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1. Waarom Opbrengstgericht Begeleiden

Opbrengstgericht werken is een belangrijk thema in deze tijd. De kerntaak van de school is niet kinderen op een
aangename manier bezig te houden, maar ervoor zorgen dat kinderen veel leren . Niet alleen op het gebied van taal, lezen
en rekenen, maar ook leren denken, ontwikkelen van denkgewoonten, de emotionele en creatieve ontwikkeling.
De inspectie constateert, net als diverse onderzoekers in binnen- en buitenland. dat veel onderwijs activiteitengericht
is (wat gaan we vandaag doen?) in plaats van opbrengstgericht (wat gaan we vandaag leren?). Veel onderzoek laat zien
dat de opbrengsten veel hoger zijn als leerkrachten gericht met elkaar samenwerken om hun onderwijs en dus ook de
resultaten te verbeteren.
Om deze verbetering te realiseren, is een goede context nodig: de school als systeem. Deze context wordt gecreëerd
door opbrengstgerichte schoolleiders. Het is nodig te werken aan een aantal belangrijke hefbomen die de meeste
invloed hebben op hoge opbrengsten. We weten steeds meer welke hefbomen dat zijn. Natuurlijk Leren BV kiest
opbrengstgerichtheid komend schooljaar als een speerpunt. Op basis van recente kennis en inzichten ondersteunen we
scholen bij het ontwikkelen van opbrengstgericht werken. We noemen deze ondersteuning opbrengstgericht begeleiden.

2. Opbrengstgericht begeleiden bij Natuurlijk Leren
Onze benadering houdt in dat we scholen ondersteunen bij de volgende activiteiten:
–

samen bespreken welke sterke en minder sterke punten er in de school zijn t.a.v. opbrengstgericht werken; hierbij kan
onder meer gebruik worden gemaakt van de vragenlijsten van Robert Marzano: Wat werkt op school?

–

een keuze maken voor actiepunten voor de komende periode; daarbij is samenhang heel belangrijk: we werken met
succeslussen en niet met een optelsom van succesfactoren; welke acties hebben de meeste invloed op het systeem als
geheel?

–

op basis van recente literatuur over de belangrijkste voorwaarden voor opbrengstgericht werken richt Natuurlijk Leren
zich op enkele hefbomen die de meeste invloed hebben op het verbeteren van de resultaten.

U vindt onze kernactiviteiten uitgewerkt in paragraaf 4 onder de punten 1 tot en met 7
In nauw overleg maken we samen met de school een keuze welke ondersteuning in de specifieke situatie het meest
wenselijk is. Daarbij zullen we intensief samenwerken met andere ondersteuners die in de school werken. Dit doen we
om fragmentering te voorkomen.
In deze brochure vindt u meer informatie over de speerpunten waar Natuurlijk Leren zich op richt.

3. Opbrengstgericht Begeleiden: overzicht van activiteiten Natuurlijk Leren

dit wil de school/het bestuur verbeteren

hoe Natuurlijk Leren kan ondersteunen

Leren gebruik te maken van data (toetsresultaten en observaties) om

–

vaststellen van heldere leerlijnen

het onderwijs zo te verbeteren dat het leidt tot hogere opbrengsten:

–

leren lezen en interpreteren van toetsgegevens

meetgestuurd onderwijs

–

begeleiden van de gesprekken van leerkrachten over data

–

leren verbinden van werkvormen en lesdoelen

–

ontwikkelen van een professionele open cultuur

–

opzetten en begeleiden van bovenschoolse vormen van leren gericht op opbrengsten

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren door middel van een groot

–

scala aan didactische aanpakstrategieën gebaseerd op recente inzich-

bijeenkomsten met het team over opbrengstgericht boeiend onderwijs waarbij een groot aantal werkvormen in samenhang aan bod

ten

komen
–

ondersteuning in de klas bij het leren werken daarmee: coaching

–

leerkrachten inspireren en informeren door een praktische training
over breinkennis

–

opzetten en begeleiden bovenschoolse netwerken opbrengstgericht
boeiend onderwijs

Leerkrachten verbinden met hun Werk (met hoofdletter). Hoge op-

–

Inspirerende bijeenkomst(en) waarbij aandacht zal zijn voor de

brengsten in de school als moreel besef en niet omdat het moet van de

relatie tussen opbrengstgericht werken en de kerntaak van elke

inspectie (ONT-MOETEN)

school en elke leerkracht. Verbinding maken met de missie van de
school en de five minds van Gardner
–

ontwikkelen van een gezamenlijke missie, waarden en visie op
bestuursniveau

Verbeteren van de kwaliteit van het begrijpend lezen omdat dit de

–

grootste invloed heeft op de opbrengsten bij alle andere vakken.

een traject op school waarbij nieuwe inzichten rond begrijpend
lezen aan bod komen

–

de samenhang duidelijk maken met de werkvormen van boeiend
onderwijs

–

gerichte aandacht voor de hulpmiddelen van systeemdenken die
een grote impuls kunnen geven aan beter begrijpend lezen: leren
ermee te werken

Samen werken aan Passend Onderwijs:

–

Werken met het project ‘Afstemming’ waarbij diverse onderdelen

leren afstemmen op behoeften van kinderen. Van ‘Wat heeft dit kind?’

van het systeem in hun samenhang aan bod komen. Aansluiten bij

naar ‘Wat heeft dit kind nodig?’

het zorgprofiel van de school.

