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BESTE LEZER,
Na 34 jaar heeft KPZ afscheid genomen van Harrie Poulssen. Voor 
velen was Harrie de laatste jaren hét gezicht van bureau 
Internationalisering, maar van oorsprong muziekdocent in hart en 
nieren. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van KPZ in 1996 heeft 
Harrie met studenten en docenten de musical Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat uitgevoerd, ver voor op tv de zoektocht naar 
de perfecte Jozef begon. Met een cast van zo’n veertig studenten en 
docenten werd een half jaar intensief geoefend, en vele vrije 
weekenden werden gespendeerd om te repeteren, kostuums te maken 
en het decor te bouwen. En wat een succes was het! Hoeveel studenten 
heeft Harrie wel niet geïnspireerd om samen met kinderen in de klas 
muziek te maken te zingen? Ook als international officer gebruikte 
Harrie muziek als de internationale taal om met buitenlandse 
opleidingsinstituten contacten te leggen.
 
Véronique Damoiseaux verzorgt de opleiding Taalcoördinator. Vorig 
jaar is deze opleiding landelijk herzien. Deelnemers kijken aan de hand 
van de nieuwste inzichten naar het taalonderwijs op hun eigen school: 
wat is sterk, wat kan beter? Er wordt een taalbeleidsplan opgesteld en 
plannen met het team bedacht en uitgevoerd. Veranderingen die goed 
zijn voor de taalontwikkeling van kinderen. In gesprek met twee bijna 
afgestudeerde deelnemers worden de opbrengsten van deze opleiding 
voor hen persoonlijk, maar ook voor hun team besproken.
 
Aan het KPZ Kenniscentrum zijn drie kenniskringen verbonden: taal, 
rekenen en vernieuwende onderwijsconcepten. Met ingang van het 
nieuwe jaar komt er een vierde kenniskring bij: de kenniskring wereld-
oriëntatie. Lijkt het je interessant om deel te nemen, lees dan het artikel 
van Andreas Boonstra en Annemarie Wering.
 
Hugo van den Ende bespreekt het nieuwste boek van Arend van Dam: 
Hollandse handelsgeest levert niet alleen maar tevreden gezichten 
op... Een boek dat volgens Van den Ende een mooie plek verdient op 
veel boekenplanken in de klas, zodat leerlingen er met elkaar over 
kunnen spreken en hun historisch besef wat meer in kunnen kleuren.
 
En verder bespreekt Marieke Pillen een boek over werken met 
begaafde kinderen in de klas, gaat Belinda Terlouw in op de ontwikkel-
kracht van de rekencoördinator, brengt Sabrine van Everdingen een 
nieuw boek over handschriftonderwijs onder de aandacht en gaat 
Carolina Blanken in op de visitatie van het vak Godsdienst en 
Levensbeschouwing.

Veel leesplezier.
De redactie van Veerkracht
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Lezen met begrip, 
schrijven volgens de 
inzichten van genre-
didactiek, literaire 
gesprekken, taaldenk-
gesprekken en discussies; 
er is de laatste jaren veel 
aandacht voor allerlei 
aspecten van goed taal/ 
leesonderwijs en er 
verschijnen geregeld 
nieuwe onderzoeken naar 
de effectiviteit van inter-
venties. Goed taal-
onderwijs vindt de hele 
dag door plaats en is 
verweven met alle vakken. 
Dat maakt het interessant 
én complex.

In de Opleiding Taalcoördinator 
kijken deelnemers aan de hand 
van de nieuwste inzichten naar 
het taalonderwijs op hun eigen 
school: wat is sterk, wat kan 
beter? Er wordt een taalbeleids-
plan opgesteld en plannen 
worden met het team bedacht 
en uitgevoerd. Verandering 
vanuit urgentie: omdat het goed 
is voor de taalontwikkeling van 
kinderen.

De opleiding tot Taalcoördinator 
is vorig jaar (landelijk) herzien. 
Wat zijn de ervaringen van 
enkele deelnemers? In gesprek 
met Nathalie Holtkuile, werkzaam 
bij de Vijf-er (een grote 
basisschool in Deventer) en 
Evelyn Marsman, als leraar 
verbonden aan obs Stokkum in 
Markelo (een kleine buurtschool) 
over wat die opleiding, die ze 
bijna afronden, voor hun school 
betekent.

Nathalie: ‘Op de Vijf-er werken 
we met een veranderde 
organisatiestructuur. Per 
vakgebied is een coördinator 
aangesteld die samen met een 
ontwikkelteam, waar collega’s 
deel van uitmaken, werkt aan 
onderwijsverbeteringen. Onze 
school heeft wel een lees-
coördinator, maar taal is breder 
dan dat en met de invoering van 
een nieuwe taalmethode en 
achterblijvende resultaten 
vonden we het belangrijk dat er 
ook een taalcoördinator kwam. Ik 
ben zelf een groot taalliefhebber, 
houd erg van lezen, liedteksten 
en gedichten schrijven en spelen 
met woorden. Ik ben altijd 

nieuwsgierig naar betekenissen 
van woorden, ga op zoek naar 
mooie zinnen. Door het volgen 
van de opleiding is mijn 
enthousiasme voor goed 
taalonderwijs, maar ook mijn 
kritische houding ten opzichte 
van wat we op school doen, 
alleen maar gegroeid. Ik zie veel 
kansen om recente inzichten op 

VÉRONIQUE DAMOISEAUX VEERKRACHT 16 - NUMMER 3 / 2019

WERKEN AAN GOED 
TAALONDERWIJS:
DE OPLEIDING TAALCOÖRDINATOR HELPT DAARBIJ!
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het gebied van taalonderwijs in 
de school, daarnaast moet ik 
uitkijken dat ik niet té snel wil.’

Evelyn: ‘Mijn school is dit jaar 
gestart met het opnieuw 
overdenken van onze visie op 
leren en onderwijs. Ook het 
taalbeleid wordt onder de loep 
genomen. Collega’s gaven aan 
dat ze graag betekenisvoller 
onderwijs willen geven. We 
oriënteren ons op thematisch 
werken bij wereldoriëntatie en 
we zien kansen om taal en 
wereldoriëntatie meer aan elkaar 
te verbinden. Door het opstellen 
van een taalbeleidsplan kunnen 
we gerichter werken aan 
integratie en aandacht besteden 
aan een goede leerlijn voor alle 
domeinen van taal. Ik wil het plan 
opstellen mét het team, zodat 
we samen nadenken over wat we 
sterk vinden aan ons taal- en 
leesonderwijs en ook samen 
stappen nemen om dat te 
versterken.’

Nathalie: ‘Samenwerken met het 
team is van groot belang. Omdat 
er al een leescoördinator is op 
onze school, stuur ik nu aan op 
een goede samenwerking. Lezen 
is zo verweven met alles wat we 
doen gedurende de dag, dat het 
belangrijk is om met de lees-
coördinator na te denken over 
hoe we kinderen goed leren 
lezen. Het helpt dat in de 
opleiding alle aspecten van een 
domein in een samenhangend 
geheel aan bod komen: een heel 
blok gaat over lezen, van 
leesbevordering tot technisch 
lezen, van begrijpend luisteren 
tot het lezen van teksten bij 
wereldoriëntatie. Bovendien 
wordt ook de samenhang met 
andere domeinen me steeds 
duidelijker: hoe belangrijk 
mondelinge taalonderwijs is voor 
het schrijfonderwijs, 
bijvoorbeeld. Ik ben heel 
enthousiast over de taalrondes 
van Van Norden, die ben ik 
meteen gaan invoeren in ons 
schrijfonderwijs. Eerst mondeling 
verwoorden, dan schrijven! We 
gaan nu op school veel meer de 

diepte in, halen veel meer uit een 
taalles. De opleiding heeft me 
daar echt een duw voor in de rug 
gegeven.’

Evelyn: ‘Steeds als ik wat nieuws 
leer, wil ik dat meteen in mijn 
eigen klas uitproberen. Het is erg 
motiverend om te ervaren dat 
leerlingen enthousiast worden en 
meer betrokken raken bij de 
opdrachten. Ik ben zelf een echte 
lezer, ik vind het heerlijk om 
kinderen voor te lezen, ook in de 
bovenbouw. In de opleiding 
worden we steeds geïnspireerd 
om recente jeugdliteratuur in de 
klas te gebruiken. De 
Zweetvoetenman, een 
informatief boek over onze 
rechtspraak, vond ik zo 
interessant, dat ik dat direct 
besprak met mijn kinderen in 
groep 6, 7 en 8. Dat boek sloeg 
echt aan! Ook mijn collega’s 
raken geïnspireerd door mijn 
enthousiaste verhalen. Na de 
zomer ben ik in de onderbouw 
gaan werken, maar mijn collega 
die nu de bovenbouwgroep 
heeft, probeert ook nieuwe 

v.l.n.r.: Evelyn Marsman, Véronique Damoiseaux, Els Dotinga en Nathalie Holtkuile
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inzichten op bijvoorbeeld het 
gebied van begrijpend lezen toe 
te passen in haar lessen. Wat ik 
vooral mooi vind, is dat we de 
vraag ‘waarom doen we het zo’ 
veel vaker stellen. Wat willen we 
bereiken en op welke manier? 
Dat gesprek is heel waardevol.’

Nathalie: ‘Toen ik net de 
opleiding startte, vond ik het 
best een beetje eng: de rol van 
taalcoördinator is anders dan 
wanneer je alleen collega’s bent 
en ook een team begeleiden is 
nieuw. We worden daartoe wel 
gemotiveerd door praktijk- 
opdrachten. Er is steeds keuze 
uit opdrachten, zodat je kunt 
doen wat bij jouw schoolteam en 
bij je eigen ontwikkeling past. Ik 
heb presentaties gegeven op 
school over de relatie tussen 
schrijfonderwijs en het 
stimuleren van het spelling-
geweten en over mondelinge 
taalvaardigheid. Ik ben ook bij 
collega’s lessen gaan observeren 
om te zien hoe zij aan woorden-
schatontwikkeling werken. Ik ben 
veel zichtbaarder geworden in 
mijn rol van Taalcoördinator. 
Eerst probeerde ik vooral in mijn 
eigen klas nieuwe dingen uit, nu 
deel ik nieuwe inzichten ook in 
het Taalontwikkelteam en 
overdenken we samen waar we 
afspraken over maken. Het 
invoeren van de taalrondes van 
Van Norden is daar een mooi 
voorbeeld van. We werken op 
school al langer met afspraken-
kaarten en die worden nu beter 
onderbouwd ingezet om het 
taalonderwijs meer diepgang

te geven.’ ‘Ik zie steeds meer hoe 
belangrijk taal is. Het 
ontwikkelteam wereldoriëntatie 
beraadt zich momenteel over de 
richting die we kiezen op school, 
en of we met methodes willen 
gaan werken of niet. Ik sluit me 
nu aan bij die overlegmomenten. 
Niet alle collega’s begrijpen dat 
helemaal, ze denken dat het 
twee gebieden zijn. Maar ik zie 
vooral veel relaties, want met 
welke teksten gaan we werken, 
hoe gaan we kinderen leren die 
te begrijpen, hoe halen we zoveel 
mogelijk uit gesprekken met 
kinderen tijdens die wo-lessen: er 
komt zoveel taal bij kijken!’

Evelyn: ‘Dat herken ik wel. In het 
begin was ik vooral in mijn klas 
aan het experimenteren en 
stoeien met inzichten, kennis en 
ideeën die ik in de opleiding heb 
opgedaan. Maar al snel heb ik het 
team erbij betrokken. Samen met 
mijn collega’s heb ik een sterkte/ 
zwakte analyse gemaakt op het 
gebied van lezen, schrijven en 
mondelinge taalvaardigheid. 
Hierdoor kreeg ik direct een 
helder beeld waar mijn team 
kansen en sterke punten ziet 
maar ook waar de zwakke 
punten zitten. Het laatste half 
jaar ben ik steeds meer zichtbaar 
geworden bij vergaderingen en 
promoot ik actief goed 
leesonderwijs in mijn team. Ik 
heb bij collega’s in de klas 
gekeken tijdens lessen van 
begrijpend lezen. Bij 
vergaderingen heb ik checklists 
over leesbevordering laten 
invullen. Daaruit vloeien weer 

mooie, constructieve gesprekken 
waarbij ik mijn kennis en 
inzichten kan laten zien. 
Binnenkort houd ik tijdens een 
studiedag een presentatie over 
effectief begrijpend lees-
onderwijs, maar ik wil niet alleen 
informeren, maar ook laten 
ervaren dat het belangrijk is om 
het anders te gaan doen dan wij 
het nu doen. Dan is het fijn om 
tijdens de opleiding nog even te 
kunnen sparren over hoe je dat 
nou kunt aanpakken, zo’n 
werkbijeenkomst. Of iets uit te 
proberen en bij te schaven.’

Nathalie: ‘Bij de start van de 
opleiding voerde ik meteen een 
gesprek met onze directeur. Die 
moet namelijk wel achter je 
staan. Je moet de kans krijgen 
om in het team de rol van 
taalcoördinator uit te oefenen. Ik 
krijg er tijd voor, krijg ruimte op 
studiedagen en bij werkoverleg 
en word tien dagen per jaar 
uitgeroosterd om op kantoor 
plannen uit te werken en zaken 
voor te bereiden. Dat is veel 
lastiger op een kleine school. Je 
moet ook initiatiefrijk zijn 
natuurlijk, niet afwachten, 
voortdurend het team en de 
directie betrekken bij het 
taalbeleid en de uitvoering 
daarvan. Het opstellen van een
plan is lastig, maar ik heb geleerd 
niet alles tegelijkertijd te doen, 
het behapbaar te maken. Dat 
vind ik niet makkelijk, ik wil 
eigenlijk veel meer aanpakken in 
de school, maar je kunt niet te 
veel voor de troepen uitrennen. 
Het kost veel tijd om iedereen te 
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bereiken, zeker bij zo’n groot 
team. En zelf ben ik ook nog heel 
erg in mijn rol aan het groeien. 
Veel lezen, congressen 
bezoeken, sparren op de 
opleiding: interessant, maar ook 
dát kost tijd!’

