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Inhoudsopgave

VOORWOORD
Een jaar geleden begon de minor Exemplarisch onderwijs. Daardoor kwam het afstuderen binnen de
minor ook steeds dichterbij. Met het schrijven van dit voorwoord is het alweer achter de rug. De tijd
is erg snel gegaan, maar er is ondertussen wel hard gewerkt.
Zoals de titel aangeeft gaat deze scriptie over de begeleiding bij het geven van Exemplarisch
onderwijs. Begeleiding in het basisonderwijs is een belangrijk thema. Er is al veel over geschreven is
en er zijn verschillende inwerkplannen beschikbaar. Begeleiding bij het geven van Exemplarisch
onderwijs vraagt toch net weer andere vaardigheden en net wat meer energie van leerkrachten dan
de ‘reguliere’ begeleiding bij nieuwe leerkrachten. Een belangrijk onderwerp dus, niet alleen bij het
concept Exemplarisch onderwijs, maar bij alle onderwijsconcepten.
Het maken van deze scriptie heb ik met veel plezier gedaan en heeft me veel nieuwe inzichten
opgeleverd. Inzichten op het gebied van Exemplarisch onderwijs in de dagelijkse praktijk van de
basisschool, een stukje geschiedenis van een school over de invoering van Exemplarisch onderwijs,
maar ook inzichten over de begeleiding van nieuwe leerkrachten en wat daarbij belangrijk is.
Deze scriptie heb ik alleen gemaakt, maar er zijn heel wat mensen die mij geholpen hebben en die wil
ik allemaal heel hartelijk bedanken.
Als eerste wil ik de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland en dan met name het VAT onderwijskunst
hartelijk bedanken voor het geven van een afstudeeropdracht. Maar ook voor de begeleiding, tips,
adviezen en tijd die zij voor mij vrijgemaakt hebben.
Daarnaast wil ik het team en de directeur bedanken voor het meewerken aan het onderzoek. Hetzij
door het geven van een interview of door het invullen van een enquête, maar ook door
belangstelling te tonen voor mijn afstudeeronderzoek.
Ook bedank ik mevrouw Reijnoudt die mij uitstekend heeft begeleid bij het maken van deze scriptie.
Op alle momenten van de week kon ik met vragen terecht via de mail of tijdens een gesprek.
Feedback kwam vaak snel, dat zorgde ervoor dat het afstuderen soepel verliep. Ook het vertrouwen
wat zij in mij had waardeer ik erg.
Als laatste wil ik medestudenten en bekenden bedanken voor de hulp die zij mij op een bepaalde
manier gegeven hebben.
Tot slot hoop ik dat deze scriptie niet alleen waardevol is voor de Eben-Haëzerschool in OudBeijerland maar dat er ook door andere scholen gebruik gemaakt van kan worden.
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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING
1.1 INLEIDING OP HET THEMA
De ene school beschrijft in de schoolgids uitvoerig waarom ze volgens bepaalde manieren lesgeven;
een andere school beschrijft een concept waar zij voor gekozen hebben en wat dit voor invloed heeft
op het les geven en krijgen; weer een andere school geeft aan dat ze aan het nadenken zijn hoe ze de
huidige ontwikkelingen in het onderwijs een goede plaats kunnen geven op hun basisschool. En die
zaken raken precies de kern van het onderzoek wat in dit document beschreven wordt. In deze
scriptie ga ik aan de slag met een vraagstuk rondom nieuwe leerkrachten die volgens een bepaald
onderwijsconcept of bepaalde onderwijsontwikkelingen les moeten gaan geven. In dit geval
Exemplarisch onderwijs.
Als een school volgens de principes van Exemplarisch onderwijs les geeft, en nieuwe leerkrachten
aanneemt, dan wordt er van die leerkrachten verwacht dat ze dat ook doen. Vaak weten die
leerkrachten niet veel van Exemplarisch onderwijs af en moet dat dus aan hen worden uitgelegd. Dit
is aan de orde op de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland die lesgeeft volgens de principes van
Exemplarisch onderwijs. Dit wordt gedaan door een aantal keer in een schooljaar een exempel uit te
voeren in de klas. Maar ook door de manier waarop bij andere vakken gesprekken gevoerd worden.
Dat is namelijk terug te leiden naar het neo-socratisch gesprek, wat bij Exemplarisch onderwijs veel
wordt gebruikt.
Er zijn niet veel scholen die lesgeven volgens Exemplarisch onderwijs. Op de meeste scholen zal het
probleem, dat hierboven kort is weergegeven, dan ook niet voorkomen. Maar het probleem zie je
eigenlijk in bredere zin wel terug op heel veel scholen. Dan krijg je het vraagstuk hoe scholen nieuwe
leerkrachten inwerken als de school in een bepaalde ontwikkeling staat. En hoe zorg je ervoor dat
leerkrachten niet met een achterstand het jaar gaan beginnen als een school volgens een bepaalde
visie onderwijs geeft? Dat is eigenlijk waar mijn probleemstelling uit voortkomt.
Voor een onderzoek is een onderwerp met een daarbij behorende onderzoeksvraag nodig. Dat wordt
in dit hoofdstuk beschreven. Als eerste komt de aanleiding voor het praktijkprobleem aan de orde.
Vervolgens wil ik de hoofd- en deelvragen beschrijven, de doelstelling van mijn onderzoek en tot slot
de relevantie.

1.2 AANLEIDING
Vanuit Driestar Hogeschool heb ik voor de minor Exemplarisch Onderwijs de opdracht gekregen om
een afstudeeronderzoek uit te voeren. Hiervoor is een praktijkprobleem nodig. Tijdens het
brainstormen over een onderwerp heb ik de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland benaderd. Deze
school was mijn lio-stageschool en werkt volgens de principes van Exemplarisch onderwijs. Zij gaven
aan dat ze vooral zaten met de vraag: Hoe bereik je als school dat nieuwe collega’s goed
Exemplarisch onderwijs geven? Dit vond ik een hele interessante vraag om mee aan de slag te gaan.
De aanleiding komt dus direct uit praktijk en is een probleem waar deze school elk jaar tegenaan
loopt. De school heeft graag dat er een inwerkplan komt voor nieuwe leerkrachten op het gebied van
Exemplarisch onderwijs. En dat wil ik gaan ontwerpen in mijn onderzoek.
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Het probleem waar we dus mee te maken hebben is dat er geen inwerkplan is op de EbenHaëzerschool om nieuwe leerkrachten goed Exemplarisch onderwijs te laten geven. De school wil
daarom graag dat er een inwerkplan wordt ontworpen, wat duidelijk beschrijft hoe een nieuwe
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1.3 HOOFDVRAAG EN DEELVRAGEN

leerkracht ingewerkt kan worden. Dit kan dan ingezet worden wanneer er een nieuwe leerkracht
aangenomen wordt die weinig of geen kennis en ervaring heeft met Exemplarisch onderwijs. De
hoofdvraag waar ik in dit onderzoek mee aan de slag ga is: Hoe ziet een inwerkplan op het gebied van
Exemplarisch onderwijs eruit voor nieuwe leerkrachten op de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland?
Om een antwoord te kunnen formuleren op deze hoofdvraag heb ik een aantal deelvragen
opgesteld.
1. Welke kennis en vaardigheden worden er op leerkrachtniveau gevraagd vanuit de principes
van Exemplarisch onderwijs?
2. Wat wordt er gevraagd van de leerkrachten op de Eben-Haëzerschool door de directie en het
VeranderTeam onderwijskunst op het gebied van Exemplarisch onderwijs?
3. Wat vinden de huidige ervaren leerkrachten van de Eben-Haëzerschool dat er zeker in het
inwerkplan een plaats moet krijgen?
4. Welke zaken nemen een belangrijke plaats in bij het inwerken van nieuwe leerkrachten?
5. Wat zijn de ontwerpeisen die van belang zijn bij het ontwerpen van een inwerkplan?

1.4 DOELSTELLING
De doelstelling van het onderzoek is het ontwerpen van een inwerkplan op het gebied van
Exemplarisch onderwijs. Een aantal doelen die ik met het onderzoek wil bereiken zijn:
I.
Een inwerkplan maken op het gebied van Exemplarisch onderwijs voor nieuwe leerkrachten;
II.
Weten wat haalbaar is voor de school aan activiteiten en feedback;
III.
De belangrijkste uitgangspunten van Exemplarisch onderwijs in zicht hebben om te
verwerken in het inwerkplan;
IV.
Wat belangrijke punten zijn die in een inwerkplan moeten voorkomen.

1.5 RELEVANTIE

Pagina

10

Dit ontwerponderzoek is als eerste zeer relevant voor de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland. Zij
lopen elk jaar tegen het probleem aan dat ze niet goed weten hoe ze nieuwe leerkrachten moeten
begeleiden om goed Exemplarisch onderwijs te geven. Daar willen ze verandering in brengen met
behulp van een inwerkplan. De school heeft er een aantal jaren geleden voor gekozen om te werken
volgens de principes van Exemplarisch onderwijs, en wil dit graag voort blijven zetten. Dan heb je als
school wel nodig dat nieuwe leerkrachten kennis en ervaring opdoen met Exemplarisch onderwijs. En
dat de huidige leerkrachten hun kennis niet verliezen. Het inwerkplan zal dus ook de huidige
leerkrachten betrekken in het proces. Op die manier heeft het eigenlijk twee functies. Namelijk
nieuwe leerkrachten inwerken op het gebied van Exemplarisch onderwijs en de kennis van de
huidige leerkrachten opfrissen over Exemplarisch onderwijs.
Ten tweede is dit ontwerponderzoek ook belangrijk voor andere scholen die Exemplarisch onderwijs
geven en dit ook met nieuwe leerkrachten willen voortzetten. Als laatste is het onderzoek voor alle
scholen van belang die lesgeven volgens een concept, bepaalde visie of ontwikkeling. Door de inhoud
en opzet van het inwerkplan krijgen zij tips en mogelijkheden aangereikt om een concept, visie of
ontwikkeling duidelijk te maken aan nieuwe leerkrachten. En hen te begeleiden bij het toepassen in
de praktijk.

Hoofdstuk 1 | Inleiding

HOOFSTUK 2 | THEORETISCH KADER
2.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk wil ik een overzicht geven van alle relevante literatuur die ik gevonden heb voor mijn
praktijkonderzoek. Als eerste wil ik begrippen en kenmerken bespreken die duidelijk maken wat
Exemplarisch onderwijs is. Vervolgens wil ik zaken bespreken die belangrijk zijn als het gaat over het
inwerken van nieuwe leerkrachten. Dit hoofdstuk wil ik afsluiten met een samenvatting van de
hoofdpunten.

2.2 KENNIS EN VAARDIGHEDEN OP HET GEBIED VAN EXEMPLARISCH ONDERWIJS

Hoofstuk 2 | Theoretisch kader
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2.2.1 GENETISCH
Het woord genetisch is afgeleid van het Griekse woord ‘gignomai.’ Bij genese gaat het om de
wordende mens (Wagenschein, Verstehen lehren, 1997). Binnen het onderwijs is zowel de pedagogiek als
de didactiek betrokken op de ‘wordende’ leerling. Leerkrachten houden zich voornamelijk bezig met
de manier waarop kennis in kinderen kan groeien en tot ontwikkeling kan komen. Bij genetisch
onderwijs gaat er het vooral om dat leerlingen niet alleen kennis van iets krijgen. Maar juist gaan
begrijpen wat de context is waarin het staat. Het gaat niet alleen om de grote thema’s, maar om de
essentiële zaken binnen een vakgebied (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Door alle methodes in het onderwijs is er vaak geen tijd om leerlingen in te wijden in de betekenissen
en geheimen van een vakgebied. Wagenschein vindt dat leerkrachten niet te snel klaar moeten staan
met antwoorden en uitleg. Leerkrachten moeten keuzes maken met wat ze wel en niet aan de
leerlingen aanbieden. Leerlingen moeten geen houding krijgen van: ‘zegt u maar wat we moeten
doen’. Maar leerlingen moeten eerst de gelegenheid krijgen om zelf na te denken en op onderzoek
uit te gaan (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). We moeten verschijnselen benaderen als vragende
mensen. In de praktijk wordt er vaak niet meer gekeken door kinderen. Kinderen horen alleen nog
maar wat de leerkrachten denken en vinden, zonder dat ze eerst zelf het verschijnsel hebben
waargenomen. Genetisch onderwijs komt pas tot zijn recht wanneer kinderen door een verrassend
verschijnsel worden geraakt en ook de gelegenheid krijgen om dit waar te nemen (Kalkman, Veldman,
Kool, & Reijnoudt, 2005, p. 23). Bij de ontmoeting met een verschijnsel is het van belang dat er als het
ware een vonk overspringt naar de leerlingen. Ze moeten objectief kunnen waarnemen met al hun
zintuigen. Hierbij moet het onderwijs gericht zijn op de ontwikkeling van het inzicht en begrip van de
leerlingen. Een belangrijk punt bij genetisch onderwijs is dat de lerende uitgedaagd zou moeten
worden door de verbazing die het verschijnsel oproept. Die verbazing en verwondering zorgt voor
een intrinsieke motivatie om meer te weten te komen.
Kenmerkend voor het werk en denken van Wagenschein is: leerlingen vertrouwd maken met de
wereld om hen heen (Kalkman & Buck, 2007;2012). Daar heb je leerkrachten voor nodig die het aandurven
om samen met hun leerlingen de grenzen van hun vakgebied te verkennen en indien nodig deze
grenzen over durven gaan (Kalkman & Buck, 2007;2012). Het startpunt voor het leerproces komt dus vaak
uit de omringende werkelijkheid van de leerlingen. De ontmoeting met de verschijnselen uit de
werkelijkheid zorgen voor een grote betrokkenheid op het onderwerp. Kennis is pas echte kennis als
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Belangrijke begrippen bij Exemplarisch onderwijs zijn: genetisch, socratisch, exemplarisch en
esthetisch. De begrippen genetisch, socratisch en exemplarisch komen bij Martin Wagenschein
(1896-1988) vandaan (Wagenschein, Verstehen lehren, 1997, p. 75), hij wordt gezien als de grondlegger van
Exemplarisch onderwijs.
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het verworven is langs een weg van waarnemen, onderzoeken en ontdekken (Kalkman, Veldman, Kool, &
Reijnoudt, 2005). Genetisch onderwijs is heel belangrijk. Het gevaar is namelijk aanwezig dat kinderen
zich niet meer verbinden kunnen met de werkelijkheid om hen heen. Voor het christelijk onderwijs is
dat gevaar dubbel. Want als leerlingen zich niet meer kunnen verbinden aan de werkelijkheid om hen
heen, kunnen ze zich niet meer binden aan Gods werkelijkheid.
Samengevat zijn er volgens Wagenschein drie kwaliteiten van genetisch onderwijs (Wagenschein,
Verstehen lehren, 1997, p. 113):
1. Genetisch onderwijs probeert ‘Einwurzelung’ (wroeten) mogelijk te maken, omdat dan pas
vorming plaatsvindt;
2. Genetisch onderwijs begint met actief onderzoeken, ontdekken en kritisch uitproberen.
Hiermee geeft het een betrouwbaar beeld van de manier waarop de wetenschap
functioneert;
3. Genetisch onderwijs maakt gebruik van het aangeboren denk- en leerplezier dat kinderen
bezitten. Hierdoor is het intensief, maar succesvol.
2.2.2 SOCRATISCH
Het woord socratisch krijgt een plaats binnen het exemplarisch onderwijs door het socratisch
gesprek. Het doel van het socratisch gesprek is dat de deelnemers inzicht krijgen, dat ze hun eigen
geest vinden. Dat is wat anders dan dat er kennis wordt overgebracht via de zintuiglijke waarneming
door een ander (Grundlagen des Sokratischen Gesprächs , 2012). Tijdens een socratisch gesprek heeft de
leerkracht een terughoudende rol. De leerkracht houdt nauwkeurig de leerlingen in de gaten, om te
kijken of de leerling ook echt begrijpen waar ze mee bezig zijn (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Het is dan niet vreemd als er tijdens de les vertraagd moet worden, dit zal vaker aan de orde zijn dan
dat er gehaast moet worden. Bij het socratisch gesprek worden lastige vragen niet omzeild doordat
de leerkracht door- en navraagt. Ook is het belangrijk dat je als leerkracht de leerlingen op hun
gemak stelt. Dat er vertrouwen is van de leerkracht in de leerlingen en dat dit ook door de leerlingen
gemerkt wordt. Voor een goed gesprek heeft Wagenschein in zijn tijd een aantal regels opgesteld die
hij zelf ook gebruikte (Wagenschein, 1985) .
 Bij het gesprek zit iedereen die deelneemt aan het gesprek in de kring om met elkaar vragen
en problemen op te lossen;
 Iedereen die wat zegt wordt serieus genomen. Het maakt niet uit als het tegenwerpingen zijn
of als iemand onzeker of hakkelend iets vertelt. Hierbij is het belangrijk dat er niet door
elkaar wordt gepraat en niet steeds via de leerkracht. Het is juist de bedoeling dat men met
elkaar in gesprek komt en op het verschijnsel of probleem is gericht;
 Iedereen in de groep moet zich verantwoordelijk voelen voor iedereen. Iedereen moet het
begrijpen, dus bij elke stap wordt er aan elkaar vertelt wat er gedacht en gedaan wordt.
Als het gesprek volgens bovenstaande regels wordt uitgevoerd zorgt dat ervoor dat het zelfstandig
denken gestimuleerd wordt. En dat zelfstandige denken, in combinatie met het gezamenlijke
gesprek, leidt uiteindelijk tot de vaktaal. In het socratisch gesprek heb je concentratie en
slagvaardigheid aan de ene kant, openheid, geduldig afwachten en de dingen in rust waarnemen aan
de andere kant (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Wagenschein heeft bij het socratisch gesprek zich laten inspireren door de ideeën van Leonard
Nelson daarover. Eigenlijk moeten we het daarom neo-socratisch gesprek noemen. Want Bij Nelson,
en dus het neo-socratische gesprek, ging het om meerdere personen die met elkaar in gesprek
waren. Als het binnen Exemplarisch onderwijs gaat over het socratisch gesprek wordt daar het neo-
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socratisch gesprek mee bedoeld. Bij het socratisch gesprek zijn vijf punten die Nelson van belang
vindt (Grundlagen des Sokratischen Gesprächs , 2012): vriendelijkheid, discipline, geduld, mogelijkheid tot
zelfkritiek en kritische tolerantie.
Bij het socratisch gesprek is de gespreksleider er op gericht dat de dialoog tussen de deelnemers
bevorderd wordt. Het is hierbij de bedoeling dat de deelnemers dan op elkaar gericht zijn en niet op
de gespreksleider (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Het gesprek is dan gericht op het onderwerp
en het vormen van een eigen mening wordt daardoor gestimuleerd. Zoals Wagenschein een aantal
regels heeft opgesteld voor het socratisch gesprek, heeft Nelson een aantal kenmerken die volgens
hem in het gesprek gezien moeten worden. Het gesprek zegt hij, moet levendig zijn, duidelijk zijn,
afwisseling, waarachtigheid, onderscheidingsvermogen en overtuigingskracht (Kalkman, Veldman, Kool, &
Reijnoudt, 2005, p. 37).
Het gesprek speelt dus bij Exemplarisch onderwijs een grote rol. Dit komt omdat in het gesprek een
ontmoeting plaatsvindt. Je ontmoet namelijk de gedachten van de ander, je wordt opgescherpt door
de vragen van de ander en je wordt uitgedaagd om je eigen gedachten scherper te formuleren en je
argumenten te onderbouwen. In het gesprek gaat het ook echt ergens over. Inhoudelijk gaat het
erom dat er een zinvolle ontmoeting wordt gerealiseerd tussen leerkrachten, leerlingen en
betekenisvolle verschijnselen in de schepping (Studulski, 2013). Niet de leerkracht, maar de leerlingen
zijn een vat vol wijsheid. En het is de taak van de leerkracht om die kennis los te maken en te laten
delen met de andere leerlingen (Binnendijk, 2015). Palmer zegt hierover: ‘Good teaching comes not
from technique, but from the integrity of the teacher’ (Palmer & Scribner, 2007).
Omdat het gesprek een grote rol speelt tijdens Exemplarisch onderwijs is het voor de leerlingen
belangrijk dat ze weten welke regels er gelden tijdens een gesprek. Op de Eben-Haëzerschool in OudBeijerland worden de gespreksregels van Taalfontein gebruikt (Leeuw, 2011):
1. Wacht tot de ander is uitgepraat;
2. Blijf bij het onderwerp;
3. Luister goed naar wat anderen zeggen;
4. Sluit aan bij wat anderen hebben gezegd;
5. Als je een ander niet begrijpt, vraag dan uitleg;
6. Praat duidelijk en goed verstaanbaar;
7. Vertel wat je wilt zeggen in een logische volgorde.
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2.2.3 EXEMPLARISCH
Het begrip exemplarisch heeft betrekking op betekenisvolle onderwerpen (Exemplarisch onderwijs). Als
Wagenschein wil uitleggen wat Exemplarisch onderwijs nu precies is, doet hij dat met een uitspraak
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Om het begrip socratisch af te sluiten volgen hier een aantal kernwoorden op een rijtje: ontmoeting,
leren kennen, het gaat ergens over, vergroten en verdiepen van inzicht, het vraagt om kritische
concentratie, het gaat om gestage groei, het zet in op de vrijheid van het denken, ergens is deze
vrijheid begrensd, het taalgebruik ontwikkelt zich van eenvoudig naar abstract, de goede vraag op
het goede moment en het is goed voor ontwikkeling van kinderen (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt,
2005). Een cirkel van deelnemers leidt het gesprek, ervaring in het eigen leven en geduld is het
uitgangspunt (Grundlagen des Sokratischen Gesprächs , 2012). Niet streven naar het juiste antwoord, zet in
op de vaardigheid om de eigen gedachten te structureren en om het denken bewust in te zetten als
dat nodig is (Filosoferen met kinderen, 2009).
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van Leonardo: ‘Wer zur Quelle gehen kan, der gehe nicht zum Wassertopf’ (Wagenschein, Verstehen
lehren, 1997, p. 27). Het onderwijs moet zich richten op het wezenlijke, op het betekenisvolle. Het moet
diepgaand zijn, waarbij de centrale vraagstelling de dragende factor in het geheel is. Die centrale
vraagstelling brengt de leerlingen bij een bredere context en laat die context meebewegen, die
context moet oplichten.
Wagenschein legt heel erg de nadruk op de totaliteit van de mens. Bij een centrale vraagstelling
moet hier alleen de context van het vakgebied oplichten. Maar ook de maatschappelijke en culturele
context met de daarbij behorende gedachtewereld moet zichtbaar gemaakt worden. Existentiële
ervaringen zijn bij Exemplarisch onderwijs van belang, want bij zulke ervaringen is de hele
persoonlijkheid betrokken. Het is dus van belang dat er een echte ontmoeting plaatsvindt. Die komt
tot stand door een goede openingsvraag, ook wel ‘Einstieg’ genoemd (instap). Voorkennis is niet
perse nodig om met een probleemstelling aan de slag te gaan. Exemplarische dingen zijn
‘voorbeeldig’ voor andere terreinen. Met een exempel kun je ook andere terreinen beheersen
(Binnendijk, 2015). Lang niet alle onderwerpen en thema’s zijn geschikt om op een exemplarische
manier te behandelen. Kalkman beschrijft een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
Hierbij neemt hij een uitgebreide beschrijving van professor Schulze ter hand (Kalkman B. , Comenius en
onderwijskunst, 1999):
 Een exempel is een samenhangende thematische eenheid, waarin een betekenisvol
fenomeen centraal staat. Een exempel is in tijd begrensd, denk bijvoorbeeld aan 10-15 uur;
 Een exempel opent voor de leerlingen niet alleen een fenomeen, maar ook een cultureel
landschap wat daaraan gekoppeld is;
 In een exempel wordt een gezamenlijke leerervaring in de geschiedenis van de mensheid
nagegaan. Niet als het ophalen van een herinnering, maar als herhaling en herbeleving. En
dan gaat het vooral om het actualiseren van de geschiedenis. Het gaat dus niet om de
historie, maar om de genese (wording);
 Een exempel moet de leerlingen uitnodigen tot zelfwerkzaamheid en de gelegenheid bieden
om heel persoonlijke ervaringen op te doen;
 Een exempel brengt enthousiasme, interesse en de bereidheid om zich verder in een
onderwerp te verdiepen met zich mee. Het exempel levert daarvoor de benodigdheden. Een
van de doelen is dat het geleerde in de persoon binnendringt. Niet alleen in het geheugen of
de herinnering, maar ook in de fantasie en het gevoel;
 Een exempel is transparant en daardoor fascineert het. De centrale probleemstelling in een
exempel opent nieuwe uitzichtpunten die fascineren.
Aan systematisch leergangen in het onderwijs heeft Wagenschein niets. Exemplarisch onderwijs is
het tegenovergestelde van specialismen (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Wagenschein zegt: ‘Je
moet niet alles onderwijzen, maar enkel die dingen die er toe doen’ (Binnendijk, 2015). Hij stelt voor
om een langere periode elke dag een aantal uur aan hetzelfde thema te werken. Door een langere
tijd met een onderwerp bezig te zijn zal de betrokkenheid en de diepgang van het leerproces
toenemen. Exemplarisch onderwijs valt dus niet te combineren met elk uur een andere les, want dan
komt die betrokkenheid op de inhoud niet tot stand (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Wat staat er nu centraal bij Exemplarisch onderwijs? ‘Centraal staat dat de leerlingen in de
gelegenheid gesteld worden zeer basale, maar evenzeer existentiële leerervaringen op te doen aan
een inhoud, die hun inzicht geeft, in de meest elementaire principes van het onderwerp waarmee ze
op dat moment bezig zijn. Deze ervaring beroert mensen, omdat ze de samenhang tussen de dingen
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ontdekken en zich er vanaf dat moment innerlijk mee verbonden weten’ (Kalkman, Veldman, Kool, &
Reijnoudt, 2005, p. 49). Exemplarisch onderwijs vraagt dus een totaal andere manier van denken en
kijken naar het onderwijs. Het is namelijk tegen het alleen maar weten van feiten. En het gaat om de
persoonlijke vorming van de leerling en niet om het volgen van alleen de methoden. Ook is
Exemplarisch onderwijs niet iets voor bijzondere gelegenheden of bijzondere scholen. Het is voor
veel leerlingen de meest natuurlijke vorm van onderwijs (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Om als leerkracht Exemplarisch onderwijs te kunnen geven, moet er eerst wat gebeuren.
Leerkrachten moeten eerst op een andere manier leren denken en werken. En in de praktijk moet
het zich bewijzen. ‘Het hart van ons onderwijs moet zijn: een manier van werken te vinden waarbij
degenen die onderwijzen steeds minder onderwijzen, maar degenen die leren (de leerlingen) steeds
meer leren’ (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005, p. 54).
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2.2.5 OPBOUW EXEMPEL
In de voorgaande paragrafen is een aantal keer het woord exempel gevallen. Ook de eisen van een
exempel zijn al aan bod geweest. Maar een exempel heeft ook een bepaalde opbouw. Jan Veldman
definieert de opbouw van een exempel als volgt: ‘Een didactische structuur die van tevoren als een
onderwijsontwerp gereed ligt en die voor de docent als leidraad dient bij zijn genetisch-Exemplarisch
onderwijs. Deze structuur heeft naar zijn vormgeving een opbouw die ontleend is aan de kunsten.
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2.2.4 ESTHETISCH
Als laatste het woord esthetisch, ook wel de dramaturgische dimensie genoemd. Bij esthetisch gaat
het erom dat de leerkracht zich bewust is van de pedagogische uitwerking van de leersituaties. Het
onderwijs wordt in scene gezet: verhalen, beeldrijke taal en andere kunstvormen zijn belangrijk bij
het ontwerpen van dit onderwijs (Ende, 2013).
De esthetische dimensie verwijst naar het belang van kunstzinnige vormgeving van het onderwijs
(Exemplarisch onderwijs). Het gaat hierbij om een gevoeligheid om over dingen door te denken, te
fantaseren, zich mee te laten voeren. Het is het vermogen om gedachten te verbinden bij het maken
van vergelijkingen tussen het abstracte en het concrete. Eigenlijk gaat het om een spel tussen
fantasie en werkelijkheid, om de ontwikkeling van de zintuiglijke gevoeligheid met de hele
menselijkheid (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Volgens meneer Veldman wordt de esthetische
dimensie in de werkelijkheid gerekend tot het terrein waarop de mens de verticale richting van de
dingen kan ervaren. Voor de christen krijgen alle dingen hun esthetische zingeving in het perspectief
van God en Zijn Woord. Situaties met gevoelens, stemmingen of associaties horen tot het esthetische
(Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Exemplarisch onderwijs wil het esthetisch leren weer in het middelpunt zetten. Het gaat dan om
onderwijzen wat een kunstig, subtiel, suggestief, illusoir spel is, vol nuances tussen de leerkracht en
de leerlingen (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Vaak weten we van tevoren niet precies welke
aanpak bij welk kind het beste is. Daarom is een breed scala aan ervaringen betekenisvol. Hier zien
we de pedagoog Pestalozzi om de hoek komen met zijn ideaal: leren met hoofd, hart en handen.
Maar bij Exemplarisch onderwijs begint het wel bij het hart (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Een exempel bij Exemplarisch onderwijs gaat bij voorkeur uit van een reële hoofdpersoon. De
leerlingen kunnen zich dan met diegene identificeren. Hierdoor raken ze in de ban van het verhaal en
de dingen die de hoofdpersoon wil gaan doen, willen de leerlingen ook doen. Op die manier worden
ze in het spel opgenomen en spelen ze met de werkelijkheid en hun verbeelding. Dat is de
esthetische dimensie bij Exemplarisch onderwijs (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).

Woorden als ouverture, thema, handeling en finale zijn de gangbare begrippen om de fasen in het
exempel van elkaar de onderscheiden’ (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005, pp. 70,71). Een exempel is
opgebouwd uit acten of hoofdstukken. Alle acten van een exempel bij elkaar beslaan ongeveer 10-20
lesuren.
Opening - ouverture
Elke nieuwe act heeft iets nieuws te bieden vanuit een onverwachte invalshoek. Een pakkende
openingszet is vaak het begin. Tijdens die opening, die ouverture wordt genoemd, wordt het
probleem neergezet, maar er worden nog geen oplossingen aangedragen. De opening moet
zorgvuldig en goed doordacht neergezet worden. Tijdens de opening is het de bedoeling dat de
leerlingen worden uitgedaagd en dat ze willen weten hoe het zit (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt,
2005).
Hoofdstukken - acten
Exemplarisch onderwijs wordt vaak aangeboden in de vorm van een verhaal. Een verhaal stuurt de
verbeelding van de leerlingen in een bepaalde richting. Ze worden dan onderdeel van het verhaal.
Hierbij komt dat er ook vaak een persoon centraal staat, uit wiens perspectief allerlei dingen
gebeuren. De manier van vragen, gebaseerd op het socratisch gesprek, doet een grote vraag op het
denken en inlevingsvermogen van de kinderen. Hierbij wordt de fantasie gebruikt als stimulerende
factor tot leren (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Bijna aan het einde van een exempel zit de
catastrofe of anticlimax. Successen worden afgewisseld door tegenslagen. Door een catastrofe in de
verhaallijn worden de leerlingen weer opnieuw gemotiveerd en gestimuleerd. Het verloop van het
exempel krijgt dan even een duwtje in de rug. Denk wel goed na of het niet te heftig wordt voor de
leerlingen, want in dat geval is het beter om het desbetreffende thema niet te behandelen (Kalkman,
Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
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Slot - finale
Het slot, de finale, is vaak het lastigste deel van een exempel. Alle verschillende onderdelen die in het
exempel naar voren zijn gekomen moeten hier bij elkaar komen.
Voor de leerlingen is het duidelijk als de structuur van een exempel zichtbaar wordt gemaakt. Dit kan
door bij elk hoofdstuk, achteraf, een vel papier op te hangen met het verloop erop. Of door de
gemaakte materialen een geordende plaats te geven. Zo kunnen de leerlingen het verhaal in hun
gedachten nog eens naar voren halen en terugdenken aan wat ze allemaal al gehoord en gezien
hebben (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
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Schematische weergave
Hieronder volgt een schematische weergave van de verloop van een exempel uit het Handboek voor
Onderwijskunst (2005).
Ouverture
Act 1
Act 2
Act 3
Finale
(titel)
(titel)
(titel)
(titel)
(titel)
Het thema wordt Het verhaal
Het verhaal
De catastrofe.
De ontvouwing
ontvouwen.
neemt een
ontwikkelt zich
van het vraagstuk
aanvang.
tot een climax.
naar een slot toe.
1.1 De centrale
2.1 Een
3.1 Vanuit een
4.1 Het verhaal
5.1 Een op het
vraag: verbazing
hoofdpersoon
andere dimensie
wordt afgebroken kind gerichte
oproepend
dient zich aan
kijken de
en dit stelt de
thematiek. Een
fenomeen dat het (of:) Het
kinderen naar het kinderen voor
synthese van dat
hele exempel
hoofdthema
hoofdthema.
een bijna
wat samen (door
inzichtelijk kan
wordt
onoplosbaar
analyse) ontdekt
maken.
ontvouwen.
3.2 deelthema
probleem.
en geleerd is.
3.3 deelthema
1.2 deelthema
2.2 deelthema
4.2 deelthema
5.2 deelthema
1.3 deelthema
2.3 deelthema
4.3 deelthema
5.3 deelthema

2.3 BEGELEIDING NIEUWE WERKNEMERS IN DE SCHOOL
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2.3.2 DE WAARDE VAN BEGELEIDING VOOR DE WERKNEMER EN DE SCHOOL
Goede begeleiding is belangrijk voor het functioneren van alle nieuwe werknemers. Begeleiding zorgt
voor zekerheid en ondersteuning en het is bevorderlijk voor het tempo waarin nieuwe leraren
ingroeien in de cultuur en het onderwijssysteem van de school (Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de
school, 2010). Het is onmisbaar voor beginnende/nieuwe leerkrachten dat ze op een gepaste manier
worden geleid en begeleid. Een kwart van de beginnende leerkrachten, verlaat in de eerste vijf jaar
het onderwijs. Dit komt omdat zij niet voldoende begeleid worden (Ministerie van Onderwijs, 2014). Er
moet ook een goede overweging gemaakt worden welke vorm van begeleiding het meest geschikt is.
En tussen de nieuwe leerkrachten en hun begeleiders moeten duidelijke afspraken gemaakt worden
over de concrete aanpak (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). Als er een plan wordt opgesteld om
nieuwe leerkrachten te begeleiden moet er een duidelijk doel zijn. Dit doel kan zijn: ‘aan de nieuwe
leerkracht opvang en ondersteuning bieden die aansluit bij zijn (start-)bekwaamheid en ervaring en
die zodanig is dat de nieuwe leerkracht zich kan ontwikkelen tot een vakbekwame, ervaren
leerkracht’ (Ordelman, 2004).
Goede begeleiding bevordert dat nieuwe leerkrachten goed functioneren. Ook kan de aandacht voor
begeleiding van nieuwe leraren de aandacht voor begeleiding van alle andere werknemers oproepen.
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2.3.1 WAT IS BEGELEIDING?
Begeleiden betekent vergezellen, de ondersteunende partij spelen (muziek) en adviserend, steunend
medewerken (Van Dale Uitgevers, 2011). De betekenis van het woord begeleiding wordt eigenlijk pas
duidelijk als we weten in welke context het staat. Als we het hebben over het begeleiden van
beginnende docenten bedoelen we daar vaak met raad en daad bijstaan, helpen bij problemen. Als
schoolleiders ontwikkelingsprocessen begeleiden in hun school, moeten er veranderingen worden
gestimuleerd en ondersteund. De betekenis van begeleiden bestaat uit alle variaties tussen aan de
ene kant stimuleren en helpen en aan de andere kant sturen en controleren (Fonderie-Tierie &
Hendriksen, 1998).

