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Met ruim 180 
medewerkers 

zijn we werkzaam 
in onderwijs en 

jeugdhulp

Van rekenspecialist 
tot psycholoog en 

van gezinscoach tot 
fusiebegeleider
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voorwoord

Veerkracht

Onze vertrouwde werkelijkheid is al meer dan een jaar ontregeld. De 
impact van de coronacrisis is groot. In de media blijft het een veelbesproken 
onderwerp. Dat begrijp ik wel, toch besteed ik in dit voorwoord graag aandacht 
aan de mooie ontwikkelingen op scholen, aan professionele groei van 
leerkrachten en directeuren, aan goede gesprekken onderling of met ouders 
en verzorgers waar in deze periode tijd en aandacht voor was. Wij van Cedin 
geloven in de mogelijkheid tot ontwikkeling, altijd.

Dit magazine geeft daar een aantal mooie voorbeelden van. Je leest hoe mijn 
collega’s een fusie aangrijpen om de visie en het onderwijs onder de loep te 
nemen. Op een andere school wordt de wens om te veranderen omgezet in 
ambitie en daden: anders organiseren waarbij de leerling centraal staat. Mooie 
voorbeelden van professionele veerkracht en jezelf naar een hoger niveau 
ontwikkelen.

We zien hoe scholen en leerlingen zich ontwikkelen, misschien nog wel 
het meest bij leerlingen waarbij het niet allemaal vanzelf gaat. Juist dan is 
veerkracht nodig. Die bezit ieder kind. Natuurlijk helpt het enorm als hun 
omgeving hen daarbij geeft wat ze nodig hebben. In dit magazine laten we 
onder meer zien waardoor leerlingen met dyslexie of dyscalculie erin slagen 
zich goed te blijven ontwikkelen als we hun zelfvertrouwen stimuleren en 
vertrouwen houden in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Prachtig om te zien 
wat er dan gebeurt.

Bij Cedin genieten en profiteren we ook zelf van het vermogen tot ontwikkeling. 
De lockdown daagde ons uit veerkracht te tonen. Mijn collega’s slaagden 
erin voor vrijwel al onze dienstverlening in het onderwijs en de jeugdhulp 
in zeer korte tijd (online) oplossingen te vinden, zodat we samen met onze 
opdrachtgevers en cliënten verder konden. Wat we leerden, stelt ons nu 
bijvoorbeeld in staat om zeventig scholen in Zeeland van dienst te zijn in hun 
aandacht voor hoogbegaafdheid. Ik vind het mooi om te zien hoe we ons in 
deze omstandigheden positief ontwikkeld hebben. 
Hopelijk geldt datzelfde voor jou.

Veel leesplezier!

Henk Wilbers
directeur-bestuurder Cedin
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Over Cedin

colofon

Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met 

hart voor onderwijs en zorg.  We adviseren scholen die de 

kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Daarnaast 

begeleiden en behandelen we kinderen en jongeren in de 

jeugdhulp, dyslexiezorg of leerlingenzorg. Ouders bieden 

wij een steun in de rug bij de opvoeding en leerkrachten 

kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig 

hebben. Zo brengen wij onderwijs en zorg samen in de 

driehoek Kind – School – Gezin.

Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel. Wij 

geloven erin dat ieder mens zich kan ontwikkelen: talenten 

ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen, 

kansen creëren. Daar dragen wij aan bij, al 45 jaar lang.

Wat we doen, doet ertoe. Dat maakt ons werk zo mooi!

Veel leesplezier!

Hoofdredactie en teksten
Marketing & Communicatie Cedin

Art direction & vormgeving
Lemon’ N Salt - Sylvana Postma & Mathilda Busman 

Beeldmateriaal
iStock en eigen foto’s

Kind

School Gezin
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Veerkracht van 
de leerkracht

Al meer dan een jaar wordt er enorm veel werk verzet 
om het onderwijs zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te laten 
gaan. Iedereen heeft de schouders eronder gezet. Dat 
bewijst maar weer dat we gouden krachten hebben in het 
onderwijs. Veerkrachtige mensen, die in staat zijn om tot 
oplossingen te komen en samen te werken. Wat kun jij als 
leerkracht doen om deze veerkracht te houden?

Over  Over  
Maike rea
Maike Rea is onderwijsadviseur sociaal-
emotionele ontwikkeling en gedrag. Zij 
adviseert, traint en begeleidt dagelijks 
onderwijsprofessionals op dit gebied. In dit 
artikel gaat ze in op de veerkracht van de 
leerkracht.

Vergroot je werkplezier!Vergroot je werkplezier!

“Je kunt duurzaam veerkrachtig zijn in je lessen en in het 
contact met je leerlingen als je als leerkracht beschikt over 
een ruime mate van pedagogische tact. Dat betekent dat 
je in de betreffende situatie, op het juiste moment, precies 
weet wat je moet doen. Hiervoor heb je zoveel ervaring 
opgedaan en vakmanschap tot je beschikking, dat structuur 
en inhoud van de lessen niet meer de focus heeft. De nadruk 
ligt meer op de relatie met jouw leerlingen en je zorgt ervoor 
dat jij jouw leerlingen écht ziet. Deze dagelijkse interactie is 
ontzettend bepalend voor de motivatie van leerlingen om te 
leren. En voor het plezier. Niet alleen voor leerlingen, juist 
óók het werkplezier van leerkrachten.”
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Investeer in de relatie met jouw leerlingenInvesteer in de relatie met jouw leerlingen

“Leerkrachten hebben verschillende rollen. Je zult 
daarvoor goed moeten blijven reflecteren op hoe je deze 
kunt ‘neerzetten’ in je groep. Als er een leerling in de klas 
opvallend of lastig gedrag laat zien, ga je bij jezelf na: ‘Wat 
heb ik net gedaan, waardoor dit kan gebeuren?’ Blijf in dit 
soort situaties altijd je eigen rol zien, maar ook het effect 
van de groep. Leg je de oorzaak altijd bij jezelf, dan helpt 
dat niet om veerkrachtig te blijven. Dit kan je zelfbeeld als 
professional namelijk negatief kleuren. Is je basishouding 
positiever? Een combinatie van observerend, reflectief en 
gericht op progressie, dan ga je merken dat je steeds meer in 
verbinding komt te staan met jouw leerlingen. Je bent bezig 
met investeren in het goede doen, in de relatie. Dat gaat jou 
energie geven en motiveren!”

Sta open om te lerenSta open om te leren

“Pedagogische tact heeft de één van nature meer dan de 
ander. Gelukkig valt dit voor iedereen te leren. Daarvoor is 
goed observeren belangrijk. Wat zie je gebeuren in je groep? 
Welke patronen herken je? Vervolgens ga je reflecteren op 
jezelf. Wat ervaar jij als je dit ziet gebeuren? Wat doet dit 
met jou? Ga jij je bijvoorbeeld als generaal opstellen om 
grip te krijgen op de groepsdynamiek of merk je op dat er 
juist nu warmte nodig is? Stel jezelf kwetsbaar op en sta 
open om te leren. Deze groeimindset is enorm belangrijk.  
We verwachten van kinderen dat ze groeien, dat ze kunnen 
omgaan met veranderingen. Dan moet je dat als professional 
ook kunnen. Denk in kansen, van elke lastige situatie leer je.”

“Kritiek op je functioneren of op hoe 

jij je werk doet, is geen kritiek op 

jou als persoon..”

Accepteer dat je soms stress hebtAccepteer dat je soms stress hebt

“Elke leerkracht ervaart stress, dat is inherent aan het 
mens zijn. Mensen die opbranden kunnen stress zien als 
vijand en hun flexibiliteit en groeimindset neemt ernstig af. 
Accepteren dat je soms stress hebt, stress leren omarmen 
als energiebron en op de juiste momenten los kunnen laten 
en om hulp vragen is een kunst op zich. Maar doe je dit, dan 
zul je zien dat het allemaal wat minder gejaagd wordt.”

Vraag ook eens naar complimenten.

Tip!

Relativeer je problemen, maak het 

niet te zwaar.

Tip!



Uitspreken,Uitspreken,
afspreken, afspreken, 

aansprekenaanspreken

Als het belang van de groeimindset van leerkrachten 
door de schoolleiding wordt erkend, dan stimuleert deze 
schoolleiding een lerende situatie. Er is daarin ruimte voor 
observeren, analyseren, reflecteren en uitproberen. Er is 
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over behoeftes die 
niet worden gezien en hoe je hiermee om kunt gaan. Zonder 
dat hier gelijk een oordeel of consequentie aan hangt. In 
scholen waar in de groepen problemen ontstaan, zie je vaak 
dat leerkrachten niet worden aangesproken of zich niet 
durven uit te spreken als het niet gaat. 

Beja Koops is onderwijsadviseur bij Cedin en coacht teams en 
individuele leerkrachten. “In een open team heb je het er met elkaar 
over als het even niet lekker loopt. Het gaat er vervolgens om hoe 
je met moeilijkheden omgaat. Van leerkrachten hoor ik vaak dat 
de werkdruk hoog is of dat ze alles perfect willen doen. Soms is de 
combinatie thuissituatie en school lastig. Als coach probeer ik je te 
laten kijken naar jouw eigen aandeel hierin en dit bespreekbaar te 
maken in het team. Intervisiebijeenkomsten zijn hier heel geschikt 
voor. Hierin geef je elkaar in een open sfeer feedback zonder daar 
een oordeel aan te hangen. Ik ben ervan overtuigd: als de sfeer in 
een team goed is, kan je bergen verzetten. Daar zie ik veel winst.”
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Beja Koops
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GeluksGeluksmomenten
We kunnen er niet omheen, corona heeft impact op ieders leven. Groot of klein, in meer of mindere mate, voor iedereen 
zijn er dingen (blijvend) veranderd. Wij vroegen onze collega’s hiernaar: Wat heeft jou sterker gemaakt afgelopen periode? 

Waar word jij blij van? Wat zijn de positieve dingen die jij afgelopen periode hebt geleerd? 
Mooie en herkenbare geluksmomenten: 

“Wat is het fijn dat we voor het overgrote deel 
vanuit huis ons mooie werk voort kunnen zetten. 
Het wegvallen van woon-werkverkeer leverde mij 
een verbeterde conditie op. In deze uurtjes was er 

tijd om te (hard)lopen!” 

