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Mo-NU-mentum... Toeval bestaat!?
Tekst: Marja van Duin

Toeval(lig) heeft verschil-
lende betekenissen. 
in de zin van dat wat is maar (nog) niet 

noodzakelijk bestaat. Of toevallig in 

de zin dat het ook anders zou kunnen 

zijn dan het is. Ook duidt toeval het 

mogelijke handelen aan: dit binnen de 

speelruimte van mogelijkheden. 

We werkten drie jaar met passie. ik reed 

vaker langs het eCi-terrein. Steeds was er 

de gedachte “het zou zo maar kunnen”. 

VeerKrachtgroep ontwikkelde. Ons pro-

fiel werd herkenbaar op de scholen en 

mensen vroegen ons “waar zitten jullie 

eigenlijk?” er ontstond een behoefte om 

ook bij VeerKrachtgroep op locatie te 

kunnen komen. en ineens was daar die 

ervaren coaches zijn. Begeleidend, 

scholend, ondersteunend, inspirerend 

en gezamenlijk onderzoekend, 

vertalen we onderwijsinhoudelijke 

achtergronden en kennis naar de 

werksituatie en geven we dat samen 

met U vorm. 

Begeleidingstrajecten op locatie, in uw 

organisatie, zijn bij voorkeur integraal. 

Daarbinnen krijgen schoolspecifieke 

aandachtsgebieden, in onderlinge 

samenhang, een plek. 

VeerKrachtgroep richt zich op “klein 

handelen vanuit groot denken”. 

zichtbaar leerkrachthandelen gesteund 

door de ontwikkeling van zichtbaar 

vriendin die zei “Marja... er is een plek, je 

moet zeker gaan kijken... ik denk dat het 

past.” Het vervolg was beweging... on-

dernemerschap, echt onderzoeken, een 

nieuwe fase, een nieuw concept, verbin-

den, investeren en het realiseren. 

Als je diep wordt geraakt is het is niet 

toevallig dat je flow ervaart. Het was geen 

toeval, het is ons toegevallen... deze plek.

Daar waar het gaat om ont-wikkeling, tot 

je kern komen, samen tot de kern komen. 

Waar iedereen momenten van Nu in een 

monument kan ervaren. Wij nodigen 

iedereen van harte daar toe uit!

in dit nieuwe MaggezieN laten we op-

lichten wat daarvan gezien mag worden.

Ruim drie jaar geleden startte Veer-
KrachtGroep. Flexibel werkend van-
achter de keukentafel. Intern bege-
leider Theo (bs Aan de Roer, Roer-
mond) stelde mij indertijd de vraag: 
“waar staat VeerKrachtGroep over 3 
jaar?” Ineens was daar de ingeving: 
niet bedacht, niet wetend, maar een 
mogelijkheid die zich openbaarde. 
We draaiden ons om en keken door 
het raam naar de restanten van de 
ECI-fabriek. Ik hoorde mezelf zeg-
gen “als... ja dan daar op die plek: 
daar stroomt het water, daar wordt 
gewerkt, daar is een ziel.” Kennelijk 
waren dat de elementen die bij 
VeerKrachtGroep in een volgende 
fase zouden kunnen passen.

In het Atelier
Het leren & werken Atelier is een 

ontmoetingsplek waar professionals 

in onderwijs en welzijn en burgers 

zich krachtig ontwikkelen. zodat ze 

binnen hun organisatie en in de eigen 

directe omgeving een sterke 

bijdrage leveren vanuit een 

bewuste focus.

VeerKrachtgroep verzorgt 

in het leren & werken 
Atelier actieve 

ontmoetingen, met 

volop interactie, 

afstemming, full 

partnerschap en 

onderzoek. Uw 

praktijksituatie, 

samen met die 

van de andere deelnemers, zijn de 

vindplaatsen voor ontwikkeling.

Het leren & werken Atelier in 

Roermond is gesitueerd in een 

monumentaal pand, in een omgeving 
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VeerKrachtgroep en atelier

en voelbaar onderwijskundig 

leiderschap. VeerKrachtgroep 

draagt bij aan de implementatie van 

onderwijskundige vernieuwingen 

inclusief het handelen binnen en 

buiten de klas. 

De centrale focus bij alle activiteiten 

is: hoe wordt de school in alle 

geledingen er zelf sterker van en 

ontstaat er groei en ontwikkeling 

op alle niveaus, met een beter 

resultaat op leerlingenniveau.

Durven excelleren in 
je dagelijks werk.

VeerKrachtGroep ontmoet u 
•	 “op	locatie”,	tijdens	integrale	

trajecten in uw schoolorganisatie 

•	 in	het	Atelier	te	Roermond,	waar	

u collega’s van andere scholen, 

leraren en leidinggevenden treft 

en elkaar inspireert.

Mensen leren gewone dingen 
buitengewoon goed te doen.

Kleine en grote mensen bezield, 
betrokken en blij naar school en 
werk laten gaan.

Op Locatie:
VeerKrachtgroep is een groep 

onderwijsprofessionals die tevens 

die van binnen en buiten leeft. er 

wordt gebruik gemaakt van de 

natuurlijke en stedelijke omgeving, 

die uitnodigt tot het naar binnen en 

buiten reflecteren, de maatschappij 

ervaren. 

Zowel op locatie als in het Atelier
De aanpak en werkvormen zijn 

specifiek en uniek. er wordt gewerkt 

vanuit VeerKrachtgroep repertoire: 

Perspectievencirkel© , SLIMPLAN® 
en Future Search®, KERN®. Dit 

repertoire wordt aangevuld met 

verschillende coachingmethodieken 

(vanuit NLP, Human Dynamics, 

Kernreflectie, Presencing), video-

interactie analyse en begeleiding, 

concepten en werkvormen 

afgeleid van Lerende organisatie, 

mindmaptechnieken, systeemtaal, 

story-telling, journalling en visualisatie. 

Deze diversiteit in het repertoire zorgt 

voor afstemming in de aanpak.

