‘Bewegingsknap’: je doet deze personen een plezier door
het leren te baseren op fysieke ervaringen. Lichamelijkkinesteten voelen zich immers aangetrokken tot beweging,
lichaamstaal, practische handelingen en doe-activiteiten.

21ST CENTURY SKILLS
21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene vaardigheden
die belangrijk zijn in de samenleving van nu én van de toekomst. Deze skills
kunnen ingezet worden binnen alle bestaande kernvakken.
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‘Natuurknap’: je doet deze personen een plezier door
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‘Zelfknap’: je doet deze personen een plezier door bij
het leren een beroep te doen op stemmingen, herinneringen,
intuïties, waarden, gevoelens en fantasieën.
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‘Mensknap’: je doet deze personen een plezier door ze te
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ze activiteiten te laten doen met betrekking tot het
verzamelen, analyseren, bestuderen en zorgen voor planten
en dieren.

Creativiteit

‘Digi-knap’: je doet deze personen een plezier door bij
het leren gebruik te maken van de diverse digitale middelen,
het internet en social media. Zij zijn graag bezig met
bewegende beelden en/of geluiden, het ontwikkelen hiervan
en werken bij voorkeur met een computer, laptop of tablet.
Deze intelligentie drukt zich onder meer uit in het maken van
digitale presentaties of het bouwen van websites of apps.

Bron: Howard Gardner (psycholoog VS/1943).

34

WEBSITES
Zie voor meer informatie, filmpjes en voorbeelden:
www.leraar24.nl
www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/
www.21stcenturyskills.nl/
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DOEN!

TALENT = FUNDAMENT

Bouw een TALENTENMUUR met je reisgezelschap – klein + groot! Doe dit tijdens
een teamvergadering, in je klas met alle kinderen of met kenners uit de
gemeenschap uit je omgeving.
• Vraag iedereen zijn / haar eigen talent op te schrijven en bouw de muur
• Vraag ieder het talent van zijn / haar buurman op de te schrijven en
bouw de muur
• Vraag ieder het talent op te schrijven van een klasgenoot en bouw de muur
• Vraag ieder het talent op te schrijven van ………
(En: krijg je dezelfde muren? Mis je nog bouwstenen / talenten binnen je
gemeenschap & weet je al hoe je die gaat zoeken en vinden?

BOUW EEN TALENTENMUUR EN MAAK
DEZE TOT FUNDAMENT VAN LEREN,
ONTWIKKELEN EN GROEIEN!

Beeldknap
Woordknap
Mensknap
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Rekenknap

Natuurknap

Digiknap

Muziekknap
Bewegingsknap
Zelfknap
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5 DOE MEER MET JE OMGEVING
It takes a whole village to raise a child…

DOEN!
BRENG JOUW OMGEVING IN KAART

It takes...
Oud Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren van
kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn. Het
is dus de hele gemeenschap uit je omgeving: vrienden, ouders van vrienden,
docenten, opa’s, oma’s, familie, sportclubs, kinderopvang,… die allemaal
invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ouders dragen niet langer
alleen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De school heeft daarentegen
ook niet meer het monopolie op leren. Leren doe je overal en is niet meer
gebonden aan tijd en plaats.
Bron: http://marcelkesselring.wordpress.com/2010/09/05/it-takes-a-community-toraise-a-child/ (blog)

Leren doe je overal en is niet meer gebonden aan tijd en plaats!
Je leert lezen van je grote zus, je oma leert je de mooiste liedjes zingen, de
buurman is een goeie voetballer en leert je in het weekend de beste trucjes, in
de straat waar je woont is de bieb die je regelmatig bezoekt en je opa vertelt
spannende verhalen over de oorlog. Je leert plannen door dagelijks tijd vrij
te maken om op je nieuwe muziekinstrument te oefenen, je leert ruzies oplossen
als er in de speeltuin ineens een grote jongen je schep afpakt, je leert met
teleurstellingen omgaan als je wéér verliest met handbal en sinds je alleen met
de fiets naar school mag, voel je je wel héél erg groot…!

