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Waarderend perspectief in de gymnasia 

Uitnodiging voor inhoudelijke activiteiten 2018-2019 

Aan de rectoren, conrectoren en docenten van de zelfstandige gymnasia, 

 

Het afgelopen jaar hebben we wederom ervaren hoe waardevol het is om in gezamenlijkheid de 

verdieping op te zoeken bij het vormgeven van ons onderwijs. Zo heeft het motivatieonderzoek een 

vervolg gekregen in het motivatielab. Daarnaast hebben 14 scholen met elkaar opgetrokken in een 

nieuw actieonderzoek rond toetsing. De vraag die daarbij centraal stond was: Hoe kan toetsing een 

krachtige bijdrage leveren aan het leerproces van leerlingen? De uitkomsten hiervan zullen eind van 

de zomer breed beschikbaar gesteld worden in de vorm van een artikel. Dinsdag 30 oktober zullen de 

belangrijkste inzichten en best-practices ook gepresenteerd worden op een grote slotconferentie, 

waar alle scholen van harte welkom zijn.  

 

Met elkaar hebben we de wens uitgesproken het waarderend perspectief de komende tijd nog een 

stap verder te brengen binnen de stichting. Op onze uitnodiging organiseert en begeleidt Take a Step 

volgend schooljaar een vijftal activiteiten rond onderwijsinhoudelijke thema’s: 

 

1. Motivatie & Toetslab – In het lab staat het uitwisselen van praktische kennis en ervaring op 

het gebied van motivatie en toetsing centraal. Gedurende het jaar worden er drie 

uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. Deelname aan het lab is met name interessant 

voor docenten. 
 

2. Actieonderzoek toetsing, editie 2 – Dit is een praktijkgericht onderzoek naar manieren waarop 

toetsing een krachtige bijdrage kan leveren aan het leerproces van leerlingen. Zowel nieuwe 

scholen als scholen die het afgelopen schooljaar al geparticipeerd hebben in het 

toetsonderzoek, kunnen deelnemen.  
 

3. Toetsconferentie – Op 30 oktober delen we de belangrijkste inzichten en best-practices die 

voortkomen uit de eerste editie van het toetsonderzoek. Alle scholen binnen de stichting zijn 

van harte uitgenodigd om met een aantal collega’s te komen. De conferentie zal op een 

centrale plek in het land plaatsvinden en duurt van 10.00 tot 16.00 uur.  
 

4. Onderwijsatelier – Uit de CWO’s blijkt steeds dat de vraag ‘Hoe werken we op plezierige en 

effectieve wijze aan belangrijke vraagstukken in de school?’ sterk leeft binnen de stichting. In 

het Onderwijsatelier besteden we aandacht aan het proces om tot verbetering en vernieuwing 

te komen vanuit het perspectief van gespreid leiderschap en waarderend leren. De centrale 

vraag in het atelier is: Hoe creëer je een zo gunstig mogelijk klimaat in de school voor 

onderwijsvernieuwing? Het atelier is voor rectoren samen met enkele collega’s uit de school 

die een belangrijke (faciliterende) rol spelen bij onderwijsvernieuwing. 

 

 

 

https://static1.squarespace.com/static/59bf6925268b9688d7d9c663/t/5ae05779562fa79909c8fe01/1524651897661/Gespreid-leiderschap_DNM-2017-04-99.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59a96731e3df2818c7f1cd50/t/59ede570d0e6280748d2a735/1508763047096/De+zes+principes+van+waarderend+leren.pdf
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5. Tweedaagse talentgericht begeleiden van leerlingen – Het perspectief van waarderend leren 

sluit bij veel scholen goed aan bij hun eigen visie op onderwijs. Kort gezegd betekent het dat je 

focust op de positieve kanten van leerlingen en deze benut voor het bouwen aan hun 

zelfvertrouwen en aan hun verdere (cognitieve) ontwikkeling.  Leerlingen helpen bij het 

ontdekken en ontwikkelen van hun talenten levert hier een sterke bijdrage aan. Tijdens deze 

tweedaagse krijgen mentoren, HPG begeleiders, zorgcoördinatoren, decanen en 

afdelingsleiders allerlei praktische handvatten aangereikt om leerlingen op talentgerichte wijze 

te begeleiden. 