Opbrengstgericht Leiderschap

–

zesdaagse training Opbrengstgericht Leiderschap

Leiders leren hoe ze een context kunnen creëren waarin opbrengstge-

–

mogelijkheid voor coaching op de eigen werkplek om de inhouden

richt onderwijs mogelijk wordt.

Duurzaam Leiderschap

van de cursus te vertalen naar de eigen praktijk

–

zesdaagse training Duurzaam Leiderschap

Leiders leren hoe ze duurzame schoolontwikkeling vorm kunnen geven –

mogelijkheid voor coaching op de eigen werkplek om de inhouden

en zich niet langer richten op incidenten en op de korte termijn.

van de cursus te vertalen naar de eigen praktijk

Systeemdenken: leren begrijpen van complexiteit

–

zesdaagse training systeemdenken voor leiders

Systeemdenken is een kerncompetentie van opbrengstgerichte leiders.

–

ontwikkeling als systeemdenker in actie

Alleen door ontwikkelingen in samenhang op te pakken, zijn ze duurzaam.

4. Uitwerking van de 7 kernactiviteiten
1. Hoge opbrengsten: van moetisme naar moreel besef
Het streven naar hoge opbrengsten zal alleen duurzaam zijn als het er voor de
leerkrachten toe doet! Het realiseren van hoge opbrengsten wordt door veel
leerkrachten ervaren als opgelegd, als moetisme. In de meeste gevallen zal
dit niet leiden tot duurzame verbeteringen. Daarom is het van groot belang
dat opbrengstgericht werken verbonden wordt met de missie van de school.
Zien de leerkrachten het als hun kerntaak om kinderen door middel van hoge
opbrengsten optimale kansen te bieden? Vinden ze het écht belangrijk dat elk
kind leert en willen ze daadwerkelijk het verschil maken voor alle kinderen? De
missie en de waarden van de school moeten helder zijn en hoge opbrengsten
maken daar deel van uit. In veel scholen zal het dan ook nodig zijn de missie
opnieuw te ontwikkelen of in elk geval levend te maken.
Hoe doen we dat?
Natuurlijk Leren kan dit voor u doen tijdens studie(mid)dagen met het hele
team. Wat is onze kerntaak? In welke samenleving groeien onze kinderen op?
Wat hebben ze nodig om hun weg te vinden? Wat betekent dit voor ons werk?
Wil ik het verschil maken voor de kinderen?
Ook kunnen we leerkrachten op een inspirerende manier te informeren
over de betekenis en de hefbomen van opbrengstgericht werken. Wat is
opbrengstgericht werken eigenlijk? Wat is het verschil met activiteitengericht
werken? In hoeverre zijn de werkvormen die we gebruiken gericht op betere
opbrengsten? Welke mogelijkheden zijn er om ermee aan de slag te gaan?

2. Betere resultaten door beter onderwijs
Om de opbrengsten duurzaam te verbeteren is het nodig onderwijs op maat te bieden, waarbij het lerende kind centraal
staat. Het vergt precisie: nauwkeurig aansluiten bij de behoeften van het kind.
Daartoe hebben leerkrachten het volgende nodig:
–

een opbrengstgerichte benadering: de doelen van elke les voor zichzelf helder hebben, dit doel met de kinderen delen
en na afloop van de les evalueren;

–

een groot scala aan didactische aanpakstrategieën op basis van recente inzichten; daarmee kunnen leerkrachten
krachtige leeromgevingen ontwerpen waarin elk kind optimaal kan leren;

–

de kennis om de juiste didactische werkvorm op het juiste moment in te zetten. Een werkvorm moet altijd ten dienste
staan van de lesdoelen.

Hoe doen we dat?
Natuurlijk Leren kan hierbij ondersteunen door het inzetten van het concept boeiend onderwijs. Het is een voorbeeld
van de ‘gereedschapskist met werkvormen’, de aanpakstrategieën waarover Robert Marzano spreekt. Dit doen we onder
andere door middel van studiedagen over opbrengstgericht boeiend onderwijs, teambijeenkomsten over aspecten van
goed onderwijs, coaching in de klas, begeleiden van teamleren in de school, het begeleiden van bovenschoolse netwerken
van leerkrachten die van elkaar leren. We verzorgen een traject handelingsgericht werken. Ook hier is maatwerk vereist:
er zijn geen blauwdrukken.

3. Informatie en inspiratie door recente breinkennis
Alle auteurs over Opbrengstgericht Werken wijzen op het feit dat de didactiek gebaseerd
dient te zijn op recente inzichten over leren. Het lijkt er in de klas soms op alsof we een
handschoen aan het breien zijn zonder te weten hoe een hand er uit ziet. De vele nieuwe
inzichten over de ontwikkeling van de hersenen kunnen ons helpen écht het verschil te
maken voor kinderen en leerkrachten. Het werk wordt daardoor betekenisvoller, het sluit
beter aan bij hoe kinderen leren, de betrokkenheid wordt groter en daardoor verbeteren ook
de opbrengsten van het onderwijs .
Natuurlijk Leren wil bij deze ontwikkeling de brug vormen tussen de wetenschap en de
praktijk van de klas. We willen de rijke opbrengsten van het hersenonderzoek praktisch
toegankelijk maken voor leerkrachten.
Hoe doen we dat?
Dit doen we onder meer door de nieuwe kennis te verbinden met het concept boeiend onderwijs in een lerende school.
Op basis van de nieuwe kennis bieden we onder meer studie(mid)dagen, een training en begeleiding van leerkrachten in
hun groep aan. We maken daarbij samen de vertaalslag van de universiteit naar de praktijk van de klas en van de school.