Stel je voor dat…
…
…
…
…

opa deze oorlogsverhalen ook eens tijdens een geschiedenisles komt vertellen?
die vriendelijke buurman zijn trucjes leert aan de hele klas?
we de jeugdfanfare eens uitnodigen voor een concert op school?
die theatervoorstelling over pesten het startsein is van een themaweek
op school?

Breng je omgeving in kaart:
Welke kansen om te leren liggen er in jouw omgeving, dicht bij huis, terwijl
je op reis gaat, de wijde wereld in trekt of grenzeloos door wereld en
ruimte reist …? Welke talenten, vaardigheden, verzamelingen en (verborgen)
informatie liggen ‘voor het oprapen’ & hoe haal je ze binnen in school of hoe
maak je ze het onderwerp van je nieuwe voorstelling?
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Al op ideeën gekomen tijdens het in kaart brengen van je omgeving? Nodig je
binnenkort iemand uit of heb je dat al gedaan? Wat je ook gaat doen: bewaar
de kaart, geef ‘m een prominente plek in klas, school of culturele ruimte,
hou ‘m ‘up to date’ (denk aan verhuizingen, nieuwe aanmeldingen, nieuw
publiek) en schakel alle ‘kenners’ uit je omgeving in om nieuwe thema’s te
onderzoeken, verkennen of concreet te maken.

Kenner

Kenner

Kenner

AAN DE SLAG!
1. Pak je reisdoel, onderzoeksvraag of thema en leg het in het
midden van het figuur neer (= onderwerp)
2. Neem de kaart van de gemeenschap uit je omgeving
3. Kies uit die kaart alle personen (klein + groot) met al hun
kennis, vaardigheden, informatie, verzamelingen en talenten en
geef ze een plek rondom het onderwerp
4. Nodig ze allemaal uit om rondom dit onderwerp ANDERS mee te
denken, ANDERS mee te doen en mee te delen!
5. Neem je een ander, nieuw onderwerp? Dan krijg je natuurlijk
een andere groep kenners! Zo creëer je samen een veelheid van
gemeenschappen & een grote mate van beweging!
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Bron: Cf. Parker J. Palmer, 1998 / 2002
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Kenner

Bestuurder

DOEN!
Ben je de gelukkige eigenaar van het
SIEN-tafelkleed “Kijk eens door een
andere bril” leg deze dan op tefel en
wissel eens van plek om het onderwerp van
verschillende stantpunten te bekijken.

onderwerp

Kenner
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6 OMGEVING EN BREINONTWIKKELING
It takes a whole context that shapes the brain

En verder nog:

IT TAKES A WHOLE VILLAGE TO RAISE A CHILD,
IT TAKES A WHOLE ‘CONTEXT THAT SHAPES THE BRAIN’
Prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor
kind, jeugdige en volwassene in een sociale context gaan
Ouders, leerkracht, oma, buurtgenoten en kinderen uit de
sturing & inspiratie en zijn daarmee sterk bepalend voor
kind en jeugdige.

de manier waarop
functioneren.
klas, geven steun,
de ontplooiing van

Individuele verschillen en de rol van de omgeving
(ouders, leerkracht e.a.):
• Er zijn individuele verschillen en er zijn snelle en trage groeiers (als
baby, als kind, als tiener, als jong-volwassene)
• Er is grote individuele variabiliteit. En: Een traaggroeiende boom kan
uiteindelijk de hoogste worden!(Jolles 2011)
• Kind/tiener heeft sturing, emotionele steun en inspiratie maar ook kennis
en ervaring nodig voor optimale ontwikkeling (Jolles 2011)
• Omgeving (ouders, leerkracht, oma, buurtvader) zijn nodig om condities
te scheppen voor ontplooiing. Veel kennis en veel strategieën zijn
ervoor nodig.