Rixt Pietersma, Orthopedagoog-Generalist

 “Ik werd heel blij toen bleek dat ik leerlingen 
met ERWD-problematiek écht online kon 
helpen. Ondanks de spanning van het 
aangaan van zoveel nieuwe dingen voel 
ik mij in korte tijd al een heel stuk digitaal 

competenter en effectiever.”

Jessica van der Straaten, Jessica van der Straaten, 
Onderwijsadviseur en rekenspecialistOnderwijsadviseur en rekenspecialist

 “Ik word er heel blij van als cursisten aangeven dat ze toch veel hebben geleerd van mijn online cursus. 

Het heeft voor mij heel wat omschakelen gekost, maar ik ben inmiddels behoorlijk bedreven in online 

trainingen geven. Verder ben ik trots op mijn flexibiliteit. In de periode van thuisonderwijs en een gesloten 

BSO is het me toch gelukt mijn werk zo goed mogelijk te blijven doen.”

Marieke van Erp, Onderwijsadviseur

 “Ik heb genoten van alles wat nog wél 
mogelijk was. Mijn meiden veel meer 
zien, samen met mijn man een bakje doen 
tijdens het thuiswerken, creatieve uitstapjes 
bedenken, hardlopen door de landerijen, 
uitjes in de natuur en kaartjes sturen in plaats 
van langsgaan. Ik kijk er naar uit om weer naar 
scholen toe te mogen, kinderen van dichtbij 
te zien groeien en onder collega’s te zijn. 
Maar deze periode vind ik ook van prachtige 

waarde!”

Sjoukje Koudenburg, OrthopedagoogSjoukje Koudenburg, Orthopedagoog

“

““

“

“

“

“
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 “Ik vind het heel fijn om te merken dat wij onze 
behandeltrajecten voor dyslexie effectiever kunnen 
laten verlopen. Door een gedeelte van het traject 
gebruik te maken van digitale middelen zoals beeldbellen.”

Michelle Overdevest, 
Orthopedagoog-Generalist

 “Ik heb geleerd goede, leuke en effectieve online 
trainingen te geven. Ondanks dat ik dit op voorhand 
niet zo zag zitten. Ik ben mijn eigen weg gegaan, bij 
mezelf gebleven en durfde af en toe ook te zeggen 
dat ik iets niet ging doen. Dat klanten nu positief 
reageren op mijn online trainingen geeft mij een heel 

goed gevoel.”

Piers van der Sluis, Onderwijsadviseur

 “Ik heb gemerkt hoe belangrijk sociaal contact voor 
mij is. In mijn werk waardeer ik mijn collega’s en het 
contact met hen enorm. Door het vele thuiswerken 
ontdekte ik dat juist de gezellige korte praatjes bij het 
koffiezetapparaat echt een verschil kunnen maken. Ik 
word daarom heel blij van het ontmoeten van collega’s 
op de praktijk en de spontane gesprekken via Teams.”

Nadine de Vries, Orthopedagoog

 “Ondanks corona zette iedereen zich in om er 
het beste van te maken. Collega’s hebben in 
korte tijd andere werkwijzen aangeleerd om 
kinderen en opdrachtgevers te blijven helpen. 
Dat maakt mij als manager HRM wel heel 

trots en blij.”

Jaap Kramer, Manager HRMJaap Kramer, Manager HRM

“Ik vind het mooi dat iedereen zich meer 
vertrouwd voelt met videobellen. Dat is 
voor ons werk heel prettig, maar ook thuis is 
videobellen met opa en oma veel normaler. 
Die ‘verplichte digitalisering’ heeft positief 
uitgepakt en was wat mij betreft ook wel een 

beetje nodig.”

Mariëlle Jonker, OrthopedagoogMariëlle Jonker, Orthopedagoog

 “Door te wandelen kan ik mij beter 
ontspannen. Ik geniet van kleine dingen 
onderweg. Een vogel die fluit of reeën in het 
veld. Een half uurtje wandelen per dag is 

voldoende. Ik raad het iedereen aan!”

Joke Talsma, Ambulant begeleider / pedagoogJoke Talsma, Ambulant begeleider / pedagoog

 “Ik word nu extra blij van échte ontmoetingen.”

Stefan van der Worp, Onderwijsadviseur

“

“

““

““ “

“

““

““

““

““

 “Ik heb geleerd hoe ik een webinar online vorm 
kan geven zodat het toch interactief is voor de 

deelnemers. Daar ben ik heel blij mee.”

Melinda van den Eijnden, OnderwijsadviseurMelinda van den Eijnden, Onderwijsadviseur



WERKEN  
AAN ZELF- 
VERTROUWEN 
BIJ KINDEREN
met dyslexie of  
dyscalculie

Als je dyslexie hebt, vind je het moeilijk om de letters en 
woorden in één keer te lezen. Soms lijkt het alsof de letters 
door elkaar bewegen en dan is het moeilijk om de woorden 
die je leest gelijk uit te spreken. Of je leest de letters en 
woorden wel goed, maar bij het schrijven maak je nog 
veel fouten. Dyscalculie is een zeer ernstig rekenprobleem, 
zo ernstig dat we het een stoornis noemen. Dat betekent 
dat een kind hardnekkige problemen heeft met het leren 
rekenen en ook met het vlot en nauwkeurig oproepen en 
toepassen van reken- of wiskundekennis, zoals rekenfeiten 
en afspraken. Als iets je niet lukt, maakt dat je onzeker. 
Daarom is het belangrijk om juist bij deze kinderen te 
werken aan zelfvertrouwen.

Michelle Overdevest is orthopedagoog-generalist en 
hoofdbehandelaar dyslexie. Jessica van der Straaten is 
onderwijsadviseur en rekenspecialist. We spraken ze over 
het belang van veerkracht bij kinderen met dyslexie of 
dyscalculie.

Jessica: “Kinderen met dyscalculie hebben snel het idee dat 
ze dom zijn. Voordat ze een diagnose hebben ontstaat dat 
idee al. Ze kunnen namelijk niet meekomen met de rest van 
de klas. Hoe hard ze ook werken, ze krijgen het niet onder 
de knie.”
Michelle: “Ook kinderen met dyslexie horen veel vaker dan 
de andere leerlingen dat ze iets niet goed hebben gedaan. Ze 
worden veel gecorrigeerd. Daardoor hebben ze de neiging 
om steeds minder nieuwe taken op te pakken.”

IS EEN DIAGNOSE HELPEND?
Jessica: “Voor passend onderwijs hoef je niet per se 
een diagnose te hebben. Ook zonder diagnose kan je als 
basisschool prima zorg op maat bieden. Een diagnose helpt 
wel om te verantwoorden waarom je bepaalde faciliteiten 
of bijvoorbeeld extra tijd aan een leerling biedt. Zeker 
bij kinderen met dyscalculie is er nog weinig kennis in het 
onderwijs hoe je deze kinderen het beste kunt helpen. De 
stoornis dyscalculie is zo complex dat je een rekenspecialist 
nodig hebt om dit kind de minimale vaardigheden bij te 
brengen om te kunnen functioneren in de maatschappij. 
Over het algemeen krijgen kinderen zonder diagnose deze 
hulp niet.”
Michelle: “Het is voor de kinderen vaak een hele opluchting 
om een diagnose te hebben. Het ligt niet aan jouw inzet, er 
is een reden waarom lezen of spellen niet lukt. Je moet je 
voorstellen dat er voor een diagnose vaak een heel traject 
aan voorafgegaan is. Duidelijkheid voor zowel kind, school 
als ouders is dan heel fijn.”

Michelle Overdevest (links) en Jessica van der Straaten (rechts) .
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WAT IS BELANGRIJK IN JULLIE BEGELEIDING?
Jessica: “Voordat ik aan de slag ga met daadwerkelijk 
leren rekenen, werk ik altijd eerst aan het zelfbeeld van 
mijn leerlingen. Dat een kind zich gelukkig voelt over het 
naar school gaan is essentieel om te kunnen leren. Onze 
begeleidende rol is daarin groot. Eén op één aandacht doet 
namelijk heel veel. Je laat zien dat je oprecht geïnteresseerd 
bent en weet vaak precies hoe je een kind verder kunt 
helpen. Dat ene stapje vooruit zichtbaar maken is voor een 
kind heel fijn.”
Michelle: “De vertrouwensband met een behandelaar is 
daarbij essentieel. Wij zijn er ook om een kind op emotioneel 
vlak te ondersteunen. Laten zien dat ze niet de enige zijn 
en leren wat hun sterke kanten zijn. Samen formuleren we 
eigen doelen om aan te werken. Vooruitgang doet namelijk 
heel veel voor je zelfvertrouwen. Het gaat vaak om hele 
concrete stappen. Kinderen met dyslexie geven vaak aan dat 
ze de ondertiteling op televisie willen meelezen. Dan gaan 
we daarmee aan de slag.”

Jessica: “In de klas lukt het de leerkracht niet altijd om te 
zien waarom rekenen niet wil. In de één op één begeleiding 
is er wél tijd en ruimte om hier samen achter te komen. Ik 
vind het vervolgens mijn taak om de leerkracht hier ook bij 
te betrekken. Dat doe ik door bepaalde zaken te faciliteren. 
Kinderen met dyscalculie vinden het bijvoorbeeld niet fijn 
om de beurt te krijgen in de klas. Ze weten namelijk vaak 
het antwoord niet. En dat is frustrerend. Waarom zou je als 
leerkracht deze leerling de beurt blijven geven tijdens een 
rekenles? Je weet immers wel dat dit hem of haar niet lukt. 
Dat ik hier afspraken over maak met juf of meester is voor een 
leerling heel fijn.”
Michelle: “We zien ook dat toetsen vaak worden aangepast 
voor dyslectische leerlingen. Dat een kind bijvoorbeeld extra 
tijd krijgt of de toets maakt met ondersteuning.”

MET ELKAAR OM HET KIND GAAN STAAN, DAN KOMT 
HET KIND TOT BLOEI.
Michelle: “Bij Cedin werken we vanuit de driehoek kind – 
school – ouder. Dat betekent dat we heel erg bezig zijn met 
het betrekken van de omgeving van het kind bij in dit geval 
hun dyslexiebehandeling. De motivatie van kinderen groeit 
zodra de betrokkenheid van ouders en leerkrachten bij de 
behandeling groot is.”
Jessica: “Toen ik nog werkte als remedial teacher werd ik 
vaak in een apart kamertje in school neergezet. Het was een 
uitzondering dat een leerkracht vroeg wat ik met het kind had 
gedaan. Vanuit mijn werk bij Cedin zit de kracht juist in het 
betrekken van leerkrachten, IB’ers en ouders. Alleen als we 
met ons allen om een kind heen gaan staan, komt dat kind 
tot bloei!”