4. Data gebruiken: samen ontwikkelen van meetgestuurd onderwijs
De grootste hefboom voor het realiseren van hogere opbrengsten is het samen werken aan meetgestuurd onderwijs.
Dit is onderwijs waarbij de betrokkenen zich in hun taakuitvoering laten leiden door de uitkomsten van metingen. Om
meetgestuurd onderwijs te realiseren, is de evaluatieve cyclus van belang. Deze bestaat uit vijf stappen:
1. doelen vaststellen aan de hand van standaarden
Voor elk vakgebied of onderdeel daarvan moet nauwkeurig worden
beschreven wat het aanbod is en welke doelen de kinderen dienen te
behalen om de volgende stap te kunnen zetten.
2. verzamelen van informatie
Evalueren in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt. b.v. door
methodegebonden en niet methodegebonden toetsen, door observaties.
3. registeren van de gegevens
Dit kan door middel van de computer of op papier.
4. interpreteren van de gegevens
De data worden naast de standaarden gelegd om na te gaan in hoeverre
de doelen gehaald zijn en welke factoren een mogelijke rol spelen bij het
realiseren van de opbrengsten. Leerkrachten doen dit b.v. één keer per
maand in groepjes om zo van elkaar te leren.
5. beslissingen nemen op basis van de data
De beslissingen worden genomen op verschillende niveaus: de leerling, de leerkracht, de klas, de school, bovenschools.
Ook dit gebeurt in groepjes van leerkrachten.
De grote uitdaging van het teamleren bij meetgestuurd onderwijs is de vraag hoe we data kunnen verbinden met
hoogstaand onderwijs in de klas. Dit probleem is alleen maar op te lossen door te leren: individueel en collectief.
Natuurlijk Leren kan dit proces van meetgestuurd onderwijs op verschillende manieren begeleiden.
Hoe doen we dat?
–

Helpen bij het opstellen van leerlijnen en doelen voor de diverse vakken of onderdelen ervan; hierbij kunnen we
samenwerken met vakspecialisten;

–

Leren lezen van gegevens: wat zeggen deze data ons? Wat betekenen de data voor de volgende stappen?

–

Begeleiden van gesprekken waarin leerkrachten data bespreken en van elkaar leren het onderwijs te verbeteren;

–

Leren omzetten van de data naar didactische aanpak met behulp van de rijk gevulde gereedschapskist; welke
werkvorm pas ik toe bij welk lesdoel?

–

Samenhang creëren met de coaching in de klas;

–

Werken aan een open professionele cultuur met goede communicatie.

5. Verbeteren van de kwaliteit van het begrijpend lezen
De onderwijsinspectie wijst de laatste jaren nadrukkelijk op de tegenvallende prestaties bij begrijpend lezen. Het
vak is enorm belangrijk voor goed onderwijs; het heeft niet alleen een grote invloed op schoolsucces, maar ook op de
ontwikkeling van het brein en van de intelligentie, op het leren denken. Goed kunnen lezen beïnvloedt het begrijpen van
de wereld, het inzicht in problemen, het kunnen zien van samenhangen, helder communiceren, argumenten afwegen en
zelf argumenteren. Goed kunnen lezen en schrijven werkt door naar prestaties bij diverse andere vakken; daarmee is het
een van de grote hefbomen voor het werken aan hogere opbrengsten.
Welke richtlijnen zijn er ten aanzien van goed onderwijs in begrijpend lezen?
1. focus, heldere doelen stellen;
2. teksten lezen en herlezen met een pen in de hand;
3. modelleren door de leerkracht: hardop voordoen en voordenken;
4. schrijven over of naar aanleiding van de tekst;
5. samen praten over de tekst: toepassen van coöperatief leren.
Natuurlijk Leren kan u helpen het begrijpend lezen te verbeteren.
Hoe doen we dat?
Dit doen we door gebruik te maken van de diverse takken van de mindmap boeiend onderwijs, maar in het bijzonder
door leerkrachten te leren werken met de hulpmiddelen van systeemdenken:
–

de hulpmiddelen voor brainstorm: woordspinnen, clusters en mindmaps;

–

de organizers, ook wel vormgevers genoemd; ze zijn van grote waarde als kinderen gaan schrijven over de tekst;

–

de hulpmiddelen van systeemdenken: gedragspatroongrafieken, relatiecirkels en causale lussen;

–

De samenhang laten zien tussen deze hulpmiddelen en andere aspecten van goed onderwijs, zoals coöperatief leren,
meervoudige intelligentie en denkgewoonten.

Onze ervaringen laten zien dat het met behulp van deze didactische aanpakstrategieën mogelijk is, het begrijpend lezen
en de opbrengsten daarvan een flinke impuls te geven. Het werken met deze hulpmiddelen sluit volledig aan bij de eerder
genoemde richtlijnen voor goed onderwijs in begrijpend lezen. Systeemdenken is gericht op het leren begrijpen van
complexiteit; begrijpend lezen is eigenlijk hetzelfde........