Lees meer... VeerKrachtGroep.nl
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in de klas door SlimPlan

Tekst: Lisette Jongerius 

i.s.m. Marja van Duin en 

Anne-Marie Gielen

SlimPlan is concreet 
uitgewerkt gedachtegoed van 
VeerKrachtGroep. Coöperatieve 
werkvormen, meervoudig 
informatie verwerken en 
zelfstandig leren worden op een 
slimme manier gecombineerd.

SlimPlan is een unieke manier om 

effectief aan doelen te werken. Dit op 

basis van diverse manieren waarop 

leerlingen én volwassenen actief 

informatie verwerken en hoe zij leren 

verantwoordelijkheid te dragen voor 

eigen en elkaars leerprocessen. 

Slimplan is gebaseerd op duidelijke 

principes. Leraren én leerlingen 

moeten er concreet voordeel 

aan hebben. Het materiaal is 

daarom “Slim”, snel en eenvoudig 

te gebruiken. De pictogrammen en 

naamgeving laten zien en horen hoe 

de werkvorm werkt. De leraar is en blijft 

verantwoordelijk, krijgt met SlimPlan 

meer inzicht in leerprocessen en 

geeft daar zelf betekenis aan. Hieruit 

ontstaan nieuwe, slimme initiatieven,  

in de groep en in het team.

Leidinggevenden zoeken naar 

vormkracht. Dit om leraren en 

leerlingen gezamenlijk actief aan 

betekenisvolle opbrengsten te kunnen 

laten werken. SlimPlan is daarop een 

passend antwoord. 

Leest u verder in deze editie van 

MaggezieN over ervaringen met 

SlimPlan. 
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OBS Molenakker: “Een werkvorm is een middel, niet een doel”
Contactpersoon: Marij Verhaeg

Sinds twee jaar werkt OBS Molenakker uit Weert met SlimPlan. Daarvoor was de 

basisschool binnen de eigen mogelijkheden al bezig het pedagogisch klimaat 

te versterken. “Dat ging vrij goed, maar om daadwerkelijk een grote slag te slaan 

hebben we overlegd met VeerKrachtgroep en besloten hen in te schakelen”, 

licht Marij Verhaeg, leerkracht groep 1/2 en onderbouwcoördinator, toe. De 

school is erg enthousiast over het werken met SlimPlan. “We zijn nu op een 

punt dat de coöperatieve werkvormen heel bewust en met een grote mate van 

vanzelfsprekendheid worden ingezet”, verklaart Marij Verhaeg. “er wordt gekeken 

naar de doelstellingen van een les en daar wordt vervolgens een werkvorm op 

uit gekozen. een werkvorm is nu een middel, niet een doel.” Het belangrijkste 

wat de school heeft geleerd van twee jaar Slimplan is anders te analyseren, aldus 

Marij Verhaeg. “Je krijgt ruimte om anders naar je lessen en leerlingen te kijken en 

daarop te anticiperen. Dat sluit mooi aan op het principe “samen leren, samen 

werken”, iets wat onze school erg belangrijk vindt.

Blije koppies

Van en met elkaar leren, met een 
hoog rendement en zichtbaar 
plezier voor leerlingen én leraren. 
Te mooi om waar te zijn? Niet voor 
scholen die werken met SlimPlan. 
Deze combinatie van verschillende 
coöperatieve werkvormen, 
ontwikkeld door VeerkrachtGroep, 
is voor veel leraren een schot 
in de roos. “Ik ben niet meer de 
politieagent in de klas, maar de 
begeleider.”

Leerkracht Debbie Curfs staat voor 

groep 3 van basisschool De Hovenier 

uit Montfort en houdt een kaartje 

met het cijfer 65 omhoog. Op het 

bord hangt een rij met witte en rode 

kralen, met daartussen papiertjes met 

getallen. “Waar moet het kaartje komen 

te hangen?”, vraagt juf Debbie aan 

haar leerlingen. “eerst zelf nadenken.” 

Bij menig kind verschijnt een frons op 

het gezicht van het gepeins. “Overleg 

nu met je buurman of buurvrouw.” De 

kinderen leggen hun bedenkingen aan 

elkaar voor. Vervolgens geeft de juf de 

beurt aan een meisje, die het kaartje 

op de juiste plek op de kralenlijn 

hangt. Dan vraagt juf Debbie de 

leerlingen hun zogenaamde “maatje” 

op te zoeken. elk koppel krijgt een 

kaartje met daarop twee getallen, 

die samen een cijfer vormen. De 

kinderen moeten uitrekenen wat 

op het derde vakje van hun kaartje 

moet komen te staan. Bij het juiste 

antwoord kan de leerling rekenen 

op een high five van zijn klasgenoot. 

iets waar de kinderen zichtbaar plezier 

in hebben: het geluid van klappende 

handjes klinkt door het lokaal. 

Vervolgens wordt er gewisseld van 

“tegenstander”, zodat de leerlingen door 

het lokaal lopen en iedereen aan bod 

komt. in eerste instantie lijkt het een 

drukte van jewelste, maar wie verder 

kijkt, ziet dat er wel degelijk structuur in 

deze rekenles zit. Juf Debbie loopt door 

de klas, let op, corrigeert hier en daar en 

is duidelijk in control.

Geen trucjes
zie hier een voorbeeld van een 

rekenles à la SlimPlan. geen leerkracht 

die minutenlang aan het woord is, 

inclusief wegdromende leerlingen. in 

plaats daarvan denken de kinderen 

mee, overleggen samen en bewegen. 

SlimPlan is een combinatie van ruim 

dertig doelgerichte en praktische 

coöperatieve werkvormen ontwikkeld 

door Veerkrachtgroep. Van en met 

elkaar leren staat centraal. Structuur, 

variatie, observatie en interactie 

zijn hiervoor de belangrijkste 

ingrediënten. er wordt gewerkt met 

“spiekbriefjes”, voorzien van herkenbare 

pictogrammen en waar kort en 

krachtig de kern van een werkvorm 

staat uitgelegd. “Het zijn geen trucjes”, 

benadrukken Anne-Marie gielen en 

Marja van Duin van Veerkrachtgroep. 