Moeder van dochter met dyscalculie:
“Wat ik heel belangrijk vind om mee te geven aan 
leerkrachten is dat ze het kind zelfvertrouwen helpen 
ontwikkelen. Schoolse vaardigheden zijn zo lastig voor 
kinderen met dyslexie/dyscalculie. Maar ze hebben diverse 
andere talenten en zijn vaak erg creatief in vakken en 
het vinden van oplossingen voor de problemen waar ze 
tegenaan lopen. Het bijbrengen van een groei mindset en 
de dingen waar zij goed in zijn helpt hun zelfvertrouwen 
groeien.”

AANBOD DYSLEXIE EN DYSCALCULIE 

Onderzoek en behandeling van dyslexie en dyscalculie 
bij Cedin 
Kinderen en jongeren waarbij een vermoeden bestaat 
van dyslexie of dyscalculie kunnen bij ons terecht 
voor een onderzoek en behandeling. Wij bieden één 
op één begeleiding voor leerlingen op zorgniveau 
2/3 en geven waar nodig ook ondersteuning aan 
leerkrachten.  Ook bieden wij bij een vermoeden 
van ernstige, enkelvoudige dyslexie onderzoek en 
behandeling in de vergoede zorg aan.

Trainingen met speciale aandacht voor dyslexie 
en dyscalculie
Cedin biedt trainingen over lees- en 
spellingsonderwijs die extra aandacht besteden 
aan het lesgeven aan kinderen met dyslexie. 
Bijvoorbeeld de trainingen ‘Technisch Lezen’ en 
‘Spellingsonderwijs: slimmer, leuker en effectiever’. 
Voor intern begeleiders en rekencoördinatoren 
bieden wij de training 'Ernstige rekenproblemen en 
dyscalculie'.

“Het helpt heel erg als een leerkracht rustig 
blijft. Ik merk het gelijk als ze gefrustreerd zijn 

omdat ze mij iets voor de zevende keer moeten 
uitleggen. Als een leerkracht rustig blijft, raak ik 

ook minder gefrustreerd.”

van een leerling
Tip!

“Benadruk de positieve dingen in plaats van de 
verwachtingen dat je iets moet kennen en weten. 

Leg zonder te veroordelen de stof uit. Ook als je dat 
die week ervoor al vier keer gedaan hebt.”

van een leerling
Tip!
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VEERKRACHT

BLOGBLOG
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Terwijl ik een rondje door het bos loop, zie ik op de grond 
tussen al het bruin en groen iets blauws. Ik buk en raap het 
op: een veertje van een Vlaamse gaai. Een klein zachtbruin 
kunstwerk met helblauwe streepjes, bijna tropisch van kleur. 
Iedere gaai heeft zijn eigen unieke blauwe streepjescode.

Ik strijk het recht en verwonder me over het slimme 
ontwerp: de haakjes die ervoor zorgen dat de veer weer 
mooi aaneengesloten is en de holle pen; hoe zo’n klein en 
licht dingetje zoveel kracht kan hebben en er mede voor 
zorgt dat de gaai kan vliegen. De natuur heeft fantastische 
oplossingen, waar wij mensen veel van kunnen leren. In de 
begeleiding van begaafde kinderen gebruik ik daarom vaak 
de natuur als voorbeeld en spiegel. 

De Vlaamse gaai is een mooi voorbeeld van de theorie van 
succesvolle intelligentie van Robert Sternberg (2002): je 
kunt je begaafdheid succesvol inzetten als je in staat bent je 
omgeving te vormen, te selecteren en als je je eraan kunt 
aanpassen: “shape, select and adapt”. De gaai is een slimme 
vogel, die dat succesvol doet. Zo past hij zijn voeding aan 
het jaargetijde aan: in het voorjaar en de zomer leeft hij 
vooral van insecten, kevers, rupsen, jonge vogels, eieren 
en menselijke voedselrestjes. In de herfst eet hij vruchten 
en noten, die dan volop te vinden zijn. Eikels zijn favoriet: 
hij verstopt er duizenden in de grond als wintervoorraad. 
Sommigen daarvan komen weer op als jonge eiken: een 
zelfvoorzienende bosbouwer dus. 

Roofvogels zijn de natuurlijke vijanden, evenals eksters en 
kraaien die de nesten leegroven. Hij heeft daarom geleerd 
het geluid van de buizerd goed na te doen om daarmee 
eventuele aanvallers te verschrikken. Ook maken Vlaamse 
gaaien slim gebruik van de omgeving om van allerlei 
parasieten af te komen: met gespreide vleugels en staart 
gaan ze op een mierenhoop zitten. De mieren beschouwen 
de gaai als een indringer en spuiten methaanzuur op zijn 
verenkleed. Dit reinigt de veren van bijvoorbeeld veerluis.

Voor begaafde leerlingen en hun ouders kan de Vlaamse 
Gaai als inspirator dienen. Ga op zoek naar een omgeving die 
bij je past: een school die qua visie aansluit. Je kunt iets aan 
die omgeving toevoegen of veranderen: door constructief 
in gesprek te gaan over extra werk, of bijvoorbeeld een 

plusklas. En je kunt je zelf ook enigszins aanpassen, zodat de 
omgeving zo passend mogelijk is. 

Helaas gaat het lang niet altijd goed.

Ik loop verder en denk aan de kinderen, die zich steeds 
opnieuw weer moeten opladen om naar school te gaan. 
Die geen extra werk krijgen ‘omdat ze het eerst maar eens 
moeten laten zien’. Van wie het gedrag het gevolg is, in 
plaats van de oorzaak van problemen.  De ouders, die steeds 
opnieuw het gesprek aan moeten gaan met school. Die niet 
geloofd worden en als lastige ouders worden weggezet, met 
conflicten en soms zelfs Veilig Thuismeldingen als gevolg. 
Ouders die thuis soms ook met de handen in het haar zitten.  

De leerkrachten, die iedere dag weer proberen het beste 
te doen, en dan toch horen dat ze er niets van snappen en 
kunnen. Die in een klas vol proberen om al die leerlingen van 
maatwerk te voorzien, en zich dan nog steeds hopeloos te 
kort voelen schieten. En boze ouders op de mail en in de klas 
krijgen. 

Ik strijk nog een keer over het veertje en bedenk me, hoeveel 
er gevraagd wordt van hun veerkracht. Hoe makkelijk de 
blauwe streepjes in de war raken. Maar dan realiseer ik 
me, dat een gaai niet op één veertje vliegt. Voor vlieg- en 
veerkracht zijn donsveertjes, slagpennen en dekveren nodig. 
We kunnen de veerkracht van kinderen, hun ouders én 
leerkrachten vergroten, door ze te helpen met het aanleren 
van strategieën voor het omgaan met weerstand, conflicten, 
teleurstellingen en emoties. Dat zijn hun dekveren, voor als 
het soms gewoon niet lukt, hoe hard iedereen ook werkt. 

We geven ze draagkracht en slagpennen door hun zelfinzicht 
te vergroten en een evenwichtig zelfbeeld te ontwikkelen. 
We kunnen ze helpen met creatieve en oplossingsgerichte 
donsveertjes, met ieder hun eigen unieke blauwdruk. 

We kunnen af en toe het bos in lopen om op te laden en de 
natuur zijn gang te laten gaan. Als je dan een Vlaamse Gaai 
ziet of hoort, sta dan eens stil bij deze succesvolle begaafde 
vogel. ‘De babbelzieke eikelzoeker’: slim, prachtig en uniek 
gekleurd, soms op de achtergrond en een beetje brutaal als 
dat nodig is: de Garullus glandarius.

Door: Ragnild Zonneveld

Onderwijsadviseur en 
specialist hoogbegaafdheid

“Voor vlieg- en veerkracht zijn “Voor vlieg- en veerkracht zijn 
donsveertjes, slagpennen en dekveren donsveertjes, slagpennen en dekveren 

nodig.”nodig.”
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We hebben deze coronaperiode geleerd te experimenteren. 
Scholen hebben laten zien dat ze in korte tijd het onderwijs 
anders kunnen inrichten. Dit is uit noodzaak geboren, maar 
wat gebeurt er als we deze houding blijven aannemen? 
Als we terug gaan naar de basis en nadenken over ons 
onderwijs? Omdat we ervan overtuigd zijn dat we, 
door het onderwijs anders in te richten, onze leerlingen 
beter kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs, de 
arbeidsmarkt en de samenleving. Of omdat de school graag 
wil onderscheiden ten opzichte van andere scholen in de 
omgeving. Misschien verwacht je wel door het onderwijs 
anders in te richten het rendement van leerkrachten te 
verhogen. Of ben je aan het zoeken naar manieren om 
de kwaliteit te waarborgen ondanks een teruglopend 
leerlingaantal of juist een oplopend leerlingaantal door 
bijvoorbeeld een fusie. Hoe dan ook, veranderen kan! Zeker 
met de vaardigheden én ervaringen uit de coronaperiode.

Op weg naar het anders organiseren Op weg naar het anders organiseren 
van je onderwijsvan je onderwijs

VERANDEREN KAN!

Waar begin ik?
Er is geen blauwdruk hoe je het onderwijs binnen wettelijke 
kaders anders kunt organiseren. Dat betekent dat er veel 
mogelijkheden zijn en variatie is. Er zijn scholen die het roer 

Hoe motiveer ik het team? 
Verandering heeft tijd nodig en vraagt veel van een team 
en de schoolleiding. Het is belangrijk niet alleen aandacht 
te besteden aan de beoogde verandering, maar ook oog te 
hebben voor de medewerkers die deze verandering moeten 
uitvoeren. Ieder individu in het team moet de ruimte krijgen 
om binnen gestelde kaders op zijn of haar eigen tempo te 
ontwikkelen. De ene leerkracht heeft meer tijd nodig om zich 
iets eigen te maken dan de ander. Het advies is: maak kleine 
stappen, neem het team mee in het proces en vier behaalde 
mijlpalen met elkaar!

volledig omgooien. Maar je kunt ook klein beginnen door 
een deelonderwerp te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het 
werken met leerpleinen, formatief evalueren of vormen van 
co-teaching implementeren. Sommige scholen combineren 
verschillende aspecten van anders organiseren met elkaar 
en maken hier een eigen concept van. Kortom: alles kan! 
Zolang er een heldere schoolvisie is. Dat is namelijk altijd het 
uitgangspunt en de schakel tussen de onderdelen van het 
curriculum.



