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Voorwoord
Voor u ligt mijn onderzoeksverslag ‘differentiëren tijdens stamgroepwerk’. Dit onderzoek is
geschreven om te kunnen afstuderen aan de Pabo Stenden Hogeschool ‘de Eekhorst’ in Assen.
Tevens is dit onderzoek geschreven om mijn Jenaplandiploma te kunnen behalen aan dezelfde
Hogeschool.
Dit onderzoek kwam tot stand voor Jenaplanschool ‘Kaleidoskop’ te Jena, Duitsland, waar ik mijn
eindstage gelopen heb. De stamgroepleiders van de Untergruppen gaven mij een praktijkprobleem
dat mij eerst niet helemaal duidelijk was. Toen ze het verder uit gingen leggen, zag ik veel herkenning
in het onderwerp en werd ik enthousiast. Het onderzoek te doorlopen was niet makkelijk, maar ik
heb bij alle stappen in mijn onderzoek een goede begeleiding gekregen vanuit mijn stageschool door
mijn onderzoeksbegeleider en mijn mentor. Mijn onderzoeksbegeleider vanuit de stageschool
reageerde steeds kritisch, waardoor ik goed nadacht over wat ik uitgezocht had. Mijn mentor heeft
mij veel vertrouwen gegeven om het onderzoek uit te voeren in haar klas.
Ook vanuit de Pabo kreeg ik hulp van mijn onderzoeksbegeleider en feedback van mijn peer-student.
Veel leesplezier,
Rika Renkema
Jena, 8 april 2016
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Samenvatting
In mijn praktijkonderzoek heb ik de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Hoe kunnen projecten
voor stamgroepwerk van de middenbouw van de Kaleidokop Schule georganiseerd worden, zodat
niveaudifferentiatie plaats vindt terwijl de kerndoelen door alle kinderen behaald worden?
Het praktijkprobleem is afkomstig van de vraag van de stamgroepleiders van de vijf Untergruppen
van de Kaleidoskop Schule in Jena, Duitsland. De stamgroepleiders wisten niet goed hoe ze de
projecten voor drie groepen differentiëren moesten.
Uit de enquête aan de jenaplanervaringsdeskundigen bleek dat kinderen binnen projecten zelf
kunnen differentiëren. Dit kan alleen als de projecten zo georganiseerd zijn, dat kinderen hiertoe de
mogelijkheid krijgen. In de literatuur was te lezen dat een project begint met een uitdaging,
waardoor vragen ontstaan. Deze vragen zijn het uitgangspunt voor de projectorganisatie. Om de
doelen te behalen, moeten de vragen gekoppeld worden aan de doelen die in het project centraal
staan.
Éen van de vijf groepen heeft gewerkt met een projectboek tijdens het project ‘Regionale Produkte’.
Het boekje is gemaakt aan de hand van de theorie, waarin stond welke organisatiestappen in een
project genomen moeten worden, zodat er gedifferentieerd kan worden. Aan de hand van een
reflectie hierop, is geconcludeerd dat de Untergruppen van de Kaleidoskop hun project moeten
organiseren volgens de volgende punten:
-

Kinderen worden uitgedaagd/uitgelokt
Er vindt vraaggestuurd onderwijs plaats
Doelen zijn duidelijk, kinderen maken ze specifiek
Er worden cursussen gegeven, zodat er gedifferentieerd kan worden
De ontwikkeling van het kind is zichtbaar
De stamgroeleider heeft zicht op aanbod, proces en opbrengst

De meeste punten worden al bij het organiseren van een project opgenomen, maar de doelen
worden niet inzichtelijk gemaakt voor het kind. Wanneer de kinderen de doelen weten, kunnen ze de
doelen op hun niveau proberen te bereiken. Hierdoor wordt automatisch gedifferentieerd. Het is
lastig om kinderen van deze leeftijd (6 t/m 10 jaar) zelfstandig te laten werken. Bij de projectboekjes
moesten de kinderen elk blad uitgelegd krijgen. Ook moest elk blad met de kinderen besproken
worden, om kinderen het inzicht te geven in wat ze gedaan hebben of konden doen. De kinderen van
deze leeftijd moeten dus erg veel geholpen worden bij het stamgroepwerk. Als ze gewend zijn met
het concept te werken, zal het waarschijnlijk makkelijker zijn om de kinderen te helpen. Er moet
geprofiteerd worden van het werken met drie jaargroepen, omdat de kinderen die met het concept
gewerkt hebben, de kleinere kinderen kunnen helpen.
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Inleiding
Een caleidoscoop: je ziet zoveel verschillende kleuren en vormen, maar toch vormen ze een geheel.
Hoe krijg je dat toch voor elkaar?
Dit eindonderzoek is gemaakt in opdracht van mijn eindstageschool Kaleidoskop in Jena. Ik moet een
eindonderzoek doen vanuit de Pabo, om mijn opleiding af te kunnen ronden. Ik doe bij mijn opleiding
pabo een specialisatie Jenaplan, waardoor het onderzoek over het Jenaplanonderwijs gaat. Dit sluit
aan op mijn eindstageschool, wat ook een Jenaplanschool is.
In het jenaplanonderwijs wordt in een stamgroep, een groep van drie jaargroepen, geleerd volgens
de basisprincipes jenaplan (zie theoretisch kader, H1). Kinderen leren in heterogene groepen de
vakken rekenen en taal. De wereldoriënterende en creatieve vakken komen aan bod in
stamgroepwerk. Kinderen zijn bij stamgroepwerk met een project bezig en leren vaardigheden die ze
hierbij nodig hebben tijdens cursussen van een stamgroepleider of een kind. Ze werken ook nu in
heterogene groepjes. De verschillende kleuren van een caleidoscoop, kinderen dus, komen bij elkaar
en leveren samen een mooi product. Stamgroepwerk is het ‘leren leven’ met de hele groep. Wat
geleerd wordt in cursussen wordt toegepast tijdens groepswerk in projecten.
De Kaleidoskop Schule wil in 2016/2017 graag gedifferentieerder werken tijdens projecten, zodat de
doelen van projectvakken door alle kinderen behaald kunnen worden. Nu besteden de
stamgroepleiders van de Untergruppen ontzettend veel tijd aan het ontwerpen van projecten voor in
iedergeval drie niveaus, terwijl er veel meer niveaus in drie leeftijdsgroepen zitten. Elk kind is anders
en elk kind leert op een andere manier. Het is belangrijk hierbij aan te kunnen sluiten. Tijdens
stamgroepwerk moeten de kinderen aangesproken worden op het niveau dat net buiten het bereik
van het kind ligt, zoals dat door psycholoog Vytosky beschreven is. Basisprincipe 1 van het
Jenaplanonderwijs luidt ook: Elk mens is uniek; zo is er maar één (Velthausz & Winters, 2014)! Ik vind
het erg belangrijk om elk kind op zijn, haar niveau te begeleiden. Helemaal fijn zou zijn, om de
leerkrachten hierbij te kunnen helpen! Maar hoe maak je nou zo’n mooi caleidoscopisch beeld,
waarvan elke kleur en vorm precies goed past en de juiste bijdrage levert aan het geheel?

5

Hoofdstuk 1: Probleemanalyse
1.1 Praktijkprobleem
Het team van de Untergruppen van de Kaleidoskop Schule werkt met projecten. Een project duurt op
deze Duitse Jenaplanschool twee tot drie weken en het thema ligt vast. Een Jenaplanschool werkt
met projecten, waarbij kinderen in kleine groepjes onderwerpen uitwerken, zodat ze tot een
groepsresultaat komen. Ze leren vaardigheden en leerstof over een bepaald thema dat hen op dat
moment interesseert (Velthausz & Winters, 2014). Een van de vijf stamgroepleiders van de
Untergruppen van de Kaleidoskop verzamelt de weken voor het project, waarvan het thema voor
drie jaar vaststaat, ideeën. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van dit project. Na het samen
analyseren, aanvullen en verbeteren van de ideeën, levert de verantwoordelijke een duidelijke
planning in bij het team. Elke stamgroep kan op de hoogte van het onderwerp worden gebracht en
kan, wanneer het project start, ermee beginnen. Er wordt tijdens het project dan ook gewerkt met
vraaggestuurde didactiek, waarbij kinderen zelf ideeën inbrengen voor stamgroepwerk. Kinderen
evalueren schriftelijk zelf hoe ze gewerkt hebben tijdens het project; of ze de doelen opgesteld door
de stamgroepleiders gehaald hebben. Hier reageert de stamgroepleider op.
Het team wil graag weten hoe ze tijdens de projecten de projectvakken optimaal kunnen
differentiëren, zodat de doelen hiervan voor elk kind op zijn/haar niveau bereikt kunnen worden. Het
jenaplanonderwijs wil immers elke kind ontwikkelingskansen bieden (Velthausz & Winters, 2014). De
kinderen werken tijdens projecten aan duits, de kunstzinnige- en wereldoriënterende vakken. Ik heb
voor dit onderzoek gekozen om me te richten op de wereldoriënterende vakken, omdat dit het
uitgangspunt is van het Jenaplanonderwijs en het de omvang van het onderzoek beperkt. Er wordt
volgens Jenaplanpricipes in driejarige stamgroepen gewerkt, dus er moet gedifferentieerd worden op
verschillende niveaus van kinderen van drie leeftijdsgroepen. Uit ervaring is gebleken dat veel
scholen om deze reden terugvallen op het gebruik van methodes, omdat er dan structuur in
leerlijnen en kerndoelen zichtbaar is. Stamgroepleiders kunnen met methodes op een eenvoudige
manier aan de onderwijsinspectie laten zien welke doelen behaald zijn. Hoe doe je dit zonder
methode? Hoe zorg je in het Jenaplanonderwijs ervoor dat elk kind zijn doelen behaald van de
vakken die geïntegreerd worden in projecten, zonder een methode als leidraad?

6

Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
In dit theoretisch kader zijn de antwoorden te vinden op de deelvragen die geformuleerd zijn aan de
hand van de onderzoeksvraag ‘Hoe kunnen projecten voor stamgroepwerk van de middenbouw van
de Kaleidoskop Schule georganiseerd worden, zodat niveaudifferentiatie plaatsvindt terwijl de
kerndoelen door alle kinderen bereikt worden?’ en aan de hand van het praktijkprobleem. Als er over
kernkwaliteiten van het Jenaplan wordt gesproken, wordt er verwezen naar de theorie
‘Kernkwaliteiten Jenaplan’.

2.1 Jenaplankernkwaliteiten
Kernkwaliteiten zijn eisen, opgesteld door de Nederlandse Jenaplan Vereniging (1990), waaraan
Nederlandse scholen moeten voldoen om zich een Jenaplanschool te mogen noemen. Het is een
ontvankelijk grondmodel, dat door de school in de schoolgids verder uitgelegd moet worden. De
Duitse vereniging voor Jenaplan pedagogiek (GJP) heeft deze kernkwaliteiten in 1991 ook erkend
(Both, 2004). Het Jenaplanonderwijs in Duitsland begon later actief op gang te komen, dan in
Nederland waar Suus Freudenthall actief het Jenaplanonderwijs heeft verspreidt. Er komen nu meer
gezeldschappen in Duitsland die Jenaplanonderwijs in hun eigen deelstaat willen verbeteren.
Initiatief hiervan komt van de nationale Jenaplanvereniging ‘Gesellschaft für Jenaplanpädagogik in
Deutschland(GJP)’ opgericht in 1998 (Both, 2004). Per deelstaat in Duitsland verschilt dus de mate
van implementatie van het jenaplanonderwijs.
Om op de hoofdvraag en de verschillende deelvragen een goed antwoord te krijgen, is het belangrijk
te weten wat de kernkwaliteiten zijn. In dit Jenaplanconcept staan relaties centraal (Velthausz &
Winters, 2014):
1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander en het andere
3. De relatie van het kind met de wereld
Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten
geformuleerd. Een jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd
worden.
1. Relatie van het kind met zichzelf
1.1- Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich
competent kunnen voelen.
1.2- Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij
uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
1.3- Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.4- Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

2. Relatie van het kind met de ander en het andere
2.1- Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijd heterogene stamgroep.
2.2- Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te
reflecteren.
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2.3- Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen en mee te beslissen over het harmonieus
samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan
ervaren.
3. Relatie van het kind met de wereld
3.1- Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
3.2- Kinderen leren zorg dragen voor de omgeving.
3.3- Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te
leren kennen.
3.4- Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.
3.5- Kinderen leren initiatieven nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

2.2 Kerndoelen wereldoriëntatie Thüringen (Duitsland)
Zoals bij 2.1 Jenaplankernkwaliteiten beschreven, verschilt het onderwijs in Duitsland per deelstaat.
Elke deelstaat beschrijft de doelen die in het onderwijs behaald moet worden binnen de deelstaat. In
Thüringen (waar de Kaleidskop Schule in Jena gevestigd is) zijn deze doelen gebaseerd op het
Jenaplanonderwijs, omdat in deze deelstaat Jenaplanonderwijs erg in ontwikkeling is en veel
aandacht krijgt ten opzichte van andere deelstaten (Both, 2004). Deze doelen zijn in vergelijking met
de kerndoelen en de afgeleide tussendoelen die het SLO beschreven heeft (SLO, 2015) veel
algemener beschreven. In Thüringen ligt het accent vooral op de vaardigheden die kinderen moeten
verwerven om in de gemeenschap te kunnen leven.
Het Thüringer ministerie van onderwijs, jeugd en sport (2015) beschrijft dat het wereldoriënterend
onderwijs in een basisschool moet komen vanuit de vragen van kinderen. Kinderen moeten datgene
dat ze leren vanuit verschillende standpunten kunnen bekijken om dit weer op een creatieve manier
te kunnen verbinden. Het onderwijs wordt dan een herhaaldelijk proces van onderzoekend leren
waarin ervaringen, vermoedens en meningen in verband gebracht worden met de leerstof. Dit
onderwijs moet zorgen voor zelfverantwoordelijk handelen en leren, in de verdere carrière en het
dagelijks leven.
Het onderwijs wordt zo gegeven dat er vakken geïntegreerd worden en ouders of andere mensen
van buitenaf erbij betrokken worden. Dit onderwijs zorgt voor (Thüringer ministerie van onderwijs,
jeugd en sport, 2015):
-

een stimulerende leeromgeving voor onderzoeken, observeren en experimenteren;
activerende didactiek voor zelfstandig leren;
voortbouwen op de ontwikkeling van kinderen of kinderen individueel begeleiden;
fouten van kinderen accepteren;
problemen in de maatschappij bespreekbaar maken;
reflecteren van kinderen bevorderen.

Leercompetentie
Hieronder volgt een opsomming van vaardigheden die de kinderen in de middenbouw in Thüringen
moet leren. Voor een uitgebreidere opsomming verwijs ik naar bijlage 4 (Kerndoelen Thüringen).
Methodecompetent- efficiënt leren
Het kind kan:
Waarnemen:
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- Voorwerpen en gebeurtenissen onder criteria verkennen
- Schatten en meten
Onderzoeken:
- Plannen, verkennen, informeren
- Vragen, zoeken
Ordenen:
- Verzamelen en vergelijken
- Classificeren
Experimenteren:
- Vermoedens uiten, experimenten plannen, uitvoeren en evalueren
- Controleren
Communiceren:
- Praten, feitelijke teksten lezen en voordragen, luisteren
- Discussiëren, debatteren, filosoferen
Reflecteren:
- Vragen, argumenteren, controleren en het evalueren van resultaten
- Standpunten formuleren, problemen erkennen, concluderen
- Oplossingen en oplossingstrategieën overdenken
Documenteren:
- Resultaten op verschillende manieren presenteren
- Schetsen, diagrammen en tabellen maken
Zelf- en sociaalcompetent- zelfsturing en met elkaar leren
Het kind kan:
- Samenwerken en het gezamenlijke proces waarderen
- Hulp geven, eisen en aannemen
- Acceptatie en tolerantie oefenen
- Regels en afspraken naleven
- Met kritiek omgaan
- Verantwoordelijk met zich zelf omgaan, gevaren voor zichzelf en andere vermijden
- Eigen leerproces, werk- en sociaal gedrag reflecteren en beoordelen
- Eigen standpunt schetsen en verdedigen

Vakcompetentie
De vakcompetenties van wereldoriëntatie worden ingedeeld in vier hoofdgroepen. In het kort
worden de hoofdpunten van deze hoofdgroepen opgenoemd. Voor verdieping van de kerndoelen
verwijs ik naar bijlage 4 (Kerndoelen Thüringen).
Organismen en habitat:
- Kenmerken van organismen herkennen (voeding, ademhaling, groei, beweging,
voortplanting)
- Verantwoordelijk om te gaan met de natuur
- Natuurlijke leefomgeving als oorzakelijke samenhang waarnemen
Natuur en techniek
- Verschijnselen waarnemen, observeren en vak georiënteerd beschrijven, vergelijken en
hoofdzaken afleiden
- Vragen en problemen thematisch formuleren, verklaringen zoeken en oplossingen
ontwerpen
- Eenvoudige functies van technische apparaten gebruiken
- De relatie tussen natuur en techniek, zijn ontwikkeling en problemen verklaren
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- De levenloze natuur als gevolg van veranderingen tijdens grote perioden begrijpen.
- Afzetting, verwerking en gebruik van stoffen onderzoeken
Natuur en cultuur
- Omgeving bewust waarnemen, doelgericht kijken en oriënteren
- Reële en virtuele omgeving onderscheiden
- Openbare en privé omgeving typeren en de sociale en individuele functies vastleggen
- De verandering van omgeving op natuurlijk of menselijk gebied verklaren
- Het verhaal van een omgeving als wisseling van ontwikkeling, ontwerp en gebruik door
mensen begrijpen
- De relatie tussen onderzoeken, ontwerpen en gebruiken van de natuur door mensen
uitleggen
Mens en samenleving
- Omgaan met politieke- en sociale problemen
- Economische, ecologische en sociale fundamenten van de samenleving ontdekken
- De zingeving van rituelen, gebruiken en levensstijlen onderzoeken
- Het ontstaan van conflicten analyseren en mogelijkheden tot voorkomen erkennen en
gebruiken
- Begrijpen dat instellingen noodzakelijk structuur van de samenleving zijn
- Begrijpen dat migratie een tijdloos probleem is
- Begrijpen dat samenwerken en confrontaties tussen verschillende culturen kunnen ontstaan