Voorwaarden voor leren:
•
•
•
•
•

veel verschillende ervaringen
veel materiaal
veranderende omgevingen
fouten/foutjes laten maken
inspireren door routes wijzen

• Erg belangrijk is een brede ontwikkeling: drama, rollen spelen,
ervaringen opdoen, beleven, handelen, pijn hebben, uit je dak gaan, je
kop stoten. Evenzo geldt dat voor bewegen, rennen, hangen, klimmen,
springen, handelen.
• Lees-plezier is veel belangrijker dan technisch of begrijpend lezen.
Daarom: stimuleer voorlezen, stimuleer lezen, stimuleer de verbeelding,
de verwondering.
• School en ouder: schep de voorwaarden voor een brede ontwikkeling van
ALLE neurocognitieve functies!!
• Spelen, bouwen, doen: Ideaal is ongeordend materiaal, ‘rommel’
• Breinplein... Stimuleer ruimtelijk denken. Heel veel soorten speltraining/ervaring. En ‘geef ogen en handen aan leerkracht en ouder’.
• Stimuleer taalpraxis, taalspelletjes, taalcreativiteit,
taalgrapjes, taalflexibiliteit.
• Laat DOEN, handelen, iets maken. Met handen en lichaam,
en niet alleen digitaal...
• Gebruik humor. Leer het kind humor. Laat
grappen bedenken, leer DENKEN en REDENEREN.
• Ouder en leerkracht kunnen een eigen
bijdrage leveren aan de denkontwikkeling.
• Kanaliseer de sensation-seeking door
te inspireren tot ‘Wow, wat is dat?’
‘Hè, hoe werkt dat?’, ‘Waarom/hoe
doet-ie dat?’
Uit: Wat iedere ouder en leerkracht moet
weten over het brein. Prof. Dr. Jelle Jolles http://www.hersenenenleren.nl/wp-content/
uploads/2014/03/140319RodeHoedStellingen.pdf

Prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk
ook bepalend voor de hersenrijping.
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WAT KUN JE ER MEE?
Wij zijn niet ons brein, wij zijn met ons brein onderweg. Hersenen, gedrag
en buitenwereld beïnvloeden elkaar voortdurend. Tot op hoge leeftijd. De
leidende vragen die we ons dagelijks moeten stellen bij de pedagogische
begeleiding van kinderen - ook rekening houdend met de breinontwikkeling zijn: wat moet een kind leren, waarom moet een kind dat leren, hoe moet een
kind dat leren en wanneer moet een kind dat leren.
http://wij-leren.nl/ontwikkeling-hersenen.php

DOEN!
Respecteer natuurlijke verschillen in hersenrijping
• Stel niet aan iedere leerling dezelfde eisen, maar sluit aan bij de
natuurlijk, cognitieve rijping van de hersenen.
• Sta open voor de volgende vragen: Kan hij al zijn eigen leerdoelen
bepalen? Welke structuur en instructie heeft zij bij een leertaak nodig?
Welke strategieën gebruikt hij om te leren en welke ervaringen heeft hij
opgedaan? Kan zij reflecteren op haar leerresultaten?
• Zet didactische aanpakken in die voor niveaudifferentiatie binnen de klas
geschikt zijn, maar die ook een oplossing bieden voor differentiatie in de
mate van cognitieve rijping van leerlingen.
• Als leerlingen zelf in staat zijn om hun leeractiviteiten te plannen,
te monitoren en te evalueren, blijken ze ook in de toekomst beter te
presteren. Deze zogenaamde controlefuncties blijken een conditie voor
schoolsucces (Jelle Jolles, 2006).

DOEN!
Houd rekening met verschillen in leerstijlen en voorkeuren
• Leerlingen verschillen in leerstijl en denkstijl. Eerdere theorieën uit de
leerpsychologie worden bevestigd door hersenonderzoekers.
• Het is goed om een inschatting te hebben van de voorkeurleerstijl/
denkstijl van leerlingen. Je kunt daarmee rekening houden, hetzij door
er bij aan te sluiten, hetzij door te stimuleren dat andere leerstijlen
ontwikkeld worden. Geef ook verschillende denkstijlen in het leerproces
de ruimte door er bijvoorbeeld rekening mee te houden bij het indelen
van groepen.
Bron/vrij naar: Het bijdehandboek – 7 principes van het onderwijs - Henriëtte Coppes
& Marlies Rikhof-van Eijck

