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1. Finse leiderschapslessen 

Door: Frank Cuppers   

Pedagogisch leiderschap is één van de kerngebieden van professioneel schoolleiderschap in Finland. 

Leraren vertrouwen op de visie van de leider en de schoolleider begrijpt het werk van de leraren.  

In Finland moeten schoolleiders gekwalificeerd zijn om les te geven op de school die zij leiden. Ook 

moeten zij met goed gevolg een academische opleiding voor bestuur en leiderschap hebben gevolgd 

aan een universiteit in Finland.  

Het komende decennium gaan veel Nederlandse schoolleiders (circa 32% PO en 38% VO) met 

pensioen. De komende jaren zal een nieuwe, enthousiaste en frisse groep schoolleiders opstaan om 

de ontstane ruimte in te vullen. De huidige competentieprofielen van schoolleiders zijn verouderd en 

sluiten niet meer optimaal aan bij hedendaags en toekomstig leiderschap op onze Nederlandse 

scholen. Het wordt dus tijd voor verandering! 

In deze workshop krijgen (school)leiders en –bestuurders, aan de hand van Finse inzichten en 

successen, ideeën hoe zij optimaal in kunnen spelen op de noodzakelijke veranderingen waar de 

Nederlandse schoolleider de komende jaren mee te maken krijgt.    

  

2. Human Dynamics®. Anders kijken naar leerlingen 

Door: Anke Biesmans - Directeur BS LeerRijk en facilitator Human Dynamics® 

“We don’t see things as THEY are, we see them as WE are”. Anais Nin 

Goed kunnen kijken naar anderen, dus ook naar leerlingen is een kunst. Goed kijken; realiseer jij je dat 

je door jouw eigen bril naar de wereld kijkt en dat jouw kijk de interpretatie van de wereld inkleurt.  

Dat anderen heel anders naar diezelfde wereld kunnen kijken. Human Dynamics® onderkent en 

waardeert fundamentele verschillen tussen mensen;  verschillen in persoonlijke stijlen van denken, 

communiceren, handelen en leren. In deze workshop oefenen we in ‘kijken en zien’ en krijg je een 

eerste indruk hoe Human Dynamics® helpend kan zijn bij het aansluiten bij leerlingen. 

 

3. Leergesprekken met leerlingen. Leerling en leraar zijn partners in leren! 

Door: Ilse Meelker  

"Ik was verrast door de oplossing die Sam zelf aandroeg. Ik had het nog nooit zo bekeken!" 

“Sinds de gesprekken met Kyra is zij meer bewust en actief tijdens de lesactiviteiten. Ze weet nu waarvoor ze het doet!”  

“De kinderen vertellen mij wat ze nodig hebben. De kinderen doen het zelf, maar niet alleen!” 

Bij het leren in de 21e eeuw ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in: creatief denken, initiatief 
nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Leerlingen te leren om zelfstandiger te werken 
is voor hen erg motiverend. Leerlingen hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf 

kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier 

leergesprekken met hen te voeren. 
Leerlingen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen 
leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat hen kan helpen om een 

stapje verder te komen. De leerling is de hoofdpersoon die de leraar nodig heeft om hem goed te 



kunnen ondersteunen in het eigenaar worden van het eigen leerproces.  

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik 
nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. 
Hoe voer je op een goede manier leergesprekken met leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat een leerling 

leider wordt van zijn eigen leren?  

Deze workshop bied je: 

- zicht op voorwaarden voor een functioneel leergesprek 

- kennis over gesprekstechnieken om goede en motiverende leergesprekken te voeren 

- verdieping in de rol van de leraar en de rol van de leerling 

- voorbeelden van goede leergesprekken  

- praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen in gesprek te gaan! 

 

4. Stellen en spellen: “Wie schrijft die blijft…!” 

Door: Martine Creemers 

Schrijven als middel om kennis te verwerken en te delen, je mening te uiten en te communiceren is 

belangrijker dan ooit. Leerlingen komen steeds eerder met verschillende tekstsoorten in aanraking. De 

mogelijkheden om te schrijven zijn makkelijk toegankelijk en heel divers. Denk daarbij maar aan sms, 

mail, twitter, facebook, forums, enz. Dit betekent dat leerlingen op jonge leeftijd al schrijftechnieken 

dienen te beheersen en het is belangrijk dat zij hierbij de juiste ondersteuning krijgen. 

Schrijven is een creatief en complex proces. Dit vraagt tijd, verkenning en reflectie. Het gevaar bestaat 

dat het werkgeheugen van leerlingen overbelast wordt, wanneer ze te weinig tijd krijgen om zich te 

focussen op het doel, de inhoud en de kwaliteit van hun schrijfproduct. In het proces van schrijven 

bepalen we het doel van de tekst, kiezen we de juiste tekstsoort, stemmen we af op het publiek, 

denken we aan de leesbaarheid van de tekst en letten we ook op grammatica, spelling en 

interpunctie. 

