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1. Persoonlijke achtergrond en
expertise
1. Psychologie VU Amsterdam
2. Onderzoek van onderwijs, vanatie methodologie RU / ITS
3. O.a. initiator en convenor 'ICT in education and training'
4. Leerprocessen
a 'Begaafdheidsverschiilen', motivatie en prestatie indiv / groep
Cognitief multiniveau leerprocessen en -effecten
Sociaal idem, bijv pesten, gewetd in en rond scholen
Optima lisenng interventieonderzoeken, specrfieke ICT
Mutttniveau contextuele leertheorte incl ICT

2. Leren in multiniveau contexten
Ontwikkeling leren positief
Grote meerderheid

Opvallend, negatief: circa 15-20 %
Aangeboren handicap (divers), gezondheidszorg
Thuis. verschil sociaal. taal. cultuur. land van herkorast

School gemiddelde, indiv en groepspFocessen & -effecten
Buurt economisch, sociaal niveau, wei-kloosheid

Praktijkonderzoek, -ontwikkeling, -iniplerRentatie, en -evalyatie
Voorschools, PO. VO. MBO

Urting bljv demotivatis, lastig gedrag, pesten en geweld,
onderpresteren / cognitive reversal shift hb leeriingen
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Abstract
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Curriculum level Learning
6. set of curricula, educ. type
5. curriculum realm, set units
4 unit, theme, set subunrts
3 subunit, set of activities

2 activity, setoftasks
1. task

6 specific qualific /certrfic
5 groups of learners / coaches
4 content / level of stall / requir
3 specific / diagn /remedial
2 variation in eval / assessm,

1 specific, measur, assessm
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Multilevel contextual learning

3. Ontwerp 'leerlinggericht'
onderwijs

Differentiation of learning procedures and
materials

Design and use of integrating ICT support
Improvement of development and learning
progress

. Integratie competentiegebieden voorschoolse
jeugdgezondheid / peuterspeelzaal / school

Beginkenmerken vierjarigen via screening
Aanbod vlgs. ontwikkeling aanwezige leerlingen
Differentiele inhouden / diagnostische en didactische
organisatie // indicatoren jeugdzorg
Integratie kerncurricula, evaluatie / assessmenten

flexibele organisatie in en rond school
Doorlopend: voorschools / PO / VO / M BO
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Noodaanpak en systeemaanpak
2. Systeemaanpak
1. Noodaanpak
Beginkenmerken alle tonderen /
Overieg kind, leerkracht, ouders,
leerlingen
ev. diagnostiek
Inhoudelijk-didactisch heldere
Interesse kind, met anderen
Werkgroepje(s) met (deels) eigen ordeningen
Per competentiegebied
onderoerpen/tempo
Combinatie inhoud en werkvorm
Niveaubepaling per groepje
Zelfstandiger werton / indikken / in flexibele leerstoflijnen
Heldere evaluatie/assessment
uitbreiden / op problematiek
volgens meer aitena
toespitsen
Motivabonele en Gognilieve motor Organisatisontwikkellng en
teamproces
voor sociale ontplooiing
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Soorten leeractiviteiten:
T taakactiviteit of standaard activiteit. Wordt door

lerende uitgevoerd en afgesloten zonder
evaluatie of beoordeling door leerkracht ot

decent, de leerling ofandere leerlingen.
E evaluatieactiviteit. Wordt afgesloten met een
evaluatie / assessment of beoordeling door

(onder andere) leerkracht ofdocent,
N normactiviteit. Evaluatieactiviteit die een landelijk
geldende norm representeert.
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Soorten groepen lerenden
. Basisgroep: Op leeftijd, schooljaar PO / VO /

MBQ of locatie gebaseerde groepering van
individuen of werkgroepen.
- Voorbeelden:grpep 1a, Mas 2a, groepenonderbouw,
klassen middenbouw, opleiding motorvoertuigw etc.

