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Apolline Mol is de eigenaar van de onderneming APOlearn. APOlearn
biedt, voornamelijk individuele, begeleiding en coaching aan kinderen
uit het basis- en voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch en omgeving.
Deze begeleiding is gericht op vakinhoudelijk gebied,
taakaanpak/werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Daarnaast biedt APOlearn workshops aan gericht op persoonlijke
ontwikkeling. Een kind groeit dankzij APOlearn op zowel schoolgebied
als op persoonlijk vlak! De begeleiding van APOlearn zorgt er namelijk
voor dat een kind handvatten krijgt voor de rest van zijn school- en
werkende leven en dat een kind lekker in zijn vel zit! Dat gun je toch elk
kind?

Vraag Apolline: Waar haak je op aan? Waarom heb je gekozen voor
deze ronde?
De eerste deelnemer geeft aan: Je holistische gedachtengoed deel ik
heel erg, het niet uitsluiten van andere ideeën. Ik pas het zelf toe in de
les, het één hoeft het ander niet uit te sluiten.
Een andere deelnemer geeft aan: Tweeledig, VO/MBO en het sociale. Ik
mis het docentschap enorm, het vuur zien te vinden waar zij warm van
worden. Ik maak me zorgen waar we bezig zijn met leerlijnen,
achterstanden en actieve werkvormen. Zorgen maken over sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen, hier word ik droevig van. Wat
is jouw missie met jouw onderneming en wat hoop je te bereiken met je
bedrijf?
Nog een andere deelnemer geeft aan: Jongerenwerk in de stad
(PowerUp). Alle activiteiten zijn gericht op drie pijlers, talentontwikkeling
haak ik op aan. Hoe de buitenwereld naar de scholen te trekken en
andersom?
Een ander geeft aan: vorig jaar afgestudeerd, zelf aan het zoeken welke
richting ik op ga ook door corona. Ik merk dat er veel vanuit hokjes wordt
gedacht, nieuwsgierig naar het holistische. Hoe pak je alles aan?   
Anderen geven aan vooral de sociaal emotionele ontwikkeling van de
kinderen belangrijk te vinden en zijn benieuwd naar de aanpak Apolline.

IN DIALOOG OVER

Alles is goed, als het bij je past als kwaliteit of
gevoel

O.L.V.: Apolline Mol (APOlearn) en Camille Smits (OO ‘sH) 
 



IN DIALOOG OVER
Apolline bespreekt haar aanpak aan de hand van een eigen casus
waarbij ze enkele dia’s gebruikt. Tijdens het gesprek komt onderstaande
opmerking aan bod: ‘Alles is goed, als het bij je past als kwaliteit of
gevoel’. Ook legt Apolline haar leerlingen metaforen voor om na te laten
denken wat er bij ze past. Het beklijft dan eerder, die herinnering nemen
ze mee. Het is dan tastbaar. 

Vraag deelnemer: Hulpvraag is boosheid en verdriet, hoe is hij/zij bij jou
terecht gekomen?
De leerkracht en de intern begeleider van de basisschool van de leerling
die gaven aan dat hij niet goed mee kan binnen de klas, en dat hij niet zo
lekker in zijn vel zit. De vergoeding wordt vanuit het Passend Onderwijs
potje betaald. De hulpvraag wordt opgesteld door IB-er en de leerkracht.
Hiermee ga ik dan aan de slag. Ik werk aan verschillende doelen, zowel
vakinhoudelijk en daarnaast aan zijn sociaal emotionele ontwikkeling. 

De jongen stond niet open voor hulp en kwam niet tot leren. Door
succeservaringen is hij gemotiveerd geraakt. Het blijft soms nog lastig,
omdat hij voor zijn gevoel het nog niet goed kan. Omdat hij denkt dat hij
niet slim genoeg is. Hij mag meer vanuit zijn eigen kracht denken. 

Vraag deelnemer: Welke oefening zou jij zelf inzetten bij boosheid?
Ben je boos op jezelf of een ander of allebei? Kinderen die in zichzelf
gekeerd zijn, 25% uit mijn klas heeft iets meegemaakt, dat heeft invloed
op hoe ze zijn. Ze vallen dan vaak stil. Hoe kan je hiermee omgaan? Dat
kinderen zelf een emotie laten zien die ze niet bedoelen. 

