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Gelijk aderen op de rug van een hand 

De worsteling bij het omgaan met verschillen in het onderwijs 
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Inhoud Ochtendgedeelte 

 

Opening 
Ds. Van de Kieft 

 
 

 

Lezing 1 
Dr. R. Toes 

Het onderwijs en het ‘zelf’  

De moderne individualisering is in toenemende mate een fenomeen dat het 

onderwijs in de greep houdt. In de lezing wordt de invloed van de 

individualisering op het (christelijk) onderwijs aan de orde gesteld. Die 

invloed valt onder meer te constateren door de grote nadruk op het ‘zelf’. 

De leerling is niet meer in de eerste plaats iemand die onderwezen moet 

worden en deel moet worden van een gemeenschap waarvoor hij 

verantwoordelijkheid moet leren, maar een individu die in toenemende 

mate zelf bepaalt waar het zwaartepunt ligt in het onderwijs. In de lezing 

wordt in eerste instantie kort aandacht gegeven aan de achtergronden van 

het fenomeen van de individualisering. Daarna zal een aantal uitingsvormen 

hiervan in het onderwijs aan de orde gesteld worden. Vervolgens wordt de 

bedenkelijke effecten van de toenemende individualisering en de 

doorgeslagen aandacht voor het individu benoemd. Tenslotte wordt er 

aandacht gegeven aan de mogelijkheid om de negatieve kanten van de 

individualisering te verminderen. Daarbij wordt een pleidooi gevoerd voor 

meer aandacht voor onderwijzen, waarin zowel het individuele als het 

collectieve besloten ligt. 

 

 
Lezing 2 
Drs. A. Verweij 

Persoonsvorming en onderwijs 

Hoe geeft een leerkracht inhoud aan zijn opdracht om leerlingen op te 

voeden en te onderwijzen tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende 

persoonlijkheden in een context waarin hij 25 leerlingen heeft die een IQ 

hebben tussen 80 en 140, die etiketten meekrijgen uit de DSM-lijst, die 

getypeerd worden vanuit communicatie modellen als harmoniser, 

constructief denken, rebel of promotor?  

Heeft het werken met de klassikale modellen met gedifferentieerde 

instructie en ondersteuningsarrangementen het gewenste positieve effect 

op de persoonsvorming van de leerling? Persoonsvorming is de basis waar 

het om gaat. Hoe functioneert dat in ons onderwijs? Hoe werken we aan 

zelfstandigheid (dat is verantwoordelijkheid dragen), aan discipline, 

passende uitdagingen?  

In de inleiding zal ingegaan worden op de zoektocht naar de goede balans in 

de driehoek: leerkracht, leerling en leerstof.  Daarbij zal ingegaan worden 

op een praktijkvoorbeeld, waarbij het onderwijs anders georganiseerd 

wordt en persoonsvorming, sociale vorming en kwalificatie volledig aan de 

orde zijn zonder in individualisme te vervallen. 
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Preambule: 
Iedere onderwijsgevende ervaart de spanning tussen het belang van de groep en dat van het 
individuele kind. We belijden dat ieder kind een uniek schepsel is met geschonken gaven en 

talenten, terwijl het tegelijkertijd moeilijk blijkt te zijn om goed op deze verschillen aan te 
sluiten. 

In het onderwijsveld wordt voortdurend gezocht naar verantwoorde werkwijzen. De workshops laten 
hiervan voorbeelden zien. Het is voor hen en voor de medewerkers van KOC Diensten een worsteling 

en zoektocht om daarbij steeds de juiste keuzes te maken.  Met de workshops willen we een aanzet 
geven om met elkaar het gesprek er over te voeren. 

 

Inhoud workshops 
Workshop 1 
Dhr. K. Karels MSc 
 

PCM als gereedschap op een christelijke school? – voorkennis PCM 

wordt verondersteld. 

Bij het rekening houden met verschillen tussen kinderen wordt de 

laatste jaren het Process Communication Model op diverse scholen 

gebruikt. Is dat niet een humanistisch model dat te veel uitgaat van 

een maakbaarheidsideaal? En is er binnen dit model nog ruimte voor 

gezagsrelaties? In deze workshop wordt ingegaan op kritische vragen 

aan PCM vanuit onze grondslag. Binnen welke kaders is PCM als 

gereedschap bruikbaar? 

