te communiceren
naar ouders over wat je doet in de
klas
-Je weet miscommunicatie te
voorkomen
-Je buigt conflicten om
Digitaal:
-Je kent de valkuilen van het
digitale verkeer en wat je er wel
mee kunt doen

Verbaal:
-Je voorkomt en buigt
conflicten om

-Je zegt wat je doet en doet wat
je zegt
-Je communiceert over elkaars
verantwoordelijkheden
-Je ziet en behandelt ouders als
gelijkwaardige partners met een
gezamenlijk belang: het kind
-Je verbindt
-Je blijft steeds in dialoog
(formeel en informeel)
-Je nodigt en daagt ouders in de
praktijk uit om mee te doen
(bevorder laagdrempeligheid)?
-Je voert gesprekken met ouders
van zorgleerlingen en hebt
aandacht voor hun rol
-Je weet je rol in te vullen
wanneer je spreekt met meerdere
partijen tegelijk

-Je raakt niet in conflict
ondanks dat je jouw
eigen grenzen en die van
de school aangeeft
-Je enthousiasmeert
collega’s en
ontwikkelt/actualiseert
doelgericht een
schoolvisie met ruimte
voor samenwerken,
samen praten en samen
beslissen

Digitaal:
-Je weet wat mediawijsheid is

Verwachtingen
verhelderen

-Je kent je eigen rol en
verantwoordelijkheid

Partnerschap
opbouwen

-Je geeft niet alleen inhoud aan
een gesprek maar ook aan de
relatie
-Je kent de basisbehoeften van
ouderschap
-Je voert een startgesprek

Zorgen delen met
ouders

-Je hanteert empathische
vaardigheden
-Je voert slecht nieuws -,
oplossingsgericht - en
adviesgesprek

Verbaal/digitaal:
-Je bevordert op
schoolniveau
tweerichtingsverkeer en
transparantie binnen het
dagelijkse werk

-Je blijft naast de ouders
staan maar neemt hun
rol niet over, ongeacht
de context

4. Training
Startbijeenkomst Kick off
Op 5 oktober 2016 is een kick off bijeenkomst voor studenten, leerkrachten en andere
betrokkenen geweest. Tijdens deze presentatie heeft Peter de Vries een presentatie
gegeven rondom het thema Ouderbetrokkenheid 3.0 een filmisch verslag hiervan is te
vinden op de volgende link https://youtu.be/Qawp93xyQJI
Deze kick off is bedoeld als de startbijeenkomst van 4 trainingsbijeenkomsten, bestemd voor
het werkveld, waardoor deelnemers in staat zijn om hun vaardigheid op dit gebied te
vergroten.
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Trainingsbijeenkomsten ouderbetrokkenheid
4 data, per bijeenkomst 2,5 contacturen
Thuisstudie voorafgaand aan bijeenkomst 1: literatuur 3 uur m.b.t. visie
´Ouderbetrokkenheid 3.0´
Bijeenkomst 1:
•
•
•
•
•
•
•
•

00.00-00.20: Welkom en kennismaking
00.20-00.40: Bespreking betekenis centrale thema ´ouderbetrokkenheid´ theorie/
praktijk
00.40-00.50: Aandacht 10 criteria ´Ouderbetrokkenheid 3.0´, verdeeld over 4
bijeenkomsten
00.50-01.00: Pauze
01.00-01.15: Samenwerking met ouders realiseren vanuit oudergesprekken
01.15-01.45: Weerstand zien om te buigen, toepassen gespreksvaardigheden
01.45-02.15: Startgesprek, toepassen gespreksvaardigheden
02.15-02.30: Evaluatie bijeenkomst en vooruitblik
Thuisstudie voorafgaand aan bijeenkomst 2: literatuur 3 uur m.b.t. centraal thema
ouderbetrokkenheid

Bijeenkomst 2:
•
•
•
•
•
•
•
•

00.00-00.05: Welkom
00.05-00.15: Samenvatting vorige bijeenkomst
00.15-00.30: Bespreking kern gelezen literatuur
00.30-01.00: Waarom pas je ´Ouderbetrokkenheid 3.0´ toe (groeps- en schoolniveau
en gezien vanuit de ouder)?
01.00-01.10: Pauze
01.10-01.40: Vervolg toepassing gesprekvaardigheden – vergelijking tussen 2
verschillende startgesprekken
01.40-02.10: Hoe stel ik samen met ouders een communicatiearrangement samen
(heden -gewenste situatie)?
02.10-02.30: Evaluatie bijeenkomst en vooruitblik
Thuisstudie voorafgaand aan bijeenkomst 3: literatuur 2 uur m.b.t. centraal thema
ouderbetrokkenheid
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Bijeenkomst 3:
•
•
•
•
•
•
•
•