DOEN!
SAMEN AAN DE SLAG MET SIEN!
Kinderen groeien op in een ‘snelle wereld’, worden op school voorbereid
voor een toekomst die we nog niet kennen, een baan die nog niet bestaat.
Om te kunnen overleven in deze nieuwe wereld is het belangrijk dat kinderen
meer meekrijgen dan rekenen, taal en lezen. Creatief denken, flexibiliteit,
durf, zelfvertrouwen en lenigheid van denken zijn voorbeelden van skills die
kinderen kunnen gebruiken. Cultuureducatie is bij uitstek een middel om deze
skills te ontwikkelen en beter en anders te leren leren.
www.bijsien.nl

WEBSITES
Ga zelf verder op onderzoek
Ga naar www.kijkinjebrein.nl of naar http://lerenleren.yurls.net/nl/page/817662
& laat je verrassen, verwonderen, verbazen en meenemen door de wereld van
de hersenen.
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7 AAN DE SLAG!
Stap voor stap

Een samenwerkingsverband passend onderwijs (swv)

IN ÉÉN OOGOPSLAG!
Stap 1.

Reisdoel bepalen

Stap 2.

Route uitstippelen

Stap 3.

Onderweg!

Stap 4.

Delen van ervaringen…

is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van
passend onderwijs. Er zijn nu ook al samenwerkingsverbanden van scholen,
maar deze worden in het nieuwe systeem deels samengevoegd en krijgen er
nieuwe taken bij.
Er komen ongeveer 75 samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het
primair onderwijs en ook ongeveer 75 voor het voortgezet onderwijs.
Het samenwerkingsverband krijgt in de wet passend onderwijs veel taken. De
belangrijkste taak is het maken van een ondersteuningsplan waarin staat op
welke manier het samenwerkingsverband ervoor gaat zorgen dat alle leerlingen
een passende plek op een school krijgen.

Schoolondersteuningsprofiel

STAP 1: REISDOEL BEPALEN
Gebruik alle informatie (die je tot nu toe verzameld) hebt! Leg de
verschillende brokjes informatie, als puzzelstukjes op de tafel. Nodig
verschillende kenners uit om mee te denken en puzzel net zo lang tot het
reisdoel bepaald is en de onderzoeksvraag helemaal helder is voor iedereen!

Echter: ‘Ga niet waar de weg leidt, maar ga
waar geen pad is en laat je eigen
spoor achter.’

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal
per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die
dat nodig hebben.

Expertise binnen en buiten de school
Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding
en bestuur. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school
kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van
het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden
ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren.

WEBSITES

Ralph Waldo Emerson (essayist / denker VS – 1803-1882)

www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
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www.nji.nl/Transitie-jeugdzorg
www.schoolaanzet.nl
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STAP 2: ROUTE UITSTIPPELEN!
Maak met de kenners een (gezamenlijk) reisplan! Beschrijf in het reisplan
de route, geef aan waar de basiskampen komen, zorg voor voldoende pauze- &
rustplekken, doe onderweg inspiratie op (dus hou je ogen en oren steeds goed
open), bereken wanneer je ongeveer bij je reisbestemming bent én creëer
voldoende mogelijkheden om het thuisfront blij te maken met berichten en
foto’s van de reis!

(ZELF)
REFLECTIE

Oftewel: aan het eind van stap 2 heb je een concreet plan van aanpak waarin
zowel doelen als tussenstappen, ruimte voor onderzoek en inspiratiemomenten
een plek krijgen. Koppel een tijdpad aan de reis – maak concreet wanneer je
wat bereikt wilt hebben, maak ruimte voor reflectie en borging en denk ook al
na over hoe je een en ander met de wereld om je heen wilt delen!