2.3 Projectonderwijs
In het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt vanuit de belevingswereld van de kinderen. Kees Both
(1997) beschrijft de basis voor het wereldoriënterend onderwijs: ‘Je moet de vragen niet
beantwoorden, maar de antwoorden bevragen’. Kinderen zijn van zichzelf erg nieuwsgierig. Ook kun
je makkelijk nieuwsgierigheid wekken bij kinderen. Kinderen komen met vragen als ze nieuwsgierig
zijn. Deze vragen kunnen ze zelf, in een groepje of met de hele groep beantwoorden. Kinderen kijken
op verschillende manieren naar de wereld. Niet alleen mondiale onderwerpen worden besproken,
maar ook wat er in de buurt leeft en speelt. Zo leren kinderen meer over de nabije leefomgeving. Ze
leren hierdoor basisvaardigheden, bijvoorbeeld het communiceren met bedrijven of het toepassen
van regels in het verkeer.
Projectwerk is een veel gebruikte werkvorm om met de actualiteit van kinderen te werken. Doordat
het aansluit bij wat het kind wil en kan, krijgt hij/zij zelfvertrouwen in het leerproces. Kinderen leren
in projectwerk samenwerken, zelfsturingcapaciteiten (wilskracht, kunnen kiezen, plan bedenken en
uitvoeren en afstand kunnen nemen) en talent te ontwikkelen (Bakkers & Heylen, 2001). Deze
manier van onderwijzen zorgt voor energie en gedrevenheid in datgene dat kinderen moeten leren,
waardoor ze kans krijgen tot zelfontdekkend leren, eigen initiatief en creativiteit.
Bij projectonderwijs staat een thema centraal waar verschillende vakken aan verbonden worden.
Vaak staan onderwerpen van projecten schoolbreed vast voor een jaar. Het is als stamgroepleider
dan de taak om het thema voor te bereiden, maar je ook flexibel op te stellen, er moet immers
gewerkt worden vanuit de vragen en de actualiteit van kinderen. Otto Herz (2012) vertelt dat het
leren begint met het ontdekken van vragen. Wanneer je een vraagmentaliteit in een gemeenschap
kunt ontwikkelen, zullen vragen spontaan komen en oorzakelijk zijn voor een onderzoekje van het
kind. Als kinderen dit onderzoekje binnen het projectonderwerp mogen onderzoeken, zullen school
en thuis samenvallen (Janssen-Vos, Schiferli, Vink, 2002). Het maakt immers niet uit met wat voor
vraag je wanneer komt, je kunt er altijd mee aan de slag.
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Bij projectonderwijs wordt ervoor gezorgd dat vakken zo geïntegreerd worden, dat de samenhang
duidelijk wordt. Deze vakken sluiten aan bij het projectonderwerp dat bij kinderen actueel is. Bij een
project moeten in ieder geval de volgende gebieden aan bod komen, volgens Bakkers en Heylen
(2001): tijd, ruimte, natuur, techniek, levensonderhoud, samenleving, medemens, het muzische en
zingeving. Kilpatrick (1982, zoals beschreven in Bakkers & Heylen, 2001) komt tot een stappenplan
voor het doorlopen van projectonderwijs:
1. Ontdekking van een probleemstelling, onderwerpkeuze
2. Het opstellen van een werkschema
3. Uitwerken van een project
4. Terugkoppeling naar de oorspronkelijke werkplanning
5. Het afleveren van het eindresultaat en beoordeling
Als leerkracht reserveer je tijd om bezig te zijn met een project. Je wilt dat de kinderen zoveel
mogelijk doelen behalen. Maar de betrokkenheid van de kinderen moet de belangrijkste pijler zijn
voor de duur van het projectwerk. Om leerkrachten en het kind zelf inzicht te geven in het project,
kun je een projectgroepje een projectbrief laten maken (onderwerp, plan verzamelen, uitwerken en
presenteren). Deze kan in een projectmap gestopt worden. Een projectmap en –brief zorgt voor
inzicht in het proces en project van kinderen voor de stamgroepleider (Bakker & Heylen, 2001).
Wanneer je als stamgroepleider veel met kinderen praat en evalueert tijdens projecten, krijg je een
goed beeld van het leerproces van de kinderen. Je krijgt een beeld van de problemen die er ontstaan
en kunt hier cursussen voor organiseren.
In plaats van als leerkracht een project veel te sturen, kun je kinderen in een projectgroep een rol
geven. Deze kan vanzelf ontstaan, maar het is goed kinderen bewust te maken van de taken die
vervuld moeten worden. Zo moet er een projectleider zijn, een materiaalmeester/tijdsbewaker,
verslaggever, sfeercontroleur en de verantwoordelijke voor de presentatie (Bakkers & Heylen, 2001).
Ook kunnen kinderen elkaar les geven in een bepaald vakgebied of vaardigheid, die je nodig hebt bij
het werken aan het project. Omdat ze zich richten op een onderwerp en daar met een bepaalde visie
in bezig zijn, ontwikkelen ze een vaardigheid of vakgebied erg goed, waar ze anderen in kunnen
onderwijzen.
De organisatie van projectonderwijs sluit erg aan bij het stamgroepwerk, zoals in het volgende
hoofdstuk duidelijk wordt. Stamgroepwerk hoort bij het Jenaplanonderwijs.

2.4 Stamgroepwerk
Stamgroepwerk is het werk dat gedaan wordt op eigen inititatief (met sturing van de
stamgroepleider) in groepjes of alleen. Het heeft de structuur van projectwerk, maar wordt
stamgroepwerk genoemd. Bij stamgroepwerk leer je, door middel van de vier basisactiviteiten
spreken, spelen, werken en vieren, met andere kinderen het leven te leven (Velthausz & Winters,
2014). Dit wordt in de stamgroep gedaan, waarbij de verschillende leeftijdsgroepen een groepje
kunnen vormen en initiatief kunnen nemen voor het stamgroepwerk. Petersen (1985) beschrijft de
voordelen van een heterogene groep. Hij noemt daarbij vooral sociale voordelen zoals het ontstaan
van een groepsgevoel en het aanleren van regels door oudsten aan jongsten. De voordelen voor het
leerproces worden niet duidelijk uitgelegd. Velthausz en Winters (2014) maken dit echter in hun
boek wel duidelijk. Kinderen kunnen sneller in een docentrol geplaatst worden, omdat iedereen
andere kennis heeft door de leeftijdsverschillen en de grote verscheidenheid in de groep. Door elkaar
te onderwijzen en informatie uit te wisselen met elkaar, wordt het leerrendement van de kinderen
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verhoogd. Denken wordt namelijk gestimuleerd door input van buitenaf (Van Gerven, 2011, zoals
beschreven in Van Kempen, 2013). Je leert doordat je kennis die je wilt overdragen hangt aan
datgene wat je al weet: je kunt het logisch beredeneren. Als je in een stamgroep werkt aan
wereldoriëntatie, is het leren heel echt; in het leven kun je dingen niet alleen. Ook in de stamgroep
niet. Je hebt mensen nodig die je helpen.
Kinderen leren in de middenbouw hoe ze moeten leren. De manier waarop kinderen leren of
problemen oplossen wordt beïnvloed door aanleg, opvoeding en school (Hooijmaaijers, Stokhof,
Verhulst, 2012). Als stamgroepleider heb je dus een grote taak om het leerproces van kinderen te
begeleiden. Je moet goed kijken hoe kinderen informatie verwerken en hoe dit effectiever kan. Kolb
(1984, beschreven in Hooijmaaijers, Stokhof, Verhulst, 2012) beschrijft verschillende leerstijlen,
namelijk de doener, denker, beslisser en dromer. In de leeftijd van zes of zeven is de doener en
denker snel te herkennen. De beslisser en dromer komen iets later wat meer naar voren. Het is goed
om als leerkracht te weten wat de voorkeursstijl van elk kind is. Je kunt je dan aanpassen aan
kinderen bij het maken van groepjes voor een opdracht of bij het verwachten van een uitkomst van
een opdracht.
In het begin van de middenbouw zijn kinderen nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt, maar
dit komt niet snel tot uiting (Hooijmaaijers, Stokhof, Verhulst, 2012). Het kind stelt vanaf de achtste
of negende levensjaar vragen rond een groter wereldbeeld. Het gaat deze kinderen, wanneer ze de
nieuwsgierigheid naar de wereld ontwikkelen, vooral om het stellen van de vragen. Ze overdenken
de vraag niet. Als leerkrachten kun je deze vraagstelling sturen door vragen te stellen. Je kunt
kinderen dan door middel van bezig te zijn met het beantwoorden van eigen vragen, de doelen laten
behalen die hierop aansluiten. Bij het beantwoorden van eigen vragen is het belangrijk dat de
leerkracht gereedschap aanbiedt om de kinderen te helpen aan een antwoord te kunnen komen. Er
moet binnen een groepje, dat samen aan een vraag werkt, gecommuniceerd blijven worden (Stokhof
& de Vries, 2009). Zo komen de vaardigheden en de kennis voor iedereen beschikbaar en blijft het
groepswerk. Hoe ouder het kind, hoe meer levenservaring hij/zij heeft en hoe kleiner de wereld voor
hem/haar is. Het kind komt makkelijk aan kennis of heeft veel kennis gereed over de wereld. Een
ouder kind heeft dus ook meer gereedschap nodig om in zo’n wereld te kunnen leven of om zo’n
wereld te ontdekken (Velthausz & Winters, 2014). Een stamgroepleider kan in cursussen de kinderen
op niveau gereedschappen aanbieden. De stamgroepleider moet hierbij goed duidelijk maken
waarvoor hij/zij dit aan de kinderen aanbiedt. Ook kinderen kunnen deze cursussen verzorgen.
Door elk kind individueel een mindmap te laten maken bij de start van stamgroepwerk, weten de
kinderen en de stamgroepleider wat de voorkennis van het onderwerp is (Velthausz & Winters,
2014). Er kan vervolgens een groepsmindmap gemaakt worden. Voor ieder wordt op deze manier
duidelijk welke onderwerpen interessant zijn en aan welke doelen gewerkt kunnen worden tijdens
dit project. Er wordt bij stamgroepwerk aangesloten bij de voorkennis van kinderen. Kinderen helpen
elkaar dingen te leren, door elkaars talenten te benutten. Het is daarom ook belangrijk dat iedereen
van elkaar weet wat de talenten zijn. Op basis hiervan kunnen namelijk ook groepen ontstaan voor
het stamgroepwerk, ook al zijn deze kinderen in hun ontwikkeling niet even ver. Als kinderen een
gedeelde interesse hebben en daaraan kunnen werken, zijn ze erg gemotiveerd en zullen boven
zichzelf uitstijgen en tot goede presentaties komen (Van Gerven, 2008, zoals beschreven in Van
Kempen, 2013).
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Bij het wereldoriënterend onderwijs is het belangrijk dat kinderen verschillende standpunten
innemen om een onderwerp te belichten (Prior & Walraven, 2009). De levenservaring van het kind
zorgt voor bepaalde begripsvorming vanuit een bepaald perspectief. Hoe een kind ergens tegenaan
kijkt, ligt aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Volgens Piaget ontwikkelen kinderen vanaf 7 jaar
een begrip om zich dingen voor te kunnen stellen die in verband staan met datgene dat ze concreet
gezien hebben (Hooijmaaijers, Stokhof, Verhulst, 2012). Hoe meer ze dit geoefend hebben, hoe beter
ze hier in kunnen worden.

2.5 Fiets van Janssen
De fiets van Jansen is een middel in het jenaplanonderwijs om het stamgroepwerk rond een thema
goed te organiseren (Winters, 2015).
1) Uitdagen: Het uitdagen en motiveren van de kinderen aan de
hand van gesprek, spel, werk en viering. Als stamgroepleider heb
je een goede voorbereiding, waardoor kinderen gemotiveerd
worden en de rol van de stamgroepleider, begeleider wordt.
2) Vragen: Vragen van kinderen verzamelen op alle vakgebieden.
Ook antwoorden die gegeven worden moeten weer bevraagd
worden. Wat weten we al? Wat willen we nog weten? Hoe
komen we aan deze informatie?
3) Organisatie: Aan de hand van de vragen van de kinderen
wordt een plan gemaakt voor het stamgroepwerk voor de komende tijd. Wat wordt het doel, hoe
bereiken we dit doel en hoe geven we dit vorm?
4) Werk: De stamgroepleider zorgt dat de kinderen een geslaagde presentatie kunnen voorbereiden
door de organisatie structureel te houden (zie elf regels Peter Petersen).
5) Presentatie: Kinderen presenteren op verschillende manieren dat wat ze
ELF REGELS BIJ ‘VRIJ
uitgevonden hebben. Presentatievorm volgt hierbij de functie.
WERKEN’
VAN PETER
6) Registreren: Het vastleggen van dat wat geleerd is in het portfolio. Daarbij
PETERSEN
komt ook een procesverslag. De ontwikkeling moet zichtbaar gemaakt worden.
1. Regels gelden voor
7) Verantwoorden: De stamgroepleider verantwoordt wat de kinderen geleerd
iedereen.
hebben op de verschillende vakgebieden.
2. Rustig consequent en
opgewekt zijn.

2.5 Differentiëren
In een stamgroep zitten veel kinderen van verschillende leerjaren die
verschillende niveaus van kennis en ontwikkeling hebben. Bij stamgroepwerk
komen al deze kinderen bij elkaar, maar zullen toch op hun kennisniveau het
stamgroepwerk moeten voltooien. Bij het werken kunnen op de volgende vier
gebieden gedifferentiëerd worden: materialen en media, groepsvorm, leerstijl
en leertempo (Wiebe, 2013).
Je kunt binnen een groep horzontaal- en verticaal differentiëren. Horizontaal
houdt in hoeveel steun een kind krijgt, verticaal differentieren gaat over het

3. Wees jezelf, handel echt.
4. Houd overzicht.
5. Handel namens de groep.
6. Het verval begint met
kleinigheden.
7. Doe zelf mee.
8. Betrek iedereen bij de
discussie.
9. Aandacht voor het individu,
aandacht voor de groep.
10. Ga naar het kind!
11. De groep is belangrijker
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verschil in niveau van een kind (Damen, 2003). Een indeling in het verticale differentiëren
maakt Wiebe (2013):

Abstract

De stamgroepleider kan niet voor iedereen differentiëren. Kinderen zullen veel moeten
oefenen, willen ze het reflecteren en zelf-differentiëren goed kunnen. Om van docentgestuurd
onderwijs naar leerlinggestuurd onderwijs te gaan, moeten de volgende stappen ondernomen
worden (Damen, 2003):
-

Neem zodanige maatregelen dat leerlingen worden geactiveerd om vooruit te denken
en vooruit te plannen.
Activeer de voorkennis van de leerlingen.
Geef aan welke denk- en leeractiviteit de kinderen moeten verrichten als ze aan de
taak werken.
Demonstreer de relevante denk- en leeractiviteit.
Zorg dat kinderen denk- en leeractiviteiten ondernemen die leiden tot diepere
verwerking en integratie van de leerstof en tot een (re)constructie van kennis.
Bouw de begeleiding geleidelijk aan af.

Symbolisch

volledig
representeren

Deels
representeren
Aanschouwelijk
praktisch

Leerdoelen worden door kinderen bedacht, wanneer ze bezig zijn met een leeractiviteit of
vragen hebben tijdens het bestuderen van stof. Het is dan wel belangrijk om aan het begin van de
leersituatie de te verwerven leerdoelen aan te bieden in een overzicht (Damen, 2003). Om kinderen
te leren zelfstandig leeractiviteiten te laten behalen, moeten vragen gesteld worden over deze
leeractiviteiten. Van der Sanden (1995, beschreven in Damen, 2003) heeft deze leeractiviteiten
onderverdeeld in verschillende categorieën die een cyclus vormen:
Afstemmen:

- Vaststellen doel en criteria
- Oproepen relevante voorkennis
- Inschatten discrepantie
- Maken van plan
Informatie verwerken: - Informatie begrijpen
- Informatie integreren
- Informatie toepassen
Bewaken:
- Toetsen
- Diagnosticeren
- Bijsturen
Beoordelen:
- Leerresultaat beoordelen
- Leeractiviteit beoordelen
- Conclusies trekken
Als stamgroepleider leer je de kinderen hier vragen bij te stellen, zodat de leeractiviteiten zelfstandig
uitgevoerd kunnen worden. Pas wanneer de kinderen deze stappen kennen en zelfstandig uit kunnen
voeren, is leerlinggestuurd onderwijs bereikt.
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksaanpak
3.1 Probleemstelling
Onderzoeksdoel
Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen hoe de stamgroepleiders van de middenbouw
van de Kaleidoskop Schule zicht kunnen krijgen op de doelen van wereldoriëntatie voor de
middenbouw in Duitsland die elk kind op zijn/haar niveau bereikt tijdens stamgroepwerk. De
stamgroepleiders willen graag een manier van werken vinden, waarin ze elk kind op eigen niveau
kunnen begeleiden tijdens stamgroepwerk. Zij krijgen tijdens een project namelijk uit vijf
stamgroepen kinderen, die allen een ander ontwikkelingsniveau hebben en die ze graag zo optimaal
mogelijk willen begeleiden. Elk kind moet op eigen niveau bezig zijn tijdens stamgroepwerk om eigen
doelen te kunnen bereiken, terwijl ook de groepsdoelen bereikt moeten worden. Dit moet voor
stamgroepleiders inzichtelijk gemaakt worden, door een manier van werken te vinden tijdens het
project Regionale Produkten. Dit kan bijvoorbeeld uitmonden in een projectboekje.

