
 

 
Uitgangspunten Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: 

Doel / Focus • Methode is 
uitgangspunt 

• Opbrengst onderwijs: 
weinig fouten op 
toetsen. 

 

• Methode is uitgangspunt. • Naast wat de methode biedt, 
ook aandacht voor 
persoonsvorming en bredere 
ontwikkeldoelen. 

• Leer- en ontwikkelbehoeften 
van leerlingen krijgen al wat 
aandacht. 

• Bredere ontwikkeldoelen 
nemen grote plaats in, 
daarom zijn ontwikkel- en 
leerbehoeften van leerlingen 
een belangrijke bron voor de 
lesinhoud. 

• Methode is bron voor doelen; 
daarnaast krijgt de leerstof 
een bredere context om 
ontwikkeling mogelijk te 
maken. 

• Brede ontwikkeldoelen staan centraal. 

• Ontwikkel- en leerbehoeften van de leerlingen 
zijn leidend.  

• De leerstof is daarbij zowel doel als bijdrage 
aan en voertuig voor de totale ontwikkeling. 
 

Pedagogiek • Leraar vertelt leerling 
hoe de wereld in 
elkaar zit en schrijft de 
regels voor. 

• Leraar is 
eindverantwoordelijk, 
maakt de keuzes in de 
lesstof. 

• Leraar organiseert en 
stuurt en zet leerlingen aan 
tot denken.  

• Leraar bevordert reflectie 
van kinderen. 

• Organisatie en evaluatie 
nog vooral klassikaal. 

• Leraar organiseert en stuurt 
en zet leerlingen aan tot 
denken.  

• Leerlingen 
medeverantwoordelijk, 
gedeeld eigenaarschap door 
formatieve evaluatie 

• Coachingsgesprekken 

• De leraar is naast kennisbron 
vooral mentor en 
ondersteunt in die rol het 
leerproces van de leerlingen.  

• Leerlingen in grote lijnen al 
eigenaar van eigen 
leerproces. 

• Betrokkenheid zowel door 
vorm als inhoud. 

• Leraar als coach.  
• Zelfsturing en eigenaarschap als leidend 

principe  

• Onderzoekend leren als start. 

• Leerlingen gaan met anderen aan de slag 
vanuit eigen interesse en behoefte. 

• Motivatie en betrokkenheid vooral door 
inhoud. 

Didactiek • Directe 
instructiemodel als 
effectieve instructie. 

• Vaste leerstofordening 
en aanpak, die geen 
rekening houdt met de 
voorkennis van 
leerlingen. 

• Coöperatieve 
werkvormen als 
middel om de les 
aantrekkelijker te 
maken. 

• Summatieve evaluatie 
leidend. 

• Directe instructiemodel als 
werkwijze om globaal 
ruimte te geven aan 
verschillen. 

• Variatie in vormaspecten 
belangrijker dan 
inhoudelijke variatie 

• Structurele inzet van 
coöperatieve werkvormen 
wordt naast middel om 
leerlingen te activeren ook 
ingezet om samenwerkend 
leren te stimuleren. 
 

• Minder rigide omgang met 
directe instructie en met de 
vaste indeling van leerlingen. 

• Aandacht voor de werking 
van het brein. 

• Groeiende aandacht voor het 
vakinhoudelijke leerproces en 
voor de rol van metacognitie 
(leren leren) 

• Coöperatieve werkvormen 
om leerlingen te activeren en 
samenwerkend leren te 
ontwikkelen 

• Inzet digitale software als 
oefenmiddel. 

• Geen gebruik van het directe 
instructiemodel, noch van 
een driedeling van de groep. 

• Coöperatieve werkvormen 
structureel onderdeel van het 
oefenproces  

• Rekening houden met de 
werking van het brein 

• Veel aandacht voor het 
leerproces en voor leren 
leren (metacognitie) 

• Mogelijkheid om instructie te 
kiezen of over te slaan 

• Digitale software is 
beschikbaar. 

• Actieve, onderzoekende introductie van 
nieuwe onderwerpen. 

• Leerlingen kiezen zelf of en hoe ze gerichte 
instructie willen ontvangen: van een leraar, 
van een medeleerling of via een andere manier 
zoals een instructiefilm. 

• Veel aandacht voor de effectiviteit van het 
leerproces en bewust inzetten van 
samenwerkingsvormen en van metacognitie.  

• Feedback en open vragen zijn gericht op 
leerproces en de inhoudelijke diepgang, niet 
zozeer op het antwoord.  

