Naar meer inclusief onderwijs ook voor HB

Webinar 2-11-2021 voor SWV PO 30.06

Naar begaafd onderwijs

Intro

Praktische uitwerking naar inclusiviteit

• Tot 2014 Steunpunt hoogbegaafdheid Oss e.o.
• Vanaf 2014 pensioen en ZZP-er: Talent3XL
• Misschien verbaasd: voorvechter peergroeponderwijs?!

Workshop voor 30.06 via ZOOM
Dinsdag 2 november 2021 – 19:30 – 21:30

Betrokken bij opzet voltijds HB onderwijs Athena Oudewater, HBC De
Wereldwijzer Goes en Kwadraat Onderwijs in NO Nederland

•

Vanaf 2007 in totaal 18 bovenschoolse peergroepen opgestart

•

Nu nog elke 6 weken een pakket voor die peergroepen

•

Unieke kans gehad om “begaafd onderwijs” (verder) te ontwikkelen
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Al toen ik in Oss begon:
Wat goed is voor HB is
goed voor iedereen!

Intro
• En wie zijn jullie?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

•

Het omgekeerde geldt
niet helaas….

Leerkracht PO Onderbouw
Leerkracht PO Bovenbouw
Ik doe vooral mee als plusgroepbegeleider
IB –er PO

Student PABO
Anders
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Aanleiding workshop Desirée Houkema

Inhoud
• Intro
• Definities HB en passend (Prowise Connect)

3 pijlers

• Waar sta je nu (Breakout rooms en Prowise Connect)

1.

• Kansen (Prowise Connect)

Ga uit van het talent, niet van wat er
niet is

2.

Ieder kind zijn eigen oplossing

• Afronding (Breakout rooms)

3.

Ga uit van brede ontwikkeling
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Passend onderwijs voor een hoogbegaafd kind?!

Wat is HB?
Wat is passend?

Hoogbegaafde kinderen?

A. De 2,3 % kinderen met een IQ van 130 of meer
B. De 20% kinderen met Citoscores van I op BL en R&W
C. De kinderen met speciale kenmerken zoals perfectionisme
D. De kinderen die meer uitdaging nodig hebben
E. De kinderen die heel creatief denken
F. De kinderen die bijna alles hebben wat hierboven staat
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Passend onderwijs voor elk kind?!

Passend onderwijs voor hoogpresterende én hoogbegaafde kinderen!

Vygotski: Alle kinderen hebben uitdaging nodig:
Onderwijs in hun zone van naaste ontwikkeling
Leren dus door de begeleiding van een leerkracht!
Verschillen:
Getalsmatig
Eigenschappen
Onderwijs behoeften
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Wat is passend voor hoogbegaafde kinderen?
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Wat is passend voor hoogbegaafde kinderen?
Top 3 minst gekozen

Link naar YouTube filmpje:

https://youtu.be/I26OMwdXJuc
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25%

65 Een gesprekje met de meester of juf over hoe ik mij voel.

21%

55 Een gesprekje met de meester of juf over mijn interesses.

20%

51 Een klas mogen overslaan.
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Klik op de link om naar het YouTube filmpje te gaan!

Jan van Nuland – www.talent3XL.nl
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Deci & Ryan voor HP/HB: samenvatting

Autonomie

Heeft het je interesse?
Mag een eigen aanpak?
Of toch EDI??

Waar sta je nu?
Motivatie

Binding

Competentie

Gevoel dat je gezien en gehoord
wordt: kennen ze je voorkeuren,
houden ze er rekening mee?
Peers?
Opdrachten die motiveren?

Vertrouwen dat je het kunt
met de geboden hulp:
Growth Mindset?
Krijg opdrachten in je ZNO?

Hoe ver zijn we met inclusief onderwijs?

Wat zie je als
mogelijke
volgende
stap?
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Welke stap
zie je nog
helemaal
niet voor
je?

Uitwisselen
Gedachten
Over voorafgaande
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Begaafd onderwijs, hoe dan?
Deze zomer vielen voor mij de puzzelstukjes in elkaar en dat werd ondersteund door deze twee boeken:

<-Aug. 2021: “Hoe dan”: drie visies / stadia

Kansen

–

Onderwijs voor begaafde leerlingen

–

Onderwijs voor allen uitgaande van hun talenten (Gardner e.d.)