Maar wat betekent dit voor de scholen en leraren? Hoe kun je beter schrijfonderwijs vormgeven in het 

dagelijkse lesprogramma? Hoe zorg je voor meer betrokkenheid, motivatie en kwaliteit binnen 

je schrijfonderwijs? En hoe kan er een verbinding worden gemaakt tussen stellen en spellen? 

Opbrengsten workshop:  

- Je kunt de schrijffasen en enkele schrijfstrategieën die belangrijk zijn voor het schrijfproces 

toepassen in je eigen praktijk. 

- Je weet welke houding en vaardigheden nodig zijn om de leerling te stimuleren en motiveren in 

zijn schrijfproces. 

- Je kunt een verbinding maken tussen stellen en spellen. 

- Je weet hoe je leerlingen eigenaar kunt maken van hun schrijfproces en product. 

 



5. Zijn ondernemende leerlingen leiders? 

Door: Barbara Sparreboom 

Kan het stimuleren van ondernemendheid en ondernemend gedrag er voor zorgen dat leerlingen 

meer verantwoordelijkheid voelen? En er dus voor zorgen dat ze meer leider zijn van hun eigen 

leerproces? Wat zijn de gunstige effecten voor het leerproces wanneer je bijvoorbeeld initiatief kunt 

nemen, lef kunt tonen en fouten kunt maken? Waar kunnen leerlingen dit onder goede 

omstandigheden uitproberen? In de workshop gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze 

vragen. Je kunt naar huis met praktische voorbeelden, maar ook met ideeën om leerlingen nog meer 

te betrekken in hun eigen leerproces.  

 

6. Differentiatie en het brein 

Door: Martijn Smoors 

Omgaan met verschillen, handelingsgericht werken, passend onderwijs, vrijwel elke school heeft op 

een of andere wijze bemoeienis met een of meerdere van deze onderwerpen. Terwijl iedereen met 

differentiatie bezig is; komen we er ook meteen achter dat het niet eenvoudig is. Hoe kun je het 

onderwijs in je school en groep zo vormgeven dat je tegemoet komt aan de leerwensen van zoveel 

mogelijk, zo niet alle, leerlingen? 

Gelukkig is er steeds meer hersenonderzoek beschikbaar dat zich met name richt op bovenstaande 

vraag en kennis ontwikkelt die het onderwijs verder kan helpen.  

Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal heel interessante bevindingen die je helpen zó 

vorm te geven aan je onderwijs dat tegemoet komt aan de wensen van de leerlingen. Je leert 

bijvoorbeeld dat er bewijzen in het brein te vinden zijn voor de theorieën van Vygotsky en dat de zone 

van ontwikkeling te herkennen is. Je leert ook wat er gebeurt in het brein van onderpresteerders. Al 

met al een geweldige vertaling van de uitkomsten van breinonderzoek naar het dagelijkse handelen 

van de leraar die wil differentiëren in zijn of haar groep.  

Omdat we steeds de vertaling maken naar het handelen in de groep, ga je naar huis met een gevulde 

gereedschapskist voor differentiatie. 

 

7. Procesgericht observeren met een App - TOI: Techniek Observatie Instrument 

Door: Gonnie Verhagen en Cindy Raaijmakers, St. Trudoschool Stiphout 

In samenwerking met de St. Trudoschool in Stiphout heeft Onderwijs Maak Je Samen een App 

ontwikkeld die het mogelijk maakt om het leerproces van leerlingen te observeren. Het stelt de leraar 

namelijk in staat om de kennis, vaardigheden en grondhouding van leerlingen direct vast te leggen op 

hun telefoon of tablet. De App geeft verdieping in het vak techniek, door de observatie indicatoren te 

koppelen aan de onderzoek en ontwerpcyclus. Daarnaast maakt het leraren bewust van eigen aanbod 

en vaardigheden op het gebied van wetenschap en techniek.  

Na deze workshop:  

- Weet je hoe de App werkt: TOI, Techniek Observatie Instrument. 

- Weet je op welke wijze je het proces van leerlingen kunt observeren. 

- Ben je op de hoogte van de observatie indicatoren van de onderzoek en ontwerpcyclus. 

- Heb je praktische tips en goede voorbeelden gehoord over de inzet van Wetenschap en Techniek in 

het onderwijs.  

 

 



8. Wat werkt in de klas; negen didactische strategieën die je instructie verbeteren. 

Door: Yorick Saijs 

Je bent elke dag hard aan de slag voor de klas. Doe ik ook de dingen die echt werken? Uit onderzoek 

blijkt dat er negen didactische strategieën zijn die je instructie op een hoger plan brengen. Dit 

betekent dat niet alleen de opbrengsten van je instructie omhoog gaan, maar dat je ook op een goede 

manier inspeelt op de leerbehoeften en talenten van de leerlingen in je klas. Je gaat niet harder, maar 

slimmer te werk. 