00.00-00.05: Welkom
00.05-00.15: Samenvatting vorige bijeenkomst
00.15-00.40: Bespreking kern gelezen literatuur
00.40-01.20: Op welke niveaus geef je inhoud aan samenwerking met ouders en hoe
(hanteren matrix)?
01.20-01.30: Pauze
01.30-02.00: Inleven in de rol van de ouder (casuïstiek)
02.00-02.10: Toelichting opdracht met ouders
02.10-02.30: Evaluatie bijeenkomst en vooruitblik
Thuisopdracht: voorafgaand aan bijeenkomst 4: uitwerking van in bijeenkomst 3
toegelichte opdracht van 3 uur

Bijeenkomst 4:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

00.00-00.05: Welkom:
00.05-00.15: Samenvatting vorige bijeenkomst
00.15-00.35: Bespreking opdracht bijeenkomst 3
00.35.01.00: Schets en deel je droom ten aanzien van ´Ouderbetrokkenheid 3.0´ op
jouw school (met gebruik van ICT)
01.00-01.30: Uitvoering werkopdracht 1: kies voor 1 aspect en werk dit verder uit ten
gunste van jouw werkplek
01.30-01.40: Pauze
01.40-01.55: Uitvoering werkopdracht 2: kies voor een (werk)vorm hoe je dit aspect
op jouw werkplek onder de aandacht brengt (voorbeelden: presentatie in jouw
bouw, gesprek met de directeur of een andere activiteit waarbij je je teamleden
betrekt)
01.55-02.00: Toelichting op werkopdracht 3: zorg op een digitaal platform voor
terugkoppeling van werkopdracht 2 aan minstens de deelnemers van deze
bijeenkomsten (evt. ook derden)
02.00-02.30: Evaluatie 4 bijeenkomsten
Thuisopdrachten: uitvoering van werkopdrachten 2 en 3. Tijd: 4 uur.