Evelyn: ‘Tijdens de 
bijeenkomsten van de opleiding 
bespreken we de gang van 
zaken op onze scholen. Iedere 
school heeft andere prioriteiten, 
we maken niet dezelfde keuzes. 
We leren die keuzes te 
onderbouwen. Er wordt 
literatuur aangereikt om dat te 
kunnen doen en we adviseren en 
informeren ook elkaar.’

Nathalie: ‘Het heeft mij wel 
verrast dat je snel aan de slag 
kunt in je school als 
taalcoördinator. Je ontdekt 
tijdens de opleiding dat er nog 
veel te leren valt. En tegelijkertijd 
moet je ook meteen in je eigen 
school opdrachten gaan 
uitvoeren. Best pittig soms, maar 
juist daardoor ook 
leerzaam. Terwijl je je weg nog 

zoekt in al die informatie, word je 
door het team ook al bevraagd 
en aangesproken. Dat is wel 
mooi, want je ziet steeds beter 
wat er in het taalonderwijs 
eigenlijk wel sterker kan. Je kunt 
niet afwachten, je wilt ook niet 
afwachten! Want het taal-
onderwijs mag wel betekenis-
voller voor de kinderen. Want 
daar doe je het toch voor, voor 
de kinderen!’

Véronique Damoiseaux is 
hogeschooldocent Taal op 
KPZ.

Vanaf december 2019 gaat 
de opleiding Taal-
coördinator van start. De 
opleiding duurt een jaar en 
wordt dit keer verzorgd 
door KPZ samen met 
Windesheim. Kijk voor 
meer informatie op 
www.kpz.nl.
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De vraag ‘waar denk je aan bij de woorden 
‘godsdienst’ en ‘levensbeschouwing’?’ roept bij 
onze studenten aan het begin van hun opleiding 
veel verschillende beelden en emoties op. Eerlijk is 
eerlijk, die zijn lang niet altijd positief. Toch vinden 
wij het van groot belang dat het vakgebied dat 
gaat over godsdienst, levensbeschouwing en 
identiteit juist in deze tijd een prominente plek 
heeft in het curriculum op KPZ. Inhoudelijk draagt 
het bij aan het formuleren van antwoorden op twee 
urgente maatschappelijke vragen, die ook in onze 
gesprekken met studenten steeds weer naar voren 
komen. De eerste is: Hoe kunnen leraren omgaan 
met (religieuze) diversiteit in de klas? En vooral de 
vraag die hieronder ligt: Wat verbindt ons (nog)?

De tweede is: Hoe kun je een plek geven aan 
existentiële vragen die voortkomen uit de 
ervaringen van de leerlingen? In de post-moderne 
maatschappij zijn de traditionele zingevende 
verhalen weggevallen. Het gevolg hiervan is dat 
mensen zelf op zoek moeten naar een antwoord op 
de levensvragen die zij tegenkomen. Het 
persoonlijk formuleren van een antwoord hierop is 
essentieel om te komen tot waardevolle 
samenlevingen, zowel op landelijk niveau als op 
klasniveau. Dat deze twee vragen breder leven dan 
alleen in onze klaslokalen, stelde ook Erik Renkema 
onlangs in Trouw (Renkema, 2019).

CAROLINA BLANKEN VEERKRACHT 16 - NUMMER 3 / 2019

WAAR DENK JE AAN BIJ DE 
WOORDEN 'GODSDIENST' 
EN 'LEVENSBESCHOUWING'?

Visitatiecommissie VKLO in gesprek met opleiders en directie KPZ.
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In dit artikel lees je wat er in onze lessen 
plaatsvindt, wat het vakgebied Godsdienst 
en Levensbeschouwing (GLB) waardevol 
maakt in deze tijd en wat de bevindingen zijn 
van de visitatiecommissie van de Vereniging 
van Katholieke Lerarenopleiders (VKLO) ten 
aanzien van ons curriculum.

 
KPZ biedt binnen het vakgebied GLB drie leerlijnen 
aan (zie tabel), waarin studenten het proces aangaan 
rondom de bewustwording van de eigen (levens-
beschouwelijke) identiteit en de relatie tot de 
professionele (levensbeschouwelijke) identiteit 
die de basis vormt voor het handelen in de praktijk 
van het werken met kinderen.

De eerste leerlijn is Zingeving Ethiek en Esthetiek 
(ZEE). Bij het verkennen van mogelijke antwoorden 
op levensvragen, is naast kennis van de verschillende 
grote levensbeschouwe- lijke stromingen, ook kennis 
van grote filosofische, maatschappelijke en culturele/ 
kunstzinnige stromingen van belang om de 
verschillende mogelijke antwoorden in hun context 
te kunnen plaatsen. Vanuit deze kennis worden 
studenten uitgedaagd om te komen tot een eigen 
antwoord, dat ze verweven in hun professionele 
identiteit. Tot slot onderzoeken studenten welke 
gevolgen hun eigen antwoorden hebben voor 

het professionele handelen in de stage, in relatie tot 
de kinderen, het team en de organisatie van de 
stageschool.

Binnen de tweede leerlijn, Godsdienst/Levens- 
beschouwing, leren de studenten hoe ze het proces 
rondom identiteitsvorming in relatie tot levens- 
beschouwelijke vragen bij de kinderen in de klas 
kunnen stimuleren met behulp van verhalen, vanuit 
hun eigen (al dan niet katholieke) levens- 
beschouwelijke achtergrond. De leerlijn GLB komt 
voort uit de katholieke grondslag van KPZ. 
Studenten die alle modules in deze leerlijn met 
succes afronden en daarnaast de leerlijn Schooltijd 
Vieren hebben gevolgd, kunnen het katholieke 
diploma GLB halen naast hun pabo-diploma.

De leerlijn Schooltijd Vieren bestaat uit een aantal 
ervaringsgerichte onderdelen waarvan de studenten 
er twee dienen te volgen. Zo kunnen zij de openings-
of de kerstviering helpen vormgeven, kunnen ze vier 
dagen naar een klooster gaan (zonder mobiel…) of 
een jongerenontmoeting bijwonen in de Franse 
broedergemeenschap Taizé. Het uitgangspunt van 
deze module is dat onderdompeling in een levens- 
beschouwelijke traditie een positieve invloed kan 
hebben op het aangaan van de levens- 
beschouwelijke dialoog.

Overzicht leerlijnen GLB op KPZ
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KERNBEGRIPPEN UIT DE KENNISBASIS
Het diploma GLB is een vereiste om binnen een 
katholieke stichting als leraar aan het werk te 
kunnen. Het diploma wordt afgegeven door de 
bisschoppelijk gedelegeerden en het programma van 
het vakgebied GLB moet vanzelfsprekend aan een 
aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn door de VKLO 
vastgelegd in de kennisbasis GLB (VKLO, 2014). De 
belangrijkste begrippen binnen deze kennisbasis zijn 
contingentie, transcendentie en traditie. Dit zijn 
dynamische, maar abstracte begrippen, die eigenlijk 
niet in een korte uitleg op schrift te vangen zijn. Voor 
de helderheid van dit verhaal toch een poging.

Contingentie leggen wij meestal uit aan de hand van 
contingentie-ervaringen. Dit zijn ervaringen van 
verwondering of verbijstering; ze maken een diepe 
indruk op je en gaan verder dan het alledaagse. 
Doordat de vanzelfsprekendheid van het alledaagse 
wordt doorbroken, ga je je (opnieuw) afvragen waar 
het leven voor jou op dit moment eigenlijk om draait.

Bij transcendentie gaat het over de vraag of er ‘iets’ 
is dat onze werkelijkheid overstijgt. Iets dat aan onze 
waarneming en zelfs inlevingsvermogen voorbij gaat. 
Als je daar een naam aan wilt geven, kun je 
bijvoorbeeld denken aan ‘God’ of een 
‘allesomvattende energie’.

Het begrip traditie gaat over (onderdelen van) 
tradities waardoor we ons willen laten inspireren. Het 
zijn inzichten die zo waardevol zijn dat je ze een plek 
wilt geven in je eigen leven en in dat van anderen. 
Denk hierbij aan gewoonten, waarden, rituelen of 
verhalen.

Juist omdat de invulling van deze begrippen zo 
dynamisch is, speelt ons eigen verhaal hierbij een 
belangrijke rol. Door in verhaalvorm een uitleg te 
geven over waar jij als student staat ten opzichte van 
de drie begrippen die hiervoor zijn uitgelegd, denk je 
na over waar je vandaan komt, wie je bent en wie je 
wilt zijn. Je vertelt wie je bent en wat jouw leven 
zinvol maakt. Wij gaan er hierbij vanuit dat identiteit 
het verhaal is dat jij over jezelf vertelt (McAdams, 
1993). We noemen dit een narratieve identiteit. Op 
dezelfde manier bestaat ook de professionele 
identiteit uit een narratief.
 
VISITATIE DOOR AFGEVAARDIGDEN VAN VKLO
Op 20 maart 2019 zijn drie afgevaardigden vanuit de 
VKLO op KPZ geweest voor een visitatie. Er werd 
gekeken naar drie onderwerpen: de bijdragen van 
het vakgebied aan de brede identiteitsvorming van 
de (aankomende) leraar, de bijdrage aan de 

identiteitsvorming van de schoolgemeenschap en de 
in- en uitvoering van de Kennisbasis GLB (KPZ, 
2019). Tijdens het bezoek is de commissie in gesprek 
gegaan met studenten van de opleiding, alumni, 
team identiteit, collega’s van KPZ en een aantal 
collega-bestuurders uit het werkveld. Hieronder 
zullen we de meest in het oog springende 
bevindingen op de drie genoemde terreinen kort 
samenvatten. Voor een uitgebreid overzicht 
verwijzen wij naar het visitatierapport (VKLO, 2019).
 
WAARDERING
Over de brede identiteitsvorming van de 
(aankomende) leraar zegt de commissie: 'KPZ leidt 
leraren op met veel in hun bagage (ook met veel 
inhouden met betrekking tot levensbeschouwing/ 
zingeving, ethiek en esthetiek) en een rijke 
persoonlijkheid. Studenten die een verbinding 
kunnen maken tussen wat boven de waterspiegel 
zichtbaar is aan gedrag en competenties en de 
diepere lagen van het (mede-) mens-zijn daaronder. 
De emancipatorische opdracht van KPZ leeft bij 
docenten' (VKLO, 2019, p.6).
 
De commissie doet echter ook een aantal 
aanbevelingen, waarvan we hieronder de kern 
beschrijven:
• probeer meer ademruimte te creëren voor de 

studenten, zodat ook trage levensvragen de kans 
krijgen verder te rijpen;

• onderzoek de mogelijkheid van ‘narrativiteit’ als 
conceptuele onderlegger voor het gehele curriculum 
van KPZ. Door uit te gaan van dit 
gemeenschappelijke concept, kan de verbinding 
tussen de verschillende vakgebieden voor de 
studenten scherper in beeld worden gebracht.

 
Als het gaat over de identiteitsvorming van de 
schoolgemeenschap, zegt de commissie: 'De 
docenten GLB/ZEE slagen erin om hun studenten 
(mee) te vormen, vanuit de eigenheid van het 
individu, maar ook in de opgeroepen ontmoeting/ 
confrontatie met rijke tradities van (westerse en 
andere) culturen, met bronnen van de katholiek-
christelijke geschiedenis (GLB/ZEE) en met de geest 
van de Verlichting (ZEE). Vanuit deze vorming zijn 
afgestudeerden bereid en in staat hun bijdrage te 
leveren aan de verdere identiteitsontwikkeling van 
scholen. De commissie heeft daar grote waardering 
voor' (VKLO, 2019, P.8).

Op dit gebied doet de commissie één aanbeveling:
• ga met schoolteams en -besturen in gesprek over 

wat jullie voor elkaar kunnen betekenen met 
betrekking tot de identiteitsontwikkeling van scholen.
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Over de in- en uitvoering van de kennisbasis GLB 
zegt de commissie: 'De commissie durft te stellen 
dat de implementatie van de kennisbasis op KPZ is 
geslaagd. De drie kernconcepten zijn een levende 
werkelijkheid voor studenten. Ze geven hun houvast 
in het geven van levensbeschouwelijk onderwijs. De 
commissie heeft ook grote waardering voor de 
toetsvormen die het team Identiteit heeft ontwikkeld 
of nog aan het componeren is' (VKLO, 2019, p.10).
 
Ook hier doet de commissie een aanbeveling:
• treed (meer) naar buiten met de GLB- en de ZEE-lijn, 

door deze bijvoorbeeld te presenteren op landelijke 
bijeenkomsten en conferenties, zodat landelijke 
collega’s hierdoor geïnspireerd kunnen raken.

 
CONCLUSIE
De commissie spreekt haar waardering uit over de 
invulling van de drie hierboven beschreven terreinen 
waarop deze visitatie zich gericht heeft en ze geeft 
waardevolle aanbevelingen. Dit is een resultaat waar 
we als KPZ trots op zijn. Wij denken dat dit een 
stevige bijdrage kan leveren aan het formuleren van 
een antwoord op de twee urgente maatschappelijke 
vragen waar we dit stuk mee begonnen. In het 
curriculum is zowel aandacht voor het ontwikkelen 
van de eigen professionele levensbeschouwelijk 
identiteit en het gesprek daarover met anderen, als 
voor het creëren van een plek waar gesproken wordt 
over levensvragen.