6. Ontwikkelen van opbrengstgericht leiderschap
In een school creëert het systeem het gedrag van de leerkrachten. Daarom zijn
goede leiders systeemdenkers in actie: ze creëren een context waarin leerkrachten
voortdurend leren om hun onderwijsleerprocessen zo te verbeteren dat kinderen
optimale opbrengsten behalen. Over welk leiderschap praten we dan? Wat doen leiders
die streven naar optimale opbrengsten voor alle kinderen? De kern is dat leiders zich
ontwikkelen van onderwijskundig naar opbrengstgericht leider.
Een onderwijskundig leider bezoekt klassen en coacht, biedt leerkrachten
mogelijkheden om te professionaliseren en ondersteunt hen daarbij. Onderwijskundig
leiders richten zich op de vragen:
–

welke leerstof bieden de leerkrachten aan en hoe doen ze dat?

–

hoe kan ik hen helpen om zo effectief mogelijk te werken?

–

welke professionalisering hebben mijn leerkrachten nodig?

Deze gerichtheid op de leerkrachten blijkt echter onvoldoende effectief als het gaat
om het verbeteren van opbrengsten.
Opbrengstgerichte leiders stellen andere vragen:
–

in welke mate bereiken de kinderen de doelen bij elk vak en elk onderdeel ervan?

–

wat kan ik als leider binnen het systeem doen om leerkrachten de kans te bieden meer te leren zodat hun onderwijs
verbetert en daardoor de opbrengsten hoger worden?

Voor leiders betekent dit dat ze een verandering tot stand brengen van de structuur en van de cultuur. De leider is niet
langer gericht op het begeleiden van individuele leerkrachten om hun lesgeven te verbeteren. Hij/zij ondersteunt het
team of kleinere groepen leerkrachten bij het verbeteren van hun onderwijskwaliteit om zo te werken aan optimale
resultaten voor alle kinderen.
Hoe doen we dat?
Natuurlijk Leren besteedt al jarenlang veel aandacht aan de professionalisering van leiders. Ook ten aanzien van
opbrengstgericht leiderschap kunnen we een bijdrage leveren.
Op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van opbrengstgericht leiderschap bieden we onder meer studiedagen
en verschillende trainingen voor leiders aan. Deze kunnen ook worden gecombineerd en geheel op maat worden
uitgevoerd. Het is zeer effectief om een training voor alle leiders van een Stichting of Samenwerkingsverband te laten
uitvoeren.

7.

Samen werken aan Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs vormt voor scholen een grote uitdaging. Het belangrijkste doel is om kinderen verantwoord en
kwalitatief goed onderwijs te bieden, zoveel mogelijk binnen de reguliere basisschool. Binnen een samenwerkingsverband
en een school bestuur kan dit vertaald worden in een visie op zorg die zich kenmerkt door het begrip ‘Afstemming’.
Hier zien we de samenhang met Opbrengstgericht Werken.
Zowel Passend Onderwijs als opbrengstgericht werken vragen om precisie: het afstemmen van het onderwijs aan de
pedagogische en didactische behoeften van kinderen. Beide vragen om het maken van een omslag: van ‘Wat heeft dit
kind?’ naar ‘Wat heeft dit kind nodig?’
Dit kan alleen gerealiseerd worden als leerkrachten voortdurend met en van elkaar leren.
Natuurlijk Leren kan u helpen bij het werken aan Passend Onderwijs door middel van het project ‘Afstemming’. Dit
project richt zich op intern begeleiders, ambulant begeleiders, directies, PCL- en zorgplatformleden, schoolbegeleiders
en de scholen onder uw bestuur of samenwerkingsverband. ‘Afstemming’ is een systeembenadering waarbij alle
puzzelstukken binnen Passend Onderwijs samenkomen. We sluiten ook nadrukkelijk aan bij de eventuele reeds
aanwezige zorgprofielen (denk b.v. aan ‘Kind op de Gang’)
Hoe doen we dat?
Elk bestuur of samenwerkingsverband bieden we een ontwikkelingstraject op maat aan. Enkele onderdelen die aan bod
komen:
–

een tweedaagse voor directies over leiding geven aan Passend Onderwijs;

–

een traject voor intern begeleiders: naast een theoretisch kader biedt de training praktijkgerichte ondersteuning;

–

een invoeringstraject op maat voor elke school van handelingsgericht werken in de klas.

5. Praktische informatie

Mocht u belangstelling hebben om met ons te gaan werken aan een of meerdere activiteiten, neem dan contact met ons
op. Op onze website vindt u op de startpagina alle contactinformatie.

www.natuurlijkleren.org
Op deze website treft u ook meer informatie aan over onze overige werkzaamheden.
We maken dan een afspraak voor een gesprek waarin we verkennen of we iets voor u kunnen betekenen. Ook kunnen de
data worden vastgelegd die passen in uw jaarplanning. Om die reden is het handig tijdig afspraken met ons te maken.
Bijeenkomsten en trainingen voor leerkrachten kunnen worden uitgevoerd tijdens geplande teamvergaderingen en/of op
woensdagmiddagen.
De cursussen voor leiders worden bij voorkeur uitgevoerd met leidinggevenden van één bestuur of samenwerkingsverband.
Dit levert veel meerwaarde op door de grote mogelijkheden om bovenschools van elkaar te leren. De cursus wordt dan
uitgevoerd op een door het bestuur of SWV te bepalen locatie. Ook de data kunnen geheel in overleg met de uitvoerder
worden bepaald.
De activiteiten worden uitgevoerd door Natuurlijk Leren B.V.
Jan Bisschops

Marjolein van der Klooster

janbisschops@natuurlijkleren.org

mvanderklooster@zeelandnet.nl

06-81903434

06-13843725

Jan Jutten

Truus Römgens

janjutten@natuurlijkleren.org

truusromgens@natuurlijkleren.org

06-20428229

06-53523312

Arsène Francot
arsenefrancot@natuurlijkleren.org
06-50475845

Op de volgende pagina’s treft u informatie aan over enkele trajecten en cursussen die specifiek gericht zijn op Opbrengstgericht Werken
en Opbrengstgericht Leiderschap.
Op onze website vindt u informatie over andere activiteiten en cursussen die we verzorgen.