 

Workshop 2 
Dhr. A. van Steenbergen 

 

Digitale intelligentie maakt het onderwijs nog persoonlijker!? 

De Wereld in Getallen 5 is op de markt gekomen. Een methode die 

papieren en digitale leermiddelen combineert. Als leerkracht wordt 

je de hele les ‘ondersteund’ met een digitale handleiding, 

digibordtool, overzichtelijk dashboard en een hulpkit. Kortom, je 

krijgt de juiste tools om elk kind optimaal te begeleiden. De 

computer zet voor elk kind persoonlijke taken neer. Gepersonaliseerd 

leren is een feit.  

Hoe moeten we tegen deze ontwikkeling aankijken? Wordt dit onze 

toekomst? Gaat de computer niet onze taak overnemen? Verliezen we 

niet onze leerlingen uit het oog? 

In deze workshop wordt een kort beeld geschetst van deze 

ontwikkelingen, wordt op grond van ervaring een evenwichtig beeld 

geschetst, ervaren we zelf de kracht van ICT en is er ruimte voor 

dialoog over dit boeiende onderwerp. 

 

Workshop 3 
Dhr. A. Molenaar 

 

Convergente en divergente differentiatie: Van de dingen die 
ervoor staan en erachter kunnen zitten. 

De wereld van het onderwijs wordt gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid. Al eeuwen lang houdt de mens zich met opvoeding 

en onderwijs bezig. Na al die eeuwen bestaat over dit onderwerp nog 
steeds geen eenstemmigheid. Ideeën komen, ideeën gaan. ’t Is als bij 

de seizoenen – na een bepaalde tijd herhalen de processen in de 
natuur zich ook weer.  

Wat vóór “differentiatie” staat, ziet u hierboven. Wat er achter zit, 
kunt u in Opheusden horen. We gaan wel op reis. We komen bijv. in 

Jeruzalem, Athene, Genève, Parijs, Gent, Brussel, Zweden en 
Zoetermeer. Het doel van dit alles is u op de hoogte brengen van de 

werkelijkheid die áchter differentiatie schuil kan gaan. 
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Workshop 4 
Mw. J. Baaij MSc 

 

Juf, ik heb geen zin… Hoe kun je het kindgesprek inzetten om 

leerlingen te laten nadenken over hun leren? – voor leerkrachten; 

kennis van PCM is een pré. 

Wil je als leerkracht weten wat het kind motiveert om te leren?    

Wanneer een kind mag leren op een manier die voor hem prettig is, 

werkt dit motiverend. Kinderen weten echter lang niet altijd te 

benoemen waardoor ze gemotiveerd worden. Daarom is het 

belangrijk om een kind te laten nadenken over zijn manier van leren.  

Het kindgesprek is hiervoor een mooi middel. 

 

We verdiepen ons tijdens deze workshop in de motivatievoorkeuren 

en omgevingsvoorkeuren op basis van PCM.  

Vanuit deze theorie bedenken we met elkaar vragen die je kunt 

stellen in het kindgesprek om het kind te laten nadenken over zijn 

eigen leren. 

 

Workshop 5 
Mw. A. Kerpel 

 

Coöperatief leren met kleuters – kleuterleerkrachten. 

Coöperatief leren, wat is het precies? En hoe geef je het vorm in een 
kleuterklas? 

In deze workshop krijg je praktische ideeën voor coöperatieve 
werkvormen, activiteiten, energizers en materialen. Coöperatieve 

spellen zijn handig, maar je krijgt ook tips om de materialen die je al 
hebt, coöperatief in te zetten. 

 

Workshop 6  
Dhr. J. van den Broek MSc 

 

Jan rekent zich een breuk – leerkrachten, RT’ers  en OA’ers. 
Tijdens deze workshop wil ik ervaringen en kennis delen vanuit het 

doen van rekendiagnostiek. Waar komt het rekenprobleem bij een 
kind vandaan? Waar loopt een kind vast? Hoe help ik een zwakke 

rekenaar binnen of buiten de klas? Welke materialen horen daarbij en 
hoe organiseer ik dat? We zoeken oplossingen in concrete casussen, 

waar u de volgende rekenles direct iets mee kunt.  
 