We zullen de aanbevelingen van de commissie ter 
harte nemen. In de komende tijd hopen we meer 
zicht te krijgen op de mate waarin het curriculum 
onze toekomstige leraren handen en voeten geeft 
om deze vraagstukken in de dagelijkse praktijk van 
het onderwijs aan de orde te stellen. Zo zullen we 
o.a. vanuit team identiteit met een aantal 
bestuurders uit de regio het gesprek aangaan 
rondom identiteit en de invulling daarvan binnen 
onze opleidingen. Wat kunnen we voor elkaar 
betekenen wat betreft de identiteitsontwikkeling van 
scholen in deze tijd? We zien ernaar uit een aantal 
van jullie tijdens deze gesprekken te ontmoeten.
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‘Kom’, zegt Syntax. ‘Het is tijd om naar huis te 
gaan.’ Stil loopt Kodjo naast hem over pleinen en 
bruggen, langs grachten en door stegen. En op de 
een of andere manier begint Syntax zich ondanks 
alles toch een beetje thuis te voelen in dit vreemde 
moederland. Ondanks de nieuwsgierige blikken, 
het bij tijd en wijle vijandige staren, de naakte 
waarheid op de foto’s, de blankheid van de wassen 
beelden, groeit het besef dat hij niets te verbergen 
heeft, niets om zich voor te schamen. Hij is wie hij 
is: Syntax Bosselman, voormalig slaaf, Surinamer, 
timmerman, zestig jaar, een beetje grijs, 
avonturier… (p.147)

Het is zegge en schrijven 1883 wanneer een groepje 
Surinamers zich een aantal maanden laat bekijken in 
een nagebouwd dorp op de wereldtentoonstelling in 
Amsterdam. Eén van deze mensen is Syntax 
Bosselman, een man die na de afschaffing van de 
slavernij in 1863 op vrijwillige basis is blijven werken 
op de kleine koffieplantage ‘Nieuw Weergevonden’. 
Opvallend genoeg vertrekt hij na tien jaar naar een 
Surinaamse stad als persoonlijke bediende van de 
dochter van de plantage-eigenaar met wie hij samen 
opgegroeid is. Als ze beiden zestig zijn, raadt zij 
Syntax aan om in te gaan op het aanbod van de 
zakenman die mensen van verschillende rassen 
zoekt om mee te reizen naar Amsterdam. Zo ziet hij 
wat meer van de wereld en hij zal vast en zeker als 
een soort eregast onthaald worden op de 
tentoonstelling in Holland - het avontuur zal toch 
maar acht maanden duren.

Bij het inschepen op het stoomschip ‘de Afrique’ 
belooft Syntax op de kade aan de moeder van de 
dertienjarige Kodjo een oogje in het zeil te houden, 
maar eenmaal onderweg zal hij merken dat er nog 
jongere kinderen meereizen die door de blanke, rijke 
dames aan boord als een soort knuffel gezien 
worden en steeds op schoot worden getrokken.

Eenmaal in Amsterdam is het leven best verwarrend: 
Ze overnachten in stapelbedden in een barak en 
moeten hun hangmatten in de koffer laten, terwijl ze 
die overdag juist ophangen in de circustent om de 
Nederlanders te laten zien hoe Surinamers aan de 
andere kant van de wereld hun dagen in de wildernis 
slijten. Ze zullen zich nog veel vaker verwonderen 
over het leven in Nederland en alle nieuwigheden, 
zoals een heuse telefoon. Ook vinden ze het leuk om 
met bezoekers een praatje aan te knopen over 
allerlei culturele eigenaardigheden in Holland en 
Suriname: 'Soms vergeet Syntax even wie hij is en 
waar hij vandaan komt. Dan praten ze gewoon als 
mannen onder elkaar. Maar dan is er altijd wel weer 
iemand die hem met een vluchtig gebaar aanraakt 
om te zien of hij niet afgeeft' (p.119).

De lezer kijkt als het ware over de schouder van 
Syntax mee naar hoe er omgegaan wordt met deze 
gasten uit het buitenland en wordt zo gedwongen 
om na te denken over hoe de Nederlanders hun 
rijkdom verworven hebben. Moeten we wel zo trots 
zijn op het feit dat we in ons koude landje geen 
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slaven hebben gehouden? Zijn we in staat om onder 
ogen te zien hoe de driehoekshandel van de WIC 
ons enorm verrijkt heeft, waarbij het vervoeren van 
aanzienlijke hoeveelheden slaven onze core-business 
was?

Arend van Dam is natuurlijk bekend geworden met 
zijn reeks boeken waarin hij via een historische korte 
schets de lezer wil laten ervaren hoe het leven in een 
(beperkte) periode in het verleden geweest zou 
kunnen zijn. Door zijn nauwkeurig brongebruik 
vinden de boeken hun weg naar veel scholen waar 
de meester of juf een inleiding in handen heeft bij 
een geschiedenisles en de overgang naar het meer 
didactisch gedeelte gemarkeerd wordt door een 
(veelal klassikaal opgezegde) laatste zin: En zo… is 
het gebeurd. Als inleiding kan dit dan een mooi 
begin van de les zijn en de auteur heeft vaak een 
treffende sfeertekening geschapen, maar de lol van 
het interpreteren en het zorgvuldig reconstrueren 
van een stuk historische werkelijkheid gebeurt dan 
niet meer in de klas – de leerlingen horen het aan en 
geloven het dan wel: … en zo is het gebeurd.
 
Bij De reis van Syntax Bosselman heeft Arend van 
Dam gekozen voor een wat meer verdiepende 
aanpak en heeft hij zich kennelijk gedwongen 
gevoeld om in een inleiding een gebruiksaanwijzing 
voor het lezen mee te geven. Bruin gekleurde titels 
zijn geschreven volgens het beproefde Arend van 
Damrecept: je reist in sprongen door de tijd in een 
aantal sfeervertellingen tussen 1590 en 1863, toen de 
slavernij is afgeschaft. Er zijn ook hoofdstukken die 
alleen in 1883 spelen; zij volgen de heen- en terugreis 
uit Suriname en het verblijf in Amsterdam van 
Syntax en de overige Surinamers. Dan zijn er nog 
cursief gedrukte hoofdstuktitels waarin de auteur 
zelf in deze tijd op zoek is naar verhalen voor zijn 
boek en zijn bronnen onthult.

Deze aanpak is minder verwarrend dan je vooraf 
denkt: door zijn verhalende stijl en doordat je zijn 
eigen nieuwsgierigheid volgt, ga je haast vanzelf 
meedenken over de voor- en nadelen van onze 
Hollandse handelsgeest en doorzie je ook de meer 
aardse trekken van onze historische helden als Jan 
Pieterszoon Coen en Michiel de Ruijter – niks 
menselijks is hen vreemd. Wist je bijvoorbeeld dat 
Michiel de Ruijter ziek op bed lag toen Cornelis de 
Witt (broer van Johan de Witt) de ketting bij 
Chatham kapot voer en de Engelse vloot met 
branders een aanzienlijke slag toebracht?

In dit boek zijn de feiten in een context geplaatst 
waardoor je ontvankelijker wordt voor een andere 
kijk op onze Gouden Eeuw en de rol van de tot slaaf 
gemaakten: dit boek verdient een mooie plek op 
boekenplanken in de klas, zodat de leerlingen er met 
elkaar over kunnen spreken en hun historisch besef 
wat meer in kunnen kleuren.

Dit boek verdient een mooie plek op veel 
boekenplanken in de klas, zodat de leerlingen er met 
elkaar over kunnen spreken en hun historisch besef 
wat meer in kunnen kleuren.

Arend van Dam, 2007, Lang geleden… De geschiedenis van 

Nederland in vijftig voorleesverhalen. 

Arend van Dam, 2018, De reis van Syntax Bosselman. Verhalen 

over de slavernij.

HUGO VAN DEN ENDE IS HOGESCHOOLDOCENT 
TAAL OP KPZ.
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‘We zouden meer met de hand moeten 
gaan schrijven. Je motoriek verbetert, je 
kunt sneller denken en beter onthouden. 
Aan de slag met handschriftonderwijs dus!’
PROF. DR. ERIK SCHERDER, HOOGLERAAR 
NEUROPSYCHOLOGIE
Uit: Aan de slag met handschriftonderwijs 
(Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 2019, p.9)

Net voor de zomer van 2019 is een nieuw handboek 
voor het onderwijs verschenen: Aan de slag met 
handschriftonderwijs. Met ingang van dit nieuwe 
studiejaar wordt het al gebruikt op KPZ. Dit artikel 
geeft een toelichting op de inhoud van dit boek en 
de bruikbaarheid. Het artikel is een vervolg op twee 
eerdere artikelen in Veerkracht: 

Handschriftonderwijs juist van groot belang in het 
digitale tijdperk en Handschriftonderwijs upgraden 
en professionaliseren. Beide artikelen zijn te 
downloaden via de website van KPZ.

Landelijk is er veel gebeurd rondom het vakgebied 
handschriftonderwijs. Ten tijde van de vorige 
artikelen (in 2017) lag het vakgebied flink onder vuur. 
Binnen het LOBO (Leraren Opleidingen Basis-
onderwijs) was een stevige discussie gaande over 
het bestaansrecht van het vakgebied Handschrift-
onderwijs in het digitale tijdperk: Misschien kon 
handschrift beter onder bewegingsonderwijs gaan 
vallen? Het ging immers om motoriek. Daarbij ging 
men voorbij aan het unieke van de vaardigheid 
schrijven: juist door de koppeling van motoriek aan 
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taal is leren schrijven van grote betekenis voor het 
leren lezen en andere leervaardigheden en daarmee 
voor de groei van het kinderbrein.

De voorgaande Kennisbasis rond handschrift-
onderwijs moest dan ook een update krijgen: tijden 
veranderen en digitale devices deden zijn intrede. 
Ook uit wetenschappelijk onderzoek kwam er meer 
bewijskracht dat het ontwikkelen van een functioneel 
en goed leesbaar handschrift nog steeds zijn 
meerwaarde heeft om hogere cognitieve vaardig-
heden te ondersteunen. Bewegen en denken zijn 
namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
cognitie of kennis wordt opgebouwd vanuit de 
lijfelijke ervaring, ofwel embodied cognition.

Deze visieverandering leidde tot een verschuiving: 
van handschrift aanleren met alleen een 
schriftdoel, naar handschrift aanleren met een 
belangrijk ondersteunend leerdoel ten dienste van 
andere vakken. Met dit in het achterhoofd is er in 
2018 een geactualiseerde kennisbasis gekomen 
(Klaassen-Poyck & Kooijman-Thomson, 2018). De 
kennisbasis heeft een update gekregen, waarin ook 
het omgaan met digitale devices en typvaardigheid 
is opgenomen. Daarnaast is het van belang dat 
leraren en kinderen zich ervan bewust worden 
wanneer welke vaardigheid het best ingezet kan 
worden. Vandaar de naamsuitbreiding van 
Handschriftonderwijs naar Handschriftonderwijs en 
Schrifteducatie. Een bredere kennisbasis die alle 
pabo’s nu als uitgangspunt zouden moeten nemen. 
Én hoognodig, omdat er inmiddels al pabo’s zijn 
waarbij het vak nog maar nauwelijks aan bod komt 
en zelfs helemaal uit het curriculum verdwenen is.
 

Toename van handschriftproblemen: een 
aanleiding
In de richtlijn KNGF Evidence Statement Motorische 
schrijfproblemen bij kinderen is te lezen dat kinder-
fysiotherapeuten en ergotherapeuten in hun praktijk 
zeer veel kinderen behandelen met handschrift-
problemen. Vaak blijkt daarbij dat het schrijf-
probleem niet zozeer berust op motorische- of 
bewegingsproblemen, maar dat er sprake is van 
tekortkomingen in het genoten handschriftonderwijs 
zoals onvoldoende oefenen. Hoog tijd dus om hier 
wat aan te doen en een goede reden om de handen 
in elkaar te slaan. Dit was de aanleiding om de 
SchrijvenNL groep op te richten: een multi-
disciplinaire groep van specialisten zoals 
wetenschappers, kinder (fysio- ergo- en oefen-) 
therapeuten, onderwijs- en handschriftspecialisten 
die kennis met elkaar zijn gaan delen. Deze samen-
werking heeft geleid tot het boek Aan de slag met 
handschriftonderwijs. De hoofdauteurs, dr. Anneloes 
Overvelde en prof. dr. Ria Nijhuis-van der Sanden, 
zijn wetenschappers aan de Radbouduniversiteit 
Nijmegen. Daarnaast hebben negen andere auteurs, 
onder wie Sabrine van Everdingen, hogeschool- 
docent Handschrift van KPZ, als expert een bijdrage 
geleverd aan het boek.

Het accent ligt op het technisch leren schrijven van 
leerlingen van groep 1 t/m groep 8 van de 
basisschool. Daarvoor is wetenschappelijke kennis 
over handschriftonderwijs vertaald naar de praktijk 
van het primair basisonderwijs. Het boek geeft niet 
alleen inzicht in wat je als leerkracht kunt doen om 
kinderen optimaal te begeleiden, maar ook hoe je dit 
het beste kunt doen en waarom. Ook is het geschikt 
voor leraren in het speciaal onderwijs. Kortom, dit 
boek is geschikt voor alle (aankomende) leraren, 
intern begeleiders, MRT’ers en onderwijs-
ondersteuners en de hoop is dat veel kinderen er 
profijt van zullen hebben, zo schrijft Overvelde ( 
2019, p. 12). Het boek is te gebruiken naast een 
handschriftmethode.

De kracht van het boek is dat het 
geschreven is door experts uit het 
onderwijs zelf, experts in het behandelen 
van kinderen met schrijfproblemen, al 
dan niet gecombineerd met cognitieve 
en motorische problemen en door 
experts die onderzoek hebben gedaan 
op het gebied van schrijfproblemen.
Uit: Overvelde & Nijhuis-van der Sanden, 
2019, p.10.
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Opbouw boek
Na een inleidend hoofdstuk over het belang van 
handschriftonderwijs in het digitale tijdperk volgt in 
hoofdstuk 2 belangrijke basiskennis, waarin de 
samenhang tussen schrijven met de hand, taal, 
rekenen en informatieverwerking wordt weer-
gegeven. Vanuit een onderwijskundig en neuro-
cognitief model wordt gekeken naar handschrift-
onderwijs in relatie tot taal. Handschrift zelf is ook te 
bekijken vanuit twee elkaar aanvullende visies. Vanuit 
de therapiehoek staat de wisselwerking tussen Kind, 
Taak en Omgeving centraal en vanuit handschrift-
experts meer de wisselwerking tussen Vorm, Proces 
en Materiaal uit de laatste kennisbasis. Beide 
modellen ondersteunen elkaar en laten zien dat er 
veel aspecten een rol spelen in het geven van goed 
handschriftonderwijs.                                                     
                       
Na dit algemene kader is elk volgende hoofdstuk 
geschreven door een handschriftexpert uit het 
onderwijs samen met een therapeut en/of 
wetenschapper. Alle fases van het (leren) schrijven 
komen aan bod: het voorbereidend schrijven uit 
groep 1-2 met onder andere functioneel schrijven en 
schrijfvoorwaarden, het aanvankelijk schrijven met 
uitleg over hoe kinderen het best de letters leren in 
groep 3-4, het voortgezet schrijven in groep 5-6 met 
adviezen voor een vlot en leesbaar handschrift én 
tips om leerlingen te motiveren, en het schrijven in 
groep 7-8 met aandacht voor het begeleiden van 
kinderen naar een goed persoonlijk handschrift en 
het belang van leren typen. Ieder hoofdstuk bevat 
een korte basis theorie, veel praktische voorbeelden 
om de theorie toe te lichten en vooral veel 
oefeningen en tips die meteen te gebruiken zijn in de 
klas in de basisondersteuning of ter extra 
ondersteuning. De theorie wordt dus meteen 
vertaald naar praktische aanwijzingen voor de 
gehele groep en voor leerlingen die moeite hebben 
met het schrijfleerproces. Dat geldt ook voor 
algemene onderwerpen zoals zithouding/ 
schrijfhouding, de keuze van schrijfmaterialen en 
linkshandigheid. Daarnaast komen ook een aantal 
veel gestelde vragen aan bod zoals de keuze voor 
blokschrift of verbonden schrift, voor schrijven of 
typen.