Apolline geeft aan dat het belangrijk is de leerlingen de ruimte te geven
die ze nodig hebben. Dat helpt al veel. Je mag het uiten, het benoemen
van het gedrag en emotie ‘ik zie dat je boos bent, ik heb het gevoel dat..’
Het vragen wat een kind nodig heeft is belangrijk. Een oefening kan zijn
dat een leerling het mag uiten: “Waarom ben ik gefrustreerd? Wat zit er
verder in mij?” Vertrouwen is hierin erg belangrijk. 

Ook het deblokkeren is belangrijk. Van blokkeren naar deblokkeren.
Tekenen als een soort escape. Kijken naar wat tekent diegene, wat vindt
hij/zij daar fijn aan, wat zou jij graag willen? Teken eens wat je voelt, wat
je nodig hebt? Dit kan sommige leerlingen erg goed helpen.
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Hilde Kluitmans is werkzaam als begeleider op Wittering.nl in
Rosmalen. Het leren is hier anders georganiseerd dan op een reguliere
basisschool. Er wordt op Wittering.nl gekeken naar talenten van
kinderen en de leerlingen hebben meer eigenaarschap over hoe ze
willen leren. Wat is hun talent en wat vinden ze leuk? De talenten van
de kinderen worden zo verder ontwikkeld en benut. Hilde gaat in
gesprek met de deelnemers over deze visie en hoe dit in de praktijk
werkt. Ze begint met de basis: de voorbeeldfunctie van het team en een
korte beschrijving van de visie van Wittering.nl en waarom dit met
talentontwikkeling te maken heeft. Dan gaat Hilde in gesprek met de
deelnemers en beantwoordt ze vragen. 

Voorbeeldfunctie team                                                                   
Als team ben je een voorbeeld voor talentontwikkeling. Ieder teamlid
heeft zijn of haar eigen talent en bij Wittering.nl zetten ze ook de
talenten van de teamleden op de juiste plekken in. Zo is de organisatie
opgezet. De teamleden, zowel hbo als mbo opgeleid, worden zó ingezet,
dat hun eigen talent het beste tot hun recht komt. Deze indeling is niet
vast, ook teamleden ontdekken soms nog nieuwe talenten. Zo is een
bewegingsspecialist nu vaak werkzaam in de Eurekaruimte, omdat ze zo
inhoudelijk geïnteresseerd is in de kernconcepten. En is een
onderwijsassistente dansspecialiste geworden. 
Hilde zelf is het voorbeeld dat je niet persé goed hoeft te lezen of
rekenen om iets te bereiken. Ze kon niet de Pabo doen, maar door inzet
van haar talenten heeft ze toch haar droombaan in het onderwijs
gevonden en vol passie vertelt ze hierover. 

Leerdoelen bereiken vanuit je talenten. Een kind leert het beste als hij
iets doet wat hem aanspreekt, wat hij leuk vindt. We moeten niet een
kind dwingen om heel de tijd te lezen als hij daar een hekel aan heeft.
Dat demotiveert enorm aldus Hilde. Ze geeft een voorbeeld van een
leerling dat geen zin had in het leren van letters en woordjes, maar wel
heel erg van bewegen houdt. Hilde zette de leerling op een wip, en
steeds als de leerling bovenaan was, mocht die een geflitste letter of
woord lezen. Nu vond hij het wel leuk! 

Wanneer je passie en talent laat samenwerken,
maak je een meesterwerk 

O.L.V.: Hilde Kluitmans (Wittering.nl) en Dorieke Houthuijzen (OO ‘sH) 
 



Als een kind dol is op bouwen en als hij elke dag voor de bouwhoek kiest,
is dat oké. Dan is het aan de teamleden om te kijken waar de interesses
liggen en daar de activiteiten op te baseren. Belangrijk bij Wittering.nl is
dat ze kinderen niet verplichten om iets te doen wat ze niet leuk vinden,
maar dit ombuigen naar een manier die ze wel leuk vinden. Het is niet zo
dat als een kind geen zin heeft, het ook niets hoeft te doen. Iedereen wil
leren, maar leert op een andere manier en heeft eigen talenten. 

