
“Álles is verbonden met elkaar tijdens het project, alle vakken hebben een functie in het 
proces. Er zijn geen losse eilandjes meer.”  

“De leerlingen snappen waar ze mee bezig zijn en hebben niet door dat ze leren.” 
  
“Dankzij of ondanks docentgestuurd onderwijs is het eigenaarschap bij de leerlingen groot.”  

“Doordat ze gaan creëren met de inhoud wordt deze inhoud verankerd in de leerling.” 

“Voorkennis activeren: aanhaken bij wat er al in hun brein zit blijkt heel erg belangrijk.” 

“Kaders zijn niet erg. Terug naar de kaders!! Dan voel je je vrij om te experimenteren.” 

“Onderwijs moet leven om ervan te leren.” 

“Zélf onderwijs ontwerpen vanuit doelen zet leerkrachten weer in hun vakmanschap.“ 

“Als we nú een geïntegreerde methode aanschaffen zou het kunnen dat deze methode weer 
centraal komt te staan in plaats van mooi onderwijs.”  



Stapsgewijs op weg naar 

leerlinggestuurd onderzoekend leren 

Conferentie KWTO & Kunstcircuit Deventer, 7 november 2019

Huub van de Wal, Directeur BS de Vijf-er in Deventer 
Karin Kotte, trainer cultuureducatie en onderzoekend leren 



Huub van de Wal, directeur de Vijf-er Deventer



Karin Kotte, trainer cultuureducatie en onderzoekend leren 
www.kunstedu.nl 



"We zijn niet uit de leerkuil gekomen." 

Huub van de Wal



“Er was ongemak tijdens de training. De 
leerkrachten waren geen eigenaar van wat ze 

aan het doen waren.”

Karin Kotte



“Hoe kan ik leerkrachten op hun  
eigen niveau laten oefenen?” 

Karin Kotte



Onderzoekend leren 

Confrontatie 

Verkennen 

Opzetten experiment 

Uitvoeren experiment 

Concluderen 

Communiceren 

Verdiepen/verbreden

Ontwerpend leren 

Probleem constateren 

Verkennen 

Ontwerpvoorstel maken 

Prototype maken 

Testen en bijstellen 

Communiceren 

Verdiepen/verbreden

Creatief denken  

en handelen, SLO 

Probleemstelling 

Oriënteren 

Onderzoeken 

Uitvoeren 

Evalueren 

Vo o r b e e l d e n  v a n  p ro c e s s e n  

i n  h e t  o n d e r w i j s

Beeldend onderwijs 

Probleemstelling 

Beschouwen 

Onderzoeken 

Werkwijze 

Constant reflecteren 



Het gemeenschappelijke…. 



PRODUCTGERICHT PROCESGERICHT VRIJE DIDACTIEK

Z
E

L
F

S
T

U
R

IN
G

 L
E

E
R

L
IN

G

R
E

S
U

L
T

A
A

T
G

E
R

IC
H

T
O

N
D

E
R

Z
O

E
K

E
N

D

DE 6 NIVEAUS VAN PROCESGERICHTE DIDACTIEK PGD6

©
 2

0
1

9
 K

a
r
in

 K
o

t
t
e

  
  
w

w
w

.k
u

n
s
t
e

d
u

.n
l

VOLLEDIG ONGESTUURD

RESULTAATGERICHT ONDERWIJS

VOLLEDIG GESTUURD

RESULTAATGERICHT ONDERWIJS 1

ENIGZINS GESTUURD

RESULTAATGERICHT ONDERWIJS
GROTENDEELS GESTUURD

RESULTAATGERICHT ONDERWIJS 2

DOCENTGESTUURDE

PROCESGERICHTE LESSEN3

DOCENTGESTUURD

THEMATISCH ONDERWIJS4

THEMATISCH ONDERWIJS

MET GEDEELDE STURING
5

LEERLING-GESTUURD

THEMATISCH ONDERWIJS6



Verklank het verhaal over de route van het 

stukje appel dat ingeslikt wordt. Maak hiervan 

een muziekstukje waarin je aan de 

klankbeelden, stilte-momenten en herhalingen 

kunt horen wat er tijdens de route /

spijsvertering gebeurt?