 

Op de volgende pagina’s is over alle activiteiten meer informatie te vinden. Graag horen we, het 

liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór vrijdag 7 september, aan welke activiteiten je als 

school deel zou willen nemen. Om de kwaliteit van de begeleiding hoog te houden zit er op vrijwel 

alle activiteiten een maximum aantal deelnemers. Selectie gaat op volgorde van aanmelding. Je kunt 

vanaf vandaag je interesse voor deelname aan één of meerdere activiteiten laten blijken door dit 

digitale formulier in te vullen. Hier kun je ook eventuele vragen kwijt. De begeleiders van Take a Step 

nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op.  

 

Hopelijk treffen we jullie bij één of meerdere activiteiten! 

 

Hartelijke groet, 

Gerda en Ingeborg 

  

https://www.takeastep.nl/interesse-gymnasia
https://www.takeastep.nl/interesse-gymnasia
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1.   Motivatie & Toetslab - voor docenten 

Uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van toetsen, formatief 

evalueren en autonome motivatie 

 

Motivatie is op veel scholen een urgent vraagstuk. Leerlingen zijn veelal gewend om van toets naar 

toets te leren en hebben vaak de prikkel van een cijfer nodig om zich tot leren te zetten. Veel 

docenten geven aan hard te moeten werken om leerlingen aan het leren te krijgen. Dit frustreert, 

niet alleen omdat het energie vraagt, maar ook omdat docenten zien dat een deel van de leerlingen 

niet hun volledige potentieel benut. Onderzoek laat zien dat juist het versterken van de autonome 

motivatie van leerlingen in dit kader perspectief biedt. Bij autonome motivatie hebben leerlingen het 

gevoel invloed te hebben op hun eigen leerproces, gedrag en de uitkomst daarvan. Als docent kun je 

hieraan bijdragen door in je lessen tegemoet te komen aan de behoefte aan autonomie, 

competentie en verbondenheid bij leerlingen. Een relevante ontwikkeling in deze is de verschuiving 

van veel summatief toetsen naar een meer formatieve toetspraktijk. Daar is de toets niet enkel een 

sluitstuk van een leerproces, maar ook een behulpzaam instrument tijdens het leerproces op basis 

waarvan zowel de docent als de leerling vervolgacties kunnen bepalen.   

 

Het Motivatie & Toetslab bestaat uit een reeks van drie bijeenkomsten gedurende het schooljaar 

waar de deelnemende docenten praktische kennis en ervaring uitwisselen. De begeleiders zorgen 

voor interessante theorie en achtergrond. Tussen de bijeenkomsten door breng je de opgedane 

inzichten in de praktijk. 

 
 
 
 

Data, tijd en locatie 

Woensdag 14 november, dinsdag 22 januari en woensdag 27 maart, middagen van 13.00 tot 

16.30 uur, op een centrale locatie in Utrecht.  

 

Deelname  

Aan het Motivatie & Toetslab kunnen maximaal tien scholen deelnemen. Er is plek voor vier 

docenten per school. Bij voorkeur is dit een vaste groep docenten die meedoet aan alle drie 

de bijeenkomsten. In sommige gevallen is dat niet haalbaar: voorwaarde is dan dat minimaal 

één docent naar alle drie de bijeenkomsten komt om de rode draad te bewaken. De overige 

plekken mogen wisselend ingevuld worden. 

 

Kosten 

De kosten voor deelname bedragen € 1250,- per school, exclusief 21% btw (max. vier 

docenten per school). 

 

Je kunt je interesse voor deelname laten blijken door dit digitale formulier in te vullen. 
 