Verdeling uren:
Contacturen bijeenkomsten: 4 x 2,5 uur = 10 uur
Uren zelfstudie-werkopdrachten:
15 uur
Deze training is gevalideerd door het lerarenregister.nl en staat voor 25 RU
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Bijlage 1: 10 criteria om te komen tot Ouderbetrokkenheid 3.0
Concreet willen we aan de slag gaan met Ouderbetrokkenheid 3.0. Dat doen we door het
goede te bewaren (elementen uit Ouderbetrokkenheid 1.0 en Ouderbetrokkenheid 2.0) en
te gaan werken volgens onderstaande criteria om te komen tot Ouderbetrokkenheid 3.0
1. Visie op samenwerken met ouders: mét ouders en zichtbaar in gedrag. Elke school
zorgt ervoor dat er een visie op samenwerken met ouders komt, die tot stand
gekomen is in samenwerking met de ouders. Met ouders bedoelen we niet alleen de
ouders binnen de MR maar een representatieve groep ouders uit de schoolpopulatie.
2. Beleid (leerlingen én ouders). Met ouders (en het liefst ook met leerlingen) wordt
een beleid ontwikkeld over ouderbetrokkenheid. Ouders worden nadrukkelijk
betrokken om hun inbreng te leveren en ze worden daarin ook serieus genomen
door de school.
3. Welkom. Alle ouders voelen zich welkom op school. Dit betekent dat er in de school
activiteiten voor ouders worden georganiseerd, die laagdrempelig zijn en zo
uitnodigend zijn dat ouders daar vanuit een intrinsieke betrokkenheid bij aanwezig
willen zijn.
4. Leren/ontwikkeling in school en thuis loopt in elkaar over. Hiermee bedoelen we
dat school ervoor zorgt dat er steeds meer mogelijkheden ontstaan waardoor
kinderen thuis kunnen leren. Dit kunnen “thuisversies” van bepaalde methodieken
zijn waarbij kinderen digitaal kunnen oefenen, dit kan ook huiswerk zijn, waarbij
ouders wel de juiste instructies hebben gekregen hoe ze hun kinderen daarbij
moeten begeleiden maar dit kan ook bestaan uit het bieden van de gelegenheid
onder schooltijd om kinderen te laten vertellen wat ze thuis ontdekt hebben. Op
school kunnen we ook gebruik maken van de kennis van ouders.
5. Gelijkwaardige gesprekken. Gesprekken waarin leerkrachten, leerlingen en ouders
op een gelijkwaardige manier met elkaar spreken over alle zaken die men als
gespreksdeelnemers belangrijk vinden.
6. Verantwoordelijk voor elkaar. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle
drie de partners (ouders, leerlingen, leerkrachten). We hebben een gezamenlijke
plicht om goed voor elkaar te zorgen en elkaar serieus te nemen.
7. Gezamenlijk dossier = resultaat goed gesprek. Leerkrachten, ouders en leerlingen
hebben toegang tot het dossier waarin ook iedereen iets kan plaatsen. Mogelijk zou
je hierbij kunnen denken aan een portfolio dat in het dossier wordt opgenomen.
8. Verbetersuggesties en klachten zichtbaar. Ouders, leerlingen en leerkrachten
worden uitgenodigd om constant feedback te geven op de wijze waarop het gaat.
Doordat er individuele gespreksarrangementen ontstaan. Dat betekent dat er ook
klachten en suggesties altijd zichtbaar zijn in het dossier.
9. Startgesprekken en samen afgesproken bijeenkomsten. Voor elke ouder en leerling
is er een startgesprek met de leerkrachten waarin afspraken worden gemaakt over
het individuele contactarrangement. Aan het begin van het jaar wordt er ook een
inloopactiviteit georganiseerd waarin ouders, kinderen en leerkrachten elkaar
kunnen ontmoeten en waarbij (opnieuw) kennis gemaakt wordt met elkaar.
10. Wetten en regels. Ouders en leerkrachten zijn op de hoogte van de wet en
regelgeving inzake ouders en school en er wordt ook naar gehandeld.
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Bijlage 2: Vaardigheidsmeter ouderbetrokkenheid.
Vaardigheidsmeter ouderbetrokkenheid startbekwaam
1
Ik ben in staat om gespreksvaardigheden toe te passen in mijn werk
2
Ik ken het belang van samen praten en samenwerken
3
Ik ben in staat een dialoog te voeren
4
Ik weet wat mediawijsheid is
5
Ik ben in staat om na afloop van een gesprek te zorgen voor een verslaglegging
6
Ik ben in staat een startgesprek met een ouder te voeren
7
Ik hanteer empathische vaardigheden
8
Ik ben in staat om met ouders te communiceren over het reilen en zeilen in de klas
9
Ik heb kennis van de dossiers van al mijn leerlingen en kan dit gebruiken in de communicatie
met ouders
10
Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg
11
Ik zie en behandel ouders als gelijkwaardige partners met een gezamenlijk belang
12
Ik nodig ouders uit om mee te werken op onze school
13
Ik voer regelmatig gesprekken met ouders en heb aandacht voor hun rol
14
Ik bevorder op schoolniveau het tweerichtingsverkeer (ouders-school) in het dagelijkse werk
15
Ik bevorder op school de transparantie in het dagelijkse werk
16
Ik geef mijn eigen grenzen aan
17
Ik praat samen met ouders en leerlingen
18
Ik ken de basisbehoeften van ouderschap
Vaardigheidsmeter ouderbetrokkenheid basisbekwaam
1
Ik herken oorzaken van miscommunicatie
2
Ik ben in staat om na afloop van een gesprek te zorgen voor een goede verslaglegging
3
In een gesprek met een ouder ken ik mijn eigen rol en verantwoordelijk
4
In een gesprek ken ik de rol van de ouder en diens verantwoordelijkheid
5
Ik ben in staat een startgesprek met een ouder te voeren
6
Ik ben in staat om tijdens een gesprek te werken aan relatie opbouw
7
Ik hanteer empathische vaardigheden
8
Ik kan ouders ondersteunen tijdens een gesprek
9
Ik ben in staat om een slechtnieuws gesprek te voeren
10
Ik ben in staat om een oplossingsgericht gesprek te voeren
11
Ik spreek de (multiculturele) taal van de ouder en het kind
12
Ik kan miscommunicatie voorkomen
13
Ik kan conflicten ombuigen
14
Ik ken de valkuilen van de mediawijsheid en kan hiermee omgaan
15
Ik zie en behandel ouders als gelijkwaardige partners met een gezamenlijk belang
16
Ik weet mijn rol in gesprekken met meerdere deelnemers
17
Ik voorkom conflicten en buig die om in kansen
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Vaardigheidsmeter ouderbetrokkenheid vakbekwaam
1
Ik ben in staat een startgesprek met een ouder te voeren
2
Ik hanteer empathische vaardigheden
3
Ik kan ouders ondersteunen tijdens een gesprek
4
Ik ben in staat om een adviesgesprek te organiseren
5
Ik ben in staat om tijdens het gesprek het metaniveau te hanteren
6
Ik kan rechtstreeks communiceren over elkaars verantwoordelijkheden
7
Ik zie en behandel ouders als gelijkwaardige partners met een gezamenlijk belang
8
Ik ben in staat om ouders met elkaar te verbinden
9
Ik geef de grenzen van de school inzake ouderbetrokkenheid
10
Ik werk doelgericht aan de realisatie van de gemeenschappelijke visie inzake
ouderbetrokkenheid
11
Ik praat effectief samen met ouders en leerlingen
12
Ik neem de rol van de ouders niet over, ik blijf in de rol van de school maar altijd in het
belang van de kinderen.
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21st Century Skills