Onderzoeksvraag
Hoe kunnen projecten voor stamgroepwerk van de middenbouw van de Kaleidoskop Schule
georganiseerd worden, zodat niveaudifferentiatie plaatsvindt terwijl de kerndoelen door alle
kinderen bereikt worden?

Theoretische deelvragen
De volgende theoretische deelvragen dragen bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag.
-

Wat zijn de kerndoelen wereldoriëntatie in Duitsland voor kinderen in de middenbouw?
Hoe worden de kerndoelen bereikt tijdens stamgroepwerk volgens de Jenaplan
kernkwaliteiten?
Hoe kan stamgroepwerk georganiseerd worden zodat niveaudifferentiatie plaats vindt,
volgens Jenaplan kernkwaliteiten?
Wat is het verschil in het leerproces tijdens stamgroepwerk van kinderen van 6 t/m 9 jaar?

Praktische deelvragen
De volgende praktische deelvragen dragen bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag. Deze
deelvragen hebben allen betrekking op de middenbouw van de Kaleidoskop Schule.
-

Hoe kun je zorgen dat elk kind zich kan ontwikkelen in de kerndoelen tijdens stamgroepwerk
rond het thema ‘Regionale Produkte’?

Thema
Differentiëren tijdens
stamgroepwerk

Deelaspecten
- Hoe kun je kinderen
optimaal begeleiden
tijdens stamgroepwerk?
- Hoe organiseer je
cursussen in de
stamgroep tijdens
stamgroepwerk?
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Hoe kun je dit meten
Een enquête aan experts
geeft antwoord op deze
vragen.

-

Hoe bepaal je welke kinderen meer uitdaging behoeven of welke kinderen juist hulp nodig
hebben in cursussen tijdens stamgroepwerk rond het thema ‘Regionale Produkte’?

Thema
Niveaugericht onderwijs

-

Deelaspecten
- Hoe kan geregistreerd
worden op welk niveau
de kinderen de doelen
bereikt hebben tijdens
stamgroepwerk?
- Hoe kun je cursussen op
niveau organiseren voor
kinderen van
verschillende
werkgroepjes?
- Hoe denken experts over
het differentiëren in
stamgroepwerk?

Hoe kun je dit meten
Voor de stamgroepleider
moet inzichtelijk zijn wat de
kinderen doen. Dit kan
inzichtelijk gemaakt worden
met een projectmap.

Hoe kunnen kinderen inzichtelijk maken aan welke kerndoelen ze werken tijdens
stamgroepwerk rond het thema ‘Regionale Produkte?

Thema
Procesgericht werken

Deelaspecten
- Hoe moet een
doelenblad voor een
project eruitzien, zodat
deze duidelijk te
gebruiken is voor
leerkrachten en
leerlingen?

Hoe kun je dit meten
Enquête onder de
leerkrachten en kinderen. Is
het duidelijker geworden
waar jullie mee bezig zijn dan
voorgaand project?

3.2 Onderzoeksaanpak
Plan en uitvoering
Ik ga eerst de experts vragen, hoe volgens hen gedifferentieerd zou moeten worden gewerkt in
stamgroepen van Jenaplanscholen. Wanneer ik hier antwoord op heb, kan ik de praktische vragen
eventueel aanpassen. Ik heb voorkennis van vakmensen nodig, aangezien de theorie geen volledig
antwoord geeft op hoe gedifferentiëerd moet worden.
Ik ga op mijn stageschool in Jena de praktische vragen beantwoorden. Ik wil eerst observeren, met
een zelfgemaakt observatieformulier aan de hand van punten uit de experten-enquête (bijlage 5:
Uitslag experten-enquête), hoe de stamgroepleiders nu de projecten organiseren. Vervolgens ga ik
aan de hand van wat ik in de theorie gelezen heb en wat ik geobserveerd heb, in het project
‘Regionale Produkte’ proberen toe te passen. Ik ga een projectboekje maken, waarin overzichtelijk
beschreven staat welke stappen een kind in een project moet nemen. Kinderen gebruiken dit boekje
tijdens het project en vullen hem in, waardoor de kinderen het project voor henzelf differentiëren.
De stamgroepleider heeft inzicht in wat het kind doet en waarom. Elke stamgroepleider kan op deze
manier differentiëren in de groep en elk kind op zijn/haar niveau helpen. Ik evalueer het gebruik van
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dit projectboekje aan het eind van het project met mijn mentor. We proberen het eerst in een
stamgroep uit. Daarna kunnen we de resultaten in het team bespreken.
Voor een duidelijk tijdpad van dit plan, verwijs ik naar bijlage 3.

Onderzoeksgroep
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een stamgroep 3/4 van achttien kinderen van de Kaleidoskop
Schule in Jena. Deze groep bestaat uit vijf kinderen van 7 jaar en dertien kinderen die 8 jaar zijn of
nog worden. Doordat het onderzoek in een van de vijf middenbouwgroepen uitgeprobeerd wordt,
kan het onderzoek precies uitgevoerd worden. Deze groep bestaat helaas maar uit twee
leeftijdsgroepen, waardoor er niet voor drie klassen gedifferentieerd kan worden. Echter ligt het
altijd nog aan de kinderen in welke mate gedifferentieerd moet worden. Het is namelijk een vrij
heterogene klas waarvan het reken- en taalniveau soms hoger of lager ligt dan het gemiddelde.

Hypothese
Ik denk dat het werken met het projectboekje de kinderen inzichtelijk maakt waar ze aan werken. De
kinderen zullen het eerst lastig vinden om met het boek te werken, maar ik denk dat ze het project
vrij zelfstandig door kunnen komen. Ik verwacht dat het relfecteren met de kinderen in de kring
makkelijker gaat, wanneer de kinderen weten welke stappen ze moeten doen en waar ze op dit
moment mee bezig zijn. Doordat elk kind het boekje invult, heeft de stamgroepleider zicht op het
niveau van het kind. Ook kan makkelijk gecontroleerd worden of het doel wordt bereikt. Op basis van
deze kennis kan makkelijk een keuze gemaakt worden voor een cursus of voor groepsindeling. Er
ontstaat een mooie balans tussen het objectieve deel, dat wat een kind moet kunnen ten opzichte
van de kerndoelen, en dat wat het kind voor zichzelf moet kunnen, het subjectieve deel (Velthausz &
Winters, 2014). Het zal veel werk zijn om de kinderen met dit boekje te laten werken, omdat ze het
niet gewend zijn. Kinderen kunnen door het werken hiermee echter optimaal begeleid worden door
de stamgroepleiders in hun ontwikkeling op wereldoriëntatie, omdat het denken in doelen door de
stamgroepleider en de kinderen zorgt voor een effectief leerproces (Velthausz & Winters, 2014).

Dataverzameling
Door data te verzamelen, moet antwoord gevonden worden op de praktische deelvragen. Deze
geven als het goed is een oplossing voor het praktijkprobleem, zoals hij is besproken met een
stamgroepleider van de Kaleidoskop Schule en tevens onderzoeksbegeleider van dit onderzoek.
Literatuur bestuderen
Tekstbronnen die gaan over het Jenaplanonderwijs en het differentiëren in de klas worden gelezen
om de projectboekjes optimaal te ontwerpen of aan te passen. Dit kan dan verantwoord worden
vanuit de literatuur. In het theoretisch kader zijn de antwoorden op de deelvragen reeds beschreven.
Experts raadplegen
Ervaringsdeskundigen in het Jenaplanonderwijs kunnen waarschijnlijk vanuit ervaring raad geven
over het differentiëren tijdens projecten. Ik hoop dat zij kunnen vertellen hoe dit het beste gedaan
kan worden en wat aandachtspunten van observeren zijn. Ik maak hiervoor een vragenlijst aan de
hand van de bestudeerde literatuur.
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Observatie in de school
Door te observeren in de school, kan ik zien hoe er gewerkt wordt met het differentiëren tijdens
stamgroepwerk. Ik maak een observatieformulier aan de hand van de antwoorden die ik van de
experts, op de vragenlijst, gekregen heb. Ik bekijk hoe de doelen zichtbaar worden voor kinderen,
kinderen kunnen dan beter werken aan datgene dat ze moeten leren (Velthausz en Winters, 2014). Ik
kan dan bekijken hoe dit voor deze school beter inzichtelijk gemaakt kan worden voor kinderen en
stamgroepleiders.
Videobeeld maken
Om goed inzicht te krijgen in hoe de verschillende kinderen werken en om dit ook aan de andere
stamgroepleiders duidelijk te maken, laat ik het stamgroepwerk opnemen. Dit beeld wordt alleen in
de kring van stamgroepleiders laten zien.
Reflecteren met stamgroepleider
Ik voer dit onderzoek zelf in mijn stamgroep uit. Ik ga telkens in gesprek met mijn mentor, die kritisch
gaat kijken naar het onderzoek, omdat zij het niet leidt. Door gezamenlijk te reflecteren kan
geconcludeerd worden of het plan werkt, of het verbeterd moet worden. Een waarde toekennen aan
datgene wat je ziet, zorgt voor een kritische blik op het systeem (Velthausz & Winters, 2014). Door
kritisch te zijn en te reflecteren op aspecten van het onderwijs, blijft het onderwijs veranderen en
daarmee hopelijk verbeteren.

Ethische kwesties
Het onderzoek wordt in een van de vijf stamgroepen uitgeprobeerd. Het moet echter een oplossing
zijn voor alle vijf stamgroepen. Daardoor moet, bij het evalueren, goed besproken worden wat
eventueel knelpunten kunnen zijn bij de andere stamgroepen.
Er moet vaak overleg plaatsvinden, want het proces/product evalueren is belangrijk voor kwaliteit
van het onderwijs (Vetlhausz & Winters, 2014). Dit zal een beetje tijd nemen, maar daardoor zal het
projectboekje verbeterd kunnen worden.
Elke kind moet het boekje kunnen gebruiken. Ook kinderen die nog niet zo goed kunnen lezen. Dit
wordt in een stamgroep getest, maar in andere stamgroepen kunnen de verschillen groter zijn. Dit
moet dus besproken worden bij het evalueren.
Bij het presenteren van het onderzoek moeten de namen van de kinderen onherkenbaar gemaakt
worden. Het onderzoek geeft namelijk inzicht in de ontwikkelingsniveau van het kind en dit is alleen
belangrijk voor het kind zelf, de stamgroepleider en betreffende ouders.
De stamgroepleiders van de Untergruppen doen veel aan de voorbereiding van stamgroepwerk. Het
invoeren van dit projectboekje moet helpen bij de voorbereiding, waardoor dit sneller gaat. Het
projectboekje moet dus bij elk project ingezet kunnen worden.

18

Onderzoeksinstrumenten
Enquête aan experts
Uit de enquête voor de ervaringsdeskundige moeten antwoorden komen die duidelijkheid geven
over een manier om te kunnen differentiëren in een klas. De vragen moeten antwoorden geven die
zorgen voor handvatten om een goed registratiesysteem te kunnen maken. De enquête wordt getest
door een onderzoeksdocent van Pabo Stenden Assen en tevens Jenaplan ervaringsdeskundige
Lidewij van Katwijk, die feedback geeft op de enquête.
Observatieformulier stamgroepwerk
Een observatieformulier dat gericht is op de aanpak van stamgroepleiders wat betreft het
differentiëren van stamgroepleiders tijdens stamgroepwerk, geeft een duidelijk beeld van het
behalen van de kerndoelen. Ik kan zo de verschillen tussen de stamgroepleiders zien en gericht kijken
naar de werkwijze van kindgericht begeleiden tijdens stamgroepwerk van stamgroepleiders . Omdat
het observatieformulier gemaakt is aan de hand van literatuur en de experts, kan direct een
verbinding worden gelegd tussen wat stamgroepleiders doen, ervaringsdeskundigen willen en wat de
literatuur hierover zegt.
Projectboekje
Het projectboekje laat zien hoe de kinderen werken met het project, wanneer het door kinderen
ingevuld wordt. Het laat zien of ze bepaalde stappen gesnapt hebben of niet. Door de projectboekjes
van de kinderen te vergelijken kunnen we concluderen of er gedifferentieerd wordt door het gebruik
hiervan of niet.
Reflectiekring met de kinderen
Met de kinderen bespreken we de manier van werken. Daarbij wordt het observatieformulier
stamgroepwerk (bijlage 6: Observatieformulieren stamgroepwerk) gebruikt. Gezamenlijk vullen we
deze in. Dit gesprek wordt opgenomen, zodat een duidelijke conclusie gevormd kan worden aan de
hand van de uitspraken van kinderen. Ook kan het gesprek meegenomen worden naar de
teambespreking.
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Hoofdstuk 4: Resultaten
4.1 Observatieformulieren stamgroepwerk
Met behulp van een observatieformulier (zie bijlage 6), zijn de volgende projecten bij de
Untergruppen van de Kaleidoskop Schule bekeken: Freies Thema, Schulprojektwoche en ‘Natur
Entdecker’. Hierdoor werd een beeld gevormd hoe de projecten georganiseerd waren en wat miste.
Hieruit moet blijken waar iets veranderd moet worden, in de organisatie van de projecten, zodat er
meer gedifferentieerd kan worden.

Uitdagen
Aan de introductie van een thema wordt aandacht besteed. Bij de projecten die ik gezien heb zijn de
kinderen niet altijd verwonderd geraakt, maar hebben vaak wel zin om met het project aan de slag te
gaan. De stamgroepleiders bereiden de projecten goed voor. De overname van kinderen vindt vaak
niet plaats. De stamgroepleider houdt de organisatie in eigen hand.

Vragen
In elk project wordt de voorkennis van de kinderen gevraagd. Ook wordt gevraagd wat de kinderen
graag willen weten. Wat de kinderen voor informatie nodig hebben en hoe ze hieraan komen, wordt
grotendeels vergeten. De kinderen krijgen bij elk project de informatie in cursussen. De informatie
die ze krijgen ligt vast, omdat de opdracht ook vast ligt.

Organisatie
De projecten worden niet gevormd aan de hand van de vragen van kinderen. De opdrachten van het
project liggen vast, waardoor kinderen weinig input hebben. De doelen liggen vast. Hierdoor weet de
stamgroepleider voordat het project begint welke cursussen gegeven moeten worden. De
stamgroepleider kijkt niet naar het werk van de kinderen om te beslissen aan wat voor cursus de
kinderen behoefte hebben.

Werk
Bij de projecten is het erg belangrijk dat de doelen behaald worden. Dit houdt de stamgroepleider in
het oog. Bij elk project verschilt de mate van ontdekken, ervaren en onderzoeken van de kinderen.
De stamgroepleider organiseert daarbij vaak het project en doet mee wanneer dit nodig blijkt te zijn.
Cursussen liggen voorafgaand het project vast en worden op een niveau gegeven. De verwerking
wordt op meerdere niveaus uitgewerkt. Er wordt een beetje gekeken naar wat voor informatie de
kinderen nodig hebben, maar hier worden geen klassikale cursussen voor georganiseerd.

Presentatie
De presentatievorm wordt voorafgaand het project door de stamgroepleiders vastgelegd. Ze kijken
naar welke presentatievorm goed bij dit project past. De kinderen moeten verschillende
presentatievormen kennen leren, zodat ze later zelf één uitzoeken kunnen. De stamgroepleider
controleert wat de kinderen presenteren, maar dit ligt voor de stamgroepleider al vast.

Registreren
Het registeren van de leervragen uit het project, wordt gedaan in de presentatie. De kinderen
schrijven aan het eind van het project nog een procesevaluatie. Hier reageert de stamgroepleider op.
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De ontwikkeling van het kind is niet altijd te zien. Het proces dat de kinderen doormaken wordt niet
zichtbaar gemaakt.

Verantwoorden
De stamgroepleiders hebben bij elk project goed zicht op de doelen die behaald worden en kunnen
aan het eind van het project verantwoorden wat de kinderen geleerd hebben. De doelen zijn door de
stamgroepleider vastgesteld; kinderen hebben deze niet specifiek gemaakt.

4.2 Projectboekje
Bij het project ‘Regionale Produkte’ heb ik een zelfontwikkelde projectboekje (zie bijlage 7) ingezet
om het differentiëren te kunnen bevorderen. Dit boekje is gemaakt aan de hand van de stappen van
‘De fiets van Jansen (zie blz. 13)’. Dit boekje is door de kinderen actief gebruikt. Samen met mijn
mentor heb ik het project besproken aan de hand van mijn observatieformulier (zie bijlage 8). De
kinderen hadden in het projectboekje hun zelfbeoordeling (zie bijlage 9) ingevuld. Ze hadden
hierdoor dus in rust zelf nagedacht over hoe bij hen het project verlopen is en konden in de kring
goed vertellen hoe zij het project vonden. Ik kon hierdoor concluderen in hoeverre er voor de
kinderen gedifferentiëerd is in dit project, door het gebruik van het projectboekje.

Uitdagen
De kinderen werden geprikkeld, doordat het project door de stamgroepleider leuk ingeleid was. De
stamgroepleider had het project goed voorbereid. De inleiding herinnerden de kinderen ook nog
goed. Ook de excursie was interessant. De kinderen hadden daarna vragen over het onderwerp.

Vragen
In het boekje hebben de kinderen geschreven wat ze wisten en wat ze wilden weten. Het goed
invullen van wat de kinderen wilden weten, moest beter gestuurd worden door de stamgroepleider.
Kinderen hebben bij meerdere vakjes een vraag opgeschreven, terwijl ze hier al voorkennis van
hadden. De vragen waren ook niet altijd inhoudelijk goed, waardoor de organisatie in de war kwam.
Maar er is goed gekeken naar wat de kinderen wisten, nog konden weten en wat voor informatie ze
nodig hadden.