Achterin in het boek zijn checklists opgenomen die 
passen bij de verschillende hoofdstukken, waaronder 
een checklist met aandachtspunten en tips bij het 
schrijfproces (zithouding, papierplaatsing, etc.) en 
het schrijfproduct (criteria voor het schrijfresultaat). 
Ook is er een checklist met criteria voor handschrift-
methoden. De aandachtspunten per leerfase sluiten 
precies aan bij de onderbouwing in de bijbehorende 

hoofdstukken. De lijst kan gebruikt worden om de 
zwakke en sterke kanten van een methode in beeld 
te krijgen. Zo kan een ieder zich een goed beeld 
vormen van de the do’s en don’ts van de gebruikte 
of nog te kiezen handschriftmethode. Het boek zelf 
biedt tegelijkertijd genoeg alternatieven om van een 
zwak item uit een methode een sterk item te maken. 
De leraar blijft namelijk de belangrijkste rol houden in 
het geven van expliciete en effectieve instructies 
tijdens het aanleren van letters, de verbindingen en 
schriftcriteria. Ook feedback van de leraar (feedback, 
feedup en feedforward) kan in relatie gelegd worden 
met de motivatie van kinderen om te leren schrijven 
met de hand.

Hoe gaat KPZ aan de slag met 
handschriftonderwijs in 2019?
Veel literatuur op pabo’s of in mediatheken is sterk 
verouderd en ontwikkeld vanuit de onderwijspraktijk 
(experience-based), waarbij informatie vanuit 
wetenschappelijk onderzoek vaak achterwege bleef. 
Om het handschriftonderwijs daadwerkelijk een 
update te geven is er nu dus een nieuw en 
handzaam handboek voor handschriftonderwijs 
gekomen, waarin alle praktijkaanwijzingen 
ondersteund worden door wetenschappelijk 
onderzoek. We kunnen nu evidence informed aan de 
slag met handschriftonderwijs!

KPZ gebruikt per ingang van september 2019 Aan de 
slag met handschriftonderwijs. Studenten krijgen 
praktische opdrachten waarbij ze uiteindelijk zicht 
krijgen op de hele leerlijn handschriftonderwijs. In de 
verkorte deeltijdopleiding zal er gewerkt worden 
met een casus uit de praktijk. Daarbij gebruiken 
studenten de checklisten uit het boek voor 
schrijfproces en schrijfresultaat en het boek zal 
gebruikt worden om te analyseren wat er ten 
grondslag kan liggen aan het geschreven product. 
Remediërende hulpmiddelen kunnen daarna meteen 
opgezocht worden. Daarnaast geeft het boek veel 
praktische suggesties voor het geven van concrete 
handschriftlessen. Voor de reguliere voltijd en 
deeltijd pabo 1 staan de eerste fasen van 
handschriftonderwijs centraal, namelijk de 
schrijfvoorwaarden en hoe je kinderen het best 
letters aanleert en/of instructie geeft over 
handschriftcriteria. In pabo 2 staat het voortgezet 
schrijven centraal en handschriftproblemen. De 
opdrachten zijn dan ook een vertaling van informatie 
uit het boek naar de praktijk in de groep.
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Handschriftonderwijs Symposium 2020 
'Het handschrift in beweging'
In de jaarlijkse Week van het Handschrift zal op de 
International Day of Education van Unesco, op 
vrijdag 24 januari 2020 een speciaal symposium 
gehouden worden over vernieuwende inzichten in 
het handschriftonderwijs. Deze kennisdag, met 
interessante sprekers, inclusief paneldiscussie en 
aansluitend inspirerende workshops, is interessant 
voor iedereen die bij handschriftonderwijs en 
taalvaardigheid betrokken is. Daarnaast is er een 
uitnodigend schrijfplein, met verschillende instanties 
rondom taalvaardigheid en handige weetjes over het 
handschriftonderwijs voor vandaag en in de 
toekomst.
Doelgroep is onder andere taalcoördinatoren, 
sectievoorzitters, leraren in het basisonderwijs, 
vernieuwingsonderwijs, speciaal onderwijs, 
voortgezet onderwijs, intern begeleiders, MRT’ers, 
(oud) schrijfspecialisten, kinderfysiotherapeuten, 
kinderergotherapeuten, kinderoefentherapeuten, en 
ook neerlandici. Kortom, mis volgend jaar op vrijdag 
24 januari deze unieke dag niet, want je krijgt 
vernieuwende inzichten en leerzame handvatten om 
direct praktisch mee verder te gaan. Kijk voor meer 
inhoudelijke informatie en om aan te melden op 
www.handschriftonderwijs.nl
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docent Handschriftonderwijs op KPZ; 
Anneloes Overvelde onder meer 
onderzoeker aan de Radbouduniversiteit 
binnen de gezondheidszorg.

VERDERE ONTWIKKELINGEN IN DE NABIJE TOEKOMST
Met het opstellen van de herziene kennisbasis leek het vak veilig gesteld. Het tegendeel bleek echter waar. 
Curriculum.nu, de organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een nieuw curriculum 
gebaseerd op de kennisbasis-beschrijvingen van de diverse vakken, bleek handschriftonderwijs opnieuw 
vergeten te zijn. In de concept teksten werd wel over schrijven geschreven maar werd eigenlijk stellen 
bedoeld. We hebben contact gelegd met de coördinator van het leergebied Nederlands, we zijn met een 
werkgroep het gesprek aangegaan en voor verdere consultaties uitgenodigd. Resultaat van een en ander 
is dat handschrift wél zijn plek binnen het leergebied Nederlands blijft behouden én dat handschrift-
onderwijs binnen een aantal bouwstenen duidelijker aan bod zal komen met een eigen definiëring. Het 
gaat de wisselwerking met taal juist meer versterken. Zowel de opstellers van het leergebied Nederlands 
als de groep die zich bezighoudt met handschriftonderwijs zien de meerwaarde van het opnemen van 
handschrift in het leergebied Nederlands1. Het ministerie ontvangt de producten van curriculum.nu in 
oktober 2019. Pas bij goedkeuring door de minister kunnen de bouwstenen van de leerlijnen ontwikkeld 
worden. De bouwstenen van handschrift kunnen dan omgezet worden in eindtermen. Daaruit kunnen dan 
weer nieuwe kerndoelen geformuleerd worden. Op het moment van schrijven van dit artikel zitten we dus 
nog in spanning over het vervolg. Maar het is de enige manier om handschriftonderwijs weer een 
duidelijke plek te geven in het curriculum.
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Op 2 oktober nam KPZ na 
34 jaar afscheid van Harrie 
Poulssen. Voor velen al 
jaren hét gezicht van 
bureau Internationalisering, 
maar van oorsprong 
muziekdocent in hart en 
nieren. Reden om met hem 
in gesprek te gaan over zijn 
veelzijdige carrière. Met de 
vraag of zijn pensionering 
wel echt een punt zet 
achter zijn gedrevenheid en 
liefde voor het vak.
Herman Engelsman, 
hogeschooldocent Engels, 
in gesprek met Harrie 
Poulssen.

Het is opvallend met hoeveel 
verschillende takken van sport 
jij je de afgelopen jaren op KPZ 
hebt bezig gehouden. Je bent 
begonnen als muziekdocent, 
was betrokken bij verschillende 
vieringen, bij eindpresentaties 
van pabo voltijd 4 en musicals, 
maar ook bij BOA-trainingen, de 
PR van KPZ, opfriscursussen en 
het studentenpastoraat. Wat 
was eigenlijk je grootste 
ambitie? 
‘Ik ben inderdaad als muziek-
docent begonnen en wilde toen 
bovenal goed muziekonderwijs 
verzorgen. Destijds had iedere 
klas een uur en sommige klassen 

twee à drie uur in de week 
muziek. Ik voel de meeste passie 
als ik een vonk kan ontsteken die, 
in muzikale zin, tot een mooi 
brandend vuur leidt. Als ik 
anderen enthousiast en gedreven 
kan maken voor dit vak. Daar 
heb je wel tijd voor nodig. 
Muziek is een slijpsteenvak; hoe 
meer je oefent, hoe beter je 
wordt.’

‘Om het vuur te kunnen laten 
ontbranden, is een goede 
voorbereiding nodig. Ik stond 
een keer voor een grote 
uitvoering van mijn koor en kon 
slechts twee keer repeteren met 
het orkest. Ik zorg er dan voor 
dat iedereen mijn accenten heeft 
ingetekend in de muziek. Dan 
begin je te oefenen. Als het fout 
ging stopte ik en gaf 
commentaar: 'De blazers zijn te 
laat'. En dan begon ik opnieuw. 
Exact aangeven wat er fout 
ging… meteen nadenken over de 
volgende interventie, ...tik tak... 
snelle interactie met de musici... 
Uiteindelijk gaat het niet zozeer 
om de uitleg, maar om het 
gepassioneerd tot klinken 
brengen van de muziek. Om dat 
te kunnen, is het een vereiste dat 
je als dirigent én als leraar je vak 
kent, je moet weten wat je wilt 
en hoe je iets kunt bereiken.’

MUSICAL JOSEPH
Ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van KPZ 
heeft Harrie in 1996 met 
studenten en docenten de 
musical 'Joseph and the 
Amazing Technicolor 
Dreamcoat' van Terry 
White en Lloyd Webber 
uitgevoerd. Harrie had een 
neus voor interessante 
producties, zo’n tien jaar 
later begon op tv de zoek-
tocht naar de perfecte 
Jozef. De musical is 
geïnspireerd op het bijbel-
verhaal van Jozef die 
verkocht wordt als slaaf en 
in Egypte terechtkomt en 
het uiteindelijk schopt tot 
onderkoning. In deze 
musical komen veel 
muziekstijlen voor, zoals 
Rock ‘n Roll, Calypso, 
Blues en Disco. Dat maakt 
het ook een complexe 
musical om te zingen en te 
spelen. Door het 
aanstekelijke enthousiasme 
van Harrie was de cast 
bereid om vele vrije 
weekenden te repeteren, 
zelf de kostuums te maken 
en mee te helpen met het 
decor. De musical werd zes 
keer opgevoerd en werd 
een groot succes.
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Leren we dat studenten nog 
voldoende?
‘Het modulair onderwijs is 
dodelijk voor een vak als muziek: 
muzikaal-instrumentaal 
onderwijs is vervallen en 
studenten zijn hierdoor minder 
vaardig op een instrument als 
blokfluit, gitaar en piano. In het 
basisonderwijs zijn we methode-
vreters geworden en dat komt 
omdat we te weinig tijd hebben. 
Kennis en vaardigheden die je als 
leraar ontbeert, hoop je dan uit 
de methode te halen. Er komen 
nu wel extra uren voor 
professionalisering, maar dat is 
slechts een poging tot een 
inhaalslag; het niveau van toen 
kan daar niet mee worden 
bereikt, er zouden meer uren 
voor vrijgemaakt moeten 
worden.’

Waar geloof jij in? 
‘Als je een excellente 
hogeschooldocent of leraar wilt 
zijn, moet je kijken hoe een 
student of een kind verder kan 
komen. Je gaat dan uit van 
vakken of activiteiten die het 

kind en de student verrijken. 
Creativiteit moet hierbij een 
centrale plek krijgen. Landen als 
Zwitserland en Engeland zijn 
doorgeslagen in een cultuur van 
regelgeving en dat pad moeten 
wij zeker vermijden. Je moet een 
leerling geen harnas geven, maar 
iets wat hem wel past.’

ANDERS DAN ANDERS
Tijdens een bijeenkomst 
van het Netwerk 
Muziekdocenten Pabo’s 
(NMP) opende Harrie de 
dag met een verhaal over 
de Argentijnse tango, de 
gepassioneerde 
improvisatiedans waarin 
muziek en beweging 
ultiem samenvallen. Hij liet 
werk van Piazzola horen en 
de dans op het podium 
zien, met als partner geen 
vrouw maar… een bezem. 
Zijn collega’s vonden het 
hilarisch én interessant.

Toen de tweejaarlijkse 
conferentie van het NMP 
plaatsvond op KPZ, 
nodigde Harrie de 
Argentijnse bandoneon-
speler Christiano uit, een 
gelegenheidsorkest uit de 
regio en zijn eigen tango-
docent. Het werd een 
workshop op maat voor de 
NMP-collega’s, aangevuld 
met KPZ-docenten. Een 
avond voelen hoe muziek 
en bewegen bij elkaar 
horen. Er werd intens 
gedanst. Het resultaat was 
dat de NMP-collega’s zich 
meer met elkaar 
verbonden voelden en ze 
beter wisten hoe muziek 
en bewegen (één van de 
vijf competentiegebieden) 
over te dragen aan de 
studenten. ‘Een beeld dat 
altijd met Harrie zal 
samenvallen, een beleving 
die ik nooit zal vergeten’, 
aldus één van de 
NMP-collega’s.

v.l.n.r.: Herman Engelsman, Ria Posthumus en Harrie Poulssen
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Onlangs stelde Jack Ma, de 
Chinese multimiljardair en 
oprichter van internetgigant 
Alibaba, dat studenten zich niet 
meer moeten richten op de 
exacte vakken maar dat hun 
aandacht vooral uit zou moeten 
gaan naar creatieve vakken. 
Snel en ingewikkeld rekenen 
wordt immers overgenomen 
door computers, maar in 
creativiteit kunnen we de 
robotisering voor blijven. 
Moeten wij ons ook bovenal 
richten op de creatieve vakken? 
‘Wiskunde is een basisvak, je 
moet het kennen om het ook te 
kunnen toepassen. Basis-
vaardigheden zijn nodig om een 
vakman te kunnen herkennen. Ik 
zie graag dat er vakmensen zijn 
die boven hun vak uitstijgen, ik 
denk bijvoorbeeld aan een 
ambachtsman die iets prachtigs 
creëert zonder precieze richt-
lijnen. Stel dat je een metselaar 
vraagt om een huis met drie 
slaapkamers voor je te maken. 
Die metselaar kan dan helemaal 
los gaan en iets heel moois 
maken, juist omdat hij zich niet 
gebonden voelt aan allerlei 
richtlijnen.’

