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Als je anders kijkt, zie je meer.
Soms is het al aanwezig maar zie je het nog niet scherp. Dan
moet je ‘even anders kijken’. Samen met u zetten wij projecten en
innovaties in gang. Het begint allemaal met nieuwsgierige vragen,
de wens om te verbeteren en open staan voor ontdekkingen op
andere terreinen.
In deze werkveldkrant vindt u diverse,
inspirerende voorbeelden. Studenten die
scholen helpen om een ‘Gezonde School’ te
worden door uit te gaan van wat er al gebeurt
in de school. Een onderzoek naar het werken

met autistische kinderen door de nadruk te
leggen op het ontplooien van hun talenten.
Een andere aanpak van kinderen in de klas met
ADHD. Een prachtig voorbeeld uit Drenthe,
waar we samen met de scholen werken aan

een boeiende lessenserie over duurzaamheid
in de praktijk. En wat te denken van leren
programmeren zonder computers? Anders
kijken leidt er daadwerkelijk toe dat je meer
ziet.
Ogenschijnlijk staat er niets over
het Pabo-onderwijs in deze uitgave.
Ogenschijnlijk. Want in onze projecten doen
we nieuwe kennis op die we daarna in het
curriculum voor onze studenten gebruiken.
We willen graag dat onze docenten niet
alleen actief zijn binnen de Pabo-opleiding

en de master, maar ook meewerken aan
onderzoeksactiviteiten en projecten die we
samen met u opzetten. En daarmee nemen we
in gedachten altijd onze studenten mee. Net
als u altijd uw leerlingen in gedachten heeft.
Onze studenten, uw leerlingen; voor hen doen
we het. Zij worden er beter van als wij ‘even
anders kijken’.
Veel leesplezier met deze uitgave.
Peta de Vries, dean Pedagogische Academie
Hanzehogeschool Groningen.

De Gezonde School
hebben ze gastcolleges gevolgd van de
GGD en de gemeente Groningen en op de
Pabo is het gezondheidsbeleid expliciet in
hun lesprogramma opgenomen. Op hun
stagescholen maken de studenten eerst een
‘startfoto’, waaruit blijkt in hoeverre hun
stageschool een ‘Gezonde School’ is en welke
stappen de school moet zetten om voor het
vignet in aanmerking te komen. De studenten
sluiten zo veel mogelijk aan bij andere
meetinstrumenten die de gemeente gebruikt
om de leefstijl van kinderen inzichtelijk te
maken. Deze startfoto’s zijn rond de zomer
van 2016 klaar.
Scholen gaan door

Scholen die op structurele en samenhangende manier werken
aan de gezondheid van leerlingen en de teamleden, kunnen het
landelijke vignet ‘Gezonde School’ behalen. De Gezonde Schoolaanpak gaat uit van wat de school al doet, versterkt wat er al
gebeurt en sluit aan bij de wensen en behoeften van een school.
Landelijk mogen 450 basisscholen zich nu Gezonde School
noemen.
Ook in Groningen maken scholen gebruik van
de Gezonde School-aanpak, waarbij de GGD
ondersteuning biedt. Helaas telt de provincie

Groningen nog maar zeven Gezonde Scholen:
zes in de provincie en een in de stad. Een
bijzonder laag percentage. De scholen die nog

het vignet hebben zijn vaak al wel actief op het
gebied van gezondheid. Zo draaien ze mee in
programma’s als Groningen Fit (Jogg), Bslim,
antipestbeleid en Vreedzame school/wijk.
Voor het vignet ‘Gezonde School’ is echter
meer nodig …
Stageschool scannen

Dan is de keuze aan de school. Op basis
van de startfoto kan het schoolbestuur
ervoor kiezen om actief door te gaan met de
Gezonde School. Groningen Fit, Sportplein
Groningen en/of de GGD kunnen de scholen
hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld met
inspiratiebijeenkomsten in samenwerking
met het onderwijs/opvang en met adviesop-maat. Vooral vensterscholen kunnen
veel bereiken omdat ze al samenwerken met
de opvang- en sportinstellingen, waardoor
de ‘Gezonde School’ nog krachtiger wordt.
De GGD helpt de scholen een eigen aanpak
op te zetten en biedt ondersteuning bij
het aanvragen van het vignet. De eerste
ervaringen van de studenten zijn positief.
Mogelijk gaat de gemeente Groningen ook
extra ondersteuning bieden. Een projectplan
hierover is inmiddels ingediend.

De Pabo van de Hanzehogeschool Groningen
is de Groninger basisscholen een handje
gaan helpen. Dit voorjaar is een groep van
ongeveer 65 derdejaars studenten aan de
slag gegaan met de Gezonde School-aanpak
op hun eigen stageschool. Van tevoren

Duurzaam Drenthe in 2050
Hoe duurzaam is de provincie Drenthe in 2050? Wat staat ons te
wachten op het gebied van natuur, milieu, grondstoffen en het
gebruik van ruimte? De provincie Drenthe heeft de Pabo van de
Hanzehogeschool Groningen gevraagd hierover een lessenserie
te ontwikkelen. Het project Duurzaam Drenthe heeft als doel
leerlingen bewust te maken van de manier waarop wij met onze
ruimte en grondstoffen omgaan.