Volgens een onderzoek van het SCO-Kohnstamminstituut zijn er 6 belangrijke voorwaarden voor het
succesvol realiseren van een begeleidingssysteem voor beginnende leerkrachten (Begeleiding van
(nieuwe) werknemers in de school, 2010):
1. Een schoolcultuur die gericht is op professionele ontwikkeling. Professionele ontwikkeling is
dan de norm voor alle leerkrachten;
2. Een beleid op het gebied van begeleiding. Er zijn begeleidingsplannen en –overeenkomsten.
Ook is er een systematische aanpak die duidelijkheid biedt, maar er ook voor zorgt dat
afspraken worden nagekomen;
3. Professionaliteit en beschikbaarheid van begeleiders;
4. De visie op de relatie tussen begeleiding en beoordeling; In de beginfase moet er nog geen
sprake zijn van beoordeling door de begeleider;
5. Beschikbaarheid van faciliteiten, voor bijvoorbeeld begeleiding;
6. Organisatorische randvoorwaarden. Grote klassen, meerdere locaties vormen
belemmeringen.
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2.3.3 FASEN IN DE BEGELEIDING
Fase 1 - Opvang
De begeleiding van nieuwe leerkrachten kan verdeeld worden in twee fasen (Ordelman, 2004). In de
eerste fase gaat het om opvang. Dit beslaat de eerste introductie op de school en duurt ongeveer
twee maanden. Een inwerkplan kan voordat het besproken wordt met de nieuwe leerkracht al
toegezonden worden. Dan kan de nieuwe leerkracht het doornemen voordat het eerste gesprek
plaatsvindt. In het eerste gesprek wordt het inwerkplan doorgenomen en van daaruit worden er
afspraken gemaakt. Hierbij moeten duidelijk de verwachtingen richting de nieuwe leerkracht bekend
worden gemaakt. Dan kun je denken aan de tijd die het inwerken beslaat, wat verwacht de school,
wat verwacht de leerkracht, wat zijn de behoeften van de leerkracht, etc. (Ordelman, 2004).
De nadruk ligt in deze eerste fase vooral op informatieoverdracht. Aan het eind van deze fase kan
een klassenbezoek worden gedaan met daarop aansluitend een gesprek (Ordelman, 2004). In het
inwerkplan moet staan wat de leerkracht van te voren moet doen voordat het eerste gesprek
gevoerd wordt. Voor de nieuwe leerkracht is het ook van belang dat de namen van de personen die
bij de begeleiding betrokken zijn bekend worden gemaakt. Zo weet de nieuwe leerkracht op wie hij
in eerste instantie terug kan vallen.
Een zeer belangrijk punt van begeleiding bij een nieuwe leerkracht is een alert en open oor en oog
van directie en de betrokken begeleider voor de ervaringen van de leerkracht (Ordelman, 2004).
Fase 2 - Ondersteuning
In de tweede fase gaat het om ondersteuning en begeleiding. Het gaat dan vooral om inhoudelijke
ondersteuning. Voor een goede ondersteuning is het belangrijk dat deze aansluit bij de ervaring van
de nieuwe leerkracht, maar ook gericht is op een gemakkelijk ingroeien in de nieuwe situatie
(Ordelman, 2004).
In deze tweede fase is de aandacht gericht op de ontwikkeling van inzicht, kennis, vaardigheden en
attitude. De drie kernwoorden voor deze fase zijn: informatie, demonstratie en overleg (Ordelman,
2004). Net als in de eerste fase, is ook in de tweede fase ruimte voor gesprekken. Tijdens die
gesprekken is het belangrijk dat er genoeg tijd is voor de ervaringen en vragen van de nieuwe
leerkracht. De gesprekken moeten gericht zijn op luisteren, evaluatie, waardering en bespreking van
knel-en verbeterpunten (Ordelman, 2004).
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2.3.4 VERSCHILLENDE VORMEN VAN BEGELEIDING
Als er nieuwe werknemers worden aangenomen op een (basis)school, is het belangrijk om die
werknemers zo te begeleiden, dat ze uiteindelijk voldoen aan de eisen die het beroep stelt (Begeleiding
van (nieuwe) werknemers in de school, 2010). Dat zorgt er namelijk voor dat de kwaliteit van het onderwijs
beter wordt. Goede begeleiding zorgt voor twee zaken: als eerste het optimaliseren van het
werkproces; als tweede is het voor een nieuwe werknemer ook fijn om te horen dat er collega’s zijn
die vaak met dezelfde soort problemen te maken hebben.
Er zijn verschillende vormen van begeleiding (Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school, 2010). De
meest voorkomende methoden zijn supervisie, intervisie, mentoraat, collegiale consultatie, coaching,
werkoverleg (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998) en lesbezoek (Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998).
Supervisie
‘Supervisie is een methode waarmee systematisch leren aan ervaring wordt beoogd, meer bepaald
aan praktijkervaring, die door mensen wordt opgedaan in hun concreet beroepsmatig handelen. Er
wordt op geregelde tijdstippen een ‘leergesprek’ georganiseerd, waarin werkervaringen door de
betrokkene (op dat moment de ‘supervisant’) worden nageproefd. Dit gebeurt onder deskundige
begeleiding van een ‘supervisor’. De Supervisant bereidt zich persoonlijk op dit leerzaam
samenspreken voor en verwerkt het achteraf. Dit alles moet mogelijk maken
(handelingsgeoriënteerd leren) dat hij zich beter voelt in zijn beroepsvel en dat zijn beroepsmatig
functioneren wordt geoptimaliseerd’ (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). Supervisie is vooral gericht
op het eigen leerproces (Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998). Bij supervisie staat leren aan ervaring
centraal. Maar van vele ervaringen worden we niet automatisch wijzer. Ervaring alleen is dus niet
voldoende. Het is belangrijk dat aan die ervaring ook reflectie wordt verbonden. Het proces van leren
aan ervaring wordt vaak voorgesteld als een cyclus. Kolb heeft een leermodel gemaakt, waarin dat
leren aan ervaring duidelijk wordt (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998).

Concreet
ervaren

Actief
experimenteren

Reflectief
observeren
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conceptualiseren
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Het is bij de cyclus niet van belang waar je begint, maar wel alle stadia moeten doorlopen worden.
Dan kun je spreken van leren aan ervaring. Als er meer plaats komt voor ervaring, dan moet niet het
leren aan theorie weggestopt worden. Zowel leren aan ervaring als leren aan theorie zijn belangrijke
paden waarlangs mensen kunnen leren (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). Siegers heeft een
methodiek bedacht die gericht is op het integreren van theorie en ervaringen in de concrete praktijk
(Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998). Die methode ziet er als volgt uit:
beroep

concrete
werksituaties
handelen

persoon

denken

voelen
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In supervisie wordt onderscheid gemaakt in twee niveaus. De integratie op het eerste niveau gaat
over de samenhang tussen denken, voelen en handelen. De praktijk leert dat leerkrachten vaak het
denken en het handelen globaal onder woorden brengen, maar het voelen onderbelicht wordt.
Tijdens een gesprek tussen de supervisor en een docent wordt een ervaring besproken. Die situatie
wordt dan als het ware onder de microscoop gelegd. Door de juiste interventies van de supervisor
wordt de leerkracht gestimuleerd tot een innerlijke dialoog over mogelijke opties tot handelen. En
daarbij worden denken en voelen met elkaar verbonden en moet het handelen in overeenstemming
hiermee zijn (Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998).
Integratie op het tweede niveau gaat over het ontwikkelen van samenhang tussen persoon, beroep
en methodiek binnen een concrete werksituatie. De bereidheid om de eigen subjectieve theorieën te
onderzoeken en te herzien, draagt bij aan een veranderende beroepsidentiteit als een leerkracht erin
slaagt nieuwe inzichten tot uitdrukking te brengen in professioneel handelen (Fonderie-Tierie &
Hendriksen, 1998).
Intervisie
Collega-werknemers komen in een groep bij elkaar om aan de hand van persoonlijke leervragen
samen op hun functioneren te reflecteren en het eigen functioneren te analyseren. Deze methode is
gericht op het verkrijgen van meer inzicht (Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998). ‘Intervisie is een op leren
gerichte en daartoe gestructureerde vorm van systematische uitwisseling van werkervaring en van
gezamenlijke reflectie daarop door professionelen, met het oog op een beter functioneren in hun
beroepsrol, ten bate van hun cliënten’ (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). Bij een intervisiegroep is
het een groep van gelijken. Dat betekent dat er niemand als leider of begeleider optreedt. Vijf of zes
intervisanten is ideaal, acht is echt het maximum.
Intervisie verloopt op een bepaalde wijze (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). In een eerste gesprek
wordt er een contract afgesloten voor een hele reek, lopend over een bepaalde periode. Er moet dan
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aandacht zijn voor het opstarten, de voortgang en de afronding van het hele intervisieproject.
Belangrijk is hierbij dat er de nodige continuïteit en variatie is, dat er oog is voor het groepsproces en
de leerwegen van de deelnemers (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998).
Bij elke intervisiebijeenkomst is er een onthaalmoment. Daarna is er tijd voor een rondvraag.
Vervolgens zal de groep zich richten op nieuw ingebrachte praktijkervaringen. De selectie daarvan is
in de vorige bijeenkomst al bepaald, of tijdens de rondvraag. Een van de intervisanten komt met een
werkervaring en legt deze voor aan zijn groepsgenoten. Die zullen daar hun reactie op geven. Hoe de
uitwisseling en reflectie verder verlopen hangt af van het ingebracht leermateriaal, van de
mogelijkheden en beperkingen van de groepsleden, van de vaardigheid van de leider van dat
moment en van de beschikbare tijd (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). De verschillende werkvormen
bij intervisie hebben allemaal als doel om de reflectie tijdens de gesprekken gestructureerd en
systematisch te laten verlopen (Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998). Daarna volgt er een terugblik waarbij
gedeeld wordt wat de ervaringen en effecten van de bijeenkomst waren. En ten slotte wordt er
afgerond, gemaakte afspraken worden nagetrokken en nieuwe afspraken worden toegevoegd. Een
intervisiebijeenkomst duurt normaal gesproken een dagdeel (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998).
Een aantal spelregels die kunnen helpen bij intervisiebijeenkomsten zijn de volgende (Fonderie-Tierie &
Hendriksen, 1998):
 Vertegenwoordig jezelf in wat je zegt, spreek in de ik-vorm;
 Stel je een vraag? Leg dan uit waarom je dat doet, hierdoor worden de vragen persoonlijker
en duidelijker;
 Laat tot je doordringen wat je denkt en voelt; wees selectief in wat je zegt en doet;
 Deel liever je persoonlijke reactie dan dat je interpretaties geeft;
 Wees voorzichtig met generalisatie;
 Als je iets zegt over het karakter of gedrag van iemand, vertel dan ook wat het voor jezelf
betekent;
 Onderlinge gesprekken gaan voor. Ze zijn storend, maar meestal belangrijk. Nodig dan de
sprekers uit er een groepsgesprek van te maken;
 Praat niet door elkaar heen. En bedenk dat non-verbale uitingen net zo storend kunnen zijn
als verbale;
 Als er toch meer dan één tegelijk wil spreken, overleg dan waarover ieder het wil hebben en
in welke volgorde.
Tot slot de verschillen tussen intervisie en supervisie (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998).
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Mentoraat
Een mentor is een ervaren collega die de begeleide persoon helpt bij het professioneel functioneren
op langere termijn (Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school, 2010). Het uitgangspunt van het
mentoraat is het werk wat de beginnende leerkracht concreet moet doen en hoe. Een mentor kan
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Supervisie
Intervisie
Doel
Deskundigheidsbevordering
Deskundigheidsbevordering
Weg
Leren aan praktijkervaring
Leren aan praktijkervaring
Begeleiding
Begeleid
Niet-begeleid
Initiatief
Meestal bij opleiding of instelling
Vaak bij betrokkene zelf
Vormgeving In belangrijke mate voorgegeven
In belangrijke mate vrij
Vereisten
Willen leren
Kunnen leren

zowel een als meerdere beginnende leerkrachten begeleiden. Met begeleiden wordt taakgerichte
bijstand bedoeld, concrete, rechtstreekse hulp. Die hulp blijft niet steken bij de taken die uitgevoerd
moeten worden, maar is verbonden met de zorg voor de persoon zelf (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek,
1998).

Coaching
‘Coaching is één vorm van praktijkbegeleiding, waarbij een ervaren werker een beginner assisteert
door aanwezig te zijn wanneer deze beginner bepaalde activiteiten uitvoert of zich daarin oefent,
door het geven van psychologische en morele steun, door instructie en advies en door aan
observatie gekoppelde feedback, zodat binnen een functionele relatie, op een gestructureerde wijze
aan een duurzame verbetering van werkgedrag wordt gesleuteld, en tegelijk aan positieve
werkrelaties en een open werkklimaat’ (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998, p. 90). Coaching is gericht op
het uitbreiden van het handelingsrepertoire. De coachingsmethode kent drie methoden (FonderieTierie & Hendriksen, 1998):
 Coaching is doelgericht;
 De coach werkt met concrete observaties van het handelen van de beginnende leerkracht in
de praktijk;
 Coaching is gericht op het vergroten van (zelf)bewustzijn. De gecoachte wordt zich zo meer
bewust van eigen kwaliteiten, mogelijkheden en het effect van het eigen handelen op het
gedrag van anderen. De leerkracht die gecoacht wordt leert zijn eigen kwaliteiten beter
benutten. Het ontwikkelingsproces wat tijdens coaching doorgemaakt wordt, is zelfsturing.
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Collegiale consultatie
Hierbij leren collega’s van elkaars praktijkervaringen en ondersteunen ze elkaar bij het oplossen van
problemen in de dagelijkse praktijk. Collegiale consultatie is gericht op direct resultaat (Fonderie-Tierie
& Hendriksen, 1998). Consultatie wijst op het geven van advies. Collegiaal wijst erop dat het tussen
collega’s afspeelt. Als eerste biedt collegiale consultatie, praktische en morele steun (Stevens,
Coenjaerts, & Horebeek, 1998). Tijdens een gesprek zijn de consultatievrager en de consultatiegever
gelijkwaardig. De relatie tussen hen zou je kunnen beschrijven als een functionele
samenwerkingsrelatie.
Bij collegiale consultatie zijn er verschillende fasen: voorbereiding, inleiding, voortzetting, afronding
en opvolging (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). Bij de voorbereiding moet duidelijk worden wie de
vragensteller is, wat de vraag is, wat de vragensteller verwacht van degene die hem raad gaat geven,
de urgentie van de vraag en er moeten concrete afspraken gemaakt worden over waar en wanneer
het gesprek zal plaats vinden en hoe lang het zal duren (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). Bij de
inleiding van het gesprek moet men zo snel mogelijk ter zake komen en zorgen voor afstemming op
elkaar, op de inhoud en op de bedoeling. Zodat de bakens zijn uitgezet voor het verloop van het
gesprek. Tijdens de voortzetting wordt het gesprek gevoerd. En bij de afronding wordt het gesprek
afgerond. De tijdsduur is van te voren al vastgezet, dus daar moet zoveel mogelijk aan gehouden
worden. Na het gesprek, de opvolging, zal de vragensteller alles wat tijdens het gesprek gezegd is en
waar hij winst mee kan doen in gaan zetten. De gesprekspartner die antwoorden heeft gegeven zal
een evaluatie maken van het gesprek en zich afvragen of hij zaken moet opschrijven die tijdens een
mogelijk vervolggesprek aan de orde moeten komen (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998).
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Een coach geeft aan degene die gecoacht wordt feedback. Goede feedback moet aan een aantal
criteria voldoen. Voor hen die op een deugdelijke manier feedback geven is het volgende van belang
(Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998, p. 97):
 Feedback moet zoveel mogelijk beschrijvend zijn en zo min mogelijk interpreterend en
beoordelend. Laat bij negatieve feedback duidelijk merken dat je niet de persoon bedoelt,
maar een bepaald gedrag;
 Feedback moet specifiek en concreet zijn;
 Feedback moet vanuit het hier-en-nu worden gegeven. De tijd tussen het gedrag waarop
feedback wordt gegeven en het geven van feedback moet zo kort mogelijk zijn. Wel moet je
eerst inschatten of de persoon op het moment dat je feedback wilt geven bereid en in staat
is, dergelijke informatie aan te horen;
 Feedback moet zo min mogelijk over het verleden en andere situaties gaan. Het is wel goed
om te vergelijken in tijd en per situatie;
 Feedback moet subjectiviteit aangeven en geen objectiviteit. Laat duidelijk merken in de
feedback dat het je eigen waarneming, gevoelen en indruk is;
 Geef bij feedback aan wat het effect is van het gedrag van de begeleider op jou. Geef hierbij
aan welke gevoelens het bij je oproept en wat de gevolgen zijn voor je eigen gedrag;
 Feedback moet in de eerste plaats de behoefte van de ontvanger vervullen en niet te
behoefte van de gever. Houd rekening met de gevolgen van de feedback voor de ontvanger
en geef alleen informatie waar die iets mee kan;
 Wees selectief bij het geven van feedback. Richt je niet op allerlei gedragsaspecten, maar
richt je feedback op enkele punten. Haal de belangrijkste punten eruit.
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Supervisie, intervisie en mentoraat zijn vormen van persoonsgerichte begeleiding. Mentoraat is ook,
samen met collegiale consultatie en coaching een vorm van werkgerichte begeleiding (Begeleiding van
(nieuwe) werknemers in de school, 2010).
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Als je wordt gecoacht en feedback ontvangt moet je die feedback proberen binnen te laten komen
en te verwerken. Dan pas kan eruit geleerd worden en ander gedrag vertoond worden. Voor
degenen die feedback krijgen zijn er een aantal aanbevelingen (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998):
 Probeer bereid te zijn om feedback te ontvangen en zeg duidelijk wanneer je geen feedback
wilt ontvangen om wat voor reden dan ook;
 Probeer de positieve maar ook de negatieve dingen te horen;
 Probeer te begrijpen wat je coach bedoelt. Als iets niet duidelijk is, vraag dan om
opheldering. Controleer of je alles goed begrepen hebt;
 Ga niet argumenteren of verdedigen;
 Probeer zelf sturing te geven aan het feedbackproces. Feedback heeft het meeste zin als het
startpunt bij de ontvanger ligt;
 Bedenk telkens dat tijdens de feedback die je krijgt niet jouw hele persoon wordt bedoeld.
De feedback heeft namelijk betrekking op bepaalde gedragsaspecten. Reageer kritisch op de
feedback en beoordeel zelf wat je er mee kunt. Controleer ook of anderen er net zo
tegenaan kijken als je coach;
 Controleer of er sprake is van feedback, beoordeling of veroordeling. Laat je coach horen
wanneer je de indruk krijgt dat hij je beoordeelt of zelfs veroordeelt;
 Als het niet duidelijk is waarom de coach bepaalde feedback geeft, vraag er dan naar.

Werkoverleg
Feeling houden met elkaar als team, elkaar informeren, samen prioriteiten stellen, plannen maken
en afspraken, bijsturen en evalueren, creatieve oplossingen uitwerken en elkaar ondersteunen en
inspireren (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998). Zonder al die inspanningen zullen er weinig
gemeenschappelijke opdrachten tot een goed einde komen. Door een goed werkoverleg wordt
iedereen die daaraan meedoet vaardiger en staat steviger in zijn werk (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek,
1998). Bij werkoverleg is het belangrijk dat er een goede voorbereiding aan vooraf gaat. Vier punten
komen daarbij naar voren: de agenda opstellen, de medewerkers uitnodigen, een gespreksruimte
reserveren en je persoonlijk voorbereiden (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998, p. 50).
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Lesbezoek
Lesbezoek kan heel zinvol zijn. ‘Het is een manier van werken waarbij collega’s samen nagaan op
welke manier zij professionele groei en ontwikkeling in concreet handelen vorm kunnen geven en
zichtbaar kunnen maken’ (Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998).
Systematische observatie is alleen mogelijk als van tevoren besproken is op welke terreinen de
observatie zich gaat richten. Bijvoorbeeld op het gedrag van de docent, het gedrag en activiteit van
de leerlingen, de interacties tussen docent en de leerlingen of de didactische vaardigheden van de
docent. Als het lesbezoek een onderdeel is van een langer begeleidingstraject, ligt het voor de hand
dat de observatiepunten voortkomen uit eerdere begeleidingsgesprekken. Uit iedere nabespreking
kunnen weer nieuwe punten tevoorschijn komen (Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998).
De observaties van de begeleider moeten zo objectief mogelijk worden weergegeven. Het gaat erom
wat er daadwerkelijk in de les is gebeurd.
Na het lesbezoek volgt de nabespreking. De nabespreking heeft als doel de verschillende
aandachtspunten, die van te voren zijn vastgesteld, te bespreken. Door de vragen die de begeleider
stelt komt de leerkracht toe aan verheldering en analyse van zijn gevoelens en gedrag. Gedurende de
nabespreking zullen er ideeën ontstaan voor de aanpak van eventuele problemen en verder
ontwikkeling van de sterke kanten van de leerkracht. Dit wordt gedaan door het maken van kleine of
grote aanpakplannen. Bij zo’n aanpakplan zijn twee aspecten van begeleiding betrokken: anticipatie
op mogelijke problemen bij de uitvoering; begeleiding bij de uitvoering van het plan.
Een lesbezoek bestaat eigenlijk uit acht opvolgende fasen (Fonderie-Tierie & Hendriksen, 1998):
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase 8

Gesprekken
tussen
begeleider
en
leerkracht:
vaststellen
van
aspecten

Voorafgaand
aan
het
lesbezoek:
definiëring
van
de
observatiepunten

Lesbezoek
met als doel:
systematische
observatie

Nabespreking
van
de
lesobservaties

Op basis van
de
nabespreking
formulering
van beperkte
plannetjes
van aanpak

Uitvoering
van
de
aanpakplannetjes

Evaluatie
van
de
plannen en
eventuele
bijstelling

Hernieuwde
uitvoering
van
eventueel
hernieuwd
lesbezoek

2.3.5 SUCCESFACTOREN IMPLEMENTATIE EXEMPLARISCH ONDERWIJS
Er zijn een aantal factoren die een stimulerende werking hebben wat betreft de invoering van
Exemplarisch onderwijs op scholen voor het primair onderwijs (Blom, Herweijer, & Meijer, 2010):
1. Het onderschrijven van de waarde van Exemplarisch onderwijs;
2. Het ontwikkelen van een gedeelde visie;
3. Positieve effecten van Exemplarisch onderwijs;
4. Het vermogen om organisatiebreed te leren;
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5. Betrokken, ruimtegevend en duidelijk biedend leiderschap en participatie van het team;
6. Een doordachte schoolstructuur en een adaptieve cultuur;
7. Heldere communicatie;
8. Passende begeleiding door het expertisecentrum.
Deze factoren hebben invloed op directie-, coördinator- en leerkrachtniveau. De factoren 4-7 hebben
hun stimulerende werking vooral op leerkrachtniveau (Blom, Herweijer, & Meijer, 2010).

2.4 CONCLUSIES

Hoofstuk 2 | Theoretisch kader

Pagina

2.4.2 BEGELEIDING NIEUWE WERKNEMERS.
Bij begeleiding gaat het om alle variaties tussen stimuleren en helpen aan de ene kant en sturen en
controleren aan de andere kant.
Goede begeleiding is essentieel voor het functioneren van alle nieuwe werknemers. Als er aandacht
is voor begeleiding van nieuwe werknemers, kan dit ook de aandacht voor alle andere werknemers
oproepen.
Er zijn, in het begeleiden van leerkrachten, twee fasen. In de eerste fase gaat het om opvang en in de
tweede fase om ondersteuning. In de fase van opvang krijgt de leerkracht een introductie binnen de
school en worden de verwachtingen ten aanzien van de leerkracht duidelijk gemaakt. Het
belangrijkste in deze fase is informatieoverdracht. Ook klassenbezoeken en gesprekken nemen een
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2.4.1 KENNIS EN VAARDIGHEDEN OP HET GEBIED VAN EXEMPLARISCH ONDERWIJS
Als het gaat over kennis en vaardigheden op het gebied van Exemplarisch onderwijs zijn de woorden
genetisch, socratisch, exemplarisch en esthetisch belangrijk.
Bij genetisch gaat het over genese, wording, vorming. Bij genetisch onderwijs spelen actief
onderzoeken, ontdekken en kritisch uitproberen een belangrijke rol. Er wordt gebruik gemaakt van
het aangeboren denk- en leerplezier van de leerlingen.
Het begrip socratisch komt duidelijk terug bij het socratisch gesprek. Bij dit gesprek heeft de
leerkracht een terughoudende rol, zitten de leerlingen in een kring en is het de bedoeling dat het
zelfstandig denken van de leerlingen gestimuleerd wordt. De leerkracht is wel de gespreksleider,
maar het is de bedoeling dat de deelnemers op elkaar gericht zijn en niet op de gespreksleider. Door
het socratisch gesprek vindt er een ontmoeting plaats, wordt kennis en inzicht vergroot, wordt er om
kritische concentratie gevraagd, ontwikkelt het taalgebruik van de leerlingen van eenvoudig naar
abstract en vindt er bevordering van ontwikkeling bij de leerlingen plaats.
Bij exemplarisch gaat het over betekenisvolle onderwerpen die door middel van een centrale
vraagstelling in een bredere context worden gezet. Hierbij zijn existentiële ervaringen van belang,
ervaringen waarbij de hele persoonlijkheid betrokken is. Dit wordt gecreëerd door de uitvoering van
een exempel. Exempels moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, want niet alle
onderwerpen/thema’s zijn geschikt voor een exempel. Om als leerkracht Exemplarisch onderwijs te
kunnen geven, moet hij op een andere manier leren denken en werken dan hij gewend is.
Als we het over esthetisch hebben dan gaat het eigenlijk over een spel tussen fantasie en
werkelijkheid. Het gaat om de ontwikkeling van de zintuiglijke gevoeligheid met de hele
menselijkheid. Situaties met gevoelens, stemmingen of associaties behoren allemaal tot het
esthetische, leren met hart, hoofd en handen.
Een exempel heeft een bepaalde opbouw. Een exempel begint met de ouverture, daarna volgen er
enkele acten en wordt het geheel afgesloten met een finale.
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plaats in. In de fase van ondersteuning moet het duidelijk zijn voor de nieuwe leerkracht op wie
hij/zij terug kan vallen en wie er bij de begeleiding betrokken zijn.
Er zijn verschillende vormen van begeleiding die ingezet kunnen worden. De meest voorkomende
vormen zijn: supervisie – gericht op eigen leerproces; intervisie – gericht op krijgen van meer inzicht;
mentoraat – rechtstreekse hulp; collegiale consultatie – gericht op direct resultaat; coaching –
gericht op uitbreiding van handelingsrepertoire; werkoverleg – gemeenschappelijke opdrachten
vervullen; lesbezoek – professionele groei en ontwikkeling concreet vorm geven.
Om Exemplarisch onderwijs tot een succes te maken zijn er een aantal zaken die daarvoor zorgen.
Het gaat om organisatiebreed leren, duidelijk leiderschap en participatie van het team, een
doordachte schoolstructuur en aangepaste cultuur en een heldere communicatie.

Hoofstuk 2 | Theoretisch kader

HOOFDSTUK 3 | METHODE VAN ONDERZOEK
3.1 INLEIDING
Voordat ik het praktijkonderdeel van het onderzoek ben gestart heb ik beschreven hoe mijn
praktijkonderzoek eruit ging zien en wat ik allemaal nodig had om mijn praktijkonderzoek goed te
laten verlopen. Het praktijkonderzoek dat ik heb uitgevoerd sloot aan bij de doelstellingen van mijn
onderzoek en bij de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 zijn opgesteld.. De doelen die belangrijk
waren voor mijn praktijkonderzoek zijn:
II. Weten wat haalbaar is voor de school aan activiteiten en feedback;
IV. Wat belangrijke punten zijn die in een inwerkplan moeten voorkomen.
Hierbij sloten de volgende deelvragen aan:
2. Wat wordt er gevraagd van de leerkrachten op de Eben-Haëzerschool door de directie en het
VeranderTeam onderwijskunst op het gebied van Exemplarisch onderwijs?
3. Wat vinden de huidige ervaren leerkrachten van de Eben-Haëzerschool dat er zeker in het
inwerkplan een plaats moet krijgen?

3.2 TYPE ONDERZOEK
Mijn praktijkonderzoek is een ontwerponderzoek. Een ontwerponderzoek is gericht op de
kwalitatieve verbetering van de (leer)omgeving (Donk & Lanen, 2012, p. 55). Omdat de hoofdvraag van
mijn onderzoek is ‘Hoe ziet een inwerkplan op het gebied van Exemplarisch onderwijs eruit voor
nieuwe leerkrachten op de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland’ en mijn doelstellingen uitkomen bij
het maken van een inwerkplan heb ik gekozen voor een ontwerponderzoek.
Tijdens het onderzoeksproces heb ik de ontwerpcyclus doorlopen, waarbij nieuwe
ontwerpproducten systematisch in de praktijk worden geëvalueerd (Donk & Lanen, 2012). Bij het
doorlopen van die ontwerpcyclus wordt normaal gesproken in de tweede onderzoeksfase de
innovatiecyclus gevolgd. Hierbij wordt het ontwerp getest in de praktijk, data verzameld over die
test, data geanalyseerd en conclusies getrokken (Donk & Lanen, 2012, p. 283). Op basis van die conclusies
wordt besloten of het ontwerp nog moet worden aangepast. De innovatiecyclus heb ik niet helemaal
afgemaakt, omdat het ontwerp niet is uitgevoerd in de praktijk. Wel heb ik het VAT onderwijskunst
om feedback gevraagd op het inwerkplan.
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3.3.1 DIRECTIE
Het praktijkonderzoek heb ik uitgevoerd op de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland. De school is
sinds het schooljaar 2005-2006 begonnen met het geven van Exemplarisch onderwijs (Exemplarisch
onderwijs op de Eben-Haëzerschool, 2010). Bij een beslissing voor een onderwijsconcept, waar
Exemplarisch onderwijs bij hoort, speelt de directie een grote rol. Onder de directie versta ik in dit
geval de directeur van de Eben-Haëzerschool. Tijdens het onderzoek heb ik hem bevraagd op wat hij
belangrijk vindt dat huidige en nieuwe leerkrachten moeten kunnen en weten op het gebied van
Exemplarisch onderwijs. Ook wilde ik te weten komen waarom de directie heeft gekozen voor het
concept Exemplarisch onderwijs. Omdat het voor nieuwe leerkrachten belangrijk is dat ze weten wat
de visie van de school is op Exemplarisch onderwijs, zodat zij zich achter die visie kunnen scharen.
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3.3 OBJECT VAN ONDERZOEK
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3.3.2 VERANDERTEAM ONDERWIJSKUNST
Op de Eben-Haëzerschool is er een team samengesteld dat gaat over Exemplarisch onderwijs. Dit
wordt het VeranderTeam (VAT) Onderwijskunst genoemd. Dit VAT bestaat uit een drietal
leerkrachten die werkzaam zijn op de Eben-Haëzerschool. Aan deze leerkrachten heb ik gevraagd wat
zij vinden dat nieuwe leerkrachten op het gebied van Exemplarisch onderwijs moeten kunnen en
weten. Maar ook welke hulpmiddelen zij al hebben om nieuwe leerkrachten te begeleiden.
3.3.3 LEERKRACHTEN
De laatste en derde groep van respondenten die ik tijdens mijn onderzoek bevraagd heb zijn de
leerkrachten op de Eben-Haëzerschool. Bij deze groep van leerkrachten ging het erom dat de
leerkrachten ervaring hadden met Exemplarisch onderwijs. Tijdens het bevragen van de leerkrachten
wilde ik vooral te weten komen wat zij belangrijk vonden voor in het inwerkplan. De leerkrachten
weten uit de praktijk welke problemen ze ervaren bij Exemplarisch onderwijs. Ook zijn er
leerkrachten die pas later dan 2005-2006 op de Eben-Haëzerschool zijn komen werken. Zij hebben
meegemaakt dat ze volgens een (onbekend) concept les moesten gaan geven. Bij die leerkrachten
was ik ook benieuwd naar wat zij als prettig en onprettig ervaren hebben tijdens het beginproces.

3.4 METHODE VAN GEGEVENSVERZAMELING
Voor de verzameling van gegevens zijn er verschillende methoden de je kunt gebruiken. Voor het
kiezen van een methode is het belangrijk dat je goed nadenkt over de bijdrage van de methode voor
het beantwoorden van je onderzoeksvraag. Bij de methode die je wilt gebruiken is het ook belangrijk
dat je kijkt naar de efficiëntie ervan (Donk & Lanen, 2012, p. 147). Ik heb mensen mondeling en schriftelijk
bevraagd om mijn onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Door mensen mondeling vragen te
stellen krijg je een breder antwoord op een vraag en dus meer informatie die je kunt gebruiken. Het
voordeel van schriftelijk vragen stellen is dat je meerdere mensen tegelijk bereiken kunt. Dan krijg je
meer informatie verspreid over verschillende mensen. Daarom heb ik voor mijn onderzoek de
methode van bevragen gekozen. De methode van bevragen kun je ook weer onderverdelen in vijf
motieven: beschrijven, definiëren, verklaren, vergelijken en evalueren (Donk & Lanen, 2012, p. 149). Het
motief definiëren heb ik gebruikt om erachter te komen welk beeld de leerkrachten en directie
hebben bij begeleiding van nieuwe leerkrachten. En om te weten wat zij belangrijk vinden bij
Exemplarisch onderwijs. Bij vergelijken heb ik vooral gekeken of dat wat in de literatuur gezegd
wordt ook aansluiting vindt in de praktijk onder de leerkrachten. Evalueren is teruggekomen doordat
ik leerkrachten gevraagd heb naar hun ervaringen uit het verleden.