Beleidsnotitie CoL 21st Century Skills
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Inleiding
De Community of Learning (CoL) 21st Century Skills heeft conform het eigentijdse en snel
veranderende karakter van het onderwerp informatie gebundeld op een website: “Voor elk
wat skills”. Het wat, hoe en waarom wordt op de homepage uitgelegd aan de hand van korte
teksten en een filmpje. De website biedt scholen en besturen mogelijkheden om een
schoolspecifieke invulling te geven. Dit gebeurt ook binnen scholen en besturen, gezien de
grote verschillen die er bestaan en het verschil in beleid tussen de besturen.
Het landelijk beleid wordt dit jaar onderzocht door diverse scholen en leerkrachten. Meer
informatie hierover is te vinden op www.curriculum.nu. Dit is de opvolger van de website
http://onsonderwijs2032.nl/ , die met een eindadvies zijn gekomen.
De volgende vragen waren richtgevend voor het werk van de CoL 21st Century Skills:
1.
Begripsbepaling: Wat zijn 21st Century Skills? Waarom? Beleid?
2.
Ontwikkeling van vaardigheden. Waar staat ieder? Hoe verdere aanpak?
3.
Verbinding leggen. Vaardigheden. Tussen mensen in werkveld.
4.
Training studenten. Beschrijving bijeenkomsten. Aanpak. Uren.
5.
Hoe aanpak komend jaar.
De CoL kiest ervoor om in paragraaf 1 van deze notitie de verschillen tussen de besturen en
de leden van de CoL tot uiting te laten komen. Dit gebeurt niet door een overzicht te geven
van alle ins en outs per bestuur, maar door de bijdrage van de CoL-activiteiten te beschrijven
voor hun school c.q. stichting en aan te geven welke ontwikkeling zij in hun denken en doen
hebben doorgemaakt.
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1.

Ontwikkeling per CoL-lid:

Julia Derix (Swalm&Roer):
De CoL 21st Century Skills wordt gevormd door inspirerende mensen die een grote
diversiteit aan functies bekleden binnen de verschillende onderwijsstichtingen. Vanaf de
allereerste bijeenkomst werd ik geprikkeld, uitgedaagd en ontstond er een stuk
bewustwording m.b.t. het onderwerp. De school waaraan ik ben verbonden, de
Synergieschool in Roermond, is een voorloper en vernieuwer op velerlei gebied. Leerlingen
worden uitgedaagd om met onderzoeksvragen inhoud te geven aan hun eigen leerproces.
De 21ste eeuwse vaardigheden worden hier dagelijks in de praktijk gebracht. Voor mij was
het een waardevolle aanvulling om hierover binnen de CoL met allerlei mensen van
gedachten te kunnen wisselen.
De gezamenlijke zoektocht naar de gewenste inhoud en vormgeving van de CoL, de opstart
van onze facebookpagina, de ontwikkeling van de website en de COLleges aan de studenten
leverden mij waardevolle nieuwe ervaringen op. Het nadenken over en uitvoering geven aan
de huidige onderwijsvernieuwingen, met de nadruk op zowel kennis als vaardigheden,
binnen de CoL vinden een vervolg binnen mijn eigen school en onderwijsstichting. De
ingeslagen weg kan alleen succesvol zijn wanneer zowel Pabo’s als studenten doordrongen
raken van de noodzaak tot vernieuwen. Naar mijn mening leveren we als CoL hier een
wezenlijke bijdrage aan, die ik dan ook graag in de komende tijd nog gecontinueerd zou
willen zien.
Hentien Belt (Triade):
Mij persoonlijk heeft het meer kennis en inzicht over de 21st Century Skills gebracht. Het
ontdekken wat er allemaal te vinden/bekend is over de 21st CS en ervaringen van anderen in
de praktijk. Het bouwen en vullen van de website heeft hierbij ook een grote rol gespeeld.
Verder heb ik een beter beeld gekregen hoe het op andere scholen (andere besturen) en de
PABO gevorderd is (of niet) m.b.t. de 21st Century Skills.
Op schoolvlak heb ik nu meer handvatten om collega’s bewuster te maken van het belang
van de vaardigheden van de toekomst. In de praktijk is het nog lastig om ook daadwerkelijk
iets structureel van de grond te krijgen. De organisatie van een school en de kenmerken van
leerkrachten zorgen er voor dat ontwikkeling niet zo snel gaat als je wel zou willen.
Marcel Steegs (SPOLT):
Wat heeft de CoL mij opgebracht? Waar sta ik? Verdere aanpak?
Persoonlijk heeft de CoL mij niet alleen in praktische zin meer geleerd over 21st Century
Skills, maar met name de waardevolle discussies, diepgang en uitwisseling met de COLlega’s
uit de diverse onderwijsvelden heeft mij in mijn denken beïnvloed. Niet alleen als leerkracht
van een school naar je eigen school kijken, maar vanuit een breder perspectief en van
daaruit stappen (durven) ondernemen.
Op mijn eigen school heeft 21st skills een voorname plek in het jaarplan gekregen en zijn we
stapje voor stapje ermee bezig. Mijn taak is om dat ook binnen het bestuur te doen. Een
aantal workshops verder zie ik dat het individuele leerkrachten raakt en ze er ook
enthousiast van worden. Het is nog een flinke kluif om het ook op de andere scholen te
verankeren in een vaste plek binnen het onderwijsaanbod. Een mooie uitdaging!
Ankie van de Broek en Marcel Graus (De Nieuwste Pabo):
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1. Wat voor ons heel belangrijk is, los van inhoud, is contact met het werkveld. Op de Pabo
moeten we ervoor uitkijken dat we niet in ‘ivoren torentjes’- situaties verzanden.
Samenwerken met een divers gezelschap van allerlei onderwijsstichtingen verbreedt onze
horizon en maakt ons duidelijk dat dit de enige manier is om Opleiden in de School inhoud te
geven. Wij merken bij onze dagelijkse werkzaamheden dat er nog steeds te veel sprake is
van zij van de Pabo en wij van het werkveld. Om deze ruis het hoofd te bieden is het samen
werken in gremia zoals de CoL 21st Century Skills van groot belang.
2. Ten aanzien van de inhoud van onze bijeenkomsten zijn we als vertegenwoordigers van
de Pabo best geschrokken van onze positie ten aanzien van de integratie van 21st Century
Skills, nieuwe media en ICT in het curriculum van de Pabo. Zoals de situatie er nu bijstaat
vinden we dat we het nakijken hebben, omdat besturen in toenemende mate zeer
genuanceerd nadenken over het onderwijs van de toekomst en de voorwaarden die nodig
zijn om hieraan in de komende vijf jaar te voldoen. Dit heeft erin geresulteerd dat we binnen
de Pabo signalen zijn gaan uitzenden met name naar de directeur en het MT, op basis
waarvan de noodzaak is ontstaan tot het verwoorden van visiestuk. Inmiddels is dit visiestuk
geaccordeerd en kunnen we aan de slag met het ontwerpen van een concretisering van dit
plan voor de korte en langere termijn, zodat we als Pabo een instituut worden waar kennis
dissemineren vanzelfsprekend is. Bij het ontwerpen van dit plan laten we ons graag
inspireren door de ontwikkelingen die er momenteel in het werkveld plaatsvinden.
3. Het curriculum van de Pabo is bij kritische beschouwing nog redelijk traditioneel en
programmagericht. Integratie van 21st Century Skills op een zodanige wijze dat soms de
kennis ten dienste staat van de vaardigheden en soms andersom, zou een streven voor de
toekomst moeten zijn. Hierbij kunnen de discussies die wij in de COL 21st Century Skills
hebben en die soms best pittig zijn, bijzonder behulpzaam zijn. Hoewel het nog een enorme
klus zal worden om 21st Century Skills als vanzelfsprekend te integreren in het onderwijs van
de Pabo, voelen we hierbij de bijdrage van de CoL als een welkome steun in de rug.
4. Rebellie: mooi om te zien dat de CoL in staat is een kritische houding aan te nemen en
dit meteen als actiepunt op te pakken. Hoewel we in eerste instantie huiverig waren voor
het idee om op rebellie gebaseerde colleges te gaan verzorgen voor de 2ejaars studenten,
hebben we ervoor gezorgd dat de Pabo haar volledige medewerking verleende. In die zin
vinden we het vreemd dat er achteraf vragen over zouden zijn. Het eerste college was een