Organisatie
Het project is gevormd aan de hand van de vragen van kinderen. De groepsindeling zou gekozen
worden aan de hand van de vragen, maar dit is niet goed uit de verf gekomen. De organisatie hiervan
was verkeerd gekozen. De kinderen hadden in de kring een vraag genoemd die ze graag uit wilden
zoeken, maar die vragen waren nog niet goed gecontroleerd. Hierdoor kwamen er vragen die niet
goed uitgezocht konden worden. De groepen die daarna gevormd werden, vonden het lastig om
gezamenlijk tot een vraag te komen die uitgezocht kon worden.
De stamgroepleider heeft geen cursus georganiseerd; de groepen zijn individueel geholpen met
problemen. Toen bleek dat er geen informatie voor het project te vinden was, is er een cursus voor
allen georganiseerd met algemene informatie over het onderwerp.

Werk
De kinderen hebben veel ervaren, ontdekt en onderzocht bij dit project. Doordat met het boekje
werken nieuw was, moesten de kinderen zelf veel uitzoeken, wat erg moeilijk bleek. De
stamgroepleider heeft te weinig cursussen georganiseerd voor het werken met het projectboekje,
voor de kinderen die dit nodig hadden. De stamgroepleider kon aan het boekje goed zien of doelen
behaald gingen worden of niet. Hier werd het onderwijs op aangepast: de stamgroepleider wist wat
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de volgende dag gebeuren moest. Gesprekken hierover werden gevoerd met de groepjes die dit
nodig hadden.

Presentatie
De kinderen hebben zelf een presentatievorm uitgekozen uit een boekje met
tentoonstellingsmanieren. Dat er tentoongesteld werd, was vastgelegd door de projectorganisatie.
De stamgroepleider heeft gecontroleerd of de kinderen presenteren wat voor andere kinderen
interessant was.

Registreren
De kinderen hebben in het boekje geregistreerd wat de antwoorden waren op de leervragen, hoe het
werken in hun groep was en wat ze van het project geleerd hebben. De ontwikkeling is in het boekje
goed te zien.

Verantwoorden
De stamgroepleider kan door het boekje zien wat de kinderen doen en hoe ze dit doen. Doelen zijn
zichtbaar in het boekje en de kinderen hebben deze specifiek gemaakt. Hierdoor kan de
stamgroepleider verantwoorden wat de kinderen wisten en wat ze geleerd hebben zodat alle doelen
in het leerplan behaald zijn (zie bijlage 9: Beoordeling kinderen).
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Hoofdstuk 5: Conclusie en aanbevelingen
5.1 Conclusie
De conclusie op de hoofdvraag ‘Hoe kunnen projecten voor stamgroepwerk van de middenbouw van
de Kaleidoskop Schule georganiseerd worden, zodat niveaudifferentiatie plaatsvindt terwijl de
kerndoelen door alle kinderen bereikt worden?’ is gebaseerd op wat er gevonden is in de theorie, de
enquête aan de experts, de observaties in de klas, het praktijkdeel en het gesprek met de
stamgroepleider over de uitwerking.
Geconcludeerd kan worden, dat in een project niveaugedifferentieerd wordt, als het aan de volgende
criteria voldoet. Deze zijn voor zowel de stamgroepleider als de kinderen duidelijk.
1) Het project wordt zo ingeleid, dat de kinderen nieuwsgierig zijn en het als een uitdaging ervaren
iets uit te kunnen zoeken.
2) De vragen van de kinderen staan centraal voor het organiseren van het project.
3) De doelen van het project zijn voor de kinderen duidelijk en inzichtelijk gemaakt; de kinderen
maken de doelen specifiek. Ze laten in een presentatie zien wat ze geleerd hebben over het doel.
4) De stamgroepleider zorgt dat de kinderen de informatie krijgen die ze nodig hebben, in de vorm
van cursussen. De stamgroepleider gaat veel in gesprek met groepjes, zodat hij/zij weet waar de
kinderen behoefte aan hebben.
5) De kinderen registeren tijdens het project wat er gebeurt, zodat te zien is wat de kind geleerd
heeft; de ontwikkeling van het kind tijdens het project is zichtbaar.
6) De stamgroepleider heeft tijdens het project zicht op het aanbod, het proces en de opbrengsten
bij elk groepje, doordat er gezamenlijk geëvalueerd wordt.
De meeste criteria worden door de stamgroepleiders van de Untergruppen van de Kaleidoskop al
toegepast, alleen met de doelen denken ze inderdaad meer te moeten doen. Ze kunnen dan beter
verantwoorden wat het kind op welk niveau geleerd heeft.

5.2 Aanbevelingen
Elk project is anders en wordt anders georganiseerd. Hier moet rekening mee gehouden worden. Je
kunt niet elk project precies op dezelfde manier organiseren of de kinderen laten organiseren. Het is
daarom niet aan te bevelen met projectboekjes te werken. Door het werken met een projectboekje
organiseren de kinderen weliswaar hun eigen project, maar het lijkt teveel op het invullen van
werkbladen. Hieronder is een aanbeveling geschreven voor het organiseren van projectwerk. Hoe
vaker de kinderen hetzelfde proces doorgaan, hoe makkelijker en creatiever het waarschijnlijk wordt.
Aan het begin hebben de kinderen veel hulp nodig om dit concept uit te kunnen voeren.
Elk project start met een leuke uitdaging, waardoor de kinderen verwonderd
raken. Vervolgens wordt op het projectbord het onderwerp met de 3 tot 4
doelen opgeschreven. De kinderen schrijven op een blauw briefje wat ze al
van het doel weten. Op een geel briefje wordt een vraag geschreven die het
kind graag uit wil zoeken. Deze briefjes worden onder het juiste doel
gesorteerd. Vervolgens worden deze briefjes besproken. De kinderen die ongeveer dezelfde vraag
hebben komen bij elkaar en vormen een groepje. Elk groepje krijgt een projectkastje. Hierop wordt de
naam van de groep geschreven (projectnaam) en het doel waaraan gewerkt wordt.
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De eerste dag krijgt de groep een brief. Deze brief bevat een
planningsformat, dat de kinderen verder zelf in moeten vullen. De
kinderen stoppen deze brief in hun projectmap. Na het invullen van de
planning, kunnen ze hun vraag proberen te beantwoorden. Alle
informatie die ze vinden, komt in hun projectmap.
De stamgroepleider heeft vrij inzicht in de projectmappen. Zo kan de
stamgroepleider besluiten een brief te schrijven aan de groepen, om
bepaalde leden uit te nodigen om een cursus te volgen. Het
cursusprogramma hangt ook aan het projectbord. Het kan zijn dat bepaalde cursussen ook door
andere stamgroepleiders of door kinderen gegeven worden.
Na het beantwoorden van hun vragen, moeten de groepen nadenken over een presentatie. In hun
postvakje ligt daarom een brief, waarin verschillende presentatievormen voorgesteld zijn. De kinderen
moeten een presentatievorm aankruizen en uitwerken op hetzelfde blad.
Ook deze komt in hun projectmap. De stamgroepleider kan zo zien welke
groep op welke manier gaat presenteren. Deze presentatievorm kan bij
sommige groepjes ook vastliggen om bepaalde redenen (bijv. een
presentatievorm die aan bod moet komen en uitstekend bij deze groep
past). Dit kan de stamgroepleider bespreken.
De kinderen weten van te voren wanneer de presentatie is en hoelang ze
dus voorbereidingstijd hebben. Ze nodigen elkaar uit door middel van een brief.
De stamgroepleider plant voorafgaand het stamgroepwerk in met welke groepen
gesproken worden. De kinderen weten, doormiddel van de brief, hoelaat ze verwacht
worden door de stamgroepleider. Er kan dan besproken worden of doelen behaald
worden en of de presentatie dus zinvol is voor de andere leerlingen. Ook tussendoor
heeft de stamgroepleider tijd om te praten, maar deze momenten zijn voor elke
groep ingepland, zodat er tijd is alles rustig te bespreken.
Aan het eind van de stamgroepwerktijd wordt met de hele stamgroep geëvalueerd. Problemen
worden uitgesproken en opgelost door de groep. Gezamenlijk wordt het aanbod, proces en de
opbrengsten van deze uren besproken. De groep is daarna weer klaar voor de volgende
stamgroepwerktijd. De kinderen hebben er alweer zin in!

5.3 Discussie
Dit onderzoek is over het algemeen breed en dekt niet alle antwoorden. Differentiëren is voor elke
klas, school en stamgroepleider anders. De theorie zegt dat het differentiëren door de kinderen zelf
gedaan wordt, maar daarvoor zijn de meeste kinderen nog te jong. Ze kunnen een eigen project niet
alleen organiseren. Hiervoor hebben ze veel hulp nodig en die kan één stamgroepleider niet geven.
Differentiëren is niet alleen anders, maar iedereen ziet het ook anders. Ik vond het lastig grip te
krijgen op het onderzoek, omdat ik aan het begin niet goed wist wat het probleem precies was. Toen
ik dat goed door had, werden de nadelen van deze leeftijdsgroep goed zichtbaar. Dit onderzoek is
gedaan in een klas 1 en 2 in het tweede helft van het schooljaar. De kinderen van klas 2 konden dus
al een beetje lezen en schrijven. Aan het begin van het jaar konden ze dit nog niet. Dan is het dus erg
lastig om deze kinderen bij het project te betrekken. De oudere jaars moeten dan voornamelijk al het
werk doen en de eerste klassers er nog bij betrekken. Deze kinderen worden dan vaak aan het werk
gezet met een tekening. Hoe kun je projectonderwijs voor een middelbouwgroep organiseren, zodat
ook kinderen die niet kunnen lezen en schrijven mee kunnen doen? Dit zou een suggestie kunnen zijn
voor een vervolgonderzoek.
De directeur van deze school heeft gezegd dat de stamgroepleiders de projecten steeds veel te mooi
maken. Hierdoor kost het veel tijd de projecten voor te bereiden. In de theorie is te lezen dat de
uitwerking meer in de handen van de kinderen moet liggen. Maar dit is erg lastig voor de kinderen in
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deze leeftijdscategorie. Bij het werken met de projectboekjes hadden de kinderen veel hulp nodig. In
welke mate moet de stamgroepleider dan echt invloed hebben in de projectorganisatie? Wat kan
een kind in de middenbouw aan qua organiseren van zijn eigen project? Ook deze vragen zouden bij
een vervolgonderzoek beantwoord kunnen worden.
De kinderen van deze leeftijd zijn erg naïef en denken alles te kunnen. Ze kunnen daarom zichzelf ook
niet altijd goed inschatten. Daarom moeten niet alle inschattingen van de kinderen serieus genomen
worden. Hier is rekening mee gehouden bij de conclusie
Dit onderzoek is gedaan in een klas 1/2. Het onderzoek is echter voor vijf Untergruppen van klassen
1,2 en 3. Daarom is het onderzoek niet helemaal objectief. Er moet meegenomen worden dat in de
projectgroep een derde klas miste. Er is dus gekeken of er in twee klassen gedifferentieerd kon
worden, in plaats van drie klassen. Daarnaast is dit een klas die nieuw opgebouwd is. Deze klas heeft
dus geen voorbeeld van de andere jaargangen mee kunnen nemen. Hierdoor kunnen de resultaten
anders zijn, dan wanneer ik een klas had genomen van drie jaargangen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in Duitsland. Hier zijn doelen per Bundesland geformuleerd. Deze doelen
zijn anders dan in Nederland. Ook is hier minder gratis materiaal beschikbaar om mee te werken of
projectmethodes waar inspiratie uit gehaald kunnen worden. De stamgroepleiders moeten alle
projecten daarom zelf organiseren. Ook moeten teksten waarmee gewerkt kan worden, zelf
geschreven worden. Hierdoor kost het een stamgroepleider al meer tijd een project voor te
bereiden.
Dit onderzoek kan een aanleiding zijn voor meer vervolgonderzoeken.
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Bijlagen
Bijlage 1: Logboek
Datum
5/11/15

Actviteit
Boeken lezen

Uren
5 uur

6/11/15

Boeken lezen+mailen

4 uur

9/11/15 Boeken lezen
12/11/15 Onderzoeksbijeenkomst

5 uur
2 uur

13/11/15 Praktijkprobleem
beschrijven+antwoorden
mail Anna&Gloria

3 uur

16/11/15 Praktijkprobleem
verbeteren en engelse
literatuur opzoeken

2 uur

17/11/15 Manons verslag checken
en literatuur opzoeken.
19/11/15 Onderzoekscollege; het
praktijkprobleem
bespreken.

5 uur

21/11/15 Onderzoeksbegeleider
bellen

30
min.

22/11/15 Literatuur opzoeken,
praktijkprobleem
verbeteren en stuk

5 uur

2 uur

Problemen+Oplossingen Afspraken
Lees ik het juiste? Wat
Anna mailen
is precies het
praktijkprobleem?
Hoe orden ik de
informatie?
Hoe kun je je
onderzoeksvraag goed
maken? Je moet goed in
de gaten houden wat je
wilt leveren aan je
stageschool.

Is het praktijkprobleem
compleet zo? Krijg niet
heel goed mee wat ze
willen dat ik ga leveren.
Ik kan geen literatuur
vinden. Ik merk dat mijn
praktijkprobleem niet
specifiek is.
Ik kan nog niet veel
vinden.
Ik heb geen
onderzoeksvraag omdat
ik geen duidelijkheid
heb. Dat moet ik dus
snel hebben.
Ik weet nu precies wat
het praktijkprobleem
precies is en wat ze
willen dat ik ga
onderzoeken.

We spreken af bijna
elke week bij elkaar te
komen. Op de
inleverdatum zet je je
document in dropbox.
Je critical friend kijkt
deze tot minstens de
volgende dag na.
Praktijkprobleem
maandag in Dropbox.

Anna-Victoria mailen.
Voor morgen Manons
verslag gecheckt
hebben.

Anna-Victoria bellen.

Ik moet het
praktijkprobleem
opnieuw beschrijven
en de onderzoeksvraag
formuleren. Deze stuur
in naar Anna-Victoria.
Zij zoekt boeken voor
mij en stuurt de juiste
site met de kerndoelen
WO.

theoretisch kader
verbeteren.
23/11/15 Theoretisch kader
nakijken van Manon en
mijn eigen aanvullen.

5 uur

Ik kan weinig goede
artikelen vinden op het
internet. Ik heb wel de
juiste boeken
gevonden.
Onderzoeksvraag en –
doel zijn tot nu toe
voldoende.

Feedback sturen naar
Manon en het verslag
naar Roelie sturen.

5 uur

Kost veel tijd en weet
niet of ik alles goed
vertaald heb.

Verslag door AnnaVictoria na laten
kijken.
Ik moet morgen het
verslag verder afmaken
en opsturen naar
Manon.
Manon is nog niet
klaar dus morgen
leveren we het in.

25/11/15 Onderzoekscollege
waarin we het
theoretisch kader
bespreken.
26/11/15 Duitse kerndoelen
vertalen en in
theoretisch kader
zetten.
29/11/15 Duitse kerndoelen
verder afmaken in het
theoretisch kader

2 uur

2 uur

Alles is af.

30/11/15 Theoretisch kader
afgemaakt wat betreft
wat er in de
Jenaplanboeken staat.
1/12/15 Theoretisch kader van
Manon gecontroleerd.
Mijn eigen
gecontroleerd en
aangepast. Bezig
geweest met de
praktische deelvragen.
4/12/15 Onderzoeksaanpak
verder schrijven.

3,5
uur

Theoretisch kader is
bijna af, maar moet nog
nagekeken worden.

6 uur

De praktische
deelvragen zijn nog erg
groot.

1 uur

Ik weet goed wat ik wil.
Ik weet alleen niet of ik
dit duidelijk beschreven
heb.
Ik vind het lastig om de
literatuur bij dit stuk te
betrekken. Ik weet wat
voor literatuur ik erbij
wil hebben, maar kan
het niet vinden.
Kan nog niet veel
literatuur vinden.
Ik ben het niet overal
mee eens. Dit moet
even besproken
worden. Verder goede
feedback geregen!
Ik kreeg voor mezelf
duidelijk of wat ik in

6/12/15

Ethische kwesties,
4 uur
dataverzameling en de
onderzoeksinstrumenten
beschrijven

7/12/15

2 uur

Laatste deel afmaken
van het onderzoeksplan.
8/12/15 Verslag van Manon
checken en mijn eigen
verslag verbeteren met
feedback van Manon en
Roelie
10/12/15 Onderzoekscollege
waarin we de stappen

2 uur

3 uur

Theoretisch kader
verder afmaken.

Onderzoeksaanpak
zondag/maandag
afmaken.
Verslag naar AnnaVictoria opsturen om
het te laten checken
tot nu toe.

Verslag op dropbox
zetten
Verslag verbeteren en
meenemen naar
college donderdag.

Dit weekend laten we
het onderzoeksverslag

van het onderzoek aan
elkaar verteld hebben.

13/12/15 Ik heb het theoretisch
kader herschreven.

5 uur

14/12/15 Ik heb het theoretisch
kader afgemaakt, mijn
verslag verder gecheckt
en het verslag van
manon van feedback
voorzien.
Literatuurlijst gemaakt.
21/12/15 Feedback van Roelie
ontvangen en hiermee
mijn verslag verbeterd.
22/12/15 Het onderzoeksverslag
verbeteren.
Een procesverslag
maken en bij het
onderzoeksverslag
toevoegen.
7/01/16 Het onderzoeksverslag
verbeteren.
Ook procesverslag
aanpassen.