“Het zijn geen 
trucjes”
“Alle werkvormen worden ingezet 

vanuit de wetenschap dat alle 

leerlingen en vooral alle groepen 

leerlingen een eigen dynamiek en 

leerstrategie hebben. Dat is ook wat 

SlimPlan zo bijzonder maakt: niet de 
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®

Pictogram en beschrijving van één van de werkvormen voor Samenwerkend leren behorende bij SLIMPLAN® uit het repertoire van VeerKrachtGroep.

1 Uit de stapel

Na het maken van een verwerkingsopdracht met eenduidige antwoorden.

(spelling, sommen, invulrijtjes e.d.) 

Stappen:

1.  Binnen het tafelgroepje geeft ieder zijn/haar werkblad of schrift 1 plaats door (met klok mee). 

2.  Die leerling kijkt het gemaakte werk van teamgenoot na. Foutje? Kruisje ervoor.

3.  Daarna wordt het werk nog een plaats doorgegeven. Ook die leerling zet een kruisje bij de antwoorden die hij/zij als fout beoordeelt.

4.  Het werk komt terug bij de leerling die het gemaakt heeft. Het kan zijn dat er 1 kruisje bij een antwoord staat, er kunnen ook twee 

     kruisjes bij staan. Het is aan de leerling van wie het werk is, om te beoordelen of het antwoord verbeterd moet worden. 

5.  Nadat de eigen antwoorden verbeterd zijn worden de schriften in het midden van de groepstafel op een stapel gelegd.

6.  De leerkracht loopt rond en kiest van iedere groep 1 schrift uit de stapel. Kijkt terplekke na. Alles goed... (goed verbeterde 

     antwoorden tellen dan als goed) ...dan ontvangt de hele groep een beloning.

Tip: een kleine ‘beloning om de teamsfeer te versterken:

• Het verhaal van de dag kiezen

• Je eigen plaats kiezen/In de hal werken

• Een sticker, stempel of applaus

Ideeën:
➤ Spelling: nakijken van woordje.

➤ Rekenen: nakijken van (rijtjes) sommen

➤ Aardrijkskunde: nakijken van invulblad van de hoofdsteden van Europa.

(bedacht door leerkrachten OBS Molenakker te Weert) 1 Uit de stapel
1 Uit de stapel
1 Uit de stapel

          veerkrachtgroep.nl

1 Uit de stapel
1 Uit de stapel

Bs De Hovenier: “Een blijvende verandering”
Contactpersoon: Ine Simons

Aanleiding voor basisschool De Hovenier om in september 2010 met SlimPlan 

te werken, was de wens van de directie om de betrokkenheid op school te 

vergroten. Na zorgvuldige samenspraak en afweging is besloten om SlimPlan 

van VeerKrachtgroep in te zetten. Het bleek een schot in de roos te zijn. ine 

Simons. “Het spreekt me aan dat het een duidelijke werkwijze is. Je ziet iets 

en kunt er direct mee aan de slag. De structuur is heel overzichtelijk en het 

werken met de pictogrammen en “spiekbriefjes” vind ik een verademing. 

SlimPlan is een andere manier van denken en werken, een blijvende 

verandering. Je moet bereid zijn te investeren in scholing en het tijd willen 

geven om te groeien. Sámen overleggen en verantwoordelijkheid dragen.”



De leerlingen 
denken dat ze 
spelen, terwijl ze 
aan het leren zijn

Niet meer zonder
SlimPlan, het ei van Columbus? Maar 

hoe zit het met kwetsbare leerlingen? 

Sneeuwen zij niet onder door die 

interactieve lessen? “Juist niet”, meent 

juf Rachel. “De stille leerlingen of 

verlegen kinderen 

komen beter tot hun 

recht omdat er vaak in tweetallen 

of kleine groepjes wordt gewerkt. 

Kinderen kruipen daardoor meer 

uit hun schulp. Bij de samenstelling 

van groepjes houd ik er bovendien 

rekening mee dat niet alle sterke 

leerlingen bij elkaar zitten, maar 

dat er een goede mix is tussen de 

verschillende niveaus. en ik hou 

degenen die extra hulp nodig 

hebben goed in de gaten.” 

initiatieven laat mijn groep zien en wat 

betekent dat? Hoe geven de kinderen 

inhoud aan de gesprekjes en wat leer 

ik daarvan? Hoe kan ik daar in mijn 

lessen op inspelen? Dit levert tijdwinst 

op. Met SlimPlan is er eindelijk tijd 

over om ter plekke een gesprekje te 

voeren met een leerling of een groepje. 

Dat is voor velen best even wennen, 

erkent Anne-Marie gielen. “Leraren 

die beginnen met SLiMPLAN hebben 

soms het gevoel dat ze de regie uit 

handen moeten geven. Maar je laat 

de leerlingen niet los, je gaat meer 

vertrouwen op wat de groep in zijn 

geheel en de individuele kinderen 

kunnen. Het is een kwestie van anders 

vasthouden. Als je dat durft, zul je zien 

wat voor moois er naar voren komt.” 

Marja van Duin vult aan: “Je gaat het 

zien zodra je weet en aanvoelt wát je 

wilt zien. Dat is wat SlimPlan leraren 

leert: van kijken naar zien.”

Dynamische lessen
“Niet alle leerkrachten stonden echter 

te springen toen SlimPlan werd 

geïntroduceerd, bekent de locatieleider 

ine Simons van De Hovenier. “Weer 

het zoveelste trucje, hoorde ik 

sommigen haast denken. Maar na 

een jaar “slimplannen” verder zijn de 

sceptici van het begin omgedraaid. 

in elke groep op De Hovenier wordt 

coöperatief werken toegepast. 