Hoe breng je kinderen in aanraking met
abstracte onderwerpen als het milieubeleid
van de toekomst en alle uitdagingen die
daarbij horen? Dat laat de Pabo zien in 24
lessen over duurzaamheid. Voor alle acht de
basisschoolgroepen hebben ze een spran
kelende en leerzame lessenserie ontworpen
met als kernbegrippen circulaire economie
en grondstoffen. Deze begrippen worden uit
gelegd aan de hand van de Drentse situatie.
Leerlijn Techniek, Talent & Energie

Het lesmateriaal sluit nauw aan bij de leerlijn
Techniek, Talent & Energie. Er is gekozen voor
dezelfde lesopzet, stijl, karakters, illustraties
en het kwaliteitsniveau.
Veel scholen in Drenthe werken al met deze
leerlijn en leerkrachten zijn bekend met de
aanpak.

Uitgangspunten

Vier uitgangspunten stonden centraal bij de
ontwikkeling van dit pakket:
•	Meerwaarde: de lessen sluiten aan bij het
bestaande onderwijs en zijn geïntegreerd in
diverse vakken;
•	Verbinding van leerlingen met het
onderwerp: beleving door waarneming en
verbeelding, onderzoekend en ontwerpend
leren;
•	Aanhaken bij de didactische
uitgangspunten van TT&E: leren door
doen, zelf ervaren, verbinding met emotie;
•	Denken in mogelijkheden en oplossingen:
problemen niet uit de weg gaan maar
beschouwen als uitdaging.

TT&E: Techniek, Talent en Energie is het onderwijsprogramma rond energietransitie
in Nederland voor leerlingen van groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Het
programma is toe te passen in diverse schooltypen en in combinatieklassen en sluit
aan bij de kerndoelen van onderwijs in Wetenschap en Techniek.
Het programma bestaat uit energielessen met als vaste onderdelen kennis,
onderzoeken, bouwen en spel. Energie is een spannend, tastbaar en levend
onderwerp in deze lessen. Onderwijskundige uitgangspunten zijn het onderzoekend
en ontwerpend leren en de talentontwikkeling van kinderen.
Bij het project Techniek, Talent en Energie zijn inmiddels meer dan honderd scholen
in Noord-Nederland aangesloten. Het is de bedoeling om het programma op termijn
ook in de rest van Nederland aan te bieden.

Positieve beoordeling voor
nieuwe master
In september 2016 gaat de nieuwe masteropleiding
Talentontwikkeling & Diversiteit van start. Deze master is
in maart positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO).
De beoordelingscommissie merkt op dat het onderwijsprogramma van de master helder
en overzichtelijk is opgebouwd. De visie is goed vertaald naar de eindkwalificaties en de
opleidingscompetenties. De commissie geeft verder aan dat de master meerwaarde heeft
doordat studenten handvatten krijgen aangereikt waarmee ze leren werken met complexe
diversiteitsvraagstukken op verschillende niveaus en in de eigen groep leerlingen.

Docenten kijken uit naar start nieuwe master
Menno Wierdsma en Theresa Kleefsman zijn allebei docent van de nieuwe masteropleiding
Talentontwikkeling & Diversiteit die in september 2016 van start gaat. Zij vertellen alvast
iets over hun rol tijdens de nieuwe opleiding.
Menno Wierdsma:
Docent en coördinator van de module
Leeromgeving

Theresa Kleefsman:
docent van de module Opbrengsten

Geïnteresseerden kunnen op 8 juni een proefcollege volgen of onze stand bezoeken op de
informatieavond voor professionals en bedrijven op 18 juni.

‘In deze module nemen we verschillende
factoren uit de leeromgeving onder de loep.
Dat kan gaan over de inrichting van een lokaal
of buitenruimte, een digitale leeromgeving,
maar ook over de inhoud van het onderwijs
of de samenstelling van een groep leerlingen.
Naast het feit dat deze factoren allemaal
van invloed zijn op het leergedrag van de
leerlingen, beïnvloeden ze elkaar onderling.
In deze module gaan we in op die onderlinge
samenhang en de invloed op het leerproces en
ontwikkeling van je leerlingen.’

‘In deze module leer je hoe je opbrengsten
van het onderwijs meet en wat je daarmee
kunt doen. Dit doe je zowel klassikaal als met
individuele leerlingen. Zo kun je bijvoorbeeld
een aantal lessen lang de voortgang van een
paar leerlingen op een bepaald leerdoel volgen.
Daarnaast meet je ook de motivatie van de
leerlingen voor dat doel. Je legt een verband
tussen het behalen van de leerdoelen door de
hele klas en de weg die individuele leerlingen
afleggen om het leerdoel te behalen. Zo krijg je
concrete hulpmiddelen om kleine interventies
uit te voeren.’

Meer informatie: www.hanze.nl/talentontwikkelingendiversiteit

Onderwijsproces bestuderen

Aan de slag met de praktijk

‘Studenten leren het onderwijsproces
nauwkeurig te bestuderen. Zij ontwikkelen
gereedschappen en hulpmiddelen
waarmee ze de gemeten leereffecten in hun
onderwijspraktijk kunnen verklaren. Zo
begrijpen ze beter waarom een bepaalde
aanpak wel of niet werkt en hoe ze hun
onderwijs gericht kunnen verbeteren.
Ze maken bijvoorbeeld een lesontwerp
voor een of meer lessen buiten hun eigen
onderwijspraktijk, bijvoorbeeld voor een
ander schooltype of een museum of andere
instelling met een educatief doel. De focus
ligt daarbij op belangrijke aspecten van de
leeromgeving, hun onderlinge samenhang en
invloed op het leerproces.’

