
 

 

Workshop1, Theo Wildeboer 

Verdieping 1e sleutel 

Titel 

Voor focus in de les is een scherp lesdoel een 

must.  

‘De 'hoe-vraag’ centraal’. 

Inhoud: 

Voor focus in de les is een scherp lesdoel een 

must. Dat lijkt misschien een open deur, maar 

toch is het minder eenvoudig dan het lijkt.  

In een scherp lesdoel staat namelijk de 'hoe-

vraag’ centraal of beter gezegd: de vaardigheid 

die in stapjes wordt aangeleerd en (als het goed 

is) aan het einde van de les altijd wordt 

geëvalueerd.  

Een les beginnen zonder een uitgewerkte 'hoe-vraag’ leidt vaak tot impliciet instructie, 

terwijl expliciete instructie veel effectiever is voor hoge leeropbrengsten. In deze 

praktische workshop kijken we daarom naar voorbeelden van goed geformuleerde 

lesdoelen (filmpjes), we werken enkele ‘hoe-vragen’ uit en laten zien hoe je lesdoelen op 

een speelse manier kunt evalueren. Natuurlijk hebben we het ook over ‘uitdagende 

lesdoelen, het belang van het betekenisvol maken van lesdoelen voor leerlingen 

(motivatie) en de voorkennis die leerlingen wel/niet hebben met betrekking tot het lesdoel 

en wat je daarmee aan moet. 

 

 

 

 

Workshop 2, Frank Groot 

Verdieping 2e sleutel 

Titel: 

Effectief en coöperatief leren; wat zegt het brein?  

‘Strategieën voor beter leren en beter onthouden, wat werkt?’ 

Inhoud: 

In deze workshop zetten we verschillende wetenschappelijke 

inzichten over het functioneren van de hersenen uiteen met als doel 

om de kwaliteit van het onderwijsaanbod te vergroten. Hoe stem je jouw 

leerkrachtgedrag af op de diverse leerstrategieën van leerlingen en welke factoren 

hebben een essentiële invloed op de mate waarop leerlingen effectief leren? Hoe maak je 

een leeractiviteit effectiever met specifieke leerdoelen als uitgangspunt? 

Doel van de workshop: 

• D.m.v. breinkennis het onderwijsaanbod effectiever organiseren en afstemmen op 
de manier waarop kinderen leren 

• Doelgericht leerdoelen zichtbaar maken en op coöperatieve en effectieve wijze 
behalen met aandacht voor verschillen 

• Tips en handvatten om voorschrijvende lessen om te buigen in effectieve, 
uitdagende, leerzame en leuke activiteiten 



 

 

 

Workshop 3, Esther van Wageningen www.rheset.nl 

Verdieping 3e sleutel 

Titel: 

Kraken alle hersenen?  

‘Activerende didactiek om kinderen optimaal te betrekken bij 

je les.’ 

Inhoud: 

In deze workshop gaan we actief aan de slag met allerlei soorten opdrachten. Deze 

opdrachten gaan we in de workshop ook direct evalueren, gericht op het onderwerp 

betrokkenheid. Wanneer was jij wel betrokken en wanneer niet? Wat waren hierbij 

succesvolle ingrediënten en interventies? 

Doel van de workshop: 

• Aan het einde van deze workshop heb jijzelf ervaren wanneer je wel en niet actief 

betrokken was 

• Aan het einde van deze workshop ben je je (nog meer) bewust van wat actieve 

betrokkenheid nu eigenlijk is 

• Aan het einde van deze workshop heb je inzichten gekregen over factoren die de 

actieve betrokkenheid positief dan wel negatief stimuleren 

 

 

 

 

Workshop 4 , Gert van Tol www.emfusio.nl  

Verdieping 4e sleutel 

Titel: 

Je hebt maar één paar handen! 

‘Afstemming, hoe zorg je er dan voor dat je recht doet 

aan verschillen?’ 

Inhoud: 

De 4de van de ‘Vier Sleutels’ noemen we AFSTEMMING. 

Jouw klas bestaat uit een diversiteit van leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften. 

Maar, jij hebt maar één paar handen! En hoe zorg je er dan voor dat je recht doet aan 

verschillen, afstemt op basis van verschillende leerdoelen en je differentiatie op een 

efficiënte wijze organiseert.  

Doel van de workshop: 

In deze workshop gaan we op zoek naar een gezamenlijke taal en bespreken we 

mogelijkheden om ook voor deze sleutel het beste uit jezelf en de kinderen te halen. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rheset.nl&data=01%7C01%7CI.Boonstra%40hsn-scholen.nl%7C2dede08edb8f4b0bf40108d74c9cfc34%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1&sdata=Nr94kTrDQmUTbwwRxMImd85%2B33WoBpX3XQExoCdF5L4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.emfusio.nl%2F&data=01%7C01%7CI.Boonstra%40hsn-scholen.nl%7C65ee08cc0df3420b821008d74c9bc25d%7C8b2a5a3c02584743abfff4567f2d388c%7C1&sdata=dEMVSdKVyQeazflM1tIS6cyYkzos6yI5VlRlgubj95o%3D&reserved=0


 

Workshop 5, Anita van Hoef   

Verdieping van de vier sleutels in groep 1 en 2 

 

Titel: 

Jonge kinderen, zelf doen…eigen manier van leren! 

‘Hoe passen daar de 4 sleutels bij?’ 

Inhoud: 

Jonge kinderen hebben hun eigen manier van leren. Hoe 

passen daar de 4 sleutels bij? Tijdens deze workshop willen 

we met elkaar als onderbouwleerkrachten nadenken over de vertaalslag van de 4 sleutels 

naar het onderwijs in groep 1 en 2. Na een korte opfrisser over het leren van kleuters 

gaan we met elkaar in gesprek hoe we dat vormgeven op de werkvloer.  

Doel van de workshop: 

• Hoe leren kleuters? Wat is voor hen het meest effectief? 

• OGW = opbrengstgericht spelen in de onderbouw. Wat vraagt dat van jou als 

leerkracht? 

• De rol van de professional in spel. 

Tijdens deze workshop willen we elkaar inspireren en delen we praktijkvoorbeelden met 

elkaar. Dus heb jij wat waardevols om te delen? Neem dit mee! 

  

 

Workshop 6, Marriet Varenkamp en Jelle Rommes  

Verdieping van de vier sleutels met buitenlessen 

 

Titel: 

Nice to meat you outdoor! 
 

Inhoud: 

Tijdens een inspirerende buitenworkshop, gaan we de vier sleutels 
toepassen om een verrukkelijke, verantwoorde en (h)eerlijke les te 
bereiden. Dit doen we door de juiste technieken, gereedschappen, 
eerlijke producten en goede afstemming toe te passen. 
 
Denk aan passende kleding en stevige schoenen. 
 

Doel van de workshop: 

Met deze workshop doe je ideeën op om buiten je comfort zone 

onderwijs te geven 