Van verkennen naar vasthouden

Om schoolleiders bij een gewenste verandering te 
ondersteunen heeft Cedin een routekaart ontworpen. De 
route van Op weg naar Anders Organiseren helpt scholen 
een eigen route te kiezen binnen de mogelijkheden van 
anders organiseren. Met ons doorloop je deze routekaart 
van verkennen naar vasthouden. 

Denk bijvoorbeeld aan:

• Kind-leergesprekken

• Units of Leerpleinen

• Kansrijke combinatiegroepen

• Inzet van ICT

• Flexplekken voor kinderen

• Samenwerken in multidisciplinaire teams

• Thematisch werken volgens ‘OA²SE’

• Co-teaching

Cedin begeleidt schoolteams op weg naar het (structureel) 
anders organiseren van hun onderwijs. Van groot naar klein: 
welke keuzes maak je en welke impact heeft dit, tot: hoe 
geef je dit vorm in je dagelijkse praktijk.

Op weg naar het anders organiseren van je onderwijs
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Frederike Cleveringa is onderwijsadviseur bij Cedin: “Het is mijn 
dagelijkse uitdaging om het onderwijs en de maatschappij van nu 
beter op elkaar aan te laten sluiten.”.
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HOE DOEN ANDEREN DAT? 
Laat je inspireren:Laat je inspireren:

“Onze samenlevingsschool is ontstaan door een fusie in 
augustus 2019. Deze fusie stond al langer op de planning 
en was voor ons aanleiding naar de schoolvisie en ons 
onderwijs te kijken. Samen met het nieuw gevormde 
team hebben we nagedacht hoe wij met onze school 
het beste uit kinderen kunnen halen. Eigenaarschap en 
gedifferentieerd aanbod bleken de sleutelwoorden. Mede 
door de komst van ons nieuwe schoolgebouw, konden we 
hier op allerlei manieren invulling aan gaan geven. Maar 
waar begin je? Hoe geef je concreet invulling aan deze 
containerbegrippen? Hier heeft Cedin ons bij geholpen.” 

GROEPSDOORBREKEND WERKEN
“Een van onze speerpunten is samen(werken). We gaan 
daarom in ons nieuwe schoolgebouw niet werken met vaste 
klaslokalen. Maar juist met kleinere, vaste groepen. De 
basisactiviteiten heb je in de groep, maar de lessen en het 
uitwerken doe je op het lesplein. De groepen 1 t/m 4 en de 
groepen 5 t/m 8 horen hierin bij elkaar. Het idee hierachter 
is dat je kinderen leert samen te werken en dat je beter kunt 
differentiëren. Een kleuter uit groep 2 vindt het heerlijk om 
zich op te trekken aan een leerling uit groep 4. En andersom, 
een leerling uit groep 4 die moeite heeft met rekenen, is nu 
ook ergens het beste in.”

EXPERIMENTEREN IN DE PROEFTUIN
“Eigenaarschap en differentiëren geven wij vorm in een 
aantal proeftuinen. Eén van de proeftuinen is de doelenmuur. 
Kleuters zijn bijvoorbeeld in de rekenlessen met tellen bezig. 
Op de doelenmuur hangt hoe ver ze al kunnen tellen: tot 
10, 15 of 20. Je oefent dit en de kleuters hangen zelf hun 
naam met een knijper bij hoe ver ze al zijn. Dat is dat stukje 

eigenaarschap. Er zit ook een duidelijke groei in. Dat zie je zelf 
terug. Voor leerkrachten is het inzichtelijk hoe ver kinderen 
zijn en of zij een doel beheersen. In de bovenbouw werken 
we op deze manier met weektaken.”

WAT LEVERT ANDERS ORGANISEREN DE TIJSTREAM OP?
“Vooral blije gezichten bij leerlingen én leerkrachten 
door grote betrokkenheid. Er ontstaat creativiteit bij 
leerkrachten. Je onderwijs anders organiseren, zodat het 
aansluit bij jouw schoolvisie raakt iets in mensen. Het 
zorgt voor professionaliteit en levert mooie gesprekken op.  
Bovendien gaf het ons ook houvast om kritisch te kijken naar 
de inzet van onze mensen. We willen allemaal graag meer 
tijd. Leerkrachten zijn vaak geneigd extra dingen te doen. 
Door ons nieuwe systeem ontstaat er tijd waarin juist de 
leerkracht extra aandacht aan leerlingen kan geven die dit 
nodig hebben. De onderwijsassistenten worden meer op 
lespleinen ingezet, bij leerlingen die hun doelen al behaald 
hebben.”

Trynke Mulder,  Trynke Mulder,  
Directeur de Tijstream Holwerd

Werken met de weektaak. Werken met de weektaak. 
Het lesdoel heeft de leerling gehaald, maar 
rekenen vindt hij of zij nog moeilijk. Dan mag de 
leerling de tijd die er is voor het lesdoel gebruiken 
om met rekenen aan de slag te gaan.

om te differentiëren
Tip!

Anders organiseren
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“Op onze school heerste onvrede over het klassikale en 
frontale onderwijs: instructie geven, oefenen en toetsen. 
Kinderen zijn dan toehoorders en geen actieve deelnemers. 
En dat terwijl kinderen veel opener zijn dan vroeger. Ze 
hebben een eigen mening en maken die ook duidelijk 
kenbaar. Laten we hier in het onderwijs meer gebruik 
van gaan maken! Door kinderen meer zelf te laten doen 
en ontdekken. Hierdoor spreek je hun zelfstandigheid en 
eigenheid aan. Door het onderwijs anders te organiseren 
willen wij veel meer het kind centraal stellen. We werken aan 
het verbeteren van ons onderwijs, waardoor kinderen meer 
uitgedaagd en betrokken worden bij het onderwijs en bij 
hun eigen ontwikkeling. Doordat we te maken hebben met 
krimp, zijn we versneld met onze ideeën aan de slag gegaan.” 

MEER UIT COMBINATIEGROEPEN HALEN
“Wij hebben vanwege onze omvang altijd combinatie 
groepen gehad. Omdat we meer uit ons onderwijs aan 
combinatiegroepen wilden halen, volgden we een paar 
jaar geleden de scholing Kansrijke Combinatiegroepen 
van Cedin. Daar hebben we veel ideeën opgedaan over 
mogelijkheden in deze groepen. We hebben voor komend 
schooljaar uiteindelijk gekozen voor drie basisgroepen die 
we unitonderwijs gaan bieden. Dat betekent dat we gericht 
instructies geven aan kleine groepen kinderen, zodat deze 
kinderen beter op hun eigen niveau kunnen werken.”

SAMENWERKEN
“In onze combinatiegroepen is alle ruimte om samen te 
werken. Dat stimuleren we door leerlingen samen opdrachten 
uit te laten voeren, samen op onderzoek uit te gaan en dan 
weer terug naar je basisgroep. Geef je klasgenoten maar 
uitleg over wat je hebt onderzocht. Iemand uit groep 4 
kan bijvoorbeeld heel veel weten over robots, meer dan 
iemand uit groep 6. Het gezamenlijk leren van elkaar vinden 
we belangrijk. Natuurlijk wel altijd met de leerlijn van de 
kinderen als uitgangspunt.”

TOEWERKEN NAAR DE NIEUWE VORM
“Onze nieuwe werkwijze gaan we rustig invoeren. Ik 
verwacht daarom ook nog geen radicale omslag gelijk na 
de zomervakantie. Je onderwijs passend maken bij jouw 
schoolvisie is een weg van rustig stappen zetten en niet alles 
tegelijk willen. We gaan als team mét onze leerlingen samen 
deze ontwikkeling doormaken. Iedereen staat erachter, toch 
blijft het spannend omdat je niet weet waar je precies naartoe 
gaat; wat je uiteindelijke eindproduct gaat worden. Wat 
we voor ogen hebben is dat we weten wat onze leerlingen 
nodig hebben om te leren. En dat we met deze omslag 
het werkplezier van onze leerkrachten vergroten. Mensen 
kunnen inzetten waar ze goed in zijn en gebruik maken van 
elkaars expertise. Zolang we als team deze meerwaarde zien, 
weet ik zeker dat het goed komt!”

Maak tijd voor anders organiseren! Maak tijd voor anders organiseren! 
“Wil jij je onderwijs anders organiseren? Dat heeft 
tijd nodig. Het begint met een goede voorbereiding: 
zijn we tevreden over ons onderwijs? Waar lopen 
we tegenaan? Bieden wij als school onderwijs 
waarmee kinderen zich later kunnen redden in 
de maatschappij? Ook leren van andere scholen 
is en mogelijkheid. Anders organiseren is een 
proces van constante ontwikkeling en bijsturing. 
Dat verwachten we van onze leerlingen. En dat 
mogen onze leerlingen ook van ons verwachten.”

Tip!

Marjan Tjerkstra, Marjan Tjerkstra, 
Directeur St. Jozefschool Heeg
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naar anders organiseren

Waar begin ik | Praatplaat 
Benieuwd welke ideeën er binnen jouw school en team zijn over 
het anders organiseren van het onderwijs? Ga hierover met elkaar 
in gesprek en ontdek wat acht jaar onderwijs op jullie school 
betekent voor een kind. Deze praatplaat bevat vragen waarover je 
met elkaar in gesprek kunt gaan. Zo ontdekken jullie op een 
laagdrempelige manier wat anders organiseren voor 
jullie school betekent. 

Op weg

Digitale toepassingen

Welke tools kun 
je inzetten om 

de autonomie te 
vergroten en te 
personaliseren?

Leeromgeving

Hoe kun je de 
leeromgeving 
aanpassen?

Thematisch onderwijs

Hoe kun je met 
thematisch onderwijs 

meer aandacht 
besteden aan talenten 

van leerlingen?

Groeperingsvormen

Hoe kunnen de 
groepen anders 

worden ingedeeld?

