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1. Inleiding
Patricia Versnel

Excellentieprogramma OC&W
Schooljaar 2009/2010 - 2011/2012
Uitgewerkt tot:
1. Vergroten deskundigheid op alle basisscholen: Gratis
basistraining in twee dagdelen
2. Kennis in programma PABO
3. Bovenschoolse Plusklassen 5-8: Almeers Talentenlab, 8
groepen
4. Full-time begaafdheidsonderwijs groepen 3-8: 2 groepen
3/4/5 en 6/7/8 op 4 scholen
5. Doorgaande lijn PO-VO
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SIGNALEREN / WAARNEMEN

BEGRIJPEN EN
ONDERWIJSBEHOEFTEN VASTSTELLEN

Bij twijfel:
DHH

TOELEIDING

1e lijn
compacten /
verrijken

2e lijn
compacten /
verrijken

maat-werk

Talentenlab

Neo

EVALUEREN / WAARNEMEN

Wat voor voorziening?
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2. Aanleiding
Patricia Versnel

Almeers Talentenlab
• Er zijn acht groepen van gemiddeld 20
leerlingen
• Het onderwijsprogramma bestaat uit twee
grote projecten per jaar
– Onderzoeksproject
– Ontwerpproject

• Doelen zijn leren denken, zelfstandig leren en
vergroten sociaal-emotionele vaardigheden
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Ervaring na 5 jaar
• Veel leerlingen floreren vanaf de eerste les
• Sommige leerlingen hebben moeite om zich in te
spannen, maar raken langzamerhand wel
gemotiveerd (vaak met hulp van ouders)
• Sommige leerlingen moeten nog bepaalde
vaardigheden leren, maar leren dit door de lessen
• En sommige leerlingen hebben zoveel extra hulp
nodig van de leerkracht dat dat onvoldoende
resultaat oplevert, of soms wel zoveel frustratie
dat de leerling stopt.

Pyramide van ondersteuning
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Doelgroep
• Leerlingen die eerder deelgenomen hadden aan
het Almeers Talentenlab, maar die daar
onvoldoende profijt van hadden
• Leerlingen waarvan bij de selectie bleek dat zij
wel kenmerken hebben van begaafdheid, maar
die (nog) niet in staat zijn tot complexe open
opdrachten
• Welke leerlingen zijn dat? Leerlingen met bijv.
(vermoeden van) PDD-NOS, AD(H)D, (faal)angst,
onderpresteren, disharmonische IQ-profielen

Doel Pilot
• Persoonlijk wilde ik de leerlingen bedienen die op
het reguliere Talentenlab onvoldoende
begeleiding konden krijgen
• Door aan gemiddeld elke reguliere groep 1
leerling toe te voegen, konden we één kleine
groep van ongeveer 12 leerlingen maken
• Het onderwijsdoel werd opgelegd door Passend
Onderwijs Almere: De leerlingen zoveel leren dat
na een jaar doorstromen naar een reguliere
groep mogelijk is.
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3. Opzet onderwijsprogramma
Patricia Versnel

Opzet onderwijsprogramma
• Gebruik van expliciete instructie. Duidelijke scheiding
tussen concept en procedure, hardop denken voordoen
• Veel aandacht voor woordenschatontwikkeling
• Zelfstandig werken aanleren
• Complexe opdrachten: Gebruik van denkordes van Bloom in
opeenvolgende moeilijkheidsgraad
• Werkstrategieën aanleren, posters aan de muur
• Oefenen in het doen van onderzoek en het maken van een
ontwerp
• Veel aandacht voor reflectie
metacognitie
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Posters / Hulpkaarten

6 projecten
• Eerste project starten met niveau 0: Waarnemen
(Feuerstein)
• Elk project met een thema van een andere MI
• Zeer gestructureerd werken met agenda
• Rekening houdend met leervoorkeuren
(audioloog/visueel, divergerend/convergerend
denken, sequentioneel/conceptueel leren) Trail
(2011)
• Rubrics voor beoordeling en doelen
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Executieve functies
• Overeenkomst bij alle leerlingen, met welke
belemmering dan ook
• Executieve functies en de sociaal-emotionele
ontwikkeling zijn niet optimaal ontwikkeld:
• Maar: Elke leerling heeft andere doelen
• Hoe verwoord ik die doelen bij de leerlingen?
• Hoe breng ik het op een positieve manier?
• Hoe monitor ik die doelen en hoe leg ik de relatie
met de rest van de omgeving (thuis en
moederschool)?

Dawson (2009) Slim maar …
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1e Uitslag BRIEF
• De resultaten zaten voornamelijk in de
gemiddelde zone
• Toch zijn deze leerlingen niet in staat tot het
zelfstandig maken van complexe opdrachten
• Heeft een begaafde leerling hiervoor een hoog
niveau van uitvoerende vaardigheden nodig?
• En hoe zit dat dan bij een “goede” leerling met
uitstekende EF?