–

Begaafd onderwijs voor allen door differentiëren

Aug. 2021: “Alle leerlingen bij de les” ->
–

Jan van Nuland – www.talent3XL.nl

Begaafd onderwijs voor alle leerlingen o.a. door
loslaten leerstofjaarklassensysteem
“optimaliserend onderwijs” (Ton Mooij)
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De weg naar “begaafd” onderwijs

•

Webinar 2-11-2021 voor SWV PO 30.06

Drie pijlers praktisch naar inclusiever Onderwijs HP/HB

Missie: Alle kinderen uit wijk of dorp samen naar school, ook HB

•

Visie: Wij willen dat bereiken door “begaafd” onderwijs,
omdat wij geloven dat dat goed is voor álle kinderen

•

Strategie: ander gereedschap dan methodeboekjes per
leeftijd, omdat we ook leerstof overstijgende doelen
nastreven: andere organisatievormen en didactiek

3 Pijlers, wat is het sterkste punt van jouw school?

Jan van Nuland – www.talent3XL.nl
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Drie pijlers praktisch naar inclusiever Onderwijs HP/HB
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Praktische stappen : Kindgesprek
• Leer het kind en zijn behoeften kennen door
echt te luisteren: echt gezien worden
• Elke week feedback
• Pas praktische organisatievormen toe, zoals
hier op de Fonkeling in Berghem

Link naar YouTube filmpje: https://youtu.be/89BbteiLOmE
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Praktische stappen : Samenwerkend Onderzoekend & Ontwerpend leren
Te beginnen bij wereldverkenning in kernconcepten

•
•
•
•
•

Goede voorbeelden te over (Wetenschaps Knooppunten)
Maar slechte ook! (Commercieel, “pleasen”, sturend?!)
Zie verderop: dieper denken

Voer het stap voor stap in: zie leidraad
Kan al bij de kleuters…..

https://youtu.be/5PZ5301tDos

https://www.youtube.com/watch?v=E5KnhCDypXk

Klik op de link om naar het YouTube filmpje te gaan!

Klik op de links om naar de YouTube filmpjes te gaan!

Praktische stappen : Rekenen Anders

Praktische stappen : Persoonlijk doel

• Meer samenhang: daardoor minder stappen
• Minder verschillende onderwerpen in één week

• Basissof

• Meer zelf nadenken: dieper begrip

• Leerstof overstijgende
doelen

• Echte verdieping met zelfde onderwerp
• Meer aandacht voor getalbeeld
• Meer verwoorden, minder schrijven
• Meer samenwerken

• Tops en tips in gesprek
• Elke week feedback

• Persoonlijk oefendoel en plan
• Geen sterrenaanpak, geen vaste groepen
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Praktische stappen : leren door nieuwsgierigheid: Intrinsieke motivatie
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Praktische stappen : leren door nieuwsgierigheid: Intrinsieke motivatie

• Bedenk inspirerende startactiviteiten bij thema
• Verdiep jezelf in het thema: voorbeeldfunctie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filmpje bekijken
Tekening bekijken
Dier of plant bekijken
Voorwerpen bekijken
Brief aan de klas lezen
Naar buiten om te kijken
Proefje doen, kijken wat er gebeurt
Spelen met spullen: wat gebeurt er
Uitwisselen in tweetallen: sta op, hand op, duo, wissel uit

Praktische stappen : Zelf denken: Vraag Formuleren Techniek (QFT)
De focus is: Bedenk voor je school een haalbare
volgende stap richting begaafd onderwijs

1.Waar denk je allemaal aan? Schrijf het op en stop
niet met nadenken tot de tijd om is (5 min.)
Gebruik de vraagwoorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom
of hoe

2.Indelen: Zet een ‘i’ bij een idee en een ‘p’ bij een
probleem waar je aan dacht. (5 minuten)

Jan van Nuland – www.talent3XL.nl

Afronding
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Praktische stappen : Zelf denken: Vraag Formuleren Techniek (QFT)
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Aanbevelingen tot slot
Het gaat met kleine stapjes,

De focus is: Bedenk voor je school een haalbare
volgende stap richting begaafd onderwijs

inspiratie moet komen van stip op de horizon!

1.Waar denk je allemaal aan? Schrijf het op en stop
niet met nadenken tot de tijd om is (5 min.)

• Evenwicht leuk / lastig = leerzaam

Gebruik de vraagwoorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom
of hoe

2.Indelen: Zet een ‘i’ bij een idee en een ‘p’ bij een
probleem waar je aan dacht. (5 minuten)
3.Verbeteren: Bedenk samen met je maatje(s) voor
problemen ideeën, en kijk of bij ideeën misschien
problemen te verwachten zijn (5 min.)
4. Kiezen: Maak een top 4** door de cijfers 1, 2, 3
en 4 voor de ideeën te zetten. Doe dat samen met je
maatje(s) (5 minuten)

• Evenwicht structuur / vrijheid = autonomie
• Evenwicht inspanning leraar / inspanning leerling = minder werkdruk
Maar..
• Zolang je onderwijs nog niet echt “begaafd” is, is
onderwijs voor begaafde kinderen (HP&HB)echt een must!
• Peercontact (voor HB) zal altijd nodig blijven!
Link naar YouTube filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=MJVSVgch4cQ

Klik op de link om naar het YouTube filmpje te gaan!

En….
■

We passen deze uitgangspunten “begaafd onderwijs” toe
bij de Dubbelklik Peergroepen en de Dolfijn Peergroepen

■

Bedankt voor jullie aandacht en inbreng

■

Vragen en opmerkingen: jan@talent3xl.nl

■

Meer info: www.talent3xl.nl

Klik op de links om naar betreffende pagina te gaan!
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