Anders organiseren gaat uit van drie pijlers:
• Inzet personeel
• Organisatie
• Leeromgeving

Bijvoorbeeld:

• Kinderen leren het beste door …

• Daarvoor hebben zij leraren (en 

ander personeel nodig) die…

• Om dat te bereiken is er een 

team van personeel dat…

• In een leeromgeving waar…

• Om dat te bereiken werkt de 

school samen met…

SCHOOL

Welke ideeën zijn er om jullie ambities te 
realiseren?

Visie van school

Wat moet acht jaar basisonderwijs op 
jullie school een kind opleveren?
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Wat?

Waarom?

Wie?

Hoe?

Durf iets kleins anders 
te organiseren

Inzet personeel

Hoe kun je zorgen 
voor voldoende 

handen in de klas en 
weinig verloop?

Rol van de leerling

Hoe kun je de 
autonomie van 

leerlingen vergroten?

Vul het glas bij

Oefenen Leren Delen Wat kun je nog 

meer anders 

organiseren?



Zet je medewerkers in hun kracht! 
Gesprekken volgens waarderend onderzoek

In het onderwijs worden steeds meer ontwikkelingsgerichte 
gesprekken gevoerd in plaats van beoordelingsgesprekken. 
Een gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek 
geeft je mogelijkheden om waardevolle gesprekken met 
je medewerkers te creëren. Dat doe je door te focussen 
op wat werkt en toekomstgerichte doelen te stellen. Deze 
gesprekken gaan niet over wat niet goed gaat, maar je 
legt de focus op mogelijkheden. Hiermee zorg je voor het 
welbevinden van je medewerkers en zet je mensen in hun 
kracht. 

Over Waarderend OnderzoekOver Waarderend Onderzoek

Waarderend onderzoek gaat ervan uit dat mensen zich 
positief ontwikkelen, zodra ze gezamenlijk met hun 
leidinggevende onderzoeken wat werkt en wat ze graag in 
de toekomst willen. De nadruk ligt op wat goed gaat, de 
positieve punten van de leerkracht en waar hij of zij energie 
van krijgt. Samen verken je hoe je dat kunt uitbouwen en 
inzetten voor verdere ontwikkeling. En dat maakt het leuk! 
Dat geeft motivatie aan de leerkracht, want die mag aan iets 
gaan werken waar hij of zij zich prettig bij voelt. Het maakt 
bovendien de gesprekken veel interessanter en inspirerend.

De kracht van de juiste vraagDe kracht van de juiste vraag

De kracht van het stellen van de juiste vragen is enorm 
belangrijk bij een ontwikkelingsgericht gesprek. De juiste 
vragen zetten aan tot nieuwe ideeën en dat geeft energie! 
Het creëert eigenaarschap en je bereikt dat leerkrachten 
gaan handelen zonder dat ze iets gevraagd wordt. 
Waarderend onderzoek laat zien dat naarmate de vragen en 
het proces positief gericht zijn, de veranderingsinspanningen 
duurzamer en effectiever zijn. Neem bijvoorbeeld de vraag: 
“Heb jij vandaag al gedaan waar je goed in bent?” Die vraag 
is niet gericht op iets wat niet goed loopt, maar om mensen 
juist in hun kracht te zetten. Het antwoord kan zijn: “Nee, ik 
heb al een half jaar niet gedaan waar ik goed in ben.” Dat is 
toch eigenlijk heel jammer. Het gesprek gaat er vervolgens 
over samen ervoor te zorgen dat dit wel gaat gebeuren. Zo 
creëer je samen een toekomstbeeld van waar je naar toe 
wilt. De nadruk ligt niet op een probleem, maar op een 
positieve ontwikkeling.

Werkwijze Werkwijze 

Met een gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek 
werk je kort-cyclisch. Dat betekent dat je frequenter en met 
kortere tussenpozen een kort ontwikkelgesprek voert. Je 
stelt in deze gesprekken, kleine, haalbare doelen. Dit heeft 
meer effect dan één keer per jaar een langer gesprek, met 
doelen die zo groot lijken dat ze niet haalbaar zijn of in de 
loop van het schooljaar naar de achtergrond verdwijnen. 
Als een leerkracht zich ontwikkelt volgens de gezamenlijk 
opgestelde doelen, bouw je een prachtig dossier op vol 
ontwikkeldoelen en evaluaties. Het ontwikkelgesprek 
vervangt hiermee het traditionele functioneringsgesprek. 
Lukt het de leerkracht niet om zijn of haar doelen te halen, 
dan stel je de doelen gezamenlijk bij. Bijvoorbeeld door 
de looptijd te verlengen of nieuwe doelen op te stellen. 
Ook hierbij bouw je een dossier op dat aantoont dat een 
leerkracht meerdere kansen heeft gekregen om zicht te 
ontwikkelen, maar deze ontwikkeling niet heeft bereikt. Op 
basis van dit dossier zou hierop een beoordeling kunnen 
volgen. De kracht zit ook nu weer in het kortcyclisch werken. 
In plaats van één functioneringsgesprek, heb je drie of vier 
ontwikkelgesprekken in het dossier. Ook heb je frequenter 
contact, waardoor je beter in staat bent de leerkracht te 
ondersteunen, daar waar hij vastloopt.
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Kijk voor de trainingsmogelijkheden op
www.cedinonderwijs.nl
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Met de training ‘Gesprekkencyclus volgens waarderend onderzoek’ 
leer je in drie dagen wat waarderend onderzoek inhoudt en hoe 
je dit kunt toepassen in de gesprekkencyclus van jouw school. We 
koppelen bekwaamheidseisen en gaan dieper in op het belang van 
het stellen van goede vragen en jouw rol als leidinggevende. Tijdens 
deze training oefen je veel met waarderende gespreksvoering. Met 
onze praktische handvatten kun gelijk met jouw team aan de slag. De 
training is gecertificeerd als bron voor formeel leren ten behoeve van 
de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.
Indien gewenst kunnen we ook individuele coaching bieden. 

Wil jij ook anders in gesprek met je medewerkers?
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Sneek
Drachten

Assen

Zuidhorn Ten Boer

Oude Pekela

Emmen

Franeker

Wanneer (helpen) 
opgroeien een uitdaging is

Cedin begeleidt en behandelt kinderen van 0-18 jaar met 
milde tot complexe problemen. We bieden hulp bij de 
ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen. We staan 
leerkrachten bij met hulpverlening in de klas. Ouders 
bieden we een steun in de rug bij de opvoeding. In ons werk 
staat de driehoek kind – gezin – school centraal. Wanneer 
(helpen) opgroeien een uitdaging is, is er behoefte aan 
mensen met verstand van deze werelden.

Vanuit de zorgpraktijken werken we met multidisciplinaire 
teams die bestaan uit kinder- en jeugdpsychiaters, 
GZ-psychologen, orthopedagogen (generalist), systeem-
therapeuten, pedagogen/ambulant begeleiders en 
activiteitenbegeleiders.

Cedin Zorg is werkzaam in 
Groningen, Friesland en Drenthe. 

Wij behandelen zowel op onze 
locaties als op school en thuis.



Voor kind, ouder én schoolVoor kind, ouder én school

Bij Cedin zijn we er van overtuigd dat er altijd iets mogelijk 
is om een kind te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Onze 
kracht is dat wij terug kunnen vallen op expertise en ervaring 
in zowel het onderwijs als de jeugdhulp. Wij onderzoeken 
samen met het kind, de ouders én de school wat er nodig is 
om de hulpvraag te beantwoorden. We zoeken de verbinding 
tussen deze leefwerelden en sluiten aan bij wat al goed gaat.
Samen met het kind, de ouders en school kijken we wat het 
kind verder nodig heeft, om blij en tevreden op te kunnen 
groeien en zichzelf te kunnen zijn.

Je kunt altijd bij ons terechtJe kunt altijd bij ons terecht

Twijfel je of je met de problemen van het kind bij ons op de 
juiste plek bent? Heb je vragen over hoe je een kind kunt 
verwijzen? Wil je even overleggen over een situatie? Je kunt 
altijd bij ons terecht. Neem gerust contact op met één van de 
praktijkhouders bij jou in de buurt! Zij zijn postacademisch 
geschoolde zorgprofessionals en kunnen je adviseren over 
de juiste zorg of inhoudelijk met je overleggen over een 
casus. Hun contactgegevens vind je op www.cedinzorg.nl/
jeugdhulp. 

Je kunt bij Cedin terecht voor onderzoek en
behandeling op het gebied van: 

• Jeugdhulp. 
• Leerlingenzorg. 
• Dyslexiezorg. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij: 

• Gedragsproblemen; 
• Aandachts- en concentratieproblemen,; 
• Autismespectrumstoornissen; 
• (Faal)angst- en stemmingsstoornis; 
• Problemen in de sociaal-emotionele 

ontwikkeling; 
• Problemen (met het leren) op school en 

schoolverzuim; 
• Traumatische ervaringen; 
• Problemen in het gezin en bij het opvoeden.

Cedin Zorg

Om een kind aan te melden voor zorg 
kun je gebruiken maken van onze digitale 
aanmeldformulieren. Deze vind je op onze 
website www.cedinzorg.nl

Aanmelden Aanmelden 
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Kansen creëren om  
fouten te maken
Hoogbegaafdheid in de klas

Gratis download: 
lesactiviteiten met hogere orde denkvragen

Hoogbegaafde kinderen kun je uitdagen door een 
andere manier van denken te stimuleren. Download 
de gratis hand-out met inspiratie voor lesactiviteiten. 
Deze hand-out geeft input voor uitdagende 
lesactiviteiten met hogere orde denkvragen. 

cedinonderwijs.nl/denkvragen

Aandacht voor excellente en (hoog)begaafde leerlingen is 
in het basisonderwijs zo langzamerhand vanzelfsprekend 
geworden. Je kunt er als leerkracht niet meer omheen. Elk 
kind, dus ook elk talentvol kind, heeft recht op passend 
onderwijsaanbod. Het grootste deel (80 tot 90%) van deze 
kinderen kan in het onderwijs gewoon meedraaien in 
de reguliere groep. Passend Onderwijs begint voor deze 
kinderen met het bieden van een basisarrangement dat je 
kunt gebruiken voor het merendeel van de groep. Je kunt 
dit basisarrangement bovendien gewoon in de klas geven. 