In de workshop kom je te weten welke deze slimme strategieën zijn en hoe je ze kunt inzetten in je 

klas. Door inspirerende voorbeelden en zelf actief aan de slag te gaan, zul je de volgende dag veel 

bewuster je instructie gaan geven. Wordt een Leider in Leren en begin met Wat Werkt. 

Meer informatie is te vinden via deze link: 

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/opbrengsten-maak-je-samen-wat-werkt-marzano/ 

 

9. Opbrengstgericht rekenen met kleuters 

Door: Ine van Schijndel-Boel    

Opbrengst gericht werken levert een grote bijdrage aan het realiseren van effectief onderwijs. 

Je werkt bewust en planmatig aan tussendoelen en einddoelen die je wilt bereiken. Ook voor het 

onderwijs aan kleuters geldt dit! Maar hoe moet je dat dan vormgeven om de specifieke eigenheid van 

kleuters te behouden? In deze workshop bespreken we de cyclus van het opbrengstgericht werken 

(OGW) met jonge kinderen. We zoomen in op de rekenontwikkeling. 

Welke mogelijkheden benut je om gegevens te verzamelen en wat is je vervolg daarop? Ken je de 

doorgaande lijn? Dit is van belang om de juiste doelen te kunnen formuleren voor alle leerlingen. Dus 

ook voor deleerlingen waarbij de rekenontwikkeling wat langzamer verloopt en leerlingen met een 

voorsprong op de rekenontwikkeling. 

Hoe vertalen we activiteiten en materialen uit de dagelijkse praktijk naar rekeninhouden en kunnen 

we ook rekeninhouden vertalen naar materialen en activiteiten? Vanuit een praktijkvoorbeeld gaan we 

kijken naar welke conclusies we hieruit voorzichtig kunnen trekken en gaan we oefenen om SMART 

(specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdgebonden) doelen hiervoor te formuleren.  

Deze workshop geeft een kleine inkijk in het gehele proces van OGW. 

 

10. De Glazen Brug – Creativiteit en Leiderschap 

Door: David van der Kooij – Denken om een Hoekje 

De leraar maakt het verschil! Dat is fijn om te horen, het geeft vertrouwen. Maar op het moment dat je 

ook nog eens daadwerkelijk vertrouwen krijgt, van de schoolleider, de ouders en de leerlingen in de 

groep, dan moet je leiderschap tonen. Welke rol speelt creativiteit bij leiderschap in de dagelijkse 

onderwijspraktijk? Wat merken de leerlingen en je collega’s ervan als jij de touwtjes in handen neemt 

en vormt in plaats van volgt? 

In deze workshop leer je een aantal strategieën kennen die je hierbij kunnen helpen, en je koppelt die 

aan je eigen gedrag. 

Spannende workshop, ook voor begeleider David van der Kooij. David is adviseur op het gebied van 

toegepast creatief denken voor individu en organisatie. Hij heeft een passie voor de creatieve 

ontwikkeling van jong en oud. 

 

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/opbrengsten-maak-je-samen-wat-werkt-marzano/


11. Schoolcommunicatie: van communiceren naar motiveren 

Door: Erik Boeschoten 

Binnen een school beschik je niet over een afdeling communicatie en dat is eigenlijk maar goed ook! 

Toch is het van belang dat je consistent en professioneel communiceert. Hoe organiseer je dit dan 

zonder hoge kosten te moeten maken of je collega's met extra werk op te zadelen? En hoe zorg je er 

voor dat je niet alleen een boodschap overbrengt, maar ontvangers enthousiast maakt en in beweging 

brengt?  

In deze workshop brengen we alle schoolcommunicatie in kaart. We staan stil bij de doelgroepen, de 

belangrijkste communicatiedoelen, de media die je als school tot je beschikking hebt en de 

belangrijkste momenten waarop je als school communiceert. Je krijgt praktische handvatten om 

direct mee aan de slag te gaan en je leert hoe de juiste communicatie kan aanzetten tot beweging. 

Motiveert dit bericht je niet om deel te nemen? Dan daag ik je uit om dat toe te komen lichten tijdens 

de workshop! 

 

12. Is ons onderwijs toekomstbestendig?  

Door: Paul Bemelen en Job Christians 

Is het zo dat de leerlingen van tegenwoordig anders zijn dan vroeger? Moeten wij ons onderwijs 

drastisch aanpassen? Wat betekent dit voor de praktijk van morgen; kunnen we nu al praktisch 

aansluiten op de toekomstige maatschappij? Met deze vragen gaan we met elkaar in gesprek. In het 

eerste deel van de workshop neemt Paul Bemelen ons mee in een blik op de leerlingen van nu. In het 

tweede deel geeft Job Christians enkele suggesties voor de vertaling van een visie op Onderwijs in de 

21e eeuw naar leerkracht- en leerling vaardigheden. We maken hierbij ook gebruik van het O21-

spel. Na deze workshop heb je een inspirerende kijk op het onderwijs van nu en in de toekomst en heb 

je enkele handvatten om met je team in gesprek te gaan. 

 