3.5 MEETINSTRUMENTEN
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Om gegevens te kunnen verzamelen heb je middelen nodig die je daarvoor kunt gebruiken. Ik heb
gebruik gemaakt van interviews en van enquêtes. Hierbij was het belangrijk dat de literatuur
verbonden werd met de praktijk (Donk & Lanen, 2012, p. 156). Hieronder volgt een beschrijving van de
meetinstrumenten die ik gebruikt heb.
3.5.1 INTERVIEW
Als eerste heb ik gebruik gemaakt van het interview als instrument. Hierbij heb ik een interview
afgenomen bij de directeur en bij de leden van het VAT. Bij het interview met de leden van het VAT
heb ik dat in groepsverband gedaan. Dus niet met alle leden apart een interview. Gesprekken in een
groep kunnen namelijk erg nuttig zijn, omdat je dan in kortere tijd meer mensen kunt bevragen (Donk
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De verschillende leden kunnen elkaar aanvullen. Voor het interview met de
directeur en met de leden van het VAT heb ik dezelfde interviewvragen gebruikt, zodat de resultaten
aansloten op elkaar.
Op de volgende pagina staat een tabel (Donk & Lanen, 2012, p. 181) die laat zien hoe de interviewvragen
tot stand zijn gekomen. Hierbij heb ik deelvraag 2 als doel gebruikt: Wat wordt er gevraagd van de
leerkrachten op de Eben-Haëzerschool door de directie en het VeranderTeam onderwijskunst op het
gebied van Exemplarisch onderwijs?
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& Lanen, 2012, p. 157).
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Interviewvragen directeur en leden VAT Onderwijskunst
Doel van het interview Kernbegrip
Deelaspecten
Na afloop van het
Exemplarisch
Invoering
interview heb ik data
onderwijs op school
Exemplarisch
waaruit blijkt wat de
onderwijs
directie en het
VeranderTeam
Onderwijskunst van
leerkrachten vraagt op
Kennis en
het gebied van
vaardigheden
Exemplarisch
Exemplarisch
onderwijs.
onderwijs

Huidige vormgeving
uitvoering
Exemplarisch
onderwijs
Begeleiding

Beginfase

Huidige begeleiding

Vragen
1. Klopt het dat de Eben-Haëzerschool sinds het schooljaar 2005-2006 volgens het
concept Exemplarisch onderwijs werkt?
2. Waarom heeft de school voor dit onderwijsconcept gekozen? Wat is de reden en
de achterliggende gedachte om voor Exemplarisch onderwijs te kiezen?
3. Door wie is destijds de beslissing voor dit concept genomen?
4. Wat was de reactie van de leerkrachten destijds?
5. Om goed Exemplarisch onderwijs te kunnen geven zijn er vaardigheden en kennis
nodig. Aan welke vaardigheden denkt u bij Exemplarisch onderwijs? (voeren
socratisch gesprek, rol leerkracht, tijdspad exempel, breed denken, onderwijs
gericht op ontwikkeling)
Welke vaardigheden vindt u het belangrijkst dat nieuwe leerkrachten moeten
kunnen?
6. Aan welke kennis denkt u bij Exemplarisch onderwijs?(grondlegger, genetisch exemplarisch - socratisch – esthetisch, ontmoeting, werkelijkheid, exempel,
werkwijze, methoden, christelijke identiteit)
Welke kennis vindt u het belangrijkst die nieuwe leerkrachten moeten hebben?
7. Wat wordt er nog meer van leerkrachten gevraagd op het gebied van
Exemplarisch onderwijs? (Is er een min. aantal exempels wat uitgevoerd moet
worden, verschilt dat in de onder-, midden-, en bovenbouw?)
8. Exemplarisch onderwijs valt niet te combineren met elk uur een andere les
(Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Hoe wordt dit vormgegeven op de EbenHaëzerschool waar wel volgens deze planning les wordt gegeven?
9. Hoe zijn de leerkrachten in de beginfase van Exo begeleidt in het lesgeven
volgens Exemplarische principes?
10. Goede begeleiding is belangrijk voor het functioneren van alle nieuwe
werknemers (Begeleiding van (nieuwe) werknemers in de school, 2010). Hoe ziet op het
moment de begeleiding op het gebied van Exemplarisch onderwijs eruit bij een
nieuwe leerkracht?
11. Welke materialen zijn op school aanwezig om nieuwe leerkrachten te
begeleiden? Zowel in de fase van opvang als ondersteuning (Ordelman, 2004)?
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12. Wat is de rol van het VAT in het begeleiden van nieuwe leerkrachten?
13. Hoeveel tijd is er (al) beschikbaar voor de begeleiding van nieuwe leerkrachten?
Hoeveel tijd is wenselijk voor de begeleiding van een nieuwe leerkracht?
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Toekomstige
begeleiding
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14. Moet ik in het inwerkplan rekening houden met een bepaald budget (tijd/geld)?
15. Er zijn verschillende vormen om leerkrachten te begeleiden. Welke van de
volgende vormen vindt u geschikt om in te zetten of worden al ingezet en
waarom?
a. Supervisie: gericht op eigen leerproces;
b. Intervisie: gericht op krijgen van meer inzicht;
c. Mentoraat: rechtstreekse hulp;
d. Collegiale consultatie: gericht op direct resultaat;
e. Coaching: gericht op uitbreiding van handelingsrepertoire;
f. Werkoverleg: gemeenschappelijke opdrachten vervullen;
g. Lesbezoek: professionele groei en ontwikkeling concreet vorm geven;
16. Er zijn factoren die stimulerend werken wat betreft de invoering van
Exemplarisch onderwijs. De volgende factoren hebben hun werking vooral op
leerkrachtniveau (Blom, Herweijer, & Meijer, 2010):
a. Het vermogen om organisatiebreed te leren;
b. Betrokken, ruimtegevend en duidelijk biedend leiderschap en
participatie van het team;
c. Een doordachte schoolstructuur en adaptieve cultuur;
d. Helder communicatie.
In hoeverre zijn deze factoren al aanwezig en welke factoren verdienen nog
aandacht?
17. Welke zaken moeten volgens u zeker in het inwerkplan komen? (Op gebied van
Exemplarisch onderwijs en begeleiding)
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3.5.2 ENQUÊTE
Als tweede meetinstrument heb ik de enquête gebruikt. Deze enquête heb ik online afgenomen
onder de leerkrachten die ervaring hebben in het geven van Exemplarisch onderwijs
Bij het opstellen van een vragenlijst heb ik op de volgende punten gelet (Donk & Lanen, 2012, pp. 208,209):
 Zorg dat de vragenlijst het verloop heeft van een normaal gesprek. De vragenlijst moet een
logische volgorde hebben. Vermeld ook altijd wat het doel is van de vragenlijst en wat er met
de data zal gebeuren;
 Structureer de vragenlijst door blokken te maken van vragen die bij elkaar horen;
 Maak de vragenlijst niet te uitgebreid, de lengte heeft invloed op de nauwkeurigheid
waarmee de respondent antwoordt;
 Gebruik eenduidige formuleringen. Zorg voor enkelvoudige vragen en vermijd moeilijke
woorden.
Op de volgende pagina staat een tabel (Donk & Lanen, 2012, p. 181) die laat zien hoe de enquêtevragen
tot stand zijn gekomen. Het doel wat ik gebruikt heb sluit aan bij deelvraag 3: Wat vinden de huidige
ervaren leerkrachten van de Eben-Haëzerschool dat er zeker in het inwerkplan een plaats moet
krijgen?

Hoofdstuk 3 | Methode van onderzoek

34
Pagina
Hoofdstuk 3 | Methode van onderzoek

Vragen enquête leerkrachten
Doel van de enquête
Kernbegrip
Deelaspecten
Na afloop van de
Ervaring Exemplarisch Ervaring
enquête heb ik data
onderwijs
waaruit blijkt wat de
huidige ervaren
leerkrachten van de
Eben-Haëzerschool
hebben ervaren tijdens
hun begeleiding, of ze
nog begeleiding
wensen en wat zij in
ieder geval in het
inwerkplan willen
hebben.

2. Het werken met Exemplarisch onderwijs vind ik waardevol.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Mee oneens
d. Helemaal mee eens
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Mening

Vragen
1. Vanaf welk schooljaar werkt u als leerkracht met Exemplarisch onderwijs op de
Eben-Haëzerschool?
a. 2005-2006
b. 2006-2007
c. 2007-2008
d. 2008-2009
e. 2009-2010
f. 2010-2011
g. 2011-2012
h. 2012-2013
i. 2013-2014
j. 2014-2015
k. 2016-2016
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Inhoud Exemplarisch
onderwijs

3. Als je werkt op de Eben-Haëzerschool is het belangrijk dat je weet wat Exemplarisch
onderwijs inhoudt.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Mee oneens
d. Helemaal mee oneens
4. Als er een nieuwe leerkracht wordt aangenomen, wat moet deze dan zeker weten
over Exemplarisch onderwijs? Oftewel, wat vindt u belangrijk? (Meerdere antwoorden
mogelijk)
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a. Wie de grondlegger is van Exemplarisch onderwijs.
b. Wat de woorden genetisch - exemplarisch - socratisch - esthetisch
betekenen binnen Exemplarisch onderwijs.
c. Hoe Exemplarisch onderwijs wordt vormgegeven op de Eben-Haëzerschool.
d. Waarom er Exemplarisch onderwijs wordt gegeven op de EbenHaëzerschool.
e. Welke leerkrachten het aanspreekpunt zijn wat betreft Exemplarisch
onderwijs.
f. Waar achtergrondinformatie kan worden gevonden over Exemplarisch
onderwijs.
g. Waar exempels gevonden kunnen worden om uit te voeren.
h. Waar materiaal gevonden kan worden die gebruikt kunnen worden tijdens
de uitvoering van een exempel
i. Wat Exemplarisch onderwijs verbindt met de christelijke identiteit.
j. Welke werkwijze er gehanteerd wordt binnen de school bij uitvoering van
een exempel.
k. Hoe vaak de uitvoering van een exempel ingepland moet worden.
l. Anders, namelijk
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Begeleiding op gebied Huidige
van
Exemplarisch begeleiding
onderwijs

5. U bent pas op de Eben-Haëzerschool komen werken toen ze al werkten met
Exemplarisch onderwijs. Wat heeft u als prettig ervaren in de begeleiding op dit
gebied? (Indien u al op de Eben-Haëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd,
vul dan n.v.t. in)

6. U bent pas op de Eben-Haëzerschool komen werken toen ze al werkten met
Exemplarisch onderwijs. Wat heeft u als onprettig ervaren in de begeleiding op dit
gebied? (Indien u al op de Eben-Haëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd,
vul dan n.v.t. in)

7. U werkte al op de Eben-Haëzerschool toen er gekozen werd voor Exemplarisch
onderwijs. Wat heeft u als prettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u
nog niet op de Eben-Haëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t.
in)

8. U werkte al op de Eben-Haëzerschool toen er gekozen werd voor Exemplarisch
onderwijs. Wat heeft u als onprettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien

9. Begeleiding kost tijd. Hoeveel tijd zou u redelijk vinden voor de begeleiding van een
nieuwe leerkracht op het gebied van Exemplarisch onderwijs?
a. 1 uur in de week
b. 1 middag in de maand
c. 1 dag per maand
d. 2 dagen per maand
e. 1 middag in de twee maanden
f. 1 dag in de twee maanden
g. Anders, namelijk
10. Bij begeleiding van nieuwe leerkrachten is demonstratie een woord wat gebruikt
wordt (Ordelman, 2004). Wat vindt u van de volgende stelling:
Nieuwe leerkrachten moeten eerst een exempel meemaken dat door collega's wordt
uitgevoerd, voordat ze zelf een exempel moeten uitvoeren.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Mee oneens
d. Helemaal mee oneens
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u nog niet op de Eben-Haëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t.
in.)
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Wie geeft
begeleiding
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11. Goede begeleiding zorgt voor twee zaken: als eerst het verbeteren van het
werkproces; als tweede is het voor een nieuwe werknemer ook fijn om te horen dat
er collega’s zijn die vaak met dezelfde soort problemen te maken hebben. Wat vindt
u van de volgende stelling:
Bij het inwerken van nieuwe leerkrachten op het gebied van Exemplarisch onderwijs,
moet niet alleen gekeken worden naar de nieuwe leerkrachten, maar moeten
ervaren leerkrachten ook meegenomen worden om zo hun kennis weer op frissen.
a. Helemaal mee eens
b. Mee eens
c. Mee oneens
d. Helemaal mee oneens
12. Er zijn verschillende begeleidingsvormen die ingezet kunnen worden bij begeleiding
van nieuwe leerkrachten. Welke vormen vindt u geschikt voor de begeleiding op het
gebied van Exemplarisch onderwijs?
a. Supervisie - gericht op eigen leerproces
b. Intervisie – gericht op krijgen van meer inzicht
c. Mentoraat – rechtstreekse hulp
d. Collegiale consultatie – gericht op direct resultaat
e. Coaching – gericht op uitbreiding van handelingsrepertoire
f. Werkoverleg – gemeenschappelijke opdrachten vervullen
g. Lesbezoek – professionele groei en ontwikkeling concreet vorm geven
13. Bij begeleiding zijn verschillende mensen nodig. Wie vindt u dat er ingezet moeten
worden bij de begeleiding van nieuwe leerkrachten? (meerdere antwoorden mogelijk)
a. Ervaren leerkrachten
b. Leden van het VAT onderwijskunst
c. Speciaal daarvoor aangewezen personen
d. De directie
e. Anders, namelijk
14. Wat is volgens u het allerbelangrijkste voor een nieuwe leerkracht op het gebied van
Exemplarisch onderwijs. Dit kan gaan over kennis en vaardigheden rondom
Exemplarisch onderwijs, de uitvoering van exempels, over de begeleiding, etc.

3.6 METHODE VAN DATA-ANALYSE
3.6.1 INTERVIEW
Bij het interview werden voornamelijk open vragen gesteld. Dit resulteerde in minder
gestructureerde data. De analyse daarvan vroeg meer tijd dan bij voorgestructureerde data (Donk &
Lanen, 2012, p. 247). Bij het afnemen van het interview heb ik het gesprek opgenomen zodat ik na het
interview de gesproken tekst letterlijk kon uitschrijven.
Bij het stellen van open vragen kunnen de antwoorden heel divers zijn. Ik heb de tekst daarom eerst
opgedeeld in betekenisvolle tekstfragmenten. Die tekstfragmenten heb ik een label gegeven.
Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de deelaspecten die ik genoemd heb in de tabel in paragraaf
3.5.1.1. Hierbij heb ik opgelet welke informatie geen relatie had met mijn onderzoeksdoel, want die
informatie heb ik weggelaten.
3.6.2 ENQUÊTE
Na het afnemen van de enquête is vooral voorgestructureerde data ontstaan. Van de veertien vragen
waren er negen gesloten vragen. Die gesloten vragen waren meerderekeuzevragen. Bij die vragen
heb ik geanalyseerd welke antwoordmogelijkheid het meest of juist het minst gekozen was. De
uitkomsten van de gesloten vragen heb ik weergegeven in een tabel of grafiek.
Er is ook minder gestructureerde data uit de enquête gekomen. Er waren vijf open vragen en bij een
aantal gesloten vragen was er ook de mogelijk om zelf een antwoord in te vullen. De antwoorden op
die vragen heb ik per vraag weergeven in een tabel.
3.6.3 CONCLUSIE
Nadat ik alle data verwerkt had ben ik conclusies gaan trekken. Voor iedereen die de conclusie leest
moest duidelijk zijn dat het voortkomt uit de verzamelde data (Donk & Lanen, 2012, p. 253). De conclusie
is zo geschreven zijn dat iedereen die het leest er hetzelfde uit opmaakt. Bij het vormen van de
conclusie moest ik goed in te gaten houden of het correspondeerde met de analyseresultaten (Donk &
Lanen, 2012, p. 254). De data die ik verzameld heb, was om te weten te komen aan welke eisen het
inwerkplan moest voldoen. De conclusies zijn dus een set van ontwerpeisen
De ontwerpeisen heb ik zo concreet en eenduidig mogelijk omschreven. Ook was het belangrijk dat ik
inzichtelijk maakte op basis van welke data ik de betreffende ontwerpeis maakte (Donk & Lanen, 2012, p.
281). Dit heb ik gedaan door een tabel te maken waarin ik de ontwerpeis weergeef, met daarachter
de data waarop de ontwerpeis is gebaseerd.
Voordat van de ontwerpeisen een ontwerp is gemaakt, zijn de eisen aan de leden van het VAT
onderwijskunst voorgelegd. Aan hen is gevraagd of de ontwerpeisen goed geformuleerd waren, of
het was wat zij bedoelden, en of het aan hun verwachtingen voldeed. Dit was het geval.
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Onder validiteit verstaan we dat je datgene onderzoekt wat je wilt onderzoeken (Donk & Lanen, 2012, p.
42). Bij het maken van de interviewvragen en de enquêtevragen is er steeds gekeken of het nog
aansloot bij de deelvragen. Of ik nog aan het vragen was wat ik echt wilde weten. Dit heb ik
inzichtelijk gemaakt door een tabel te maken en daardoor te laten zien bij welke kernbegrippen de
vragen aansloten. Bij het opstellen van de vragen is er ook gebruik gemaakt van de literatuur die ik
gelezen heb. Op die manier zijn de vragen niet zomaar bedacht, maar zijn ze terug te leiden naar
resultaten uit de literatuur. Dit maakt de vragen betrouwbaarder en zorgt voor een grotere validiteit.
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3.7 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID
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De manier waarop je data verzamelt is van invloed op de betrouwbaarheid van de
onderzoeksresultaten. Daarom heb ik geprobeerd zoveel mogelijk de invloed van toevallig
verstorende omstandigheden te beperken.
Om de validiteit te vergroten en de betrouwbaarheid van je data te controleren is het goed om
triangulatie toe te passen. Dit betekent dat je gebruik maakt van verschillende bronnen, methoden
en onderzoekers (Donk & Lanen, 2012, p. 47). Brontriangulatie is toegepast in hoofdstuk 2 bij het maken
van het theoretisch kader. Methodische triangulatie heb ik toegepast door gebruik te maken van
twee verschillende onderzoeksinstrumenten, namelijk interview en enquête. De
onderzoekerstriangulatie was in mijn geval wat lastiger te realiseren. Het onderzoek heb ik
individueel uitgevoerd. Ik heb wel een docent mee laten lezen die mij feedback gaf. Ook heb ik mijn
documenten opgestuurd naar de leden van het VAT Onderwijskunst zodat zij wisten waar ik mee
bezig was. Over sommige stukken heb ik ook gevraagd naar hun mening, omdat zij eigenlijk mijn
opdrachtgevers zijn. Op deze manier heb ik ervoor gezorgd dat de validiteit en betrouwbaarheid van
het onderzoek gewaarborgd waren.
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HOOFDSTUK 4 | RESULTATEN
4.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek weergegeven. Als eerste worden
relevante resultaten weergeven verkregen uit de gehouden interviews, vervolgens de resultaten van
de afgenomen enquête.

4.2 INTERVIEW
Het interview met het VAT onderwijskunst heb ik afgenomen op 16 juni om 15:30 uur. Helaas kon 1
lid van het VAT onderwijskunst niet aanwezig zijn. De andere 2 leden wel, dus met hen heb ik het
interview gedaan. Het interview met de directeur heb ik afgenomen op 17 juni om 9.00 uur. De
interviews heb ik in alle rust kunnen doen, en de deelnemers namen ook de tijd om na te denken
over de vragen die hen gesteld werden. Het compleet uitgeschreven interview is te vinden in bijlage
1 op pagina 73.
Omdat het bij de interviews ging om ongestructureerde data, heb ik gebruik gemaakt van
tekstfragmenten die verdeeld zijn in categorieën. De categorieën vormen de kopjes in de volgende
paragraaf, met daaronder een lopend verhaal waarin de tekstfragmenten verwerkt zitten uit de
interviews.
4.2.1 RESULTATEN INTERVIEW
De resultaten sluiten aan bij deelvraag 2: Wat wordt er gevraagd van de leerkrachten op de EbenHaëzerschool door de directie en het VeranderTeam onderwijskunst op het gebied van Exemplarisch
onderwijs?
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Kennis en vaardigheden Exemplarisch onderwijs
Voor leerkrachten is het belangrijk dat het hele didactische proces van Exemplarisch onderwijs
overzien wordt. Leerkrachten moeten een goed socratisch gesprek kunnen voeren, waarin ze een
wereld voor de leerlingen ontsluiten, een dieper liggend universeel verschijnsel wat van alle tijden en
plaatsen is.
Het gaat niet om het aanleren van een kunstje, want dan kunnen de vaardigheden die bij
Exemplarisch onderwijs horen niet ingezet worden bij andere lesmomenten. De leerkrachten moeten
ook de achtergronden weten van Exemplarisch onderwijs. En de gedachte waarmee de school
gekozen heeft voor Exemplarisch onderwijs.
Bij Exemplarisch onderwijs is het ook belangrijk om een goed klimaat in de klas te hebben. Een
klimaat waarbij de leerlingen naar elkaar luisteren. Dit in het belang van een goed kringgesprek
waarbij leerlingen moeten luisteren naar elkaar en reageren op elkaar. Hierbij mag je als leerkracht
de leerlingen soms wel een duwtje geven om ook te reageren.
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Invoering Exemplarisch onderwijs
Bij het invoeren van Exemplarisch onderwijs vonden sommige leerkrachten het te diep gaan. In hun
beleving werd het allemaal te zweverig en was het te hoog gegrepen. Wat vervolgens een lastig
factor is, zijn nieuwe leerkrachten. Zij moeten ook achter het concept staan, al tijdens hun
sollicitatiegesprek.
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Bij de uitvoering van een exempel moet je flexibel in de tijd zijn. Je moet als leerkracht met de
leerlingen in de stof duiken en zorgen dat je zelf gegrepen bent door de stof, zodat leerlingen ook
gegrepen worden.
Huidige vormgeving uitvoering Exemplarisch onderwijs
Exemplarisch onderwijs is alleen voor de zaakvakken. De zaakvakken worden geclusterd gegeven. Dit
betekent dat er eerst een hoofdstuk van het ene zaakvak wordt gegeven en dan een hoofdstuk van
een andere zaakvak of een exempel. Voor de uitvoering van een exempel moet je de tijd nemen en
niet al na een half uur wat anders gaan doen.
In de onderbouw is er afgesproken dat er minimaal 2 exempels per jaar worden uitgevoerd. In groep
3 en 4 zijn dit er vier op vijf per jaar. In groep 5-8 zijn het minimaal 2 exempels per jaar en de
methoden Venster op Nederland en Wondering the World. In groep 1-3 doen ze een exempel in
ongeveer 2 weken. Groep 4 heeft ervoor gekozen dat er elke week 1,5 uur voor staat.
Huidige begeleiding
Het VAT moest ervoor zorgen dat leerkrachten snappen hoe het concept in elkaar zit. Door ze het te
laten zien in de praktijk bij anderen en door het bekijken van video’s. Binnen de school zijn soort van
Exemplarisch onderwijs specialisten die allerlei cursussen hebben gedaan van Driestar Educatief.
Het merendeel van de begeleiding ligt bij de parallelcollega. Die gaat samen met een nieuwe
leerkracht een exempel uitvoeren, lessen voorbereiden en de aanpak bespreken. Vaak is er ook
ruimte en tijd om bij anderen een bezoek te brengen.
Theoretische kennis is in de klad geraakt, er is wel een PowerPoint beschikbaar die een keer met een
aantal leerkrachten is doorgenomen. Op school is ook een kijkwijzer beschikbaar voor bezoeken. Die
gebruikte het VAT tijdens een bezoek bij de collega’s die meerdere dagen werken.
Toekomstige begeleiding
In het inwerkplan moet rekening gehouden worden met een urenbudget, want nieuwe leerkrachten
moeten een aantal uitgeroosterde uren hebben. Er moet dan vervanging geregeld worden als een
leerkracht op bezoek gaat bij een andere leerkracht. Eigenlijk wil je dit niet voor de herfstvakantie.
Begeleiding moet ook doelgericht aangepakt worden. Het moet op de agenda blijven en een plaats
krijgen in de gesprekkencyclus. Dat het tijdens de functioneringsgesprekken terug komt. Er moet ook
gekeken worden of de dingen goed gedaan worden, vanuit de kwaliteitscyclus.
Collegiale consultatie, coaching en lesbezoeken vinden al plaats op school. Dat vinden we fijn, dus
dat willen we zo houden. Als je iets kwijt wil kan dat op de bouwvergadering, daar hebben we wel
eens overleg.

De resultaten van de afgenomen enquête die in deze paragraaf weergegeven worden, sluiten aan bij
deelvraag 3: Wat vinden de huidige ervaren leerkrachten van de Eben-Haëzerschool dat er zeker in
het inwerkplan een plaats moet krijgen? De enquête heb ik online afgenomen onder alle
leerkrachten van de Eben-Haëzerschool. Omdat niet alle leerkrachten wisten waar ik precies mee
bezig was heb ik in het begin van de enquête dit uitgelegd met de volgende tekst:
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4.3 ENQUÊTE
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Deze enquête is onderdeel van mijn praktijkonderzoek voor de minor Exemplarisch
onderwijs. Voor mijn afstudeerscriptie ga ik een inwerkplan maken voor nieuwe
leerkrachten, op het gebied van Exemplarisch onderwijs. Daar heb ik uw hulp bij nodig. Ik
wil namelijk graag weten van u wat er zeker een plaats moet krijgen in het inwerkplan. Dit
gaat zowel over de inhouden en vaardigheden die bij Exemplarisch onderwijs van belang
zijn, als over welke vormen van begeleiding u het meest geschikt/prettig vindt.
In de enquête zult u ook enkele vragen tegenkomen die vragen naar uw ervaring bij het
kennismaken met Exemplarisch onderwijs. Op deze manier krijg ik een helder en breed
beeld van alle zaken die belangrijk zijn voor het inwerkplan. De enquête bestaat uit 14
vragen.
Heeft u nog geen ervaring in het geven van Exemplarisch onderwijs, dan hoeft u de
enquête niet in te vullen.
De gegevens van de enquête zullen anoniem verwerkt worden. En niet gedeeld worden
met andere personen.
Wilt u de enquête zo spoedig mogelijk invullen? Alvast heel erg bedankt voor uw
medewerking!
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4.3.1 RESULTATEN ENQUÊTE
De enquête heb ik naar 28 leerkrachten verstuurd en is door 12 leerkrachten ingevuld. Dit betekent
dat bijna de helft van alle leerkrachten de enquête ingevuld hebben. Tussen 28 leerkrachten zaten er
ook bij die nog geen ervaring hadden in het geven van Exemplarisch onderwijs of met
zwangerschapsverlof waren.
Op de volgende pagina’s staan tabellen en grafieken met verschillende informatie. Onder elke tabel
staat een korte toelichting over de inhoud. Voor een compleet overzicht van de uitkomsten van de
enquêtes verwijs ik u naar bijlage 2 op pagina 85.
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4. Als er een nieuwe leerkracht wordt aangenomen, wat moet deze dan zeker weten over Exemplarisch
onderwijs? Oftewel, wat vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Keuzemogelijkheden
Aantal keer gekozen Hoeveelheid in procenten
1. Wie de grondlegger is van Exemplarisch
0
0%
onderwijs.
2. Wat de woorden genetisch - exemplarisch 4
33%
socratisch - esthetisch betekenen binnen
Exemplarisch onderwijs.
3. Hoe Exemplarisch onderwijs wordt vormgegeven
12
100%
op de Eben-Haëzerschool.
4. Waarom er Exemplarisch onderwijs wordt
11
92%
gegeven op de Eben-Haëzerschool.
5. Welke leerkrachten het aanspreekpunt zijn wat
9
75%
betreft Exemplarisch onderwijs.
6. Waar achtergrondinformatie kan worden
7
58%
gevonden over Exemplarisch onderwijs.
7. Waar exempels gevonden kunnen worden om uit
9
75%
te voeren.
8. Waar materiaal gevonden kan worden wat
9
75%
gebruikt kan worden tijdens de uitvoering van een
exempel
9. Wat Exemplarisch onderwijs verbindt met de
9
75%
christelijke identiteit.
10. Welke werkwijze er gehanteerd wordt binnen de
9
75%
school bij uitvoering van een exempel.
11. Hoe vaak de uitvoering van een exempel
8
67%
ingepland moet worden.
12. Wat de visie van de Eben-Haëzerschool is op
10
83%
Exemplarisch onderwijs
13. Anders, namelijk:
3
25%
 praktijkvoorbeelden zien om het inzichtelijk
te maken;
 hoe je een socratisch gesprek voert!
 Welk exempel in welke groep aan de orde
komt.
Aantal leerkrachten ingevuld
12
Tabel 1: Resultaten enquêtevraag 4
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Tabel 1 geeft de volgende zaken weer:
 De keuzemogelijkheden zijn allemaal zaken die belangrijk kunnen zijn voor nieuwe leerkrachten.
 De leerkrachten konden bij deze vraag meerdere antwoorden kiezen.
 In de tweede kolom staat steeds een getal wat aangeeft hoe vaak die mogelijkheid is gekozen. Dit kan maximaal
12 zijn, omdat 12 leerkrachten de enquête ingevuld hebben.
 In de derde kolom met een procentgetal. Dit geeft aan hoeveel procent van de leerkrachten die
keuzemogelijkheid geschikt vindt voor begeleiding op het gebied van Exemplarisch onderwijs .
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5. Toen u op de Eben-Haëzerschool kwam werken, werd er al gewerkt met Exemplarisch onderwijs.
Wat heeft u als prettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u al op de Eben-Haëzerschool
werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t. in)
1. Toen ik op de EHS kwam werken, was de invoering nog bezig. Ik heb toen klassenbezoek gehad van
iemand van Driestar. N.a.v. dat bezoek kreeg ik A4-tje met een aantal peilers waaraan ExO moet
voldoen. Dat blaadje was voor mij toen leidraad. Het is ook van om van iemand met ervaring te horen
wat werkt/niet. Ook heeft een collega een keer gefilmd n.a.v een kijkvraag van mij.
2. Ik heb hier eigenlijk weinig begeleiding in ontvangen; ben er zomaar 'ingerold'. Wel kon ik als ik
vragen had bij m'n collega's terecht en heb ik op de PABO er best wat van meegekregen, zodat ik al wist
wat het inhield.
3. De samenwerking met parallelcollega's, Intervisie met bouwcollega's, De nascholing, Klassenbezoek
door externe.
4. De dagen in Gouda.
5. Ja, Ik heb een instapcursus gevolgd bij Bert Kalkman in Capelle a.d. IJssel.
6. We kregen coaching van docenten van Driestar-Educatief. Daarnaast waren er themadagen in Gouda
waar je met elkaar inspiratie opdeed en weer enthousiast werd gemaakt. Ook de nascholingen op
school hielpen hieraan mee.
Tabel 2: Resultaten enquêtevraag 5
Tabel 2 geeft het volgende weer:
 Leerkrachten geven aan wat zij prettig vonden in de begeleiding op het gebied van Exemplarisch onderwijs.
 Het gaat om leerkrachten die op de Eben-Haëzerschool kwamen werken toen er al gewerkt werd met
Exemplarisch onderwijs.
 Alle leerkrachten (12) moesten deze vraag invullen, maar voor een aantal leerkrachten was deze vraag niet van
toepassing. Zij hebben n.v.t. ingevuld. Dat heb ik achterwege gelaten in deze tabel omdat het niet relevant is voor
de deelvraag.

6. Toen u op de Eben-Haëzerschool kwam werken, werd er al gewerkt met Exemplarisch onderwijs.
Wat heeft u als onprettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u al op de EbenHaëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t. in)
1. Dat je het invoerproces niet vanaf het begin hebt meegemaakt. De collega's hadden hun idealen met
elkaar opgesteld en dan moet je gaan werken met andermans idealen.
2. Ik had wel praktijkvoorbeelden aangeboden willen krijgen, zodat ik ook zicht had op hoe anderen het
uitvoeren.
3. Veel theorie tijdens studiemiddagen, terwijl er meer vraag was naar praktijkvoorbeelden.
4. Er was geen keus. Je moest wel.
5. Het feit dat wij binnen de onderbouw al op een exemplarische manier werkten. Het is goed plannen
om de exempels in te passen tussen de reguliere thema's.
6. Ik heb niet heel veel begeleiding gekregen hierin. De tips die ik heb gekregen waren redelijk
waardevol.
7. Ik kan geen dingen noemen die ik als onprettig ervaren heb. Wel vond ik het uitvoeren van een
exempel in het begin echt een uitdaging, vooral organisatorisch gezien: kringgesprek, experimenteren
etc. Hier moet je door de jaren heen meer ervaring in opbouwen.
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Tabel 3 geeft het volgende weer:
 Leerkrachten geven aan wat zij onprettig vonden in de begeleiding op het gebied van Exemplarisch onderwijs.
 Het gaat om leerkrachten die op de Eben-Haëzerschool kwamen werken toen er al gewerkt werd met
Exemplarisch onderwijs.
 Alle leerkrachten (12) moesten deze vraag invullen, maar voor een aantal leerkrachten was deze vraag niet van
toepassing. Zij hebben n.v.t. ingevuld. Dat heb ik achterwege gelaten in deze tabel omdat het niet relevant is voor
de deelvraag.
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Tabel 3: Resultaten enquêtevraag 6

7. U werkte al op de Eben-Haëzerschool toen er gekozen werd voor Exemplarisch onderwijs. Wat
heeft u als prettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u nog niet op de EbenHaëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t. in)
1. Nascholing is goed, zie alleen minpunt bij vraag 8.
2. De coaching on the job vond ik heel prettig. Er kwamen mensen van Driestar Educatief op school de
cursus geven, maar ze kwamen ook de klassen in om je te coachen. Dat was heel waardevol.
Ook de ontmoetingen (cursusdagen) per bouw in Gouda en Hardinxveld-Giessendam heb ik als heel
waardevol ervaren. Je kwam in contact met andere scholen en je kon ervaringen delen.
3. Studiemiddagen, waarin exempels werden uitgevoerd, zodat je ze zelf kon ervaren.
4. We hebben weloverwogen een keuze gemaakt om exemplarisch onderwijs te gaan doen: vooral
meer aan minder was toen een uitdrukking die we veel gebruikten. Ook wilden we een stukje
verwondering in de lessen en samenhang in kleinere en grotere gehelen. Het was vooral prettig om een
aantal exempels 'aan den lijve' te ervaren.
Tabel 4: Resultaten enquêtevraag 7
Tabel 4 geeft het volgende weer:
 Leerkrachten geven aan wat zij prettig vonden in de begeleiding op het gebied van Exemplarisch onderwijs.
 Het gaat om leerkrachten die op de Eben-Haëzerschool werkten toen er gekozen werd voor Exemplarisch
onderwijs.
 Alle leerkrachten (12) moesten deze vraag invullen, maar voor een aantal leerkrachten was deze vraag niet van
toepassing. Zij hebben n.v.t. ingevuld. Dat heb ik achterwege gelaten in deze tabel omdat het niet relevant is voor
de deelvraag.