Structurering speel-/leerinhoud: PDKS:
Pedagogisch-Didactische Kern Structuur
. Gebaseerd op diagnostiek in jeugdzorg, onderwijs,
leerlingvolgsystemen, etc.
. Integratie en ordening van vaardigheden in en

. Werkgroep: Een op eigenschappen (individuele
jebaseerde groepering van

individuen of kleine groepen.

- Voorbeetden- taalniveau 1, klnderen meteen

tussen competentiegebieden in de leeftijd 0-20 jaar
. GeTmplementeerd In webapplicatie DIMS:
Diagnostisch en Instructie Management Systeem

rekenvoorsprong ofbepaald gedragspmbleem, etc.

. www.dims.nl
® OTEC/ CHJNL Hewfon 2006
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De PDKS in DIMS
Vaardigheden in hifirarchie en in volgorde

Per competentiegebied:
- Vaardigheden-volgorde

laal

/- Jl

Algemene /spraak-) taalonlwihKelina

- Relatie met andere competentiegebieden
- Koppeling aan taken / activiterten van lerende en / of
groepje via taken- of activiteitenschema's
- Per lerende of groepje, maar ook bijvoorbeeld per groep /
klas, jaargroep, bouw, locatie, school / instelling, regio of
landelijk

Oebaren (prwefbale fasa;
MondeltngetaslvaaidishBid
Schn(t8llj 1aalyaaidlgheld
*. Schrijven
^ -. .VoorliersJdsndlezBn/voorbewldBnd
.Atiditieveaspettsn
Auaitteve hertennlno
AiKiitlew dlschminato
Audtttff^ sna;yse

. dooriopen van activiteitensohema's(leerstoflijnen)
. heldere voortgang in niveauopbouw van vaardigheden

Combinatie wn dlscrimmsren

Audltlew synthesa
Autliilwe wourdnerkenning
'/Isuala aspeclei
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Leerstoflijnen: van vaardigheden(volgorde)

De PDKS in DIMS

via diverse taken of activiteiten naar realisatie van

(een competentieniveau) binnen een of meer vaardigheden

Vaardigheden in hierarchie en in volgorde

Vaardighsde^ - subvaardigheden
Hi§rardiisch geordend

\,

,/

Vaaniiflhedm in volgord^
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competentje

competente

nmau

niveau

Activiteitenschema / leerstoflijn

Constructiemogelijkheden bijv.
. Activiteiten op het tekenbora (T- E- N - startnode)

. Ordening van taken / activiteiten (in school etc.)
. Werken naar een (competentieniveau binnen
een) vaardigheid
. Keuzeblok van activiteiten:

De opdrachten die hierin warden aangeboden,
mogen door de leerling vrij worden opgepakt en
afgesloten
In een keuzeblok kunnen alieen taakactiviteiten
warden opgenomen.

Keuzeblok

. Lijnen
. Elleboogjes

pl-tl;

(»d»«. 11 tll-t

I
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Peutergroap

4. Competentie- //

onderwijsontwikkeling in praktijk

-JtB/t!t(ea..| Vr.g«nllJ»t:
Beginksnmerken
PSZ begelelder

Baslsgroep
(administraticf)

'("Z"-^

2. /-"

Elke lerende dient continue te warden

\. Leeriing ./' . /. '

Leorkracht

ondersteund in zijn / haar ontwikkeling
Per competentlegebied: sociaal, emotioneel,

Werkgroepen .*-.-(compatnntia gabaseard)

creatief, cognitief, motorisch, ethisch, esthetisch,
etc

Evaluaran /
besprekan

^"'1;'
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Lawling

Screenen beginkenmerken

Resultaten vanuit verschillend perspectief

Peuterspeelzaal, ouders. leerkracht groep 1

als basis voorsamenwerking

Beginkenmerken door teerkracht
Gcschat taalniveau
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Bi ver;geli]kmg met leeftajAgenoten is een kemneik van het kmd
^ naar betekenis van woorden vragen

l.,"f""der... ^1

moeilijke woorden willen begrijpen
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interessemlezen
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Lkiss^.dl
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PDKS:
Voorbeeld vaardigheden gestructureerd in volgorde
Informatie voor bljvoorbeeld een leerkracht
Keuze van vaardigheid waaraan een activiteitenschema kan warden gekoppeld door
bljv. de leerkracht

[56-^

© OTEG / OUNL Huertftft 2006

3^-.