“SlimPlan is méér 
dan coöperatief 
leren alleen; de 
achterliggende 
visie dat iedereen 
actief moet zijn, 
werkt door op het 
hele schoolbeleid”

Leerkracht Debbie Curfs is fan van 

het eerste uur. “Door met SlimPlan 

te werken ben ik mijn vak nóg 

leuker gaan vinden”, vertelt ze met 

glimmende oogjes. “Mijn lessen 

zijn dynamischer geworden en de 

kinderen leergieriger. Leren aan de 

hand van coöperatieve werkvormen 

is samen ontdekken, samen bewegen. 
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individuele leerling maar de groep 

staat centraal. Het uitgangspunt 

van elke werkvorm is wat voor 

sóórt groep je hebt en wat deze 

nodig heeft”, meent Anne-Marie 

gielen. “Sommige klassen zijn heel 

druk, kinderen praten aan één stuk 

door. Dat wordt wel eens als lastig 

ervaren, maar kennelijk heeft zo’n 

groep het nódig om veel te praten. 

Door hier gebruik van te maken, dat 

bewust in te zetten, ontstaan er meer 

rustpunten in het lesprogramma. 

Logisch, want als kinderen tijdens 

een oefening even kunnen bewegen 

of een gesprekje met elkaar mogen 

voeren, geeft dat rust. Het bewegen 

en de interactie komen tegemoet aan 

dat wat de groep nodig heeft om te 

kunnen leren.” 

Van kijken naar zien
Met SlimPlan wordt het leerproces 

van binnenuit gevoed. “Door een 

stapje terug te doen, ontstaat er 

bewustwording en ga je anders naar 

je leerlingen kijken”, verklaart Anne-

Marie gielen. “Je maakt de kinderen 

actief. De leraar bekijkt vervolgens 

wat er gebeurt in de klas. Welke 

“Door SlimPlan 
ben ik mijn vak 
nog leuker gaan 
vinden”

Dat spreekt me erg aan. Het mooiste 

vind ik dat ze nu veel meer plezier 

hebben in het leren. ze zijn wel 

degelijk aan het leren, alleen omdat de 

vorm zo anders is, hebben ze dat niet 

in de gaten. Het is heel natuurlijk leren.” 

Ook Rachel Holshuijsen, leerkracht 

groep 4/6, is enthousiast. “Dankzij 

SlimPlan ben ik niet meer de 

traditionele leerkracht die klassikaal 

haar lesjes draait en de politieagent 

moet spelen. in plaats daarvan ben 

ik begeleider geworden, die midden 

in de groep staat”, meent ze. “en 

dat kinderen van elkaar leren, vind 

ik geweldig”, vertelt ze opgetogen. 

“ik kan wel tien keer zeggen hoe 

iets moet, maar de leerlingen leren 

het beste door het zelf te doen. 

Bovendien zie ik aan hun blije koppies 

hoe leuk ze deze manier van leren 

vinden.” 

Bs Sint Augustinus: “Hoog rendement door SlimPlan”
Contactpersonen: Caroline van Woerden en Marjo van Grunsven

Basisschool Sint Augustinus uit elsloo werkt sinds begin september 2010 met SlimPlan. “We gebruiken het als middel om 

het handelingsgericht werken meer handen en voeten te geven”, verklaart intern begeleider Caroline van Woerden. “Wat 

mij aanspreekt aan SlimPlan is dat we twee vliegen in een klap slaan. Niet alleen worden álle leerlingen actief bij een les 

betrokken, maar heeft de leerkracht tijdens een les tijd om te kijken hoe leerlingen werken, kijken naar wat er gebeurt.” 

SlimPlan wordt op de Limburgse school in álle groepen en jaren gebruikt. Voor Marjo van grunsven, leerkracht groep 1/2, 

was dat wel even wennen. “Werken met coöperatieve werkvormen bij kleuters? ik moest het allemaal nog zien”, bekent ze. 

“Maar nu ben ik helemaal om. ik was aangenaam verrast toen ik zag hoe snel de kinderen de verschillende werkvormen 

zich eigen maakten. De leerlingen zijn op elk moment betrokken en zelf verantwoordelijk, dat spreekt me erg aan. Als een 

kind bepaalde kennis nog niet verworven heeft, zet het zo veel meer zoden aan de dijk als een andere leerling hem helpt 

en uitleg geeft in plaats van alleen door een leerkracht. Want nu leren zwakke en sterke leerlingen van elkaar.” en dat werpt 

z’n vruchten af: het rendement van juf Marjo’s klas is omhoog gegaan. “Als ik de Cito-scores van het begin en einde van het 

schooljaar vergelijk, zie ik bij vrijwel alle leerlingen een duidelijke groei. Hier heeft SlimPlan zeker aan bijgedragen. We zitten 

nog volop in ons leerproces, dus we verwachten nog een hoop voordeel te kunnen halen uit SlimPlan!
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Slimme vragen

Kost het aanleren van de 
werkvormen veel tijd?
SLiMPLAN moet je gewoon doen. 

Weinig uitleggen, vooral doen, uitpro-

beren, ervaren, oefenen. Jij, je groep en 

je team leren de werkvormen terwijl je 

met de lesstof bezig bent. gun jezelf 

oefentijd. Hoeveel tijd? Dat is afhanke-

lijk van hoe vaak je SlimPlan vanaf het 

begin in de klas inzet en uitprobeert. 

SlimPlan bij kleuters… kan dat?
Ja, dat kan heel goed. Kies onderwer-

pen die passen in de rest van je aan-

bod van die dag. Wanneer het beteke-

nis heeft voor kinderen zullen ze er 

sneller met elkaar over kunnen praten. 

Maak gebruik van plaatjes, voorwer-

pen en aanwezige kleutermaterialen. 

Vereenvoudig werkvormen, pas ze 

aan en leer ze in deelstapjes aan. 

SlimPlan stimuleert de woordenschat.