10 uur

8/01/16

2 uur

Het onderzoeksverslag
verbeteren. Mailtje
Anna-Victoria met
gerichte vragen over de
hoofdvraag en het
onderzoeksplan.
11/01/16 Het onderzoeksverslag
lezen en kijken of alles
klopt. Het mailtje van
Anna-Victoria gelezen en
het duitse
registratiesysteem van
rekenen bekeken.
18/01/16 Jenaplanexperts
opzoeken en een
enquête opstellen.

mijn hoofd had kloptte
of niet. Ik geloof dat ik
mijn onderzoek
duidelijk heb.
Lastig om de
hoofdstukken goed in te
delen en om informatie
te vinden die het
verhaal compleet
maakt.

checken bij elkaar,
zodat we het maandag
definitief bij Roelie in
kunnen leveren.

Het onderzoeksverslag
inleveren en voor de
vakantie feedback
krijgen van Roelie.

2 uur

3 uur

3 uur

Onderzoeksvraag moet
besproken worden met
Anna-Victoria, maar ze
heeft mijn verslag nog
niet opgestuurd volgens
afspraak.
Het gaf veel inzicht om
de vragen op te
schrijven, zodat ik weet
wat mijn onderzoek nog
tekort doet.

Na het weekend
antwoord.

1 uur

Anna-Victoria vond alles
goed lijken zoals het er
nu uitziet. Ze denkt dat
het onderzoek erg
effectief is zo.

Ik stuur het verslag op
naar Roelie.

3 uur

Moeilijk om juiste
enquête op te stellen.
Hoe kom je aan de

Enquête opgestuurd
naar Lidewij. Zij geeft
mij z.s.m. feedback.

21/01/16 Enquête bijstellen op
grond van opmerkingen
Lidewij.
28/01/16 Gesprek met Hubert
Winters.
Onderzoekscollege.

1 uur

19/02/16 Gesprek met mentor en
onderzoeksbegeleider
over het onderzoek.

2 uur

21/02/16 Het gesprek van Hubert
verder beschrijven.
Het procesverslag
aanvullen.
De fiets van Janssen in
de theorie beschrijven.
23/02/16 Projectwerk bekijken.
Hoe wordt dat op deze
school vorm gegeven.

4 uur

24/02/16 Observatieformulier
invullen.
Plan bedenken voor
projectwerk.
26/02/16 Overleggen wat we bij
het project maken en
hoe mijn plan voor
onderzoek hier goed in
past.
03/03/16 Projectbrief uitzoeken
19/03/16 Onderzoeksverslag
bijwerken en

1 uur

4 uur

1 uur

2 uur

1 uur
1 uur

informatie en wat wil je
nou precies weten.
Is de enquête zo echt
duidelijk? Beantwoord
het de vragen die ik wil?
Wat wil ik nu eigenlijk
weten? Ik maak weer
een soort methode,
maar dat is niet
Jenaplan. Het zou een
mooie controle kunnen
zijn als
stamgroepleiders weten
hoe ze het moeten
gebruiken.
Ze hebben mijn
onderzoek bekeken en
daarbij kritische
feedback gegeven. Ze
hebben veel wat
jenaplanexperts gezegd
hebben in twijfel
getrokken en daarbij
hun mening verteld.

Ik weet nu hoe iemand
een project vormgeeft,
hoe een overleg
plaatsvind en hoe elke
stamgroepleider a.d.h.v.
ideeën het project vorm
geeft.
Observatieformulier is
geloof ik erg handig.
Kan deze ook gebruiken
bij plan projectwerk.

Verslag zonder
opmerkingen naar
Roelie sturen.
In mijn stage kijken
naar hoe de
stamgroepleiders nu
werken om dan een
conclusie te trekken
van wat ik ze kan
aanbieden.

Dit weekend pas ik het
onderzoek aan en kijk
wat ik nu verder wil.
Volgende week kijken
we hoe het onderzoek
verder moet.

Ik kijk naar hoe ik mijn
onderzoek kan
inpassen in het project
van vogels in de lente.

Overleg met Gloria hoe
we project vormgeven.

registratieschema verder
maken.
23/03/16 Met Anna gesproken
over waar het
registratiesysteem aan
moet voldoen en hoe
het er dan uit komt te
zien.

2 uur

Nu is het duidelijk hoe
ik verder kan. Ik ga een
doelenblad bij het
projekt dat ik
voorbereid heb
inzetten.

29/03/16 Doelen uitzoeken en een
doelenblad maken.

2 uur

6/04/16

Verslag lezen, teksten
doorgelezen die
misschien nog
informatie bevatten om
me verder te helpen.

5 uur

8/04/16

Theoretisch kader
aanpassen. Model
maken om het projekt
mee vorm te geven.

3 uur

9/04/16

Model voor de planning
Regionale Produkte
verder gemaakt.

5 uur

13/04/16 Projectplanningsboekje
besproken met mijn
mentor.

3 uur

17/04/16 Onderzoeksplan
aangepast.

2 uur

Voor kinderen te
moeilijk om in te vullen.
Er zijn ook teveel
doelen.
Wat kan ik nu nog
gebruiken om me
verder te helpen? Ik heb
teksten gelezen en wat
informatie daarvan bij
het theoretisch kader
geschreven.
Wat moet er nu in het
theoretisch kader en
wat niet? Heb wat
verwijderd en wat
toegevoegd.
Hoe maak je de
differentiatie in de
vragen en opdrachten.
Heb het geprobeerd
met plaatjes en
hoeveelheid tekst.
We hebben het boekje
helemaal besproken
zodat het dinsdag
gebruikt kan worden.
Het is me nu duidelijker
wat ik ga onderzoeken,
nu mijn
onderzoeksinstrument
klaar is.

18/04/16 Projectplanningsboekje
besproken met mijn
mentor.
19/04/16 Projectplanningsboekje
geïntroduceerd in de
groep en het blad
‘Fragen’ ingevuld.

1 uur

1 uur

De kinderen kunnen het
blad goed invullen,
sommige hebben wat
hulp nodig, maar over
het algemeen komen ze
er goed mee weg.

Ik maak het
registratiesysteem en
een doelenblad die de
leerkrachten bij het
project maandag
eenvoudig in kunnen
zetten.

Dit weekend de
planning van Regionale
Produkte afmaken.

Projectplanningsboekje
aanpassen. We
bespreken maandag de
aanpassingen.

21/04/16 Groepjes maken en de
kinderen vullen het
werkblad ‘Arbeit’ in.

1 uur

Groepjes vormen ging
snel. De kinderen
kwamen alleen niet
verder omdat er geen
teksten zijn over
porselein, en maar twee
computers.

26/04/16 Een curus gegeven, de
kinderen het blad ‘
Arbeit’ nogmaals in laten
vullen en het blad
‘Forscherfrage’ in laten
vullen.

1 uur

28/04/16 De kinderen hebben het
blad ‘Präsentation’ ook
ingevuld.
02/05/16 Presentatie
tentoonstelling klaar
maken en
‘Selbsteinschatzung’
invullen.
03/05/16 Presentatie
tentoonstelling
gehouden.
14/05/16 Onderzoek nagekeken,
resultaten en
procesverslag
bijgewerkt,

1 uur

De kinderen hebben dit
keer goed gewerkt. Ik
heb wel veel steun
gegeven. Maar ze
hebben zelf in groepjes
een nieuwe plan
gemaakt.
Ze zijn heel ver en bijna
klaar met hun
presentatie.
De kinderen kunnen
zichzelf goed
inschatten.

21/05/16 De resultaten, conclusie,
aanbeveling en discussie
geschreven.

8 uur

22/05/16 Het onderzoeksverslag
van Manon nakijken en
van feedback voorzien.
Eigen onderzoeksverslag
verbeteren.
28/05/16 Presentatie conclusie en
aanbevelingen

7 uur

Met mijn mentor
besproken hoe we het
nu verder kunnen doen.

0,5
uur

0,5
uur
1 uur

3 uur

De kinderen hebben zelf
georganiseerd hoe ze
dat gingen doen.
Ik heb nog niet alle
resultaten. Ik moet me
deze week nog
samenzetten met mijn
mentor om het project
te bespreken.
Ik vind het lastig om de
aanbeveling te
schrijven, omdat ik niet
weet of ze het goed
gaan keuren.

Ik weet niet of ik de
aanbeveling zo wil
houden.

De volgende keer moet
ik een cursus geven,
met een werkblad,
zodat de kinderen de
excursie goed
begrijpen. Dan hebben
de kinderen ook een
tekst waarmee ze
kunnen werken.

Morgen houden alle
groepen een
tentoonstelling. Hierbij
maak ik een paar foto’s

Vrijdag 20 mei gaan we
het project bespreken.

Volgende week ga ik
de aanbevelingen aan
het team presenteren.
Vanavond stuur ik mijn
verslag op naar mijn
peerstudent, die hem
nakijkt. Ik kijk die van
haar na. Morgen geven
we elkaar feedback.
Onderzoeksverslag
naar Roelie opsturen.

voorbereiden voor
stageschool
29/05/16 Presentatie
voorbereiden voor
stageschool
30/05/16 Presenteren conclusies
en aanbevelingen
stageschool
31/05/16 Presenteren aan AnnaVictoria en Gloria.
Het onderzoeksverslag
aanpassen en opsturen.

3 uur

2 uur

4 uur

12/06/16 Onderzoeksverslag
verbeteren.

4 uur

15/06/16 Onderzoeksverslag
verbeteren: conclusies
en aanbevelingen.
18/06/16 Onderzoeksverslag
verbeteren: conclusies
en aanbevelingen

2 uur

Totaal aantal uren: 169,0 uur

Morgen presenteer ik
aan Anna-Victoria en
Gloria

2 uur

Ik pas de conclusies
een beetje aan. Schrijf
een goede
samenvatting en stuur
het verslag naar Roelie.
Ik weet niet goed hoe ik
de aanbevelingen moet
verbeteren.

Bijlage 2: Procesverslag
In dit procesverslag beantwoord ik de volgende vragen, die uit het boek ‘Praktijkonderzoek in school’
van Van der Donk en Van Lanen (2012) komen, in elke fase van het proces waarin ik zat.
Wat was je ervaring?
Wat heb je geleerd van de reflectie over die ervaring?
Waardoor heb je dat geleerd?
Welke betekenis heeft dat voor je?
Tot welke nieuwe perspectieven leidt dat?
Oriënteren
Ik ben dit onderzoek begonnen met het zoeken van een onderwerp in het Jenaplanonderwijs, dat me
ontzettend zou kunnen motiveren. Ik kwam tot de conclusie dat ik enthousiast zou worden als ik een
onderwerp van mijn school zou krijgen, omdat ik dan de school zou kunnen helpen. Ik heb daarom de
directeur van de school gemaild en gevraagd om een onderzoeksonderwerp. Hij gaf mij er drie en zei
dat ik er een uit mocht kiezen. Deze onderwerpen waren ontzettend breed, dus heb ik mijn
onderzoeksbegeleidster van de Kaleidoskop gevraagd om verduidelijking van de onderwerpen. Ik heb
na een antwoord op mijn mailtje een onderwerp uitgekozen: differentiëren tijdens projectonderwijs.
Ik ben naar de bibliotheek gegaan om hierover boeken te zoeken en ze te lezen. Ik kwam er al snel
achter dat het praktijkprobleem voor mij niet helemaal duidelijk was. Ik had een mail gestuurd aan
mijn onderzoeksbegeleidster, maar ik kreeg geen antwoord. Het bleek dat hun mail niet goed
werkte. Door dit probleem te bespreken in het onderzoeksgroepje, kwamen we tot de oplossing mijn
onderzoeksbegeleidster te bellen. Ik heb daarom een belafspraak gemaakt, zodat zij telefonisch het
praktijkprobleem kon uitleggen. Door dit telefonisch contact werd voor mij alles duidelijk. Ik kon nu
gericht zoeken naar literatuur en met mijn onderzoeksverslag bezig gaan. Ik heb het onderwerp
afgebakend, omdat ik hem heel breed vond. Mijn onderzoeksgroepje heeft hierbij geholpen. Ik heb
een onderzoeksvraag geformuleerd, die eigenlijk meteen wel goedgekeurd werd door mijn
onderzoeksgroepje.
Richten
Toen mijn onderzoeksvraag geformuleerd was en ik kennis had uit de boeken, ben ik me specifiek
gaan richten. Ik heb theoretische deelvragen gemaakt. Met theorie heb ik deze deelvragen
beantwoord. Ik vond het erg lastig om literatuur te zoeken over dit onderwerp, omdat het antwoord
op mijn onderzoeksvraag niet beschreven staat in de boeken. Het onderwerp differentiëren in
stamgroepen is moeilijk in boeken of tijdschriften te vinden. En als er iets beschreven staat is dat
oppervlakkig of kort beschreven. Ik moest daarom over allerlei andere deelonderwerpen gaan lezen,
om een conclusie te kunnen trekken. Ik heb boeken en tijdschriften gezocht in de bibliotheek, maar
ook op internet. Ik heb twee jaar geleden van de bibliothecaresse een college gehad over hoe je
efficiënt kunt zoeken op het internet. Ik heb op deze manier geprobeerd goede bronnen te vinden.
De bronnen gingen vaak over andere onderwerpen waar het differentiëren wel beschreven werd,
maar niet in de context die ik wou. Ik gebruikte allerlei termen, maar kwam daardoor ook bij allerlei
onderwerpen die niet te maken hadden met mijn onderzoek. Ik vond dit erg lastig. Ik heb echter
informatie bij elkaar kunnen vinden uit allerlei boeken en wat artikelen van internet. En tijdens het
schrijven van het theoretisch kader kwam ik op bronnen die me informatie gaven over datgene dat ik
wilde weten tijdens het schrijven.
Plannen
Toen het praktijkprobleem, onderzoeksdoel, onderzoeksvraag en deelvragen goedgekeurd waren,
moest ik mijn onderzoeksplan schrijven. Wat ga ik precies ondernemen om mijn onderzoeksvraag te

beantwoorden? Ik heb vorig jaar een goede ervaring gehad met het benaderen van Jenaplanexperts.
Zij hebben allen een eigen visie op het onderwijs, maar wel vanuit een goede
Jenaplanonderbouwing. Ik wil dus ook Jenaplanexperts vragen over hoe zij denken over het
differentiëren in de stamgroep tijdens stamgroepwerk. Verder kwam ik erachter dat ik vooral in de
school moet gaan kijken hoe ze werken en hoe dit verbeterd kan worden. Ik denk dat de Kaleidoscop
met een registratiesysteem moeten gaan werken. Ik heb onderzoeksinstrumenten beschreven die ik
wil ontwerpen en in wil zetten om mijn praktische deelvragen te kunnen beantwoorden. Ik kan een
enquête maken voor de experts en aan de hand hiervan en van de literatuur een observatieformulier
maken. Ik heb geprobeerd een tijdpad te maken, om inzicht te krijgen in de onderzoeksinstrumenten
die ik op een bepaald moment in wil zetten. Voor mij is het echter afwachten wat ik te zien krijg als ik
in Duitsland kom.
Ik had dus helemaal een plan in mijn hoofd. Maar dit plan beschrijven bleek nogal lastig. Ik werd
geholpen door mijn onderzoeksgroep om even weer terug te gaan naar het begin. Ik werd tot
nadenken gezet over wat mijn beginsituatie is en waar ik precies naar toe wil. Als je dit even weer
duidelijk beschreven hebt, is het makkelijker om je plan duidelijk te beschrijven. Ik had zin om mijn
plan in Duitsland uit te voeren
Verzamelen
Bij het verzamelen liep ik vast. Ik had een enquête opgesteld voor de jenaplanervaringsdeskundigen
die door een paar beantwoord werden. Aan de hand van de enquête werd ik gewezen op Hubert
Winters die ook bezig is om materialen voor stamgroepwerk te ontwikkelen. Ik heb een afspraak
gemaakt met meneer Winters. Hij heeft mij veel verteld over het jenaplanonderwijs. Ook heeft hij
mij een nieuwe inzicht gegeven in het onderzoek en me laten twijfelen aan mijn onderzoek. Hierdoor
zat ik even helemaal vast. Is mijn onderzoek wel zinvol? Ben ik helemaal verkeerd aan het denken? Ik
besloot het onderzoek even aan de kant te leggen om me eerst te richten op het stagelopen.
Nadat ik een beetje gewend was op mijn stageschool en de duitse taal kon spreken, ben ik met mijn
mentor en mijn onderzoeksbegeleider om tafel gegaan. Ik heb hen verteld dat ik vast zit en niet meer
goed wist hoe ik nu verder moest. Ik heb hen de materialen laten zien die ik ontwikkeld had en
daarbij verteld wat voor gesprek ik met meneer Winters had hierover. Zij hebben me duidelijk
verteld hoe zij over het organiseren van projecten denken. Ze steken ontzettend veel tijd in het
organiseren van projecten op in ieder geval drie niveaus. De theorie beschrijft alles goed, maar
kinderen van 7 tot 9 jaar kunnen moeilijk projecten zelf differentiëren. Hierdoor raakte ik in de war
en ben daarom terug gegaan naar de theorie. Ik heb alles precies doorgelezen, aangepast, aangevuld
en wist daardoor hoe ik verder moest. Ik heb een duidelijk observatieformulier gemaakt aan de hand
van de literatuur. Hiermee heb ik de projecten die ik meegemaakt heb op de Kaleidoskop
geobserveerd. Op deze manier kon ik heel duidelijk zien wat bij elk project miste en waar
stamgroepleiders zich totaal niet bewust van zijn.
Analyseren en concluderen
Ik kon snel een conclusie trekken uit de antwoorden van de ervaringsdeskundigen op mijn enquête.
Ik heb hieruit een samenvatting geconcludeerd door ook het gesprek van Hubert Winters erin mee te
nemen. Vervolgens heb ik dit besproken met mijn onderzoeksbegeleidster, die mij goed liet
nadenken over de antwoorden. Mijn onderzoeksbegeleidster maakte mij duidelijk dat meneer
Winters het allemaal heel mooi verteld; kinderen organiseren de projecten. In de theorie staat dit
allemaal mooi beschreven, maar ze moeten hier aan ouders uit leggen wat hun kind geleerd heeft
tijdens stamgroepwerk. En daarbij moet het verschil te zien zijn tussen de 1e, 2e en 3e klassers.
Sommige kinderen kunnen zelf beslissen wat ze leren en zichzelf daarbij ook heel goed uitdagen.
Maar lang niet alle kinderen kunnen dat. In de powerpoint van meneer Winters staat mooi
beschreven hoe de kinderen door de maatschappij gevormd worden tot niet zelfstandige denkers en