8. U werkte al op de Eben-Haëzerschool toen er gekozen werd voor Exemplarisch onderwijs. Wat
heeft u als onprettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u nog niet op de EbenHaëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t. in)
1. Veel zweverig gepraat, wat je soms niet kon volgen. Er had wel meer praktische dingen in mogen
zitten.
2. In het begin was je nog erg aan het worstelen om een goed socratisch gesprek te voeren. Dat is een
heel leerproces geweest.
3. Klassenbezoeken: Inbreuk in je groepsgebeuren (met name als parttimer is er dan haast wel altijd
iemand extra bij...)
4. Geen onprettige ervaringen gehad.
Tabel 5: Resultaten enquêtevraag 8
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Tabel 5 geeft het volgende weer:
 Leerkrachten geven aan wat zij onprettig vonden in de begeleiding op het gebied van Exemplarisch onderwijs.
 Het gaat om leerkrachten die op de Eben-Haëzerschool werkten toen er gekozen werd voor Exemplarisch
onderwijs.
 Alle leerkrachten (12) moesten deze vraag invullen, maar voor een aantal leerkrachten was deze vraag niet van
toepassing. Zij hebben n.v.t. ingevuld. Dat heb ik achterwege gelaten in deze tabel omdat het niet relevant is voor
de deelvraag.
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9. Begeleiding kost tijd. Hoeveel tijd zou u redelijk
vinden voor de begeleiding van een nieuwe
leerkracht op het gebied van Exemplarisch
onderwijs?
7
6
5
4
3
2
1
0
1 uur in de
week

1 middag per
maand

Tabel 6: Resultaten enquêtevraag 9

1 dag per
maand

2 dagen per 1 middag in de 1 dag in de
maand
twee maanden twee maanden

Anders,
namelijk

Anders namelijk,
 Begeleiding op het moment dat een exempel wordt
uitgevoerd;
 Coaching on the job... Kijken in de klas en nabespreken;
 Begeleiding voor en tijdens de uitvoering van een
exempel.
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Tabel 6 geeft het volgende weer:
 Er zijn 7 keuzemogelijkheden op het gebied van begeleidingstijd.
 Alle leerkrachten konden 1 antwoord geven op deze vraag.
 De hoogte van de balken in de grafiek geven aan hoe vaak er gekozen is voor een bepaalde keuzemogelijkheid.
Als er geen balk staat, betekent dit dat die keuzemogelijkheid nul keer is gekozen.
 Onder de tabel staan drie antwoorden die weergeven wat de leerkrachten hebben geantwoord bij de
keuzemogelijkheid anders, namelijk.
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Tabel 7: Resultaten enquêtevraag 10
Tabel 7 geeft het volgende weer:
 De leerkrachten konden bij deze vraag aangeven of zij het eens waren met een stelling of niet. De desbetreffende
stelling staat vermeldt in de vraag boven de grafiek.
 De leerkrachten konden één antwoord geven.
 De hoogte van de balken in de grafiek geven aan hoe vaak er gekozen is voor een bepaalde keuzemogelijkheid.
Als er geen balk staat, betekent dit dat die keuzemogelijkheid nul keer is gekozen.
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Tabel 8: Resultaten enquêtevraag 11
Tabel 8 geeft het volgende weer:
 De leerkrachten konden bij deze vraag aangeven of zij het eens waren met een stelling of niet. De desbetreffende
stelling staat vermeldt in de vraag boven de grafiek.
 De leerkrachten konden één antwoord geven.
 De hoogte van de balken in de grafiek geven aan hoe vaak er gekozen is voor een bepaalde keuzemogelijkheid.
Als er geen balk staat, betekent dit dat die keuzemogelijkheid nul keer is gekozen.

12. Er zijn verschillende begeleidingsvormen die ingezet kunnen worden bij begeleiding van nieuwe
leerkrachten. Welke vormen vindt u geschikt voor de begeleiding op het gebied van Exemplarisch
onderwijs?
Werkvorm
Aantal keer gekozen
Hoeveelheid in procenten
Supervisie
3
25%
Intervisie
5
42%
Mentoraat
5
42%
Collegiale consulatie
8
67%
Coaching
6
50%
Werkoverleg
5
42%
Lesbezoek
6
50%
Aantal leerkrachten ingevuld
12
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Tabel 9 geeft het volgende aan:
 Er zijn 7 keuzemogelijkheden op het gebied van begeleidingsvormen, deze staan in de eerste kolom.
 De leerkrachten konden bij deze vraag meerdere antwoorden kiezen.
 In de tweede kolom staat steeds een getal wat aangeeft hoe vaak die mogelijkheid is gekozen. Dit kan maximaal
12 zijn, omdat 12 leerkrachten de enquête ingevuld hebben.
 In de derde kolom met een procentgetal. Dit geeft aan hoeveel procent van de leerkrachten die
keuzemogelijkheid geschikt vindt voor begeleiding op het gebied van Exemplarisch onderwijs.
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Tabel 9: Resultaten enquêtevraag 12

14. Wat is volgens u het allerbelangrijkste voor een nieuwe leerkracht op het gebied van
Exemplarisch onderwijs. Dit kan gaan over kennis en vaardigheden rondom Exemplarisch onderwijs,
de uitvoering van exempels, over de begeleiding, etc.
1. Geen antwoorden geven, maar sturen d.m.v. vragen stellen. Samen ontdekken!
2. Dat ze een goed voorbeeld in de praktijk zien bij een collega.
3. De basisbeginselen van EXO weten en hier naar kunnen handelen; rust, gesprek, etc.
4. Kennis: wat houdt EXO in? Wat is de visie erachter? Vaardigheden: socratisch gesprek voeren. Als
leerkracht treedt je dan terug, je moet alleen goede vragen stellen... En dat moet je leren!
5. 1) verdieping in de theorie 2) het meemaken van een exempel of exemplarisch lessen 3) doorspreken
van het exempel (ervaren collega met nieuwe collega) wat uitgevoerd gaat worden 4) klassenbezoek
6. Dat je de leerlingen probeert de dingen te laten ervaren. De diepere laag aan te boren.
7. - gewenning aan de kring - plannen - zelf stapje terug doen en samen met de kinderen leren
8. Achtergrondinformatie over het hoe en waarom van exemplarisch onderwijs en waarom wij als
school ervoor hebben gekozen. Inhoudelijke informatie over de exempels. Boven de lesstof kunnen
zweven. Organisatorisch kunnen bieden wat nodig is voor de uitvoering van een exempel, denk aan een
kringgesprek voeren.
9. Visie op onderwijs ontwikkelen en gestalte geven
10. Voorbeeldlessen bijwonen o.f bekijken via een video - Ruim aanbod van exempels en de
bijbehorende materialen - In het begin regelmatig coaching en dit kan dan later afgebouwd worden.
Verder zou ik meer willen integreren in de dagelijkse lespraktijk
11. Dat hij inhoudelijk weet wat Exemplarisch onderwijs inhoudt. Dat hij er zelf mee aan de slag kan en
daarbij oefent met de verschillende vaardigheden die van belang zijn. Hierbij is begeleiding
noodzakelijk.
12.Het is belangrijk dat nieuwe leerkrachten weten waarom we deze vorm van onderwijs belangrijk
vinden. Ik vind het niet in de eerste plaats belangrijk dat leerkrachten exempels uitvoeren, maar dat ze
de visie achter deze manier van lesgeven dragen en dat ze de principes (gesprek, verbinding tot stand
brengen met onderwerp, etc.) ook toepassen in andere lessen.
Tabel 10: Resultaten enquêtevraag 14
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Tabel 10 geeft het volgende aan:
 Alle leerkrachten (12) hebben antwoord gegeven op de vraag wat het allerbelangrijkste is voor nieuwe
leerkrachten op het gebied van Exemplarisch onderwijs.
 Iedere nieuwe rij geeft een antwoord weer van één van de leerkrachten.
 De antwoorden gaan zowel over kennis en vaardigheden rondom Exemplarisch onderwijs, als over de uitvoering
van exempels, de begeleiding en andere zaken rondom Exemplarisch onderwijs.
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4.4 ONTWERPEISEN VOOR INWERKPLAN
Naar aanleiding van bovenstaande resultaten vanuit de interviews, de enquête maar ook de
literatuur ben ik tot ontwerpeisen gekomen voor het inwerkplan. In onderstaande tabel staan de
ontwerpeisen met daarachter de data waarop de ontwerpeis is gebaseerd. Het definitieve ontwerp
van het inwerkplan vindt u in bijlage 3 op pagina 91.
Ontwerpeisen
1. Het inwerkplan heeft een duidelijk doel:
aan de nieuwe leerkracht opvang en
ondersteuning bieden op het gebied van
Exemplarisch onderwijs, zodat de nieuwe
leerkracht zich kan ontwikkelen tot een
vakbekwame leerkracht.

Op basis van welke data is deze ontwerpeis geformuleerd?
Tekstbron: Ordelman (2004)
Als er een plan wordt opgesteld om nieuwe leerkrachten te
begeleiden moet er een duidelijk doel zijn: Dit doel kan zijn:
‘aan de nieuwe leerkracht opvang en ondersteuning bieden die
aansluit bij zijn (start-)bekwaamheid en ervaring en die zodanig
is dat de nieuwe leerkracht zich kan ontwikkelen tot een
vakbekwame, ervaren leerkracht.
‘In het eerste gesprek wordt het inwerkplan doorgenomen en
van daaruit worden er afspraken gemaakt. Hierbij moeten
duidelijk de verwachtingen richting de nieuwe leerkracht
bekend worden gemaakt. Dan kun je denken aan de tijd die het
inwerken beslaat, wat verwacht de school, wat verwacht de
leerkracht, wat zijn de behoeften van de leerkracht.’

Interview met directeur: ‘Er is zo’n uitspraak, alles wat
aandacht krijgt groeit. Als je dit niet serieus doet, niet een
zekere ambitie hebt, het niet doelgericht aanpakt, ja dan
maakt het niet uit wat je doet, maar dan wordt het nooit wat.’
2. Voor nieuwe leerkrachten is kennis van Tekstbron: Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt (2005)
de
achtergrond
van
Exemplarisch Om als leerkracht exemplarisch onderwijs te kunnen geven,
onderwijs belangrijk.
moet er eerst wat gebeuren. Leerkrachten moeten eerst op
een andere manier leren denken en werken. En in de praktijk
moet het zich bewijzen. ‘Het hart van ons onderwijs moet zijn:
een manier van werken te vinden waarbij degenen die
onderwijzen steeds minder onderwijzen, maar degenen die
leren (de leerlingen) steeds meer leren’
Ordelman (2004)
In de eerste fase gaat het om opvang (...) De nadruk ligt in deze
eerste fase vooral op informatieoverdracht.
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Interview met directeur: ‘Ze moeten de essentie van
Exemplarisch onderwijs goed gebruiken, en daar loop je nogal
eens tegen aan.’
‘Die kennis moeten eigenlijk ook nieuwe leerkrachten hebben,
als ze de pitch snappen van wat het uiteindelijk is, als dat
kwartje goed is gevallen, dan loopt het wel. Anders blijft het
toch een beetje het aanleren en een kunstje.’
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Interview met VAT: ‘Wat ik zelf altijd wel belangrijk vind zijn
die achtergronden en die kennis ervan. ‘
‘Ja misschien moet je dat toch wel soort verplichten om in te
lezen, dat boek bijvoorbeeld over exemplarisch onderwijs. Dat
het gewoon echt verplicht gesteld wordt.’

Enquête leerkrachten:
- De basisbeginselen van EXO weten en hier naar kunnen
handelen; rust, gesprek, etc.
- Verdieping in de theorie.
- Achtergrondinformatie over het hoe en waarom van
Exemplarisch onderwijs.
- Dat hij inhoudelijk weet wat Exemplarisch onderwijs inhoudt.
- Ik vind het niet in de eerste plaats belangrijk dat leerkrachten
exempels uitvoeren, maar dat ze de visie achter deze manier
van lesgeven dragen en dat ze de principes ook toepassen in
andere lessen.
- Alle leerkrachten (die de enquête hebben ingevuld) geven
aan dat ze het belangrijk vinden dat je weet wat Exemplarisch
onderwijs inhoudt.
3. Het inwerken van nieuwe leerkrachten Tekstbron: Stevens, Coenjaerts & Horebeek (1998)
op het gebied van Exemplarisch onderwijs Consultatie wijst op het geven van advies. Collegiaal wijst erop
biedt ruimte voor de werkvormen collegiale dat het tussen collega’s afspeelt. Als eerste biedt collegiale
consultatie, coaching en lesbezoek.
consultatie praktische en morele steun.
Coaching is één vorm van praktijkbegeleiding, waarbij een
ervaren werker een beginner assisteert door aanwezig te zijn
wanneer deze beginner bepaalde activiteiten uitvoert of zich
daarin oefent, door het geven van psychologische en morele
steun, door instructie en advies en door aan observatie
gekoppelde feedback, zodat binnen een functionele relatie, op
een gestructureerde wijze aan een duurzame verbetering van
werkgedrag wordt gesleuteld, en tegelijk aan positieve
werkrelaties en een open werkklimaat.
Fonderie-Tierie & Hendriksen (1998)
Lesbezoek is een manier van werken waarbij collega’s samen
nagaan op welke manier zij professionele groei en ontwikkeling
in concreet handelen vorm kunnen geven en zichtbaar kunnen
maken.
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Interview met VAT: ‘Intervisie is natuurlijk weer anders, maar
weet je, ja daar zie ik ons niet zo snel mee zitten eigenlijk nu. Ik
denk dat collegiale consultatie, coaching en lesbezoeken wat
we deden, dat we daar gewoon mee uit de voeten konden. En
ik zou nu niet zeggen van joh dit of dat moet er nog bij.’
Enquête leerkrachten:
Collegiale consulatie: door 67% van de leerkrachten gekozen.
Coaching: door 50% van de leerkrachten gekozen.
Lesbezoek: door 50% van de leerkrachten gekozen
Tekstbron: Fonderie-Tierie &Hendriksen (1998) Bij collegiale
consultatie leren collega’s van elkaars praktijkervaringen en
ondersteunen ze elkaar bij het oplossen van problemen in de
dagelijkse praktijk

4. De begeleiding van nieuwe leerkrachten
moet een aantal praktijkvoorbeelden
bevatten. Praktijkvoorbeelden betekenen
in dit geval dat de nieuwe leerkracht
voorbeelden leest, ziet en meemaakt van
de uitvoering van een exempel.
Interview met VAT: ‘Er zou inderdaad een mogelijk moeten
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zijn om die leerkracht uit zijn/haar eigen klas te laten gaan.
Kijken bij een ander, want ze moeten toch ingewerkt worden.’
‘Laat een nieuwe leerkracht eerst gewoon een exempel of een
stuk meemaken bij een bestaande collega.’
Interview met directeur:
‘Toen hebben we eindeloos
nageschoold, we hebben gezamenlijk delen van lessen gezien,
ook gewoon meegemaakt. (….) Het was een heel intensief,
tijdrovend en buitengewoon kostbaar proces.’
Enquête leerkrachten:
‘Ik had wel praktijkvoorbeelden aangeboden willen krijgen,
zodat ik ook zicht had op hoe anderen het uitvoeren.’
‘… terwijl er meer vraag was naar praktijkvoorbeelden.’
‘… Er had wel meer praktische dingen in mogen zitten.’
‘het meemaken van een exempel of exemplarisch lessen.’
‘Dat ze een goed voorbeeld in de praktijk zien bij een collega.’
‘Voorbeeldlessen bijwonen of bekijken via een video.’
‘Studiemiddagen, waarin exempels werden uitgevoerd, zodat
je ze zelf kon ervaren.’
‘Het was vooral prettig om een aantal exempels ‘aan den lijve’
te ervaren.’
‘11 van de 12 leerkrachten is het eens met de stelling: Nieuwe
leerkrachten moeten eerst een exempel meemaken dat door
collega’s wordt uitgevoerd, voordat ze zelf een exempel
moeten uitvoeren.’

Interview met VAT: ‘Ja misschien tot de herfst, dat je zegt van
joh tot die tijd kun je zo eens even bij een ander gaan kijken.
En dan is toch wel belangrijk dat je weet waarom wij dit doen.
En ga na de herfst inplannen dat je ook zelf aan de slag gaat.
Wel samen met je parallelcollega, dat je tegelijk hetzelfde
uitvoert. Dan kun je hetzelfde meemaken en bespreken.’
‘En bezoek een collega, daar heb je natuurlijk wel tijd voor
nodig. Dat ze dan de klas uit kunnen tijdens een exempel. Dat
ze dus vervanging hebben. Dat zal dan om een uur of eh… Een
paar keer een uur gaan misschien. Als je het een hele middag
doet, dan een hele middag.’
Interview met directeur: ‘Als je mij vraagt gelet op hetgeen ik
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Tekstbron: Ordelman (2004): De begeleiding van nieuwe
leerkrachten kan verdeeld worden in twee fasen. In de eerste
fase gaat het om opvang. Dit beslaat de eerste introductie op
de school en duurt ongeveer twee maanden. In de tweede fase
gaat het om ondersteuning en begeleiding. Het gaat dan vooral
om inhoudelijke ondersteuning.
Net als in de eerste fase, is ook in de tweede fase ruimte voor
gesprekken. Tijdens die gesprekken is het belangrijk dat er
genoeg tijd is voor ervaringen en vragen van de nieuwe
leerkracht.
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5. Het inwerkplan wordt verdeeld in twee
fasen: de fase van opvang en de fase van
ondersteuning. De fase van opvang loopt
vanaf de zomervakantie tot aan de
herfstvakantie in oktober. Daarna volgt de
fase van ondersteuning, naar gelang nodig
is.

eerder heb gezegd, hoeveel tijd wenselijk zou zijn om iemand
goed op te leiden, ja dan ben je wel even bezig hoor.’

6. Tijdens de fase van opvang is de nieuwe
leerkracht vooral bezig met kennis
verzamelen
rondom
Exemplarisch
onderwijs.
Hierbij
gaat
het
om
achtergrondinformatie van Exemplarisch
onderwijs en de visie van de school daarop.

Enquête leerkrachten:
6 van 12 leerkrachten geven aan dat zij 1 middag in de maand
begeleiding een redelijke tijd vinden voor nieuwe leerkrachten.
Tekstbron: Ordelman (2004)
In de eerste fase gaat het om opvang. Dit beslaat de eerste
introductie op de school en duurt ongeveer twee maanden. In
het eerste gesprek wordt het inwerkplan doorgenomen en van
daaruit worden er afspraken gemaakt. Hierbij moeten duidelijk
de verwachtingen richting de nieuwe leerkracht bekend
worden gemaakt. Dan kun je denken aan de tijd die het
inwerken beslaat, wat verwacht de school, wat verwacht de
leerkracht, wat zijn de behoeften van de leerkracht, etc.
Interview met VAT: ‘Of als er een inwerkplan is van die punten
zijn gewoon belangrijk, zorg maar dat je dat gewoon een
keertje doorneemt binnen nu en oktober. Bij wijze van
spreken.’
‘Ja misschien tot de herfst, dat je zegt van joh tot die tijd kun je
zo eens even bij een ander gaan kijken. En dan is toch wel
belangrijk dat je weet waarom wij dit doen. En ga na de herfst
inplannen dat je ook zelf aan de slag gaat. Wel samen met je
parallelcollega, dat je tegelijk hetzelfde uitvoert. Dan kun je
hetzelfde meemaken en bespreken.’
‘Als iemand natuurlijk, een nieuwe collega gaat kijken bij een
andere collega dan moet er vervanging geregeld worden.
Maar, hoe doe je dat, dat is lastig. Daar wordt natuurlijk ook
vaak mee geworsteld om dat voor elkaar te krijgen. Zeker tot
de herfst, dan wil je eigenlijk iedereen in zijn eigen klas laten.
Want dan moet je gewoon de puntjes op de i zetten.’
‘Merendeel ligt bij de parallelcollega. Die gaat samen met hem
of haar zeg maar een exempel uitvoeren, lessen voorbereiden,
bespreken van hoe ga je dat aanpakken en doen. Een meestes
tijd is er ruimte om bij een ander bezoek te brengen.’
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Enquête leerkrachten:
100% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten hoe Exemplarisch onderwijs wordt
vormgegeven op de Eben-Haëzerschool.
92% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten waarom er Exemplarisch onderwijs wordt
gegeven op de Eben-Haëzerschool.
75% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten welke leerkrachten het aanspreekpunt zijn
wat betreft Exemplarisch onderwijs.
58% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten waar informatie gevonden kan worden
over Exemplarisch onderwijs.
83% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe

Hoofdstuk 4 | Resultaten

7. In de fase van opvang is het ook
belangrijk dat de nieuwe leerkracht weet
wie er verantwoordelijk is voor de
begeleiding. In de meeste gevallen zal dit de
ervaren (parallel)collega zijn.

leerkrachten weten wat de visie van de Eben-Haëzerschool is
op Exemplarisch onderwijs.
75% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten welke werkwijze er gehanteerd wordt
binnen de school bij uitvoering van een exempel.
67% van de leerkrachten vind dat ervaren leerkrachten moeten
worden ingezet bij de begeleiding van nieuwe leerkrachten.
Tekstbron: Ordelman (2004)
In de eerste fase gaat het om opvang. Hierbij moeten duidelijk
de verwachtingen richting de nieuwe leerkracht bekend
worden gemaakt. Dan kun je denken aan de tijd die het
inwerken beslaat, wat verwacht de school, wat verwacht de
leerkracht, wat zijn de behoeften van de leerkracht, etc.
Interview met VAT: ‘Merendeel ligt bij de parallelcollega. Die
gaat samen met hem of haar zeg maar een exempel uitvoeren,
lessen voorbereiden, bespreken van hoe ga je dat aanpakken
en doen. Een meestes tijd is er ruimte om bij een ander bezoek
te brengen.’

Enquête leerkrachten:
75% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten waar exempels gevonden kunnen worden
om uit te voeren.
75% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten waar materiaal gevonden kan worden wat
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Interview met VAT: ‘En ga na de herfst inplannen dat je ook
zelf aan de slag gaat. Wel samen met je parallelcollega, dat je
tegelijk hetzelfde uitvoert. Dan kun je hetzelfde meemaken en
bespreken.’
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8. Tijdens de fase van ondersteuning is de
nieuwe leerkracht vooral bezig met
vaardigheden te oefenen die horen bij
Exemplarisch onderwijs zoals: Exempels
bijwonen bij andere leerkrachten, exempels
voorbereiden met duo-collega, oefenen
met
socratisch
gesprek,
exempels
uitvoeren.

Enquête leerkrachten:
75% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten welke leerkrachten het aanspreekpunt zijn
wat betreft Exemplarisch onderwijs.
67% van de leerkrachten vind dat ervaren leerkrachten moeten
worden ingezet bij de begeleiding van nieuwe leerkrachten.
Tekstbron: Ordelman (2004)
In de tweede fase gaat het om ondersteuning en begeleiding.
Het gaat dan vooral om inhoudelijke ondersteuning. Voor een
goede ondersteuning is het belangrijk dat deze aansluit bij de
ervaring van de nieuwe leerkracht, maar ook gericht is op een
gemakkelijk ingroeien in de nieuwe situatie. In deze tweede
fase is de aandacht gericht op de ontwikkeling van inzicht,
kennis, vaardigheden en attitude. Net als in de eerste fase, is
ook in de tweede fase ruimte voor gesprekken. Tijdens die
gesprekken is het belangrijk dat er genoeg tijd is voor
ervaringen en vragen van de nieuwe leerkracht. De gesprekken
moeten gericht zijn op luisteren, evaluatie, waardering en
bespreking van knel-en verbeterpunten.

9. Tijdens de fase van opvang wordt niet
alleen de nieuwe leerkracht ingewerkt,
maar de huidige leerkrachten worden ook
meegenomen om hun kennis weer op te
frissen.

gebruikt kan worden tijdens de uitvoering van een exempel.
67% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten hoe vaak de uitvoering van een exempel
ingepland moet worden.
Tekstbron: Blom, Herweijer & Meijer (2010)
Er zijn een aantal factoren die een stimulerende werking
hebben wat betreft de invoering van exemplarisch onderwijs
op scholen voor het primair onderwijs. (…)
- Het ontwikkelen van een gedeelde visie;
- Het vermogen om organisatiebreed te leren;
- Betrokken, ruimtegevend en duidelijk biedend
leiderschap en participatie van het team.
Ordelman (2004)
In deze tweede fase is de aandacht gericht op de ontwikkeling
van inzicht, kennis, vaardigheden en attitude. De drie
kernwoorden voor deze fase zijn: informatie, demonstratie en
overleg.
Interview met VAT: ‘Bij a moeten we sowieso wel een kant op
dat we niet kunnen we zeggen, we blijven gewoon jarenlang zo
doorgaan en we worden niet meer opgepept. Dus daar zit wel
iets in om met elkaar, dat wordt denk nu niet gedaan. Want er
komt gewoon een nieuwe binnen en die gaat alleen aan de
slag eigenlijk met z’n parallelcollega. Maar het zou opzich wel
goed zijn als dat af en toe weer een beetje opleeft natuurlijk,
bij iedereen. Maar dat is gewoon lastig in te delen omdat je
ook allerlei andere studiemomenten hebt.’

10. Exemplarisch onderwijs moet op de
agenda blijven, en een officiële status
krijgen binnen de school, zodat het niet op
een laag pitje komt. Dit betekent dat het
aan bod moet komen tijdens de
gesprekkencyclus.

Enquête leerkrachten:
8 van de 12 leerkrachten is het met de volgende stelling
(helemaal) eens: Bij het inwerken van nieuwe leerkrachten op
het gebied van Exemplarisch onderwijs, moet niet alleen
gekeken worden naar de nieuwe leerkrachten, maar moeten
ervaren leerkrachten ook meegenomen worden om zo hun
kennis weer op te frissen.
Interview met VAT: ‘Dat is denk ik wel een vraag die wij het
MT voor moeten leggen. Van ja, straks wordt dit op een laag
pitje gezet, het VAT verdwijnt, ja hoe ga je ervoor zorgen dat
het over vijf jaar allemaal nog bestaat? Maar dat kan dus ook
als het echt gewoon soort ergens, echt opgenomen wordt in
het inwerkplan. Dan heb je in elk geval gewoon de nieuwe en
dat we dan toch maar op een keer op een vergadering blijven
bestaan.’
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Interview met directeur: ‘Nou als ik dan moet kiezen welke
verdient nog de aandacht dan is dat participatie van het team.
En wat bedoel ik daarmee, het besef dat het niet vanzelf gaat,
dan zou je ook kunnen zeggen duidelijk biedend leiderschap.
Dat we dit op de agenda houden, dat je ook bij het inwerken
van mensen navraagt van joh, hoe gebruik je de methode
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Wondering the World. Ben je er goed van bewust dat daar een
bepaalde visie achter zit.’
‘Nou dat het ook in de gesprekkencyclus, de
functioneringsgesprekken, duidelijk een plekje krijgt. Het moet
ook ergens een soort officiële status krijgen. Uit, ik weet bijna
wel zeker dat het bij ons in het competentieprofiel staat. Dus
op het moment dat je een functioneringsgesprek heb en je vul
je competenties in bij didactisch handelen, staat expliciet de
vaardigheid om volgens Exemplarisch concept les te kunnen
geven vermeld. Dat komt dus ook op een officieel moment
terug.’

Kalkman & Buck (2007)
Kenmerkend voor het werk en denken van Wagenschein is:
leerlingen vertrouwd maken met de wereld om hen heen.

Interview met VAT: ‘Ik denk ontmoeting, die kom je ook heel
veel tegen in venster op Nederland natuurlijk. Vanmiddag had
ik een stukje over allochtoon, autochtoon. En dan gaat het er
inderdaad over van, jongens luister eens goed. Er komt hier
een Syrische vluchteling in de klas, bij wie mag hij ernaast
komen zitten? Het is heel vaak ontmoeting waardoor, het zo’n
klein iets wat je hier bespreekt, je bent er wel bijna een half
uur mee bezig maar, dat geldt natuurlijk voor heel de wereld
op dit moment. Dus het is gewoon zo. Ja, ontmoeting.’
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Studulski (2013)
Het gesprek speelt dus bij exemplarisch onderwijs een grote
rol. Dit komt omdat in het gesprek een ontmoeting plaatsvindt.
Je ontmoet namelijk de gedachten van de ander, je wordt
opgescherpt door de vragen van de ander en je wordt
uitgedaagd om je eigen gedachten scherper te formuleren en
je argumenten te onderbouwen. In het gesprek gaat het ook
echt ergens over. Inhoudelijk gaat er het erom dat er een
zinvolle ontmoeting wordt gerealiseerd tussen leerkrachten,
leerlingen en betekenisvolle verschijnselen in de schepping
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11. Tijdens het inwerken op gebied van
Exemplarisch onderwijs komt de verbinding
met de christelijke identiteit duidelijk naar
voren. Dit komt naar voren in woorden als
verwondering, ontmoeting, wereld om je
heen.

Enquête leerkrachten:
‘teamleider moet hierop toezien en vragen hoe het gaat.’
Tekstbron: Kalkman, Veldman, Kool & Reijnoudt (2005)
Genetisch onderwijs is heel belangrijk. Het gevaar is namelijk
aanwezig dat kinderen zich niet meer verbinden kunnen met
de werkelijkheid om hen heen. Voor het christelijk onderwijs is
dat gevaar dubbel. Want als leerlingen zich niet meer kunnen
verbinden aan de werkelijkheid om hen heen, kunnen ze zich
niet meer binden aan Gods werkelijkheid.
Het startpunt voor het leerproces komt dus vaak uit de
omringende werkelijkheid van de leerlingen. De ontmoeting
met de verschijnselen uit de werkelijkheid zorgen voor een
grote betrokkenheid op het onderwerp.

‘…maar dat was vooral bij de echte exempels dat de christelijk
identiteit. Dat je als je het over het brood hebt je ook over het
Brood des Levens doorgaat en dat overal iets inzit. Ja, dat zal
niet overal even duidelijk.’
Interview met directeur: ‘vooral ook het besef van: ik moet een
dieper liggende wereld ontsluiten. Stukje bij beetje de
kinderen een ontdekking laten doen.’
Enquête leerkrachten:
75% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat nieuwe
leerkrachten weten wat Exemplarisch onderwijs verbindt met
de christelijke identiteit.
‘Ook wilden we een stukje verwondering in de lessen en
samenhang in kleineren en grotere gehelen.’
12. In het inwerkplan staat duidelijk Interview VAT: ‘Onderbouw hebben ze afgesproken minimaal
vermeld dat er een minimaal aantal 2 exempels in een jaar. Dat was drie maar dat is terug naar
exempels uitgevoerd moet worden per jaar, twee.
per bouw.
In groep 3 en 4 hebben ze er vier of vijf per jaar.
In groep 5-8 denk ik minimaal twee per jaar. Met Venster op
Nederland en Wondering the World .Wondering the World is
nog niet klaar voor groep 8.’
Enquête leerkrachten:
67% van de leerkrachten vindt het belangrijk dat een nieuwe
leerkracht weet hoe vaak de uitvoering van een exempel
ingepland moet worden.
Tabel 11: Ontwerpeisen met bijbehorende data

4.5 TOELICHTING INWERKPLAN
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Het inwerkplan bestaat uit een deel A en een deel B. Deel A is de fase van opvang, wat staat voor de
periode van het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie. Deel B is de fase van ondersteuning,
lopend vanaf de herfstvakantie tot het einde van het schooljaar. In beide delen staan vijf stappen die
weergeven wat de nieuwe leerkracht of de begeleider moet doen. Elk deel begint met een kader
waarin de belangrijkste zaken staan weergegeven die in het desbetreffende deel naar voren komen.
Zoals de tijdsduur van de begeleiding, de benodigde materialen, de verantwoordelijke voor de
begeleiding, de werkvormen die aan bod komen, de tijdsbelasting voor de nieuwe leerkracht en een
korte inhoud. De stappen doorloopt de nieuwe leerkracht met, in de meeste gevallen, zijn duocollega. Bij sommige stappen is het hele team of een andere leerkracht betrokken. Het inwerkplan
wordt opgebouwd vanuit de theorie naar de praktijk, van samen uitvoeren en voorbereiden naar
zelfstandig.
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4.6 VERANTWOORDING OPBOUW INWERKPLAN
De stappen in het inwerkplan zijn gebaseerd op de ontwerpeisen. In de tabel hieronder staan de
ontwerpeisen met de daaruit voortkomende stappen en onderdelen uit het inwerkplan. De stappen
1-5 horen bij deel A: de fase van opvang; de stappen 6-10 horen bij deel B: fase van ondersteuning.
Ontwerpeis
1. Het inwerkplan heeft een duidelijk doel: aan de
nieuwe leerkracht opvang en ondersteuning
bieden op het gebied van Exemplarisch onderwijs,
zodat de nieuwe leerkracht zich kan ontwikkelen
tot een vakbekwame leerkracht.

Bijbehorende stap/onderdeel uit het inwerkplan
Doel inwerkplan, pag. 5 inwerkplan:
‘Het doel van dit inwerkplan luidt als volgt: aan de
nieuwe leerkracht opvang en ondersteuning bieden
op het gebied van Exemplarisch onderwijs, zodat de
nieuwe leerkracht zich kan ontwikkelen tot een
vakbekwame leerkracht.’

Opbouw inwerkplan, pag. 5 inwerkplan:
‘Het inwerkplan bestaat uit een deel A en een deel
B. Deel A is de fase van opvang (…) Deel B is de fase
van ondersteuning. (…) Het inwerkplan wordt
opgebouwd vanuit de theorie naar de praktijk, van
samen uitvoeren en voorbereiden naar zelfstandig.
Het is van belang dat zowel de begeleider als de
nieuwe leerkracht in het bezit zijn van het
inwerkplan. Het is voor beiden dan duidelijk welke
stappen er ondernomen gaan worden. De nieuwe
leerkracht kan dan zelf ook aangeven wanneer hij/zij
klaar is voor een nieuwe stap.’
2. Voor nieuwe leerkrachten is kennis van de Stap 1 | Visie achter Exemplarisch onderwijs
achtergrond
van
Exemplarisch
onderwijs Bij deze stap krijgt de nieuwe leerkracht een
belangrijk.
samenvatting van de theorie te zien over
Exemplarisch onderwijs. Dit wordt vormgegeven
voor de PowerPoint van de Eben-Haëzerschool.
Verder
volgt
er
nog
aanvullende
achtergrondinformatie uit het boek Handboek voor
exemplarisch onderwijs. Ook wordt er verwezen
naar dit boek voor eventuele extra informatie.

Stap 9 | Lesbezoek bij nieuwe leerkracht
Als de nieuwe leerkracht een aantal keer ervaring
heeft opgedaan in het uitvoeren van exempels en
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Stap 8 | Begeleidingsgesprek met duo-collega
Als het hele exempel is uitgevoerd voert de duocollega (dit is in de meeste gevallen de begeleider
van de nieuwe leerkracht) een begeleidingsgesprek.
Tijdens dat gesprek wordt het uitgevoerde exempel
besproken en geeft de nieuwe leerkracht aan wat er
lastig was en wat goed ging en hoe het de volgende
keer aangepakt gaat worden. De nieuwe leerkracht
zorgt voor de inbreng tijdens dit gesprek en de
begeleidende leerkracht zorgt voor een juiste
begeleiding.
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3. Het inwerken van nieuwe leerkrachten op het
gebied van Exemplarisch onderwijs biedt ruimte
voor de werkvormen collegiale consultatie,
coaching en lesbezoek.

