
 
 

 
Winterschool 2018: De kunst van goed lesgeven 

 

 
Het programma: 
 
Vrijdag 2 februari 
 
09.00-09.45  Inloop met koffie/thee 
 
09.45-10.00  Opening van de winterschool door Marjolein Dobber (De Activiteit/VU) 
 
10.00-10.45  Presentatie Bert van Oers (VU): Spelen en leren in theorie en praktijk 
 
10.45-11.00  Koffie en thee 
 
11.00-12.00  Parallelgroepen:  

- Discussiegroep met Bert van Oers 
- Workshop met Marte van Vliet (De Activiteit): ICT inzetten bij het omgaan met 

verschillen in de klas 
 
12.00-12.45  Presentatie Anders Schinkel (VU): Verwondering: zon- en schaduwzijde, en 

ontwikkeling door de tijd heen 
 
12.45-13.45  Lunch 
 
13.45-14.30 Presentatie Ingrid Pramling Samuelson (Göteborg University, Zweden): What can a 

preschool approach based on integration between play and learning look like? 
 
14.30-15.30  Parallelgroepen:  

- Discussiegroep met Anders Schinkel 
- Discussiegroep met Ingrid Pramling Samuelson, ingeleid door referent Chiel van 

der Veen (VU) 
 
15.30-16.00 Koffie en thee 
 
16.00-16.45  Presentatie Michel Hogenes (Haagse Hogeschool): Van uitvoeren naar componeren 

van muziek in de basisschool 
 
16.45-17.30 Parallelgroepen:  

- Discussie met Michel Hogenes 
- Workshop met Tonny Bruin (De Activiteit) en Inge Haarsma (De Activiteit):  

'Geen toezicht maar inzicht!', over het schrijven van beleid.  
 
18.00  Diner 
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Zaterdag 3 februari 
 
09.00-09.30  Inloop met koffie thee 
 
09.30-09.45  Opening van de dag door Bea Pompert (De Activiteit) 
 
09.45-10.30  Presentatie Marina Ilias (VU) en Levineke van der Meer (De Activiteit): De 

samenwerking met ouders verbeteren is (niet) lastig? 
 
10.30-11.15 Wytske Minnema (VU) en Lorien de Koning (De Activiteit): Het bevorderen van 

historisch redeneren binnen onderzoekend leren op de basisschool 
 
11.15-11.30 Koffie en thee 
 
11.30-12.30 Parallelgroepen:  

- Workshop met Marina Ilias en Levineke van der Meer over het opstarten van 
professionele leergemeenschappen met ouders en leerkrachten 

- Workshop Dorien de Goede (Basisschool Oeboentoe) en Lorien de Koning: 
werken met de Toolkit historisch redeneren 

 
12.30-13.30 Lunch 
 
13.30-14.15 Presentatie Maulfry Worthington (VU): The advance of mathematisation in young 

children’s graphics 
 
14.15-15.15 Parallelgroepen:  

- Discussie met Maulfry Worthington, ingeleid door referent Wim Wardekker 
- Workshop Bea Pompert en Isabelle Vingerhoets (De Activiteit): 'Zij zorgde ervoor 

dat ons professionele zelfvertrouwen toenam!' De rol van de nascholer in het 
implementeren van OGO 

 
15.15-16.00  Napraten met een hapje en een drankje 
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Omschrijving van presentaties en werkgroepen  
 
Presentatie: Spelen en leren in theorie en praktijk 
 
Bert van Oers 
 
In deze lezing wil ik laten zien hoe vanuit een activiteitstheoretische benadering (Vygotskij, Leont’ev, 
El’konin) een progressieve theorie over spelen en leren begint te ontstaan die inzicht kan geven in de 
relatie tussen spelen en leren, en die handvatten biedt voor inzet van spel als context voor leren in 
(schoolse) praktijken. Daarvoor moet ik eerst ingaan op wat een (progressieve) theorie eigenlijk is en 
hoe die zich kan verhouden tot praktijken. Op basis daarvan wil ik een interpretatie geven van hoe 
spelen en leren binnen zo’n activiteitstheoretische visie kan worden opgevat, en wat mogelijke 
implicaties daarvan zijn voor de Vygotskiaanse visie en voor de praktijk.  Met behulp van enkele 
voorbeelden van ‘begeleid’ spel en ‘spontaan’ spel zal de theorie verder geïllustreerd worden en zal 
verder het onderscheid tussen ‘spelen’ en ‘spelletjes doen’ duidelijk worden gemaakt. Voorts zal –
zoals hoort bij een progressieve theorie- ik een korte kritiek geven op gangbare visies op spel en 
leren (in theorie en praktijk), waarbij ook Vygotskij zelf becommentarieerd wordt.  Het geheel is 
bedoeld als een onderbouwing van de keuze van OGO voor een spelgeoriënteerd curriculum voor de 
hele basisschool. 
 