Wij gebruiken methodes. Kan 
SLIMPLAN dan ook?
JA. enne... doe niet alles dubbel. zet 

deze werkvormen in bij een onderdeel 

en je hoeft dat dan niet meer perse 

in het schrift te laten verwerken. De 

leeractiviteit zit in de interactie tussen 

leerlingen. De kwaliteit daarvan bepaal 

jij door de opdracht die je daarbij geeft 

en de feedback die daarop volgt. zie 

ook Atelierkaart “Leerbevorderende 

Feedback”.

Ja maar, mijn groep kan dat niet. 
Wat nu? 
iedere groep is anders. Begin bij wat 

de groep wel aankan en breidt dat uit. 

Klinkt eenvoudig, maar vraagt soms 

een nieuwe manier van kijken naar 

je groep. Wij kijken met je mee in je 

groep, we gaan samen aan de slag 

en we ontdekken wat werkt. SlimPlan 

werkt ook in Speciaal Onderwijs.

Hoe kan ik SlimPlan toepassen in 
mijn combinatiegroep?
Bij kringactiviteiten en sociaal 

emotionele ontwikkeling kunnen 

SlimPlan werkvormen uitgevoerd 

worden in de hele groep. evenals 

bij thematisch onderwijs. er kan in 

kleine groepen coöperatief gewerkt 

worden. zo creëer je ruimte om te extra 

instructie te geven. De groep gaat zich 

gezamenlijk verantwoordelijk voelen 

en zich daarna gedragen.

Wat doe je met kinderen die alleen 
willen werken?
SlimPlan zet je niet continu in. 

Je wisselt af met individuele en 

gezamenlijke momenten. Juist die 

variatie is krachtig. Door de structuur 

van de werkvormen, waarin beurten 

en taken verdeeld zijn en ieder aandeel 

heeft, is het nadrukkelijk anders dan 

alleen maar samenwerken in een 

groepje. Kinderen die graag alleen 

werken, ontdekken dat samen leren 

ook leuk kan zijn, zeker wanneer het 

interessante inhoud heeft en het 

goed gestructureerd is. Soms vraagt 

het bijzondere aanpassingen.

Lees meer... VeerKrachtGroep.nl
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SlimPlan geeft een goed totaalbeeld 

van het kind volgens de ervaring van 

juf Debbie. “Je kijkt niet alleen naar 

product, maar ook naar proces. Je 

krijgt inzicht in intelligenties. ik vind 

dat echt een kracht van SlimPlan. 

Je hebt oog voor het kind en voor 

wat aansluit bij het kind en zijn 

of haar talenten.” Marc Schoutrop, 

intern Begeleider van De Hovenier, 

stelt zelfs dat het rendement van de 

school mede dankzij SlimPlan vooruit 

is gegaan. “De kinderen blijven 

veel meer bij de les. Nu houd je de 
Slimme SlimPlan Spelregels 

(voor leraren) 

•	 Eerst	het	doel,	dan	de	werkvorm

•	 Stop	wanneer	het	nog	leuk	is

•	 Laat	kinderen	leren	door	praten

•	 Betrek	de	groep	bij	de	doelen

•	 Gebruik	de	kracht	van	eenvoud

•	 Benoem	positief	gedrag

•	 Geef	feedback	op	inhoud	en	

aanpak

•	 Laat	inhoud	van	betekenis	zijn

concentratieboog veel langer vast. 

Kinderen leren beter, scoren beter. 

Alle leerlingen. Naast de extra 

aandacht van de leerkracht hebben 

ze nu ook iets extra’s, omdat SlimPlan 

uitgaat van het werken met “maatjes”. 

Als een kind uitleg geeft aan een 

ander kind, leren beiden daar van.” 

Heeft het team van De Hovenier nog 

tips voor scholen? Leerkracht Debbie 

Curfs: “Werken met SlimPlan moet bij 

je passen. en durf fouten te maken. 

Toen ik de high five na een geslaagde 

opdracht introduceerde, leek dat 

in het begin meer op slaan dan op 

klappen. Dat moet je sturen. Maar 

als dat eenmaal goed gaat, voegt 

het echt wat toe.” Rachel Holshuijsen 

meent dat het een kwestie is van 

durven loslaten. “Natuurlijk is dat 

in het begin even wennen. Toen ik 

net met SlimPlan begon, moest ik 

vaak ingrijpen. Kinderen waren niet 

gewend dat ze zo veel mochten 

overleggen of lopen door de klas. 

Maar al snel hadden ze het onder de 

knie en ik ook. Nu kan ik niet meer 

zonder SlimPlan.”

Meer weten over SlimPlan? 
Bel dan naar Anne-Marie gielen 

06 81 42 71 44 of mail naar 

info@veerkrachtgroep.nl of kijk op

www.veerkrachtgroep.nl

Samenwerkend Leren 
Informatie verwerken in Meervoud 

Leer leerlingen leren:
zelf, samen en intrinsiek



Uitgelicht
De Atelierkaarten

“Je hebt een aantal trommelaars 
in je groep hè?” Ze glimlacht en 
knikt. “Is dat toeval of tikken 
deze kinderen vaker ritmisch 
op hun tafel?” Het blijkt geen 
toeval. Of deze kinderen ook 
gemakkelijker leerstof met 
ritme er in opnemen, dat weet 
ze niet. Enthousiast neemt ze 
zich voor daar op te letten.

We vragen Howard gardner1 of hij 

inzichten wil delen als het gaat om “de 

kunst van het observeren” in relatie met 

“samenwerkend leren”. Hij antwoordt: 

“First of all, in any group, it is useful if 

you have individuals whose skills/intelli-

gences complement one another. That 

is, the members should not be identical 

but they should also not be so different 

from one another that they can´t relate 

to one another. There is an optimal 

blend of personality and cognitive traits 

that make for good effective groups.”