BORGING

DOEL IN DE VERTE…. & WEG ERNAARTOE

WIE-WAT-WANNEER
FEEDBACK

DELEN!
www.bijsien.nl

50

Maak onderweg
foto’s om de
reiservaringen te
delen met anderen!
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State managing
Acht aanbevelingen om kinderen, klein + groot, in de juiste state
te brengen (aanbeveling + werkvorm = wat + hoe)

STAP 3: ONDERWEG!
Dan gaat de reis beginnen – met het reisgezelschap ga je, met de route in
de hand, op weg naar het reisdoel. Ben uitgerust, sta open voor alles wat
je tegen gaat komen, inspireer elkaar én geef elkaar de ruimte!

Om tijdens de reis te gebruiken:

1

Zorg goed voor de hersenen
Wandelopdracht: Stuur leerlingen in groepjes van twee naar buiten met
een denkopdracht, met een opdracht op / over stof die in de klas aan
de orde is geweest of nog gaat komen: doe verslag aan elkaar van…,
formuleer een mening over…, bereid je voor op…, vertel elkaar over…

2 Maak

de leerlingen nieuwsgierig: breng ze in een
open state

Leren begint met

‘state managing’

3

– een ‘state’ is een soort stemming, sfeer,
gemoedstoestand. Een state is een hersentoestand,
en hersentoestanden worden bepaald door drie
factoren: gedachten, emoties en de prikkels die je
via de zintuigen opvangt.

4

Gebruik een filmpje of voorwerp als warming up, lees een verhaal voor
dat uitnodigt tot dat wat gaat komen in de les, pak een voorwerp in,
laat iets ruiken of proeven …

Zorg voor een goede en veilige sfeer
Geef elkaar feedback op dat wat je vertelt en doet – schenk hierbij
ruim aandacht aan gevoelens!

Zorg voor een omgeving waar geconcentreerd gewerkt
kan worden
Gebruik een breinbreker of een visueel waarnemingsspel

5 Heb

1.
Nieuwsgierigheid

4.

2.

Voldoening

Concentratie

3.
Enthousiasme

aandacht voor het ‘eureka’ gevoel

Laat leerlingen de leerstof aan elkaar uitleggen, zet de elevator
pitch in, ben alert op signalen van ‘snappen’!

6 Vier

grote en kleine successen

• Laat iedere leerling iets positiefs opschrijven over de ander – liefst
zo concreet mogelijk en herkenbaar / zichtbaar voor de anderen!
• Deel dit met elkaar en ben blij met elkaar!
• Ben alert op signalen van ‘succes’!

7 Probeer

de statecylcus te doorlopen

Het meest optimale verloop van een les laat achtereenvolgens de
volgende states zien:
		 1. Een open state van nieuwsgierigheid
		 2. Een state van concentratie op het werk
		 3. Een state van enthousiasme als iets gelukt is
		 4. Een state van voldoening en tevredenheid dat het gelukt is

8 En

dat blijf je doen – steeds weer – met, door &
voor kinderen!

Bron / vrij naar: Het bijdehandboek – 7 principes van het onderwijs
Henriëtte Coppes & Marlies Rikhof-van Eijck
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STAP 4: DELEN VAN JOUW ERVARINGEN
• stuur eens een kaartje;

• bezoek de digitale werkplaats op www.bijsien.nl;
• deel een bericht op facebook: www.facebook.com/BijSien;
• deel een foto, video, quote of tip met de SIEN-app;