eclatant succes; zelden zagen wij studenten op een volslagen onmogelijk tijdstip en zoveel
weerstand vanwege de sneeuw en ziekte van de docenten van de Pabo, met zoveel elan
deelnemen aan een sessie. Het college was onderwijskundig goed onderbouwd, zat strak in
elkaar en schoot zowel qua aanpak als qua doelen midden in de roos.
5. De CoL 21st Century Skills laat ook naar de buitenwereld goed van zich horen door
middel van presentaties onder andere op twee KIBdagen. We zijn ervan overtuigd dat we
hierdoor ook collega’s van andere faculteiten hebben weten te bereiken. Met name de
laatste KIBdag in Brightland bracht een interessante inhoudelijke discussie op gang waar
zelfs na het symposium over werd nagepraat.
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6. Tenslotte, maar niet in de laatste plaats heeft deze CoL tastbare producten
voortgebracht in de vorm van de website “Voor Elk Wat Skills”, met bijbehorende poster en
Facebookpagina. In die zin heeft deze CoL zich meer in de kijker gespeeld dan vergelijkbare
CoLs. Meer dan eens is het voorgekomen dat enthousiaste studenten zich bij ons gemeld
hebben met de mededeling dat ze een fantastische site hadden gevonden met daarop heel
veel bruikbaar materiaal voor hun dagelijkse lespraktijk. In deze gevallen waren we er trots
op dat we konden vermelden dat we konden vermelden dat deze website een initiatief is
van de CoL 21st Century Skills en in die zin nauw verbonden is met de Nieuwste Pabo.
Ed Toussaint (Kindante):
We waren er al achter, dat het geen " vak" is, geen " vakgebied" . Eerder een stroming, die
op hoofdlijnen die kritische indicatoren benoemt, die als kruiden toegevoegd dienen te
worden aan onze nieuwe onderwijsgerecht.
De kentering komt in zicht (van leerstofjaarklassensysteem naar ???? ) en daar waar scholen
en besturen hun verbindingen leggen naar het VO, bedrijfsleven, zorg en industrie worden
kleine successen geboekt, maar we zijn er nog lang niet. Voor Kindante is duidelijk, dat de
basisschool een integraal kindcentrum wordt, waar kinderen moeten (op)groeien tot
wereldburgers waarbij het inzetten van hun talenten, in een vorm van ontdekkend en
ontwerpend leren een bijdrage kan leveren aan de maatschappij van morgen, waarbij
zelfbewustheid en eigenaarschap belangrijk zijn.
De bijdragen van de CoL zijn belangrijk geweest op strategisch, tactisch en operationeel
niveau en dat kan alleen door verbindingen tussen mensen te leggen: communities,
professioneel leergemeenschappen en kenniskringen, want papier is geduldig. Zien is
geloven en de huidige krimp geeft ons kansen en dwingt ons ook om te experimenteren met
andere structuren want een fte per groep, dat heeft zijn langste tijd gehad. Minstens zo
belangrijk is, om naar vaardigheden van leerkrachten (zittend personeel) te kijken. Krachtig
leiderschap en een professionele houding moeten leerkrachten doen inzien, dat
struisvogeltje spelen geen optie meer is. de 21ste eeuwse vaardigheden, die heb je nodig,
anders loop je straks alleen in de woestijn ! Kijken we dan tot slot naar het
opleidingsinstituut Pabo, dan zullen zij hun oor goed ten luister moeten leggen bij de student
en de school waar hij/ zij werkt. Dàar speelt zich de dagelijkse onderwijs-realiteit zich af, die
met het jaar verandert, niet in beton is gegoten, maar zo organisch is als een amoebe. een
basiscurriculum, met een behoorlijke variabele, die kinderen kan bedienen, zoals dat anno
2018 hoort.
Jack Meis (Innovo):
Deelnemen aan de COL 21 eeuwse vaardigheden betekende voor mij dat ik mensen leerde
kennen met een zelfde interesse & geloof in verandering. Iets waar ik als schoolleider direct
profijt van had. Door mijn deelname heb ik mijn beeld over 21 eeuwse vaardigheden kunnen
aanscherpen. Ik kreeg de juiste tools in handen om collega’s op school en op
stichtingsniveau beter en effectiever te informeren over nut en noodzaak. Een belangrijke
bijdrage betreffende de inzet van 21 eeuwse vaardigheden in de klas heeft de CoL
gerealiseerd door de ontwikkelde website. Hier is informatie eenvoudig en duidelijk te
vinden is. Ook de facebook pagina zorgt voor delen van kennis en ideeën.
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Leander Versleijen (MOVARE):
MOVARE ziet (net als Kindante) 21e eeuwse vaardigheden als een soort stroming en
integraal onderdeel van je totale lessenpakket. Het is zeker geen vak, maar een
toepassingswijze. Qua beleid hebben wij dit verankerd in het ICT beleid. Niet omdat ICT een
"hoofdcomponent" is, maar veelal de "aanjager" van deze nieuwe ontwikkelingen. Dit zien
we ook terug bij leerlingen en het gebruik van programmeren, wetenschap en techniek etc.
Eerlijkheidshalve gebied ook te zeggen dat hier nog flinke slagen te maken zijn. We hebben
beleidsmatig een hoog ambitieniveau, maar realiseren ons ook de diversiteit op
verschillende gebieden. Denk hierbij aan lesmethoden, populatie leerlingen (en
achtergronden), vaardigheden van leerkrachten en de beschikbare (financiële) middelen. Dit
zorgt ervoor dat 21e eeuwse vaardigheden wellicht minder snel op "stoom" komen dan wij
graag zouden willen. Belangrijkste om waar te nemen..... de olievlek begint te stromen!
Voor volgend jaar zie ik een nadrukkelijke verankering van de CoL weggelegd. Hoe zorgen wij
er nu concreet voor dat hetgeen wij bedacht hebben verder uitgediept wordt en
geconcretiseerd wordt voor leerkrachten. Hier ligt ook (naar mijn mening) een kans voor de
verschillende onderwijsverantwoordelijken. PABO en PO stichtingen zitten nu rond de tafel
met hetzelfde doel.... 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk toepassen. Laten we er dan
ook voor zorgen dat beleidsmatig de plannen op elkaar afgestemd worden, zodat de "rode
lijn" duidelijk zichtbaar wordt voor de verschillende organisaties.
Roger Thomassen (kom Leren):
21st Century Skills: zoveel mensen, zoveel meningen. Waar de CoL het in elk geval over eens
is, is dat het valt of staat met de houding en de mindset van de leerkracht, het bestuur, het