:h»p://dimsswer.ilE.kun.n(/dinis/diana/c(ata/dim5/

KBifOM-eirtiWt

i-'tft rs.f».,nn3(,.rffMdi-£?h ^.jwi

hB^-110*^

Lembri.Tun '/aiidlflh.dun !

L_

\/
JT

rfW .> ! , .

. r . ,.l- \
"3J.^to--r tfff^'-yf ? < »*<V U'j

Wv ftw»» ^ . . ft; . ^

~3.»}<i»io ^acth&isn; ^ ^ahsr (

t hlB;/iUhBaw.u)ainl n^elBa5ettGil*r6Aiteu*v

Vb speciale leerstoflijn / handelingsplan:
Schoolgedragbeoordelingslijst
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Dr^grso^lc ini.tiu-iional, and Man ^erttent Systems

PDKS ter ondersteuning van de leerling:

Wt^wd
Flw* W|HT<1»

Voorbeeld: rapportage voortgang vaardighedenstruotuur

ter bespreking met ouders, leerkracht en jeugdgezondheidszorg
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PDKS ter ondersteuning van de leerling:
Voorbeeld: Resultaten over een bepaalde periode
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PDKS ter ondersteuning van de leerkracht:
Indicatie beoordelen en toewijzen van een nieuwe aetiviteit

DIMS-LEwNngdoiBiar

Leerling uit Testgezin

wcfkom btj DIMS'
Groepen

Www vaardlBhtten in p»riode BM4.2004 . 04.10.2004
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Leerllng uitTestgezln t.eerling) ^[beoordelenactivrteit] [toewljzen] Leerling 2Testgean (leetes1:34)
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PDKS ter ondersteuning van de leerkracht:

PDKS ter ondersteuning van de leerkracht:

Beoordelen afgeronde activitelt

Kiezen uit vervolgactiviteiten op basis van afgeronde activitsitfen)
DIMS adviseert een mogelijke vervolgactlviteit (groen) op basis
van behaalde scores op afgeronde activiteiten
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PDKS ter ondersteuning van de groep / klas:
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Optimalisering praktijk in en rond scholen
itiek:
- Beginkenmerken kind / thuis
- Bijzonderheden Ivm ontwikkeling en leren

Instructie:
- Regulier aanbod ten dele via leerstoflljnen
- Speclheke aandacht mbv een leeretofli)n (bijv taal)

Management
- Integratie voortgangsregistratie en -evaluate
- Overzichten ter bespreking oudere / instelling / school

Systematieken
- Oveizichten voor onhvlkkeling en samenwerking in en rond school
- Overzichten voor instellingen, gemeente. provincie, landelljk beleid
®OTEC(OLINLHe«ll«n21»G
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5. Lopende onderzoeksprojecten

6. Onderzoeksplannen
Opzet en evaluatie breedte-/dieptestrategie HB

. Succescondities hoogbegaafde leerlingen
. Praktijkontwikkeling PO
. Competentieontwikkeling in VMBO Groen
. Veiligheidsmonitor VSO

. Advisering LNV / MBO

E-portfolio: (intake) PO - tot in VO
Content PO -VO - MBO
Competentiesystematiek (V)MBO Groen

Idem onderwijsassistent met doorlopende
leerlijn en ICT opleidingen (SURFproject met

ROCNijm./KBA/HAN
NWO aandachtsgebied met OTEC
Overige?
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7. Conclusies / discussie
1. Psychologisch, pedagogisch-didactisch en organisatonsch is
duidelijk wat / hoe leren per competentiegebied te
optimaliseren voor elke lerende in en rond school
2. Keuzen competentiegebied / niveau vaardigheid / ICT
systematiek(en) / begeleiding in en buiten school, stage,
bednjf / ontwikkeling / vanatie in assessment / onderzoek /
evaluatie

3 Subsidietrajecten / subsidieverstrekkers / strategie acquisitie
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