Workshop 7 
Mw. De Jong-den Hartog 

 

Er zit een mier op je bord – recht doen aan creativiteit 

Er zijn oneindig veel vormen van kunst en creativiteit. De meeste 
leerkrachten geven onbewust lessen die aansluiten bij de behoeften 

die ze zelf als kind hadden. In deze workshop gaan we in op de vraag 
hoe je zoveel mogelijk kinderen kunt meenemen in lessen over 

cultuuronderwijs. Hoe doe je recht aan alle kinderen? Welke ruimte is 
er voor expressie en creativiteit? Wat voor kinderen zitten er in je 

groep en wat hebben ze nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen? 
We beginnen met tips die voor alle kinderen belangrijk zijn en 

zoomen daarna in op de behoeften van individuele kinderen. Er wordt 
ook aandacht besteed aan het integreren van kunstbeschouwing en 

beeldende vorming.  
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Workshop 8 
Dhr. J. Matze 

 

Onderwijs met hoofd, hart én HANDEN - Een Klusklas, de plaats 
met terechte aandacht voor het individu 

Naast de begaafde kinderen, wat betreft de intelligentie, zijn er ook 
(net zoveel) kinderen die heel begaafd zijn op praktisch gebied. Voor 

hen hebben we de Klusklas ontwikkeld. De Klusgroep is er bij ons voor 
kinderen in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). In deze bijeenkomst 

vertellen we jullie graag welke kinderen een plaats krijgen in de 
Klusklas en hoe wij de Klusklas inhoud en vorm gaven in samenspraak 

met het Voortgezet Onderwijs, de onderwijsinspectie en ouders. Na 
deze bijeenkomst kun je aan de slag met de aangehoorde informatie 

en wat we je meegeven op papier. 
 

Workshop 9  
Mw. A.G. de Jong MSc 

 

Inzicht, overzicht en uitzicht op verandering: In gesprek volgens 

het dialoogmodel – IB’ers of andere gespreksleiders rond 

zorgleerlingen. 

Leidt u regelmatig een gesprek over een zorgleerling met meerdere 
betrokkenen die het allemaal belangrijk vinden om gehoord te 

worden? Vindt u daarbij het versterken van wederzijds vertrouwen en 
onderlinge verbondenheid en samenwerking belangrijk? Wilt u de 

competenties van alle betrokkenen versterken?  Dan is deze workshop 
iets voor u. Het zogenaamde dialoogmodel is een manier om structuur 

te geven aan een gesprek en zicht te krijgen op de mogelijkheden van 
het kind in wisselwerking met de school- en thuisomgeving. Het 

gebruik van het model resulteert in een concreet plan om het kind 
verder te helpen binnen de mogelijkheden van zowel kind, school als 

ouders. Inzicht en overzicht biedt een hoopvol houvast en uitzicht op 
verandering. 

 

Workshop 10 
Ds. C.J. Meeuse 

Gepersonaliseerd leren in de Bijbel 
Bij deze workshop gaan we met elkaar na hoe belangrijk en zelfs 

onmisbaar ‘persoonlijk onderwijs‘ was in de Bijbel, maar aan de 
andere zijde gaan we ook na hoe belangrijk ‘groepsonderwijs’ was en 

in welke omstandigheden dit werd toegepast. De noodzaak van het 
eerste zal worden benadrukt, maar de voordelen en de praktijk van 

het tweede zal ook nadrukkelijk aan de orde worden gesteld. De 
boodschap voor de praktijk zal zijn dat we het ene moeten doen en 

het andere niet nalaten. 
 

Workshop 11 
Mw. A. Penning 

 

Waardenvol onderwijs: zoek de verschillen of creëer een 

gemeenschap? De zeven eigenschappen van effectief leiderschap 
in de praktijk. 