onderwijsinstituut en de student. Niet voor niets is er in een eerder stadium binnen de CoL
gesproken over “het DNA van de leerkracht”.
De wereld, onze samenleving heeft in de afgelopen decennia de shift gemaakt van een
industriële samenleving naar een kennissamenleving. Dit vraagt om de beheersing van een
set andere vaardigheden en kennis. Het oefenen hiervan begint bij de geboorte en zal in elke
levensfase vragen om aanpassing: Learn, unlearn en relearn. Ons huidige onderwijssysteem
(en allen daarbij betrokken) staat hier en daar haaks op wat nu en in de toekomst nodig is.
We staan dus voor een gigantische uitdaging, waarbij een lesje “21st Century Skills” per
week geen zoden aan de dijk zet, maar waarvoor een holistische aanpak nodig is.
Als leden van de CoL zien wij dat dit voor scholen, besturen, leerkrachten en studenten een
uitdaging is. Door middel van onze website en diverse workshops, presentaties en
gesprekken maken we het onderwerp in elk geval bespreekbaar en hopelijk toegankelijker.
Persoonlijk ben ik heel trots op wat we bereikt hebben in deze relatief korte periode. Zowel
op het vlak van de CoL als op persoonlijk vlak. Mede door gesprekken binnen de CoL is mijn
manier van denken over 21st Century Skills genuanceerder geworden en/of zijn nieuwe
invalshoeken of mogelijkheden aan het licht gekomen. Deze hebben het nieuwe
onderwijsconcept dat ik leid en coach binnen mijn school op een positieve manier beïnvloed
en heb ik andere keuzes gemaakt. Op stichtingsniveau heb ik door de CoL-achtergrond ook
kleine zaken in beweging kunnen zetten.
De keuze in het huidige jaar voor een zeer bewuste portie rebellie tentoon te spreiden
onderschrijf ik volledig. Het onderwijs moet hier en daar wakker geschud worden, uit de
comfortzone gehaald worden en waar het kan opnieuw opgebouwd worden.
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Een belangrijke rol zie ik daarin weggelegd voor de Pabo en diens opleidscholen. Want de
nieuwe generatie leerkrachten, die moeten het verschil gaan durven maken!
Een goede voorbereiding op modern, 21e eeuws onderwijs is een pré om de olievlek (en dus
het onderwijs) in vuur en vlam te zetten. En wat pit, wat vuur en wat sprankeling; dat is nou
nét wat we nodig hebben!
1. Zoals ik al schreef in de verantwoording eind vorig schooljaar:
Bewustwording: mensen die we spreken en die ons online volgen geven aan en/of laten zien
dat ze aan het denken worden gezet door ons product. We bereiken alleen al via Facebook
dagelijks inmiddels 118 mensen, de postercampagne in de stichtingen heeft ook effect gehad
op de verbindingen die we gelegd hebben.
Leerkrachtgedrag/andere aanpak: Lastig te peilen; feit is dat hoe vaker je iets ziet, hoort of
doet hoe meer het zorgt voor een verandering en beklijving. Daarom proberen we om de dag
iets nieuws te plaatsen. Hoe meer volgers we genereren, hoe meer verandering we in
werking zetten en hoe meer de 21st Century Skills gebruikt worden in het onderwijs.
Daarnaast zijn wij als CoL altijd zeer actief geweest op elke onderzoeksmiddag en KIB-dag en
op diverse andere momenten waarop we in verbinding zijn getreden met anderen (o.a. de
leden binnen de eigen stichtingen, d.m.v. opgedane kennis vanuit de CoL).
Tenslotte nog via het COLlege, waarover in de volgende vraag meer.
De voorbereiding / aanleiding / opzet van het college kun je lezen in de bijlage. Daarin staan
de stappen die we dit jaar nog willen zetten i.s.m. met de afdeling “Menswetenschappen”
op de Pabo.
2. Het project “Versterken samenwerking lerarenopleiding en scholen” stopt eind
schooljaar 2017-2018 en is een verdere planning feitelijk niet nodig, daar alle acties die we
met de groep verder willen doen in principe op eigen titel zijn waarvoor niemand verder
verantwoording af hoeft te leggen (m.u.v. het eigen bestuur van elk afzonderlijk lid).
Tegelijkertijd is er een groep mensen samen gebracht die met veel passie, overtuiging en
rebelsheid in het thema staan. Een thema dat zeer relevant is en dit de komende jaren ook
zal blijven. Wij zijn voor ons gevoel dus ook nog lang niet klaar.
Het gevoel dat we samen met iets goeds bezig zijn overheerst. Na een kort dipje, begin dit
schooljaar waarin we zoekend waren naar de juiste richting en daarbij passende acties,
hebben we nu samen helder voor ogen wat we willen bereiken: met de middelen die tot
onze beschikking staan binnen de Pabo, besturen en basisscholen (van student tot ervaren
leerkracht) de mindset een beetje veranderen. Door binnen verschillende groepen actief te
zijn kunnen we bevindingen terugkoppelen naar mensen met beslissingsbevoegdheid, in de
hoop dat er een positieve verandering in gang wordt gezet.
Daarbij bewandelen we niet altijd de treden en/of de gewenste paden, maar kleuren we
bewust buiten de lijntjes en schoppen we tegen heilige huisjes. Anders zal er niets
veranderen. We krijgen vaak positieve reacties op onze aanpak en werkwijze. Dat dit ook tot
vragen leidt en vast ook wel eens irritatie opwekt zien we als positief, want zo kom je tot een
gesprek.
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Nogmaals: we zijn dus nog niet klaar.
Op eigen titel willen we komende schooljaren 2 maal per jaar bij elkaar komen en door het
jaar heen contact blijven houden. Ook de website en de daarbij behorende Facebook-pagina
blijven actief.
Wanneer we de 3 COLleges achter de rug hebben evalueren we deze en besluiten we in
samenspraak met Ankie, Marcel en de Pabo of we deze in het komende schooljaar ook weer
plannen.
Verder blijven we in gesprek met onze besturen, zijn we
inspirator wanneer de situatie daarom vraagt, maar ook
de luis in de pels wanneer dat nodig is.
Kortom, we willen met zoveel mogelijk mensen in diverse
lagen binnen het onderwijsveld in contact komen. Alleen
zo kunnen we samen een olievlek creëren die ervoor
zorgt dat onze leerlingen het onderwijs krijgen dat ze
NU en in de toekomst verdienen.
CoL 21st Century Skills, maart 2018
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2.