‘Het lijkt me heel interessant om met
masterstudenten aan de slag te gaan met
opdrachten en casussen uit de praktijk. We
gaan vooral aan de slag met beroepsopdrachten
die de studenten in de praktijk uitvoeren. De
kennis die ze daarvoor nodig hebben krijgen ze
tijdens de colleges aangeboden. Ondertussen
bewaak ik samen met het docententeam de
leerlijn: we bepalen welke opdrachten we geven
en welke achtergrondinformatie de studenten
nodig hebben. Verder heb ik een begeleidende
rol. Ik ondersteun de studenten als inhoudelijk
expert. Ze krijgen tijdens de colleges de kennis
die ze nodig hebben om de opdrachten uit
te voeren. Natuurlijk verwachten we ook dat
studenten zelf op zoek gaan naar aanvullende
informatie en kennis.’

De masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit is bestemd voor docenten in het PO
en VO die zich verder willen bekwamen in het stimuleren van talent bij alle leerlingen.
De master wordt in voltijd en deeltijd aangeboden. De opleiding richt zich niet specifiek
op leerlingen met problemen of excellente leerlingen, maar juist op het verhogen van de
kwaliteit in elke klas.

Een nieuw perspectief

‘Deze master is natuurlijk heel goed voor
je ontwikkeling als onderwijsprofessional.
Je gaat met andere ogen naar je eigen
onderwijspraktijk kijken. We leggen de
nadruk op leren waarom iets werkt. Als je dat
weet kun je je onderwijspraktijk versterken.’

Betere docent worden

‘Deze master zorgt ervoor dat je een betere
leerkracht wordt en dat je met expertise de
schoolontwikkeling kunt ondersteunen. Je
krijgt meer grip op de talentontwikkeling
van kinderen door interactie tussen jouzelf,
de leerling(en) en de leeromgeving. Je wordt
master in het inzetten van technieken in die
interactie en kunt op basis van eenvoudige
metingen invloed uitoefenen op het leerproces
van de kinderen.’

Talentherkenning en -ontwikkeling;
uitgaan van kansen en talenten in plaats van
problemen op de derde GROND
Op woensdag 20 april jl. vond de derde editie van de GRoninger

Open Your Mind

Inspiratie, sprookjes en herkenning

ONDerwijsdag (GROND) plaats bij de Pedagogische Academie

Een fascinerend optreden van Zandtekenares,
Elze van den Akker. Zij strooide, veegde
en schoof met hand en zand en creëerde
levensechte zandschilderijen van mensen,
verhalen en vormen. Met haar voorstelling
‘Open Your Mind’, een geschilderde brainstorm
over verandering, techniek, natuur en cultuur,
wist zij de zaal tot de laatste minuut te boeien.

Na de pauze ging iedereen uiteen voor
het volgen van workshops, allemaal met
als onderwerp talentherkenning- en
ontwikkeling, maar toch net even anders.
Bram de Visser van het Hanze Honours
College verzorgde een inspiratiesessie om de
deelnemers te laten ervaren hoe ze hun eigen
talent in kunnen zetten om de talenten in de
klas uit te dagen en het beste uit zichzelf te
halen.
In de workshop ‘Sprookjes bestaan echt!
Over herkennen en stimuleren van divers
talent’, verzorgd door de Kenniswerkplaats
Talent & Diversiteit van de Hanzehogeschool
Groningen, werden door middel van
posters en een sprookjesboek good practices
gepresenteerd; ‘De wonderen van Hendrik’,
‘De grote oren van Jimmy’ en ‘Op zoek naar
pracht en praal’, een greep uit de sprookjes
en verhalen die zijn gepresenteerd. Allemaal
verschillend, maar één ding hebben ze
gemeen; de sprookjes en verhalen gaan
allemaal uit van kansen en talenten in plaats
van problemen.

van de Hanzehogeschool Groningen en deze stond in het teken
van ‘Talentherkenning en –ontwikkeling’. Ruim 120 leerkrachten,
docenten, intern begeleiders, teamleiders, bestuurders, schoolen bovenschoolse directeuren en beleidsmedewerkers waren
aanwezig en getuige van een boeiend en afwisselend programma.

“Ik wist niet dat ik het in me had”

“Laten we niet de gezonde drang
Arie de Bruin, voorzitter van de Janusz Korczak van zijn natuur kortwieken, alleen
stichting sprak over het ‘het recht op respect
omdat ons kind afwijkt van ons
voor je fouten’.
ideaal. Wij voeden het niet op ten
behoeve van onszelf, maar om
“Het kind dient zich vrij te kunnen
zijnentwille”
Fouten maken mag!

ontwikkelen als een boom. De opvoeder dient
er zorg voor te dragen dat de bodem gezond en
voedzaam is, de lucht zuiver en dat er veel zon
en warmte beschikbaar is. Als opvoeders het
kind ontnemen en verbieden wat zijn karakter
en zijn natuur vereisen, als zij onbezonnen alle
jonge en gezonde driften wegsnijden omdat ze
uitgingen van een ander ideaal dat door hun
kind belichaamd moet worden, dan krijgen zij
een angstig, gekortwiekt, misvormd plantje
in plaats van het gedroomde ideaal... Want
men kan weliswaar bepaalde kanten van het
karakter en het verstand beïnvloeden, maar
men kan in het kind geen competenties
ontwikkelen die het niet heeft omdat ze geen
deel uitmaken van zijn organisme. Een berk
is een berk, een eik is een eik. Laten we er eens
van uitgaan dat wij van een krachtige jonge
eik een sierlijke poëtische berk willen maken
of van een fragiele berk een robuuste eik. We
beginnen te snoeien, te zagen, te breken en
te verbuigen - totdat de boom afsterft. Nee,
zo’n belachelijke vergissing zouden we bij een
boom nooit maken, maar wel bij een kind!
Kijk eens even eerlijk in uw eigen spiegel, als
leerkracht of als ouder... Hoe vaak hebt u die
belachelijke vergissing gemaakt?”