Wat is fundamenteel in ons onderwijs? Wat is houdbaar na acht jaar 
basisschool? Wat is de kracht van waardenvol onderwijs? In deze 

workshop staat het belang van sociaal-emotioneel leren en 
karaktervorming centraal. Dit gaat verder dan een buitenkant van 

sociaal wenselijk gedrag of uiterlijke beleefdheid. Gebruikmakend 
van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen 

Covey leren we leerlingen gewoonten aan, waardoor zij 
levensvaardigheden ontwikkelen. Dit begint – in tegenstelling tot veel 

SOVA-methoden – bij het omgaan met jezelf. Vervolgens komt het 
omgaan met anderen aan bod. De zeven eigenschappen creëren 

daarnaast ruimte voor waarden. Verschillen worden gewaardeerd en 
gebruikt om op een synergetische wijze samen te werken. De rol van 

de leerkracht is hierin van groot belang. Werken met de zeven 
eigenschappen is geen methode, maar een manier van zijn. 
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Workshop 12 
Dhr. G. Drost 

 

Goed voorbereid naar het VO: differentiatie in groep 8 

Wat is belangrijk voor een goede advisering en overstap van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs? We denken 

gezamenlijk na over de periode van… 

1. …voorbereiding: op welke manier kun je een goed 

onderbouwd pre-advies opstellen? 

2. …verdieping: welke leerlingen hebben extra zorg nodig? Op 

welke manier kunnen leerlingen voorbereid worden op het 

voortgezet onderwijs? 

3. …aanmelding: op basis waarvan kun je een definitief advies 

opstellen? Hoe ga je om verschil in mening tussen school en 

ouders? 

4. …overdracht/plaatsing: hoe vindt de (digitale) overdracht 

plaats? Wanneer stel je adviezen bij n.a.v. de eindtoets? 

5. …terugkoppeling: op welke manier kun je de overstap van 

basisonderwijs naar voortgezet onderwijs evalueren en 

monitoren?  

 

Workshop 13 
Dhr. A.G.J. van Berkum 

 

Jeugdhulp in de school: (g)een goed idee! 
Sinds Passend onderwijs ingevoerd is, lijkt het alsof we binnen de 

basisschool steeds meer kinderen met een grote 
ondersteuningsbehoefte moeten opvangen. De laatste jaren lijkt de 

zorgzwaarte dusdanig toegenomen te zijn dat leerkrachten ervaren 
dat ze onvoldoende aan het lesgeven toekomen. Hoe hier mee om te 

gaan? Doen we als school de goede dingen? 
 

In deze workshop kijken we naar werkwijzen die op veel 
reformatorische basisscholen gehanteerd worden: OT-besprekingen, 

ambulante begeleiding (vanuit het SWV) en de inzet van een interne 
gedragsspecialist. Wat zijn voor- en nadelen?  

 
Daarna bespreken we een aantal mogelijkheden die reeds op scholen 

in Nederland ingezet wordt voor de begeleiding van kinderen met een 
grote(re) ondersteuningsbehoefte, waarbij we specifiek aandacht 

geven aan de inzet van een gedragswetenschapper binnen de school. 
 

Workshop 14 
Dhr. A.A. de Looff 

English is ‘difvokuld’ – leerkrachten midden- en bovenbouw, 

coördinatoren en schoolleiders. 
Sarah is 11 jaar oud en zit in groep 7. Tot op heden ging het aardig 

met Engels maar de laatste tijd wordt het steeds moeilijker. Kans op 
vastlopen is erg groot. De leerkracht van Sarah ziet dit ook. Maar als 

hij eerlijk is, zit hij toch een beetje met de handen in het haar. ‘Hoe 
help je kinderen die Engels moeilijk vinden?’ ‘Hoe leer je ooit 

iemand met dyslexie lezen en schrijven in het Engels terwijl 
Nederlands voor deze kinderen al een probleem is?’ 
 

Voor veel leerkrachten zijn bovenstaande vragen heel herkenbaar. 
Geen nood, er zijn wel degelijk manieren om deze kinderen te 

helpen. Daar willen we het over hebben tijdens de workshop. Ook 
mogen we vast een klein voorproefje laten zien van een RT-

programma wat op de markt komt!  
 

 