CoLleges 21st Century Skills

In het licht van de 21st Century Skills verzorgde de CoL educatieve diensten voor de PABO op
de volgende data:
26-02-2018 van 12.00 – 13.30 uur
19-03-2018 van 15.30 – 17.00 uur
16-03-2018 van 15.30 – 17.00 uur
Wie:
Marcel Steegs: de Power Point die hij op Simulise heeft gezet
Julia Derix: presenteert de Synergieschool
Ed Toussaint: presenteert vanuit een schoolbestuur kijkend
Jack Meis: presenteert vanuit de ontwikkelingen op school;
Roger Thomassen: geeft een praktijkles
Organisatievorm:
Bij aanvang delen we gekleurde legoblokjes uit; (5 kleuren); In elk groepje studenten komt
van elke kleur 1 student.
Starten bij punt 1.
1.
20 minuten: Introductie: We stellen ons 5 minuten voor en laten de studenten 15
minuten een mindmap maken om de beginsituatie te peilen (wat weet men er al vanaf?) We
laten de WEBSITE zien !
2.
20 minuten: Ieder COL lid (5) neemt een kleur mee, dus groepjes van max. 5
studenten aan wie je je presentatie geeft op een laptop (meenemen!) ergens op een locatie
in de Pabo. Je kunt presenteren en het gesprek aangaan met studenten;
3.

5 minuten: Pauze

4.
20 minuten: De originele groepjes studenten komen als zodanig weer bij elkaar en
een ieder legt aan de rest uit wat men in de presentatie heeft gehoord. Ze vatten het samen
op een formulier en stellen eventueel vragen. Bij elke groep sluit een CoL lid aan.
5.
25 minuten: Plenaire discussie / bespreking a.d.h.v. stellingen/ vragen ; opdracht
voor de studenten (deels mee naar huis actie)
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Vanuit het laatste verslag:
“In eerste instantie gaan we colleges geven aan in elk geval de eerste jaars Pabo-studenten
en wellicht de tweedejaars. Daarbij staan de eigen identiteit en mindset van de studenten
centraal: welke leerkracht wil jij zijn en op welke manier ben jij met toekomstgericht
onderwijs bezig? Dit wordt ook echt zichtbaar op de Pabo en er is een stageopdracht aan
gekoppeld. Uiteraard zetten we ook onze website in de spotlight.
Diverse leden van onze CoL zullen vanuit de eigen expertise een kort gedeelte voor rekening
nemen. In de volgende CoL-bijeenkomst gaan we deze colleges inhoudelijk vormgeven.
Ankie en Marcel Graus prikken nu eerst een datum waarop de colleges plaatsvinden, daarna
plannen we een volgende CoL bijeenkomst.”
Uitgaande van die informatie de volgende concept-opzet, inhoud en volgorde kan
verschillen:
Tijdsduur
Inhoud
Door
5 min
Inleiding en doelstelling (al kan dit ook vooraf om
tijd te winnen). Je zult echter iets van inleiding
moeten bieden.
15 min
Het hoe en waarom van 21st Century Skills, growth
mindset, eigen identiteit van studenten, het rebelse
er achter.
15 min
Visie vanuit een bestuursbureau (Kindante)
Ed
15 min
Visie vanuit een school (Synergie)
Julia + collega Daniël
5-10 min
Website
20-25 min
Praktisch aan de slag + discussie
Roger
5 min
Vragen + Afronding
Allen
Totaal 90 min
Opdracht voor elke student:
Dit zijn er een drietal, waarbij 1 van de twee al tijdens het college vorm krijgt.
1. Maak een foto waarop jij te zien bent met daarop een spreuk (à la “Wat draag jij bij”:
https://www.watdraagjijbij.arbeidsmarktplatformpo.nl/) Deze foto komt op te
hangen in de Pabo zodat een ieder kan zien waar jij voor staat, gerelateerd aan
toekomstgericht onderwijs/rebellie etc.
2. Geef een les of lessenserie op de stageschool waarbij je uitdraagt wat je op de poster
laat zien. Gebruik hierbij een idee dat je hebt gevonden op de website “Voor elk wat
skills”.
3. Schrijf een blog over jouw “Wat draag jij bij”. Waarom sta juist jij voor het een of het
ander?
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