• maak je reis zichtbaar op vele manieren;
• of…

MAAK VAN DE THUISBLIJVERS
GEEN ACHTERBLIJVERS!
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8 BEGRIPPENLIJST
Internationaal verdrag voor de rechten van het kind
Het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind is een verdrag
dat 54 artikelen bevat waarin afspraken over de rechten van kinderen en
jongeren tot achttien jaar zijn opgeschreven. Het is gebaseerd op de
Universele verklaring van de rechten van de mens en werd op 20 november
1989 door de Verenigde Naties aangenomen. Het verdrag bevat 54 artikelen
die in drie delen zijn ondergebracht. In het eerste deel (1-41) bestaat
uit de eigenlijke rechten voor de kinderen zelf, het tweede deel
(artikel 42-45) gaat over toezicht en rapportage en deel drie (artikel
46-54) gaat vooral over procedures. Het verdrag wordt ook wel het
Kinderrechtenverdrag genoemd. ...............................................
Voor meer informatie zie www.kinderrechten.nl
SIEN
SIEN is een kennisgemeenschap voor cultuureducatie in Limburg.
Binnen SIEN werken 23 onderwijsstichtingen -385 scholen -en ruim 135
culturele vrienden samen aan de ontwikkeling van cultuureducatie in het
basisonderwijs in Limburg. De missie is het ‘anders’ te doen! ...........
Voor meer informatie zie www.bijsien.nl
Onderwijs
Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes
met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een
beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten
geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie
(collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid
bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn
opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. (www.wikipedia.nl)
Er zijn diverse soorten en vormen van onderwijs in Nederland.
Voor een uitgebreide overzichtslijst. ......................................
Cultuur
In brede zin wordt het begrip cultuur gebruikt voor ‘alles wat door
de samenleving wordt voortgebracht’. ‘Cultuur’ wordt dan tegenover
‘natuur’ gesteld.

56

In nauwere zin wordt het woord gebruikt voor kunstuitingen of voor kunst
en wetenschap, inclusief literatuur, architectuur, en dergelijke.
Onder de cultuur van een land of streek worden tevens de specifieke
tradities verstaan, zoals bijvoorbeeld volksmuziek, volksdansen,
klederdracht, traditionele bouwkunst en religieuze rituelen.
Er zijn veel verschillende vormen van culturele aanbieders.
Voor een uitgebreide overzichtslijst. ......................................

2

3

8

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk
voor de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap, plus
het emancipatiebeleid. Volgens het ministerie wil OCW ‘dat iedereen
goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid’. Daarnaast moeten ‘leraren hun werk kunnen doen’.
Wat betreft cultuur wil het ministerie dat ‘iedereen cultuur kan
beleven’ met als toevoeging dat ook ‘kunstenaars hun werk kunnen doen’.
Wat betreft wetenschap zegt het ministerie slechts te willen dat ook
‘wetenschappers hun werk kunnen doen’. In de woorden van het ministerie
is het samenvattend doel ‘werken aan een slim, vaardig en creatief
Nederland”. ...................................................................
www.wikipedia.nl

8

16

Kerndoelen
Kerndoelen van het onderwijs zijn een aantal door het Nederlandse
ministerie van Onderwijs vastgestelde streefdoelen voor het
basisonderwijs en de basisvorming in Nederland. De kerndoelen geven
richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van
kennis en vaardigheden dat kinderen opdoen. Basisscholen kiezen zelf een
methode om de kerndoelen te halen.
De kerndoelen zijn opgedeeld in twee soorten. Leergebiedspecifieke doelen
gaan over specifieke vakken, zoals rekenen/ wiskunde en taal/communicatie.
Leergebiedoverstijgende doelen hebben betrekking op meer algemene
vaardigheden, zoals sociaal gedrag, leerhouding, mens en natuur, mens en
maatschappij en kunst en cultuur. .......................................... 22
Voor meer informatie: zie http://tule.slo.nl/index.html
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Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van
het onderwijs. Ze doet dat zowel op het niveau van de scholen en
instellingen als op het niveau van het onderwijsstelsel. .................
Voor meer informatie: zie www.onderwijsinspectie.nl
Cultuureducatie
Cultuureducatie valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Dit
leergebied omvat drie kerndoelen:
• De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te 		
gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er
mee te communiceren.
• De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
• De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering 		
voor aspecten van cultureel erfgoed.
.................................................................................