4. De begeleiding van nieuwe leerkrachten moet
een
aantal
praktijkvoorbeelden
bevatten.
Praktijkvoorbeelden betekenen in dit geval dat de
nieuwe leerkracht voorbeelden leest, ziet en
meemaakt van de uitvoering van een exempel.

5. Het inwerkplan wordt verdeeld in twee fasen: de
fase van opvang en de fase van ondersteuning. De
fase van opvang loopt vanaf de zomervakantie tot
aan de herfstvakantie in oktober. Daarna volgt de
fase van ondersteuning, naar gelang nodig is.

6. Tijdens de fase van opvang is de nieuwe
leerkracht vooral bezig met kennis verzamelen
rondom Exemplarisch onderwijs. Hierbij gaat het
om achtergrondinformatie van Exemplarisch
onderwijs en de visie van de school daarop.

het geven van lessen uit de methoden Venster op
Nederland en Wondering the World, is het tijd voor
een lesbezoek bij de leerkracht. Het gaat er bij dat
lesbezoek niet om dat het perfect gaat, maar dat er
iemand meekijkt en op die manier feedback kan
geven. Tijdens het lesbezoek vult de begeleidende
leerkracht de kijkwijzer in. De ingevulde kijkwijzer
wordt als leidraad gebruikt in het coachingsgesprek
wat volgt op het lesbezoek.
Stap 4 | Onderwijsverhalen en videofragment
Tijdens stap 4 krijgt de nieuwe leerkracht een kijkje
in de uitvoering van exempels. Nog niet in de
praktijk, maar door het lezen van onderwijsverhalen
en het bekijken van een videofragment. In het
inwerkplan zijn twee onderwijsverhalen te vinden
en één videofragment wat is opgenomen op de
Eben-Haëzerschool.
Stap 5 | Bezoek bij collega
Nadat de nieuwe leerkracht gelezen en gekeken
heeft naar praktijkvoorbeelden is het tijd voor een
bezoek bij een collega. Tijdens dat bezoek voert de
collega een exempel uit. De nieuwe leerkracht
neemt een kijkwijzer mee die hij of zij kan gebruiken
om naar belangrijke zaken te kijken bij de collega.
De kijkwijzer is weergegeven in het inwerkplan.
Opbouw inwerkplan, pag. 5 inwerkplan:
‘Het inwerkplan bestaat uit een deel A en een deel
B. Deel A staat voor de fase van opvang, wat staat
voor de periode van het begin van het schooljaar tot
de herfstvakantie .Deel B staat voor de fase van
ondersteuning, lopend vanaf de herfstvakantie tot
het einde van het schooljaar.’
Stap 1 | Visie achter Exemplarisch onderwijs
Bij deze stap krijgt de nieuwe leerkracht een
samenvatting van de theorie te zien over
Exemplarisch onderwijs. Dit wordt vormgegeven
voor de PowerPoint van de Eben-Haëzerschool.
Verder
volgt
er
nog
aanvullende
achtergrondinformatie uit het boek Handboek voor
exemplarisch onderwijs. Ook wordt er verwezen
naar dit boek voor eventuele extra informatie.
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Stap 2 | Visie van de school
Bij stap 2 krijgen de nieuwe leerkrachten een inkijkje
in de gedachte van de school om Exemplarisch
onderwijs te kiezen. Ze komen de visie van de school
te weten door het lezen van een schoolkrantartikel.
In dat artikel wordt vertelt waarom de school voor
het concept Exemplarisch onderwijs heeft gekozen.
En welke zaken hen aanspreken uit Exemplarisch

Hoofdstuk 4 | Resultaten

onderwijs. Dan komen we woorden tegen als:
ontmoeten, doorleefde kennis en het gesprek. Ook
wordt de verbinding met de christelijke identiteit
gemaakt.
7. In de fase van opvang is het ook belangrijk dat Inleiding op het inwerkplan, pag. 5 inwerkplan:
de nieuwe leerkracht weet wie er verantwoordelijk ‘Dit inwerkplan is een document waarin staat
is voor de begeleiding. In de meeste gevallen zal dit beschreven hoe ervaren leerkrachten op het gebied
de ervaren (parallel)collega zijn.
van Exemplarisch onderwijs, hun nieuwe collega’s
op de juiste manier kunnen begeleiden.’
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Stap 7 | Voorbereiding en uitvoering exempel met
duo-collega
De nieuwe leerkracht gaat bij deze stap echt aan de
slag, maar niet alleen. Samen met zijn of haar duocollega wordt er een exempel voorbereid. Waarna
de nieuwe leerkracht het uitvoert in de klas. Steeds
als er een deel is uitgevoerd kan het volgende deel
worden voorbereid. Op die manier kan de nieuwe
leerkracht steeds vragen stellen en kunnen recente
ervaringen gedeeld worden. De nieuwe leerkracht
kan de kijkwijzer, die al eerder genoemd is,
gebruiken tijdens de voorbereiding. Dan weet hij of
zij waarop gelet moet worden en wat belangrijk is
om te doen als leerkracht tijdens de uitvoering van
een exempel.
9. Tijdens de fase van opvang wordt niet alleen de Stap 6 | Kennis delen en opfrissen
nieuwe leerkracht ingewerkt, maar de huidige Stap 6 is de eerste stap van het tweede deel van het
leerkrachten worden ook meegenomen om hun inwerkplan. In deze fase wordt niet alleen de
kennis weer op te frissen.
nieuwe leerkracht betrokken, maar wordt de hele
school betrokken. Het gaat in deze stap namelijk om
kennis van Exemplarisch onderwijs delen en
opfrissen. Dat kan op een moment van een
bouwvergadering of een studiemiddag. Nieuwe
leerkrachten kunnen tijdens dat moment een rol
spelen door vragen te stellen of te vragen naar
ervaringen van collega’s. De ervaren collega’s
kunnen kennis en ervaringen delen. Hierdoor wordt
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8. Tijdens de fase van ondersteuning is de nieuwe
leerkracht vooral bezig met vaardigheden te
oefenen die horen bij Exemplarisch onderwijs
zoals: Exempels bijwonen bij andere leerkrachten,
exempels voorbereiden met duo-collega, oefenen
met socratisch gesprek, exempels uitvoeren.

Opbouw inwerkplan, pag. 5 inwerkplan:
‘Deze stappen doorloopt de nieuwe leerkracht met
in de meeste gevallen zijn duo-collega. Bij sommige
stappen is het hele team of een andere leerkracht
betrokken.’
Stap 5 | Bezoek bij collega
Nadat de nieuwe leerkracht gelezen en gekeken
heeft naar praktijkvoorbeelden is het tijd voor een
bezoek bij een collega. Tijdens dat bezoek voert de
collega een exempel uit. De nieuwe leerkracht
neemt een kijkwijzer mee die hij of zij kan gebruiken
om naar belangrijke zaken te kijken bij de collega.
De kijkwijzer is weergegeven in het inwerkplan.

10. Exemplarisch onderwijs moet op de agenda
blijven, en een officiële status krijgen binnen de
school, zodat het niet op een laag pitje komt. Dit
betekent dat het aan bod moet komen tijdens de
gesprekkencyclus.

11. Tijdens het inwerken op gebied van
Exemplarisch onderwijs komt de verbinding met de
christelijke identiteit duidelijk naar voren. Dit komt
naar voren in woorden als verwondering,
ontmoeting, wereld om je heen.

12. In het inwerkplan staat duidelijk vermeld dat er
een minimaal aantal exempels uitgevoerd moet
worden per jaar, per bouw.

Tabel 12: Verantwoording opbouw inwerkplan
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Hoofdstuk 4 | Resultaten

weggezakte kennis weer opgehaald en heeft
iedereen Exemplarisch onderwijs weer scherp op
het netvlies.
Stap 10 | Functioneringsgesprek
Om Exemplarisch onderwijs een officiële status te
geven en te laten behouden komt het ook tijdens
het functioneringsgesprek van iedere leerkracht
terug. Voordat een nieuwe leerkracht een
functioneringsgesprek heeft, is het belangrijk dat
degene die dat gesprek voert in het bezit komt van
de ingevulde kijkwijzer van een les van de nieuwe
leerkracht. In het gesprek met een nieuwe
leerkracht gaat het niet om een beoordeling, maar
wordt er gepraat over waar de leerkracht staat en
waar de leerkracht nog in kan groeien. Deze stap
geldt voor alle leerkrachten op de EbenHaëzerschool.
Stap 2 | Visie van de school
Bij stap 2 krijgen de nieuwe leerkrachten een inkijkje
in de gedachte van de school om Exemplarisch
onderwijs te kiezen. Ze komen de visie van de school
te weten door het lezen van een schoolkrantartikel.
In dat artikel wordt vertelt waarom de school voor
het concept Exemplarisch onderwijs heeft gekozen.
En welke zaken hen aanspreken uit Exemplarisch
onderwijs. Dan komen we woorden tegen als:
ontmoeten, doorleefde kennis en het gesprek. Ook
wordt de verbinding met de christelijke identiteit
gemaakt.
Stap 3 | Frequentie uitvoering exempels
Bij de derde stap wordt voor de nieuwe leerkracht
kort weergegeven wat de afspraken zijn op de EbenHaëzerschool zijn over hoe vaak er een exempel
moet worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK 5 | CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN DISCUSSIE
5.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk staan de conclusies, aanbevelingen en discussie centraal. Dit wordt weergegeven
door eerst de deelvragen te beantwoorden en vervolgens de hoofdvraag. Daarna wil ik
aanbevelingen geven en de discussie weergeven over mijn onderzoek.

5.2 BEANTWOORDING DEELVRAGEN
5.2.1 DEELVRAAG 1
De eerste deelvraag luidt als volgt: Welke kennis en vaardigheden worden er op leerkrachtniveau
gevraagd vanuit de principes van Exemplarisch onderwijs?
Als leerkrachten Exemplarisch onderwijs geven wordt er om kennis en vaardigheden gevraagd.
Hierbij hoort kennis van belangrijke begrippen zoals genetisch socratisch, exemplarisch en esthetisch.
Bij genetisch gaat het over genese, wording, vorming. Bij genetisch onderwijs spelen actief
onderzoeken, ontdekken en kritisch uitproberen een belangrijke rol. Er wordt gebruik gemaakt van
het aangeboren denk- en leerplezier van de leerlingen.
Het begrip socratisch komt duidelijk terug bij het socratisch gesprek. Bij dit gesprek heeft de
leerkracht een terughoudende rol, zitten de leerlingen in een kring en is het de bedoeling dat het
zelfstandig denken van de leerlingen gestimuleerd wordt. De leerkracht is de gespreksleider, maar
het is de bedoeling dat de deelnemers op elkaar gericht zijn en niet op de gespreksleider. Door het
socratisch gesprek vindt er een ontmoeting plaats, wordt kennis en inzicht vergroot, wordt er om
kritische concentratie gevraagd, ontwikkelt het taalgebruik van de leerlingen van eenvoudig naar
abstract en vindt er bevordering van ontwikkeling bij de leerlingen plaats.
Bij exemplarisch gaat het over betekenisvolle onderwerpen die door middel van een centrale
vraagstelling in een bredere context worden gezet. Hierbij zijn ervaringen waarbij de hele
persoonlijkheid betrokken is van belang. Dit wordt gecreëerd door de uitvoering van een exempel.
Om als leerkracht exemplarisch onderwijs te kunnen geven, moet hij op een andere manier leren
denken en werken dan hij gewend is.
Als we het over esthetisch hebben dan gaat het over een spel tussen fantasie en werkelijkheid. Het
gaat om de ontwikkeling van de zintuiglijke gevoeligheid met de hele menselijkheid. Situaties met
gevoelens, stemmingen of associaties behoren allemaal tot het esthetische, leren met hart, hoofd en
handen.
Een exempel heeft een bepaalde opbouw. Een exempel begint met de ouverture, daarna volgen er
enkele acten en wordt het geheel afgesloten met een finale.
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5.2.2 DEELVRAAG 2
Dan komen we bij deelvraag 2: Wat wordt er gevraagd van de leerkrachten op de Eben-Haëzerschool
door de directie en het VeranderTeam onderwijskunst op het gebied van Exemplarisch onderwijs?
Deze deelvraag wordt beantwoord aan de hand van de interviewresultaten uit hoofdstuk 4, met
behulp van de onderstaande tabel.

Hoofdstuk 5 | Conclusies, aanbevelingen en discussie

Conclusie
Conclusie 1: Leerkrachten moeten het hele
didactische proces van Exemplarisch onderwijs
goed kunnen overzien, goed een socratisch
gesprek kunnen voeren, de essentie van
Exemplarisch onderwijs goed gebruiken en een
goed klimaat hebben in de klas.
Conclusie 2: Leerkrachten moeten bij het geven
van Exemplarisch onderwijs zich niet laten
begrenzen door de tijd.
Conclusie 3: Leerkrachten moeten de
achtergronden van Exemplarisch onderwijs
kennen zodat het niet een aangeleerd kunstje
wordt.
Conclusie 4: De leerkrachten hoeven
Exemplarisch onderwijs alleen in te zetten bij
zaakvakken en niet bij rekenen en taal.
Conclusie 5: Er wordt van leerkrachten gevraagd
een minimaal aantal exempels uit te voeren.
Voor de onderbouw is dat twee per jaar; voor
groep 3 en 4 vier tot vijf per jaar; voor groep 5-8
twee per jaar aangevuld met de methoden
Venster op Nederland en Wondering the World.
Conclusie 6: Er wordt van leerkrachten gevraagd
dat ze elkaar helpen en ondersteunen bij het
geven van Exemplarisch onderwijs. De school
gebruikt hiervoor collegiale consultatie, coaching
en lesbezoek.
Conclusie 7: Leerkrachten moeten hun best
doen om zo goed mogelijk Exemplarisch
onderwijs te geven. Dit wordt gestimuleerd dor
Exemplarisch onderwijs op de agenda te houden
en een officiële status te geven tijdens de
gesprekken- en kwaliteitscyclus.

Verwijzing naar resultaten interview
Verwijzing: Zie paragraaf 4.2.1 categorie: Kennis
en vaardigheden Exemplarisch onderwijs en
Huidige begeleiding.

Verwijzing: Zie paragraaf 4.2.1 categorie: Kennis
en vaardigheden Exemplarisch onderwijs en
Huidige vormgeving uitvoering Exemplarisch
onderwijs.
Verwijzing: Zie paragraaf 4.2.1 categorie: Kennis
en vaardigheden Exemplarisch onderwijs en
Huidige begeleiding
Verwijzing: Zie paragraaf 4.2.1 categorie:
Huidige vormgeving uitvoering Exemplarisch
onderwijs.
Verwijzing: Zie paragraaf 4.2.1 categorie:
Huidige vormgeving uitvoering Exemplarisch
onderwijs.

Verwijzing: Zie paragraaf 4.2.1 categorie:
Huidige begeleiding en Toekomstige begeleiding.

Verwijzing: Zie paragraaf 4.2.1 categorie:
Toekomstige begeleiding.

Tabel 13: Conclusies deelvraag 2
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5.2.3 DEELVRAAG 3
Nu duidelijk is wat er van leerkrachten gevraagd wordt vanuit de directie en het VAT onderwijskunst
komen we bij de derde deelvraag: Wat vinden de huidige ervaren leerkrachten van de EbenHaëzerschool dat er zeker in het inwerkplan een plaats moet krijgen?
Ook bij deze deelvraag wordt een conclusie getrokken door middel van een tabel. Hiervoor worden
de resultaten van de enquête gebruikt die weergegeven zijn in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 | Conclusies, aanbevelingen en discussie

Conclusie
Conclusie 1: De huidige ervaren leerkrachten
vinden dat nieuwe leerkrachten moeten weten
hoe Exemplarisch onderwijs wordt vormgegeven
op de Eben-Haëzerschool, wat de visie op
Exemplarisch onderwijs is, waarom het gegeven
wordt en wat de verbinding is met de christelijke
identiteit.
Conclusie 2: De huidige ervaren leerkrachten
vinden het belangrijk dat nieuwe leerkrachten
kennis hebben van de achtergrond van
Exemplarisch onderwijs.
Conclusie 3: De huidige ervaren leerkrachten
vinden dat 1 middag per maand een redelijke
tijd is voor de begeleiding van nieuwe
leerkrachten op het gebied van Exemplarisch
onderwijs.
Conclusie 4: De huidige ervaren leerkrachten
vinden de werkvormen collegiale consultatie,
coaching en lesbezoek de meest geschikte
werkvormen voor begeleiding bij Exemplarisch
onderwijs.
Conclusie 5: De huidige ervaren leerkrachten
vinden praktijkvoorbeelden van groot belang
voor nieuwe leerkrachten. Dit kan zowel zijn
door het bijwonen bij de uitvoering van een
exempel als door het bekijken van een videoopname.
Conclusie 6: De huidige ervaren leerkrachten
vinden dat het voor nieuwe leerkrachten
duidelijk moet zijn hoe vaak er een exempel
moet worden uitgevoerd in een schooljaar.
Conclusie 7: De huidige ervaren leerkrachten
vinden het belangrijk dat er in het inwerkplan
niet alleen gekeken wordt naar nieuwe
leerkrachten, maar dat ook de kennis van de
ervaren leerkrachten wordt opgefrist.

Verwijzing naar resultaten enquête
Verwijzing: Zie tabel 1 in paragraaf 4.3.1. De
stellingen 3, 4, 10 en 12 hebben een score die
boven van 75% of hoger.
Zie tabel 10, antwoord 8.

Verwijzing: Zie tabel 10 in paragraaf 4.3.1,
antwoorden 3,4,5,11 en 12.

Verwijzing: Zie tabel 6 in paragraaf 4.3.1. De
keuzemogelijkheid 1 middag per maand is door
meeste leerkrachten gekozen.

Verwijzing: Zie tabel 9 in paragraaf 4.3.1. De
werkvormen collegiale consultatie, coaching en
lesbezoek hebben een score van 50% of hoger.

Verwijzing: Zie tabel 3 in paragraaf 4.3.1,
antwoorden 2 en 3.
Zie tabel 7, er zijn 11 van de 12 leerkrachten die
voor (helemaal) mee eens hebben gekozen. .
Zie tabel 10, antwoorden 2,5 en 10.
Verwijzing: Zie tabel 1 in paragraaf 4.3.1. Met
stelling 11 is meer dan 50% van de leerkrachten
het eens.
Verwijzing: Zie tabel 11 in paragraaf 4.3.1. Met
de stelling in tabel 11 zijn 8 van 12 leerkrachten
het eens.

Hoofdstuk 5 | Conclusies, aanbevelingen en discussie
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5.2.4 DEELVRAAG 4
De vierde deelvraag was als volgt: Welke zaken nemen een belangrijke plaats in bij het inwerken van
nieuwe leerkrachten?
Bij begeleiding gaat het om alle variaties tussen stimuleren en helpen aan de ene kant en sturen en
controleren aan de andere kant. Goede begeleiding is essentieel voor het functioneren van alle
nieuwe werknemers. Als er aandacht is voor begeleiding van nieuwe werknemers, kan dit ook de
aandacht voor alle andere werknemers oproepen. Voor begeleiding van beginnende leerkrachten zijn
er 6 belangrijke voorwaarden om een succesvol begeleidingssysteem te realiseren, namelijk:
1. Een schoolcultuur die gericht is op professionele ontwikkeling. Professionele ontwikkeling is
dan de norm voor alle leerkrachten;
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Tabel 14: Conclusies deelvraag 3
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2. Een beleid op het gebied van begeleiding. Er zijn begeleidingsplannen en –overeenkomsten.
Ook is er een systematische aanpak die duidelijkheid biedt, maar ook ervoor zorgt dat
afspraken worden nagekomen;
3. Professionaliteit en beschikbaarheid van begeleiders;
4. De visie op de relatie tussen begeleiding en beoordeling; In de beginfase moet er nog geen
sprake zijn van beoordeling door de begeleider;
5. Beschikbaarheid van faciliteiten, voor bijvoorbeeld begeleiding;
6. Organisatorische randvoorwaarden. Grote klassen, meerdere locaties vormen
belemmeringen.
Er zijn, in het begeleiden van leerkrachten, twee fasen. In de eerste fase gaat het om opvang en in de
tweede fase om ondersteuning. In de fase van opvang krijgt de leerkracht een introductie binnen de
school en worden de verwachtingen ten aanzien van de leerkracht duidelijk gemaakt. Het
belangrijkste in deze fase is informatieoverdracht. Ook klassenbezoeken en gesprekken nemen een
plaats in. In de fase van ondersteuning moet het duidelijk zijn voor de nieuwe leerkracht op wie
hij/zij terug kan vallen en wie er bij de begeleiding betrokken zijn.
Er zijn verschillende vormen van begeleiding die ingezet kunnen worden. De meest voorkomende
vormen zijn:
 supervisie – gericht op eigen leerproces;
 intervisie – gericht op krijgen van meer inzicht;
 mentoraat – rechtstreekse hulp;
 collegiale consultatie – gericht op direct resultaat;
 coaching – gericht op uitbreiding van handelingsrepertoire;
 werkoverleg – gemeenschappelijke opdrachten vervullen;
 lesbezoek – professionele groei en ontwikkeling concreet vorm geven.
Om exemplarisch onderwijs tot een succes te maken zijn er een aantal zaken die die een
stimulerende werking hebbe op leerkrachtniveau. Het gaat om organisatiebreed leren, duidelijk
leiderschap en participatie van het team, een doordachte schoolstructuur en aangepaste cultuur en
een heldere communicatie.
5.2.5 DEELVRAAG 5
De antwoorden op de voorgaande deelvragen geven allemaal belangrijke zaken weer. De gegevens
die tot nu toe langs zijn gekomen zijn belangrijk geweest voor het ontwerpen van het inwerkplan. De
ontwerpeisen daarvoor zijn in paragraaf 3.7 aan bod gekomen. Dat is dus eigenlijk het antwoord op
deelvraag 5: Wat zijn de ontwerpeisen die van belang zijn bij het ontwerpen van een inwerkplan?
Hier worden de ontwerpeisen weergegeven, zonder daarbij nogmaals uitgebreid te verwijzen naar de
data waarop de ontwerpeisen gebaseerd zijn. De volgende ontwerpeisen zijn van belang bij het
inwerkplan:
1. Het inwerkplan heeft een duidelijk doel: aan de nieuwe leerkracht opvang en ondersteuning
bieden op het gebied van Exemplarisch onderwijs, zodat de nieuwe leerkracht zich kan
ontwikkelen tot een vakbekwame leerkracht;
2. Voor nieuwe leerkrachten is kennis van de achtergrond van Exemplarisch onderwijs
belangrijk;
3. Het inwerken van nieuwe leerkrachten op het gebied van Exemplarisch onderwijs biedt
ruimte voor de werkvormen collegiale consultatie, coaching en lesbezoek.

Hoofdstuk 5 | Conclusies, aanbevelingen en discussie

4. De begeleiding van nieuwe leerkrachten moet een aantal praktijkvoorbeelden bevatten.
Praktijkvoorbeelden betekenen in dit geval dat de nieuwe leerkracht voorbeelden leest, ziet
en meemaakt van de uitvoering van een exempel;
5. Het inwerkplan wordt verdeeld in twee fasen: de fase van opvang en de fase van
ondersteuning. De fase van opvang loopt vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie
in oktober. Daarna volgt de fase van ondersteuning, naar gelang nodig is;
6. Tijdens de fase van opvang is de nieuwe leerkracht vooral bezig met kennis verzamelen
rondom Exemplarisch onderwijs. Hierbij gaat het om achtergrondinformatie van
Exemplarisch onderwijs en de visie van de school daarop.
7. In de fase van opvang is het ook belangrijk dat de nieuwe leerkracht weet wie er
verantwoordelijk is voor de begeleiding. In de meeste gevallen zal dit de ervaren
(parallel)collega zijn;
8. Tijdens de fase van ondersteuning is de nieuwe leerkracht vooral bezig met vaardigheden te
oefenen die horen bij Exemplarisch onderwijs zoals: Exempels bijwonen bij andere
leerkrachten, exempels voorbereiden met duo-collega, oefenen met socratisch gesprek,
exempels uitvoeren;
9. Tijdens de fase van opvang wordt niet alleen de nieuwe leerkracht ingewerkt, maar de
huidige leerkrachten worden ook meegenomen om hun kennis weer op te frissen;
10. Exemplarisch onderwijs moet op de agenda blijven, en een officiële status krijgen binnen de
school, zodat het niet op een laag pitje komt. Dit betekent dat het aan bod moet komen
tijdens de gesprekkencyclus;
11. Tijdens het inwerken op gebied van Exemplarisch onderwijs komt de verbinding met de
christelijke identiteit duidelijk naar voren. Dit komt naar voren in woorden als verwondering,
ontmoeting, wereld om je heen;
12. In het inwerkplan staat duidelijk vermeld dat er een minimaal aantal exempels uitgevoerd
moet worden per jaar, per bouw.

5.3 BEANTWOORDING HOOFDVRAAG
Deze scriptie draaide om één grote vraag, de hoofdvraag: Hoe ziet een inwerkplan op het gebied van
Exemplarisch onderwijs eruit voor nieuwe leerkrachten op de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland?

Hoofdstuk 5 | Conclusies, aanbevelingen en discussie
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Het inwerkplan heeft de volgende indeling:
Deel A Inwerkplan | Fase van opvang
Stap 1 | Visie achter Exemplarisch onderwijs
Stap 2 | Visie van de school
Stap 3 | Frequentie uitvoering exempels
Stap 4 | Onderwijsverhalen en videofragment
Stap 5 | Bezoek bij collega

In het inwerkplan staat aan het begin van elk deel welke stappen erin voorkomen. Maar ook welke
tijdsperiode de begeleiding beslaat, welke materialen nodig zijn, wie er verantwoordelijk is voor de
begeleiding (in de meeste gevallen de duo-collega), welke werkvormen er gebruikt worden, hoeveel
tijd de begeleiding mag kosten en een korte weergave van de inhoud.

5.4 AANBEVELINGEN
5.4.1 AANBEVELINGEN VOOR DE EBEN-HAËZERSCHOOL
In deze paragraaf wordt weergegeven welke aanbevelingen ik de school wil doen naar aanleiding van
het praktijkonderzoek:
 Het VAT onderwijskunst verdwijnt. Wat betekent dit voor de uitvoering van Exemplarisch
onderwijs? Wie is dan een vast aanspreekpunt voor de hele school? Hoe wordt voorkomen
dat Exemplarisch onderwijs op een laag pitje komt te staan? Als school is het goed om deze
vragen in overweging te nemen en voor de opkomende vragen een oplossing te bedenken.
 Om op een juiste manier aan een concept te blijven werken is participatie van het team
nodig. Bij het onderhouden en delen van kennis van Exemplarisch onderwijs kan mijn inziens
vaker een teambreed moment worden gepland. Dit kost tijd en energie, maar komt de
uitvoering van het concept door de hele school ten goede omdat het hele team tegelijk met
het concept bezig is.
 Op de Eben-Haëzerschool heeft men een richtlijn wat betreft het minimum aantal uit te
voeren exempels per schooljaar. Wordt dit gecontroleerd door het VAT onderwijskunst of de
teamleiders? Om de uitvoering van exempels gestructureerder te laten verlopen, kan de
school in het jaarrooster een aantal weken aanwijzen die bestemd zijn voor de uitvoering van
een exempel. In die exempelweken voert de hele school dus een exempel uit. De voordelen
hiervan zijn dat de leerkrachten kunnen overleggen met elkaar en ervaringen kunnen delen,
dat door elke leerkracht het minimum aantal exempels wordt uitgevoerd en dat er voor de
leerlingen meer structuur is in de regelmaat van de uitvoering van een exempel.
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5.4.2 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK
In het praktijkonderzoek is gekeken naar hoe een inwerkplan eruit moet zien. Vanuit dit onderzoek
zijn nog aanbevelingen voor een eventueel vervolgonderzoek die hieronder weergegeven worden:
 Werkt het inwerkplan in de praktijk zoals het zou moeten werken? Zijn er onderdelen die in
de praktijk lastig uit te voeren zijn? Of geeft het inwerkplan niet het gewenste resultaat? Een
onderzoek naar de plus- en minpunten en het resultaat van het inwerkplan zou hier inzicht in
kunnen geven. Pluspunten kunnen dan behouden worden en minpunten aangepast, zodat
het gewenste resultaat behaald kan worden.
 Vanuit de interviews kwam naar voren dat de kaars van Exemplarisch onderwijs langzaam
uitgaat. Een onderzoek naar hoe Exemplarisch onderwijs weer op de kaart kan worden gezet
zou een interessant onderzoek kunnen zijn. Je kunt dan onderzoeken wat er nodig is om
Exemplarisch onderwijs meer bekendheid te geven en hoe het op meer scholen ingevoerd
kan worden.

5.5 DISCUSSIE
5.5.1 INWERKPLAN VERSUS ANDERE CONCEPTEN
Tijdens het onderzoek wat in deze scriptie centraal stond ging het over het inwerken van nieuwe
leerkrachten op het gebied van Exemplarisch onderwijs. In mijn inleiding heb ik ook genoemd dat het
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een voorbeeld kan zijn voor het inwerken van leerkrachten bij andere concepten. Als ik nu kijk naar
het inwerkplan wat voortgekomen is uit de ontwerpeisen, kun je de verschillende stappen die gezet
worden bij elk concept zetten. In die zin is het inwerkplan dus inderdaad niet alleen relevant voor
scholen die werken volgens Exemplarisch onderwijs.
5.5.2 AANDACHTSPUNTEN UITVOERING PRAKTIJKONDERZOEK
Betrokken partijen
Een sterke kant aan mijn onderzoek is dat alle betrokken partijen op de Eben-Haëzerschool zijn
ondervraagd. De directie, het VAT onderwijskunst en alle leerkrachten. Een minpuntje daarbij is wel
dat niet alle leerkrachten de enquête hebben ingevuld.
Doordat ik van verschillende kanten informatie heb gekregen heb ik een completer inwerkplan
kunnen maken. Als ik bijvoorbeeld de directeur niet had gesproken was er geen sprake geweest van
een officiële plaats van Exemplarisch onderwijs binnen de gesprekkencyclus. Door bij het VAT
onderwijskunst en de directeur gebruik te maken van een interview ben ik veel zaken te weten
gekomen, ook die niet direct met mijn onderzoek te maken hadden, maar wel tot nadenken zetten.
Een sterk punt van mijn enquête is dat ik niet alleen gesloten vragen heb gesteld maar ook een
aantal keer de keuzemogelijkheid ‘anders, namelijk’ gegeven. Op die manier voorkom je dat
leerkrachten zomaar een antwoord aanklikken omdat ze verplicht een antwoord moeten geven. Bij
de enquête heb ik ook bewust de vragen allemaal op verplicht invullen gezet. Op die manier
voorkom je dat leerkrachten vragen overslaan of niet invullen.
Om nog meer aan te kunnen sluiten bij de behoeften van nieuwe leerkrachten had ik in mijn
praktijkonderzoek ook leerkrachten kunnen interviewen die nog niet zo lang op de EbenHaëzerschool werken. Er zijn wel een aantal behoeften naar voren gekomen uit de enquêtes, maar
door de desbetreffende leerkrachten te interviewen was het misschien nog wel beter in kaart
gebracht. Tijdens het nadenken over de respondenten van mijn onderzoek heb ik daar niet aan
gedacht.
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Resultaten
Tijdens het uitvoeren van het praktijkdeel van mijn onderzoek vond ik het wel even spannend of de
resultaten mij verder zouden kunnen helpen. En of ik echt de juiste vragen stelde om te komen tot
een inwerkplan. Toen ik de resultaten ging beschrijven en de ontwerpeisen ging maken is me dat
eigenlijk heel erg meegevallen. Ik ben geen dingen tegengekomen waarbij ik het idee had dat ik een
stuk miste, of eigenlijk niet genoeg data verzameld had om tot een goede ontwerpeis te komen. Dat
betekent dat ik tijdens het praktijkonderzoek de juiste vragen heb gesteld aan zowel de directeur,
het VAT onderwijskunst en de leerkrachten.
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Inwerkplan in de praktijk
Omdat het inwerkplan gebruikt moet worden door de leerkrachten op de Eben-Haëzerschool, en
start vanaf het begin van een schooljaar, is het voor mij niet mogelijk geweest om het inwerkplan uit
te voeren. Hierdoor is mijn onderzoek niet in gevaar gebracht, maar is het niet controleerbaar of het
inwerkplan op de juiste, werkbare manier is ontworpen. En of het daadwerkelijk aansluit bij de
behoeften van de (nieuwe) leerkrachten.
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5.5.3 GEBRUIK VAN VIDEOFRAGMENTEN
In het inwerkplan heb ik één videofragment bijgevoegd. Het VAT onderwijskunst gaf bij de feedback
op het inwerkplan aan dat ze dat weinig vonden.
Het gebruik van videofragmenten heeft twee kanten. Aan de ene kant komt een leerkracht veel te
weten over de uitvoering van een exempel, maar aan de andere kant leert een leerkracht meer door
bij anderen in de klas aanwezig te zijn, zelf mee te doen en te ervaren. Het is aan de school zelf om
de overweging te maken om meer videofragmenten de maken en die te gebruiken, of te kiezen voor
de ervaring in de praktijk.
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BIJLAGE 1 | LETTERLIJKE TEKST INTERVIEW
INTERVIEW MET VAT
1. Klopt het dat de Eben-Haëzerschool sinds het schooljaar 2005-2006 volgens het concept
Exemplarisch onderwijs werkt?
Ja dat kan wel heel goed kloppen. Maar ik denk wel dat dat het jaar was waarin we keuzes moesten
maken. We hebben ook nagedacht over wat Jan Verburg toen deed, ontwikkelingsgericht onderwijs.
Dat werd toen allebei hier gepresenteerd, een aantal studiemiddagen. En toen zijn we daaruit gaan
kiezen.
2. Waarom heeft de school voor dit onderwijsconcept gekozen? Wat is de reden en de achterliggende
gedachte om voor Exemplarisch onderwijs te kiezen?
Er zijn een aantal exempels gedaan. Vlak daarvoor hadden we documenten gemaakt met waar
dromen we van. De droomschool heette dat. En toen kwam daar heel erg naar voren dat mensen
zeiden van, ik vind dat we altijd zo moeten haasten, en je moet methodes uitkrijgen, je kan er nooit
dieper op ingaan. Dus heel veel mensen wilden graag een stukje meer grotere gehelen, zodat je
gewoon rustiger en dieper op een onderwerp in kon gaan. En een stukje verwondering was toen heel
vaak het woord, mooie dingen uit de schepping. We hebben toen een aantal exempels gedaan waarin
dat ook heel erg naar voren kwam, daar waren mensen toen heel enthousiast over.
3. Door wie is destijds de beslissing voor dit concept genomen?
In mijn beleving hebben we dat met elkaar gedaan. We hebben daar met elkaar voor gekozen, niet
alleen door de directie. En natuurlijk had je mensen die liever OGO deden, denk ik. Weet ik niet, staat
niet meer helder ofzo hoe de stemming was. Maar de meeste stemmen waren toen wel voor
exempels.