Omdat ieders sterke intelligentie of 

dynamiek zo onmiskenbaar altijd 

aanwezig is, is het ook niet-te-missen-

herkenbaar. ieder mens zet altijd als eer-

ste de sterkst ontwikkelde intelligentie 

in. Het is er al, je hoeft het alleen maar te 

zien. “it is one thing to be able to form a 

group for a brief task, to “hit the ground 

running” and then to move on. This is 

not difficult to do and is becoming very 

common. it is quite a different and more 

difficult challenge to put together a 

group that can work together well over 

the long run. That takes real work, effort, 

and often someone whose job it is to 

facilitate the group.”

Dat vraagt om leraren die willen zien, 

groepen uitnodigen om initiatieven te 

laten zien. Leraren die leerlingen leren 

wat zij zelf kunnen bijdragen aan de 

samenwerking en hoe het voor henzelf 

kan werken. Dat is de basisgedachte 

van SlimPlan. Hit the ground running. 

Ontwikkel al doende vaardigheden die 

maken dat je plezierig kunt 

samenwerken en dat de gezamenlijke 

inspanning verrassend meer oplevert 

dan vooraf gedacht.
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Opening leren & werken atelier

leren & werken Atelier 
van VeerKrachtGroep 

VeerKrachtgroep opende haar leren 
& werken Atelier tijdens de Open 

Monumentendagen op 10 september 

2011 in het eCi-2 gebouw, een 

industrieel erfgoed in Roermond. 

VeerKrachtgroep opende een 

nieuwe plek om te ontmoeten, leren 

en ontwikkelen, voor onderwijs en 

burgerschap. Het leren & werken 
Atelier en de inrichting ademt 

“inspireren en geïnspireerd raken”.

Wethouder Wim Kemp (Roermond) 

verrichtte de officiële opening met als 

thema: “Nieuw gebruik - Oud gebouw”. 

Hij feliciteerde VeerKrachtgroep als 

nieuwe gebruikers. 

Bezoekers zagen de kunstcollecties: 

industriële fotografie (Kees de 

Jong), kunstwerken in brons en 

keramiek (Kunsthuis TROBAR), een 

designzithoek (Niek Schoenmakers) 

Van alle activiteiten die dit schooljaar 

door VeerKrachtgroep in het Leren en 

Werken Atelier samen met U worden 

uitgediept, versterkt en verankerd zijn 

er Atelierkaarten.

Dit zijn thema’s waarvan VeerKracht-

groep merkt dat ze leven in de dage-

lijkse praktijk van onderwijs, burger-

schap en zorg. Op de Atelierkaarten 

vindt U zowel de inhoudelijke als de 

praktische informatie. 

Lees meer... VeerKrachtGroep.nl

Column Tekst: Anne-Marie Gielen

Howard Gardner “Hit the ground running”

1 Howard Gardner: grondlegger Meervoudige Intelligentie Intelligence Reframed 1999 en “Five minds for the future” 2007

en werken van leerlingen van VSO 

/ SO zMLK (St. Jan Baptist Kerkrade, 

Vijverhofschool Tegelen en Jan Baptist 

Maastricht). Res nova schonk een 

gedicht en een presentatie over de 

cultuurgeschiedenis van het eCi-

gebouw en de omgeving.

in het leren & werken Atelier 

worden actuele en inspirerende 

themabijeenkomsten, coaching, 

intervisie & werkbegeleiding en 

kenniskringen georganiseerd voor 

belangstellenden in Limburg en 

Noord Brabant. De “Kunst van het 

gewone” staat centraal. 

Lees meer... VeerKrachtGroep.nl

Kennismaken in het Atelier?
Bel Marja van Duin

06 81 42 71 40
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Het Leren en werken Atelier is de ultieme ontmoetingsruimte waar professionals met 

elkaar in contact gaan om bijzondere dingen te ontdekken in het gewone.

Het Leren en Werken Atelier is een plek waar betrokkenheid en luisteren voorop 

staan, een plek waar alle participanten gericht zijn op inspiratie en actie. 

Het onderzoeken met elkaar leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen, 

tot ervaringen delen en keuzes maken.

Het Leren en Werken Atelier is gesitueerd in een omgeving 

die van binnen en buiten leeft. Er wordt gebruik gemaakt 

van de natuurlijke en stedelijke omgeving, 

die uitnodigt tot het naar binnen en 

buiten reflecteren. Er wordt gewerkt 

vanuit VeerKrachtGroep Repertoire, 

aangevuld met verschillende coaching-

methodieken. Deze diversiteit in 

Repertoire zorgt voor afstemming 

in de aanpak. De praktijksituaties 

van de participanten zijn de 

vindplaatsen voor ontwikkeling.

 

Aanmelding kan via:

info@veerkrachtgroep.nl

Informatie:

Marja van Duin  06 - 81 42 71 40

Anne-Marie Gielen  06 - 81 42 71 44

Thieu van Dael  06 - 81 42 71 41

Individuele trajecten: 

Wij nodigen je van harte uit om 

met VeerKrachtGroep contact op te 

nemen over je coachingsvraag zodat we 

deze kunnen verkennen en omzetten

in een passende offerte, afspraken en dataplanning. 

Bij de individuele trajecten werken we op basis van een offerte.

Werken in groepen:

We werken kort-cyclisch (4 bijeenkomsten) 

en vraaggestuurd.

Er is daarnaast altijd een intake en een 

evaluatie-gesprek met betrokkene(n).

Uiteraard werken we ook oplossingsgericht aan een 

uitweg uit stevige probleemsituaties. Individueel of in 

(deel-) groepen. Binnen de schoolsituatie of daarbuiten in 

het Leren & Werken Atelier.

COACHING OP 

VEERKRACHT

Individueel en in groepen

Werkelijk contact als basis 

Jezelf verbeteren, als mens en professional door het 

gewone buitengewoon goed doen. Weten wat je wilt 

bereiken en hoe.

Gun jezelf zo nu en dan een goed gesprek; over 

je werk, over wat er echt toe doet. Eén op één of 

in een groepsgesprek waarbij je samen met je 

VeerKrachtGroep-coach stil staat bij wat voor jou de 

moeite waard is. Gun jezelf geïnspireerd te raken door 

de ontmoeting en de volgende dag aan de slag te 

gaan met een gevoel van “ik ga er voor”. 