Erfgoededucatie
Erfgoed valt zowel onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie als
onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit laatste
leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving, waarbij ze onder
meer gebruik maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is erfgoed nauw
verbonden met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef, dat
ook onder laatstgenoemd leergebied valt.
Cultureel erfgoed laat zien waar we vandaan komen en scherpt aldus
de blik op de toekomst. Onder cultureel erfgoed valt onder andere
monumenten en ook immateriële zaken zoals sommige tradities. ............
Werkplaats SIEN
De digitale werkplaats is een onderdeel van www.bijsien.nl. In de
werkplaats is te zien en te lezen met welke vragen of ideeën scholen en
culturele organisaties aan de slag zijn gegaan. Het laat zien hoe breed
de ruimte is waarbinnen je kunt denken, vragen, brainstormen, aanbieden,
dromen, willen, doen...! ....................................................
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Talentontwikkeling
Onder individuele talentontwikkeling wordt de inrichting van een
onderwijsorganisatie en een onderwijsprogramma verstaan, waarbij de
nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van de eigen en unieke talenten
van leerlingen en studenten. Een talent is het natuurlijk vermogen iets
goed te kunnen. ...............................................................
Meervoudige intelligenties
Intelligentie betekent volgens Howard Gardner: ‘de bekwaamheid om te
leren, om problemen op te lossen’. Dit kan volgens hem op verschillende
(meervoudige) manieren. Volgens Gardner is een mens op bepaalde vlakken
meer intelligent bent dan op andere. Deze meervoudige intelligentie
theorie is in 1983 geïntroduceerd. Het idee dat er meerdere vormen van
intelligentie bestaan is in het verleden ook door andere psychologen
zoals Thurstone, Guilford, Cattell en Robert Sternberg verdedigd. Het is
echter door Gardner het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet-cognitieve
vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot
subvormen van intelligentie. .................................................
Voor een uitgebreide beschrijving van de intelligenties:
zie www.devriendenvanbibi.nl
21st Century skills
21st century skills is een verzamelterm voor een aantal algemene
vaardigheden die belangrijk zijn in de samenleving van nu én van de
toekomst. Deze skills kunnen ingezet worden binnen alle bestaande
kernvakken. ....................................................................
Voor meer informatie: zie www.leraar24.nl en
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/
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It takes a whole village to raise a child… - omgeving
Oud Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren
van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken
zijn. Het is dus de hele gemeenschap uit je omgeving die allemaal invloed
hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ouders dragen niet langer alleen
de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De school heeft daarentegen
ook niet meer het monopolie op leren. Leren doe je overal en is niet meer
gebonden aan tijd en plaats. ................................................. 38
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It takes a whole context that shapes the brain - context/
breinontwikkeling
Prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor de manier
waarop kind, jeugdige en volwassene in een sociale context gaan
functioneren. Ouders, leerkracht, oma, buurtgenoten en kinderen uit de
klas, geven steun, sturing en inspiratie en zijn daarmee sterk bepalend
voor de ontplooiing van kind en jeugdige. .................................

44

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste
eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan
leerlingen die dat nodig hebben. ...........................................

49

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV)
Hiermee wordt de nieuwe vorm bedoeld waarin scholen gaan samenwerken
op het terrein van passend onderwijs. Het samenwerkingsverband krijgt
in de wet passend onderwijs veel taken. De belangrijkste taak is het
maken van een ondersteuningsplan waarin staat opwelke manier het
samenwerkingsverband ervoor gaat zorgen dat alle leerlingen een passende
plek op een school krijgen. .................................................
Voor meer informatie: zie www.passendonderwijs.nl en
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
State managing
Leren begint met ‘state managing’– een ‘state’ is een soort
stemming, sfeer, gemoedstoestand. Een state is een hersentoestand en
hersentoestanden worden bepaald door drie factoren: gedachten, emoties
en de prikkels die je via de zintuigen opvangt. ...........................
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COLOFON
SIEN Reisgids

2015 SIEN | www.bijsien.nl
Een initiatief van Stichting Cultuurpad | www.cultuurpad.nl
In co-productie met:
De Vrienden van Bibi | www.devriendenvanbibi.nl
Conceptontwikkeling, tekst – inhoudelijke programmalijn
Tiki Media | www.tikimedia.nl
Conceptontwikkeling, vormgeving
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