Bijlage 1 | Letterlijke tekst interview
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5. Om goed Exemplarisch onderwijs te kunnen geven zijn er vaardigheden en kennis nodig. Aan welke
vaardigheden denkt u bij Exemplarisch onderwijs? (voeren socratisch gesprek, rol leerkracht, tijdspad
exempel, breed denken, onderwijs gericht op ontwikkeling)
Ik denk als eerste gewoon een goed klimaat hebben in de klas. Waarbij ze naar elkaar luisteren. Want
als je kringgesprekken wilt voeren, moeten ze wel op elkaar kunnen reageren en kunnen luisteren.
Dus ja, als leerkracht is het toch wel een vaardigheid om een goed gesprek te kunnen leiden.
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4. Wat was de reactie van de leerkrachten destijds?
Iedereen was enthousiast. In de middenbouw was het echt zoiets van heerlijk, we hebben ook gewoon
iets van zaakvakonderwijs zeg maar. Exempels waren toen nieuw, nog niet uitgevoerd, dus je gaat er
gewoon lekker leuk in. Er was toen voldoende aanbod van nieuwe exempels. Dus iedereen was
eigenlijk wel enthousiast. Wat wel zo was, was dat bepaalde leerkrachten het geheel te diep vonden
gaan, met socratisch, genetische enzo. Dat ging sommigen een beetje boven de pet. En dan haakten
ze af en dachten dat ze allemaal moesten begrijpen om de manier van lesgeven te gebruiken, zeg
maar. Dan werd het te zweverig, in de beleving. Dat was later tijdens de studiemiddagen. Ja de
middenbouw die heeft eigenlijk nooit echt een methode gehad voor de zaakvakken. Wel een map met
allemaal ideeën erin. Maar dit was gewoon een nieuw iets waarmee je uit de voeten kon. En ook
omdat de kinderen nog nooit gehoord hadden wat exempels waren had je ook gelijk wat.

Ja, en bij een gesprek moet je ook echt je mond houden zeg maar, dat je echt de kinderen op elkaar
kunt laten reageren. Wel zo dat het niet uit de hand loopt zeg maar. En ook gewoon dat je ze
onderling even laat gaan voordat je zelf gelijk gaat praten.
In het begin werd de term ‘veronzekeren’ gebruikt. Dus dat je ze juist als het ware een beetje onzeker
maakt over de antwoorden, zodat ze er beter over na gaan denken. ‘Is dat echt zo?’, ‘Wat bedoel je
precies?’, ‘Denk jij dat ook?’. En dat je ook de kinderen erbij betrekt door de te vragen van ‘denk je
dat ook?’ die niet zo snel vanuit zichzelf gaan spreken. Dat merk ik dan wel bij dat kinderen die zoiets
hebben van o, ja ik mag zomaar gaan praten, die net dat duwtje nodig hebben.
En je moet ook echt wel een beetje de tijd loslaten. Ik ging vanmiddag, dat is een nieuwe die komt
dan waarschijnlijk in het boek van groep 4, de speeltuin. Dan staat er 30 minuten. Ik ben om half 3
begonnen en ben echt tot 10 voor half 4 bezig geweest. Dan heb je al bijna de dubbele tijd nodig. Ik
vind dat je altijd een soort van flexibel moet zijn. Niet denken van, ik moet het nu afkrijgen want als
het niet afkomt dan…. Je moet er in kunnen duiken als het ware… Ja dan doe je gewoon twee
tijdmomenten over een… Je moet eigenlijk ook gegrepen zijn door de stof zelf ook. Hoe kun je het
anders overbrengen. Als je zelf niet gegrepen bent kun je het zelf ook niet goed overbrengen.
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Welke vaardigheden vindt u het belangrijkst dat nieuwe leerkrachten moeten kunnen?
Zo gauw mogelijk gaan leren om kringgesprekken te voeren. Interactie, en dan denk ik aan die
driehoek waarbij leerstof, leerling, en leerlingen op elkaar reageren zeg maar. Waarbij de leerstof
centraal staat. Dat is gewoon super belangrijk dat je over het onderwerp praat met elkaar en dat je
als leerkracht ook meedoet. Ik vind ook wel dat je niet te krampachtig aan je boek vast moet zitten,
dat je dat ook los moet kunnen laten. Je hoeft geen hele zijwegen in te slaan. Dus ook doelen stellen,
wat wil ik ze hiermee leren. Je moet eigenlijk boven de stof kunnen zweven.
6. Aan welke kennis denkt u bij Exemplarisch onderwijs?(grondlegger, genetisch - exemplarisch socratisch – esthetisch, ontmoeting, werkelijkheid, exempel, werkwijze, methoden, christelijke
identiteit) Welke kennis vindt u het belangrijkst die nieuwe leerkrachten moeten hebben?
Wat ik zelf altijd wel belangrijk vind zijn die achtergronden en die kennis ervan. Ik denk ontmoeting,
die kom je ook heel veel tegen in venster op Nederland natuurlijk. Vanmiddag had ik een stukje over
allochtoon, autochtoon. En dan gaat het er inderdaad over van, jongens luister eens goed. Er komt
hier een Syrische vluchteling in de klas, bij wie mag hij ernaast komen zitten? Het is heel vaak
ontmoeting waardoor, het zo’n klein iets wat je hier bespreekt, je bent er wel bijna een half uur mee
bezig maar, dat geldt natuurlijk voor heel de wereld op dit moment. Dus het is gewoon zo. Ja,
ontmoeting.
Socratisch denk ik wel, al is het niet perse een must. Nee maar, socratisch zegt wel iets over de manier
waarop je het gesprek voert.
Exemplarisch dan ook, dat we exempels gebruiken, logisch. En ik vind ook wel gewoon wat in de
methodes naar voren komt natuurlijk, dus ik vind alle woorden die je opschrijft met uitzondering van
esthetisch. En dan logisch ja die methode hoort bij de werkwijze natuurlijk hoe wij het hier op school
doen. En dat je, ik weet niet of dat in Wondering the World ook zo is, maar dat was vooral bij de
echte exempels dat de christelijk identiteit. Dat je als je het over het brood hebt je ook over het Brood
des Levens doorgaat en dat overal iets inzit. Ja, dat zal niet overal even duidelijk.
En ik denk ja, als je gewoon begint met een leerkracht uit te leggen waarom wij dit gekozen hebben
destijds. Dan snappen ze gewoon de achterliggende gedachte. Ja al heb je als beginnende leerkracht
toch het idee dat alles leuk is zeg maar. Maar op den duur wordt je overspoeld doordat je van het ene

Bijlage 1 | Letterlijke tekst interview

hoofdstuk naar het andere hoofdstuk rent en van de ene methode naar de andere methode. Mwah is
dit nu wat ik zo leuk vond? Dus misschien ben je als beginnende leerkracht daar nog niet heel erg mee
bezig. Dat zul je vaak gauw genoeg ervaren.
7. Wat wordt er nog meer van leerkrachten gevraagd op het gebied van Exemplarisch onderwijs? (Is er
een min. aantal exempels wat uitgevoerd moet worden, verschilt dat in de onder-, midden-, en
bovenbouw?)
Onderbouw hebben ze afgesproken minimaal 2 exempels in een jaar. Dat was drie maar dat is terug
naar twee.
In groep 3 en 4 hebben ze er vier of vijf per jaar.
In groep 5-8 denk ik minimaal twee per jaar. Met Venster op Nederland en Wondering the World.
Wondering the World is nog niet klaar voor groep 8.
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9. Hoe zijn de leerkrachten in de beginfase van Exo begeleidt in het lesgeven volgens Exemplarische
principes?
Coaching, door Willemieke Reijnoudt en Bert Kalkman. Nee, Arie Visser en later Bert denk ik. Via
Driestar Educatief en Edusign.
Klassebezoeken, studiemiddagen in het begin veel. Studiedagen in Hardinxveld.
Natuur en Techniek project. Met meerdere scholen vanuit Nederland, het was in HardinxveldGiessendam.
Ook op de Driestar hadden we studiedagen, dat was heel gaaf. Het was een gesubsidieerd project.
Dat was geweldig. Het waren exempels die met Natuur en Techniek hadden te maken. En toen waren
we ook heel vaak echt enthousiast, omdat je met een nieuw exempel thuis kwam. En met andere
scholen hem had uitgeprobeerd.
In Hardinxveld had je een lunch en daar was dan ook een lezing. Daar was dan een Driestar-iemand
aanwezig. Dat was denk ik de volgende fase. Dat het eerst Hardinxveld was en toen naar de Driestar.
Het was een soort van om het af te bouwen of dat ze dat aan ons gevraagd hadden.
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8. Exemplarisch onderwijs valt niet te combineren met elk uur een andere les (Kalkman, Veldman, Kool, &
Reijnoudt, 2005). Hoe wordt dit vormgegeven op de Eben-Haëzerschool waar wel volgens deze planning
les wordt gegeven?
Wij zien exemplarisch onderwijs echt voor de zaakvakken. En er zijn scholen die ook rekenen en
taalmorgens geven. Maar daar zijn wij niet van. Taal gewoon op normale tijden, spelling ook. Dus het
is echt meer voor het zaakvakonderwijs bij ons. En dan kun je natuurlijk wel zelf je tijd indelen als je
en exempel doet. En dan denk je de ene keer ik doe het de hele middag, maar als ik naar mezelf kijk
begin ik meestal om twee uur. Eerst taal of spelling en de rest van je middag ben je met je zaakvak
bezig. Ik heb het op dinsdag van kwart over 2 tot half 4. En de ene keer begin ik om kwart over 2 en
de andere keer om 2 uur. Maar wel dat ik echt meer dan een uur heb om door te gaan.
Het is clusteren. Dus ik geef alleen geschiedenis en dat duurt vaak drie weken, dat is heel uitgebreid.
En daarna alleen maar biologie, en alleen maar een exempel of alleen aardrijkskunde. Dus ik geef 1
vak tegelijk zeg maar, de kinderen hebben geen drie vakken in de week.
Als groep 1,2 en 3 een exempel doen, dan doen ze een exempel in twee weken. In groep 4 heeft er
voor gekozen om elke week 1,5 uur te doen. Dan heb je dat gewoon in je rooster staan. En dan hoef je
niet iedere twee weken helemaal alles te verschuiven.

Op de Driestar werden nieuwe exempels aangeboden. En we gingen met volwassenen ook echt die
exempels uitvoeren.
De coaching was hier op school, klassenbezoek ook. Dan moest je een exempel uitvoeren en dan
kwam iemand kijken
10. Goede begeleiding is belangrijk voor het functioneren van alle nieuwe werknemers (Begeleiding van
(nieuwe) werknemers in de school, 2010). Hoe ziet op het moment de begeleiding op het gebied van
Exemplarisch onderwijs eruit bij een nieuwe leerkracht?
Merendeel ligt bij de parallelcollega. Die gaat samen met hem of haar zeg maar een exempel
uitvoeren, lessen voorbereiden, bespreken van hoe ga je dat aanpakken en doen. Een meestes tijd is
er ruimte om bij een ander bezoek te brengen. Zo is bijvoorbeeld G. bij mij geweest. Ze kan tijdens een
exempel uitgeroosterd worden zodat ze in andere klassen, als ze dat wil of aangeeft, kan gaan kijken.
Ze heeft dan geen theoretische kennis. We hebben wel eens met iemand een PowerPoint
doorgenomen. We hadden een PowerPoint over de theoretische achtergronden. En toen hadden we
drie nieuwe collega’s of twee. En toen hebben we echt gezegd, joh we gaan een keer zitten dan weet
je waarom we dit doen.
Het is wel lastig om het te vangen, want ze zijn al heel druk. Ze moeten hier de weg leren en ze
moeten alles regelen en dan kom jij er als soort extra bovenop. Want het is geen automatisme, dus je
moet een beetje teveel om dat ook nog eens te doen.
Het is vaak zo dat we na een aantal weken een exempel doorlopen, van hoe ga ik dat doen? En dan
de theoretische kennis raakt min of meer in de klad. Neem bijvoorbeeld J.de J. Die heeft dus wel een
exempel uitgevoerd maar die heeft nooit geen theoretische kennis gehad. We wisten dan wel dat ze
weg ging, maar toch.
11. Welke materialen zijn op school aanwezig om nieuwe leerkrachten te begeleiden? Zowel in de fase
van opvang als ondersteuning (Ordelman, 2004)?
Wat er op de X-schijf staat, dat zijn gewoon artikelen. Echt veel materialen hebben we niet. Behalve
die oude PowerPoint. Er staan natuurlijk wel een paar artikelen tussen, dat je wel iets… Je zou
natuurlijk de kijkwijzer kunnen gebruiken. De kijkwijzer voor bezoeken.
Er is nog niet niets van een inwerkplan. We hebben wel eens gezeten en die artikelen uitgezocht
hebben. Verder is er niets van de grond gekomen.
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12. Wat is de rol van het VAT in het begeleiden van nieuwe leerkrachten?
Het VAT heeft tot nu toe altijd bezoeken afgelegd bij iedereen eigenlijk die meerdere dagen werkt. En
daar horen dan die nieuwe collega’s ook gewoon bij. En we hebben ze dus inderdaad een keer apart
genomen, maar G. heb ik alleen bezocht inderdaad. Maar we hadden dus in het VAT iemand uit de
bovenbouw, middenbouw en onderbouw. En G. viel in mijn bouw dus moest ik dat zeg maar een soort
van voor mijn rekening nemen.
13. Hoeveel tijd is er (al) beschikbaar voor de begeleiding van nieuwe leerkrachten? Hoeveel tijd is
wenselijk voor de begeleiding van een nieuwe leerkracht?
Een gewoon inwerkplaatje is 20 uur denk. Maar daar zit dit niet bij. Nee, maar goed daar kunnen we
natuurlijk wel dat daar een aantal uren bijkomen.
Er staat niets voor de inwerking van Exemplarisch onderwijs, daar is nooit wat voor gegeven, nul. Wel
voor het gewone inwerken. 30 uur staat er voor een collega inwerken. Ja, wat zou je dan willen zeg
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maar qua tijd, dat vind ik wel lastig. Want hoe bied je ze dan die achtergrondinformatie aan, dat is
best nog lastig. Je zou ze het liefst gewoon een middag de hort op sturen in het land, waarin ze dat
gewoon een keertje beleven, gewoon landelijk. Maar dat bestaat niet meer. We zijn één van de
weinige scholen. Volgens mij heb ik in die enquête ook aangegeven van: laat een nieuwe leerkracht
eerst gewoon een exempel of een stuk meemaken bij een bestaande collega, en dan pas.. Ja of, als hij
zegt ik wil me nog wel even inlezen qua achtergrond. Ja misschien moet je dat toch wel soort
verplichten om in te lezen, dat boek bijvoorbeeld over exemplarisch onderwijs. Dat het gewoon echt
verplicht gesteld wordt. Of als er een inwerkplan is van die punten zijn gewoon belangrijk, zorg maar
dat je dat gewoon een keertje doorneemt binnen nu en oktober. Bij wijze van spreken. En bezoek een
collega, daar heb je natuurlijk wel tijd voor nodig. Dat ze dan de klas uit kunnen tijdens een exempel.
Dat ze dus vervanging hebben. Dat zal dan om een uur of eh… Een paar keer een uur gaan misschien.
Als je het een hele middag doet, dan een hele middag.
Er zou inderdaad een mogelijk moeten zijn om die leerkracht uit zijn/haar eigen klas te laten gaan.
Kijken bij een ander, want ze moeten toch ingewerkt worden. Het is ook niet dat je zegt van joh dat
doe je voor niks, het heeft wel zin.
In literatuur heb ik gelezen over twee fasen in begeleiding. De fase van opvang en de fase van
ondersteuning. Dus zouden jullie dan zeg maar tot oktober de fase van opvang zien, en daarna
gewoon ondersteuning. Dus in opvang zeg maar binnenleiden in alle dingen.
Ja misschien tot de herfst, dat je zegt van joh tot die tijd kun je zo eens even bij een ander gaan kijken.
En dan is toch wel belangrijk dat je weet waarom wij dit doen. En ga na de herfst inplannen dat je ook
zelf aan de slag gaat. Wel samen met je parallelcollega, dat je tegelijk hetzelfde uitvoert. Dan kun je
hetzelfde meemaken en bespreken.
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15. Er zijn verschillende vormen om leerkrachten te begeleiden. Welke van de volgende vormen vindt u
geschikt om in te zetten of worden al ingezet en waarom?
h. Supervisie: gericht op eigen leerproces;
i. Intervisie: gericht op krijgen van meer inzicht;
j. Mentoraat: rechtstreekse hulp;
k. Collegiale consultatie: gericht op direct resultaat;
l. Coaching: gericht op uitbreiding van handelingsrepertoire;
m. Werkoverleg: gemeenschappelijke opdrachten vervullen;

77

14. Moet er in het inwerkplan rekening gehouden worden met een bepaald budget (tijd/geld)?
Als iemand natuurlijk, een nieuwe collega gaat kijken bij een andere collega dan moet er vervanging
geregeld worden. Maar, hoe doe je dat, dat is lastig. Daar wordt natuurlijk ook vaak mee geworsteld
om dat voor elkaar te krijgen. Zeker tot de herfst, dan wil je eigenlijk iedereen in zijn eigen klas laten.
Want dan moet je gewoon de puntjes op de i zetten. Maar bijvoorbeeld coaching dat schoven we
door naar LIO-tijd want dan liep er iemand vrij die kon vervangen. Maar goed voor een nieuwe
collega is dat inderdaad te laat. Dat is nog wel een vraag, van hoe doe je dat. Dat is eigenlijk een
vraag van ons. Joh, dat zou eigenlijk voor oktober klaar moeten zijn. Maar ja, dat betekent dus wel
dat Gi. er een uur voor zou moeten bijvoorbeeld. Een invaller van buitenaf ofzo. Maar hoe regel je dat
drie keer een uur. En het is natuurlijk ook wel per persoon verschillend, want sommigen geven geen
gym. Dan zouden ze mooi bij een ander kunnen kijken. Maar ja, dan is het weer in vrije tijd want dan
worden ze niet betaald. Weet je, het is lastig gewoon.
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n. Lesbezoek: professionele groei en ontwikkeling concreet vorm geven;
Ik vind bijvoorbeeld intervisie en collegiale consultatie weer een beetje aan elkaar linken. Dan zou ik
hem eerder collegiale consultatie noemen. Die deden we ook al wel. En coaching en lesbezoek vind ik
eigenlijk ook bij elkaar horen. Dan zie ik kiezen voor coaching denk. En werkoverleg hebben we in het
verleden ook gedaan. Dan deden we een gedeelte van de studiemiddag, hadden we inderdaad een
eigen exempeltje voorbereid. En die pakken Ge. en ik nu nog. Dit jaar zeiden we: o, ja daar hebben we
er eentje van, weet je wel. Dat is super gaaf, dan hadden we gewoon iets ontwikkeld ofzo. Uit twee
lessen van aardrijkskundehoofdstuk hadden we gewoon zelf wat gemaakt waarmee je start. Dan ben
je een middag kwijt en denkt je, wauw dit was echt leuk. Dus dan maakten we echt iets.
Collegiale consultatie deden we al. Intervisie is natuurlijk weer anders, maar weet je, ja daar zie ik ons
niet zo snel mee zitten eigenlijk nu. Ik denk dat collegiale consultatie, coaching en lesbezoeken wat
we deden, dat we daar gewoon mee uit de voeten konden. En ik zou nu niet zeggen van joh dit of dat
moet er nog bij. En coaching kan natuurlijk door mensen van binnenuit. We zitten niet
handelingsverlegen om verder te gaan of. Als je iets had kon je het weer op de bouwvergadering kwijt
ofzo. Daar hadden we ook wel eens overleg. Of als we een exempel deden in het begin, bijvoorbeeld
herfstbladeren, dan gingen we gewoon met 3 en 4 bij elkaar zitten. En dan kijken van hoe gaan we
dat aanpakken.
16. Er zijn factoren die stimulerend werken wat betreft de invoering van Exemplarisch onderwijs. De
volgende factoren hebben hun werking vooral op leerkrachtniveau (Blom, Herweijer, & Meijer, 2010):
e. Het vermogen om organisatiebreed te leren;
f. Betrokken, ruimtegevend en duidelijk biedend leiderschap en participatie van het
team;
g. Een doordachte schoolstructuur en adaptieve cultuur;
h. Helder communicatie.
In hoeverre zijn deze factoren al aanwezig en welke factoren verdienen nog aandacht?
Bij a moeten we sowieso wel een kant op dat we niet kunnen we zeggen, we blijven gewoon
jarenlang zo doorgaan en we worden niet meer opgepept. Dus daar zit wel iets in om met elkaar, dat
wordt denk nu niet gedaan. Want er komt gewoon een nieuwe binnen en die gaat alleen aan de slag
eigenlijk met z’n parallelcollega. Maar het zou opzich wel goed zijn als dat af en toe weer een beetje
opleeft natuurlijk, bij iedereen. Maar dat is gewoon lastig in te delen omdat je ook allerlei andere
studiemomenten hebt.
Ja, ook omdat er op den duur ook een beetje weerstand was qua theoretische kennis dat dat te
diepgaand ging en omdat er geen nieuwe exempels kwamen. Maar goed, nu hebben we dan als die
methode straks helemaal klaar is, dan heb je in elk geval weer iets in handen waar je verder mee kan.
Dat is nu natuurlijk niet zo, dat je wel de principes zeg maar. Dat is denk ik wel een vraag die wij het
MT voor moeten leggen. Van ja, straks wordt dit op een laag pitje gezet, het VAT verdwijnt, ja hoe ga
je ervoor zorgen dat het over vijf jaar allemaal nog bestaat? Maar dat kan dus ook als het echt
gewoon soort ergens, echt opgenomen wordt in het inwerkplan. Dan heb je in elk geval gewoon de
nieuwe en dat we dan toch maar op een keer op een vergadering blijven bestaan.
B. Leiderschap lag bij het VAT, en dat gaat stoppen. Waarom? Het loopt eigenlijk allemaal vanzelf,
klassebezoeken zijn wel fijn maar we vinden collegiale consultaties eigenlijk prettiger. We gaan meer
gewoon met z’n allen proberen te draaien. En je merkt wel een beetje stukje weerstand als mensen
hoorden dat WIJ op bezoek kwamen. En dat ze veel meer in te winnen zijn voor gewoon bij elkaar op
bezoek.
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17. Welke zaken moeten volgens u zeker in het inwerkplan komen? (Op gebied van Exemplarisch
onderwijs en begeleiding)
Ik vind eigenlijk dat je al hele mooie vragen hebt gesteld. Dat ik denk van o, ja dat is handig.
De theorie zit er in, er zit in hoe ze zeg maar zo’n exempel uit gaan voeren, op bezoek kunnen gaan,
en misschien moeten ze toch nog bezoek krijgen. En is er landelijk nog een mogelijkheid om iets te
doen.
L zit er nu niet bij, dus voor de onderbouw heb ik niet echt gedacht. Misschien heeft die toch weer
andere zaken.
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INTERVIEW MET DIRECTEUR
1. Klopt het dat de Eben-Haëzerschool sinds het schooljaar 2005-2006 volgens het concept
Exemplarisch onderwijs werkt?
Ik weet het niet meer, mijn gevoel zegt me dat het zou kunnen. Het is in ieder geval al een.. ehm. Toen
ze op Driestar Educatief zijn ze op enig moment met dit concept begonnen. Het jaar daarna zijn wij er
denk ik mee begonnen.
2. Waarom heeft de school voor dit onderwijsconcept gekozen? Wat is de reden en de achterliggende
gedachte om voor Exemplarisch onderwijs te kiezen?
Wat hadden wij gedaan. We hebben toen nagedacht over de vraag wat voor soort school willen wij
zijn? En toen hebben we met elkaar onze zogenaamde droomschool geformuleerd. En een van de
idealen van onze droomschool was dat onze leerlingen, meer zouden leren aan minder, dat we wilden
vertragen, dat we het van belang vonden dat ze zich zouden verbinden aan bepaalde onderwerpen,
bijvoorbeeld, we wilden dieper eigenlijk. Omdat wij vinden dat in het onderwijs, zeker ook in het
primair onderwijs, in een hoog tempo komen elke dag allerhande onderwerpen, die komen voorbij en
kinderen worden er tureluurs van. En de meesters en de jufs ook. Nadat we dat geformuleerd hadden,
hebben we onszelf de vraag gesteld, en welk concept helpt ons daar dan bij? En toen hebben we
nagedacht over wat ze bij de kleuters doen, OGO en exemplarisch onderwijs. Dat hebben we toen
allebei uitgeprobeerd, en uiteindelijk zijn we bij exemplarisch onderwijs terecht gekomen.
3. Door wie is destijds de beslissing voor dit concept genomen?
Die beslissing hebben we op teamniveau genomen. Het was een teamkeus.
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4. Wat was de reactie van de leerkrachten destijds?
Wat je wel de jaren daarna merkt, en dat was soms best een spannende, dat het invoeren van een
nieuw concept dat gaat met pieken en dalen. Dat kost best een hoop energie, tijd ook en ook een
hoop euro’s. Er zijn toen verschillende momenten geweest dat mensen zeiden, zullen we er niet mee
stoppen. Toen heb ik voortdurend dit verhaal naar voren gebracht. Wij hebben een droom, we have a
dream weet je wel, daar hebben we bewust dit concept voor gekozen. En we hebben a gezegd en dan
gaan we b zeggen ook. In eerste instantie was iedereen het er hartgrondig mee eens, in de loop der
jaren zie je af en toe afvallers. Wat ook wel een complicerende factor is, is nieuwe collega’s. Want
tijdens sollicitatiegesprekken vraag je, ben je bereid om je daarin te verdiepen en voor te gaan? Maar
even zo vrolijk zeggen ze dan een jaar later tegen je, ik heb er eigenlijk niks mee. Op het moment dat
je graag een baan wil beloven mensen natuurlijk van alles en nog wat en dat snap ik. Maar een
poosje daarna zijn ze weer van gedachten veranderd.
5. Om goed Exemplarisch onderwijs te kunnen geven zijn er vaardigheden en kennis nodig. Aan welke
vaardigheden denkt u bij Exemplarisch onderwijs? (voeren socratisch gesprek, rol leerkracht, tijdspad
exempel, breed denken, onderwijs gericht op ontwikkeling)
Welke vaardigheden vindt u het belangrijkst dat nieuwe leerkrachten moeten kunnen?
Ik denk dat het van belang is dat je het hele didactische proces goed stap voor stap moet kunnen
overzien. En als u mij vraagt is het een van de spannendste dingen, ik heb overigens niet heel veel
lessen bijgewoond, het voeren van een goed socratisch gesprek. En ik heb in de loop der jaren
geconstateerd dat het voor de gemiddelde leerkracht te hoog gegrepen is. Als je mij zou vragen wat
een van de factoren is waardoor Exemplarisch onderwijs nooit een landelijk gezien succes is
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geworden: het concept is te moeilijk. De gemiddelde leerkracht kan dit niet handelen. De groep moet
op een hoog basisniveau functioneren. Als de groep gewoon in de normale dagelijkse omgang al een
beetje wispelturig is, niet goed naar elkaar luisteren, goede regels en afspraken, dan heb je wel een
uitdaging. Dus je moet een goede leerkracht hebben, ze moeten een goed socratisch gesprek kunnen
voeren. Ze moeten de essentie van Exemplarisch onderwijs goed gebruiken, en daar loop je nogal
eens tegen aan. Dat mensen wel de taal spreken, maar dat ze uiteindelijk een soort van projectachtig
onderwijs denken. Dus het mentale aspect dat blijkt nogal eens een hele lastige te zijn. Het woord
exemplarisch, van dit exempel staat, het is een voorbeeld voor een dieper liggende universeel
verschijnsel, wat van alle tijden, van alle plaatsen en van alle jaren is, dat kwartje dat valt vaak niet.
Ik heb ook weer sollicitatiegesprekken gevoerd en dan vraag ik aan mensen, ken je exemplarisch
onderwijs. Ja dat ken ik. Kun je een voorbeeld geven? We hebben wel eens een exempel ontwikkeld
maar dat blijkt dat een soort van project te zijn. Dat is mijn ervaring.
6. Aan welke kennis denkt u bij Exemplarisch onderwijs?(grondlegger, genetisch - exemplarisch socratisch – esthetisch, ontmoeting, werkelijkheid, exempel, werkwijze, methoden, christelijke
identiteit)
Welke kennis vindt u het belangrijkst die nieuwe leerkrachten moeten hebben?
Ja het gesprek, vooral ook het besef van: ik moet een dieper liggende wereld ontsluiten. Stukje bij
beetje de kinderen een ontdekking laten doen. Het heeft mij, het exempel Anne Frank dat helpt mij
meestal wel. Dat daar de wereld van uitsluiting, eenzaamheid, keuzes maken achter zit. En
discrimineren en de een boven de ander stellen, dat gebeurt al zolang als dat er mensen zijn. Dat
moet je in je achterhoofd hebben. Dat is heel wat anders dan de geschiedenis van Anne Frank
vertellen. Bij de steen is dat precies hetzelfde, de kast vind ik ook een hele mooie. Het verschijnsel dat
mensen waardevolle dingen, alle eeuwen door hebben bewaard. En dan krijg je het gesprek, wat is
dan waardevol? Dat kan zijn dingen die nuttig zijn om in leven te blijven, voedingsstoffen, maar dat
kunnen ook sieraden zijn. Dus dat is heel subjectief.
Die kennis moeten eigenlijk ook nieuwe leerkrachten hebben, als ze de pitch snappen van wat het
uiteindelijk is, als dat kwartje goed is gevallen, dan loopt het wel. Anders blijft het toch een beetje het
aanleren van een kunstje. En op het moment dat je een kunstje aanleert, is het ook heel lastig om de
vaardigheden die verbonden zijn aan het concept van Exemplarisch onderwijs, op andere momenten
van de dag te hanteren. En ja, ik denk dat het een uitnemende onderwijsvorm is, maar helaas voor
velen niet is weggelegd.
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8. Exemplarisch onderwijs valt niet te combineren met elk uur een andere les (Kalkman, Veldman, Kool, &
Reijnoudt, 2005). Hoe wordt dit vormgegeven op de Eben-Haëzerschool waar wel volgens deze planning
les wordt gegeven?
Wij hebben vanaf het begin af gezegd, het ochtendprogramma blijft het ochtendprogramma. Een van
de geestelijke vaders van de Nederlandse variant van Exemplarisch onderwijs, Bert Kalkman, die
predikte zeg maar dat je het ook bij rekenen moest doen. Nou dat hebben wij nooit zien zitten, wij
kijken daar anders tegenaan. Dat hebben wij bewust niet gedaan. Wat wij wel zijn gaan doen, mede
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7. Wat wordt er nog meer van leerkrachten gevraagd op het gebied van Exemplarisch onderwijs? (Is er
een min. aantal exempels wat uitgevoerd moet worden, verschilt dat in de onder-, midden-, en
bovenbouw?)
Wij hebben daar een aantal dingen over afgesproken. Ik zou niet precies weten hoe dat zit.