dat het jenaplanonderwijs moet zorgen dat ze dit wel worden. Maar mijn onderzoeksbegeleider
vertelt dat de ouders hier hun kinderen zo beschermen dat veel kinderen totaal niet zelfstandig zijn.
Ze doen niet meer dan nodig is. Daarom moeten de doelen voor de verschillende klassen duidelijk
zijn voor de stamgroepleiders en voor de kinderen, zodat duidelijk is wat geleerd gaat worden.
Na dit gesprek heb ik nogmaals mijn theoretisch kader kritisch doorgelezen, aan de hand van de
informatie die ik had. Ik heb aan de hand hiervan een nieuwe observatieformulier opgesteld,
waarmee ik het stamgroepwerk bij de Untergruppen kritisch kon bekijken. Deze informatie was gelijk
overzichtelijk geordend, waardoor ik een conclusie kon trekken waar bij de projectorganisatie precies
het probleem ligt. Ik kwam erachter dat veel van deze observatiepunten niet uitgevoerd werden.
Ontwerpen en innoveren
Het duurde lang voordat ik precies wist wat ik kon ontwerpen voor de stamgroepleiders. Ik zat te
denken aan een registratiesysteem, maar kwam erachter dat ik daarmee niet de kinderen kon laten
differentiëren (en de theorie vertelt dat dat het geheim is). Ik heb weliswaar een soort
registratiesysteem proberen te ontwerpen, maar ik heb deze zelf ook weer afgekeurd. Vervolgens
had ik een projectboekje gemaakt voor het project ‘Naturentdecker Unterwegs’, die door mijn
mentor en onderzoeksbegeleidster werden bekritiseerd, omdat de kinderen de doelen niet zouden
snappen. Ze zeiden dat ze zelf vaak al moeite hebben deze doelen te kunnen begrijpen. Ik kwam, na
veel denken, erachter dat mijn observatieformulier een oplossing gaf tot het verder uitvoeren van
mijn onderzoek. Deze is gemaakt aan de hand van de literatuur die ik gelezen had. Het bevat dus alle
criteria waaraan een project moet voldoen. Ik heb aan de hand van dit observatieformulier een
boekje gemaakt voor de kinderen. Het differentiëren ligt bij de kinderen, dus ik moet ze duidelijk
maken hoe ze dit moeten doen. Ik heb dit boekje besproken met mijn mentor en zij gaf me
toestemming dit bij het volgende project uit te proberen.
Het werken met dit projectboekje ging goed. De eerste fases hebben we goed doorlopen. Maar met
het maken van de groepjes ontstonden de problemen. De kinderen wilden allemaal hun eigen vraag
uitzoeken en konden niet zelf een gezamenlijke vraag bedenken. Ook konden de kinderen geen
informatie vinden, omdat er geen kinderteksten over porselein te vinden zijn op het internet en in
boeken.
Ik heb daarom met mijn mentor het plan een beetje omgegooid. We hebben de boekjes en de vragen
bekeken en kwamen erachter dat de vragen niet goed waren. Deze had ik dus moeten controleren,
voordat ik groepjes ging maken. Ik zou een cursus geven, waar de kinderen een tekst maken met
daar de productie van porselein erop. Ze hadden hierdoor zelf een tekst en konden kijken of ze hun
vraag met deze tekst beantwoorden konden. Dit bleek bij veel niet te kunnen. Daarom heb ik
groepjes geholpen een nieuwe vraag te formuleren.
De kinderen hebben hun vragen beantwoord aan de hand van de tekst. We hadden helaas weinig tijd
voor het project, waardoor er geen grote vragen beantwoord konden worden. Vervolgens hebben ze
een presentatievorm uitgekozen en deze uitgewerkt.
De kinderen konden goed reflecteren op wat ze gedaan hebben in het boekje. Niet alle kinderen
hebben dit goed gedaan. Dit had beter begeleid moeten worden.
Het boekje gaf alle stappen voor het organiseren van het project weer, maar niet alle kinderen
kunnen hier mee werken. In ieder geval hebben de kinderen er veel begeleiding bij nodig.
Rapporteren en presenteren
Het rapporteren ging uiteindelijk best snel. Ik wist precies wat ik onderzocht had en waarom.
Daardoor kon ik snel een conclusie trekken. Toch was het lastig daarna een aanbeveling te doen,
omdat ik deze niet uitgeprobeerd had. Het onderzoeksverslag schrijven viel uiteindelijk mee, omdat
je aan het begin er veel werk aan hebt. Ook heeft het erg geholpen dat we vorig jaar een

teamonderzoek gedaan hebben. Over dit onderzoeksverslag was ik erg tevreden en deze heb ik
daarom ook gebruikt bij het schrijven van dit onderzoek.
De conclusie en aanbevelingen zijn aan mijn onderzoeksbegeleidster en mijn mentor van de
Kaleidoskop gepresenteerd. Eerst waren ze erg kritisch over mijn conclusie. Toen ik mijn
aanbevelingen gaf en vertelde waarom ik het zo had bedacht, zagen ze het toch positiever in. De
stamgroepleiders dachten genoeg te doen aan de verwondering. Ze willen meer doen met de doelen
en ook op deze manier, zodat duidelijk is waar de kinderen aan werken. Een presentatieboek en het
aankruisen van de juiste presentatie vonden ze een duidelijke manier, om kinderen zelfstandig
kennis te laten maken met verschillende presentatievormen. De stamgroepleiders zijn zich nog niet
zo zeker van de zelfstandigheid met het werken met een projectmap. Daarvoor moeten de kinderen
eerst gewend zijn zo te werken.
Ze zouden dit plan graag eerst uitgeprobeerd en gereflecteerd willen hebben, voordat ze hierop over
gaan. Ze wilden graag dat ik dat nog verder ging uitproberen, maar dar heb ik helaas geen tijd meer
voor.
Conclusie
Ik vond het eerst lastig om dit onderzoek te beginnen. Ik vond veel informatie in de literatuur, maar
niet altijd wat specifiek over mijn onderwerp ging. Wat ik uit de literatuur meenam naar mijn
stageschool, bleek in de praktijk ook niet altijd zo te werken. Daarom liep ik heel vaak vast in dit
onderzoek. Ik moest mezelf vaak helemaal even terug brengen naar het doel, om daarna weer
langzaam uit te kunnen bouwen. Uiteindelijk heb ik vanaf het innoveren weer grip gehad op het
onderzoek. Ik kwam tot een duidelijke conclusie en aanbevelingen. Mijn onderzoeksbegeleidser en
mijn mentor waren uiteindelijk ook tevreden over het eindresultaat en denken er wat uit te kunnen
halen. Ik denk de hoofdvraag beantwoord te hebben. Er zijn nog discussiepunten voor een
vervolgonderzoek die ik graag uit zou willen voeren, om de school nog beter te kunnen helpen.
Ik heb in dit onderzoek ontzettend veel geleerd, zowel over het voeren van een onderzoek als over
het onderwerp ‘differentiëren in projecten’. Ik liep steeds vast, waardoor ik kritisch moest zijn. Dit
heeft mij erg gesterkt in het onderzoek. Ik heb een goed resultaat geleverd. In vond het leuk om het
onderzoek op te zetten en uit te voeren. Als ik terug kijk op het onderzoek ben ik ontzettend
tevreden.

Bijlage 3: Tijdpad
In het tijdpad is te zien welke activiteiten wanneer plaats gaat vinden. Er staat beschreven wat het
doel is van de activiteit, dus wat bereikt moet worden met het uitvoeren van de activiteiten.
Doel activiteiten
1
Deelvragen
beantwoorden.

3

4

Deelvragen
beantwoorden,
voorkeuren team
achterhalen.

Overzicht van de
verzamelde data
krijgen.

Onderzoeksactiviteit
Wat: Jenaplanexperts
een zelf gemaakte
enquête sturen.
Wie: Jenaplanexperts
van het Jas,
Jenaplandocenten en
andere.
Wat: Enquete team
van Untergruppen
Kaleidoscop schule.
Wie: Team
Untergruppen
‘Kaleidoscop’.
Wat: Verwerken
informatie.
Wie: Rika. Laten
checken door peerstudent Manon.

Februari

Maart

April

Mei

Juni

X

X

X

X

X X

X

X

X

5
Zicht krijgen op
resultaten.

Wat: Beantwoorden
deelvragen.
Wie: Rika samen met
onderzoeksbegeleidst
er.

X X

Zicht krijgen op
conclusie.

Wat: Beantwoorden
hoofdvraag.

Onderzoeksversla
g.

Wat: Resultaten
formuleren.
Wie: Rika,
peerfeedback Manon

X X

Evaluatie
onderzoek.

Wat: Conclusie
formuleren.
Wie: Rika

X X

6
X

X

7

8

9
X X

Evaluatie
onderzoek.

Wat: Aanbevelingen
m.b.t. gebruik
projektboek schrijven.
Wie: Rika

Aanbevelingen
geven.

Wat: Presenteren
aanbevelingen aan
Untergruppen
Kaleidoscop.
Wie: Team
Untergruppen
‘Kaleidoscop’ en Rika

Evaluatie
onderzoek
(individueel).

Wat: Procesverslagen
maken.
Wie: Rika,
peerfeedback Manon.

Evaluatie
onderzoek.

Wat: Samenvatting
schrijven.
Wie: Rika en
onderzoeksbegeleidst
er. Peerfeedback
Manon

10
X X

X X

11
X

X
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X X

Bijlage 4: Kerndoelen Thüringen
Vakspecifieke doelen organismen en habitats
Mens
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- De lichaamsdelen benoemen
- De functie en betekenis benoemen
- De uiterlijke geslachtskenmerken benoemen
- Tanden en de functie ervan beschrijven
- De tandenwisseling beschrijven
Het kind kan in de laatste middenbouwgroep:
- Voorplanting en ontwikkeling van mensen beschrijven
- De lichamelijke verandering van jongens en meisje benoemen
- Weten wat je moet doen in noodsituaties
- Sociale verbanden in bijv. familie vergelijken
De kinderen kunnen:
- Maatregelen voor een gezonde levenstijl beschrijven
- De betekenis van een duurzame levenstijl beschrijven
Methodecompetent
Het kind kan:
- Maatregelen voor een gezonde eetstijl beschrijven.
- De vijf zintuigen waarnemen en beschrijven met behulp van experimenteren
Zelf- en sociaalcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Regels voor verantwoordelijke omgang met zichzelf en anderen (gezondsheidsbevorerende
voeding, Persoonlijke hygiëne en tandheelkundige zorg, preventie gezondheidszorg en
gedrag bij ziekte)
- Fysieke verschillen en handicappen accepteren en tolereren
- Overeenkomsten en verschillen in het gedrag van meisjes en jongens accepteren
- Eigen lichaamshygiëne en leefstijl reflecteren
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Regels voor verantwoordelijke omgang met zichzelf en anderen (gezondheidsbevorderende
leefstijl, duurzame leefstijl en omgaan met stress)
- Het leven van mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap aanvaarder en
tolereren
- Attent zijn tegenover andere mensen
- Vermijden van gevaar voor zichzelf en andere mensen
- Constructief met lof, kritiek en zelfkrititiek omgaan
- Reflecteren op prestaties van zichzelf en klasgenoten
- Eetgewoonten van andere culturen beschrijven
Dieren
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Bepaalde dieren erkennen en benoemen
- Bepaalde dieren beschrijven in uiterlijk en levenswijze
- Maatregelen voor een verantwoordelijke omgang en verzorging van dieren beschrijven
- Bepaalde volgens beschrijven in uiterlijk, voortplanting en levenswijze in verschillende
jaargetijden

- Maatregelen om vogels te beschermen beschrijven en verklaren
- Dieren in bepaalde habitats beschrijven in uiterlijk en levensstijl
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Bepaalde veesoorten erkennen en benoemen
- Vee beschrijven in lichamelijke funcite, voortplantingen voeding
- Het belang van vee voor mensen uitleggen
- Maatregelen voor het houden en verzorgen van vee beschrijven
- Verschillende manieren van het houden van vee beschrijven en de gevolgen voor de dieren
- Verschillen tussen vee en wilde dieren erkennen en beschrijven in levenswijze, uiterlijk en
habitat
Methodecompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Van mediabronnen belangrijke informatie selecteren of gebruiken op basis van vooraf
gedefiniëerde vragen
- Resultaten voor de klas presenteren
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Van mediabronnen zelfstandig belangrijke informatie selecteren en gebruiken
- Resultaten met behulp van een korte presentatie aan de klas presenteren
De kinderen kunnen:
- Onderzoek in buitenschoolse leeractiviteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Zelf en sociaal competent
Het kind leert aan het begin van de basisschool:
- Over de verantwoordelijkheid in houding en verzorgin van huisdieren reflecteren
- Maatregelen om bescherming van vogels doorvoeren
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Met verschillende soorten vee omgaan
- Nadenken hoe om te gaan met dieren
Bomen en struiken
Het kind leert in de middenbouw:
Vakcompetent
- Verscheidene loof- en naaldbomen als struiken in de school- en woonomgeving herkennen
en benoemen
- Het uiterlijk van verscheidene bomen en struiken in verschillende jaargetijden beschrijven
- Maatregelen voor bescherming van de natuur beschrijven
Methodecompetent
- Verschillende bladeren en vruchten verzamelen, bekijken en ordenen
- Verschillende bladeren en vruchten beschrijven en bij de goede boom ordenen
- De bouw van struiken en bomen vergelijken
- Loof- en naaldbomen vergelijken
- Verzamelen van bladeren en vruchten
- De verandering van bomen en struiken in de seizoenen observeren
Zelf- en sociaalcompetent
- Zich in de natuur verantwoordelijk gedragen
Leefomgeving
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Verscheidene planten en dieren in habitat en grondsoort benoemen en beschrijven
- De betekenis van de omgeving voor planten en dieren beschrijven
- De betekenis van grondsoort voor de mens beschrijven

- Maatregelen ter bescherming van de natuur benoemen
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- De betekenis en de voordelen van het bos voor planten, dieren en mensen beschrijven
- Relaties tussen levende organismen en hun leefomgeving in het bos en de seizoenen
beschrijven
- Voorbeelden van wateren benoemen
- Lopend en stilstaande wateren onderscheiden
- Het belang en de voordelen van wateren voor planten, dieren en mensen uitleggen
- Relaties tusssen levende organismen in het leefgebied bij water beschrijven
- Maatregelen ter bescherming van de natuur verantwoorden
Methodecompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Gegeven bronnen kunnen gebruiken
- Verscheidene planten en dieren op basis van vooraf bepaalde eigenschappen vergelijken
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Bronnen zoeken om juiste informatie te vinden
- Verzamelen van planten
De kinderen kunnen:
- Excursies en uitstapjes naar buitenschoolse instellingen voorbereiden, uitvoeren, evalueren
en documeteren
Zelf- en sociaalcompetent
De kinderen kunnen:
- Onderzoeksdocumenten maken
- Gedragsregels voor bescherming van habitats volgen
- De werking van onderzoek inschatten
- Beoordelen en vermijden van gevaarlijke situaties
- Zich verantwoordelijk gedragen in de natuur

Vakspecifieke doelen natuur en techniek
Weer
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- De weerelementen benoemen (neerslag, bewolking en temperatuur)
- De neerslagsvormen in relatie tot de temperatuur benoemen
- Experimenteren met het smelten van eis/sneeuw en het bevriezen van water
- Verschillende soorten thermometers onderscheiden
- De temperatuur in thermometers meten
- Nul graden als een maateenheid van temperatuur benoemen
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Weerelementen benoemen (neerslag, bewolking en windrichting/kracht)
- Extreme weersomstandigheden beschrijven en de consequenties ervan
- Seizoensveranderingen in temperatuur in relatie tot de stand van de zon bekijken en
beschrijven
- Het gedrag van mensen in verschillende weersomstandigheden beschrijven
Water
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- De vormen van water beschrijven
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- De verandering van de vormen van water benoemen en experimenteren om dit te laten zien