Verrijk het lesaanbod

Hoogbegaafde kinderen denken en leren op een andere 
wijze. Ze hebben in het leerproces minder stappen nodig 
dan andere kinderen. Belangrijk in het lesaanbod voor 
deze kinderen is dat de lesstof verrijkend is. Het volstaat 
niet om een hoogbegaafde leerling meer van hetzelfde te 
laten doen, de voorwaarde is juist dat het complexer is. 
Dat geldt ook voor het tempo en de instructie. Zo blijft de 
leerling gemotiveerd en voorkom je frustratie. Dat hoeft 
niet ingewikkeld te zijn, soms zijn kleine aanpassingen in het 
aanbod al een verbetering. Het gaat er om dat we voor deze 
kinderen kansen creëren om fouten te (durven) maken en 
daarvan te leren.

Van leerkracht naar coach

Een veelvoorkomende gedachtegang is dat hoogbegaafde 
kinderen minder aandacht nodig hebben, omdat ze er toch 
wel komen. Maar ook deze kinderen hebben de leerkracht 
nodig. Minder in de rol van kennisoverdrager, maar des te 
meer als coach die goede vragen stelt, ze scherp houdt en 
simpelweg ziet wie ze zijn. Het is belangrijk dat deze kinderen 
zelf kunnen meedenken in wat ze willen leren. Zodat ze 
binnen vooraf gestelde kaders een gevoel van autonomie 
krijgen. Ga dat gesprek aan zodat deze kinderen in de goede 
leerstand komen. Je doet hierbij als leerkracht aanspraak 
op het formeel leren en helpt om grotere denkstappen te 
maken.

Aan de slag met het 
basisarrangement Hoogbegaafdheid!

In onze training ‘KEI in hoogbegaafdheid’ (naar het gelijknamig 
boek van Jan Kuipers), leer je in korte tijd meer over het bieden 
van Passend Onderwijs aan intelligente en hoogbegaafde 
kinderen. “Het is een hele praktische training, waarbij je 
verbeteringen in de klas al tijdens de training inzet,” aldus 
Martijn Nouwens, onderwijsadviseur Hoogbegaafdheid. “Na 
deze training weet je waar je op moet letten bij de signalering 
van hoogbegaafdheid en hoe je met kleine aanpassingen 
in je huidige aanbod al grote verschillen kunt maken 
voor slimme kinderen. Na vijf online bijeenkomsten, een 
tweetal e-learningmodules met verdiepende onderwerpen 
en een online intervisiebijeenkomst ben jij een KEI in 
hoogbegaafdheid.”
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Uitgeverij Educfore en Cedin: een unieke samenwerking

Uitgeverij Eduforce ontwikkelt onderwijsmaterialen voor het 
basisonderwijs. De uitgeverij is onderdeel van Cedin en er is 
een sterke koppeling tussen Eduforce uitgaven en de Cedin 
dienstverlening. De onderwijsadviseurs zijn betrokken bij het 
ontwikkelen van onderwijsmaterialen en staan voor scholen 
klaar om trainingen en implementatietrajecten op maat te 
verzorgen.

Cognitief talentvolle kinderen worden lang niet altijd 
herkend. Bij een algemene, oppervlakkige beoordeling wordt 
bijna de helft van de (hoog)begaafde kinderen onderschat. 
Kinderen met hoogbegaafdheid waarbij dit niet vroegtijdig 
gesignaleerd wordt, lopen kans gedemotiveerd te raken en 
eerder problemen te krijgen met leerstrategieën. Ook lopen 
ze risico om onder te presteren. Het is daarom ontzettend 
belangrijk om tijdig te signaleren. Dat gaat verder dan alleen 
kijken naar scores van methode en niet-methode gebonden 
toetsen. Je wilt weten wat er binnen deze toetsen gebeurt. 
Wat gaat goed, wat gaat niet goed en vooral waarom gaat dat 
niet goed? Komt dat door een verkeerde toegepaste strategie 
of was de leerling niet formeel aan het leren waardoor hij 
of zij onnauwkeurig is geweest? Misschien heeft de leerling 
een eigen strategie bedacht, waardoor de som nét niet 
op te lossen was. Hoe heeft de leerling de antwoorden 
beredeneerd? Zat in zijn ogen het juiste antwoord er niet 
tussen? Deze analyse is nodig om te weten wat de leerling 
van jou als leerkracht nodig heeft. 

SIDI-PO is een gestructureerde online toolbox, waarmee 
je vroegtijdig een ontwikkelingsvoorsprong en mogelijke 
begaafdheid in kaart kan brengen. Het uitgangspunt voor 
SIDI-PO is dat er onderscheid is in drie fasen: de signalering, 
de algemene diagnose en de verdiepende diagnose. In 
elke fase kun je gebruik maken van een aantal tools om 
tot een goed beeld te komen. Elke tool begint met een 
onderzoeksvraag.

Kijk voor meer 
informatie op sidipo.nl 

Belang van signaleren

Levelwerk

Levelwerk is een doorlopende 
leerlijn voor hoogbegaafde 
leerlingen van groep 3 t/m 8. 
Levelwerk staat los van andere 
methodes. De leerling werkt 
feitelijk op twee sporen, een 
gecompacte basislijn en een 
aanvullende verrijkingslijn.

KEI in hoogbegaafdheid 
Hét praktijkboek over hoogbegaafdheid voor de leerkracht.

Elke leerkracht kan de meeste 
slimme kinderen op een haalbare, 
praktische, realistische en 
nuchtere manier goed onderwijs 
geven. Dat is de absolute 
overtuiging van Jan Kuipers. In dit 
boek beschrijft hij hoe je dit als 
leerkracht voor elkaar krijgt.

Dit boek ontvang je gratis bij de training 
‘KEI in Hoogbegaafdheid’.

Bestellen? Ga naar www.eduforce.nl 

Martijn Nouwens begeleidt als onderwijsadviseur 
hoogbegaafdheid onderwijsprofessionals, ouders en 
kinderen op het gebied van hoogbegaafdheid.



VEERKRACHTIGE
VLINDER

COLUMNCOLUMN
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“We merken dat ze stiller en meer teruggetrokken is. Naar 
school gaan wil ze liever niet. Terwijl ze vroeger niet kon 
wachten om juf weer te zien! We begrijpen het niet. Wat is 
er met haar aan de hand?”

De ouders van Marieke (7 jaar) maken zich zorgen over hun 
dochter. Marieke zit in groep 3 op de basisschool. Samen met 
haar oudere broer van 9 en jongere zusje van 2 woont ze met 
haar ouders  op de Friese klei.  In een hecht, liefdevol gezin 
waarin op het eerste gezicht geen opvallende gebeurtenissen 
zijn geweest die Marieke’s ontwikkeling negatief beïnvloed 
zouden kunnen hebben. Met deze bezorgde ouders ga ik in 
gesprek. Samen onderzoeken we wat er precies aan de hand 
is.

We maken een tijdlijn vanaf de geboorte tot nu. Wat heeft 
Marieke in haar korte leven allemaal meegemaakt? Dat 
kunnen mooie en fijne dingen zijn, maar ook verdrietige of 
belemmerende situaties. We proberen hier vanuit Marieke’s 
oogpunt naar te kijken: hoe zou zij dit hebben ervaren?

Marieke’s zusje werd twee jaar geleden geboren, toen 
Marieke net naar de basisschool ging. Een nieuwe fase in 
haar leventje waarin er ook thuis veel veranderde. Er kwam 
een baby bij waardoor zij zich moest voegen in de nieuwe 
gezinsstructuur van jongste naar middelste kind. Tegelijkertijd 
kreeg ze op de basisschool een nieuw ‘eigen’ leven naast 
thuis. Eind groep 2 kreeg Marieke samen met de rest van de 
wereld voor het eerst te maken met corona. Marieke was 

nog (te) jong om te begrijpen wat er precies aan de hand was. 
Maar ze moest zich wel voegen in thuisblijven en vervolgens 
weer naar school gaan. Voegen betekent flexibel aanpassen 
aan de situatie. Daar is veerkracht voor nodig. Marieke’s 
veerkracht is een beetje overbelast geraakt, merken we op. 
Hoe zorgen we ervoor dat dit weer terugkomt? 

Met Marieke heb ik een aantal gesprekken. Ze vertelt me 
dat haar lievelingsdier een vlinder is: “Vlinders hebben zulke 
mooie vleugels en kunnen overal heen gaan waar ze willen!” 
De vlinder gebruik ik met Marieke – en later ook met haar 
ouders – als metafoor voor de veerkracht. Deze beeldende 
en fantasierijke manier van werken past heel goed bij de 
creatieve Marieke. We praten over vlinders en Marieke 
vertelt zo steeds meer over zichzelf en wat zij nodig heeft. 
Het vlindertje moet soms uitrusten en zoekt dan een bloem 
op waar het even tot rust kan komen. Wat is voor Marieke 
rustgevend? Wat maakt haar blij? En heel belangrijk: wat 
heeft ze hierbij nodig van haar ouders? Vrij snel merken haar 
ouders dat Marieke weer wat vrolijker en spraakzamer wordt. 

Een paar weken later krijg ik een telefoontje van Marieke’s 
moeder: “Gisteren liepen we naar school en pakte Marieke 
mijn hand. ‘Kom mam’, zei ze, ‘doorlopen want ik wil nog even 
spelen op het plein voordat de bel gaat.’ Ze mocht van haar 
moeder alvast vooruit lopen.  

Als een veerkrachtige vlinder huppelde Marieke naar school. 
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Door: Afke Nynke Elting

Pedagoog en 
schoolmaatschappelijk 

werker bij Cedin



Hoe is het om dagelijks Hoe is het om dagelijks 
overprikkeld te zijn? overprikkeld te zijn? 

SENSITIEVE KINDEREN IN JE GROEP

Het is rumoerig in de klas en er gebeurt van alles. Je hebt 
een aantal keer aangegeven dat er gewerkt moet gaan 
worden. Elsa staart ondertussen alleen maar naar buiten. 
Ze is een echte dromer. Zodra je naar haar toe gaat om 
ook haar aan te sporen, barst ze in huilen uit. Je begrijpt 
hier niks van. Door dit onbegrip ontstaat er een extreme 
driftbui waarin Elsa niet voor reden vatbaar is. Nadat ze 
even tijd voor zichzelf heeft gekregen biedt ze haar excuses 
aan. En lukt het om aan het werk te gaan. Herken je dit? 
Waarschijnlijk is Elsa overprikkeld. Wat is dat en hoe kun je 
deze kinderen helpen?