‘Het is aan de ene kant wel goed 
dat er eisen zijn aan het 
onderwijsprogramma, omdat zo 
een kader wordt neergezet. Het 
ene kind is bijvoorbeeld heel 
goed in taal en kan een heel 
hoog niveau aan, terwijl het 
minder goed in rekenen is of 
andere vakken. Maar goed, je 
moet uiteindelijk wel kunnen 
rekenen in deze maatschappij: 
het basale moet wel worden 
onderwezen. Maar ik geloof in de 
universele mens met meer 
talenten: de mens als homo 
universalis, denk aan Da Vinci. De 
mens wil zich altijd ergens in 
uitdrukken zoals in kunst, taal, 
muziek en andere verbeeldingen. 
De mens zou zich naar alle 
kanten moeten kunnen 
ontwikkelen. Ik denk aan een 

kleuterjuf die thematisch werkt, 
kinderen observeert en 
bijvoorbeeld ziet dat een kind 
alleen maar in de bouwhoek 
speelt. Zij kan dit kind dan 
uitdagen ook andere activiteiten 
aan te gaan. Een goede leraar 
ontdekt specifieke talenten en 
zou die talenten moeten kunnen 
bevorderen.’

‘Ik ben voorstander van 
bijvoorbeeld het Europees 
paspoort, waarin staat dat een 
student of docent van KPZ 
vaardig is in bijvoorbeeld Engels, 
Frans of muziek. Je laat zo zien 
wat je hebt geleerd tijdens je 
studietijd in plaats van dat je 
hebt voldaan aan de harde eis 
van het vak. We zouden veel 
meer op vak-niveau kunnen 
differentiëren. Ik gebruik graag 
het beeld van een skipiste. 
Bovenaan de berg moet je 
kiezen: neem je de rode, blauwe 
of zwarte piste? Adaptief 
onderwijs zou ook op KPZ 
ingevoerd moeten worden. Vindt 
een student het lastig om muziek 
te maken of te zingen, dan zou 
dat moeten worden bijgebracht 
in een aparte module. We 
moeten kunnen uitgaan van het 
feit dat een docent de begin-
situatie van een student kent; op 
welke piste bevindt de student 
zich, welke ervaringen doet de 
student daar op, welke vaardig-
heden leert hij daar? Na een 
aantal lessen toets je op het 
geleerde, oftewel toetsen op 
maat.‘

Het International Office is in de 
loop der jaren onder jouw 
leiding tot een volwaardige tak 
van sport uitgegroeid. Wat 
kunnen wij als hogeschool leren 
van het buitenland?
‘Je kunt je eigen vakgebied eens 
bezien in een internationale 
setting: wat is bijvoorbeeld jouw 
module muziek of geschiedenis 
waard in het buitenland? Wat is 
het niveau en wat is de inhoud in 

vergelijking met wat ze elders 
doen? We kunnen veel leren van 
elkaar en kennis uitwisselen. Als 
hogeschooldocent kun je 
zodoende je buitenlandse 
netwerk gebruiken als spiegel 
voor je eigen opleiding.‘

MUZIEK VERBINDT
In 2015 gaf Harrie een 
cursus reflectie-
vaardigheden aan leraren 
in Narva, in Estland. Narva 
ligt op een steenworp 
afstand van Rusland. De 
leraren spreken diverse 
talen, zoals Russisch, 
Estisch, sommigen ook nog 
Pools of Duits, maar hun 
Engels is matig. Ook 
kennen ze elkaar niet zo 
heel goed. Harrie voelt 
feilloos aan dat de cursus 
alleen kan slagen als de 
groep een echte groep 
wordt. Met veel 
enthousiasme begint hij 
zelf te zingen en binnen 
een paar minuten zingt de 
hele groep 'The Fruit 
Canon' over mango's, 
kiwi's, pineapples en 
bananas, uiteraard in 
canon. Het ijs is gebroken, 
de cursus kan beginnen!

Maar dat kan toch ook allemaal 
in Nederland?
‘Dat klopt, maar in het buitenland 
komt er ook een interculturele 
component om de hoek kijken. In 
mijn vak zie ik daar hogere 
instapniveaus en een veel hoger 
vakniveau. In het buitenland 
wordt nagenoeg niet 
gedifferentieerd, maar moeten 
alle studenten voldoen aan harde 
eisen. Dat staat dan weer op 
gespannen voet met 
differentiatie in het onderwijs.’

In Engeland en Canada is het 
uiterst moeilijk om een 
onderwijskundige voet tussen 
de deur te krijgen. In Engeland 
heb je een strategisch partner-
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schap opgezet tussen KPZ, de 
universiteiten van Derby en 
Worcester en de Britannia 
Teaching School Alliance. Hoe is 
het jou gelukt dit samen-
werkingsverband op te zetten? 
‘Engelse universiteiten worden 
overspoeld door vragen voor een 
partnerschap en je moet daarom 
wat te bieden hebben. Ik was 
overtuigd van de kwaliteit van 
onze stagiaires en ben dus 
begonnen met stageplaatsen te 
zoeken in het Verenigd 
Koninkrijk. Via Andrew Warren, 
voormalig directeur van de 
BTSA, heb ik de basis voor 
samenwerking kunnen leggen en 
inmiddels kunnen we onze 
studenten plaatsen op twintig 
Engelse basisscholen. Studenten 
van de gezamenlijke leraren-
opleiding van de BTSA en de 
universiteit van Derby komen 
jaarlijks naar KPZ om een 
bredere visie te krijgen op 
onderwijs. Studenten plukken 
dus de vruchten van dat inter- 
nationale netwerk. Ze kunnen zo 
hun horizon verbreden.‘

Je hebt al die jaren studenten 
begeleid en ook collega’s uit het 
werkveld opgeleid tot 
begeleider. Wat is voor jou van 
belang geweest daarin? 
‘We moeten een cultuur 
scheppen waarin we anderen 
durven vragen om feedback te 
geven. Daar hebben we wel een 
veilig klimaat voor nodig. Als het 
erom gaat studenten verder te 
helpen dan is de kern: eerst 
begrijpen en liefst luisteren 
zonder vooroordeel, daarna de 
juiste interventie toepassen.’

Heeft een student jou weleens 
gewezen op iets wat je in zijn of 
haar ogen niet goed had 
gedaan? 
‘Ja, een student kwam eens heel 
timide binnen. Ik dacht toen: 
'Hm, stille student... weinig 
woorden. Is ze wellicht bang?' Ik 
ging toen zitten duwen, omdat ik 
een reactie wilde ontlokken. Dat 
was fout, want de student voelde 
zich niet veilig. Dus een liefde-
volle duw in de goede richting 
was beter geweest. Waardevrije, 
ongekleurde feedback geven, is 

weergeven wat je ziet zonder 
hier je eigen interpretatie aan te 
geven. Laat de ander nadenken 
over wat jij hebt gezien.
Ik ben ook wel eens te laat 
gekomen op een afspraak op een 
stageschool. Dat was eens en 
nooit weer. De student is al een 
beetje gespannen omdat een 
rayondocent op bezoek komt. 
Als je dan ook nog te laat komt, 
geeft dat dubbele stress. Ik heb 
er wel van geleerd: mocht je wel 
te laat komen, bel dan in elk 
geval vooraf.’

Het zit er nu allemaal bijna op 
en je gaat per 1 oktober met 
pensioen. Er komt meer tijd 
voor familie, zelf musiceren en 
hobby’s als schilderen en reizen 
krijgen meer aandacht. Wat 
wens je KPZ toe?
‘Ik hoop een internationaal huis 
achter te laten waar veel mensen 
in kunnen wonen, studeren en 
samen kunnen werken. En ik 
wens KPZ de moed toe om een 
eigen, gedurfde vaste koers te 
varen!’
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In de rubriek (w)elke leraar leest dit?! 
wordt steeds een boek besproken dat 
interessant is voor pedagogisch 
professionals die werkzaam zijn in het 
domein Kind en Educatie.

Deze keer Werken met begaafde kinderen in de 
klas, geschreven door Anouke Bakx, Esther de 
Boer, Maartje van den Brand en Ton van Houtert. 
Een makkelijk leesbaar, goed onderbouwd boek 
met praktische handvatten voor de leraar in het 
basisonderwijs.
 
'Romy is zo’n meisje, daar kun je er wel tien van in de 
klas hebben', zegt Ilse, de leraar van groep 3. Ze 
schrijft aan Romy’s ouders dat zij Romy als een 
rustig meisje beleeft dat vaak eerst de kat uit de 
boom kijkt, maar ook open en vrolijk is, goed in de 
groep ligt en goede resultaten behaalt op alle 
vakgebieden. Eerlijk gezegd vraagt Ilse zich af 
waarom Romy’s ouders met haar in gesprek willen.
Romy’s ouders laten Ilse weten dat Romy thuis niet 
altijd dat vrolijke, rustige meisje is dat zij in de klas 
ziet. Integendeel: thuis laat Romy vaak boos en 
opstandig gedrag zien. Ze schreeuwt, is brutaal en 
wil voor alles een reden. Na zo’n boze bui is Romy 
vaak boos op zichzelf en probeert het weer goed te 
maken met haar ouders. Waar Romy op school 
aangepast gedrag laat zien, is dat thuis niet het 
geval. Het lijkt erop alsof ze op school hard moet 
werken om ‘in het gareel’ te lopen en dat de 
opgekropte frustratie en woede er thuis uitkomen. 
Na gesprekken met andere ouders, het zoeken naar 
informatie over Romy’s gedrag en het lezen van 
literatuur laten Romy’s ouders Ilse weten dat ze 
vermoeden dat hun dochter hoogbegaafd is.
 

In het boek Werken met begaafde leerlingen in de 
klas wordt niet gesproken van hoogbegaafdheid, 
maar over het inmiddels meer geaccepteerde begrip 
begaafdheid. Centraal staat de vraag hoe je een 
begaafde leerling in zijn kracht kunt zetten. 
Wetenschappelijke inzichten worden verbonden met 
praktijkervaringen en leraren krijgen praktische tips 
voor hoe zij begaafde leerlingen gemotiveerd 
houden en met hen kunnen werken aan doelen die 
bijdragen aan hun verdere ontwikkeling.

EVEN TERUG IN DE TIJD
In het eerste hoofdstuk worden vanuit een historisch 
perspectief de belangrijkste theorieën rond 
(hoog)begaafdheid beschreven. Traditioneel gezien 
wordt begaafdheid gedefinieerd vanuit intelligentie, 
gemeten met een IQ-test. Aan het begin van de 
20ste eeuw wordt een leerling met een IQ van 115 of 
hoger beschouwd als begaafd; vanaf een IQ van 130 
is een leerling hoogbegaafd. In de jaren ’70 voegt 
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(W)ELKE LERAAR LEEST DIT?!
WERKEN MET BEGAAFDE 
LEERLINGEN IN DE KLAS

Figuur 1. Meerfactorenmodel van Mönks (1985), via 
https://www.hobega.nl/hoogbegaafdheid/.
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Renzulli de factoren ‘motivatie’ en ‘creativiteit’ toe 
aan ‘intelligentie’. Vanuit zijn driefactorenmodel 
wordt begaafdheid gezien als een combinatie van 
hoge intellectuele capaciteiten, motivatie om taken 
te volbrengen en een creatief (denk)vermogen. 
Mönks werkte Renzulli’s model verder uit door de 
drie factoren te plaatsen in de omgeving. De 
omgevingsfactoren gezin, vrienden en school 
kunnen ervoor zorgen dat begaafde leerlingen ook 
tot begaafde prestaties komen.

Begin jaren ’80 werd Gardner bekend met zijn 
theorie over ‘meervoudige intelligenties’. Door uit te 
gaan van acht intelligenties (interpersoonlijk, 

intrapersoonlijk, naturalistisch, verbaal-linguistisch, 
visueel-ruimtelijk, lichamelijk-kinesthetisch, 
muzikaal-ritmisch en logisch-mathematisch) heeft hij 
de discussie over begaafdheid nieuw leven 
ingeblazen. Gardner stelt dat de mate waarin de 
verschillende intelligenties zich ontwikkelen voor 
iedereen anders zijn en dat begaafde leerlingen 
bijzonder getalenteerd zijn op een bepaald domein. 
Hoewel deze theorie populair is en door leraren 
wordt ingezet om leerlingen vanuit hun talenten te 
benaderen, is er geen wetenschappelijke 
onderbouwing voor. De factoren ‘hoge intelligentie’ 
en ‘creatief denkvermogen’ blijven de belangrijkste 
indicatoren voor begaafdheid.