Met een onderzoekende houding werken we samen, 

om vanuit waarnemen te begrijpen wat nodig is om 

de gewenste situatie te bereiken. Vanuit versterkende 

gedachten naar krachtige overtuigingen om doelen 

ook daadwerkelijk te realiseren.

Alles wat je voedt groeit,

voed daarom het positieve.

Je ontdekt je verborgen talenten en kwaliteiten. Jouw 

heldere persoonlijke doelen dragen bij aan een blijvende 

gedragsverandering. 

Gun jezelf je ontwikkeling.

Jouw VeerKrachtGroep - coach kijkt en luistert vanuit 

oprechte betrokkenheid naar jouw situatie. We gaan op 

zoek naar hetgeen intact is. En ontdekken gedachten 

en patronen die versterkend of belemmerend kunnen 

zijn. Daarmee werk je preventief aan voor jou belangrijke 

kwesties. Zo wordt voeding gegeven aan de gewenste situatie. 

Stap actief in de situatie en er uit. Voel, beleef en herleef zodat de keuzes 

die je gaat maken je krachtig maken. 

Stap in de circle of excellence.

Zodra je de binnenkant hebt gezien 

 is de buitenkant niet meer hetzelfde.

 
Er wordt gewerkt vanuit het KERN-repertoire van VeerKrachtGroep.

 
Lees meer hierover in de Brochure KERN. (www.veerkrachtgroep.nl)
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?

Kracht

Rust

Blijdschap
Circle of

exellence

We zetten in op het zichtbaar en bewust maken van de verborgen kennis van 

leraren , denkbeelden en overtuigingen. En ook op kennis over preventie en aanpak 

van gedragsproblemen en zo doelgericht leren werken aan sociaal-emotionele 

onderwijsbehoeften. Het aanbieden van een begrippenkader waarmee de complexiteit 

en dynamiek van gedragsproblemen op school, in de klas kunnen worden begrepen. Dit 

alles draagt bij aan een scherpere analyse van de werksituatie. Met zicht op zowel risico-

factoren als hetgeen INTACT is. Het versterken van het primaire proces staat voorop: de 

relatie tussen leraar en leerlingen in het perspectief van de opdracht van de school.

KENNISKRING

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING

Vanuit KENNIS...AAN DE SLAG...MET GEDRAG 

”werken aan sociaal emotionele 

onderwijsbehoeften van 10-14 jarigen”

Wil je met anderen, ook op jongeren betrokken mensen, de onderwijspraktijk 

overdenken en ontwikkelen? Op zo’n manier dat het beter lukt om af te 

stemmen op de sociaal-emotionele behoeften van de leerlingen in de 

bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs. Wil je dit doen gefundeerd vanuit actuele theorie en evidence-

based? En zelf een stevige bijdrage leveren aan het onderzoeken van dit 

thema? Aan een doorlopende ontwikkelingslijn van PO naar VO? En het 

ontwerpen van passende oplossingen voor 10-14 jarigen? Dit gerelateerd 

aan de 7 uitgangspunten van Handelings Gericht Werken (HGW)?

In een groep die samengesteld uit mensen in en rond het onderwijs met 

verschillende achtergrond en taakstelling: leraren, Intern Begeleiders, Zorg 

Coordinatoren, leidinggevenden...

Kees van der Wolf en Tanja van Beukering hebben in 2009 hun actuele ideeën gepubliceerd in 

Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren.

VeerKracht Groep gaat in schooljaar 2011-2012 tweemaal een kenniskring 

opstarten. In drie sessies wordt het boek Gedragsproblemen in scholen door-

gelezen, dit gecombineerd met opdrachten voor de praktijk en terugkijken 

m.b.v. beeldmateriaal. Elk traject start met een bijeenkomst: “Praten met de 

Professor”. Kees van der Wolf zal in 2011-2012 tweemaal een masterclass 

in het Leren en Werken Atelier verzorgen, inleidend op het boek.

Hierna volgen per kenniskring drie lees-sessies in het boek, gecombineerd met 

opdrachten voor de onderwijspraktijk. Einde schooljaar sluiten we beide “ leeskringen“ 

af met een enerverende en motiverende middag. We zetten de REGIE-methode 

in. Elke deelnemer aan de kenniskring neemt 2-3 benieuwde collega’s mee voor 

een middag praktijkoefening en spel o.l.v. een regisseur en acteurs die onze 

aanwijzingen precies uitvoeren. En dan kijken en ervaren we wat er gebeurt! In 

de Kenniskring worden theorie, praktijk en reflectie gecombineerd.

Leraren hebben een creatief en complex 

beroep waarin het van belang is te weten 

wat te doen onder zich niet herhalende 

omstandigheden. Hoe leren leraren 

om hun groep, hun onderwijspraktijk 

beter waar te nemen en beter te 

begrijpen wat ze zien? Hoe worden 

leraren betere betekenisverleners 

terwijl ze aan de slag zijn, IN de 

situatie? Gericht op “slimmer“ worden van 

de eigen praktijk . 

Piaget: intelligence is knowing what to do when uncertain...
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Theoretis
ch

denken

Intuïtieve

denken

Re�ectiev
e

denken

Breng je eigen beeldmateriaal in. Daarmee kijken we terug IN het moment, IN de 

situatie. Je leert vanuit persoonlijke kwaliteiten te werken aan jouw wat-is-goed-

en-waarom-analyse. Ervaar het effect van jouw feedback op leerlingen en collega’s. 

Samen onderzoeken we de kwaliteit in jouw interactie. Hoe zet jij aan tot leren? Samen 

genieten van jezelf en de ander.

Leerbevorderende 

Feedback
Instructie en feedback vanuit doelen.