(Uit: J. Korczak, Het recht van het kind op respect,
Amsterdam 2007).
Janusz Korczak (1878 – 1942), een beroemd
Joods-Poolse pedagoog, kinderarts,
kinderboekenschrijver, directeur van
een weeshuis (Dom Sierot: de Republiek
der kinderen), schrijver, leraar en
radiomedewerker formuleerde één van de
belangrijkste kinderrechten: het recht om te
zijn wie je bent! Daar zou het in de school om
moeten gaan: dat je je kunt ontwikkelen tot
wie jij bent, met jouw eigen mogelijkheden.
“Fouten maken mag… Nee: Fouten maken
MOET! Het is de enige manier om je te
kunnen ontwikkelen”, zei Janusz Korczak.
“Stel je voor dat je alles al goed zou doen, dat
je alles al beheerst? Wat wil je dan nog leren,
hoe wil je je dan nog verder ontwikkelen? We
moeten respect opbrengen voor de fouten
van een kind, voor de manier waarop hij vol
overgave een letter probeert te schrijven en
dan net onder het lijntje gaat, we moeten
respect opbrengen voor zijn vallen en opstaan,
voor zijn kapotte jas en zijn gescheurde knie...
We maken een onderscheid tussen fout en
goed; er is dus een grens tussen die
twee. In ons onderwijs zijn we daar
heel sterk in. Dat model stuurt
ons pedagogisch handelen, ons
oordelen (en veroordelen). Wij
hanteren gestandaardiseerde
normen voor goed of fout.”

Vol vuur

Kijk naar de wereld
kijk naar een kind
vergeet voor even
wat je van hem vindt

gewoon een kind
een mens zoals jij
hij is niet vervelend
maar hij voelt zich vrij

kijk naar dat jochie
kijk wat je ziet
nou even geen oordeel
doe dat nou niet

als een vlinder die fladdert
vol kleur en vol vuur,
geniet van het leven
en van de natuur

kijk zonder stempel
geen etiket
kijk onbevangen
dan zie je het:

“Waarom kunnen we niet naar
kinderen kijken zoals we naar de
natuur kijken, naar bijen, naar
vlinders.” (Janusz Korczak)

Jolijn Creutzberg (1962), studeerde
bedrijfskunde aan de RUG en is sinds 1994
zelfstandig ondernemer. In november 2012
startte ze met Van Hulley, een naaiatelier in
Groningen waar vrouwen met grote afstand
tot de arbeidsmarkt van een favoriete-maarversleten overhemd of van het miskoop-vanhet-jaar bloesje een boxershort maken. De
boxershorts worden gemaakt door vrouwen
die graag willen werken, maar nog niet de
benodigde papieren hebben voor hun ambitie
op de arbeidsmarkt. Bij Van Hulley doen ze
werkervaring op en volgen ze een opleiding.
Ze gaan anderhalve dag per week naar school
om zo hun entreebewijs voor het MBO te
halen. Dat brengt hen dichter bij het realiseren
van hun dromen. Ze worden hierbij intensief
begeleid door de gemeente en Van Hulley zelf.
Voor Jolijn is Van Hulley het realiseren van
haar dromen. “Van Hulley past precies in
deze tijd, waarin we meer aandacht hebben
voor duurzaamheid en voor verantwoorde
productie. De combinatie van een bijzonder
product dat een prachtige maatschappelijke
bijdrage levert, haalt het allerbeste uit mij.”

Talentherkenning en –ontwikkeling;
uitgaan van kansen en talenten in plaats van
problemen, dát is waar het deze GROND over
ging!
Voor een uitgebreid (foto)verslag van deze en
de andere GROND-en kunt u kijken op www.
hanze.nl/grond
De volgende GROND, met als thema
‘de Startende Leerkracht’ vindt plaats op
woensdag 9 november 2016.

Kennismaking met
programmeren
In samenwerking met de stichting Groningen Programmeert
heeft de Pabo kennismakingslessen programmeren ontwikkeld in
opdracht van Google Nederland.

les staat één thema centraal, waarbij de
leerlingen met de opgedane kennis van de
voorgaande lessen de vragen oplossen.
Computational thinking

Deze lessen laten de leerlingen van de
bovenbouw op speelse wijze kennismaken
met de concepten en termen die voorkomen
in het programmeren. Omdat niet alle
basisscholen genoeg computers of tablets
hebben om alle leerlingen tegelijkertijd
te laten werken, is gekozen voor een
lesmethode zonder computers.

eenvoudig spelletje tussen twee leerlingen
bij te houden. Zo leren ze al doende de vaak
abstracte concepten van het programmeren
kennen. Bij iedere les zijn extra opdrachten
beschreven voor leerlingen die weinig
moeite hebben met de reguliere lesstof.
Hiervoor is wel een computer nodig.