naar aanleiding hiervan, dat we Exemplarisch onderwijs dus inzetten voor de zaakvakken. En dat we
daarnaast anders met de zaakvakken om zijn gaan springen. Dus niet meer op een middag
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie. Maar grotere brokken, rustig aan doen. Een middag
geschiedenis of een middag aardrijkskunde. Dat is een beetje de bijvangst hiervan.
Wat hier staat dat is zo, daar zijn we het gewoon mee eens. Als je een goed exempel wil doen, en je
bent er goed mee bezig, dan moet je niet zeggen, nou jongens over een half uur gaan we weer iets
anders doen. Dat kan gewoon niet.
9. Hoe zijn de leerkrachten in de beginfase van Exo begeleidt in het lesgeven volgens Exemplarische
principes?
Toen hebben we eindeloos nageschoold, we hebben gezamenlijk delen van lessen gezien, ook gewoon
meegemaakt. Bert Kalkman die modelleerde dat eigenlijk, demonstreerde. Daarna zijn er trainers van
Exemplarisch onderwijs van Driestar Educatief, Willemieke Reijnoudt en Bert Kalkman, die hebben
jaren door de school gelopen. Het was een heel intensief, tijdrovend en buitengewoon kostbaar
proces. Er is toen ook een behoorlijke subsidie van het ministerie hebben we nog gebruikt. Dit thema
vind ik wel een lastige, je ziet in onderwijsland in de loop van veertig jaar: opgaan, blinken en
verzinken. Daardoor zijn teams en leerkrachten soms overspannen geworden, soms van de leg
geraakt, soms cynisch geworden. En we drijven dan als scholen vaak mee op de golven van de
maatschappelijke tendensen. En dit is natuurlijk een heel oud concept en je probeert dat zo te
doorbreken. Het feit dat Driestar Educatief al best heel wat jaren dit concept niet meer ondersteunt,
helpt er natuurlijk niet aan. Als jij mij vraagt of er over 15 jaar nog scholen zijn die Exemplarisch
onderwijs een gestalte geven, dan denk ik dat dat niet zo is. Het sterft langzamerhand uit. Het
voordeel is wel dat er nu nieuwe methoden zijn geschreven op basis van dit gedachtegoed. Maar ik
denk dat het risico levensgroot is dat leerkrachten de methoden gebaseerd op dit gedachtegoed
gebruiken, en dan didactische werkvormen hanteren zoals ze die zelf vroeger ook hebben
meegemaakt toen ze op de basisschool zaten.
Het is een algemeen verschijnsel in onderwijsland. Als je mij vraagt is er maar een type methode waar
het serieus wordt ingevoerd, dat zijn rekenmethoden. En alle andere methoden worden uitgedeeld en
op z’n best nog een keer op een teambespreking aan de orde gesteld van hebben jullie de handleiding
gezien. En dan heb je het ongeveer wel gehad. Dat is mijn ervaring tenminste.
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10. Goede begeleiding is belangrijk voor het functioneren van alle nieuwe werknemers (Begeleiding van
(nieuwe) werknemers in de school, 2010). Hoe ziet op het moment de begeleiding op het gebied van
Exemplarisch onderwijs eruit bij een nieuwe leerkracht?
Die begeleiding werd door het VAT gedaan.
11. Welke materialen zijn op school aanwezig om nieuwe leerkrachten te begeleiden? Zowel in de fase
van opvang als ondersteuning (Ordelman, 2004)?
Kan ik niet zeggen, vraag dat maar aan het VAT zelf, ik zou het niet weten. Er zijn wel kijkwijzers
gemaakt, er zijn wel bepaalde werkwijze die zijn beschreven. Kijk als je aan materialen denkt dan
denk je snel aan tastbare dingen, ja die zijn er niet. Maar er zijn wel allerhande documenten, met
behulp waarvan mensen zich een beeld kunnen vormen.
12. Wat is de rol van het VAT in het begeleiden van nieuwe leerkrachten?
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Het VAT moest ervoor zorgen dat mensen snappen hoe het concept in elkaar zit. Dat ze het in de
praktijk kunnen zien, kunnen gaan kijken en er zijn ook video’s opgenomen zodat ze kunnen zien hoe
het in de praktijk werkt. En dat ze bij die leerkrachten gaan kijken als ze het in de praktijk proberen te
brengen. Maar het is een buitengewoon weerbarstige om dit proces adequaat te begeleiden. Dat
vraagt een enorme lange adem en vooral ambitie. Want het kaarsje dooft heel langzaam uit. Het
duurt jaren maar op den duur gaat hij uit. En als directeur heb je daar best een belangrijke rol in.
Maar je kunt niet zonder de morele steun en ambities van anderen. En die kaars krijgt te weinig
voeding.
13. Hoeveel tijd is er (al) beschikbaar voor de begeleiding van nieuwe leerkrachten? Hoeveel tijd is
wenselijk voor de begeleiding van een nieuwe leerkracht?
Dat weet ik niet, dat zou je aan het VAT moeten vragen. Ja weet je dat is zo verschillend, en dan kom
ik weer terug bij een eerder gemaakte opmerking. Mensen die snel snappen, die snaps zijn op dit
punt, die kun je met twee of drie keer hebben ze een beetje door hoe het werkt. Als je mij vraagt gelet
op hetgeen ik eerder heb gezegd, hoeveel tijd wenselijk zou zijn om iemand goed op te leiden, ja dan
ben je wel even bezig hoor. Dat is geen sinecure, want wat hebben wij geprobeerd: Driestar Educatief
begon ermee, toen hebben een aantal mensen vanuit onze school, dat werden een soort van
Exemplarisch onderwijs specialisten. Die hebben ook allerhande cursussen gevolgd, want wij wilden
intern mensen hebben. Maar die cursussen worden niet meer gegeven. Op Driestar Educatief, ik denk,
het zal wel ergens nog aan worden geboden, in een of andere minor misschien, of niet?
Ja, ik doe de minor Exemplarisch onderwijs. Ja, maar of dat dat voldoende is om dit in stand te
houden ja daar heb ik echt mijn grote vraagtekens bij. Dan wordt het eigenlijk iets, een vaardigheid
waar een individuele leerkracht over beschikt. Maar ik geloof er niks van dat dat echt impact zal
hebben op de kinderen. Je moet het jarenlang doen.
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15. Er zijn verschillende vormen om leerkrachten te begeleiden. Welke van de volgende vormen vindt u
geschikt om in te zetten of worden al ingezet en waarom?
o. Supervisie: gericht op eigen leerproces;
p. Intervisie: gericht op krijgen van meer inzicht;
q. Mentoraat: rechtstreekse hulp;
r. Collegiale consultatie: gericht op direct resultaat;
s. Coaching: gericht op uitbreiding van handelingsrepertoire;
t. Werkoverleg: gemeenschappelijke opdrachten vervullen;
u. Lesbezoek: professionele groei en ontwikkeling concreet vorm geven;
Allemaal. Volgens mij worden ze ook allemaal ingezet. Nu vind ik het verschil supervisie en intervisie,
ja, oke. Het loopt een beetje door elkaar. Wij hebben niet een specifieke vorm waarvan we zeggen
van nou, dat gaat het doen. In de wijze waarop wij de mensen begeleiden zitten deze vormen
allemaal min of meer in verknutseld. We hebben niet voor een specifieke vorm gekozen. Het
allerbelangrijkste is je moet de tijd en energie insteken. Er is zo’n uitspraak, alles wat aandacht krijgt
groeit. Als je dit niet serieus doet, niet een zekere ambitie hebt, het niet doelgericht aanpakt, ja dan
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14. Moet er in het inwerkplan rekening gehouden worden met een bepaald budget (tijd/geld)?
Ja, ik denk dat. In die zin moet je in je inwerkplan rekening houden met een uren budget. Je moet een
aantal uitgeroosterde uren hebben ja.

maakt het niet uit wat je doet, maar dan wordt het nooit wat. Maar als je ervoor gaat, als je ambitie
hebt dan doet het er niet zoveel toe, dan komt het altijd goed.
16. Er zijn factoren die stimulerend werken wat betreft de invoering van Exemplarisch onderwijs. De
volgende factoren hebben hun werking vooral op leerkrachtniveau (Blom, Herweijer, & Meijer, 2010):
a. Het vermogen om organisatiebreed te leren;
b. Betrokken, ruimtegevend en duidelijk biedend leiderschap en participatie van het
team;
c. Een doordachte schoolstructuur en adaptieve cultuur;
d. Helder communicatie.
In hoeverre zijn deze factoren al aanwezig en welke factoren verdienen nog aandacht?
Helemaal mee eens. Nou als ik dan moet kiezen welke verdient nog de aandacht dan is dat
participatie van het team. En wat bedoel ik daarmee, het besef dat het niet vanzelf gaat, dan zou je
ook kunnen zeggen duidelijk biedend leiderschap. Dat we dit op de agenda houden, dat je ook bij het
inwerken van mensen navraagt van joh, hoe gebruik je de methode Wondering the World. Ben je er
goed van bewust dat daar een bepaalde visie achter zit. En ik kom bij je kijken en vervolgens ga ik
kijken of je het ook doet zoals het moet. Dus het is eigenlijk, jezelf de vraag stellen vanuit de
kwaliteitscyclus, doen we de goede dingen, en doen we de goede dingen goed? En hoe weet je dat?
En wat zeggen andere mensen ervan? Als je mij vraagt hebben wij hier het vermogen om
organisatiebreed te leren, ja zeker. Is er hier ruimte, absoluut. Is er een doordachte schoolstructuur en
adaptieve cultuur, ja ik denk het wel. Zijn we helder in onze communicatie, dat denk ik ook.
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17. Welke zaken moeten volgens u zeker in het inwerkplan komen? (Op gebied van Exemplarisch
onderwijs en begeleiding)
Nou dat het ook in de gesprekkencyclus, de functioneringsgesprekken, duidelijk een plekje krijgt. Het
moet ook ergens een soort officiële status krijgen. Uit, ik weet bijna wel zeker dat het bij ons in het
competentieprofiel staat. Dus op het moment dat je een functioneringsgesprek heb en je vul je
competenties in bij didactisch handelen, staat expliciet de vaardigheid om volgens Exemplarisch
concept les te kunnen geven vermeld. Dat komt dus ook op een officieel moment terug.

BIJLAGE 2 | RESULTATEN ENQUÊTE

1. Vanaf welk schooljaar werkt u als
leerkracht met Exemplarisch
onderwijs op de EbenHaëzerschool?
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3. Als je werkt op de EbenHaëzerschool is het belangrijk dat je
weet wat Exemplarisch onderwijs
inhoudt.
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4. Als er een nieuwe leerkracht wordt aangenomen, wat moet deze dan zeker weten over Exemplarisch
onderwijs? Oftewel, wat vindt u belangrijk? (meerdere antwoorden mogelijk)
Keuzemogelijkheden
Aantal keer gekozen Hoeveelheid in procenten
Wie de grondlegger is van Exemplarisch onderwijs.
0
0%
Wat de woorden genetisch - exemplarisch - socratisch 4
33%
esthetisch betekenen binnen Exemplarisch onderwijs.
Hoe Exemplarisch onderwijs wordt vormgegeven op de
12
100%
Eben-Haëzerschool.
Waarom er Exemplarisch onderwijs wordt gegeven op
11
92%
de Eben-Haëzerschool.
Welke leerkrachten het aanspreekpunt zijn wat betreft
9
75%
Exemplarisch onderwijs.
Waar achtergrondinformatie kan worden gevonden
7
58%
over Exemplarisch onderwijs.
Waar exempels gevonden kunnen worden om uit te
9
75%
voeren.
Waar materiaal gevonden kan worden wat gebruikt kan
9
75%
worden tijdens de uitvoering van een exempel
Wat Exemplarisch onderwijs verbindt met de
9
75%
christelijke identiteit.
Welke werkwijze er gehanteerd wordt binnen de
9
75%
school bij uitvoering van een exempel.
Hoe vaak de uitvoering van een exempel ingepland
8
67%
moet worden.
Wat de visie van de Eben-Haëzerschool is op
10
83%
Exemplarisch onderwijs
Anders, namelijk:
3
25%
 praktijkvoorbeelden zien om het inzichtelijk te
maken;
 hoe je een socratisch gesprek voert!
 Welk exempel in welke groep aan de orde
komt.
Aantal leerkrachten ingevuld
12
5. Toen u op de Eben-Haëzerschool kwam werken, werd er al gewerkt met Exemplarisch
onderwijs. Wat heeft u als prettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u al op de
Eben-Haëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t. in)
Toen ik op de EHS kwam werken, was de invoering nog bezig. Ik heb toen klassenbezoek gehad van
iemand van Driestar. N.a.v. dat bezoek kreeg ik A4-tje met een aantal peilers waaraan ExO moet
voldoen. Dat blaadje was voor mij toen leidraad. Het is ook van om van iemand met ervaring te
horen wat werkt/niet. Ook heeft een collega een keer gefilmd n.a.v een kijkvraag van mij.
Ik heb hier eigenlijk weinig begeleiding in ontvangen; ben er zomaar 'ingerold'. Wel kon ik als ik
vragen had bij m'n collega's terecht en heb ik op de PABO er best wat van meegekregen, zodat ik al
wist wat het inhield.
De samenwerking met parallelcollega's, Intervisie met bouwcollega's, De nascholing, Klassenbezoek
door externe.
De dagen in Gouda.
Ja, Ik heb een instapcursus gevolgd bij Bert Kalkman in Capelle a.d. IJssel.
We kregen coaching van docenten van Driestar-Educatief. Daarnaast waren er themadagen in
Gouda waar je met elkaar inspiratie opdeed en weer enthousiast werd gemaakt. Ook de
nascholingen op school hielpen hieraan mee.
Bijlage 2 | Resultaten enquête

6. Toen u op de Eben-Haëzerschool kwam werken, werd er al gewerkt met Exemplarisch
onderwijs. Wat heeft u als onprettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u al op de
Eben-Haëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t. in)
Dat je het invoerproces niet vanaf het begin hebt meegemaakt. De collega's hadden hun idealen
met elkaar opgesteld en dan moet je gaan werken met andermans idealen.
Ik had wel praktijkvoorbeelden aangeboden willen krijgen, zodat ik ook zicht had op hoe anderen
het uitvoeren.
Veel theorie tijdens studiemiddagen, terwijl er meer vraag was naar praktijkvoorbeelden.
Er was geen keus. Je moest wel.
Het feit dat wij binnen de onderbouw al op een exemplarische manier werkten. Het is goed plannen
om de exempels in te passen tussen de reguliere thema's.
Ik heb niet heel veel begeleiding gekregen hierin. De tips die ik heb gekregen waren redelijk
waardevol.
Ik kan geen dingen noemen die ik als onprettig ervaren heb. Wel vond ik het uitvoeren van een
exempel in het begin echt een uitdaging, vooral organisatorisch gezien: kringgesprek,
experimenteren etc. Hier moet je door de jaren heen meer ervaring in opbouwen.

7. U werkte al op de Eben-Haëzerschool toen er gekozen werd voor Exemplarisch onderwijs. Wat
heeft u als prettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u nog niet op de EbenHaëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t. in)
Nascholing is goed, zie alleen minpunt bij vraag 8.
De coaching on the job vond ik heel prettig. Er kwamen mensen van Driestar Educatief op school de
cursus geven, maar ze kwamen ook de klassen in om je te coachen. Dat was heel waardevol.
Ook de ontmoetingen (cursusdagen) per bouw in Gouda en Hardinxveld-Giessendam heb ik als heel
waardevol ervaren. Je kwam in contact met andere scholen en je kon ervaringen delen.
Studiemiddagen, waarin exempels werden uitgevoerd, zodat je ze zelf kon ervaren.
We hebben weloverwogen een keuze gemaakt om exemplarisch onderwijs te gaan doen: vooral
meer aan minder was toen een uitdrukking die we veel gebruikten. Ook wilden we een stukje
verwondering in de lessen en samenhang in kleinere en grotere gehelen. Het was vooral prettig om
een aantal exempels 'aan den lijve' te ervaren.
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8. U werkte al op de Eben-Haëzerschool toen er gekozen werd voor Exemplarisch onderwijs. Wat
heeft u als onprettig ervaren in de begeleiding op dit gebied? (Indien u nog niet op de EbenHaëzerschool werkte toen Exemplarisch onderwijs ingevoerd werd, vul dan n.v.t. in)
Veel zweverig gepraat, wat je soms niet kon volgen. Er had wel meer praktische dingen in mogen
zitten.
In het begin was je nog erg aan het worstelen om een goed socratisch gesprek te voeren. Dat is een
heel leerproces geweest.
Klassenbezoeken: Inbreuk in je groepsgebeuren (met name als parttimer is er dan haast wel altijd
iemand extra bij...)
Geen onprettige ervaringen gehad.

Bijlage 2 | Resultaten enquête

9. Begeleiding kost tijd. Hoeveel tijd zou u
redelijk vinden voor de begeleiding van een
nieuwe leerkracht op het gebied van
Exemplarisch onderwijs?
7
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1 uur in de 1 middag
week
per maand

1 dag per 2 dagen per 1 middag in 1 dag in de
maand
maand
de twee
twee
maanden maanden
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9. Anders, namelijk:
 begeleiding op het moment dat een exempel wordt uitgevoerd;
 Coaching on the job… Kijken in de klas en nabespreken;
 Begeleiding voor en tijdens de uitvoering van een exempel

Bijlage 2 | Resultaten enquête

Anders,
namelijk
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12. Er zijn verschillende begeleidingsvormen die ingezet kunnen worden bij begeleiding
van nieuwe leerkrachten. Welke vormen vindt u geschikt voor de begeleiding op het
gebied van Exemplarisch onderwijs?
Werkvorm
Aantal keer gekozen
Hoeveelheid in procenten
Supervisie
3
25%
Intervisie
5
42%
Mentoraat
5
42%
Collegiale consulatie
8
67%
Coaching
6
50%
Werkoverleg
5
42%
Lesbezoek
6
50%
Aantal leerkrachten ingevuld 12

Bijlage 2 | Resultaten enquête

14. Wat is volgens u het allerbelangrijkste voor een nieuwe leerkracht op het gebied van
Exemplarisch onderwijs. Dit kan gaan over kennis en vaardigheden rondom Exemplarisch
onderwijs, de uitvoering van exempels, over de begeleiding, etc.
Geen antwoorden geven, maar sturen d.m.v. vragen stellen. Samen ontdekken!
Dat ze een goed voorbeeld in de praktijk zien bij een collega.
De basisbeginselen van EXO weten en hier naar kunnen handelen; rust, gesprek, etc.
Kennis: wat houdt EXO in? Wat is de visie erachter? Vaardigheden: socratisch gesprek voeren. Als
leerkracht treedt je dan terug, je moet alleen goede vragen stellen... En dat moet je leren!
1) verdieping in de theorie 2) het meemaken van een exempel of exemplarisch lessen 3)
doorspreken van het exempel (ervaren collega met nieuwe collega) wat uitgevoerd gaat worden 4)
klassenbezoek
Dat je de leerlingen probeert de dingen te laten ervaren. De diepere laag aan te boren.
- gewenning aan de kring - plannen - zelf stapje terug doen en samen met de kinderen leren
Achtergrondinformatie over het hoe en waarom van exemplarisch onderwijs en waarom wij als
school ervoor hebben gekozen. Inhoudelijke informatie over de exempels. Boven de lesstof kunnen
zweven. Organisatorisch kunnen bieden wat nodig is voor de uitvoering van een exempel, denk aan
een kringgesprek voeren.
Visie op onderwijs ontwikkelen en gestalte geven
Voorbeeldlessen bijwonen o.f bekijken via een video - Ruim aanbod van exempels en de
bijbehorende materialen - In het begin regelmatig coaching en dit kan dan later afgebouwd worden.
Verder zou ik meer willen integreren in de dagelijkse lespraktijk
Dat hij inhoudelijk weet wat Exemplarisch onderwijs inhoudt. Dat hij er zelf mee aan de slag kan en
daarbij oefent met de verschillende vaardigheden die van belang zijn. Hierbij is begeleiding
noodzakelijk.
Het is belangrijk dat nieuwe leerkrachten weten waarom we deze vorm van onderwijs belangrijk
vinden. Ik vind het niet in de eerste plaats belangrijk dat leerkrachten exempels uitvoeren, maar dat
ze de visie achter deze manier van lesgeven dragen en dat ze de principes (gesprek, verbinding tot
stand brengen met onderwerp, etc.) ook toepassen in andere lessen.
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13. Bij begeleiding zijn verschillende mensen nodig. Wie vindt u dat er ingezet moeten worden
bij de begeleiding van nieuwe leerkrachten? (meerdere antwoorden mogelijk)
Keuzemogelijkheden
Aantal keer gekozen Hoeveelheid in procenten
Ervaren leerkrachten
8
67%
Leden van het VAT Onderwijskunst
6
50%
Speciaal daarvoor aangewezen personen
2
17%
De directie
0
0%
Anders, namelijk
4
33%
 de parallelcollega die het exempel
van binnenuit kent;
 teamleider moet hierop toezien en
vragen hoe het gaat;
 leerkrachten die kunnen coachen;
 mensen van buitenaf.
Aantal leerkrachten ingevuld
12
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Op de pagina’s hierachter vindt u het definitieve ontwerp van het inwerkplan Exemplarisch
onderwijs.
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INLEIDING
INLEIDING OP HET INWERKPLAN
Dit inwerkplan is een document waarin staat beschreven hoe ervaren leerkrachten op het gebied
van Exemplarisch onderwijs, hun nieuwe collega’s op de juiste manier kunnen begeleiden.
Dit inwerkplan is tot stand gekomen nadat er onderzoek is uitgevoerd in de theorie en onder de
leerkrachten op de Eben-Haëzerschool. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn er ontwerpeisen
gemaakt die gebaseerd zijn op de resultaten vanuit de literatuur en vanuit het onderzoek. Het
inwerkplan komt tegemoet aan de behoeften van de leerkrachten en aan richtlijnen vanuit de
literatuur.
Voor de nieuwe leerkracht is het van belang om te weten dat Exemplarisch onderwijs geven veel tijd
en oefening vergt. En dat het geen vreemd verschijnsel is als de nieuwe leerkracht het na het eerste
jaar nog niet helemaal onder de knie heeft.
Als er meerdere nieuwe leerkrachten op school zijn in een schooljaar, doe dan de begeleiding in een
groep. Het leerrendement zal dan hoger zijn.
DOEL INWERKPLAN

Het doel van dit inwerkplan luidt als volgt: aan de nieuwe leerkracht opvang en ondersteuning
bieden op het gebied van Exemplarisch onderwijs, zodat de nieuwe leerkracht zich kan ontwikkelen
tot een vakbekwame leerkracht.

OPBOUW INWERKPLAN
Het inwerkplan bestaat uit een deel A en een deel B. Deel A is de fase van opvang, wat staat voor de
periode van het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie. Deel B is de fase van ondersteuning,
lopend vanaf de herfstvakantie tot het einde van het schooljaar. In beide delen staan een aantal
stappen die weergeven wat de nieuwe leerkracht of de begeleider moet doen. Elk deel begint met
een kader waarin de belangrijkste zaken staan weergeven die in het desbetreffende deel naar voren
komen. Zoals de tijdsduur van de begeleiding, de benodigde materialen, de verantwoordelijke voor
de begeleiding, de werkvormen die aan bod komen, de tijdsbelasting voor de nieuwe leerkracht en
een korte inhoud.
Vervolgens zijn beide delen opgebouwd uit 5 stappen, dus in totaal zijn er 10 stappen. Deze stappen
doorloopt de nieuwe leerkracht met in de meeste gevallen zijn duo-collega. Bij sommige stappen is
het hele team of een andere leerkracht betrokken. Het inwerkplan wordt opgebouwd vanuit de
theorie naar de praktijk, van samen uitvoeren en voorbereiden naar zelfstandig.
Het is van belang dat zowel de begeleider als de nieuwe leerkracht in het bezit zijn van het
inwerkplan. Het is voor beiden dan duidelijk welke stappen er ondernomen gaan worden. De nieuwe
leerkracht kan dan zelf ook aangeven wanneer hij/zij klaar is voor een nieuwe stap.
Aan verschillende stappen is een opdracht verbonden. Deze opdracht is steeds in het groen
weergegeven.

Inleiding
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Het inwerkplan vraagt het een en ander van de leerkrachten, de directie en de teamleiders. In deze
paragraaf wil ik weergeven welke aanbevelingen ik de school wil doen voordat het inwerkplan
gebruikt wordt.
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AANBEVELINGEN VOOR IN GEBRUIK NAME VAN INWERKPLAN
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 Stel alle leerkrachten op de hoogte van het inwerkplan en hun functie daarin. Met name de
leerkrachten die duo-collega zijn van een nieuwe leerkracht het komende cursusjaar;
 Aan alle leerkrachten moet meegedeeld worden dat er tijdens functioneringsgesprekken en
andere gesprekken van de gesprekkencyclus gevraagd zal worden naar Exemplarisch
onderwijs. Hiervoor moeten de leerkrachten een ingevulde kijkwijzer meenemen. Het is dus
van belang dat alle leerkrachten dat weten, omdat dit anders is dan voorgaande jaren.
 Vertel nieuwe leerkrachten dat zij begeleid zullen worden aan de hand van een inwerkplan.
Zorg ook dat de nieuwe leerkrachten weten waar ze het inwerkplan kunnen vinden of geef
ze een papieren versie. Hierdoor is het voor de nieuwe leerkracht duidelijk welke stappen er
ondernomen zullen worden en wat er van hem of haar verwacht wordt;
 Leerkrachten moeten worden opgeroepen om het inwerkplan en daarmee Exemplarisch
onderwijs serieus te nemen en zich ervoor in te zetten. Dit ten behoud van het geven van
Exemplarisch onderwijs;
 Als nieuwe leerkrachten behoefte hebben aan meer dan één videofragment, moet er
gekeken worden naar de mogelijkheden om meer videofragmenten te maken;
 De directie en teamleiders moeten weten wat er in het inwerkplan van de leerkrachten
wordt gevraagd. Er staat namelijk in dat alle leerkrachten tijdens het functioneringsgesprek
moeten worden bevraagd op Exemplarisch onderwijs. En dat ze daarvoor een ingevulde
kijkwijzer mee moeten nemen. Degene die dus die gesprekken voeren met de leerkrachten
moet ook weten dat er naar gevraagd moet worden;
 Aan het einde van het schooljaar zou de school een evaluatiemoment moeten houden over
het inwerkplan. Dan kunnen de bevindingen worden gedeeld en eventuele problemen
worden verholpen. Hierbij is het van belang dat leerkrachten die het gebruikt hebben, maar
ook de leerkrachten die begeleidt zijn hun ervaringen delen. Dit komt ten goede voor
volgende jaren;
 De Eben-Haëzerschool heeft nu een inwerkplan in handen wat zij zouden kunnen delen met
andere scholen die werken volgens Exemplarisch onderwijs. Op die manier helpen zij met
het behouden van het geven van Exemplarisch onderwijs.

Inleiding

DEEL A INWERKPLAN | FASE VAN OPVANG

Tijdsduur begeleiding: Begin school jaar tot herfstvakantie
Benodigde materialen: Achtergrondinformatie Exemplarisch onderwijs, onderwijsverhalen,
videofragment
Verantwoordelijke begeleiding: duo-collega
Werkvormen: gesprekken, collegiale consultatie, lesbezoek
Tijdsbelasting nieuwe leerkracht: maximaal 1 middag per maand
Aantal stappen met inhoud: Stap 1: Visie achter Exemplarisch onderwijs.
Stap 2: Visie van de school
Stap 3: Frequentie uitvoering exempels
Stap 4: Onderwijsverhalen en video-opname
Stap 5: Bezoek bij collega
Korte inhoud: Tijdens deze fase van opvang zal vooral de eerste introductie van Exemplarisch
onderwijs plaatsvinden. De nieuwe leerkracht zal achtergrondinformatie van het concept en
de visie van de school op het concept te lezen krijgen. De nieuwe leerkracht weet wie er
verantwoordelijk is voor de begeleiding. En weet hoeveel exempels er moeten worden
uitgevoerd per jaar in zijn/haar bouw. Ook zal er een bezoek worden gebracht bij een collega
tijdens de uitvoering van een exempel.

STAP 1 | VISIE ACHTER EXEMPLARISCH ONDERWIJS
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Voor de nieuwe leerkracht is het belangrijk om de achtergrond te weten van het concept. Want om
als leerkracht Exemplarisch onderwijs te kunnen geven, moet er eerst wat gebeuren. Leerkrachten
moeten op een andere manier leren denken en werken (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Geef onderstaande theorie aan de nieuwe leerkracht zodat deze zich in kan lezen. Als de nieuwe
leerkracht zich nog verder wil verdiepen kun je hem/haar het boek Handboek voor exemplarisch
onderwijs aanbevelen. Het is bij deze stap van belang dat de leerkracht niet alleen zelfstandig de
theorie doorleest, maar dat de begeleidende leerkracht voorbeelden geeft uit de praktijk die in
verbinding staan met de theorie.
Als de nieuwe leerkracht de theorie heeft doorgenomen en besproken met de begeleidende
leerkracht volgt er een opdracht aan de hand van het schema op bladzijde 18. Daar staat een
schematische weergave van het verloop van een exempel. Laat de nieuwe leerkracht (samen met
andere nieuwe leerkrachten als die er zijn) een deel van een exempel bedenken aan de hand van het
schema.
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SAMENVATTING OVER EXEMPLARISCH ONDERWIJS
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Genetisch
Het woord genetisch is afgeleid van het Griekse woord ‘gignomai.’ Bij genese gaat het om de
wordende mens (Wagenschein, Verstehen lehren, 1997). Binnen het onderwijs is zowel de pedagogiek als
de didactiek betrokken op de ‘wordende’ leerling. Leerkrachten houden zich voornamelijk bezig met
de manier waarop kennis in kinderen kan groeien en tot ontwikkeling kan komen. Bij genetisch
onderwijs gaat er het vooral om dat leerlingen niet alleen kennis van iets krijgen. Maar juist gaan
begrijpen wat de context is waarin het staat. Het gaat niet alleen om de grote thema’s, maar om de
essentiële zaken binnen een vakgebied (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Door alle methodes in het onderwijs is er vaak geen tijd om leerlingen in te wijden in de
betekenissen en geheimen van een vakgebied. Wagenschein vindt dat leerkrachten niet te snel klaar
moeten staan met antwoorden en uitleg. Leerkrachten moeten keuzes maken met wat ze wel en
niet aan de leerlingen aanbieden. Leerlingen moeten geen houding krijgen van: ‘zegt u maar wat we
moeten doen’. Maar leerlingen moeten eerst de gelegenheid krijgen om zelf na te denken en op
onderzoek uit te gaan (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). We moeten verschijnselen benaderen
als vragende mensen. In de praktijk wordt er vaak niet meer gekeken door kinderen. Kinderen horen
alleen nog maar wat de leerkrachten denken en vinden, zonder dat ze eerst zelf het verschijnsel
hebben waargenomen. Genetisch onderwijs komt pas tot zijn recht wanneer kinderen door een
verrassend verschijnsel worden geraakt en ook de gelegenheid krijgen om dit waar te nemen
(Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005, p. 23). Bij de ontmoeting met een verschijnsel is het van belang
dat er als het ware een vonk overspringt naar de leerlingen. Ze moeten objectief kunnen waarnemen
met al hun zintuigen. Hierbij moet het onderwijs gericht zijn op de ontwikkeling van het inzicht en
begrip van de leerlingen. Een belangrijk punt bij genetisch onderwijs is dat de lerende uitgedaagd
zou moeten worden door de verbazing die het verschijnsel oproept. Die verbazing en verwondering
zorgt voor een intrinsieke motivatie om meer te weten te komen.
Kenmerkend voor het werk en denken van Wagenschein is: leerlingen vertrouwd maken met de
wereld om hen heen (Kalkman & Buck, 2007;2012). Daar heb je leerkrachten voor nodig die het
aandurven om samen met hun leerlingen de grenzen van hun vakgebied te verkennen en indien
nodig deze grenzen over durven gaan (Kalkman & Buck, 2007;2012). Het startpunt voor het leerproces
komt dus vaak uit de omringende werkelijkheid van de leerlingen. De ontmoeting met de
verschijnselen uit de werkelijkheid zorgen voor een grote betrokkenheid op het onderwerp. Kennis
is pas echte kennis als het verworven is langs een weg van waarnemen, onderzoeken en ontdekken
(Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Genetisch onderwijs is heel belangrijk. Het gevaar is namelijk
aanwezig dat kinderen zich niet meer verbinden kunnen met de werkelijkheid om hen heen. Voor
het christelijk onderwijs is dat gevaar dubbel. Want als leerlingen zich niet meer kunnen verbinden
aan de werkelijkheid om hen heen, kunnen ze zich niet meer binden aan Gods werkelijkheid.
Samengevat zijn er volgens Wagenschein drie kwaliteiten van genetisch onderwijs (Wagenschein,
Verstehen lehren, 1997, p. 113):
1. Genetisch onderwijs probeert ‘Einwurzelung’ (wroeten) mogelijk te maken, omdat dan pas
vorming plaatsvindt;
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Belangrijke begrippen bij Exemplarisch onderwijs zijn: genetisch, socratisch, exemplarisch en
esthetisch. De begrippen genetisch, socratisch en exemplarisch komen bij Martin Wagenschein
(1896-1988) vandaan (Wagenschein, Verstehen lehren, 1997, p. 75), hij wordt gezien als de grondlegger van
Exemplarisch onderwijs.
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2. Genetisch onderwijs begint met actief onderzoeken, ontdekken en kritisch uitproberen.
Hiermee geeft het een betrouwbaar beeld van de manier waarop de wetenschap
functioneert;
3. Genetisch onderwijs maakt gebruik van het aangeboren denk- en leerplezier dat kinderen
bezitten. Hierdoor is het intensief, maar succesvol.
Socratisch
Het woord socratisch krijgt een plaats binnen het exemplarisch onderwijs door het socratisch
gesprek. Het doel van het socratisch gesprek is dat de deelnemers inzicht krijgen, dat ze hun eigen
geest vinden. Dat is wat anders dan dat er kennis wordt overgebracht via de zintuiglijke waarneming
door een ander (Grundlagen des Sokratischen Gesprächs , 2012). Tijdens een socratisch gesprek heeft de
leerkracht een terughoudende rol. De leerkracht houdt nauwkeurig de leerlingen in de gaten, om te
kijken of de leerling ook echt begrijpen waar ze mee bezig zijn (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Het is dan niet vreemd als er tijdens de les vertraagd moet worden, dit zal vaker aan de orde zijn dan
dat er gehaast moet worden. Bij het socratisch gesprek worden lastige vragen niet omzeild doordat
de leerkracht door- en navraagt. Ook is het belangrijk dat je als leerkracht de leerlingen op hun
gemak stelt. Dat er vertrouwen is van de leerkracht in de leerlingen en dat dit ook door de leerlingen
gemerkt wordt. Voor een goed gesprek heeft Wagenschein in zijn tijd een aantal regels opgesteld
die hij zelf ook gebruikte (Wagenschein, 1985) .
 Bij het gesprek zit iedereen die deelneemt aan het gesprek in de kring om met elkaar vragen
en problemen op te lossen;
 Iedereen die wat zegt wordt serieus genomen. Het maakt niet uit als het tegenwerpingen
zijn of als iemand onzeker of hakkelend iets verteld. Hierbij is het belangrijk dat er niet door
elkaar wordt gepraat en niet steeds via de leerkracht. Het is juist de bedoeling dat men met
elkaar in gesprek komt en op het verschijnsel of probleem is gericht;
 Iedereen in de groep moet zich verantwoordelijk voelen voor iedereen. Iedereen moet het
begrijpen, dus bij elke stap wordt er aan elkaar vertelt wat er gedacht en gedaan wordt.
Als het gesprek volgens bovenstaande regels wordt uitgevoerd zorgt dat ervoor dat het zelfstandig
denken gestimuleerd wordt. En dat zelfstandige denken, in combinatie met het gezamenlijke
gesprek, leidt uiteindelijk tot de vaktaal. In het socratisch gesprek heb je concentratie en
slagvaardigheid aan de ene kant, openheid, geduldig afwachten en de dingen in rust waarnemen
aan de andere kant (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Wagenschein heeft bij het socratisch gesprek zich laten inspireren door de ideeën van Leonard
Nelson daarover. Eigenlijk moeten we het neo-socratisch gesprek noemen. Want bij een klassiek
socratisch gesprek ging het Socrates om een dialoog tussen twee personen. Bij Nelson, en dus het
neo-socratische gesprek, ging het om meerdere personen die met elkaar in gesprek zijn. Als het
binnen exemplarisch onderwijs gaat over het socratisch gesprek wordt daar het neo-socratisch
gesprek mee bedoeld. Bij het socratisch gesprek zijn vijf punten die Nelson van belang vindt
(Grundlagen des Sokratischen Gesprächs , 2012): vriendelijkheid, discipline, geduld, mogelijkheid tot
zelfkritiek en kritische tolerantie.
Bij het socratisch gesprek is de gespreksleider er op gericht dat de dialoog tussen de deelnemers
bevordert wordt. Het is hierbij de bedoeling dat de deelnemers dan op elkaar gericht zijn en niet op
de gespreksleider (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Het gesprek is dan gericht op het
onderwerp en het vormen van een eigen mening wordt daardoor gestimuleerd. Zoals Wagenschein
een aantal regels heeft opgesteld voor het socratisch gesprek, heeft Nelson een aantal kenmerken
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die volgens hem in het gesprek gezien moeten worden. Het gesprek zegt hij, moet levendig zijn,
duidelijk zijn, afwisseling, waarachtigheid, onderscheidingsvermogen en overtuigingskracht
(Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005, p. 37).
Het gesprek speelt dus bij exemplarisch onderwijs een grote rol. Dit komt omdat in het gesprek een
ontmoeting plaatsvindt. Je ontmoet namelijk de gedachten van de ander, je wordt opgescherpt
door de vragen van de ander en je wordt uitgedaagd om je eigen gedachten scherper te formuleren
en je argumenten te onderbouwen. In het gesprek gaat het ook echt ergens over. Inhoudelijk gaat er
het erom dat er een zinvolle ontmoeting wordt gerealiseerd tussen leerkrachten, leerlingen en
betekenisvolle verschijnselen in de schepping (Studulski, 2013). Niet de leerkracht, maar de leerlingen
zijn een vat vol wijsheid. En het is de taak van de leerkracht om die kennis los te maken en te laten
delen met de andere leerlingen (Binnendijk, 2015). Palmer zegt hierover: ‘Good teaching comes not
from technique, but from the integrity of the teacher’ (Palmer & Scribner, 2007).
Omdat het gesprek een grote rol speelt tijdens exemplarisch onderwijs is het voor de leerlingen
belangrijk dat ze weten welke regels er gelden tijdens een gesprek. Op de Eben-Haëzerschool in
Oud-Beijerland worden de gespreksregels van Taalfontein gebruikt (Leeuw, 2011):
1. Wacht tot de ander is uitgepraat;
2. Blijf bij het onderwerp;
3. Luister goed naar wat anderen zeggen;
4. Sluit aan bij wat anderen hebben gezegd;
5. Als je een ander niet begrijpt, vraag dan uitleg;
6. Praat duidelijk en goed verstaanbaar;
7. vertel wat je wilt zeggen in een logische volgorde.
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Exemplarisch
Het woord exemplarisch is al een aantal keer genoemd. Het begrip exemplarisch heeft betrekking
op betekenisvolle onderwerpen (Exemplarisch onderwijs). Als Wagenschein wil uitleggen wat
exemplarisch onderwijs nu precies is, doet hij dat met een uitspraak van Leonardo: ‘Wer zur Quelle
gehen kan, der gehe nicht zum Wassertopf’ (Wagenschein, Verstehen lehren, 1997, p. 27). Het onderwijs
moet zich richten op het wezenlijke, op het betekenisvolle. Het moet diepgaand zijn, waarbij de
centrale vraagstelling de dragende factor in het geheel is. Die centrale vraagstelling brengt de
leerlingen bij een bredere context en laat die context meebewegen, die context moet oplichten.
Wagenschein legt heel erg de nadruk op de totaliteit van de mens. Bij een centrale vraagstelling
moet nier alleen de context van het vakgebied oplichten. Maar ook de maatschappelijke en culturele
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Ondertussen zijn er al heel wat kenmerken en begrippen langs gekomen die te maken hebben met
het socratisch gesprek. Om het begrip socratisch af te sluiten volgen hier een aantal kernwoorden
op een rijtje: ontmoeting, leren kennen, het gaat ergens over, vergroten en verdiepen van inzicht,
het vraagt om kritische concentratie, het gaat om gestage groei, het zet in op de vrijheid van het
denken, ergens is deze vrijheid begrensd, het taalgebruik ontwikkelt zich van eenvoudig naar
abstract, de goede vraag op het goede moment en het is goed voor ontwikkeling van kinderen
(Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Een cirkel van deelnemers leidt het gesprek, ervaring in het
eigen leven is uitgangspunt en geduld (Grundlagen des Sokratischen Gesprächs , 2012). Niet streven naar
het juiste antwoord, zet in op de vaardigheid om de eigen gedachten te structureren en om denken
bewust in te zetten als dat nodig is (Filosoferen met kinderen, 2009).
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context met de daarbij behorende gedachtewereld moeten zichtbaar gemaakt worden. Existentiële
ervaringen zijn bij exemplarisch onderwijs van belang, want bij zulke ervaringen is de hele
persoonlijkheid betrokken. Het is dus van belang dat er een echte ontmoeting plaatsvindt. Die komt
tot stand door een goede openingsvraag, ook wel ‘Einstieg’ genoemd (instap). Voorkennis is niet
perse nodig om met een probleemstelling aan de slag te gaan. Exemplarische dingen zijn
‘voorbeeldig’ voor andere terreinen. Met een exempel kun je ook andere terreinen beheersen
(Binnendijk, 2015). Lang niet alle onderwerpen en thema’s zijn geschikt om op een exemplarische
manier te behandelen. Kalkman beschrijft een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.
Hierbij neemt hij een uitgebreide beschrijving van professor Schulze ter hand (Kalkman B. , Comenius en
onderwijskunst, 1999):
 Een exempel is een samenhangende thematische eenheid, waarin een betekenisvol
fenomeen centraal staat. Een exempel is in tijd begrensd, denk bijvoorbeeld aan 10-15 uur;
 Een exempel opent voor de leerlingen niet alleen een fenomeen, maar ook een cultureel
landschap wat daaraan gekoppeld is;
 In een exempel wordt een gezamenlijke leerervaring in de geschiedenis van de mensheid
nagegaan. Niet als het ophalen van een herinnering, maar als herhaling en herbeleving. En
dan gaat het vooral om het actualiseren van de geschiedenis. Het gaat dus niet om de
historie, maar om de genese (wording);
 Een exempel moet de leerlingen uitnodigen tot zelfwerkzaamheid en de gelegenheid bieden
om heel persoonlijke ervaringen op te doen;
 Een exempel brengt enthousiasme, interesse en de bereidheid om zich verder in een
onderwerp te verdiepen met zich mee. Het exempel levert daarvoor de benodigdheden. Een
van de doelen is dat het geleerde in de persoon binnendringt. Niet alleen in het geheugen of
de herinnering, maar ook in de fantasie en het gevoel;
 Een exempel is transparant en daardoor fascineert het. De centrale probleemstelling in een
exempel opent nieuwe uitzichtpunten die fascineren.
Aan systematisch leergangen in het onderwijs heeft Wagenschein niets. Exemplarisch onderwijs is
het tegenovergestelde van specialismen (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Wagenschein zegt:
‘Je moet niet alles onderwijzen, maar enkel die dingen die er toe doen’ (Binnendijk, 2015). Hij stelt voor
om een langere periode elke dag een aantal uur aan hetzelfde thema te werken. Door een langere
tijd met een onderwerp bezig te zijn zal de betrokkenheid en de diepgang van het leerproces
toenemen. Exemplarisch onderwijs valt dus niet te combineren met elk uur een andere les, want dan
komt die betrokkenheid op de inhoud niet tot stand (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Wat staat er nu centraal bij exemplarisch onderwijs? ‘Centraal staat dat de leerlingen in de
gelegenheid gesteld worden zeer basale, maar evenzeer existentiële leerervaringen op te doen aan
een inhoud die hun inzicht geeft in de meest elementaire principes van het onderwerp waarmee ze
op dat moment bezig zijn. Deze ervaring beroert mensen, omdat ze de samenhang tussen de dingen
ontdekken en zich er vanaf dat moment innerlijk mee verbonden weten’ (Kalkman, Veldman, Kool, &
Reijnoudt, 2005, p. 49). Exemplarisch onderwijs vraagt dus een totaal andere manier van denken en
kijken naar het onderwijs. Het is namelijk tegen het alleen maar weten van feiten. En het gaat erom
de persoonlijke vorming van de leerling en niet om het volgen van alleen de methoden. Ook is
exemplarisch onderwijs niet iets voor bijzondere gelegenheden of bijzondere scholen. Het is voor
veel leerlingen de meest natuurlijke vorm van onderwijs (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Om als leerkracht exemplarisch onderwijs te kunnen geven, moet er eerst wat gebeuren.
Leerkrachten moeten eerst op een andere manier leren denken en werken. En in de praktijk moet
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het zich bewijzen. ‘Het hart van ons onderwijs moet zijn: een manier van werken te vinden waarbij
degenen die onderwijzen steeds minder onderwijzen, maar degenen die leren (de leerlingen) steeds
meer leren’ (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005, p. 54).
Esthetisch
Als laatste het woord esthetisch, ook wel de dramaturgische dimensie genoemd. Bij esthetisch gaat
het erom dat de leerkracht zich bewust is van de pedagogische uitwerking van de leersituaties. Het
onderwijs wordt in scene gezet: verhalen, beeldrijke taal en andere kunstvormen zijn belangrijk bij
het ontwerpen van dit onderwijs (Ende, 2013).
De esthetische dimensie verwijst naar het belang van kunstzinnige vormgeving van het onderwijs
(Exemplarisch onderwijs). Het gaat hierbij om een gevoeligheid om over dingen door te denken, te
fantaseren, zich mee te laten voeren. Het is het vermogen om gedachten te verbinden bij het maken
van vergelijkingen tussen het abstracte en het concrete. Eigenlijk gaat het om een spel tussen
fantasie en werkelijkheid, om de ontwikkeling van de zintuiglijke gevoeligheid met de hele
menselijkheid (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Volgens meneer Veldman wordt de esthetische
dimensie in de werkelijkheid gerekend tot het terrein waarop de mens de verticale richting van de
dingen kan ervaren. Voor christenen krijgen alle dingen hun esthetische zingeving in het perspectief
van God en Zijn Woord. Situaties met gevoelens, stemmingen of associaties horen tot het
esthetische (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Exemplarisch onderwijs wil het esthetisch leren weer in het middelpunt zetten. Het gaat dan om
onderwijzen wat een kunstig, subtiel, suggestief, illusoir spel is, vol nuances tussen de leerkracht en
de leerlingen (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Vaak weten we van tevoren niet precies welke
aanpak bij welk kind het beste is. Daarom is een breed scala aan ervaringen betekenisvol. Hier zien
we de pedagoog Pestalozzi om de hoek komen met zijn ideaal: leren met hoofd, hart en handen.
Maar bij exemplarisch onderwijs begint het wel bij het hart (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Een exempel bij exemplarisch onderwijs gaat bij voorkeur uit van een reële hoofdpersoon. De
leerlingen kunnen zich dan met diegene identificeren. Hierdoor raken ze in de ban van het verhaal
en de dingen die de hoofdpersoon wil gaan doen, willen de leerlingen ook doen. Op die manier
worden ze in het spel opgenomen en spelen ze met de werkelijkheid en hun verbeelding. Dat is de
esthetische dimensie bij exemplarisch onderwijs (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
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Opening - ouverture
Elke nieuwe act heeft iets nieuws te bieden vanuit een onverwachte invalshoek. Een pakkende
openingszet is vaak het begin. Tijdens die opening, die ouverture wordt genoemd, wordt het
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De opbouw van een exempel
In de voorgaande paragrafen is een aantal keer het woord exempel gevallen. Ook de eisen van een
exempel zijn als aan bod geweest. Maar een exempel heeft ook een bepaalde opbouw. Jan Veldman
definieert de opbouw van een exempel als volgt: ‘Een didactische structuur die van tevoren als een
onderwijsontwerp gereed ligt en die voor de docent als leidraad dient bij zijn genetischexemplarisch onderwijs. Deze structuur heeft naar zijn vormgeving een opbouw die ontleend is aan
de kunsten. Woorden als ouverture, thema, handeling en finale zijn de gangbare begrippen om de
fasen in het exempel van elkaar te onderscheiden’ (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005, pp. 70,71).
Een exempel is opgebouwd uit acten of hoofdstukken. Alle acten van een exempel bij elkaar beslaan
ongeveer 10-20 lesuren.

