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Bijzonder begaafd - zelf laten denken helpt...

hoe jij gewend bent
je leerlingen aan het denken te zetten.

* Op welke momenten doe je dat?

* Wissel die ervaringen daarna uit met buren.
Dolf Janson
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Integreren
Toepassen
Vieren
Delen

• Generaliseren
• Evalueren
• Bewijzen
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Oriënteren
Ontdekken
Verwonderen
Problematiseren
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• Oefenen
2
• Systematisch
onderzoeken of
waarnemen

*

fasen ontwerpend leren
probleem constateren

verkennen
ontwerpvoorstel maken
uitvoeren
testen en evalueren
presenteren ontwerp
verdiepen - verbreden

Uit: Janson & Oving (2015)
Kwaliteitskaart De invloed van
wetenschap & technologie op
opbrengstgericht werken in
andere vakken (School aan Zet)
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wat gebeurt er?

er komt iets binnen,
ik moet iets oplossen
eerst even aanrommelen
Ik vraag het ‘de dingen’ zelf wel
we vertellen het elkaar
de begeleider ‘vertelt’ nog meer

fasen onderzoekend leren
confrontatie met …

verkennen
opzet experiment maken
uitvoeren experiment
conclusies trekken
presenteren resultaten
verdiepen - verbreden

*Ontwerpend en
onderzoekend leren
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* niet opmerken
* te snel / verkeerd interpreteren
* niet uitdagen
* aanbod maakt talent niet zichtbaar
* inbreng als storend ervaren
* moeilijker taken als beloning
* tegenstelling creëren tussen spelen en leren
* nadruk op antwoorden i.p.v. op denken

Is dit de beschrijving van jouw werkelijkheid?

*
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De kwaliteiten van elke leerling
zo aanspreken dat je leerlingen
zich (h)erkend weten,
zelfvertrouwen ontwikkelen,
nieuwsgierig en gemotiveerd blijven
en zich willen en durven inspannen
hun mogelijkheden steeds verder uit te bouwen.

* kenmerken die straks zijn te herkennen
* manieren waarop je te werk gaat
* materialen waarvan je gebruik maakt
* tijd en ruimte die nodig / beschikbaar zijn

*
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* informeel leren

Opdracht:

comfortzone

* werkstuk maken

kennissysteem voldoet
of lijkt te voldoen

* spreekbeurt houden

zone van naaste ontwikkeling(sprong)
a. óf kennissysteem staat licht onder druk
b. óf beheersbaar discomfort;
‘vluchten’ en ‘vechten’ hoort hierbij om
ontwikkelingssprong te maken

*

* Een manier van lesgeven

waarbij de leraar niet doet
wat de leerlingen moeten doen.
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* open uitnodigende vragen
* onderzoeksmatige opdrachten
* interessante inhoud
* nieuwsgierigmakende start
* keuzemogelijkheden die ertoe doen
* oplossingsmogelijkheden op
verschillende handelingsniveaus

* uitdagende vormen
* integratie vakken

kennissysteem schiet tekort / sluit niet aan

* uitblijven van oordeel
* feedback i.p.v. oordeel of beloning
* interesse en meeleven
* ruimte in plaats en tijd
* verantwoordelijk mogen zijn
* heldere criteria vooraf
* samenwerken – samen leren
* functionele oefening en toepassing
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* vragen naar de al bekende weg
* zijn gericht op dat ene (goede) antwoord
* versterken afhankelijkheid leerling
* zijn bijna altijd gesloten
lagere orde

hogere orde

*
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verzetten - fight
vermijden - flight
verlammen - fright

zone van (voortdurend) discomfort
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betekenisvol
ruimte voor eigen invulling: differentieert
niet gedetailleerd vooraf gepland of voorzien
vraagt om reflectie - bewustwording
formeel leren
afgebakend
gepland en bedoeld
differentiatie vooraf geregeld
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Bijzonder begaafd - zelf laten denken helpt...

“Wil jij even in mijn hoofd kijken?”

*

* Problematiseren
* Vragen die hogere orde denken uitlokken
* Verwondering wekken
* Nieuwsgierig maken
* Eigen ervaring delen
* ...

*
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Bijzonder begaafd - zelf laten denken helpt...
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* nieuwsgierig maken
* uitdagen en problematiseren
* aanmoedigen en mee genieten
* hardop redeneren
* vragen terugspelen
* het zoeken en beredeneren in deze fase

* om meer te weten te komen
* uit nieuwsgierigheid of belangstelling
* omdat je het antwoord niet weet
* om verschillende antwoorden te verzamelen

belangrijker maken dan het antwoord
Maar ook wel
* perspectief schetsen
* repertoire bieden
* coachen en feedback geven
* kennisbron zijn

*
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* weektaak
* gelijke taken
* af hebben
* klassikale lessen
* vast rooster
* elke leraar doet alles
* passief ‘maken’
* beoordelen
* fouten verbeteren

*
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*…

* periodetaak (variabel)
* passende taken
* doel bereikt hebben
* workshops – behoefte/keuze
* variabel rooster
* talenten leraren benutten
* actief ‘leren’
* feedback geven
* reflecteren op inzet en aanpak
*…

Oriëntatievraag
Operationele
vraag
Analysevraag
Evaluatievraag
Synthesevraag

*

If you make a change
and it feels comfortable,
you haven’t made a change.
Lee Trevino
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