Sternberg stelt eind jaren ’90 dat naast intelligentie 
ook creatieve en praktische intelligentie nodig zijn 
voor een succesvol leven. Hij spreekt over ‘succesvol 
intelligent’ als iemand in staat is om zijn omgeving te 
selecteren of te veranderen, of zich aan te passen 
aan de omgeving (Sternberg, 2003). Het idee dat 
praktische vaardigheden nodig zijn om een idee om 
te zetten naar een toepasbaar product geeft 
wederom een nieuwe kijk op begaafdheid. Het is de 
aanzet tot een ontwikkelingsgerichte benadering 
waarop o.a. Gagné in de jaren ’90 zijn model baseert. 
Zijn ontwikkelingsgericht model gaat uit van talent 
of potentie dat geoefend en uitgedaagd moet 
worden. Of talent/potentieel tot uiting komt is 

daarmee afhankelijk van de dynamiek tussen 
persoonskenmerken, omgevingskenmerken en toeval 
of kansen die een leerling krijgt. Heller combineert in 
zijn ontwikkelingsgericht model van begin ‘00 de 
zienswijzen van Mönks (intellectuele vermogens, 
creatieve vermogens en omgevingsfactoren), 
Gardner (prestatiegebieden) en Sternberg (praktisch 
intelligentie). Hiermee geeft hij zicht op de vraag 
welke omgevingsfactoren en welke leerlingfactoren 
de ontwikkeling kunnen beïnvloeden. Heller’s model 
is interessant voor leraren, omdat het handvatten 
biedt om te achterhalen waarom bepaalde leerlingen 
onderpresteren of blokkeren in hun ontwikkeling.

Figuur 2. Cognitief en zijnsluik-model (Kieboom, 2015). via 
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/
primair-onderwijs/passend-onderwijs/hoogbegaafdheid/
aanpak

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de 
‘zijnskant’ van begaafdheid, waarmee de hoog-
gevoeligheid van begaafde leerlingen wordt 
bedoeld. Hooggevoelige kinderen ervaren een 
veelheid aan prikkels en hebben voelsprieten voor 
de gevoelens van anderen. Hoewel is aangetoond 
dat hooggevoelige kinderen niet per definitie 
begaafd zijn, lijkt het erop dat dat omgekeerd wel 
het geval is. Hoogbegaafde leerlingen lijken vaker 
dan niet-begaafde kinderen (over)gevoelig te zijn op 
psychomotorisch, zintuiglijk, intellectueel, imaginair 
en emotioneel vlak. Wetenschappelijk bewijs 
daarvoor ontbreekt vooralsnog.

Enige jaren terug heeft Kieboom het ‘cognitief- en 
zijnsluik-model’ ontwikkeld. In het cognitief luik 
krijgen de hiervoor besproken theorieën over 
begaafdheid een plek. In het zijnsluik benoemt zij 
specifieke kenmerken van begaafden zoals 
perfectionisme, rechtsvaardigheidsgevoel, kritische 
instelling en gevoeligheid.
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In Werken met begaafde kinderen in de klas wordt 
op basis daarvan een perspectief op begaafdheid 
geformuleerd waarin een complex samengaan van 
leerlingfactoren en omgevingsfactoren centraal 
staat. Dit perspectief komt tot uiting in de definitie 
van Althuizen, de Boer en van Kordelaar die 
aangeven dat begaafdheid een mix is van snel, 
complex en creatief denken en hypergevoeligheid op 
zintuiglijk en sociaal-emotioneel vlak.

SIGNALERING, MISVERSTANDEN EN 
(VOOR)OORDELEN
Na deze heldere en korte uiteenzetting over de 
geschiedenis van theorie rondom 
(hoog)begaafdheid wordt de lezer gewezen op 
mogelijkheden om begaafdheid tijdig te signaleren. 
Dat is belangrijk, omdat begaafdheid lang niet altijd 
ontdekt wordt, zoals bij kinderen als Romy. Op 
school valt haar gedrag niet op, omdat zij zich 
aanpast aan de wensen van het onderwijs; in de 
thuissituatie is haar gedrag wel opvallend, maar het 
kan gemakkelijk geïnterpreteerd worden als gedrag 
dat past bij ADHD of een andere stoornis. 
Signalering is dus belangrijk, maar vaak genoeg 
‘willen’ kinderen en/of ouders niet dat begaafdheid 
gesignaleerd wordt, omdat er nogal wat negatief 
geladen vooroordelen en misverstanden over 
begaafde leerlingen in omloop zijn. Sommige 
misverstanden en aannames hebben betrekking op 
intelligentie: ‘een begaafde kan goed leren en haalt 
goede punten’; andere op sociale 
vaardigheid: ‘begaafde leerlingen zijn zelden sociaal 
vaardig’. Er wordt specifiek aandacht besteed aan de 

algemeen gehoorde weerstand tegen een speciale 
klas voor begaafde leerlingen. Begaafde leerlingen 
zouden daar een (nog) groter ‘ego’ van krijgen. Uit 
onderzoek blijkt echter het tegendeel: het zelfbeeld 
van begaafde leerlingen verandert positief, omdat zij 
zich onder gelijkgestemden bevinden en geen 
uitzonderingspositie meer hebben. Ook het 
misverstand dat ouders hun begaafde kind zouden 
pushen of resultaatgericht zijn, wordt onder de 
aandacht gebracht. Alle ouders nemen het voor hun 
kind op en moeten serieus genomen worden als zij 
aangeven dat hun kind wellicht begaafd is. Samen 
kijken naar het gedrag in de klas en thuis is het 
devies van de auteurs van dit boek.

WAT WERKT?
Wat werkt nu? Hoe kun je een begaafde leerling 
helpen als leraar? Hoofdstuk 4 gaat in op het belang 
van een op groei gerichte mindset (growth mindset) 
voor begaafde leerlingen die zich kenmerkt door 
doorzettingsvermogen en de wil om te ontwikkelen. 
Leerlingen met een op groei gericht mindset staan 
open voor nieuwe ervaringen, zoeken uitdagingen en 
zijn niet bang om fouten te maken. Zij leren van 
feedback en fouten waardoor hun talent of 
potentieel tot uiting komt. Kinderen met een 
statische mindset daarentegen ervaren hun 
intelligentie, kwaliteiten en talenten als een gegeven; 
veranderen of ontwikkelen is dan moeilijker. Gedrag 
van leerlingen met een statische mindset is gericht 
op het laten zien van talenten en intelligentie en het 
voorkomen van faalervaringen. Volgens Carol 
Dweck, die veel onderzoek deed naar deze twee 
soorten mindsets, lopen met name begaafde 
kinderen risico om een statische mindset te 
ontwikkelen, omdat zij vanuit hun omgeving vaak te 
horen krijgen dat ze slim zijn. Een statische mindset 
is overigens wellicht niet zo statisch als het woord 
doet vermoeden; Dweck heeft aangetoond dat een 
mindset veranderbaar is en dat mindsets kunnen 
verschillen per situatie, vak of domein. Als leraar kun 
je dus een belangrijke rol spelen in het stimuleren 
van een op groei gerichte mindset. Het boek doet 
daar concrete suggesties voor, zoals het geven van 
complimenten gericht op inspanningen en inzet en 
het creëren van een positief pedagogisch klimaat 
waarin feedback en fouten maken worden gezien als 
kansen om te leren.

In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat het belang van 
motivatie is om begaafde leerlingen te helpen in hun 
ontwikkeling. De welbekende zelfdeterminatietheorie 
van Ryan en Deci (1985, 2000) biedt hiervoor 
handvatten. Het uitgangspunt van deze theorie is dat 
de leeromgeving aan bepaalde kenmerken moet 
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voldoen om de intrinsieke motivatie, die ieder mens 
van nature heeft, niet te verstoren. Intrinsiek 
gemotiveerde leerlingen leren met minder 
inspanning sneller en houden het langer vol dan 
extrinsiek gemotiveerde leerlingen. De intrinsieke 
motivatie wordt gestimuleerd als aan de 
psychologische basisbehoeften, autonomie, binding, 
en competentie (het abc van motivatie) wordt 
voldaan. Het is niet gemakkelijk om aan het abc van 
motivatie te voldoen. Leraren moeten een 
professionele houding aan kunnen nemen, waarbij zij 
de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen in beeld 
brengen en een zodanige leeromgeving creëren dat 
leerlingen gemotiveerd blijven om te leren en 
ontwikkelen. Ga er maar aan staan! Tip van de 
auteurs voor leraren: zorg in ieder geval dat je de 
begaafde leerling (h)erkent. Begaafde leerlingen 
hebben, nog meer dan niet-begaafde leerlingen, de 
behoefte begrepen te worden. De B van binding met 
de leraar is daarmee wellicht de belangrijkste 
basisbehoefte van een begaafde leerling.

Het boek eindigt met twee praktische hoofdstukken 
voor de leraar. In hoofdstuk 8 wordt uitgelegd hoe 
en wanneer leraren kunnen differentiëren in de klas 
en hoofdstuk 9 beschrijft hoe verrijkingsopdrachten 
bijdragen aan de noodzakelijke uitdaging die 
begaafde leerlingen nodig hebben om te voorkomen 
zij zich vervelen, gaan onderpresteren of met 
tegenzin naar school gaan.

Al met al is Werken met begaafde leerlingen in de 
klas een boek dat juf Ilse en de ouders van Romy kan 
helpen bij het verklaren van en omgaan met Romy’s 
gedrag. En als Romy daarmee geholpen is….
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Op iedere school een rekencoördinator! 
Een mooie ambitie! Sinds 2010 weten 
leraren hun weg te vinden naar KPZ om 
zich te laten opleiden tot een landelijk 
erkende en geregistreerde reken-
coördinator.
Inmiddels zijn er ruim 120 reken- 
coördinatoren aan KPZ gediplomeerd. Een 
diploma blijkt echter niet genoeg. De 
afgestudeerde rekencoördinatoren willen 
graag up-to-date blijven en regelmatig met 
andere rekencoördinatoren kunnen sparren 
over hun inspanningen om het reken-
wiskundeonderwijs binnen hun school 
kwalitatief te verbeteren. Sinds 2011 biedt 
de KPZ daarom netwerkbijeenkomsten aan 
die druk bezocht worden. Bovendien 
ontstond er behoefte aan verdere 
verdieping.
Rekencoördinatoren kunnen op KPZ 
deelnemen aan verdiepingsbijeenkomsten 
waarbij een door de deelnemers 
aangedragen thema centraal staat. Dat 
smaakte naar meer. Sinds 2018 biedt KPZ 
daarom Expertmodules RC+ aan.

In dit artikel een kijkje in de keuken van de 
aangeboden expertmodules Denken in Doelen in de 
rekenles, Kijken naar Kinderen in de rekenles en 
Onderzoekend leren en Creatief denken in de 
rekenles. De werkwijze wordt belicht en de 
opbrengsten worden gedeeld.

VISIE OP LEREN
Vaak liggen de eindtermen van een opleiding vast en 
is er sprake van een vastomlijnd programma. De 
rekencoördinatoren binnen het KPZ-netwerk gaven 
niet meer willen starten met een langlopende 
opleiding, maar zelf wilden kunnen bepalen wat zij 
leerden, uitgaande van hun eigen urgenties. Ook 
willen zij zelf kunnen bepalen wanneer zij geslaagd 

zijn op basis van door hen zelf geformuleerde 
succescriteria, afgestemd op de tijd en de ruimte die 
tot hun beschikking staat.

In samenspraak met de opleidingsdocent resulteerde 
dit in de zogenaamde Expertmodules RC+. De 
leervragen van de deelnemers zijn uitgangspunt voor 
het aanbod en om de beschreven succescriteria 
door de deelnemers zelf een kans van slagen te 
geven, stemt de opleidingsdocent niet alleen haar 
aanbod hierop af, maar nodigt zij ook uit tot acties in 
de praktijk waarop gereflecteerd dient te worden. 
Door dit te doen en met feedback van opleidings-
docent en mede-deelnemers, ontwikkelen de 
rekencoördinatoren zich zo steeds verder.

EEN EFFECTIEVE MANIER VAN LEREN
Door als leraar opgedane inzichten in de praktijk uit 
te proberen en met vallen en opstaan het in de 
vingers te krijgen, zagen de rekencoördinatoren dat 
zij een voorbeeld werden voor hun collegae. De 
leraren durfden daardoor zelf ook te experimenteren 
en waren niet bang om fouten te maken in het 
veranderproces. Dit werkte vervolgens ook weer 
door naar de leerlingen. De betrokkenheid van alle 
actoren binnen de school groeide en stelde de 
rekencoördinator in staat om vanuit een 
aangewakkerde professionaliseringsbehoefte het 
team te inspireren, op maat te bedienen en 
processen te monitoren. In de diverse expert-
modules zijn zo mooie resultaten binnen de scholen 
geboekt die het reken-wiskundeonderwijs niet alleen 
kwalitatief verbeterden, maar ook het plezier in 
rekenen positief beïnvloedden.

MODULE DENKEN IN DOELEN IN DE REKENLES
Veel scholen zijn bezig met een transitie van 
methode- naar kindgericht onderwijs. Dat betekent 
dat de methode minder leidend zal zijn. Leraren 
moeten leren denken in doelen, ook in de rekenles. 
De rekencoördinatoren spelen hierbij een belangrijke 
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rol. Een mooi thema voor een Expertmodule RC+.
De leervragen van de deelnemers laten zich 
samenvatten in vier rubrieken. Wat betekent dit voor 
de organisatie? Welke kennis en vaardigheden 
hebben leraren hiervoor nodig? Wat betekent dit 
voor de leerlingen en hoe kan de ontwikkeling van 
de leerlingen goed worden gemonitord en 
geoptimaliseerd?

De meeste rekencoördinatoren begonnen klein, in 
hun eigen groep. Ze introduceerden methodevrije 
tijd waarin ze probeerden een aanbod te 
construeren op basis van de te behalen doelen. Een 
goede beginsituatie is het halve werk. Wat kunnen 
de leerlingen al? Wat hebben zij nog te leren? Hoe 
kunnen leerlingen mede-eigenaar worden van hun 
leerproces? Al snel wisten de rekencoördinatoren 
collegae warm te krijgen voor deze benaderings-
wijze en op bouw- en zelfs op teamniveau werd de 
verandering in gang gezet. Samen ontwikkelden de 
deelnemers onder andere formats voor doelen-
kaarten voor leraren en leerlingen en inspireerden zij 
elkaar als rekencoördinator bij het beleidsmatig 
inzetten van de transitie binnen het team. Iedere 
bijeenkomst presenteerden ze wat ze gedaan 
hadden en welke inzichten dit opleverde. De 
opleidingsdocent en deelnemers gaven feedback 
waar de rekencoördinator weer op kon 
voortborduren.