Vraag deelnemer: Dit klinkt heel mooi en idealistisch, maar hoe regelt
Wittering.nl dit praktisch? 
Hilde: ‘Bij Wittering.nl werken we met units. Elke unit heeft een eigen
regisseur en begeleiders. Bijvoorbeeld in unit 2 (ongeveer 100 kinderen)
hebben we per dag 1 regisseur en 3 begeleiders. De regisseurs en
begeleiders op school zijn verdeeld over de units. We starten per unit in
een basiskring. De kinderen geven zelf aan wat ze willen doen, in welke
ruimte ze willen werken.‘

Vraag deelnemer: Werkt Wittering.nl met methodes?                                                      
HIlde: ‘Wittering.nl werkt met domeinen en ontwikkellijnen bij taal en
rekenen, maar deze methode is niet het doel. We werken niet de
methode door van voor naar achteren, maar kijken naar wat past bij het
kernconcept én bij het niveau van het kind. Bij de start van een
kernconcept hebben we als team een studiedag: Er is dan tijd om te
spelen (ja, het team speelt dan ook) en het kernconcept te ontdekken.
We activeren de eigen voorkennis en het team wordt geprikkeld om met
het kernconcept aan de slag te gaan. Er zijn wel vaste doelen per
kernconcept als kapstok.’ 

Vraag deelnemer: Hoe monitort Wittering.nl waar de kinderen staan?                       
Hilde: ‘Door steeds te observeren en heel veel samenwerken met je
collega’s. Door steeds alles wat je bij kinderen ziet met elkaar bespreken.
Door te evalueren op alle dagen. Door gezamenlijk rapportages maken.
We nemen wel toetsen af, maar dat is meer om te kijken of het klopt
met wat het team heeft gezien. Kinderen vragen ook vaak om toetsen.
We hebben 4 rapportagemomenten, waarvan 2 momenten ook met de
kinderen. Een portfolio (met en door het kind), een spiegelblad (met
kind), een ontwikkelingsverslag en een ontwikkelgesprek met ouders (en
als kind erbij wil zijn mag dat ook).’
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Ik heb een achterstand, maar ben in beweging!
Ik heb een voorsprong, maar sta stil!

O.L.V.: Kim Cleijn (Kwartiermaker) en Jan Reameakers (OO ‘sH)

Kim Cleijn is directrice KC De Kwartiermaker in Den Bosch. Na een
introductie van onder andere de vijf kernwaarden van KC de
Kwartiermaker, het gepersonaliseerde leren en een welbekende
afbeelding van verschillende diersoorten (een wolf, een zeehond,
een vis, een olifant, een pinguïn, een aap en een vogel) die
allemaal dezelfde opdracht krijgen, waarbij de leraar zegt: “Voor
een eerlijke selectie krijgt iedereen hetzelfde examen, alstublieft
klim in de boom.” Een prima aftrap om de dialoog tussen de
deelnemers en Kim Cleijn te openen. Zie ook de PowerPoint.

Vraag Kim: Hoe gaan we de achterstanden wegwerken? 
Gaan we alle kinderen in een snelkookpan stoppen? Gaan we nog
meer taal-, lees- en rekenlessen geven? Als we nu eens op zoek
gaan naar kansen en mogelijkheden van elk individueel kind. En als
we nu eens niet denken in achterstand (verschrikkelijk woord) en
voorsprong (ook een verschrikkelijk woord), maar een sfeer creëren
waarin een kind gaat leren. 
Een van de deelnemers heeft al ervaring met het wegwerken van
de achterstanden van de lockdown. Er wordt naar het kind gekeken
i.p.v. naar de normen van de toetsen. Er wordt gebruik gemaakt van
spelend en bewegend leren. 

Een andere deelnemer geeft aan dat ze bij haar op school proberen
om de leerling centraal te zetten, maar merkt dat er nu nog heel
erg resultaatgericht wordt gekeken. Ze is opzoek naar een manier
om met het team vanuit de leerling te kijken. 