 
 

 

https://www.takeastep.nl/interesse-gymnasia
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2.   Actieonderzoek toetsing - editie 2 - voor docenten 

Toetsing als krachtige bijdrage aan het leerproces van leerlingen 
 

Op verzoek krijgt het actieonderzoek rond toetsing een vervolg. Hier kunnen zowel nieuwe scholen, 

als scholen die al deelgenomen hebben, zich voor opgeven. Veel scholen binnen de stichting ervaren 

dat er veel getoetst wordt, dat docenten, ouders en leerlingen veel waarde hechten aan cijfers en 

dat een groot deel van de leerlingen van toets naar toets werkt. Dit roept de vraag op of de wijze 

waarop we toetsen het leerproces versterkt of juist belemmert. Zeker als we het aanleren van 

vaardigheden als reflecteren, onderzoeken, kritisch denken en doorzetten ook als onderdeel zien van 

het leerproces. En de relatie tussen het welbevinden van kinderen op school enerzijds en hun 

leerplezier en –prestaties anderzijds in ogenschouw nemen. Het is dan ook de moeite waard om te 

onderzoeken hoe de wijze van toetsen binnen de school een krachtige bijdrage aan het leerproces 

van de leerling kan leveren. Een vraag die daar nauw mee samenhangt is: welke randvoorwaarden 

zijn van belang om nieuwe toets-praktijken een grote kans van slagen te geven? We kiezen wederom 

voor de vorm van actieonderzoek. Een belangrijk onderscheid met traditioneel wetenschappelijk 

onderzoek is dat het onderzoek niet alleen generaliseerbare inzichten dient op te leveren, maar de 

school direct van nieuwe (beproefde) aanpakken voorziet. 

 
 
 
 

Deelname 

Voorwaarde voor deelname is dat binnen de school een groep docenten (het toetsteam) 

bereid is om in gezamenlijkheid te experimenteren met verbeteringen en/of vernieuwingen 

in de les- en toetspraktijk, zodat er concrete ervaring wordt opgedaan.  
 

Inhoud  

• Verspreid over het schooljaar 2018/2019 komt het toetsteam ongeveer vijf keer bij elkaar 

op school, onder begeleiding van één van de onderzoekers van Take a Step. Tussen de 

bijeenkomsten door brengt het toetsteam één of meerdere experimenten in de praktijk. 

Ook organiseren we twee landelijke bijeenkomsten waar toetsteams ervaringen delen. 

• Naast de ondersteuning op schoolniveau, krijgen alle deelnemende docenten aan het 

begin van het traject een startnotitie, waarin wetenschappelijke inzichten op het gebied 

van toetsing in relatie tot leertheorie beschreven staan, aangevuld met een set 

bouwstenen die richting kan geven aan het experiment en een overzicht van de 

belangrijkste randvoorwaarden om een toetsexperiment tot een succes te maken. 

• Vier leden van het toetsteam mogen aan de toetsconferentie op 30 oktober deelnemen, 

om kennis en inspiratie op te doen.  
 

Kosten 

De kosten voor deelname bedragen € 4.000,- per school, exclusief 21% btw en reiskosten 

voor de onderzoeker naar de schoollocatie. 

 

Je kunt je interesse voor deelname laten blijken door dit digitale formulier in te vullen. 
 
 

https://www.takeastep.nl/interesse-gymnasia
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3.   Toetsconferentie - voor docenten en schoolleiders 

Toetsen om van te leren 
 

Het afgelopen jaar hebben op veertien zelfstandige gymnasia docenten geëxperimenteerd met 

andere vormen van toetsing vanuit de vraag: Hoe kan toetsing een krachtige bijdrage leveren aan het 

leerproces van leerlingen?  