-

De circulatie van water in de natuur beschrijven
De betekenis van water als levensonderhoud voor dieren, planten en mensen verklaren
De betekenis van water als vernieuwend energiebron (watermolens, turbines en
getijdencentrales) beschrijven.
- De bereiding van water tot drinkwater beschrijven
- Water als voorraad beschrijven (minder watervoorraad, dammen als waterresevoir, moeilijk
toegang tot schoon drinkwaterr in grote delen van de wereld)
De kinderen kunnen:
- Het leven van verschillende organismen in het water onderzoeken en beschrijven
Lucht
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Eigenschappen van lucht met behulp van experimenten afleiden en benoemen
(volume/ruimte, temperatuur)
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Het effect van de luchtdruk in de barometer beschrijven
- De invloed van luchtdruk op het weer observeren en beschrijven
- De betekenis van wind als vernieuwend energiebron (windmolens en windturbines)
- Mogelijke oorzaken van luchtverontreiniging beschrijven
Geluid
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Geluid herkennen en waarnemen met behul van experimenten (geluidgenereren,
verspreiden van geluid in de lucht.
- Soorten verschillende geluiden (toon, klank, luidte, hoogte)
- Gehoorgangen van verschillende wezens vergelijken
- Maatregelen ter bescherming van het menselijk gehoor benoemen en beschrijven
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Geluid herkennen en waarnemen in combinatie met het experimenteren van de
voortplanting van geluid in verschillende stoffen
- De trillingen van verschillende materialen (hout, metaal, bij viool en gitaarsnaren, trommels)
onderscheiden
- Delen van het menselijke oor benoemen
- De werking van het gehoor beschrijven
- Akoestiek van geluid in verschillende ruimtes vergelijken (school, kelder, theater, kerk)
- Maatregelen ter bescherming van het gehoor tegen lawaai benoemen en beschrijven
Materialen
Vakcompetentie
Het kind leert in de middenbouw:
- Verscheidene eigenschappen van materialen met behulp van experimenten onderzoeken en
benoemen in oplosbaarheid, elasticiteit en vervorming, magnetisme.
- Maatregelen van afvalscheiding beschrijven
- Maatregelen van de afvalpreventie benoemen
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Het gebruik van materialen door mensen beschrijven
- Een regionaal voorbeeld van en de verwerking van materialen beschrijven en
gebruiksdoeleinden benoemen (leisteen, porselein, glas, houtskool)
- De behandeling en hergebruik van afval uitleggen
Methodecompetent

Het kind leert in de middenbouw:
- Onder begeleiding experimeteren
- Gebruik van eenvoudige technische aparraten
- De meest gebruike materialen voor experimenten kunnen gebruiken
- Weersverschijnselen observeren
- Symbolen bij het observeren kunnen noteren en tabellen maken
- Materialen en voorwerpen vergelijken door bekijken, voelen en ruiken
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Experimenteren
- Technische aparaten gebruiken
- Ervaringen van proefjes in alledaagse sitaties overdragen
- Meetmethoden vergelijken
- Eenvoudige meetapparatuur maken
- Dag en nachtgetijden berekenen
- Weeronderzoekstabellen maken
- Langetermijn observaties van de seizoenen implementeren en evalueren
- Media raadplegen voor het actuele weer
- Eigenschappen van materialen onderzoeken
- Uit experimenten de eigenschappen van materialen afleiden
- Voorbeelden van recycling in privé of publieke gelegenheden benoemen en verklaren
Zelf- en sociaalcompetent
De kinderen kunnen:
- Samenwerken bij experimenten
- Zorgzaam en zuinig met materialen en technisch apparatuur omgaan
- Vermoedens van klasgenoten controleren en erover discussiëren
- Je houden aan gedrag- en gespreksregels
- Gevaarlijke situaties bij experimenten herkennen en vermijden
- Zuinig met water en energie omgaan
- Weersgerelateerde kleiding dragen en je ernaar gedragen
- Bij gevaarlijke weersomstandigheden je erop aanpassen
- Aan de regels van het niet verontreinigen van water houden
- Inzicht hebben in slechthorend- en doofheid en gebarentaal als taal respecteren

Vakspecifieke doelen natuur en cultuur
Individu in omgeving en tijd
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Zich oriënteren op de situatie en relatie van mensen en dingen met het andere en de
schoolomgeving
- Gebieden en de kenmerken ervan onderscheiden
- Zich in de klas, school en schoolomgeving oriënteren op locaties en routes, grootte,
kenmerken
- De tijd in relatie tot:
Het eigen ritme
De seizoenen
Minuten, uren, dagen, weken, maanden en jaren
Belangrijke feestdagen als politieke, religieuze en culturele oriëntatie op de kalender
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Zich in een ruimte kunnen oriënteren met behulp van beschrijving en kaarten:

De kaart als een verkleinde en verfijnde tweedimensionale en thematisch geordene
weergave van de werkelijkheid begrijpen
De legende van kaarten kunnen begrijpen en uitleggen
De gebruiksaanwijzing van het kompas beschrijven
De hoofd en zijwegen kunnen aflezen
- Bij kaarten zich kunnen oriënteren op:
Schoollocatie en woonlocatie
Dorp of stad
De staat Thüringen
Bondsrepubliek Duitsland en Europa
Europa en de wereld
- De samenhang tussen:
Dag en nacht
De baan van de maan en de maanden
De beweging van de aarde om de zon
De zon en de planeten
- Onderzoekers (Galileo Galilei, Nikolaus Kopernikus) en de historische aandeel benoemen
- De tijd begrijpen op:
Verschillende leeftijden van mensen
De seizoenen als resultaat van de beweging van de aarde om de zon en de atmosfeer
Begrijpen dat seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden en jaren een cultureel
ingebed tijdstelling is
Begrijpend dat feestdagen een cyclische indeling van het jaar is
Methodecompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Afstanden schatten en vergelijken
- Een plattegrond tekenen
- Ruimtes openstellen, d.w.z.:
Wegen en paden schetsen
Simpele schetsen maken van het klaslokaal en de school.
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- De windrichting in de natuur bepalen
- Een windroos tekenen
- Met de kompas werken en juiste kaarten gebruiken
- Met verschillende plattegronden en kaarten (maatstaf en kaartlegende) werken
- Hoogtes en afstanden op kaarten lezen
- Kaarten tonen
- De kennis van kaarten op verscheidene landschappen van thüringen toepassen
- Met de kaart in de natuur oriënteren
- Tabellen en grafieken lezen en invullen
- Natuurkundige getallen in eenvoudige modellen zetten
Zelf- en sociaalcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Levensduur in relatie tot leeftijd begrijpen
- Je persoonlijke leefomgeving in de school of in huis weergeven
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- De levensduur onder sociale termen (kind, jeugd, adolescentie, volwassene) begrijpen

-

Je persoonlijke leefomgeving in stad of dorp, staat Thüringen en de bondsrepubliek Duitsland
weergeven
School als sociale omgeving
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Zich in de klas- en schoolgemeenschap kunnen redden
- Om een klas te vormen meedoen met feesten, gebruiken en tradities, spellen
- Aan goed gedrag voldoen
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Een klas- en schoolgemeenschap te kunnen vormen door vast te houden aan concepten,
schoolse en regionale feesten, gewoonten en tradities
- Je goed kunnen gedragen
- Het schoolleven vroegen en nu vergelijken in participatie, regels en normen,
onderwijsstructuur, leeromstandigheden, school in andere landen
- Ontwerp en funtie van scholen vergelijken en bespreken
- Een overzicht krijgen van soorten scholen en soorten opleidingen
Methodecompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Klassenevenementen plannen
- Vormen van gespreksvoering onder leiding gebruiken
- Spelregels ontwikkelen en nalevenn
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Schoolse evenementen plannen
- Vormen van gespreksvoering zelfstandig gebruiken
- De ontwikkeling van scholen met behulp van tijdlijn weergeven
- Goede manieren laten zien
Zelf- en sociaalcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- De leefomgeving van de school verandert
- De aandeel van het meedoen in spel in groepsvorming
- Groepsregels gebruiken
- Verantwoording over eigen gedrag nemen
- Het anders zijn van medescholieren accepteren en tolereren
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Zorgen voor leven op school
- Verantwoording nemen voor studentenraad en schools samenleven
- Opdrachten in de klas zelfstandig vervullen
- De school als ruimte voor mensen uit verschillende generaties en culturen waarderen
Thuis als regionaal leefgebied
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Dorp of stad verkennen op het gebied van:
Verscheidene verhalen (wapenschild, vlag, namen, lofzangen, liederen)
Bezienswaardigheden
Feesten en gebruiken
- Een plaats of regio bekijken op het gebied van:
Zijn ervaringen of avonturen
Verhalen (sagen) door ouderen verteld
- Bijzonderheden en kenbaarheden van zijn naaste omgeving benoemen

Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Een plaats, regio of een land verkennen op het gebied van:
De actuele en historische verbanden met andere plaatsen, regio’s of landen
Het ontstaan en de ontwikkeling van bezienswaardigheden
De achtergrond van feesten en gebruiken in verband met tradities
Wetenschap en cultuur
- Bijzonderheden van de omgeving vaststellen en de betekenis voor de regio uitleggen
Methodecompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Vanuit gegeven vragen belangrijke informatie uit mediabronnen selecteren en gebruiken
- Interviews met ooggetuigen houden om informatie te verzamelen
- Persoonlijke ervaringen van feesten en gebruiken vertellen
- Resultaten van eigen verkenningtochten weergeven (wandeling, excursie, uitstapjes)
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Zelfstandig uit mediabronnen (boeken, kaarten, internet) belangrijke informatie selecteren
en gebruiken
- Door midden van interviews met ooggetuigen aanvullende informatie verkrijgen
- Over verschillende thema’s discussiëren
- Gesprekken en interviews alleen of in groepen voorbereiden, uitvoeren en evalueren
- De invloed van bepaalde aspecten (zoals het leven, transportroutes, bevolkingsdichtheid,
economie) op de regio bespreken
Zelf- en sociaalcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Zich door middel van taal (dialekt) en culturele context in de lokale en regionale
gemeenschap integreren
- Door kennis van eigen thuis nieuwsgierig zijn naar andermans thuis
- Een gevoel van verbondenheid en geborgenheid ontwikkelen
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Eigen aandeel van feesten en gebruiken in de klas inschatten
- Interesse voor het leven vroeger ontwikkelen
- Levensdoelen van mensen respecteren en tollerantie hebben voor hun cultuur
- Een plek, regio of land als zijn plek, regio of land beschouwen als in bijzonderheid en
schoonheid
- In kennis van eigen wereldbeeld de analoge aspecten van het leven van andere mensen
verkennen en daarmee een bewustzijn voor ‘één wereld’ ontwikkelen

Vakspecifieke doelen mens en samenleving
Mens in openbare gemeenschap
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- De school als onderdeel van de openbare gemeenschap herkennen
- Beroepen kennen
- Inzicht in een werkomgeving hebben op gebied van materialen, gereedschappen, machines,
proces en resultaten
- De betekenis van individuele activiteiten in de gemeenschap verklaren
- Belangrijke verkeersregels in overeenstemming met STVO benoemen en zich eraan houden
op het gebied van:
Verkeersdeelname als voetganger
Meerijder in het openbaar vervoer

Verschillende weggebruikers
Verkeersregels bij schoolwegen en in woonomgeving
- Het herkennen van gevaren in het verkeer en nodige voorzorgsmaatregelen treffen
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- De taken van een school beschrijven
- Verklaren van de veranderingen in de wereld door werk, techniek en industrie
- Democratische instellingen benoemen in verband met gemeente en gemeenteraad,
provincieraad en Europees Parlement en landbestuur
- Verscheidene taken democratische instellingen beschrijven op planning/raadpleging en
besluit/uitvoering
- Belangrijke vekeersregels in overeenstemming met STVO benoemen en zich eraan houden
op het gebied van:
Verkeersdeelname als fietser
Situatie inzicht en vooruitziend handelen
Plaatsen voor openbaar vervoer
- Economische en ecologische criteria van verkeersmiddelen zoals prestatie, snelheid,
milieuvriendelijk, kosten en veiligheid inschatten
- Herkennen van gevaar in het verkeer en nodige voorzorgsmaatregelen bij het fietsen nemen
op het gebied van veiligheid, kleding en verkeersveilige fiets
De kinderen kunnen:
- Kinderrechten benoemen en het belang voor de menselijke samenleving uitleggen
Methodecompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Beroepsactiviteiten met elkaar vergelijken
- Zijn veilige weg naar school als voetganger beschrijven
- Het gedrag van weggebruikers observeren
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Verschillende vormen van communiceren toepassen op discussie, debat en argumenteren
- Met de fiets deelnemen aan het verkeer
- Met ecologische en economische criteria verschillende voertuigen vergelijken
Zelf- en sociaalcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Rechten en plichten waarnemen en nakomen
- Werk in ruil voor vrijheid accepteren
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- De naleving van rechten en plichten beoordelen en bespreken
- Werk als onderdeel van het menselijk bestaan accepteren
- Eigen standpunt uitleggen, verdedigen en vertegenwoordigen
De kinderen kunnen:
- Als voetganger en later als fietser gevaren in het verkeer waarnemen en zich aan
verkeersregels houden
- Samenwerken in het verkeer
- Aan sociale regels en normen in het verkeer voldoen
- Met andere verkeersdeelnemers in het verkeer communiceren door lichaamstaal af te lezen
en te gebruiken
- Verkeersgedrag aanpassen aan de verkeerssituatie
Instellingen lokale en regionale gemeenschappen
Vakcompetentie
Het kind leert in de middenbouw:

- Het belang van de politie benoemen en de taken ervan beschrijven
- De politie herkennen (uniform, signalen, voertuig)
- Het belang van de brandweer benoemen en de taken ervan beschrijven
- Hulporganisaties benoemen
- Het gebruik van recreatiemogelijkheden beschrijven
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- De samenwerking tussen politie en brandweer beschrijven
- De taken van hulporganisaties beschrijven en vergelijken
- Het belang van dienstorganisaties analyseren
Methodecompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Bij gevaar door rook, vuur of een ongeval een noodsignaal afgeven
- De evacuatiestappen op school uitvoeren
- In de media specifieke informatie vinden en gebruiken
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Belangrijke regels van noodoproepen weten en deze gebruiken
- Eenvoudige maatregelen van eerste hulp toepassen
- Specifieke informatie selecteren en evalueren
Zelf- en sociaalcompetent
De kinderen kunnen:
- Zichzelf en de omgeving tegen ongeval beschermen
- In gevaarlijke situaties juist handelen
- Ondersteunen van het werk van de politie en de brandweer door verantwoordelijk te
gedragen
- Het werk van organisaties en instellingen waarderen
Individu en media
Vakcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Diverse media benoemen op het gebied van ervaring, werking en gebruik
- Mogelijkheden van verscheidene media voor het leren en vrijetijdsbesteding noemen
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Media beschrijven en vergelijken op het gebied van ontwerp, werking en gebruik
- Mogelijkheden voor veelzijdig media voor het leren en vrijetijdsbesteding beschrijven
- Verschillende intenties van media beoordelen op informatie, entertainment en manipulatie
Methodecompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Spreken over mediagebruik met klasgenoten
- Mediaproducten vanuit een opdracht creëeren en presenteren
- Spreken, gebaren en mimiek bewust gebruiken
Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Omvang en strekking van historische en actuele massamedia onderzoeken en weergeven
- Verschillende vormen van media presenteren (poster, strip, klassekrant, foto-expositie,
interview, hoorspel, video)
Kinderen kunnen:
- Gebruik van media-apparatuur in opdracht gebruiken
- Media voor communicatie, informatie en ontspanning uitzoeken en gebruiken
Zelf- en sociaalcompetent
Het kind leert in de middenbouw:
- Eingen media-ervaring en gewoonten beschrijven

Het kind kan aan het eind van de middenbouw:
- Eigen media-gebruiken overdenken op het gebied van gebruiken, gevaren en tijdsbestek
De kinderen kunnen:
- Mediaberichten begrijpen

Bijlage 5: Uitslag experten-enquête
Een enquête met specifieke vragen voor Jenaplanervaringsdeskundigen, is verspreid onder een
aantal mensen: opleidingsdocentes Jenaplan, Jenaplanspecialist Drenthe, mederwerkers JAS,
voorzitter NJPV en de directeur NJPV. De terug gekregen antwoorden zijn hieronder geformuleerd
tot een antwoord. Daarnaast heb ik nog een gesprek gehad met Hubert Winters, waarvan de
antwoorden hieronder verwerkt zijn.
1 Hoe moeten kinderen (ook tijdens het proces) inzicht krijgen in de doelen die ze willen behalen tijdens
stamgroepwerk?
Kinderen moeten zelf deze doelen opstellen voorafgaand aan het werken, om een start te kunnen
maken. Na elke werkperiode vindt een evaluatie/reflectiekring plaats waarin wordt geconstateerd
wat deze werkperiode geleerd is en wat kinderen nog willen leren. Stamgroepleiders stellen globaal
de doelen op, maar kinderen maken deze specifiek. Het is belangrijk dat ze tijdens het proces zicht
houden op de doelen. Ze krijgen inspiratie van elkaar. Leren is een proces en de stamgroepleider is
de procesbegeleider/regisseur.
2 Hoe krijgt de stamgroepleider inzicht in de doelen die behaald worden tijdens stamgroepwerk?
Door een evaluatiekring te maken, kan de stamgroepleider op de hoogte gesteld worden van de
behaalde doelen. Maar dit kan ook tussendoor gedaan worden. De stamgroepleider gaat dan bij een
groepje zitten en noteert wat gesproken is op een procesblad of doelstellingenbad. Dit moet door de
stamgroepleider goed georganiseerd worden. Het gaat bij stamgroepwerk niet alleen om de
kerndoelen en leerlijnen, maar ook om de specifieke doelen die bij de school horen.
3 Hoe kun je cursussen op niveau organiseren voor kinderen van verschillende werkgroepjes?
Cursussen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Er kan een cursus gegeven worden op
cognitief niveau, belangstellingsniveau of onderwerp. Voorafgaand aan de cursus inventariseert de
stamgroepleider waar kinderen behoeften aan hebben. Kinderen kunnen zelf goed aangeven wat ze
nodig hebben en wie ze dat kan bieden. De stamgroep moet vooral elkaar helpen. Oudere kinderen
kunnen cursussen geven aan jongeren, maar dit moet niet een vaste gewoonte worden. Soms heeft
een jonger kind ergens meer kennis over.
4 Hoe moeten de groepen bij stamgroepwerk gevormd worden?
Groepen moeten samengesteld worden op basis van interesse of gezamenlijk gestelde doelen.
Vooral belangrijk is dat kinderen hun eigen groepjes samenstellen.
5 Hoe kunnen kinderen rollen binnen hun groepje tijdens stamgroepwerk vervullen op hun eigen niveau?
In overleg met de kinderen kan geconcludeerd worden of kinderen doen wat verwacht wordt en of
kinderen rollen op hun niveau uitvoeren.
6 Hoe kunnen kinderen talenten die ze hebben, benutten tijdens stamgroepwerk in hun groepje?