‘Hoge opbrengsten door boeiend onderwijs’
We verkennen welke aspecten bijdragen aan de prestaties van kinderen. We onderscheiden
factoren op schoolniveau, op leerkrachtniveau en op leerlingniveau. (Marzano)
Vervolgens gaan we nader in op de leerkracht-factoren. We kijken met name naar de
kwaliteit van de didactiek.
De volgende elementen komen aan bod (afzonderlijk én in samenhang met elkaar):
–

recente opbrengsten van hersenonderzoek en de gevolgen voor ons onderwijs;

–

taal, begrijpend lezen en teksten schrijven als fundament voor betere prestaties;

–

werken met meervoudige intelligentie, coöperatief leren en denkgewoonten;

–

systeemdenken in de klas.

De cursus bestaat uit 6 (woensdag)middagen.
Gedurende alle bijeenkomsten worden de inhouden in hun onderlinge samenhang
aangeboden. Elke afzonderlijke inhoud wordt tijdens een studiemiddag uitgewerkt: met veel
praktijkvoorbeelden, ideeën, werkvormen en materialen.

Het programma
Let op: dit is slechts een voorbeeld. Het traject kan in overleg op maat worden aangepast.

1

thema

inhouden

resultaten en processen,

Factoren die opbrengsten mede bepalen. De invloed van de leerkracht. Essenties van goede processen:

toetsresultaten als basis om

1.

doelen stellen en leerstof kiezen: focus

van elkaar te leren en de

2.

lessen van hoge kwaliteit: boeiend onderwijs

processen te verbeteren

3.

toetsen en op basis daarvan processen verbeteren.

Hoge opbrengsten als een moreel doel.

2

sturing en herontwerpen van De dwingende (?) rol van methodes. Wat we weten over leren: opbrengsten van hersenonderzoek. Omzethet programma,

ten van deze kennis naar handelen in de klas. Positief beïnvloeden van de factoren op leerlingniveau:

nieuwe kennis over leren:

achtergrondkennis, thuissituatie en motivatie.

hersenonderzoek

3

4

meervoudige intelligentie,

Nieuwe ideeën over intelligentie. De 8 intelligenties van Gardner. Werken met meervoudige intelligentie in

competentie en hoge ver-

de klas. Werkvormen om te matchen, te vieren en te stretchen. Persoonlijk meesterschap, passies en visie

wachtingen

bij kinderen. Werkvormen aanpassen aan lesdoelen.

intelligent gedrag: kinderen

Welk vormen van denken hebben kinderen nodig?

denken leren.

Het grote belang van begrijpend lezen en teksten schrijven.

denkgewoonten,

Het gaat niet alleen om intelligentie, maar ook om wat je met die intelligentie doet: de denkgewoonten

de Five Minds van Howard

van Arthur Costa. Werkvormen om denkgewoonten te ontwikkelen en de wijze van aanpak op school.

Gardner

5

coöperatief leren

Waarom coöperatief leren? ‘Opleuken’ of moral purpose? Diverse groepen didactische structuren. Het
belang van goede communicatie met en tussen kinderen. Werken met teamleren en mentale modellen in
de klas. De samenhang met andere aspecten van boeiend onderwijs.

6

systeemdenken in de klas

Kennis maken met grote kansen van de hulpmiddelen, o.a. voor begrijpend lezen. Leren werken met:
woordspinnen, clusters en mindmaps, gedragspatroongrafieken, relatiecirkels, causale lussen. Leren door
het zelf te doen aan de hand van diverse concrete voorbeelden.

‘Boeiend onderwijs door breinkennis’
In de training zullen we elke bijeenkomst één van de zes principes van leren
centraal stellen die belangrijk zijn om de neurale netwerken in het brein te
versterken. De 6 leerprincipes zijn:
–

zintuiglijk rijk: leren in een rijke uitdagende omgeving;

–

emoties: met name relaties en veiligheid die een grote rol spelen bij leren;

–

herhaal: hoe betekenisvolle herhaling kinderen helpt bij het leren;

–

focus: bevorderen van aandacht en concentratie;

–

creatie: hoe lerende kinderen zelf van informatie zelf kennis kunnen maken;

–

voortbouw: aansluiten bij reeds bestaande kennis.

Tijdens de bijeenkomsten leggen we de link naar de anatomie van het brein
en we maken zeer uitdrukkelijk de koppeling met hoge opbrengsten en
boeiend onderwijs in deze tijd. Daarnaast zal er elke bijeenkomst ruimte zijn om aanverwante
breinzaken onder de loep te nemen.

Het programma
inhouden

1

We starten met een algemene verkenning rondom kennis van het brein die we de laatste tien jaar hebben ontdekt. Denk o.a. aan neuroplasticiteit, anatomie, hersenonderzoek door middel van scans. We verkennen de noodzaak om de brug tussen wetenschap en onderwijs
te maken.
Daarna zullen we insteken op het leerprincipe ZINTUIGLIJK RIJK. Denk b.v. aan de impact van diverse leerstijlen en gebruik van beeld,
geluid en beweging. Hoe creëer ik als leerkracht een rijke klasomgeving waarin dendrieten kunnen groeien als kool?