• Selectief gebruik digitale oefenmogelijkheden  

Leerstof • Leerstof in methode is 
leidend als 
gemeenschappelijke 
ontwikkelroute. 

• Leerstof in methode is 
leidend als 
gemeenschappelijke 
ontwikkelroute. 

• Aanpassingen naar (drie) 
niveaus waarop leerlingen 
zijn ingedeeld. 

• Er wordt vrij met de methode 
omgegaan. 

• Leraren maken beredeneerde 
eigen keuzes uit het aanbod 
in de methode. 

• Leerstoflijnen zijn meer 
leidend dan het 
activiteitenaanbod. 

• Het onderwijs in de 
afzonderlijke vakken wordt 
binnen een thematische 
aanpak aangeboden.  

• Aandacht voor de balans 
betekenisvol – zinvol. 

• Concreet handelen, onderzoeken en ervaren 
zijn het startpunt voor leerprocessen bij 
rekenen, taal en wereldoriëntatie.  

• Leerstof is verbonden met het overkoepelende 
thema en afgestemd op de voorkennis, 
talenten en behoeften van de leerlingen 

• Werken vanuit de samenhang tussen 
betekenisvol en zinvol. 



 
 

 

Opdracht analyse en richting 
A. Kijk naar het bovenstaande schema en omcirkel bij elke dimensie de items die het meest overeenkomen met jouw beeld van hoe jullie nu werken. 

B. Geef bij elke dimensie ook aan waar je uit zou willen komen.  

Kom je bij A. en B. in tijdnood, beperk je dan tot de eerste vier dimensies. 

C. Vergelijk je analyse met een collega en wissel ook uit waar je uit zou willen komen en waarom. 

Organisatiemodel Variant 1: 
Leerstofjaarklassensysteem 

 Variant 2: 
Groepsdoorbrekend werken 

 Variant 3: 
Unitonderwijs 

Organisatie • Zwaartepunt bij klassikaal 
onderwijs 

• Elke groep een eigen rooster. 
Roostertijden hoeven niet aan te 
sluiten op andere groepen 

• Zelfstandig werken binnen vast 
differentiatiemodel met drie 
subgroepen. 

 • Basisvaardigheden groepsdoorbrekend op 
‘niveau’  

• Zelfstandig werken en weektaak om 
zelfstandigheid te bevorderen  

• Wereldoriëntatie thematisch groepsdoorbrekend 

 • Meer leraren samen met onderwijsassistent verantwoordelijk 
voor totale unit. Daarbinnen flexibele taakverdeling en 

• Thuis- of mentorgroepen binnen een verticaal of horizontaal 
groter geheel, al dan niet met leeftijdsspreiding 

• Basisvaardigheden op basis van leerstofdoelen in flexibele/ 
wisselende subgroepen. 

• Wereldoriëntatie thematisch  

• Zelfstandig (alleen en samen) oefenen met eigen doelen (bv. via 
weektaak) om eigenaarschap te bevorderen 

 

Differentiatie • Differentiatiemodellen om 
verschillen tussen kinderen te 
compenseren, volgens de 
gebruikte methode 

• Digitale middelen als (aanvullend) 
oefenmateriaal. 

 • Werken op niveau door groepsdoorbrekende 
niveaugroepen. wat vaak neerkomt op 
leerjaarniveau, al dan niet in combinatie met 
verwachte referentieniveau 
 

 • Uitdagende, adaptieve, werkelijke en  digitale leeromgeving 
waarin kinderen zelf doelen kunnen kiezen 

• Leerlingen volgen eigen leerlijn 
Werken met een portfolio per deelgebied, vanuit eigenaarschap. 

Toetsen  • Naast de methodetoetsen ook 
genormeerde summatieve toetsen 
om niveau van leerlingen te 
vergelijken met landelijk beeld. 

 • Genormeerde adaptieve toetsen. 

• Vaak formatieve evaluatie. 

 • Portfolio geeft per deelgebied inzicht in ontwikkeling van de 
leerling.- leerling levert bewijs van bereikte doelen 

• Beperkt gebruik standaardtoetsen: slechts om jaarlijks landelijke 
vergelijking te kunnen maken. 

Rapportage • Alle kinderen een standaard 
rapport. 

 • Adaptief rapport met behulp van leerlijnen.  • Adaptief (digitaal) rapport met behulp van leerstofdoelen of een 
ouders-kind-leraargesprek adhv het portfolio. 

• Leerlingen leveren zelf bewijs van beheersing van kennis of 
vaardigheden. 