1e Uitslag BRIEF
• Taakinitiatie, werkgeheugen, organisatie
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Werkgeheugen / redeneren

De 7 eigenschappen van Happy Kids
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Matrix
De 7 gewoonten

Voorwaarden

21ste eeuwse vaardigheden

Gewoonten 1, 2, 3
Onafhankelijkheid

Executieve vaardigheden

Denken over denken

1 Wees pro-actief

Taak initiatie
Werkgeheugen
Emotieregulatie

Zelfinzicht

2 Begin met einddoel voor
ogen

Planning/Prioritisering
Organisatie
Time-management
Doelgericht gedrag

Zelfsturing

3 Belangrijke zaken eerst

Responsinhibitie
Volgehouden aandacht
Flexibiliteit

Uitvoering
• Lesjes over de gewoonten vanaf gewoonte 1
• Elke week navragen hoe het thuis en op
school geoefend is en wat er gelukt is
• Daarna mogen de leerlingen kiezen aan welke
gewoonte ze willen werken en aan welk
specifiek onderdeel
• Verbinding met school, thuis en leerkracht:
Bolletje wol
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Rol van de leerkracht
• Voor de leerling: Steeds verbinding maken
tussen ervaring en de leerlijn
• Voor de leerkracht: Afhankelijk van de
mogelijkheden tot metacognitie behulpzaam
zijn bij het maken van die verbinding.
• Ook: Verzamelen van goede voorbeelden. Bij
wie is het gelukt? Hoe heb je dat gedaan? Zou
dat voor jou een mogelijkheid zijn?

Zelfregulering
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Kwadrantmodel gefaciliteerd leren
Cooper-Kayn (2013)

Opbrengst vorig jaar
Van de 14 leerlingen zijn er 6 gestopt met het
Talentenlab.
– Voor 1 leerling was de combinatie eigen school
plus verrijking en individuele therapie te zwaar
– 1 leerling had voldoende aan de interne plusklas
op de eigen school,
– Voor 4 leerlingen bleken de vaardigheden nog niet
voldoende ontwikkeld voor de complexiteit en de
benodigde zelfstandigheid van de opdrachten op
het reguliere Talentenlab
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4 gestopte leerlingen
• Uitstekend geheugen
• Met zeer gestructureerde opdrachten en goed
maatje of veel hulp van de leerkracht lukt
onderzoeksopdracht nog wel, maar
ontwerpopdracht zeer moeizaam
• Onvoldoende reflectie en meta-cognitie
• Is het toeval dat deze leerlingen allemaal
kenmerken van Ass vertonen?

8 doorgestroomde leerlingen
• Deze leerlingen hebben nog hun belemmeringen in de
uitvoerende taken (huiswerk inleveren, etc)
• Ze komen wel toe aan de essentie van een opdracht en
ze hebben profijt van het onderwijsaanbod
• Ze hebben nog wel extra ondersteuning van de
leerkracht of andere leerlingen nodig
• Grootste observeerbare opbrengst
– Reflectie en metacognitie
– Zelfbeeld
– Zelfregulatie
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4. Opzet, resultaten en conclusie
onderzoek
Fenna Smit

Onderzoek met de BRIEF
• De BRIEF Executieve Functies
Gedragsvragenlijst is met toestemming van de
ouders afgenomen bij:
- de leerkracht;
- de ouders.
• In oktober 2014 en in mei 2015
• En na 7 maanden is het effect: …
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Onderzoeksresultaten
• Helaas is er geen significant effect, de executieve
functies hebben zich niet extra ontwikkeld.
• De effectmaat voor de leerkracht is .09 en voor
de ouders 0.4. Dit is nog ver onder de 1.96.
• Eén leerling scoort significant beter, ervaren door
de ouders. Bij deze leerling werden de ouders
thuis begeleid.
• Onderzoeksresultaten geven wel informatie over
de aanpak die verder nodig is.

5. Voortschrijdend inzicht
Patricia Versnel
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Aandachtspunten
• Communicatie leerkracht met school en
ouders.
• Starten met de lagere denkordes motiveert de
leerlingen, maar dan oefenen ze niet de
hogere denkordes
• Welke begeleiding kunnen we de leerlingen
bieden die niet kunnen doorstromen? Scholen
zijn verantwoordelijk.

Wijzigingen dit schooljaar
• Eerder starten met projecten waarin het gebruik
van hogere denkordes noodzakelijk zijn
• Meer contact met school en ouders
– Voorlichting over opvoeding
– Dit jaar gestart met een logboek/heen-en-weer-boek
– Einde schooljaar met leerkracht moederschool en
ouders gesprek over voortgang

• Meer voorlichting voor scholen over noodzaak
extra ondersteuning en hoe dat te organiseren
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Discussie
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