Prikkelgevoeligheid bij autisme, AD(H)D en HSP

Je ziet prikkelgevoeligheid met name bij kinderen met autisme, 
AD(H)D en HSP. De kinderen met autisme en AD(H)D zijn 
gevoelig voor lichamelijke prikkels zoals licht, geluid en geur. 
Een kind met autisme en AD(H)D herken je als leerkracht aan 
het altijd doorgaan en daar de consequenties niet van kunnen 
inschatten. 

Hoogsensitieve kinderen (HSP) hebben naast de lichamelijke 
prikkels ook  last van emotionele prikkels die binnen komen. 
Dit is veel moeilijker te herkennen. Deze kinderen zijn namelijk 
extreem gevoelig voor de sfeer in de klas, onrecht dat iemand 
aangedaan wordt of andere kinderen die niet goed in hun vel 
zitten. Ze zijn dus vatbaar voor emoties die niet van zichzelf 
zijn en voelen zich hier verantwoordelijk voor. Dat is moeilijk 
uit te leggen, maar een (hoog)sensitief kind voelt dit wel en 
raakt hiervan de war. Introverte kinderen zeggen dan vaak dat 
ze buikpijn of hoofdpijn hebben, omdat ze niet goed weten 
wat er aan de hand is. Extraverte kinderen worden boos of 
verdrietig en gooien soms met spullen. Ze kunnen niet meer 
nadenken, het hoofd ontploft. Trekt dat weg dan is het weer 
klaar. En zijn ze in tegenstelling tot kinderen met autisme in 
staat te benoemen wat verkeerd ging en excuses te maken 
voor wat ze hebben gezegd of gedaan. Dit kan zelfs zover gaan 
dat ze ’s nachts wakker liggen om wat ze hebben gedaan, of 
wanneer ze niet in staat gesteld zijn om hun excuses aan te 
bieden.

Verder kijken dan een diagnose

Joke Talsma begeleidt hooggevoelige kinderen 
die problemen ervaren op school en/of thuis. Ze 
voert ouder- en kindgesprekken en ondersteunt 
leerkrachten. “Hooggevoeligheid is geen diagnose maar 
een eigenschap. Deze kinderen hebben allemaal een 
emotionele gevoeligheid en intense verwerking dat ze 
onderscheidt van kinderen met autisme. Esther Bergsma 
heeft als wetenschapper een test ontwikkeld die HSP kan 
aantonen. Deze sensitieve kinderen zijn namelijk echte 
(door)denkers. De intense verwerking van prikkels is heel 
hoog en is goed zichtbaar onder een 
CT-scan. Bij het geven van een taak lichten bij kinderen 
met HSP meer hersendelen op dan bij kinderen zonder 
HSP.

Bij Cedin maken orthopedagogen gebruik van vragenlijsten 
zodra ze het vermoeden hebben van hooggevoeligheid bij 
een kind. Het is mooi dat hier steeds meer aandacht voor 
is. De psycholoog Karl Gustav Jung benoemde begin 1900 
al dat deze mensen bestaan, maar je ziet in de huidige 
samenleving dat hooggevoeligheid steeds meer tot uiting 
komt. Dat komt omdat we in een wereld vol prikkels 
leven, denk aan filmpjes, muziek en internet. Kinderen 
gaan naar voorschoolse en naschoolse opvang, kinderen 
krijgen te maken met gescheiden ouders, verschillende 
huishoudens en in het onderwijs wordt steeds meer 
gedifferentieerd. Het is dus niet zo vreemd dat dit steeds 
meer aan het licht komt.”
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Wat werkt bij hooggevoelige kinderen?

Hooggevoelige kinderen moeten beschermd worden tegen 
teveel prikkels. De plek in de klas is bij hooggevoelige 
kinderen heel belangrijk. Deze kinderen zitten het liefst 
achteraan aan de zijkant zodat ze overzicht hebben. Vooraan 
zitten levert de druk van het oog van de leerkracht op, en 
er kan van alles achter hun rug om gebeuren. Houd verder 
voor deze kinderen de klas zo rustig mogelijk. Zorg voor 
weinig prikkels op ooghoogte en zorg voor een duidelijk 
dagprogramma, zodat ze weten wat er gaat gebeuren.

In de omgang met hooggevoelige kinderen is het belangrijk 
dat je echt bent. Deze kinderen voelen het direct wanneer 
je niet jezelf bent. Wees altijd eerlijk, want eerlijkheid is een 
hele hoge waarde voor hooggevoelige kinderen. Als je ze niet 
eerlijk behandelt zullen ze heel boos of verdrietig worden. 
Zeker deze kinderen hebben het nodig dat ze gezien worden, 
maak dus af en toe oogcontact. Hooggevoelige kinderen 
kunnen gevoelens van anderen overnemen, soms voelen ze 
zich niet lekker terwijl ze niet weten hoe dat komt. Dan kan 
het zijn dat ze het gevoel van iemand anders die verdrietig of 
boos is hebben overgenomen. Neem dat serieus. Daarnaast 
zijn ze heel creatief en kunnen van kleine dingen erg genieten. 
Geef ze deze ruimte. 

Voorkomen van overprikkeling

Hoe goed je ook rekening houdt met sensitieve kinderen in je 
groep: overprikkeling blijft voorkomen. Deze kinderen moeten 
leren wanneer hun hoofd vol raakt. Voor buitenstaanders, 
dus ook voor leerkrachten, is het een stuk moeilijker te 
merken wanneer dit punt van overprikkeling bereikt wordt. 
Het is de kunst om te voorkomen dat overprikkeling zorgt 
voor chaos in het hoofd. Want dan kan een kind niks meer 
behalve dichtklappen, de clown uithangen, verdrietig of boos 
worden. De cirkel van gevoelens helpt bij het herkennen 
ervan.”

Cirkel van gevoelens

Gebruik de cirkel van gevoelens. Leg deze bijvoorbeeld op de 
tafel van je leerling. Je wilt dat kinderen groen zijn. En je kunt 
ze leren wanneer ze richting oranje gaan. Dat is het moment 
waarop jij iets moet doen! Maak van te voren afspraken 
wat het kind mag doen als hij of zij oranje is. Laat het kind 
bijvoorbeeld een rondje om het plein lopen of laat hem of 
haar extra naar het toilet gaan. Zo voorkom je dat het hoofd 
te vol raakt en hou je je leerling in balans.

Aan de andere kant kan verveling voor bijvoorbeeld 
begaafde kinderen leiden tot onderprikkeling, wat weer tot 
overprikkeling leidt omdat ze in hun hoofd bezig gaan met 
andere zaken. Zorg dat zij voldoende uitgedaagd worden.”



Wij geloven dat 
iedereen zich kan 

ontwikkelen, 

altijd!altijd!

Onderwijs
advies Jeugdhulp, 

leerlingenzorg en 
dyslexiezorg

Eduforce 
(Educatieve  

Uitgeverij)
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Paramedisch & 
Verpleegkundig 
Onderwijsadvies

Onderwijs
ondersteuning  

Zieke Leerlingen
(OZL noord)

Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met 
hart voor onderwijs en zorg.hart voor onderwijs en zorg.

Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met hart 
voor onderwijs en zorg.
We adviseren scholen die de kwaliteit van hun onderwijs willen 
verbeteren. Daarnaast begeleiden en behandelen we kinderen 
en jongeren in de jeugdhulp, dyslexiezorg of leerlingenzorg. 
Ouders bieden wij een steun in de rug bij de opvoeding en 
leerkrachten kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg 
nodig hebben. Zo brengen wij onderwijs en zorg samen in de 
driehoek Kind – School – Gezin.

Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel. Wij 
geloven erin dat ieder mens zich kan ontwikkelen: talenten 
ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen, kansen 
creëren. Daar dragen wij aan bij, al 45 jaar lang.

Wat we doen, doet ertoe. Dat maakt ons werk zo mooi!

Deskundigheid in de fte

Resultaat

Omzet

De complete jaarstukken zijn te vinden op 
jaarverantwoordingzorg.nl

Projecten Verdeling man/vrouw

Verzuim

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
bedroeg in 2020: 

€ 638.706.

Het totaal van de bedrijfsopbrengsten 
in 2020 is:

€ 11.035.797

Duizenden deelnemers waren betrokken bij 
de 847 projecten die Cedin in 2020 heeft 
uitgevoerd. 

Het verzuim is van 5,1% in 2019  

gedaald naar 2,3% in 2020.

Onderwijsadvies
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HOE KOM JE ÉCHT IN  
GESPREK MET KINDEREN?

Kinderen die zich veilig, geborgd, gehoord en gezien 
voelen, staan open om te leren. Dit is de kern van het 
onderwijs. Als de cognitieve luiken dicht zitten omdat het 
bijvoorbeeld thuis niet veilig is, kan een kind op school niet 
tot leren komen. Staan deze luiken wel open, maar heeft 
een kind geen klik met de leerkracht, dan voelt hij of zij 
zich niet gehoord en komt dit kind ook moeilijk tot leren. 
Met kindgesprekken werk je aan die belangrijke relatie met 
jouw leerlingen. Door één op één met elkaar in gesprek te 
zijn, voelt een kind dat hij exclusief aandacht van juf of 
meester heeft. In kindgesprekken leer jij als leerkracht te 
luisteren, aannames los te laten en met een paar mooie 
open vragen het kind uit te nodigen om te vertellen.

Mirjam Oosterman is onderwijsadviseur, orthopedagoog 
generalist en GZ-psycholoog bij Cedin en geeft trainingen 
over kindgesprekken in teams en bovenschools aan 
leerkrachten in het basisonderwijs en docenten in het 
praktijkonderwijs. Mirjam: “Weten wat er speelt bij jouw 
leerlingen en een vertrouwensband opbouwen zodat je kunt 
helpen om leerlingen te laten ontwikkelen. Dat is waarvoor 
je leerkracht bent geworden. Alle kinderen hebben hun 
krachten en kwetsbaarheden. Alleen door effectieve vragen 
te stellen en te leren luisteren kom je erachter wat een kind 
nodig heeft. Daar is veel winst te behalen. Wanneer vraag jij 
je publiek of de voorstelling goed is?”