Actieve rol

Basisconcepten van het
programmeren

Elke les start met een korte introductie en
instructie door de leerkracht of gastdocent.
Daarna gaan de leerlingen zelfstandig of
in groepen aan de slag met opdrachten die
in het lesmateriaal beschreven zijn. Deze
opdrachten vragen een actieve rol van de
leerlingen. Zo bootsen ze bijvoorbeeld
een computer na door de scores van een

In de lessen staat de vaardigheid van het
programmeren voorop. Leerlingen leren
geen computertaal aan, maar maken
kennis met de basisconcepten van het
programmeren. Denk aan het duidelijk
noteren van code, het toepassen van
voorwaarden en herhalingen, de rol van
variabelen en het binair tellen. Bij elke

Leren programmeren,
nu MET computers!
Als vervolg op de lessen Programmeren in de klas, organiseert de Jonge Onderzoekers elke
vrijdagmiddag tot en met 24 juni, de cursus Leren Programmeren met Arduino. Leerlingen
uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier aan meedoen. Deelname is gratis. Leerlingen mogen hun
eigen laptop meenemen, maar kunnen ook een laptop lenen. De cursus vindt plaats bij het
Hogelandcollege, J.Cohenstraat 25 in Uithuizen.
Ga voor meer informatie naar www.djog.nl.
Opgeven kan via info@dejongeonderzoekers.nl.
Er is nog plek, dus geef je op!

Daarnaast ontwikkelen de kinderen
hun computational thinking, een term uit
het onderzoeksveld rondom het gebruik
van ICT op de basisschool. Computational
thinking houdt in dat leerlingen mentale
denkstrategieën aanleren, waardoor ze leren
om met de computer problemen op te lossen.
Zo verbeteren ze hun probleemoplossend
vermogen, ook in andere situaties.
Drie stappen

In principe kunnen leerkrachten direct aan
de slag met het lesmateriaal, maar in de
praktijk blijken ze het spannend te vinden
om dit meteen zelf te doen. Daarom verzorgt
de Pabo deze lessen in samenwerking met
Groningen Programmeert en de Jonge Onderzoekers.
In drie stappen worden leerkrachten

begeleid in het geven van de lessen. Een
gastdocent geeft de eerste les en komt terug
om de leerkracht te ondersteunen als deze
de tweede les geeft. De derde les verzorgt
de leerkracht zelf, met ondersteuning op
afroepbasis.
Het lesmateriaal is te vinden op de website:
www.hanze.nl/programmeren.

Nieuwe rubriek! Waar zijn ze
Op de middelbare school wist Ellis Hendriksen niet goed wat
ze wilde worden. Omdat het haar een leuke opleiding leek met
een brede basis, koos ze voor de Pabo. Daarna studeerde ze

Naam: Ellis Hendriksen

Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en ging ze
aan het werk bij Theater Benjamin. Tegenwoordig werkt ze in
Studiejaren: 1988 - 1992

Delfzijl bij IVAK de Cultuurfabriek.
Wat vond je het leukste onderdeel van
de studie?

‘Ik vond vakken als pedagogiek en
psychologie heel interessant. Mijn
afstudeerscriptie schreef ik samen met
studiegenoot en vriendin Marlies. We
analyseerden kinderboeken op stereotypen
en rolpatronen en vonden het schokkend
hoe cliché veel kinderboeken waren: meisjes
slaakten gilletjes en jongens sprongen stoer
over een sloot. Moeders kookten en vaders
sleutelden aan auto’s. Ik kan nog steeds geen
Jip en Janneke voorlezen zonder de Jips en
Jannekes om te draaien.’
Wat ben je na je studie gaan doen?

‘Na de RuG ben ik gaan werken bij theater
Benjamin. We maakten voorstellingen
voor het voortgezet onderwijs. Ik speelde
bijvoorbeeld mee in Game Over, een
voorstelling over pesten en dat was een hit
op scholen. We speelden het hele schooljaar
een paar voorstellingen per dag door heel
Nederland. In de vakanties trokken we door
het land om overal straattheater te spelen.
Dat was een geweldige tijd. Verder maakte
ik het lesmateriaal bij de voorstellingen,
zodat docenten het stuk met hun leerlingen
konden voorbereiden en nabespreken. Met

behulp van goed educatief materiaal heeft
een voorstelling meer impact.’
Wat is je huidige functie

‘Momenteel werk ik bij een Centrum voor
Kunst en Cultuur: IVAK de Cultuurfabriek
in Delfzijl als hoofd van de afdeling voor
Cultuuronderwijs. Wij ondersteunen scholen
op het gebied van muziek, beeldend, theater,
dans, erfgoed en media. Het is ontzettend
leuk werk, heel afwisselend, creatief en
uitdagend. Het allerleukste aan mijn
werk vind ik het bedenken van bijzondere
projecten. Zoals de Wensvlinders die we vorig
jaar met alle scholen uit Delfzijl hebben
gemaakt voor het Bevrijdingsfestival in
Groningen.
Of ons nieuwe project Begin de Week met Kunst.
Leerkrachten kunnen zich abonneren op dit
project, waarbij het draait om reflectie op
kunst. Wie zich aanmeldt op
www.ivak.net/begindeweek ontvangt
wekelijks een mail met daarin een link naar
een af beelding of filmpje van een kunstwerk
met daarbij een filosofische vraag. De
leerkracht kan de link openen op het digibord
en met de leerlingen het gesprek aangaan over
kunst. Leerkrachten uit heel Nederland en

daarbuiten hebben zich hiervoor aangemeld
en bespreken wekelijks met hun leerlingen
onze vragen op het gebied van muziek,
theater, dans en beeldende kunst.

