


Even voorstellen               En jullie?????

- Inge Schimmel

- comPACT

https://ikwiluitdaging.nl/


✓ Welke ingrediënten zijn in opvoeding en onderwijs nodig om te 
functioneren in de maatschappij van de toekomst?

✓ Welke wetenschappelijk bewezen ingrediënten  dragen daaraan bij? 
✓ Voor alle leerlingen 
✓ Hoe leid je kinderen op tot zelfdenkende, kritische volwassen mensen 

met een onderzoekende houding?
✓ Voor alle leerlingen, maar zeker ook voor meer- en hoogbegaafde 

leerling een uitdaging
✓ Nu al toepasbaar in je dagelijkse onderwijspraktijk
✓ Leerlingen én leerkrachten worden enthousiast en nieuwsgierig 
✓ Talenten van alle leerlingen gaan verrassen  

Wat weet je straks?



Talenten Voeden

https://ikwiluitdaging.nl/






✓ Pedagogie: de ontwikkeling van een sterke kennisbasis bij leerlingen
✓ Bildung: begeleiden van persoonlijke ontwikkeling en vorming
✓ Kwalificatie: ontwikkelen van arbeidsmarktvaardigheden
✓ Socialisatie: ontwikkelen van vaardigheden en houdingen die horen bij 

burgerschap

Taken van onderwijs



kennisoverdracht, 
liefst via directe 
instructie

meer onderzoekende 
werkvormen, waarbij 
leerlingen via 
bijvoorbeeld eigen 
onderzoek, 
informatie zoeken en 
projectmatig werken 
verdiepende kennis 
opdoen en 
denkvaardigheden 
oefenen



Piaget, Vygotsky, Bruner, Montessori, Bloom



✓ Alle genoemde kwaliteiten zijn bij iedere leerling tot op zekere hoogte te 
ontwikkelen zijn. 

✓ En overigens ook bij leerkrachten! 
✓ Deze kwaliteiten binnen allerlei domeinen en contexten kunnen worden 

ontwikkeld
✓ Zij weerspiegelen de belangrijkste achterliggende leerling kwaliteiten die 

nodig zijn om op diverse terreinen, vakken of inhouden te groeien en een 
leven lang flexibel te participeren in een veranderende maatschappij

Belangrijke aanname bij Talenten Voeden





Maak een lijst van alle dingen die je kunt bedenken die onzichtbaar zijn



✓ Koeien geven geen melk maar limonade. Wat zou er dan gebeuren??

Stel je voor………..



Het belang van verbreden en verdiepen









Kennis als basis, maar ook toegepast

✓ Kennis en begrip voorbij de traditionele disciplines

✓ Kennis en begrip voorbij de losse vakgebieden

✓ Kennis en begrip voorbij het eigen regionale perspectief

✓ Kennis en begrip voorbij de schoolse lesinhoud

✓ Kennis en begrip voorbij de inhoud die voorgeschreven is





Vaardigheden

https://www.uu.nl/sites/default/files/saz_excellentiebevordering_door_middel_van_onderzoekend_en_ontwerpend_leren1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L9LdKAvlErM




✓ Gebruik vooraf een planformulier voor jezelf
✓ Rubriceer samen met de kinderen de vragen (opzoek-, onderzoek- en

ontwerpvragen
✓ Geef de kinderen een duidelijke structeer bij het beantwoorden van de 

vragen
✓ Hoe mogen zij hun antwoorden publiceren? Voer dit gefaseerd in en geef

duidelijke richtlijnen
✓ Doe wat past, bij njopuw leerlingen, bij de groep, bij jou ‘en binnen de 

school
✓ Ga samen met de kinderen het experiment aan en stuur bij waar nodig

Waar let je op bij onderzoekend en ontwerpend 
leren?

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/OZ%201%20BRAINSTORMFORMULIER%20-%20LEERKRACHT.pdf
https://woepp.nl/materiaal/


https://www.generationdiscover.nl/primair-onderwijs/bright-ideas-challenge






Houdingen

De Theory of Planned Behavior (Icek Ajzen) hoe 

motivatie beïnvloeden door bewust aandacht te 

besteden aan de volgende achterliggende attitude-

onderdelen:





✓ Positieve wederzijdse afhankelijkheid
✓ Stimulerende interactie
✓ Individuele verantwoording
✓ Goed gebruik van sociale vaardigheden
✓ Reflecteren op het groepsproces



Zelfbeelden

Positief groeibesef:

✓ Inspanning zien als voorwaarde voor leren 

✓ Omarmen van uitdagingen. 

✓ Volhouden bij tegenslag

✓ Openstaan voor kritiek en feedback. 

✓ Kunnen leren van en geïnspireerd raken door het succes van anderen. 



Hoe stimuleer je dit??

✓ Wees je bewust van je eigen overtuigingen over 

ontwikkeling

✓ Maak leerlingen bewust van het belang van hun 

eigen overtuigingen

✓ Creëer ruimte voor fouten en opnieuw proberen

✓ Leer kinderen dat ze hun hersens kunnen trainen

✓ Geef feedback en complimenten die gericht zijn op 

proces en op groei

✓ Biedt structuur, humor, vriendelijkheid en 

rechtvaardigheid



Motivatie: willen kunnen en willen presteren



Hoe ga je morgen aan de slag??

✓ Start de dag met een vraag. Neem daarvoor bv Grej of the day

✓ Kies een standaard les of onderwerp en maak daar een les 

onderzoekend en/of ontwerpend leren van

✓ Doe een denktank

✓ Zet kinderen aan het denken en stimuleer een actieve, onderzoekende 

houding

✓ Veel succes!!