 

Op 30 oktober 2018 organiseren we een grote slotconferentie voor docenten en schoolleiders van 

alle zelfstandige gymnasia om de belangrijkste inzichten uit het onderzoek te delen en elkaar te 

inspireren met good practices. Het programma wordt door docenten in samenwerking met de 

onderzoekers van Take a Step verzorgd. Het wordt zeker geen congres waar enkel wetenschappelijke 

inzichten gedeeld worden, maar juist een praktisch event waar de toepassing centraal staat. In een 

plenaire talkshow delen we de inzichten uit het onderzoek en interviewen we verschillende docenten 

over hun ervaringen. Daarna kun je bij allerlei workshops en gesprekstafels terecht om ideeën op te 

doen voor je eigen lespraktijk en toetsbeleid binnen de school. 

 
 
 
 

Datum, tijd en locatie 

Dinsdag 30 oktober van 10.00 tot 16.00 uur op een locatie in de omgeving van Utrecht, 

inclusief lunch en borrel.  

 

Kosten 

€ 95,- excl. 21% btw per deelnemer. 

 

Je kunt je interesse voor deelname laten blijken door dit digitale formulier in te vullen. 

 

Ter herinnering: Voor de deelnemende scholen aan het toetsonderzoek afgelopen schooljaar 

zijn er vier plekken per school in de totaalprijs inbegrepen en dus beschikbaar. Geef wel de 

namen van de deelnemers op via het digitale formulier. 
 
 
 

 

  

https://www.takeastep.nl/interesse-gymnasia
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4.   Onderwijsatelier - voor docenten en schoolleiders 

Het creëren van een gunstig klimaat voor onderwijsvernieuwing 
 

Een terugkerende vraag binnen de CWO’s is: ‘Hoe komen we tot de noodzakelijke verbeteringen en 

vernieuwingen van het onderwijs binnen de school?’ Een vraag waar geen eenvoudig antwoord op te 

formuleren is. Schoolleiders staan voor de uitdaging om docenten, ouders en leerlingen op plezierige 

en effectieve wijze te betrekken en in beweging te brengen. In het Onderwijsatelier denken en 

onderzoeken we met je mee hoe je een zo gunstig mogelijk klimaat voor onderwijsvernieuwing 

binnen jouw school tot stand brengt. We hanteren hierbij het perspectief van gespreid leiderschap 

en waarderend leren. Gespreid leiderschap betekent dat iedereen in de school kan leiden op basis 

van expertise en affiniteit. Waarderend leren betekent dat er aandacht is voor datgene wat al goed 

werkt in een school en hoe je daar vanuit kunt werken aan vernieuwing. Het is bovendien een 

constructieve en onderzoekende manier van kijken naar mensen en hun ontwikkelpotentieel en gaat 

uit van vertrouwen in ieders mogelijkheden.  
 

In het atelier werk je gedurende een jaar aan een concreet vraagstuk dat speelt binnen de school. 

Denk bijvoorbeeld aan een vraag als: Hoe sluiten we beter aan op de individuele leerbehoefte en –

wensen van leerlingen als school? Of: Hoe bevorderen we in het contact met leerlingen het 

eigenaarschap op hun leerproces? Naast de nodige theorie en achtergrond, ontwerpen we 

aanpakken voor ieders eigen vraagstuk en bieden we voldoende ruimte voor reflectie op het eigen 

denken en handelen. Ook zullen ervaren sprekers op het gebied van leiderschap, positief onderwijs, 

proceskunde en lerende organisaties hun bijdrage leveren. Het atelier wordt begeleid door Take a 

Step in samenwerking met de Academie voor Gespreid Leiderschap. 
 

 
 
 

Data, tijd, locatie en kosten 

• Vanuit het atelier bieden we een combinatie van twee dagdelen begeleiding op de school 

zelf (in overleg in te vullen) en vijf gezamenlijke bijeenkomsten. De eerste vier 

bijeenkomsten duren een dag (9.30 – 16.00 uur). De slotbijeenkomst is een halve dag 

(13.00 – 16.00 uur). De begeleiding op de school zelf kan bijvoorbeeld benut worden voor 

individuele coaching, tussentijds advies of het begeleiden van een studiemiddag.  

• De gezamenlijke bijeenkomsten vinden plaats in de omgeving van Utrecht. De data zijn: 27 

september, 7 november, 22 januari, 4 april (de hele dag) en 19 juni (alleen de middag). 