2

Veel aandacht voor de grote impact van EMOTIES op leren; veiligheid, liefde, aandacht, stress, feedback, succeservaringen, faalangst e.d.
Wat gebeurt er met name in de amygdala, een klein gebiedje in de hersenen dat een grote rol speelt bij emoties tijdens leren? Welke impact heeft muziek op het brein? En hoe zorgen we ervoor dat onze hersenen zo gezond mogelijk blijven? Willen en kunnen we als school
iets betekenen op dit gebied? Belangrijk zijn de relaties tussen leerkracht en kinderen en tussen de kinderen onderling.

3

Aan de orde komt vandaag de kracht van het leerprincipe HERHAAL. Wanneer en hoe vaak is het nodig om leerstof te herhalen om een
zo optimaal mogelijk leereffect te verwezenlijken? Hoe wordt informatie opgeslagen in het geheugen en op welke manier halen we de
informatie weer op uit het geheugen? Wat is de rol van visuele hulpmiddelen? Aanverwante belangrijke onderwerpen in deze bijeenkomst zijn de functie van slapen en biologische ritmes. Hoe bereiken we een zo groot mogelijke transfer van het geleerde?

4

FOCUS is een belangrijk leerprincipe, zeker in deze tijd waarin een zeer grote hoeveelheid informatie op ons afkomt via allerlei middelen. We besteden o.a. aandacht aan concentratie, de context waarin geleerd wordt, het belang van visualisatie. Wat is relevant en wat
niet? Hoe hangen data met elkaar samen? Tevens leggen we in deze bijeenkomst de link naar spiegelneuronen, een van de belangrijkste
ontdekkingen op dit gebied in de 21e eeuw. Men vergelijkt het wel eens met de ontdekking van DNA in de 20e eeuw.

5

Deze middag staat in het teken van het belang van CREATIE die leerstofinhouden betekenisvol kan maken. Leren is van informatie zelf
kennis maken. Veel aandacht voor de actieve rol van de lerende: van onderwijs geven naar samen onderwijs maken. Leerlingen zijn geen
vaten die gevuld moeten worden; leerlingen zijn mede-eigenaar van het leerproces waardoor het plezier in leren toeneemt en dus ook de
neurale netwerken in het brein verstevigd kunnen worden.

6

Met het principe VOORTBOUW ontdekken we hoe belangrijk het is om voorkennis te activeren, patronen te herkennen en aan te sluiten
bij datgene wat kinderen reeds weten. Ook is er aandacht voor de gevoelige perioden voor leren: o.a. taal, motoriek. Er is aandacht voor
afleren als een vorm van leren bij veranderingsprocessen. Welke consequenties zouden gedachten hierover kunnen hebben op je school
of in je groep?

‘Verbeteren van begrijpend lezen met systeemdenken’
Zowel de inspectie als deskundigen benadrukken hoe belangrijk begrijpend lezen is voor
het verbeteren van de opbrengsten van ons onderwijs. Goed kunnen lezen en schrijven
heeft grote gevolgen, we kunnen het belang ervan niet overschatten. Het vak is enorm
belangrijk voor goed onderwijs; het heeft niet alleen invloed op schoolsucces, maar ook op
de ontwikkeling van het brein en van de intelligentie, op het leren denken. Goed kunnen
lezen beïnvloedt het begrijpen van de wereld, het inzicht in problemen, het kunnen zien
van samenhangen, helder communiceren, argumenten afwegen en zelf argumenteren.
Onderzoek toont aan dat kinderen écht slimmer worden door goede lessen in begrijpend
lezen. Goed kunnen lezen en schrijven werkt door naar prestaties bij diverse andere
vakken; daarmee is het een van de grote hefbomen voor het werken aan hogere
opbrengsten.
In deze cursus gaan we eerst in op recente inzichten m.b.t. de didactiek van begrijpend lezen.
In de daarop volgende bijeenkomsten verkennen we de rijke mogelijkheden die systeemdenken biedt om deze
uitgangspunten daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. De werkvormen en de hulpmiddelen van systeemdenken
blijken van grote waarde te zijn om de kwaliteit van het onderwijs in begrijpend lezen te verbeteren en de opbrengsten te
verhogen. We leren stapsgewijs deze geweldige hulpmiddelen in te zetten in de lessen.

Programma

1

thema

inhouden

Recente inzichten rond be-

Wat weten we over begrijpend lezen? Welke didactiek leidt tot verbeteringen in de opbrengsten? De na-

grijpend lezen

druk ligt op de volgende vijf aspecten: heldere doelen, lezen en herlezen met een pen in de hand, modelleren door de leerkracht, schrijven over de tekst, coöperatieve werkvormen om samen de tekst te bespreken

2

Wat is systeemdenken?

Welke betekenis heeft systeemdenken binnen boeiend en opbrengstgericht onderwijs en voor het begrij-

Waarom systeemdenken

pend lezen? Welke werkvormen worden er bij systeemdenken toegepast? Hoe verbind je de juiste werk-

met kinderen?

vormen met de lesdoelen?
Oefenen van enkele basisvaardigheden.