Zo constateerde Jolanda Heirbaut dat het domein 
Klokkijken op haar school vaak voor problemen 
zorgt en eigenlijk te versnipperd in de methode aan 
bod komt. De doelen voor groep 1 tot en met 4 

werden geïnventariseerd en samen gingen de leraren 
aan de slag binnen dit geclusterde domein. Eerst 
gaven de kinderen aan wat ze al weten van 
klokkijken en wat ze graag willen leren. De leraren 
construeerden vervolgens een aanbod op maat, 
mede op basis van de doelen van de methode. Het 
inzicht: clusteren van domeinen loont en verhoogt 
de opbrengst!

De uitwisseling tussen de rekencoördinatoren 
zorgde ook voor nieuwe inzichten. Anja Sikkenga: 
‘De winst is dat ik uit mijn tunnelvisie ben gekomen. 
Ik was al zo lang aan het nadenken over Denken in 
Doelen dat ik op een gegeven moment alleen onze 
werkwijze nog in mijn hoofd had. Ik vond het erg 
waardevol om ervaringen van de anderen te horen 
en samen goed na te denken over de doelen en 
werkwijzen en te zien welke stappen er op andere 
scholen genomen zijn.’ Een andere deelnemer, Alida 
Jansen, geeft aan hiermee een goede stap te hebben 
gezet richting kindgericht onderwijs.

MODULE KIJKEN NAAR KINDEREN IN DE REKENLES
Rekencoördinatoren hebben doorgaans niet veel tijd 
om te monitoren hoe de theorie die zij collegae 
aanreiken zich vertaalt naar het onderwijs van 
alledag. Om dat toch te kunnen volgen, hebben ze in 
de opleiding tot rekencoördinator al kennis gemaakt 
met de methodiek Kijken naar Kinderen (zie 
www.kijkennaarkinderen.nl). In deze methodiek 
vormen foto en film uitgangspunten voor mogelijke 
interventies om het reken-wiskundeonderwijs te 
verbeteren. 
In een Expertmodule werd het gebruik van de 
methodiek verfijnd, met verschillende doelen. 
Sommige deelnemers wilden zicht krijgen op de 
kennis en vaardigheden van hun collegae, anderen 
wilden de visie op reken-wiskundeonderwijs van de 
school in beeld brengen. Weer anderen zetten de 
methodiek in om vakinhoudelijk met elkaar in 
gesprek te kunnen gaan en te leren reflecteren op 
het effect van hun eigen handelen. Er waren ook 
deelnemers die zichzelf wilden ontwikkelen in het 
voeren van rekengesprekken.

Alle rekencoördinatoren begonnen bij zichzelf. Ze 
maakten een foto en voorzagen die van een 
onderschrift. De deelnemers leerden zo hoe ze op 
basis van deze input konden zien wie die ander, 
vakinhoudelijk gezien, was en wat die wilde vertellen. 
Ze lieten vervolgens een collega een fotoverslag 
maken en met behulp van een aangereikte kijkwijzer, 
wisten de rekencoördinatoren te benoemen waar de 
professionaliseringsbehoefte van hun collega lag. De leerlingen van groep 3 en 4 geven aan wat zij nog 

willen leren binnen het domein tijd.
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De gesprekken die zij met hun collegae voerden naar 
aanleiding van het fotoverslag waren heel verrijkend 
en zetten aan tot reflectie.

Willemien Hegger vroeg haar collega’s het volgende: 
‘Maak een foto van je leerling(en) en/of hun activiteit 
tijdens een rekenles waar je tevreden over bent. 
Schrijf daarbij op waarom je de foto gekozen hebt en 
wat je zo tevreden maakt.’ Dezelfde opdracht ook 
naar aanleiding van een moment waar ze ontevreden 
over waren. Willemien heeft de foto’s en onder-
schriften geanalyseerd en kon zo conclusies trekken 
ten aanzien van het reken-wiskundeonderwijs bij 
haar op school. Zij maakte zelf fotoverslagen voor 
haar collegae waarin leerlijnen zichtbaar werden en 
zij duidde wat ze bij de kinderen waarnam.

Ria Brink ging naar aanleiding van fotoverslagen 
tijdens bouwvergaderingen met collega’s van de 
onderbouw in gesprek over het rekenonderwijs bij 
de kleuters om zo te komen tot planmatig en 
systematisch werken. Doel was ook om een 
gezamenlijk standpunt in te nemen ten aanzien van 
hoe te handelen als een kleuter niet voldoende tot 
ontwikkeling lijkt te komen.

MODULE: ONDERZOEKEND LEREN EN CREATIEF 
DENKEN IN DE REKENLES
Het onderwijs is aan het veranderen. Het gangbare 
didactische contract van voordoen en na laten doen 
wordt doorbroken. Binnen het reken-wiskunde 
onderwijs zal daarom meer en meer de nadruk 
komen te liggen op probleemoplossend denken om 
een wiskundige attitude te bewerkstelligen. 
Vaardigheden als bijvoorbeeld computational 
thinking verdienen aandacht. De tijd van 
‘answergetting’ is voorbij. De onderzoekende 
houding en het creatieve denkvermogen van de 
leerlingen dienen ontwikkeld te worden. Dit vraagt 
van de leraren een andere manier van lesgeven en 
dat leer je niet van de een op de andere dag.

De rekencoördinatoren die zich intekenden voor 
deze module wisten dat zij zelf activiteiten moesten 
ontplooien binnen hun eigen groep om deze andere 
benadering van lesgeven in de vingers te krijgen. 
Tijdens de bijeenkomsten zijn de deelnemers meer 
dan eens uitgedaagd uit hun comfortzone te 
stappen. Ze deden dat ieder op hun eigen manier. Dit 
bracht veel inzicht, maar vooral ook veel reken-
wiskundig plezier. De deelnemers toonden zelf een 
onderzoekende leerhouding en creatief denk-
vermogen. Dat had direct effect op hun leerlingen en 
op hun collegae en dat wierp zijn vruchten af.

Zo ging Anke Kruithof aan de slag met de opdracht 
‘Wat is mijn woord waard?’ Alle letters kregen een 
getalwaarde en de kinderen moesten woorden 
bedenken waarvan de letters samen 100 waren. Een 
mooi voorbeeld van productief oefenen. Ook bracht 
ze binnen haar groep een gesprek op gang over 
geld. Welke munten en briefjes kunnen we wel 
missen en welke zouden we willen toevoegen en 
waarom? Er ontwikkelde zich een mooi 
reken-wiskundig gesprek.
De leerlingen in de groep van Inge Odink gingen 
zeer gemotiveerd aan het werk met Magische 
Vierkanten. Leonie Hagen stelde haar kinderen de 
vraag: ‘Hoeveel zand zit er in de zandbak?’ De 
onderzoekcyclus werd doorlopen en de leerlingen 
toonden een wiskundige attitude bij het 
beantwoorden van deze vraag. Ze gingen zelf op 
zoek naar de formule voor het berekenen van de 
omtrek en de oppervlakte van een cirkel en die 
lokten weer nieuwe leervragen uit.

Karin Neve vindt het belangrijk dat ook haar 
leerlingen in het sbo zich kunnen ontwikkelen tot 
kritische wereldburgers. Ze nodigde hen uit tot 
computational thinking: kinderen zetten een route 
om in codetaal, die andere kinderen weer 
decodeerden. 
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Zij schreef in haar opbrengstverslag: ‘Bijna alle 
aspecten van het onderzoekend leren komen terug 
in de pijlers uit de cirkel onderwijs in 21e eeuwse 
vaardigheden en alleen daarom al denk ik dat het 
heel belangrijk is, dat we als school hier meer vorm 
aan gaan geven.’

Tijdens deze module is er gewerkt aan kennis van 
goede opdrachten die uitnodigen tot reken
wiskundig onderzoek en creatief denken. Het nieuws 
blijkt een rijke bron te zijn om het rekenhoofd te 
activeren. Er was veel aandacht voor factchecking 
als reken-wiskundige vaardigheid en de deelnemers 
hebben met hun leerlingen kritisch gekeken naar 
berichtgeving in de media. Niet alles blijkt te 
kloppen. Het is belangrijk om red flags te hebben die 
je waarschuwen, zodat fake news ontmanteld kan 
worden. Ook dit vraagt om een onderzoekende 
houding. De leerlingen gingen hier voortvarend mee 
aan de slag. Ook leerlingen in de onderbouw. Dit 
leverde ook in de bijeenkomsten mooie gesprekken 
op. De  deelnemers hebben zich getraind in het 
stellen van de juiste vragen en het geven van goede 
impulsen waarbij het denkwerk bij de kinderen blijft 
liggen.

Deelnemers, collegae én leerlingen hebben luid en 
duidelijk laten weten dat dit de manier is waarop zij 
willen werken. Leonie Hagen illustreerde dit met een 
poster van Loesje: ‘Uit onderzoek is gebleken dat 
onderzoeken veel leuker is dan antwoorden vinden.’

HET VERVOLG
De Expertmodules RC+ voorzien duidelijk in een 
behoefte. De opbrengst was hoog en binnen de 
scholen van de deelnemers is het reken- en 
wiskundeonderwijs positief beïnvloed. Naast de 
genoemde modules, staan dit schooljaar ook de 
volgende modules gepland: Sterke Rekenaars, 
Zwakke Rekenaars, Taal in de Rekenles.
Kijk op https://www.kpz.nl/studeren/expertmodules-
rekencoordinatoren-rc/ voor meer informatie en 
aanmelden. Voor vragen kun je contact opnemen 
met Belinda Terlouw via b.terlouw@kpz.nl.

BELINDA TERLOUW IS HOGESCHOOLDOCENT 
REKENEN OP KPZ.

Hoeveel zand zit er in de zandbak?
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Als je dit leest, is het schooljaar al weer 
een flink eind op streek en ligt de 
zomervakantie 2019 weer diep in het 
geheugen verstopt. Zon, zee, strand, 
bergen, buitenland… ze zijn inmiddels vage 
herinneringen geworden. Alleen door zo nu 
en dan de foto op uw vergrendelings-
scherm goed te bekijken fris je het 
geheugen weer op.

Mijn geheugen over de vakantie werd geactiveerd 
toen ik op een van onze scholen de eerste teamfoto 
van 2019-2020 zag liggen. De teamleden waren door 
de fotograaf op een klimrek opgesteld en een aantal 
van hen was nog duidelijk in zomervakantiekledij. Het 
geheel gaf de indruk van een familie-uitje op een 
zomerse dag in de speeltuin. Enkel de tekst eronder 
met de naam van de school en het jaartal maakte 
duidelijk dat het hier om het schoolteam ging.

Kijkend naar de foto reisde mijn geheugen terug 
naar ons bezoek aan de Hermitage in 
Amsterdam. Dit monumentale museum in 
Amsterdam, prachtig gelegen aan de Amstel, 
herbergt dertig reusachtige groepsportretten uit de 
zeventiende eeuw.  

De groepsportretten werden in de 17e eeuw in 
opdracht gemaakt door Hollandse meesters. De 
opdracht werd veelal  gegeven door de 
plaatselijke schutterij, een regentschap van een 
burgerweeshuis of andere belangrijke notabelen. Alle 
portretten hebben één ding gemeen: ze laten zien 
dat de mensen op het portret vonden dat 
ze belangrijk werk deden. Vaak werd met trucjes dit 
effect nog vergroot: zo zette men de groep vaak aan 
een tafel wat een voorname indruk gaf.
 

Als vergelijking had men op 
een soortgelijke manier diverse hedendaagse 
besturen gefotografeerd: voetbalclubbestuurders, 
kerkenraden, de Hoge Raad en andere besturen van 
verenigingen of stichtingen. Prachtige hedendaagse 
groepsportretten met dezelfde grandeur en 
uitstraling als de 17e eeuwse schilderingen.
Door deze opdracht aan fotografen bracht men hun 
belangrijke werk treffend in beeld. Daarom nu een 
oproep van mij aan de mensen in het onderwijs.
 
Dames en heren, directeuren en leraren: je doet 
belangrijk werk, werk dat bepalend is voor de 
toekomst van onze jeugd en ons land. Je wilt terecht 
voor dat belangrijke werk gewaardeerd en beloond 
worden. Wat je doet is maatschappelijk van het 
grootste belang, het legt de basis voor de toekomst 
van ons land. Laat dat dan ook zien, straal dat uit, 
wees niet bescheiden.
Geef de schoolfotograaf de opdracht om een statige 
en belangrijk portret van jouw team te maken. 
Kleed je op je best, sjiek, statig en voornaam. Laat de 
foto groot afdrukken, koop er een mooie lijst voor en 
hang hem op een centrale, goed uitgelichte plek 
in de school waar iedereen de foto ziet.
Je hebt het verdiend en het doet recht aan jouw 
werk. Laat je 17e eeuwse voorgangers een 
inspiratiebron zijn!

MAARTEN BAUER

ZEVENTIENDE
EEUWSE TEAMFOTO
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Welke plaats heeft 
wereldoriëntatie op de 
basisschool? Dat bij 
aardrijkskunde alleen 
topografie wordt geleerd 
en bij geschiedenis alleen 
jaartallen is niet meer van 
deze tijd. Natuur is ook 
niet enkel een vak waarbij 
kleuters bladeren en 
beestjes gaan zoeken in 
het bos. Toch blijft de 
vraag: wat is wereld-
oriëntatie (WO) dan wel en 
hoe kunnen wij dit als 
school aan onze kinderen 
aanbieden? Tegelijkertijd 
zal er komende jaren veel 
gaan veranderen in de 
inhoudelijke aansturing van 
WO. Hoe kun je daar als 
school mee omgaan?
 
Basisscholen bieden een veelheid 
aan vakken aan. De nadruk ligt 
op taal en rekenen; in de tijd die 
overblijft geven scholen de 
overige vakken een plaats. Naast 
die vakken verwacht de 
overheid, maar ook ouders, veel 
van school. Er is aandacht voor 
de ‘gezonde school’, scholen 
moeten verkeersonderwijs 
aanbieden, aandacht schenken 

aan burgerschap en nog meer. 
Basisschoolleraren worden op 
deze manier goochelaars die in 
de weinig beschikbare tijd zo 
goed mogelijk aan al deze zaken 
invulling geven.
 