Kim geeft aan dat op de Kwartiermaker nog wel wordt getoetst,
maar kijkt met het team wel altijd naar waarom deze toetsen
worden afgenomen. Stel de waarom-vraag centraal. Bespreek
keuzes van mensen met oprechte interesse. Wat is de meerwaarde
van een toets? Als er geen meerwaarde is, omdat je al weet wat er
uit gaat komen, waarom zou je die dan toch afnemen? 
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Een van de deelnemers wijst op het gevoel dat veel docenten
hebben dat er geen ruimte is om af te wijken. Het rooster en
curriculum zit helemaal vol. Een andere deelnemer geeft aan dat ze
ingehuurd is om die achterstanden zo snel mogelijk weg te werken.
Weer een andere deelnemer geeft aan dat het onderwijs “stuk” is.
Je zit in een klas met 25 tot 30 leerlingen. Alles draait om taal, lezen
en rekenen en dat ook nog vaak op een niet betekenisvolle manier.
Weer een andere deelnemers wijst op de beperkte ruimte die
leraren nog hebben van hun directie en management. En als klap
op de vuurpijl geeft nog een deelnemer aan dat het
onderwijssysteem niet klopt. Hoe kun je nu denken dat 30
leerlingen in een klas op één en hetzelfde niveau zitten. Hoe leer je
elk kind hetzelfde, terwijl ze niet hetzelfde zijn. Je kan een vis niet
vragen om in een boom te klimmen. 

Kim werkt op school vanuit gepersonaliseerd leren. Kinderen als
individu staan hier centraal. Je probeert aan te sluiten als leerkracht
en wilt ze wel extra uitdagen. Als je niet probeert krijg je dezelfde
resultaten als dat je al kreeg. Neem een risico zeker in deze tijd. 
Kim geeft aan dat de directie en management ondersteunend
moeten zijn aan de leraren. Zelf probeert ze een zo plat mogelijke
organisatie vorm te geven. Kim verwijst ook naar een Ted lezing van
Ken Robertson (zie link). Ons onderwijs is inderdaad afkomstig uit
het industriële denken. Maar het is belangrijk dat de leraren de
ruimte krijgen of nemen om andere dingen te doen. Om te
experimenteren en niet alleen op resultaat te sturen. En dat het
liefst met het hele team, teambreed.

Vraag Kim: Waar zien jullie kansen voor een oplossing?
Een van de deelnemers geeft aan dat je als leraar gewoon eigenwijs
moet zijn en blijven. Een andere deelnemer vult aan door te wijzen
op formeel en informeel leren. De leerlingen leren ook heel veel
buiten de school in verenigen, op sportclubs, maar ook thuis op hun
zolderkamertjes.
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Een van de deelnemers wil weten hoe je nu eigenaarschap kan
creëren bij de toch wel zeer beperkt gemotiveerde leerlingen in het
voortgezet onderwijs waar hij mee te maken heeft. Kim geeft aan
dat dit langzaam maar zeker kan groeien als je kinderen daarbij
ondersteunt. En wat heel belangrijk is om niet over het kind te
praten en te beslissen , maar vooral met de kinderen te praten en
samen te besluiten. En ja, leerkrachten staan nu in de
overlevingsstand, een klein stapje is ook een stapje. 
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NAGESPREK

Tijdens de online borrel
Tijdens de online borrel gaat het gesprek onder andere over leraren
die toch veel als individuele eilandjes in een school opereren. Hier is
een belangrijke rol weggelegd voor leiderschap. Dit hoeft niet altijd
de directeur of de teamleider te zijn, dit kunnen ook leraren zijn die
het onderwerp belangrijk vinden. Die belangrijke onderwerpen ook
gewoon tijdens de koffiepauze en in de wandelgangen bespreken,
maar ook op de agenda weten te zetten. Een professionele cultuur
gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheden om intervisiemomenten
te organiseren. Of samen lessen voorbereiden, uitvoeren en
nabespreken. Over deuren die altijd open staan. Het gaat om de
vraag: Wat is nodig om een cultuurverandering te realiseren in het
onderwijs? Misschien in een volgende netwerkbijeenkomst
daarover meer!



E-mail: sh.ondernemendonderwijs@gmail.com
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