Verder ben ik zelfstandig ondernemer
en bedenk en ontwikkel ik educatief
materiaal voor verschillende organisaties
en theatergroepen. Ook treed ik op als
presentator van evenementen, festivals en
andere bijeenkomsten.’

Druk & Dwars: hulp
Hoewel het gedrag van kinderen in Nederland de afgelopen
decennia niet is veranderd, wordt druk gedrag steeds vaker
ADHD genoemd, concludeerde de Gezondheidsraad vorig jaar.
ADHD wordt vaak neergezet als een aangeboren biologische
hersenstoornis, waarbij medicatie de beste oplossing is. Het
project Druk & Dwars wil hulp bieden zonder medicatie.
De stelling dat ADHD een aanwijsbare
stoornis is in de hersenen, is achterhaald.
Verreweg de meeste kinderen met ADHD
hebben geen afwijkende hersenen. Deze
kinderen hebben niet te weinig van een
bepaald stofje en hun hersengebieden zijn
niet kleiner. ADHD is een naam die we geven
aan problematisch hyperactief, impulsief
gedrag en concentratieproblemen. Dit gedrag
is het gevolg van een complex aan factoren.
Naast aanleg van het kind spelen zaken
als school, ouders, buurt en de veeleisende
maatschappij een rol.

hebben. Voor al deze kinderen is dit een
schadelijke aanpak.
Druk & Dwars: hoe werkt het?

Het onderzoeksteam van Druk & Dwars
geeft geen medicatie, maar wil de omgeving
van het kind versterken. Door ouders en
leerkrachten concrete handvatten te bieden
wil Druk & Dwars een bijdrage leveren
aan zorg op maat voor ieder kind en gezin;
specialistisch waar het moet, normaliserend
en laagdrempelig waar het kan. Ouders en
leerkrachten kunnen zich aanmelden via
www.drukendwars.nl.

Verspilling dure zorg

Druk & Dwars wil iets doen om onnodige
psychiatrische labels en behandelingen te
voorkomen. Veel van deze kinderen krijgen te
dure specialistische zorg voor steeds mildere
problematiek. Het almaar ruimer toepassen
van psychiatrische classificaties leidt er
bovendien toe dat kinderen met ernstige
problemen te lang op wachtlijsten staan,
omdat dure specialistische tijd en zorg naar
kinderen gaan die het eigenlijk niet nodig

Ouderbegeleiding

Tijdens zeven wekelijkse groepsbijeenkomsten
krijgen de ouders begeleiding. Het hoofddoel
is het vergroten van de vaardigheid en het
zelfvertrouwen van ouders in de omgang
met het hun kind. Er is aandacht voor het
vergroten van de draagkracht van ouders, het
verminderen van stress, het verbeteren van
de communicatie en het verminderen van
ongewenst gedrag van het kind.

Foto gemaakt tijdens de voorstelling De Vliegende Hollander door D. Woltinge

gebleven?
Huidige functie:
Hoofd afdeling Cultuuronderwijs
IVAK de Cultuurfabriek

Het uiltje dat (te) knap is
door Folkert Oldersma
Kandidaten gezocht!
Waar ben je gaan doen na de Pabo?
We zijn op zoek naar alumni die hun
verhaal aan ons willen vertellen. Wil
je laten weten hoe het je is vergaan
na de opleiding? Of weet je iemand
die bijzonder geschikt is voor deze
rubriek? We horen het graag via e-mail:
m.s.wiersma-reigwein@pl.hanze.nl.

Waar ben je het meest trots op?

‘Tijdens mijn studie combineerde ik theater
en onderwijs al en ik ben blij dat ik dit nog
steeds kan doen. Ik heb niet voor het een of
het ander hoeven kiezen. De laatste jaren
leg ik me toe op het maken van filmpjes,

geweldig om te doen. Het gebruik van
filmbeelden bij educatief materiaal is
ideaal en zeer effectief. Alle klassen hebben
tegenwoordig digiborden en leerlingen
kunnen goed informatie verwerken uit
beelden.’

Nieuw voorleesboek over
hoogbegaafdheid bij jonge kinderen
Het uiltje dat (te) knap is. Inderdaad, je kunt op heel jonge leeftijd al last hebben van het feit dat je erg intelligent bent. Folkert
Oldersma, docent Pedagogische Academie, heeft een voorleesboek geschreven over een intelligent uiltje dat hierdoor in de
problemen komt. Na het verhaal volgt een informatief deel over
hoogbegaafdheid bij jonge kinderen.
Het boek hoort bij een onderwijsprogramma voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong dat het Lectoraat Leren en Gedrag van de Hanzehogeschool Groningen heeft ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Groningen voegt het lectoraat hier nog een peuter- en
ouderprogramma aan toe. Dit programma bevat ook een vroegsignaleringsinstrument,
ideeën voor een aanpak gericht op talenten, ‘good-practices’-films en workshops voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
Wonderkinderen?

zonder medicatie
Leerkrachtbegeleiding

Leerkrachten vinden het vaak niet
gemakkelijk om met drukke kinderen
om te gaan. De methode Druk in de klas is
ontwikkeld door de internationaal erkende
afdeling Klinische Neuropsychologie van
de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze
methode is bedoeld voor alle leerkrachten
in het reguliere basisonderwijs – van groep
3 tot en met 8 - die te maken hebben met
druk, dwars en/of dromerig gedrag van

leerlingen. De handleiding is zo geschreven
dat de methode zonder verdere training in
de klas toegepast kan worden. Dankzij de
werkbladen en concrete voorbeelden is deze
methode toegankelijk en effectief. Het is wel
aan te raden dat één persoon op de school de
methode goed kent, bijvoorbeeld de intern
begeleider of de schoolpsycholoog. Deze kan
de leerkracht helpen om de methode in de
klas toe te passen.