Bevorderen van leren en motivatie 

ondersteund door beeldmateriaal uit 

eigen praktijk.

didactisch coachen: Uitleggen, begeleiden 

en feedback geven op het raakvlak van 

herkenning en uitdaging.

Het geven van de juiste feedback heeft een groter effect op het leren van leerlingen 

en van collega’s dan je waarschijnlijk verwacht. Feedback staat in de top vijf van meest 

invloedrijke interventies. Kwalitatieve feedback blijkt minstens net zo belangrijk als 

kwalitatieve instructie. 

Vaker effectieve feedback geven zet je in werkelijk contact met de ander en bevordert 

werkelijke groei. Je krijgt positieve invloed op het leren en werken van de ander. 

Feedback is effectief wanneer het aansluit bij het leerproces en de 

leerinhoud en bij draagt aan sneller en dieper leren.

Meer dan ‘Goed zo’

 
Het doel bepaalt je feedback. Wat wil jij en wat wil de 

ander bereiken, waar werk je samen naar toe? Wat heeft de 

ander nodig? En wat heb jij, leraar, nodig? Hoe duidelijker 

je dat doel voor ogen hebt, hoe gerichter je feedback 

kunt geven. 

Het is een kunst die feedback te kiezen die er 

op dat moment het meest toe doet. Het gaat 

om het werkelijk aandacht hebben voor het 

leren van de ander, ook tijdens het instructie geven. 

Benoem en bevraag IN het leerproces en check hoe de 

feedback ontvangen wordt. Het gaat om het gehele interactie 

proces tussen leraar en leerling(-en), of tussen volwassenen 

onderling; samen leren.

Het succes van feedback hangt af van de warmte waarmee 

de boodschap wordt gegeven. Dat maakt feedback geven tot 

een persoonlijke kwaliteit. Hoe oprecht en authentiek volg en 

ondersteun jij het leerproces? Maak je werkelijk contact over 

dat wat nog te ontwikkelen is?

Daar leer je van.
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kwalitatief

e�ectief

diep leren

LIFECYCLE COACHING

”HOE WIL JIJ JE ONT-POPPEN?”

Om mee te draaien in onze kenniseconomie moet iedereen goed zijn opgeleid 

én de kennis en vaardigheden voortdurend ontwikkelen. ‘Een leven lang leren’ 

geeft de beste kansen om te ont-poppen wie je bent en wat je in je hebt gericht 

op de maatschappelijke opdracht die je krijgt. Het leren in alle levensfasen wordt 

gestimuleerd.

“We accepteren nu het feit dat leren een levenslang proces is om op de 

hoogte te blijven van veranderingen. En de meest urgente taak is mensen te 

leren hoe te leren.” Peter F. Drucker auteur en managementdeskundige.

Lifecycle coaching richt zich op de groepen 

junior, medior en seniorleraren.

Rijp en groen: VeerKrachtGroep organiseert groepen apart & met elkaar.

Iedere fase in de professionele ontwikkeling kent zo zijn bijzonderheden. 

Startende leerkrachten kijken met verbazing en nieuwsgierigheid om zich 

heen. Nemen in de volle breedte waar hoe het vak vorm kan krijgen. En staan voor 

de opdracht om daarbinnen hun eigen vorm te ontwerpen. Lifecycle coaching 

in deze fase ondersteunt bij het gericht kijken, bij focus ontwikkelen. Welke 

krachten wil en kan jij vrijspelen om te ontwikkelen tot de leerkracht die je 

wilt zijn?

De leerkracht in de middenfase bekijkt de omgeving vanuit andere 

perspectieven. Keuzes zijn gemaakt, eerste ervaringen met “wat werkt” zijn 

opgedaan. Er is ruimte voor verdieping en verbreding van inzichten. Ben ik zo in 

mijn kracht bezig? Wat zou ik toe willen voegen aan mijn repertoire? Wat wordt mijn 

richting ? Hoe zou mijn toekomst er dan uitzien?

Als ervaren leerkracht weet je wat wel en 

niet werkt. Je werkt vanuit je eigen-wijze, 

vanuit eigen patronen. Het onderzoeken 

van de vitale ruimte en richting binnen de 

bestaande kaders is spannend. Wat is nog 

te ontdekken? Waar wil je naartoe? Welke 

bagage kun jij benutten, voor jezelf, voor anderen? 

Hoe wil je van betekenis zijn voor anderen? Je kunt 

boeien met jouw verhalen. Je hebt iets door te geven.

Eigenheid & verschillen in ervaring benutten

Lifecycle coaching biedt gelegenheid om zowel individueel als in groepen te werken.

Door individueel te werken sta je zelf centraal en is de verkenning persoonlijk en zo gericht op 

“neem bezit van jezelf” (SENECA). In homogene groepen wordt bewust gebruik gemaakt van 

de inzichten die horen bij verschillende fasen. Afhankelijk van de fase en de werksituatie waarin 

jij verkeert, is verkenning van je eigen leer-kracht een uniek proces. Daarbij kan het gaan 

om zowel kennis, vaardigheden als attitude-componenten. Jij reflecteert op wat je 

nodig hebt om naar de volgende fase te groeien. Door gebruik te maken van 

gemixte groepen ontstaat de gelegenheid om de kracht van iedere pro-

fessionele fase in de groep te ontdekken. Startend en nieuwsgierig 

zijn geeft een andere impuls aan processen dan op zoek zijn 

naar zingeving en de inbreng van jaren ervaring. Aanvullend zijn 

ze waardevol om een compleet groeiproces te ontwerpen en te 

ontdekken wie je wilt zijn als (onderwijs) professional en hoe je 

(weer) betekenisvol kunt functioneren. We laten je eigen-

wijze ontdekken en energie aanboren om de volgende 

stappen daadwerkelijk te gaan zetten. Een levenlang 

leren komt niet bij toeval tot stand, het is een kunst, een 

praktijk van leren omgaan met jezelf als professional.

Je leert “over de eigen schutting” te kijken en te 

 zien wat zich aandient vanuit de toekomst
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