VERSCHILLEN TUSSEN 
SCHOLEN
De plaats en tijd die de 
wereldoriënterende vakken op 
het weekrooster innemen 
verschillen sterk per school. Ook 
de manier waarop de vakken 
worden aangeboden verschilt. In 
2016 publiceerde de Inspectie 
van het Onderwijs een brochure 
waarin duidelijk werd dat bij de 
meeste basisscholen binnen 
groep 5 tot en met 8 sprake is 
van een beredeneerd aanbod. 
Voor groep 1 tot en met 4 ligt 
dat anders. ‘In deze groepen is 
vaker sprake van een thematisch, 
maar soms ook fragmentarisch 
aanbod.’ (Jonk, 2016)
De wetgeving verplicht scholen 
aan te tonen dat de kerndoelen 
voor de vakken natuur, 
aardrijkskunde en geschiedenis 
worden behaald. Over het hoe 
zegt de wetgever niets.
Het meest recente onderzoek 
naar de kwaliteit van de lessen 

wereldoriëntatie in het 
basisonderwijs stamt uit 2015. Uit 
dit onderzoek blijkt het 
volgende: ‘In de meeste lessen 
creëren leraren een taakgerichte 
werksfeer, brengen ze structuur 
aan en leggen ze duidelijk uit. 
Leerlingen zijn meestal actief bij 
de lessen betrokken. In twee 
derde van de lessen werken 
leerlingen samen aan taken en de 
meeste leerlingen tonen

ANDREAS BOONSTRA EN ANNEMARIE WERING VEERKRACHT 16 - NUMMER 3 / 2019

WERELDORIËNTATIE OP DE 
BASISSCHOOL
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interesse in de lessen. Minder 
leerlingen leveren creatieve 
ideeën of oplossingen, 
onderzoeken zelf een probleem 
of leggen verbanden. Een 
belangrijk aandachtspunt is het 
gebruik van werkvormen en leer- 
en hulpmiddelen. In een kwart 
van de bezochte lessen zetten 
leraren maar één werkvorm in en 
passen ze nauwelijks leer- en 
hulpmiddelen toe.’ (Jonk, 2015)
Toch zijn de wereldoriënterende 
vakken bij uitstek geschikt om 
verschillende werkvormen in te 
zetten. Ook bieden deze vakken 
een goede mogelijkheid om de 
wereld die buiten het lokaal ligt 
binnen het lokaal te halen. Ook 
kunnen kinderen binnen het 
lokaal kennis maken met de 
‘echte’ wereld.

VAKOVERSTIJGEND OF NIET
Natuur, aardrijkskunde en 
geschiedenis dragen samen de 
naam ‘wereldoriëntatie’. Vaak 
staan de vakken niet meer apart 
op het rapport, maar gezamenlijk 
als wereldoriëntatie. 
Hierdoor kan men denken dat 

deze vakken geïntegreerd 
worden aangeboden, maar dat is 
vaak niet zo. Uit onderzoek in 
2015 blijkt er op slechts 15% van 
de scholen sprake is van een 
volledig of deels geïntegreerd 
aanbod van vakken. In nog eens 
27% van de scholen worden de 
vakken apart aangeboden maar 
komen de vakken samen in 
thema’s of projecten. In 58% van 
alle scholen is er sprake van een 
aanbod in drie aparte vak-
gebieden.

Er is sinds 2015 wel veel aan het 
veranderen. Kijkend naar het 
aantal basisscholen dat IPC 
(International Primary 
Curriculum) is gaan aanbieden in 
de laatste vijf jaar lijkt er wel een 
kentering gaande. Steeds meer 
scholen gaan geïntegreerd 
werken. De meerderheid van de 
scholen biedt echter nog steeds 
de drie vakken apart aan.
 

VERSCHILLENDE VAKKEN
De drie wereldoriënterende 
vakken zijn ook verschillend. En 
toch blijken veel leraren het 
lastig te vinden het verschil 
tussen aardrijkskunde en 
geschiedenis goed uit te leggen. 
Ook de schrijvers van de kern- 
doelen hebben dit verschil niet 
helder voor ogen. Kerndoel 43 
bijvoorbeeld spreekt over 
klimaat, temperatuur, neerslag en 
wind. Dit kerndoel wordt in het 
basisonderwijs standaard bij het 
vak natuur geplaatst. Terwijl dit 
kerndoel, dat een relatie heeft 
met de eindexameneisen in het 
voortgezet onderwijs, onderdeel 
is van het vak aardrijkskunde. 
Een reden hiervoor kan zijn dat 
veel mensen niet weten dat 
aardrijkskunde een sociale en 
natuurkundige wetenschap is.

De drie vakken zijn verschillend 
in benaderingswijze en 
perspectief van waaruit de 
wereld om ons heen benaderd 
wordt. Tegelijkertijd bieden de 
vakken ook veel mogelijkheid 
voor overlap en samenhang.
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AGENDASAMENHANG
In het kader van het traject 
Curriculum.nu denkt een groep 
leraren en schoolleiders sinds 
een paar jaar (opnieuw) na over 
de inhoud van de wo-vakken. De 
centrale vraag tijdens het traject 
is: ‘Wat moeten onze leerlingen 
kennen en kunnen?’. Eén van de 
doelen van Curriculum.nu is de 
samenhang tussen vakken 
bevorderen door duidelijk te 
formuleren welke kennis en 
vaardigheden worden 
aangeboden. De wo-vakken 
komen terug in drie domeinen, 
die vallen onder de hoede van 
ontwikkelteams, te weten: ‘Mens 
en Maatschappij’, ‘Mens en 
Natuur’ en ‘Burgerschap’. De 
ontwikkelteams hebben op 7 mei 
2019 een conceptvoorstel 
gepresenteerd waarin zij hun 
plannen laten zien voor de 
herziening van de kerndoelen en 
eindtermen in het onderwijs. Het 
is voor het eerst dat de 
kerndoelen in samenhang 
worden herzien.  

Het ontwikkelen van een 
doorgaande leerlijn van groep 1 
in het primair onderwijs t/m de 
eindexamenklassen in het 
voortgezet onderwijs is een 
belangrijk onderdeel van het 
voorstel. Door meer duidelijkheid 
over de doelstellingen van de 
vakken komt er meer richting en 
ruimte voor scholen om de 
vakken eigentijds en uitdagend 
aan te bieden. Curriculum.nu 
gaat nadrukkelijk over het ‘wat’ 
en niet over het hoe. Daar zullen 
scholen zelf invulling aan moeten 
geven.
 

Visie
Tijdens schoolbezoeken zien wij 
dat steeds meer scholen zoeken 
naar de manier waarop 
wereldoriëntatie een plaats krijgt 
in het programma en ook 
studenten horen we tijdens 
lessen op de pabo steeds vaker 
zeggen dat scholen met dit 
vraagstuk bezig zijn. Aparte 
vakken, geïntegreerd, als dan 
niet in de vorm van projecten: 
alles kan en alles is mogelijk. De 
vraag is alleen of er een visie ten 
grondslag ligt aan het proces. 
Grofweg kan men scholen in drie 
groepen indelen:
1. bij wereldoriëntatie gaat het 

vooral om (gedegen) 
kennisontwikkeling;

2. onderzoekend en ontdekkend 
leren staat centraal bij 
wereldoriëntatie;

3. wereldoriënterende vakken zijn 
geschikt als 
(vrijdagmiddag)activiteit waarbij 
het leerplezier van kinderen 
voorop staat.

Er zal op weinig scholen sprake 
zijn van een onderwijsaanbod 
dat volledig gebaseerd is op één 
van deze drie uitersten. Toch 
zullen veel basisschoolleraren 
zich herkennen in één van deze 
uitgangspunten of in een 
combinatie ervan. Wereld-
oriëntatie is uitermate geschikt 
om alle drie de vormen samen te 
laten komen: kennis opdoen 
door onderzoekend leren in een 
rijke, inspirerende leeromgeving 
waardoor kinderen er plezier in 
hebben.

Uitgevers spelen handig in op de 
vraag vanuit het onderwijs. De 
laatste jaren zijn er flitsende 
digitale lesmethoden verschenen 
voor wereldoriëntatie. IPC wint 
aan populariteit. Maar bieden 
uitgevers de beste uitkomst 
passend bij de visie en 
ontwikkeling van de school? De 
vraag is ook of de school tijd 
neemt om gedegen onderzoek 
te doen naar de visie van het 
team. Past de manier waarop 
wereldoriëntatie in de komende 
jaren op de school wordt 
aangeboden wel in de visie van 
de school? Of is de keuze 
waarop wereldoriëntatie de 
komende jaren op de basisschool 
wordt aangeboden meer 
pragmatisch?
 
KENNISKRING
Over deze en meer vragen wil 
KPZ de komende jaren gaan 
nadenken. Welke plaats heeft 
wereldoriëntatieonderwijs op 
jullie school en welk onderwijs 
past bij jullie visie. De vragen en 
ontwikkelingen die zijn geschetst 
in dit artikel willen wij graag 
samen met mensen uit het 
werkveld verder onderzoeken in 
de kenniskring wereldoriëntatie. 
Neem voor meer informatie en 
deelname contact op met 
Andreas Boonstra of Annemarie 
Wering via 
wereldorientatie@kpz.nl.
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hogeschooldocent 
aardrijkskunde op KPZ.
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8 FEBRUARI 2020

OPEN DAG
Tijdens de open dag zijn zowel 
belangstellenden voor de pabo, 
als belangstellenden voor de 
ad-opleiding van harte welkom.
Tijd: 10.00 - 13.30 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

8 FEBRUARI 2020

OPEN DAG VOOR 
PROFESSIONALS
Open dag voor het 
professionaliseringsaanbod.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

29 JANUARI 2020

ALUMNIDAG VOOR ALLE
(OUD-) DEELNEMERS AAN DE 
LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN

Je bent van harte welkom als je 
in het verleden (of heden) een 
Magistrum/ KPZ leiderschaps-
opleiding Middenmanagement, 
Basisbekwaam, Vakbekwaam, 
Oriëntatie op Leidinggeven, 
herregistratiemodule Regie en 
Strategie of Leidinggevende 
IKC hebt gevolgd.
Het belooft een inspirerende 
dag te worden met hopelijk 
bijzondere ontmoetingen met 
oud-medestudenten en 
collega’s.
Locatie: KPZ
Meer informatie en aanmelden 
volgt op www.kpz.nl
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Na een korte en vooral niet
succesvolle carrière langs 
diverse onderwijsinstellingen 
waar ik, na mijn mavo-diploma, 
geen noemenswaardige 
papiertjes aan heb over-
gehouden, kwam ik terecht in 
een wereld van losse baantjes en 
veel reizen. Ik had in het 
verleden al wel eens geflirt met 
het onderwijs, maar letterlijk óp 
Schiphol besloot ik mijn tickets 
in te ruilen en van dat bedrag 
het inschrijfgeld voor KPZ te 
betalen. Ik denk dat ik diep van 
binnen altijd al wel geweten heb 
dat ik het onderwijs in wilde.
 
Tijdens mijn opleiding besloot ik 
een leraar te worden waarbij het 
niet gaat om een voldoende of 
onvoldoende, maar of een kind 
het wel of niet leuk heeft op 
school. Ik wilde onderzoeken 
waar een kind blij van wordt en 
zo proberen enthousiasme op te 
wekken voor bepaalde vakken 
en/of uitdagingen. Ik ben nu 
werkzaam op DOC93, een 
bovenschoolse opvang van 
diverse Landstede VO’s, waar 
het erg belangrijk is om o.a. 
thuiszitters weer in de 
schoolbanken te krijgen. Ik heb 
hier ruimte om methodes los te 
laten en te zoeken naar 

alternatieve manieren om 
leerlingen te betrekken bij de 
vakken die ik geef. Een hoogte-
punt voor mijn leerlingen was 
ongetwijfeld het gratis eten bij 
de McDonald’s, na een verloren 
weddenschap over PEC – Go 
Ahead Eagles.
 
Op DOC93 is de rol van mentor 
erg belangrijk. Ik betrek de 
leerlingen bij hun ontwikkeling, 
maak ze deelgenoot van hun 
eigen plan van aanpak. De 
gesprekstechnieken die hierbij 
horen zou ik de komende jaren 
graag verder ontwikkelen, net 
als verdieping in 
gepersonaliseerd leren. Op dit 
moment ben ik gecertificeerd 
TOPs trainer, een methode die 
we op DOC93 hanteren om 
leerlingen te wijzen op de 
keuzes die ze hebben.
 
Afgelopen jaar hebben we met 
een aantal collega’s en leerlingen 
meegedaan aan de Zwolse Halve 
Marathon. De aanleiding 
hiervoor was het overlijden van 
één van onze leerlingen. We 
hebben geld ingezameld om de 
foundation, die in zijn naam 
opgericht is, te ondersteunen. 
De aanleiding was vreselijk. Maar 
het proces en de training, zowel 

individueel als met de groep 
leerlingen, beschouw ik als een 
hoogtepunt. Zozeer zelfs dat we 
aan het onderzoeken zijn hoe we 
die intensieve ervaring jaarlijks 
terug kunnen laten keren in ons 
onderwijsplan.
 
De verantwoordelijkheid die de 
KPZ tijdens de opleiding bij mij 
neergelegd heeft, sprak me 
direct al aan. Ook over de 
docenten ben ik erg te spreken: 
ik vind dat ik goed ben klaar-
gestoomd voor het vak van 
leraar. Maar ik heb hier vooral 
ook veel geleerd over hoe je als 
mens in de maatschappij zou 
kunnen staan. Vooral toen ik een 
periode studieontwijkend 
gedrag liet zien, heb ik veel 
gehad aan het ondersteunend 
personeel op KPZ.
Ik heb op KPZ mijn vrouw 
ontmoet, dus ik heb goede 
herinneringen aan de opleiding. 
Ook waardevolle vriend-
schappen zijn daar ontstaan, 
zowel met personeel als met 
medestudenten.
 
Zoals ik het nu zie denk ik dat ik 
over tien jaar nog wel in het 
onderwijs werkzaam ben. Waar 
en hoe dat moeten we dan maar 
zien; ik ben niet zo’n planner.

SANDER WALRAVEN
WOONPLAATS:

GEBOORTEDATUM:

AFGESTUDEERD:

WERKZAAM:

Zwolle

11 mei 1978

2013

Docent en mentor op DOC93 (2015 - heden)

Ambelt Nunspeet (2012 - 2015)
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