3

Werken met brainstorm-

Aan de orde komen de hulpmiddelen: woordspin, cluster, mindmap en vormgever. Op welke manier kun

tools en met organizers

je deze middelen inzetten bij een les begrijpend lezen? Naast informatie zullen we met alle hulpmiddelen
praktisch aan de slag gaan om zelf te ervaren hoe ze werken.

4

Gedragspatroongrafieken

Het werken met gedragspatroongrafieken kan een grote bijdrage leveren aan beter onderwijs. We leren
eerste zelf ermee te werken en vervolgens hoe je dit kinderen kunt leren. We laten je ervaren hoe krachtig
ze werken bij begrijpend lezen.

5

Relatiecirkels

6

Causale lussen

Relatiecirkels en causale lussen zijn de échte hulpmiddelen van systeemdenken. Hiermee leren kinderen
relaties zien en begrijpen. Eerst leren we zelf hoe ze werken, daarna verkennen we de grote mogelijkheden om deze middelen in te zetten bij begrijpend lezen.

‘Opbrengstgericht Leiderschap’
Opbrengstgericht leiderschap is één van de speerpunten voor de komende jaren. In deze training
gaan we in op de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen
en wat dit betekent voor leiders. Besturen en schoolleiders hebben grote invloed op de kwaliteit
en de resultaten van het onderwijs op hun school. Er zijn diverse elementen van leiderschap te
benoemen die een positief effect hebben op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
en het verhogen van leeropbrengsten. Onder leiderschap verstaan we niet alleen de schoolleider,
maar ook de bovenschoolse leider, de interne begeleider en de bouwleiders. Ze worden dan ook
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze training.
Opbrengstgerichte Leiders creëren als systeemdenkers in actie een context waarin leerkrachten
zich voortdurend ontwikkelen om hun onderwijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere
opbrengsten voor de kinderen. De training gaat over de vraag: wat doen deze leiders?

Het programma
thema

1

inhouden

hoge opbrengsten: moetisme Achtergronden en doelen van deze training. Overzicht van het programma, de kaders voor de cursus.
of moreel besef?

Nader verkennen van belangrijke begrippen. Historisch overzicht van Andy Hargreaves (The Fourth Way).
Verkennen van variabelen die een rol spelen bij hoge opbrengsten. Het grote belang van de levende missie
van de school. Het basisschema van Robert Marzano in ‘Wat werkt op school?’

2

hoge opbrengsten door

Het kader van David Hopkins ‘Elke school een TOP-school’. Persoonlijk leren: wat werkt in de klas. Aspec-

hoogstaand onderwijs

ten van opbrengstgericht boeiend onderwijs. De invloed van leerkrachten en van leiders. De rol van de
leider bij het vorm geven van kwalitatief hoogstaand onderwijs.
De essenties van goed onderwijs bij Michael Fullan.

3

4

gebruik maken van data:

Gebruik maken van toetsresultaten als basis voor goed onderwijs: van assessment of learning naar as-

ontwikkelen van meetge-

sessment for learning. Diagnosticerend onderwijzen. Het grote belang van begrijpend lezen en schrijven

stuurd onderwijs

van teksten: mogelijkheden om dit te verbeteren. De rol van de leider bij meetgestuurd onderwijs.

de leider als systeemdenker

Het grote belang van de context. De nadelige gevolgen van fragmentering. De systeembenadering van

in actie

David Hopkins en Michael Fullan. Systeemdenken als kerncompetentie van leiders. Ontwikkelen van een
lerende organisatie: teamleren gericht op hogere opbrengsten.

5

6

bovenschools werken aan

All systems go.... Bovenschoolse activiteiten met invloed op hoge opbrengsten. Scholen en schoolleiders

het verbeteren van opbreng-

die van elkaar leren en elkaar helpen. Bovenschoolse netwerken van leerkrachten, gericht op het verbete-

sten

ren opbrengsten. De rol van de leiders op alle niveaus in de organisatie.

mensen duurzaam verbin-

Mogelijkheden voor duurzaam leiderschap (Andy Hargreaves). Mensen en scholen verbinden met hun ziel

den met hun Werk

en met de omgeving, leren van de toekomst. Essenties van Theorie U van Otto Scharmer. De samenhang
met hogere opbrengsten.

‘Duurzaam Leiderschap’
Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap vraagt om duurzame schoolontwikkeling.
Deze cursus voor leiders is gebaseerd op het werk van Andy Hargreaves. Hij vergelijkt de manier
waarop we in onze samenleving omgaan met duurzaamheid met de aanpak van veel leiders en
begeleiders in scholen. Werken aan duurzame schoolontwikkeling volgt dezelfde uitgangspunten die
gelden bij het investeren in een duurzame samenleving.
Hij legt de nadruk op zeven principes voor duurzaam leiderschap: diepte, lengte, breedte,
rechtvaardigheid, diversiteit, zorgvuldig omgaan met bronnen en leren van het verleden bij het
creëren van een nieuwe toekomst. In deze nieuwe cursus komen al deze elementen in hun
onderlinge samenhang aan bod. Nadrukkelijk gaan we in op de samenhang met opbrengstgericht
werken. Tenslotte verkennen we de 15 ‘effen’ van hoogstaand leiderschap, ook van Hargreaves.

Programma

1

2

thema

inhouden

Het basisschema van Andy Hargreaves uit

Essenties van duurzaamheid en duurzame schoolontwikkeling. De samenhang met op-

het boek ‘Sustainable Leadership’

brengstgericht werken, systeemdenken en met de werking van levende systemen.