Het is belangrijk om talenten van kinderen uit te spreken. Kinderen moeten trots zijn op de talenten
die ze bezitten en er mee ‘te koop’ lopen. Niet tijdens alle projecten komt dit tot uiting!
7 Wat moet geregistreerd worden bij de stamgroepwerk wat betreft wereldoriëntatie?
De stamgroepleider moet zicht hebben op het aanbod, het proces en de opbrengsten. Volg met vlag
en wimpel, maar hou het simpel! Hiervoor moet de stamgroepleider functionele vormen kiezen. Het
is belangrijk dat de kinderen weten waar op gelet wordt bij het stamgroepwerk. Ze kunnen daar
gaandeweg het proces steeds vaker op reflecteren met zichzelf, een ander kind of met de
stamgroepleider.
8 Waar moet een registratiemodel voor wereldoriënterende doelen aan voldoen?
Er moet duidelijk zijn voor wie je registreert. Persoonlijke doelen moeten geformuleerd kunnen
worden. Maar het moet vooral eigentijds, modern, creatief, overdraagbaar en stimulerend zijn.
Ook moet er een variatie zijn tussen het wat moet en de vrije ruimte. Voor het registratiemodel moet
gebruik worden gemaakt van dat wat er al is en dat wat ingebracht kan worden in samenspraak met
de collega’s.

Bijlage 6: Observatieformulieren stamgroepwerk
Aan de hand van deze observatieformulieren zijn de projecten van februari tot mei bekeken bij de
Untergruppen van de Kaleidoskop Schule. De observatieformulieren laten zien dat de projecten
verschillend georganiseerd worden. Er wordt niet telkens op dezelfde aandachstpunten bij het
organiseren van een project gelet.

Project Freies Thema
Uitdagen
De stamgroepleider introduceert het nieuwe thema door gebruik van
gesprek, spel, werk of viering.
Kinderen raken verwonderd over het nieuwe thema.
De stamgroepleider heeft de introductie goed voorbereid.
De kinderen nemen de leiding over.
Vragen
Er wordt gevraagd wat de groep wil weten.
Er wordt gevraagd wat de groep al weet.
Er wordt geconcludeerd of de groep genoeg weet of meer kan weten.
Er wordt gevraagd wat voor informatie enz. de groep nodig heeft.
Er wordt gevraagd hoe de groep aan informatie kan komen.
Organisatie
A.d.h.v. de vragen van kinderen wordt het onderwijs vormgegeven.
Groepsindeling wordt gekozen aan de hand van de vragen van kinderen.
De doelen worden gesteld aan de hand van de vragen van kinderen.
Voorafgaand aan een cursus inventariseert de stamgroepleider waar de
kinderen behoeften aan hebben.
Werk
De stampgroepleider doet zelf mee.
De stamgroepleider betrekt iedereen bij de discussie.
De stamgroepleider zorgt dat de kinderen ervaren.
De stamgroepleider zorgt ervoor dat de kinderen ontdekken.
De stamgroepleider zorgt ervoor dat de kinderen onderzoeken.
De stamgroepleider organiseert curussen voor kinderen die daar
behoefte aan hebben.
De stamgroepleider gaat in gesprek met groepen om te kijken of de
doelen behaald worden.
Presentatie
De kinderen kiezen zelf een presentatievorm uit.
De stamgroepleider controleert of de kinderen presenteren wat anderen
van hen kunnen leren.
De presentatievorm hangt af van het thema en wat ontdekt is.
Registreren
De kinderen registreren de antwoorden op de leervragen.
De kinderen registreren wat er in de groep is gebeurd en wat ze daarvan
geleerd hebben.
De ontwikkeling is zichtbaar gemaakt door de kinderen.
Verantwoorden
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De groepsleider kan verantwoorden hoe de kinderen zijn voorafgestelde
doelen behaald hebben.
De stamgroepleider heeft tijdens het project zicht op het aanbod, proces
en de opbrengsten.
De stamgroepleider registreert wat de kinderen leren in het proces.
Doelen zijn globaal door stamgroepleiders vastgesteld, maar kinderen
hebben ze specifiek gemaakt.

Schulprojektwoche
Uitdagen
De stamgroepleider introduceert het nieuwe thema door gebruik van
gesprek, spel, werk of viering.
Kinderen raken verwonderd over het nieuwe thema.
De stamgroepleider heeft de introductie goed voorbereid.
De kinderen nemen de leiding over.
Vragen
Er wordt gevraagd wat de groep wil weten.
Er wordt gevraagd wat de groep al weet.
Er wordt geconcludeerd of de groep genoeg weet of meer kan weten.
Er wordt gevraagd wat voor informatie enz. de groep nodig heeft.
Er wordt gevraagd hoe de groep aan informatie kan komen.
Organisatie
A.d.h.v. de vragen van kinderen wordt het onderwijs vormgegeven.
Groepsindeling wordt gekozen aan de hand van de vragen van kinderen.
De doelen worden gesteld aan de hand van de vragen van kinderen.
Voorafgaand aan een cursus inventariseert de stamgroepleider waar de
kinderen behoeften aan hebben.
Werk
De stampgroepleider doet zelf mee.
De stamgroepleider betrekt iedereen bij de discussie.
De stamgroepleider zorgt dat de kinderen ervaren.
De stamgroepleider zorgt ervoor dat de kinderen ontdekken.
De stamgroepleider zorgt ervoor dat de kinderen onderzoeken.
De stamgroepleider organiseert curussen voor kinderen die daar
behoefte aan hebben.
De stamgroepleider gaat in gesprek met groepen om te kijken of de
doelen behaald worden.
Presentatie
De kinderen kiezen zelf een presentatievorm uit.
De stamgroepleider controleert of de kinderen presenteren wat anderen
van hen kunnen leren.
De presentatievorm hangt af van het thema en wat ontdekt is.
Registreren
De kinderen registreren de antwoorden op de leervragen.
De kinderen registreren wat er in de groep is gebeurd en wat ze daarvan
geleerd hebben.
De ontwikkeling is zichtbaar gemaakt door de kinderen.
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Verantwoorden
De groepsleider kan verantwoorden hoe de kinderen zijn voorafgestelde
doelen behaald hebben.
De stamgroepleider heeft tijdens het project zicht op het aanbod, proces
en de opbrengsten.
De stamgroepleider registreert wat de kinderen leren in het proces.
Doelen zijn globaal door stamgroepleiders vastgesteld, maar kinderen
hebben ze specifiek gemaakt.

‘Natur entdecker’
Uitdagen
De stamgroepleider introduceert het nieuwe thema door gebruik van
gesprek, spel, werk of viering.
Kinderen raken verwonderd over het nieuwe thema.
De stamgroepleider heeft de introductie goed voorbereid.
De kinderen nemen de leiding over.
Vragen
Er wordt gevraagd wat de groep wil weten.
Er wordt gevraagd wat de groep al weet.
Er wordt geconcludeerd of de groep genoeg weet of meer kan weten.
Er wordt gevraagd wat voor informatie enz. de groep nodig heeft.
Er wordt gevraagd hoe de groep aan informatie kan komen.
Organisatie
A.d.h.v. de vragen van kinderen wordt het onderwijs vormgegeven.
Groepsindeling wordt gekozen aan de hand van de vragen van kinderen.
De doelen worden gesteld aan de hand van de vragen van kinderen.
Voorafgaand aan een cursus inventariseert de stamgroepleider waar de
kinderen behoeften aan hebben.
Werk
De stampgroepleider doet zelf mee.
De stamgroepleider betrekt iedereen bij de discussie.
De stamgroepleider zorgt dat de kinderen ervaren.
De stamgroepleider zorgt ervoor dat de kinderen ontdekken.
De stamgroepleider zorgt ervoor dat de kinderen onderzoeken.
De stamgroepleider organiseert curussen voor kinderen die daar
behoefte aan hebben.
De stamgroepleider gaat in gesprek met groepen om te kijken of de
doelen behaald worden.
Presentatie
De kinderen kiezen zelf een presentatievorm uit.
De stamgroepleider controleert of de kinderen presenteren wat anderen
van hen kunnen leren.
De presentatievorm hangt af van het thema en wat ontdekt is.
Registreren
De kinderen registreren de antwoorden op de leervragen.
De kinderen registreren wat er in de groep is gebeurd en wat ze daarvan
geleerd hebben.
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De ontwikkeling is zichtbaar gemaakt door de kinderen.
Verantwoorden
De groepsleider kan verantwoorden hoe de kinderen zijn voorafgestelde
doelen behaald hebben.
De stamgroepleider heeft tijdens het project zicht op het aanbod, proces
en de opbrengsten.
De stamgroepleider registreert wat de kinderen leren in het proces.
Doelen zijn globaal door stamgroepleiders vastgesteld, maar kinderen
hebben ze specifiek gemaakt.
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Bijlage 7: Projectboek ‘Regionale Produkte’

Ziel 1:

Woran erkennt man den Grundstoff?

Ziel 2:

Was kann aus dem Grundstoff hergestellt werden?

Ziel 3:

Maschinen und Werkzeug kennen lernen

Ziel 4:

Schritt für schritt zum Endprodukt

Planung Lehrer
Neugierig machen
- Thüringer Produkte mitnemen
- Ausflug Kahla Porzellan
Fragen
- Fragenblatt einfüllen nach Ausflug
- Fragenblatt besprechen und groupen vormen
Organisation
- Blatt ‘Ein Plan machen’ erklären
- Kindern füllen zusammen das Blatt ein
Arbeit
- Blatt ‘In Stichpunkten die Forscherfrage beantworten’ erklären
- Kindern füllen das Blatt ein
- Wir fangen an in einen Kreis und enden auch in einen Kreis
Präsentation
- Das Blatt ‘Präsentation’ erklären
- Die Kindern wählen ein präsentationsform die auf das Blatt steht
- Die Kindern bereiten die Präsentation vor
Bewerten
- Das Blatt ‘Selbsteinschätzung’ erklären
- Die Kindern schätzen selbst allein ein wie sie gearbeitet haben

Fragen
Was fande ich an dem Ausflug spannend?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ziel

Was weiβ ich schon über das
Thema?

Worüber will ich mehr wissen?

Ziel

Was weiβ ich schon über das
Thema?

Worüber will ich mehr wissen?

Unser Plan
Unsere groβe Forscherfrage:

_____________________________________________
_____________________________________________
Diese Schritte mache ich oder machen wir:
1)
2)
3)

Informationen
suchen
Bucher/Texte lesen

6)

Wichtige
Informationen
unterstreichen
In Stichpunkten die
Forscherfrage
beantworten
Eine
Präsentationform
auswählen und
ausarbeiten
Präsentation

7)

Selbsteinschätzung

4)
5)

Uber?
Wo?

In Stichpunkten die Forscherfrage
beantworten
Das habe ich/wir herausgefunden:

Haben wir eine Antwort auf unsere Forscherfrage
gefunden?
Ja

Nein

Ja

Nein

Hast du durch den gelesenen Text neue Ideen
bekommen?
Ja

Nein

Konntest du das Ergebnis in eigenen Worten erklären?
Ja

Nein

So könnte es
weitergehen:

Hast du den gelesenen Text verstanden?

Ich suche andere Texte
Ich suche etwas anderes was mir hilft (Film,
Computer)
Ich suche mir Hilfe
Ich veränder mein Ziel

Wie bin ich zu dem Ergebnis gekommen?

Präsentation
Für diese Präsentationsform haben wir uns entschieden:

Triaramas und
Quadrarama

Das geht so aussehen:

Mini-Museum
SchukartonFilm
Guckkasten
Patchwork
Aufstelbilder
Flipp-Flapps
Faltbücher
Würfel
Tabelle
Diagramme
.......................

Meine aufgabe für die Vorbereitung der Präsentation ist:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Selbsteinschätzung
Habe ich mein Ziel erreicht? ________________________________Weil,...

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________
So hat unser Plan geklappt:
Informationen
suchen
Bucher/Texte lesen

weil, …

Wichtige
Informationen
unterstreichen
In Stichpunkten die
Forscherfrage
beantworten
Eine
Präsentationform
auswählen und
ausarbeiten
Präsentation

weil, …

Selbsteinschätzung

weil, …

Zusammenarbeit

weil, …

weil, …

weil, …
weil, …

weil, …

Das sagt meinen Lehrer:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Bijlage 8: Observatieformulier projectboekje
Samen met de stamgroepleider van deze groep hebben we het project geëvalueerd. Bijna alle criteria
zijn meegenomen bij het organiseren van het project. Maar door het moeilijke thema en de weinige
informatie die te vinden was, zijn sommige punten niet goed in uitvoering gekomen.

Bijlage 9: Beoordeling kinderen
Reflectie kinderen
De kinderen hebben in hun projectboekje het fomulier ‘Selbsteindschätzung’ ingevuld, waaruit ik kon
concluderen hoe ze zelf het project hebben beleeft. Over het algemeen waren de kinderen erg
tevreden: datgene dat doorgestreept is, is hun antwoord.

Reflectiekring
Om het project ‘Regoniale Produkte’ af te sluiten, heb ik een reflectiekring met de kinderen
gehouden. De volgende stellingen werden in de kring gevraagd en door de kinderen beantwoord met
een duim. De duim omhoog is goed en hoe meer hij naar beneden zakt, hoe ontevredener het kind
was.
De stamgroepleider heeft het thema zo geïntroduceerd, dat ik verwonderd en nieuwsgierig werd.
De kinderen vonden de
introductie van het thema
leuk. Ook de excursie
vonden ze leuk, maar erg
vermoeiend. Ze begrepen
niet alles. Ze zijn daarom
misschien ook niet allemaal
tevreden. Ze hadden
vragen, maar het was een
lastig onderwerp voor de
kinderen om erg
verwonderd te raken. De
inschatting die ze hier
gedaan hebben vonden
mijn mentor en ik wel heel
negatief. Ze waren zeker
verwonderd toen ze uit de
fabriek kwamen en hadden
vragen.
Het werd mij duidelijk wat ik over het thema wist en wat ik er nog over leren kon.
Het was een lastig en niet
erg concreet onderwerp
voor de kinderen. Toch
hebben ze hier te
negatieve antwoorden
gegeven. Uit de boekjes
blijkt dat ze voorkennis
hadden over het
onderwerp en dat ze ook
vragen konden bedenken
bij de doelen. We hadden
dit schema en de vragen
beter nog kunnen
bespreken. Dan werd voor
de kinderen duidelijker wat
ze over het onderwerp nog
konden leren.

Ik wist aan welk doel ik werkte.
De kinderen wisten niet
aan welk doel ze werkten.
Het was lastig om de
kinderen duidelijk te
maken met welk doel ze
bezig waren. Dit had bij het
bespreken van het
vragenschema beter
uitgelegd moeten worden.
De groepsindeling was
voor de kinderen dan ook
duidelijker geweest, als
teruggekoppeld kon
worden aan de doelen.
Daarbij had, bij het stellen
van deze vraag, misschien
ook even herhaald moeten
worden wat een doel
precies is. De meeste
kinderen hebben in het boekje wel geschreven of ze hun doel behaald hebben of niet.
Ik was in een groep ingedeeld, waar we allemaal hetzelfde doel wilden behalen.
De kinderen waren
grotendeels tevreden over
de groepjes, maar aan het
begin was niet duidelijk
wat ze uit moesten zoeken.
Ze zijn in overleg gevormd,
omdat ze ongeveer
dezelfde vraag hadden.
Toen ze vervolgens een
gezamenlijke vraag
moesten bedenken, liepen
ze vast. Hierdoor was het
doel voor de hele groep
niet duidelijk. Uiteindelijk
hebben ze toch met zijn
allen een vraag bedacht en
deze uitgewerkt.

Ik heb dit project zelf wat onderzocht en geleerd.
De kinderen hebben zelf
uit een tekst informatie
gehaald en hier de vraag
mee beantwoord. Omdat
er weinig informatie voor
kinderen te vinden was,
hebben we een cursus voor
de kinderen georganiseerd,
waarin de kinderen hun
eigen tekst maakten.
Hierdoor konden ze een
nieuwe vraag bedenken en
het antwoord uit de tekst
zoeken. De kinderen
hebben na deze cursus
goed in de groep
samengewerkt.

We hebben zelf een presentatie uitgezocht en uitgewerkt.
De kinderen hebben zelf
een presentatievorm uit
het boekje uitgezocht.
Hiermee hebben ze een
presentatie gemaakt, wat
ze ontzettend goed gedaan
hebben. Ook het
presenteren hebben ze
goed gedaan. Ze hebben
niks voorbereid, maar
verteld wat ze uitgezocht
hebben.

We hebben zelf vragen geformuleerd waar we een antwoord op gevonden hebben.
De kinderen hebben zeker
zelf een vraag
geformuleerd waar ze een
antwoord op gevonden
hebben. Eerst hadden ze
een andere vraag, maar er
was weinig informatie voor
kinderen over dit
onderwerp te vinden. Ze
konden hun vraag niet
beantwoorden. Nadat er
een cursus gegeven was,
waarin de kinderen
informatie gekregen
hadden, konden ze een
nieuwe vraag formuleren
die ze nu beantwoorden
konden.

Ik heb het gevoel dat ik mijn eigen project georganiseerd heb.
Niet alle kinderen hebben
het gevoel dat ze zelf veel
gedaan hebben. Maar toch
konden de
stamgroepleiders zeggen
dat de kinderen ontzettend
veel zelf gedaan hebben.
De kinderen hebben
misschien hun eerste vraag
niet beantwoord, maar dat
bleek onmogelijk, omdat er
geen kinderteksten te
vinden waren. De kinderen
hebben, nadat we
informatie gegeven
hebben, zelf het project
voortgezet en eigen vragen
beantwoord.