• De kosten voor deelname bedragen € 4.200,- per school, exclusief 21% btw en reiskosten 

voor de begeleider naar de schoollocatie.  
 

Deelname  

Je neemt als rector samen met 2 of 3 collega’s uit de school deel aan het atelier. Dit gaat om 

een combinatie van leden van de schoolleiding en docenten die een wezenlijke rol vervullen 

in het tot stand brengen van onderwijsvernieuwing. Op deze manier ontstaat er direct 

verbinding en samenhang.  
 

Je kunt je interesse voor deelname laten blijken door dit digitale formulier in te vullen. 
 
 

https://static1.squarespace.com/static/59bf6925268b9688d7d9c663/t/5ae05779562fa79909c8fe01/1524651897661/Gespreid-leiderschap_DNM-2017-04-99.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59a96731e3df2818c7f1cd50/t/59ede570d0e6280748d2a735/1508763047096/De+zes+principes+van+waarderend+leren.pdf
https://www.takeastep.nl/interesse-gymnasia
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5.   Tweedaagse talentgericht begeleiden van leerlingen  
- voor mentoren, HPG begeleiders, zorgcoördinatoren, decanen en afdelingsleiders 

Versterken van talent, motivatie en plezier op school 
 

Het perspectief van waarderend leren sluit bij veel scholen goed aan bij hun eigen visie op onderwijs. 

Kort gezegd betekent het dat je focust op de positieve kanten van leerlingen en deze benut voor het 

bouwen aan hun zelfvertrouwen en aan hun verdere (cognitieve) ontwikkeling. Een belangrijk 

kenmerk van een waarderend leerklimaat is dat je als school leerlingen ondersteunt bij het 

ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.  

 

Tijdens de tweedaagse talengericht begeleiden van leerlingen krijgen mentoren, HPG begeleiders, 

zorg-coördinatoren, decanen en afdelingsleiders allerlei praktische handvatten aangereikt om 

leerlingen op talentgerichte wijze te begeleiden. Naast talentontwikkeling besteden we ook aandacht 

aan de thema’s mindset en welbevinden. Theorie, praktische voorbeelden en werkvormen wisselen 

elkaar af. Ook oefenen we met waarderende gespreksvoering en is er ruimte voor het inbrengen van 

eigen casuïstiek. 

 

Er is plek voor maximaal 15 deelnemers. Als er meer interesse is dan organiseren we in maart een 

tweede editie. 

 
 
 
 

Datum, tijd en locatie 

De tweedaagse is op woensdag 16 en donderdag 17 januari in de omgeving van Utrecht. De 

tweedaagse is met overnachting, op deze manier is de waan van de school even ver weg en 

kunnen we echt de diepte in duiken en veel oefenen met elkaar. Woensdag 16 januari starten 

we om 9.30 uur en we ronden de tweedaagse donderdag om 16.00 uur af.  

 

Kosten 

De kosten voor de tweedaagse bedragen € 495,- per deelnemer, excl. 21 % btw en inclusief 

lunches, diner, overnachting en ontbijt. Ook ontvang je een exemplaar van het boek 

Waarderend leren in het voortgezet onderwijs. 

 

Je kunt je interesse voor deelname laten blijken door dit digitale formulier in te vullen. 
 
 

 

https://www.takeastep.nl/interesse-gymnasia

	Waarderend perspectief in de gymnasia
	Uitnodiging voor inhoudelijke activiteiten 2018-2019
	1.   Motivatie & Toetslab - voor docenten
	2.   Actieonderzoek toetsing - editie 2 - voor docenten
	3.   Toetsconferentie - voor docenten en schoolleiders
	Toetsen om van te leren

	4.   Onderwijsatelier - voor docenten en schoolleiders
	5.   Tweedaagse talentgericht begeleiden van leerlingen
	- voor mentoren, HPG begeleiders, zorgcoördinatoren, decanen en afdelingsleiders