Voorbeeld betekenisvolle opdracht ontwikkeld in een training Niveau 4 

Ontwerp samen een docentgestuurd verdiepend onderzoekend proces…… 



www.kunstedu.nl

Hoe laat je de leerlingen dit onderwerp beleven met meerdere zintuigen? 
Welk stukje wereld moeten de leerlingen onderzoeken om deze opdracht te kunnen maken (kennis)? 
Wat moeten de leerlingen kúnnen om deze opdracht te kunnen maken? 
Wat of wie buiten de school kan helpen met het onderzoeken van deze kennis en vaardigheden? 
Hoe laat je ze divergent ideeën verzamelen? 
etc.
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Scholen die te snel naar leerling-sturing gaan nemen het risico dat ze tijdens een proces in de 
groep of een tijdje na het implementatietraject terugvallen naar resultaatgericht onderwijs.



Hoe kunnen scholen met dit model aan de slag gaan? 

Karin: ’Het is niet mijn ambi0e om alle scholen naar niveau 6 te krijgen, 

daar gaat dit model niet over. Het model is bedoeld als spiegel en helpt 

bij het maken van bewuste keuzes, passend bij de visie van de instelling, 

de doelgroep en de competen0es van het team. Het is een instrument 

om met elkaar in gesprek te gaan over: 

•Waar staan we nu? En/of wat is de reden dat het nu zo gaat? 

•Welke ambi0e hebben we op schoolniveau voor de toekomst?  

•Welke ambi0e hebben we op schoolniveau binnen een CmK- traject of 

traject voor onderzoekend leren? 

•Welke ambi0e heeG de individuele leerkracht binnen dit traject? De 

leerkracht kan in zijn eigen zone van naaste ontwikkeling werken en 

blijG eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. 

Citaat uit artikel ‘De zes niveaus van procesgericht onderwijs’, door Marian van Miert, LKCA. (Wordt binnenkort 

gepubliceerd door Rijnbrink Overijssel. Link komt op website www.kunstedu.nl.)



Voorbeeld niveau 4 Roemeinse tijd 
Bovenbouw BS de Vijf-er Deventer



BS de Vijf-er Deventer



BS de Vijf-er Deventer



Voorbeeld niveau 4 project ‘Schokland’ 

 X-tuur, zelfsturend voortgezet onderwijs



Scholieren gaan 

werelderfgoed 

Schokland op de kaart 

zetten voor het toerisme



Aanleiding 

Schokland, een voormalig eiland in de Zuiderzee,  is een bijzonder stukje Nederland. 
Het is het eerste stuk van Nederland dat op de Werelderfgoedlijst is komen te staan, 
echter, het trekt nog weinig toeristen.  

Cultuurbedrijf, de eigenaar van Schokland, heeft de ambitie om binnen 3 jaar het 
dubbele aantal toeristen te trekken. Amsterdam en Giethoorn willen er iets minder, dus 
daar ligt een kans. 

Hoe breng je de toerist naar Schokland? 
====== 

Betekenisvolle opdracht 

Maak een (marketing)plan op regionaal en landelijk niveau en pr producten om 
Schokland op een positieve, aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen. Zo 
aantrekkelijk dat zowel volwassenen als kinderen nieuwsgierig en geactiveerd worden 
om Schokland te gaan bezoeken.  

Zorg dat je de geschiedenis en de verhalen van Schokland verwerkt. Het is meer dan 
attractief, het gaat ook om de verdieping in wat en wie Schokland is. 



Over de startactiviteiten door Suzan van Eerdt, docent X-tuur 
 https://nl-nl.facebook.com/xtuur/videos/2350958481682136/

(De leerlingen gaan o.a. maken:  
prentenboek voor groep 4 - speurtocht voor groep 7 - vlog over Schokland)



Ontwerpen projecten: 
Brainstorm, kerndoelen koppelen, kansen voor kunstzinnige 
opdrachten, voor externe samenwerking, betekenisvolle opdracht 
formuleren, vakinhouden bepalen, startactiviteit, gast in de klas/ uitjes, 
leerdoelenboekje, proces samenstallen, collega’s inzetten…..etc.



Bij een project zit een 
leerdoelenboekje op 
leerlingniveau omschreven. 
Hiermee kunnen de leerlingen 
grip krijgen op wat ze leren.



Door niveau 3 en 4 te ervaren en erop te reflecteren met 
de leerlingen leren zowel leerkrachten als leerlingen wat 
nodig is voor niveau 5: zelfsturend onderzoekend leren. 

Ook de leerkracht heeft een zône van naaste ontwikkeling.