Diepte: diepere vormen van leren in plaats

Duurzaam leiderschap vraagt om diepe vormen van leren. Ontwikkeling en leren in de

van snelle en oppervlakkige innovaties

school moeten ertoe doen, relevant zijn in deze tijd. Over welke opbrengsten praten we als
het gaat om betere resultaten?

3

Lengte: oog hebben voor de langere termijn

Wat gebeurt er op een school als de leider met pensioen gaat of naar een andere werkplek

ontwikkeling van de school

gaat? Continuïteit van goed leiderschap bij duurzame ontwikkeling.

Breedte: verder kijken dan het hek van de

Duurzame ontwikkeling is slechts mogelijk als de grotere systemen veranderen. School-

eigen school: verbondenheid met grotere

leiders zouden zich medeverantwoordelijk moeten voelen voor de grotere gehelen waar ze

gehelen

deel van uitmaken. Hoe kunnen scholen elkaar ondersteunen op weg naar opbrengstgerichtheid.

4

5

Rechtvaardigheid: wat zijn de effecten van

Schoolleiders werken vanuit morele doelen. Hoe kunnen ze met hun school het verschil

onze acties voor andere plaatsen en voor de

maken voor individuen, voor de school, voor de regio en voor de samenleving? Is het stre-

toekomst

ven naar hoge opbrengsten moetisme of moral purpose?

Verscheidenheid huldigen: verschillen leren

Leren van elkaar kan alleen als er sprake is van verschillen. In levende systemen is ver-

zien als kans op alle niveaus in de school en

scheidenheid noodzakelijk bij het omgaan met de complexe en veranderende omgeving.

in de samenleving;

In scholen is dat ook zo. Leren leerkrachten van elkaar de opbrengsten te verbeteren?

Zorgvuldig omgaan met bronnen van ener-

Veel scholen putten mensen uit op dezelfde manier als onze generatie de aarde uitput. De

gie: zowel in de school als in de samenle-

opgave is gesloten systemen te creëren. We kunnen ook op dit punt veel leren van levende

ving;

systemen. Niet harder werken of meer van hetzelfde helpt, maar effectiever en doelgerichter aan de slag gaan.

6

Instandhouding: bouwen op het beste van

Hoe kunnen we leren van het verleden bij het creëren van een nieuwe toekomst?

het verleden bij het creëren van iets nieuws; Het is niet mogelijk en niet wenselijk ‘het oude’ te negeren. De vijftien ‘effen’ van hoogbeschermen en borgen.

staand leiderschap.

‘Systeemdenken: kerncompetentie voor Opbrengstgericht Leiderschap’
Het probleem in de meeste scholen is niet dat er teveel of te weinig innovaties zijn, maar
teveel innovaties die niets met elkaar te maken hebben. Schoolontwikkeling wordt dor
leiders en leerkrachten vaak gezien als een optelsom van allerlei activiteiten. ‘Komt dit er
nu ook nog bij? Alweer iets nieuws.’
Door middel van systeemdenken leren leiders het geheel leren te zien en leren ze werken
met succeslussen in plaats van succesfactoren. Howard Gardner noemt ‘the synthesizing
mind’ niet voor niets de belangrijkste mind van de 21e eeuw.
Systeemdenken is één van de vijf disciplines van de lerende school.
Het is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen. Door deze manier van denken
zien we het totaalbeeld, niet slechts de details. Door systeemdenken hebben we oog voor
de wijze waarop onderdelen in een school elkaar beïnvloeden en op elkaar reageren en
zijn we beter in staat om het systeem in positieve zin te veranderen. Systeemdenken is
één van de kerncompetenties van leiders in onze tijd.

Voorbeeld van een programma

1

thema

inhouden

Inleiding in systeemdenken

Wat is systeemdenken? Wat is een systeem? Waarom systeemdenken? Systeemdenken in relatie tot opbrengstgericht leiderschap. Welke werkvormen worden er bij systeemdenken toegepast?
Complexiteit beter begrijpen en daardoor beter beïnvloeden.

2

3

De taal en de hulpmiddelen

Werken met gedragspatroongrafieken: theorie en praktijk. Toepassingsmogelijkheden in het team in de

voor de school en voor de

klas. De taal van het systeemdenken: samenhangen, relaties en causale lussen. Eigen vaardigheden ont-

klas

wikkelen in het werken met deze hulpmiddelen.

Klassieke systeemverhalen:

Speciale causale lussen: archetypen.

Archetypen deel 1

Wat zijn archetypen? Wat kun je ermee in de school?
Leren werken met archetypen aan de hand van casussen uit de school. Voorbeelden m.b.t. opbrengstgericht werken.

4

Klassieke systeemverhalen:

Speciale causale lussen: archetypen.

Archetypen deel 2

Deze dag gaan we vooral praktisch aan de slag om de taal goed te leren. Leren werken met archetypen aan
de hand van casussen uit de school. Samenhang met opbrengstgericht leiderschap.

5

Symptomen of problemen?

Symptomen of problemen? Als het probleem het probleem niet is, is de oplossing niet de oplossing!

De ijsberg

De kracht van de ijsberg. Toepassingsmogelijkheden van dit praktische hulpmiddel. Werken met de ijsberg
aan de hand van casussen uit de school.

6

Succesvol implementeren

Basisideeën van Margaret Wheatley, Michael Fullan en Daniel Kim m.b.t. veranderingsprocessen. Ervarin-

van systeemdenken

gen met systeemdenken tot nu toe. Succesfactoren bij de implementatie.
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