Vaak wordt gedacht dat hoog intelligente kinderen wonderkinderen zijn, die alles kunnen,
nooit problemen hebben en altijd uitstekend presteren. Genieën vergelijkbaar met Einstein
of Leonardo da Vinci. Van die leerlingen waar de leerkracht er wel een klas vol van wil hebben,
want ze werken hard en presteren zo goed. De werkelijkheid is vaak totaal anders. Een groot
deel van de getalenteerde kinderen zit inderdaad lekker in hun vel. Echter, hoogbegaafdheid
kan wel degelijk schaduwzijden hebben, die zich op extreme wijze kunnen ontwikkelen,
zoals ongeremde driftaanvallen, algehele demotivatie (dropout) en zelfs de wens liever dood
te zijn.
Basisschool als bron van frustratie

Veel hoog intelligente kinderen hebben het moeilijk op de basisschool. Hun verwachtingen
over de school als interessante en uitdagende leerplek komen niet uit. Ze voelen zich vaak niet
begrepen door leeftijdsgenoten. De basisschool is vanaf de eerste dag een bron van frustratie.
De juf praat kinderachtig, de medeleerlingen begrijpen je niet. Je krijgt te horen dat je moet
ophouden met het eindeloos stellen van vragen. De juf zegt dat je geen antwoorden meer
mag geven omdat andere kinderen ook een kans moeten krijgen. Niemand heeft dezelfde
interesses als jij. Je voelt je anders, je voelt je buitengesloten. Waar moet je heen met je frustraties?
Feest van herkenning

Dit boek van Folkert Oldersma met prachtige illustraties van Marjolein Terwindt is een feest
van herkenning voor deze kinderen vanaf vier jaar. Het maakt de problemen waarmee ze
worstelen bespreekbaar. Uiltje Ove, hoofdpersoon in het boek, is een hoogvlieger. Daardoor
wordt hij niet begrepen, voelt hij zich anders dan de andere dieren. Op school, thuis, bij
het spelen. Het maakt hem verdrietig en boos. Buiten het bos ontmoet hij het mensenkind
Jonathan. Samen weten ze het bos te redden en dan blijkt hoogvlieger-zijn toch zo zijn voordelen te hebben.
Lotte Koning,
Projectleider ‘Druk en Dwars’

Het project Druk & Dwars is een gezamenlijk project van de Hanzehogeschool
Groningen en dan in het bijzonder het lectoraat Integraal jeugdbeleid van de
Pedagogische Academie, het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en de vier
noordelijke gemeenten Haren, Delfzijl, Groningen en Stadskanaal. Het project biedt
begeleiding aan ouders van kinderen tussen de vier en twaalf jaar, zonder diagnose
en vooralsnog zonder medicatie. Daarnaast biedt het project leerkrachtbegeleiding.
Basisscholen kunnen ook deelnemen aan het project. De leerkrachten van
deelnemende scholen kunnen een kosteloze training volgen.

Anders zijn bespreekbaar maken

Het is de bedoeling om naar aanleiding van het verhaal met intelligente jonge kinderen
zaken te bespreken waar zij mee zitten. Hoeveel herkennen zij in de belevenissen van het
uiltje Ove? Wat waren hun verwachtingen van de school? Hebben zij ook vaak het gevoel dat
andere kinderen hen niet begrijpen? Door zich met het uiltje te identificeren en de gebeurtenissen in het boek te bespreken, praten de kinderen eigenlijk over zichzelf.
Informatie

Het uiltje dat (te) knap is voor € 17,50 te bestellen bij www.levendleren.nl. Bestemd voor
kinderen vanaf circa vier jaar, onderbouw basisschool.
Het pakket voor peuters en ouders van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong is naar
verwachting medio 2016 gereed.

Opleidingsaanbod
post-hbo-opleidingen:
Leergang bewegingsonderwijs

Coördinator Rekenen

Startdatum:

Startdatum: Woensdag 5 oktober 2016
		Overige data wordt nader
bepaald

Woensdag 7 september 2016

Motorische Remedial Teaching

Startdatum:	Maandag 12 september 2016
(basismodule)
		Overige data wordt nader
bepaald
Met de muziek mee

Coördinator Taal

Startdatum: Vrijdag 4 november 2016
Overige data:	9 december, 20 januari,
17 februari, 17 maart, 21 april,
19 mei en 16 juni 2017

Startdatum:	Woensdag 28 september 2016
Cultuurbegeleider
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Startdatum:	Woensdag 28 september 2016
Coördinator opbrengstgericht werken

Startdatum:	Woensdag 21 september 2016
		Overige data wordt nader
bepaald
Nascholing bewegingsonderwijs

Startdatum:	Maandag 3 oktober 2016
Overige data:	24 oktober en 14 november

RAAK Publiek-project

Agenda:

Werken met autistische kinderen in de klas

8 juni 2016

16 november 2016

Sinds de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 hebben

Proefcollege Master Talentontwikkeling
& Diversiteit
www.hanze.nl/proefcollege

Betapunt Noord symposium
Thema: stimuleren en ontwikkelen van
talenten en W&T in de klas
www.betapuntnoord.nl

leerkrachten in het regulier primair onderwijs ook leerlingen in de
klas die meer zorg nodig hebben, zoals kinderen met een Autisme

16 juni 2016

Spectrum Stoornis (ASS). Het begeleiden en stimuleren van

Informatieavond voor professionals en
Bedrijven
(stand Atrium)
www.hanze.nl/informatieavond

deze leerlingen is een forse uitdaging. Daarom is sinds 1 maart
2016 een regionaal project van start gegaan om leerkrachten te
ondersteunen: het RAAK Publiek project.
Steeds meer leerlingen hebben speciale
onderwijsbehoeften en hun aantal groeit
snel. De helft van de leerlingen in het
cluster 4 onderwijs (voor kinderen met
psychiatrische stoornissen of ernstige
gedragsproblemen) is gediagnosticeerd met
ASS (Inspectie van het Onderwijs, 2013).
Leerkrachten in het regulier onderwijs
hebben de taak ervoor te zorgen dat deze
leerlingen voldoende leerresultaten behalen
en ‘mee kunnen komen’ met de rest van de
klas. Dat valt leerkrachten zwaar, omdat
ze hiervoor niet zijn opgeleid. Vaak voelen
ze zich onmachtig tijdens de lessen. Hoe
zorg je ervoor dat deze leerlingen het beste
uit zichzelf halen? Wat kun je doen om ze
zelfstandig te laten werken in de klas en
ze mee te laten komen met de rest? Hoe
voorkom je dat de andere leerlingen niet
ondersneeuwen?
TalentenKracht-werkwijze

Het RAAK Publiek project wil antwoord geven
op onder meer deze vragen uit de praktijk met
behulp van de TalentenKracht-werkwijze.
Leerkrachten leren welke strategieën ze
kunnen gebruiken in hun omgang met
leerlingen met ASS in de klas. Zo krijgen deze
leerlingen meer ruimte om hun talenten te
laten zien. De werkwijze is eerder met succes
toegepast bij andere doelgroepen.

Het creëren van een positieve talentenspiraal
staat centraal. Het doel is om leerkrachten
en leerlingen te helpen om hun verborgen
talenten te ontdekken. Wat zijn hun
positieve kanten en wat zijn verbeterpunten?
Vervolgens gaan leerkrachten in de klas aan
de slag met netwerkleren en video feedback
coaching. Uiteindelijk moet het project
meer kennis opleveren op de scholen, zodat
leerkrachten in staat zijn om in hun klas goed
om te gaan met leerlingen met ASS.
Aanbod verbeteren op de lange termijn

Na afloop van dit project hebben de betrokken
leerkrachten en scholen meer inzicht in
hun eigen vaardigheden en attitude bij het
werken met leerlingen met ASS. Ze kunnen de
methode netwerk-leren toepassen, zodat ze het
aanbod voor kinderen met ASS ook op de lange
termijn kunnen verbeteren. Een brede groep
scholen en het onderzoeksveld krijgt de kennis
die dit project oplevert aangereikt, onder
andere via websites en een nieuwsbrief. Verder
verrijkt de nieuwe kennis over het werken met
kinderen met ASS het curriculum van de Pabo
en toegepaste psychologie-opleidingen.
Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit autisme-project,
meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via
Doety de Vries, e-mail: d.y.de.vries@pl.hanze.nl.

Woensdag 9 november 2016

GRoninger ONDerwijsdag (GROND)
Thema: De Startende Leerkracht
www.hanze.nl/grond

Volg de Pedagogische
Academie op sociale media
facebook.com/pabowerkveld
@HanzePA
instagram.com/hanzepedagogischeacademie
Alumni Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen
www.hanze.nl/pedagogischeacademie

COLOFON
Uitgave:

Vormgeving:

Pedagogische Academie
Hanzehogeschool Groningen

Canon Nederland
Druk:

Teksten:
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Fotografie:
Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de schoolbesturen
van RENN4 Noord-Nederland, SCSOG Groningen en COG Assen, het lectoraat Leren
en Gedrag ingebed in het Lectoraat Integraal Jeugdbeleid (IJB), de Pedagogische
Academie en Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen,
Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en de onderzoeksafdeling
van RENN4. Carla Geveke, docent en senior onderzoeker. Doety de Vries, junior
onderzoeker en Henderien Steenbeek, lector Leren & Gedrag van de Pedagogische
Academie, sturen het project aan.

Zie vo
i n fo r m o r m e e r
at ie
we b s o n z e
it
h a n z e e:
.nl

Pepijn van den Broeke, Wouter Brem,
Shutterstock
Interviews en eindredactie:

Bureau Brouwers
Martine Wiersma-Reigwein, Stafbureau
Marketing & Communicatie,
Hanzehogeschool Groningen

Marnedrukkers
Oplage:

3000
Mei 2016
De werkveldkrant PArtner verschijnt
twee keer per jaar en is een uitgave
van de Pedagogische Academie van de
Hanzehogeschool Groningen. Neem
bij vragen of opmerkingen contact op
met Martine Wiersma-Reigwein via
telefoonnummer (050) 595 35 74 of e-mail
m.s.wiersma-reigwein@pl.hanze.nl.