probleem neergezet, maar er worden nog geen oplossingen aangedragen. De opening moet
zorgvuldig en goed doordacht neergezet worden. Tijdens de opening is het de bedoeling dat de
leerlingen worden uitgedaagd en dat ze willen weten hoe het zit (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt,
2005).
Hoofdstukken - acten
Exemplarisch onderwijs wordt vaak aangeboden in de vorm van een verhaal. Een verhaal stuurt
namelijk de verbeelding van de leerlingen in een bepaalde richting. De leerlingen worden dan
onderdeel van het verhaal. Hierbij komt dat er ook vaak een persoon centraal staat, uit wiens
perspectief allerlei dingen gebeuren. De manier van vragen, gebaseerd op het socratisch gesprek,
doet een groot beroep op het denken en inlevingsvermogen van de kinderen. Hierbij wordt de
fantasie gebruikt als stimulerende factor tot leren (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005). Bijna aan
het einde van een exempel zit de catastrofe of anticlimax. Successen worden afgewisseld door
tegenslagen. Door een catastrofe in de verhaallijn worden de leerlingen weer opnieuw gemotiveerd
en gestimuleerd. Het verloop van het exempel krijgt dan even een duwtje in de rug. Denk wel goed
na of het niet te heftig wordt voor de leerlingen, want in dat geval is het beter om het
desbetreffende thema niet te behandelen (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Slot - finale
Het slot, de finale, is vaak het lastigste deel van een exempel. Alle verschillende onderdelen die in
het exempel naar voren zijn gekomen moeten hier bij elkaar komen.
Voor de leerlingen is het ook duidelijk als de structuur van een exempel zichtbaar wordt gemaakt.
Dit kan door bij elk hoofdstuk, achteraf, een vel papier op te hangen met het verloop erop. Of door
de gemaakte materialen een geordende plaats te geven. Zo kunnen de leerlingen het verhaal in hun
gedachten nog eens voor zich laten afspelen en terugdenken aan wat ze allemaal al gehoord en
gezien hebben (Kalkman, Veldman, Kool, & Reijnoudt, 2005).
Schematische weergave
Hieronder volgt een schematische weergave van de verloop van een exempel uit het Handboek voor
Onderwijskunst (2005).
Act 1
(titel)
Het verhaal
neemt een
aanvang.
1.1 De centrale
2.1 Een
vraag: verbazing
hoofdpersoon
oproepend
dient zich aan
fenomeen dat het (of:) Het
hele exempel
hoofdthema
inzichtelijk kan
wordt
maken.
ontvouwen.
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Ouverture
(titel)
Het thema wordt
ontvouwen.

1.2 deelthema
1.3 deelthema

2.2 deelthema
2.3 deelthema
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Act 2
(titel)
Het verhaal
ontwikkelt zich
tot een climax.
3.1 Vanuit een
andere dimensie
kijken de
kinderen naar het
hoofdthema.
3.2 deelthema
3.3 deelthema

Act 3
(titel)
De catastrofe.

4.1 Het verhaal
wordt
afgebroken en dit
stelt de kinderen
voor een bijna
onoplosbaar
probleem.

Finale
(titel)
De ontvouwing
van het vraagstuk
naar een slot toe.
5.1 Een op het kind
gerichte
thematiek. Een
synthese van dat
wat samen (door
analyse) ontdekt
en geleerd is.

4.2 deelthema
4.3 deelthema

5.2 deelthema
5.3 deelthema

STAP 2 | VISIE VAN DE SCHOOL
Voor de nieuwe leerkracht is het belangrijk dat hij/zij weet waarom de school gekozen heeft voor
Exemplarisch onderwijs. Laat daarom de nieuwe leerkracht een deel van het onderstaande
schoolkrantartikel van de Eben-Haëzerschool uit 2010 lezen (Jagt, 2010) en beantwoordt indien nodig
de vragen daarover. Laat de nieuwe leerkracht ook een gesprek voeren met de directeur hierover.
Aan het einde van het gesprek is het de nieuwe leerkracht duidelijk waarom de school heeft gekozen
voor Exemplarisch onderwijs.
WAAROM EXEMPLARISCH ONDERWIJS?
In het cursusjaar 2005-2006 zijn we als school na gaan denken over de vraag: Hoe willen wij ons
onderwijs de komende jaren vorm geven? Wat zijn onze idealen en wat zouden we graag willen
realiseren? De volgende dingen kwamen toen naar voren:
 We willen in ons onderwijs graag onderwerpen kiezen die leiden tot verwondering.
 We willen graag meer samenhang in de lesstof. Vooral in de hogere groepen haasten we ons
van het ene vak naar het andere vak.
 We willen meer diepgang in de aangeboden lesstof.
 We willen meer ontmoeting door deel te nemen aan gesprekken in de kring.
De begeleiding van Driestar Educatief bracht ons op het mooie concept exemplarisch onderwijs. In
dit artikel geven we, naar aanleiding van de ouderavond, nogmaals weer wat deze vorm van werken
op onze school inhoudt.
Voor het volledige schoolkrantartikel zie bijlage 1 op pagina 27.

STAP 3 | FREQUENTIE UITVOERING EXEMPELS
Voor de nieuwe leerkracht is het van belang dat het duidelijk is hoe vaak er een exempel moet
worden uitgevoerd. De school heeft daar de volgende afspraken over gemaakt:
- Onderbouw: minimaal 2 exempels per jaar;
- Groep 3-4:
vier of vijf per jaar;
- Groep 5-8:
minimaal 2 per jaar + methodes Venster op Nederland en Wondering the
World.
Wat daarbij ook belangrijk is om te weten is dat de school de zaakvakken geclusterd geeft. Dus eerst
wordt er een compleet hoofdstuk behandeld van een zaakvak en dan pas komt het volgende
zaakvak aan de orde. Als het goed is weet de nieuwe leerkracht dit al doordat hij of zij samen met de
duo-collega de weekplanning maakt.
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Om de sfeer te proeven van wat er tijdens de uitvoering van een exempel gebeurt is het voor de
nieuwe leerkracht interessant om onderwijsverhalen te lezen. Dit zijn eigenlijk praktijkvoorbeelden
die op papier zijn gezet. Achterin dit inwerkplan zijn twee onderwijsverhalen te lezen in bijlage 2 op
pagina 29. Door het lezen van die onderwijsverhalen wordt ook de verbinding met de christelijke
identiteit zichtbaar. De onderwijsverhalen komen uit het boek: Handboek voor exemplarisch
onderwijs.
De nieuwe leerkracht kan voor stap 5 eerst een videofragment bekijken van de uitvoering van een
exempel is dat achterin dit inwerkplan te vinden is in bijlage 3 op pagina 65. Laat de nieuwe
leerkracht daarbij de kijkwijzer invullen die te vinden is op de volgende pagina. Hierdoor weet hij of
zij wat belangrijk is tijdens de uitvoering.
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STAP 4 | ONDERWIJSVERHALEN EN VIDEOFRAGMENT

Kijkwijzer exemplarisch onderwijs
Naam leerkracht:
Datum:
De leerkracht:
A: toont liefde en
toewijding voor
het onderwerp

Leerkrachtgedrag:
Een open, bedachtzame houding waarin ruimte bestaat het
onderwerp voor zichzelf te laten spreken.
Een houding die zich kenmerkt door vertrouwen; eerst denken
en dan doen.
Zichzelf terug te houden en de leerlingen ruimte te geven
Het realiseren van ‘stilte’ momenten waarbij leerlingen zich op
de inhoud kunnen concentreren.
Met een uitnodigende vraag de leerlingen in de wereld van de
inhoud te trekken. Mogelijke vragen kunnen zijn:
 Wat staat daar/wat zie je?
 Waar gaat het over?
 Waarom zeg je/doe je dit?
 Wie kan samenvatten?
 Wat nu?
Samen te vatten wat gezegd is en daarmee de voortgang van
het proces bevestigen.

C: verdiept het
inzicht

Geen antwoorden te geven, maar vragen te stellen.
Aanmoedigen om denkstappen te verwoorden.
Hogere en achterliggende principes die met God en geloof te
maken hebben aan de orde te stellen.

D: leert de
leerlingen zich in
te spannen

De leerlingen bemoedigen om moeilijke momenten te
overwinnen en tot nieuwe ontdekkingen/inzichten te komen
Bewaken van het leerproces en tijdig anticiperen.
Inzichtelijk maken hoe het leerproces tot nu toe verlopen is en
aanzetten geven voor nieuwe denkrichtingen.

E: modelleert

De kinderen voor leren

F: organiseert

Het bevorderen van het luisteren naar elkaar en het op elkaar
ingaan en reageren
 door middel van kringgesprek.
 door middel van de inzet van de
gespreksregels.
Het bevorderen van samenwerken en samen denken tussen
leerlingen.

Pagina
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B: richt de
aandacht
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STAP 5 | BEZOEK BIJ COLLEGA
Als de nieuwe leerkracht de voorgaande achtergrondinformatie en de onderwijsverhalen heeft
doorgelezen is het tijd voor een bezoek bij een collega. Dit moet natuurlijk wel met verschillende
mensen overlegd worden. De nieuwe leerkracht overlegt met zijn (duo)collega wanneer hij/zij een
uitvoering van een exempel bij kan wonen. Ook moet de nieuwe leerkracht ervoor zorgen, in overleg
met zijn duo-collega, dat er op dat moment vervanging voor de klas komt.
Omdat de weken tot de herfstvakantie de nieuwe leerkracht erg bezig is met de vorming van de klas
is het voor de nieuwe leerkracht raadzaam dit bezoek zo dicht mogelijk voor de herfstvakantie te
plannen. De werkvorm die bij deze stap centraal staat is collegiale consultatie. Daarbij leren
collega’s van elkaars praktijkervaringen en ondersteunen ze elkaar bij het oplossen van problemen
in de dagelijkse praktijk. Collegiale consultatie is gericht op direct resultaat (Fonderie-Tierie &
Hendriksen, 1998). Consultatie wijst op het geven van advies. Collegiaal wijst erop dat het tussen
collega’s afspeelt
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TIJDENS BEZOEK
Bij het lesbezoek bij een collega tijdens de uitvoering van een exempel is het voor de nieuwe
leerkracht van belang dat hij/zij weet waar op gelet moet worden. Op de Eben-Haëzerschool is er de
kijkwijzer die gebruikt werd tijdens een lesbezoek van het VAT. Deze kijkwijzer is voor de nieuwe
leerkracht een handig middel om op de juiste, belangrijke zaken te letten. Zie de vorige pagina voor
deze kijkwijzer. De nieuwe leerkracht hoeft geen beoordeling in te vullen tijdens het bezoek. De
kijkwijzer is een leidraad voor de punten die van belang zijn voor de nieuwe leerkracht tijdens het
uitvoeren van een exempel.
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DEEL B INWERKPLAN | FASE VAN ONDERSTEUNING

Tijdsduur begeleiding: Herfstvakantie tot einde schooljaar
Benodigde materialen: Exempels, kijkwijzer
Verantwoordelijke begeleiding: duo-collega
Werkvormen: gesprekken, coaching, lesbezoek
Tijdsbelasting nieuwe leerkracht: maximaal 1 middag per maand
Aantal stappen met inhoud: Stap 6: Kennis delen en opfrissen
Stap 7: Voorbereiding en uitvoering exempel met duo-collega
Stap 8: Begeleidingsgesprek met duo-collega
Stap 9: Lesbezoek bij nieuwe leerkracht
Stap 10: Functioneringsgesprek
Korte inhoud: In dit deel zullen alle leerkrachten betrokken worden bij het inwerkplan, om de
kennis van de huidige leerkrachten op te frissen. Vervolgens zal de nieuwe leerkracht
beginnen met de uitvoering van een exempel. Daaruit vloeit een begeleidingsgesprek met de
duo-collega voort. De nieuwe leerkracht zal ook een lesbezoek krijgen, de beschrijving
daarvan zal onder andere meegenomen worden tijdens een functioneringsgesprek.

STAP 6 | KENNIS DELEN EN OPFRISSEN
Als het eerste deel van het inwerkplan is doorlopen heeft de nieuwe leerkracht heel wat kennis en
informatie verzameld rondom Exemplarisch onderwijs. Die kennis ligt op dat moment, als het goed
is, vers in het geheugen van de nieuwe leerkracht. Het is dan belangrijk dat dit ook bij andere
leerkrachten gaat plaatsvinden. Daarom moet er een moment genomen worden in de vorm van een
teambijeenkomst of een studiemiddag, waarbij er aandacht is voor Exemplarisch onderwijs.
Tijdens die bijeenkomst kan opgedane kennis gedeeld worden met elkaar en hierdoor wordt de
kennis van alle aanwezige leerkrachten opgefrist. Nieuwe leerkrachten kunnen hierin een rol spelen
door vragen te stellen over de kennis en informatie die zij verzameld hebben, of door naar
ervaringen te vragen van andere leerkrachten, waardoor de kennis een verbinding krijgt met de
praktijk.
De school is vrij in het kiezen van een moment, maar de voorkeur is wel om dit te plannen vlak na de
herfstvakantie. Dan kan de kennis die wordt opgefrist en nieuwe kennis die verzameld is, worden
toegepast in de praktijk.
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De nieuwe leerkracht heeft nu een aantal stappen doorlopen waardoor Exemplarisch onderwijs als
het goed is steeds duidelijker is geworden. Dan is nu de eerstvolgende stap dat de nieuwe leerkracht
een exempel uit gaat voeren. Dit hoeft natuurlijk niet alleen. De nieuwe leerkracht gaat samen met
zijn duo-collega hetzelfde exempel uitvoeren. Hierdoor kan er samengewerkt worden in de
voorbereiding en het gebruik van materialen. De ervaren leerkracht bereidt steeds samen met de
nieuwe leerkracht een deel van het exempel voor. Hierbij kan de ervaren leerkracht tips geven en
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STAP 7 | VOORBEREIDING EN UITVOERING EXEMPEL MET DUO-COLLEGA

aanwijzingen voor de uitvoering. Maar tegelijkertijd ook de theorie verbinden aan de verschillende
onderdelen van het exempel. De nieuwe leerkracht kan de ervaren leerkracht vragen stellen over
zaken die hij of zij niet gebruikt. Voor de nieuwe leerkracht is het ook handig om de kijkwijzer, die
we al eerder zijn tegengekomen, te gebruiken in de voorbereidingen. Daar staan een aantal
leerkrachtvaardigheden op die de nieuwe leerkracht samen met de ervaren leerkracht mee kan
nemen in de voorbereiding.

STAP 8 | BEGELEIDINGSGESPREK MET DUO-COLLEGA
Als het hele exempel is uitgevoerd voert de collega die de nieuwe leerkracht begeleidt een
begeleidingsgesprek met de nieuwe leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt het uitgevoerde exempel
besproken. De nieuwe leerkracht geeft aan wat hij of zij lastig vond, wat naar zijn idee goed ging en
hoe hij of zij het de volgende keer aan gaat pakken. De collega die begeleidt voert het gesprek aan
de hand van de inbreng van de nieuwe leerkracht. En zorgt ervoor dat de nieuwe leerkracht weet
wat hij of zij de volgende keer hetzelfde moet doen en wat er anders moet worden gedaan.

STAP 9 | LESBEZOEK BIJ NIEUWE LEERKRACHT
Tegen het einde van het schooljaar heeft de nieuwe leerkracht steeds meer ervaring in het geven
van Exemplarisch onderwijs. Zowel in het geven van exempels als het gebruik van de methoden die
op Exemplarisch onderwijs gebaseerd zijn. Rond die tijd is het goed als de begeleidende collega een
lesbezoek plant bij de nieuwe leerkracht met een tijdstip waarop een coachingsgesprek gevoerd kan
worden naar aanleiding van het lesbezoek. Tijdens dat lesbezoek voert de nieuwe leerkracht een
deel van een exempel uit of een zaakvakles uit één van de methoden Venster op Nederland of
Wondering the World. Het gaat er tijdens het lesbezoek niet om dat de nieuwe leerkracht perfect
Exemplarisch onderwijs geeft. Maar dat de nieuwe leerkracht na het lesbezoek weet waar hij of zij
nog aan kan werken.
Tijdens het lesbezoek vult de begeleidende leerkracht de kijkwijzer in die al eerder in dit inwerkplan
is weergegeven. De ingevulde kijkwijzer wordt als leidraad gebruikt tijdens het coachingsgesprek.
Coaching is een vorm van praktijkbegeleiding, waarbij een ervaren werker een beginner assisteert
door aanwezig te zijn wanneer deze beginner bepaalde activiteiten uitvoert of zich daarin oefent,
door het geven van psychologische en morele steun, door instructie en advies en door aan
observatie gekoppelde feedback, zodat binnen een functionele relatie, op een gestructureerde wijze
aan een duurzame verbetering van werkgedrag wordt gesleuteld, en tegelijk aan positieve
werkrelaties en een open werkklimaat (Stevens, Coenjaerts, & Horebeek, 1998, p. 90).
Aan het einde van het coachingsgesprek zorgt de begeleidende leerkracht dat de nieuwe leerkracht
de ingevulde kijkwijzer (of een kopie daarvan) in bezit krijgt. Op die manier kan de nieuwe leerkracht
de kijkwijzer gebruiken als feedbackformulier voor een volgende keer.

Pagina

24

STAP 10 | FUNCTIONERINGSGESPREK
Elke leerkracht heeft een keer per jaar een functioneringsgesprek. Om Exemplarisch onderwijs een
officiële plaats te geven en te laten behouden is het van belang dat het tijdens een
functioneringsgesprek aan bod komt. Voordat de nieuwe leerkracht een functioneringsgesprek
heeft is het belangrijk dat degene die het gesprek met de nieuwe leerkracht voert, de ingevulde
kijkwijzer ontvangt van de nieuwe leerkracht. Op die manier heeft degene die het
functioneringsgesprek voert een beeld van de vaardigheden van de nieuwe leerkracht op dat
moment. Tijdens het functioneringsgesprek moet dus het geven van Exemplarisch onderwijs aan
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bod komen. De nieuwe leerkracht wordt niet beoordeeld tijdens die gesprek, maar er wordt
gekeken en gesproken over de gang van zaken. Als de nieuwe leerkracht dan doelen op gaat stellen
om aan te werken kunnen daar dus ook doelen bij zitten die betrekking hebben op Exemplarisch
onderwijs.
Deze stap geldt overigens niet alleen voor de nieuwe leerkrachten maar ook voor de ervaren
leerkrachten. Vaak wordt er voorafgaand aan een functioneringsgesprek een lesbezoek gebracht
door degene die het gesprek voert. Het is dan van belang dat diegene, als dat kan, de kijkwijzer voor
Exemplarisch onderwijs invult. Als dat niet mogelijk is, moet de ervaren leerkracht zelf voor een
ingevulde kijkwijzer zorgen, zodat Exemplarisch onderwijs bij elk functioneringsgesprek bij elke
leerkracht aan bod komt.

AFSLUITING
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We zijn aan het einde van dit inwerkplan gekomen. Op dit punt stopt de beschrijving van de
begeleiding voor de nieuwe leerkracht. Dat wil nog niet direct zeggen dat de begeleiding zelf ook
stopt. Het is aan de nieuwe leerkracht om aan te geven of hij of zij voldoende begeleiding heeft
gekregen. En of er in het vervolg nog begeleiding nodig is. Voor de nieuwe leerkracht is het van
belang om te weten dat hij of zij altijd met vragen bij collega’s terecht kan. Maar ook dat het geven
van Exemplarisch onderwijs veel oefening vraagt.

Afsluiting
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BIJLAGE 1 | SCHOOLKRANTARTIKEL
WAAROM EXEMPLARISCH ONDERWIJS?
In het cursusjaar 2005-2006 zijn we als school na gaan denken over de vraag: Hoe willen wij ons
onderwijs de komende jaren vorm geven? Wat zijn onze idealen en wat zouden we graag willen
realiseren? De volgende dingen kwamen toen naar voren:
 We willen in ons onderwijs graag onderwerpen kiezen die leiden tot verwondering.
 We willen graag meer samenhang in de lesstof. Vooral in de hogere groepen haasten we ons
van het ene vak naar het andere vak.
 We willen meer diepgang in de aangeboden lesstof.
 We willen meer ontmoeting door deel te nemen aan gesprekken in de kring.
De begeleiding van Driestar Educatief bracht ons op het mooie concept exemplarisch onderwijs. In
dit artikel geven we, naar aanleiding van de ouderavond, nogmaals weer wat deze vorm van werken
op onze school inhoudt.
WAT IS EXEMPLARISCH ONDERWIJS?
Exemplarisch onderwijs is gebaseerd op de ideeën van natuurkundige en pedagoog Martin
Wagenschein (1896-1988). Wagenschein wilde in zijn onderwijs leerlingen vertrouwd maken met de
dingen om hen heen. Het verschijnsel moest centraal staan. Daarvoor moest er tijd en ruimte zijn
om dingen samen te overdenken en te delen. Geen gejacht, maar verdiepen in de zaak waar het om
gaat. Hoe wordt deze manier van onderwijzen vormgegeven in de klas?
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Doorleefde kennis
Maar al te vaak krijgen onze kinderen onderwijs vanuit boeken. Hoe mooi boeken ook geïllustreerd
zijn, toch is het vaak geen doorleefde kennis. Bij exemplarisch onderwijs richten we ons in plaats van
‘droge’ leerstof, cd’s of video’s op interessante verschijnselen. Het verschijnsel staat centraal. Er
moet rust en tijd zijn om geconcentreerd waar te nemen. Niet alleen de kinderen, maar ook
leerkrachten moeten telkens weer naar de verschijnselen leren kijken. Uitleggen wordt ingewisseld
voor het stellen van vragen. Het beantwoorden van de vragen in eigen bewoordingen komt in de
plaats van het invullen van de vragen in de werkboeken. Wie werkelijk ergens doorheen gekropen is,
krijgt dieper inzicht.
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Ontmoeten
Leraren moeten er voor zorgen dat er binnen hun onderwijs ontmoetingen plaatsvinden tussen de
leerlingen en de werkelijkheid om hen heen. Deze ontmoetingen moeten dingen zijn die je
bijblijven, omdat ze op de een of andere wijze een indruk nalaten. Wagenschein benoemt een
ontmoeting als ‘iets wat tegen je aankomt, wat je raakt.’
Het houdt je voor kortere of langere tijd vast en het wordt iets van jezelf.’ Er kan pas werkelijk een
ontmoeting plaatsvinden als je opmerkzaam bent en een aandachtsvolle houding hebt. Bij
exemplarisch onderwijs worden de onderwerpen zorgvuldig gekozen, juist omdat er dan een
betekenisvolle ontmoeting kan plaatsvinden tussen mensen onderling of mensen en de dingen om
hen heen. De onderwerpen zijn vaak dingen die dicht bij de belevingswereld van de kinderen
aansluiten.
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Het gesprek
Het gesprek is een belangrijk onderdeel tijdens de uitvoering van exemplarisch onderwijs. De
kinderen en de leerkracht nemen plaats in de kring en gaan met elkaar in gesprek. Het meest
opvallend is de terughoudendheid van de leerkracht. In het gesprek stelt de leerkracht vragen. Het
gaat tijdens het gesprek niet om de leerkracht, maar om het verschijnsel waar we mee bezig zijn. De
leerkracht stelt vragen als: ‘Kijk nog eens! Weet je het zeker? Wat vinden de andere kinderen
daarvan?’ De leerkracht wil dat de kinderen gegrepen worden door het verschijnsel. Daarbij stuurt
de leerkracht de vragen zó, dat de leerlingen tot ontdekkingen kunnen komen. Er is tijdens het
gesprek geen onderlinge concurrentie en geen tijdsdruk aanwezig. Iedereen wordt serieus
genomen, wat hij of zij ook zegt. Iedereen mag het met eigen woorden zeggen, met als doel de
anderen duidelijk te maken wat er bedoeld wordt. Op deze wijze wordt het zelfstandig denken, in
combinatie met gezamenlijk gesprek, gestimuleerd.
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TOT SLOT
Het is goed dat we ons als christelijke leraren realiseren dat de Heere Jezus tijdens Zijn omgang op
de aarde ook alledaagse voorbeelden gebruikte om dingen uit te leggen. Soms gingen de ogen van
de omstanders open als Hij sprak over het brood, het tarwezaad, de kinderen, de herder en zijn
schapen. We hopen en bidden dat ook onze kinderen geraakt mogen worden door de werkelijkheid
om ons heen Die God aan ons geschonken heeft om te onderhouden en bewaren. Alleen zo kan ons
onderwijs werkelijk tot zegen zijn!
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Op de bijgevoegde DVD is een videofragment te vinden. Dit videofragment is opgenomen op 10-052016 in groep 4. Op het videofragment is een deel te zien van de ouverture van het exempel
‘Bruggen’. Het videofragment duurt 30 minuten.
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