Kindgesprekken
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GLIMMERTJES IN DE OGEN
‘Vertel eens, wat heb je van mij nodig? Wat kan ik voor je 
doen?’ Twee vragen waar je een heel mooi gesprek door 
kunt krijgen. Bij kindgesprekken is het belangrijk om goed af 
te stemmen op het niveau van het kind. ‘Waar wil je meer 
van?’, vraag je niet aan een kleuter. Je moet dan eerder 
denken aan: ‘Ik zag dat je met de Duplo een kasteel bouwde, 
waar ben je trots op? Of wat zou je de andere kinderen 
willen vertellen over je bouwwerk? Hoe zou je het vinden 
om dat aan iemand anders te leren?’ Er zijn ook kinderen die 
geen antwoord op open vragen hebben. Zeker niet als het 
te grote open vragen zijn, zoals: ‘Wat is je doel?’ Dan werkt 
meerkeuze juist heel goed en vraag je: welke past het beste 
bij jou? Het belangrijkste is dat jij leert van je kinderen hoe je 
iets anders kunt doen waardoor het voor deze leerling fijner 
wordt. Dat kunnen hele kleine aanpassingen zijn. Waar het 
om gaat is dat je op een gegeven moment de glimmertjes in 
de ogen van je leerling ziet. ‘Wat fijn, juf weet wat ik nodig 
heb en luistert naar mij!’

AAN DE SLAG

Je kunt op allerlei manieren invulling geven aan 
kindgesprekken. Hoe je dit ook gaat doen, het moet 
passen binnen jouw school. Daarom is het belangrijk 
om van te voren goed na te denken wat het moet 
opleveren. Je kunt kindgesprekken volledig richten 
op het welbevinden van leerlingen of gebruiken om 
vakinhoudelijk erachter te komen wat een leerling 
nodig heeft en hoe jij daarin kunt ondersteunen. 

Wil jij met kindgesprekken bijvoorbeeld eigenaarschap 
opnieuw vormgeven? Hou er dan rekening mee dat jullie 
hier tijd voor maken. Van groep 1 t/m 8, elk schooljaar 
weer. Er zijn allerlei oplossingen te bedenken om ruimte 
te creëren voor deze gesprekken. Denk bijvoorbeeld 
aan een rooster in de middagpauze of tijdens corvee 
waar elke keer één kind 10 minuten eerder de klas 
in komt voor een gesprek. Of gebruik de tijd die er is 
op het moment dat een vakleerkracht jouw klas les 
geeft. Zodat jij een collega vervangt die de handen vrij 
heeft voor kindgesprekken. Zie je de meerwaarde van 
kindgesprekken, dan volgt de oplossing voor tijd vanzelf. 

Waar wil je nog in groeien? 

Wie is voor jou belangrijk? 
Vertel iets over deze persoon.

Wat vind je lastig en waar heb je lak aan?

Waar richt je je aandacht op? 
Welke richting/welk doel kies je? 

Waar ben je goed in?  

TIP:  Neem je leerling bij de hand. 
Een hand spreekt voor kinderen heel erg tot de verbeelding. 
Laat in een kindgesprek jouw leerling zijn of haar hand 
overtrekken en ga alle vingers met bijbehorende vragen 
langs. Dit is met name zeer geschikt voor leerlingen tot en 
met groep 4.

DE KERN VAN GOEDE KINDGESPREKKEN: 
LEREN LUISTEREN!

In onze korte en praktische training ‘Kind-leergesprekken 
voeren in de klas’ krijg je effectieve en bruikbare 
handvatten om direct aan de slag te gaan met 
leergesprekken. Je gaat ontdekken welke gesprekken 
in jouw klas, met jouw leerlingen nodig zijn en hoe je 
daar invulling aan kunt geven. Je krijgt praktische tools 
en leert hoe je moet luisteren naar je leerlingen. Met 
kindgesprekken leer jij als leerkracht namelijk van de 
kinderen. In het gesprek zoek je aansluiting bij hen. Je 
bent dus volledige gefocust op deze manier van luisteren: 

- Ik luister naar je en leer van je. Hierdoor 
verander ik zelf -
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Effectief 
woordenschatonderwijswoordenschatonderwijs 
in een combinatiegroep

Als het gaat om het onderwijs in een combinatiegroep 
dan zoeken leerkrachten de oplossingen vaak in 
klassenmanagement, doelmatigheid en het zo zelfstandig 
laten werken van leerlingen. Dat kan leuker én effectiever 
met de werkwijze Kansrijke Combinatiegroepen (KCG). 
Deze, door Cedin ontwikkelde werkwijze, garandeert 
een hoge kwaliteit van onderwijs, differentiatie, 
betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen. Tegelijk 
vermindert de werkwijze de werkdruk die leerkrachten 
in combinatiegroepen vaak ervaren en krijgt men de 
‘regie’ weer terug. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je 
het woordenschatonderwijs effectief vormgeeft in een 
combinatiegroep. 

HOE DOE JE DAT MET WOORDENSCHAT?
Taalmethodes bieden vaak per groep een set woorden aan 
om de woordenschat te vergroten. Het advies is echter om de 
hele groep dezelfde woorden aan te leren. Vaak verschillen 
woorden namelijk niet van elkaar in moeilijkheid. Je kunt je 
afvragen wat een ‘moeilijk’ woord is. Het principe van een 
nieuw woord aanleren is bij ieder woord hetzelfde. “Wie 
zegt dat aquarel een moeilijker woord is dan bijvoorbeeld 
aarzelen?”, zegt Piers van der Sluis, onderwijsadviseur 
en taal-leesspecialist bij Cedin. “Het belangrijkste is dat je 
woorden goed uitlegt en erover nadenkt hoe je leerlingen 
de woorden gaat aanleren. De truc is dat je kinderen clusters 
woorden aanleert, die met elkaar verbonden zijn. Dat maakt 
het voor leerlingen makkelijker te onthouden. Denk aan 
zaaien, planten, poten, oogsten.”

RUST VOOR JOU ALS LEERKRACHT
Als je dezelfde set woorden aanbiedt aan beide groepen, 
dan geeft dat meer tijd om de woorden aan te leren en meer 
mogelijkheden voor coöperatieve werkvormen met de hele 
groep. De literatuur leert ons dat je minimaal zeven keer met 
een woord iets gedaan en geoefend moet hebben, wil het 
onderdeel zijn van je woordenschat. Meer tijd om met beide 
klassen met een set woorden aan de slag te gaan, zorgt 

De drie pijlers waar de werkwijze Kansrijke De drie pijlers waar de werkwijze Kansrijke 
Combinatiegroepen op rust zijn:Combinatiegroepen op rust zijn:

• Het reduceren van aantal 
instructiemomenten per dag.

• Het vergroten van de kwaliteit van de 
instructie en didactische vaardigheden.

• Van individueel en zelfstandig (ver)
werken, naar sociaal en interactief 
leren (met coöperatieve werkvormen).

De werkwijze Kansrijke Combinatiegroepen 
is geschikt voor verschillende vakgebieden: 
woordenschat, spelling, taal, begrijpend 
lezen of rekenen. Met welk vakgebied je 
start is afhankelijk van de situatie en de 
wensen van de school. Je kunt starten met 
het woordenschatonderwijs. Hoe je dat 
doet, lees je in dit artikel.
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ervoor dat een woord vaker herhaald wordt en uiteindelijk 
beklijft. De kans dat leerlingen woorden daadwerkelijk leren 
kennen (passieve woordenschat) én gaan gebruiken (actieve 
woordenschat) is dan vele male groter. En daar bovenop 
geeft het jouw als leerkracht rust.

WOORDEN AANLEREN MET DE 4-TAKTDICATIEK
De 4-Taktdicatiek is een bewezen effectieve didactiek voor 
het aanleren van nieuwe woorden en het is aan te raden 
deze te gebruiken tijdens het woordenschatonderwijs in je 
combinatiegroep. 

De vier stappen van de 4-Tactdidactiek zijn:

• voorbewerken,
• semantiseren,
• consolideren,
• controleren.

VoorbewerkenVoorbewerken
In de eerste fase breng je de leerlingen in de 
‘woordenschatstand’: je brengt ze in de stemming om een 
nieuw woord te leren. Bijvoorbeeld met iets geks, een 
toneelstukje of een filmpje. Leerlingen op deze manier 
voorbewerken met een voorbeeld zorgt ervoor dat ze het 
woord koppelen aan een situatie en het beter onthouden. 

SemantiserenSemantiseren
Semantiseren is de tweede stap van de didactiek waarbij 
je heel duidelijk uitlegt wat het woord betekent. Je vertelt 
erover, geeft een voorbeeld, laat het zien, praat er samen 
over, hangt het op in de klas, zodat de leerlingen het zien, 
et cetera.

ConsoliderenConsolideren
Je gaat met het woord aan de slag! Je laat de woorden in 
minimaal zeven vormen aan de leerlingen voorbij komen. 
Deze fase kost de meeste tijd. Maar doordat je de hele 
groep dezelfde set woorden aanleert, komt hier automatisch 
tijd voor vrij. In deze fase is het aan jou als leerkracht om 
leerlingen op verschillende manieren te laten oefenen met de 
nieuwe woorden. Denk aan een spelletje, laat leerlingen een 
zin maken met het woord, praat er samen over en laat hen 
zelf voorbeelden bedenken met het nieuwe woord. Wellicht 
heeft iemand iets gedaan dat te maken heeft met het woord. 
Hier kun je veel variatie in aanbrengen. Jouw creativiteit 
maakt het verschil.

ControlerenControleren
De laatste fase bestaat uit het controleren c.q. het toetsen 
van de nieuwe woorden. Het advies is dit te doen door het 
systematisch observeren van de leerlingen. Je geeft daarbij de 
leerlingen een opdracht om de woorden actief toe te passen 
en observeert systematisch (een groepje) leerlingen of dat 
goed gaat. Op die manier toets je niet alleen de passieve, 
maar ook de actieve woordenschat.

WOORDENSCHATONDERWIJS LEUKER EN EFFECTIEVER
Je woordenschatonderwijs op deze manier vormgeven in 
een combinatieklas maakt het een stuk leuker en effectiever! 
Het leidt tot succeservaringen bij zowel de leerkracht 
als de leerlingen en woorden beklijven beter. Er is meer 
tijd voor instructie, meer tijd voor actieve coöperatieve 
werkvormen en leerkrachten ervaren met deze manier van 
woordenschatonderwijs meer rust en regie. 

Piers van der Sluis 
in gesprek over woordenschat 

bij Kansrijke Combinatiegroepen. 
Ook het traject Kansrijke 

Combinatiegroepen kan hybride 
worden vormgegeven.
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