 
Workshop: ICT inzetten bij het omgaan met verschillen in de klas 
 
Marte van Vliet 
 
Welke bijdrage kan ICT leveren aan het beter omgaan met verschillen in de klas? Deze vraag 
bespreken we in de workshop. Het aanbod van digitale middelen is enorm. Deze middelen bieden 
meer mogelijkheden om kinderen zelfstandig of in kleine groepjes te laten werken, wat bij zou 
kunnen dragen aan differentiatie. Daarom kijken we naar criteria die zijn vastgesteld uit onderzoek 
naar de inzet van ICT en wat er in de praktijk (zowel onderbouw als bovenbouw) al wordt gebruikt. 
We gaan in gesprek over digitale middelen die veel gebruikt worden. Vervolgens zoeken we uit hoe 
deze middelen zich verhouden tot de onderzochte criteria. Tot slot bespreken we wat dit betekent 
voor het selecteren van digitale middelen op school: wat levert het op voor de leerling en de 
leerkracht? 
 
 
Presentatie: Verwondering: zon- en schaduwzijde, en ontwikkeling door de tijd heen 
 
Anders Schinkel 
 
Wanneer het over kinderen en verwondering gaat, kom je vaak de volgende ideeën tegen: kinderen 
zijn van nature geneigd en in staat zich over dingen te verwonderen, maar naarmate ze ouder 
worden, neemt dit vermogen af, en dat is erg jammer, want verwondering is iets moois en 
waardevols dat we moeten koesteren. Geen zorgen: ik ben het hier in grote lijnen mee eens! Toch is 
het de moeite waard hier eens wat langer bij stil te staan. Is de ‘natuurlijke’ verwondering van 
(jonge) kinderen hetzelfde als die van oudere kinderen en volwassenen, of ontwikkelt verwondering 
zich, en zo ja, hoe? En is verwondering wel altijd mooi en fijn, of kan het ook een verontrustende 
ervaring zijn? Het moge duidelijk zijn waar ik met deze retorische vragen naartoe wil: het vermogen 
tot verwondering ontwikkelt zich (en daarbij gaat het niet alleen maar om een afname), en 
verwondering is niet altijd een prettige ervaring. Maar wat betekent dit in de praktijk voor het 



 
- 4 - 

onderwijs en (de wenselijkheid van) het stimuleren van verwondering? Dat hoop ik hier (samen met 
jullie) verder te onderzoeken. 
 
 
Presentatie: What can a preschool approach based on integration between play and learning look 
like? 
 
Ingrid Pramling Samuelson 
 
By traditions, play has always been claimed to be an important aspect of early childhood education. 
But play is seldom problematized in this context. How can play and learning be related in what can 
be called a play-based pedagogy, is a question we have dealt with in our different empirical research 
projects during long time. A child perspective as well as the child’s perspective is central is children’s 
meaning-making, which is the goal of this approach – to develop the learner’s perspective – by 
discerning or relating oneself to the world around us in a new way.  The content is looked upon as an 
learning object and focus is on the process of learning which is related to interaction and 
communication. I will in this presentation show how this approach has developed and where we are 
in this process today. 
 
 
Presentatie: Van uitvoeren naar componeren van muziek in de basisschool 
 
Michel Hogenes 
 
Muziekonderwijs kent in Nederland een lange traditie. Al sinds de achtste eeuw, toen de eerste 
kloosterscholen werden opgericht, wordt er op Nederlandse scholen gezongen. Naast zingen wordt 
er op Nederlandse basisscholen tegenwoordig ook naar muziek geluisterd, gespeeld op 
instrumenten, bewogen, gebruik gemaakt van vormen van muzieknotatie en gesproken over muziek. 
Ondanks de ontwikkelingen binnen cultuuronderwijs is het muziekonderwijs op Nederlandse 
basisscholen blijven steken in het voornamelijk reproduceren van muziek. Kinderen nemen deel aan 
activiteiten waarbij liedrepertoire wordt gezongen uit eigen en andere culturen. Er wordt geluisterd 
naar populaire en klassieke muziek en er wordt, al dan niet met behulp van vormen van 
muzieknotatie, op instrumenten gespeeld. Het is de vraag of zelf componeren niet ook of zelfs meer 
betekenisvol voor hen zou kunnen zijn. Bij componeren brainstormen leerlingen (in groepen en 
individueel), schrijven ze ruwe ontwerpen, bewerken en herzien ze die en creëren ze eindproducten 
die ze kunnen presenteren. Door meer aandacht te besteden muziekonderwijs waarin leerlingen zelf 
componeren kan de stap worden gemaakt van  een reproductieve naar een meer productieve 
benadering. Een benadering die aansluit bij de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
 
 
Workshop: 'Geen toezicht maar inzicht!' 
 
Inge Haarsma en Tonny Bruin 
 
Een workshop over het schrijven van beleid. We gaan werken we met de OGO-kwaliteitskaarten die 
zijn herzien op basis van het nieuwe toezichtkader. Ben je betrokken bij het maken van nieuw 
beleid? Stap in en doe mee. 
Kwaliteit van onderwijs groeit vanuit inzicht op de ontwikkeling van professionals op individueel- en 
teamniveau. We richten ons op bottom-up kwaliteitsverbetering: van papieren tijger naar 
werkdocument.   
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Met gebruik van praktijkverhalen en onderzoeksgegevens bieden we een kader waarmee je in je 
eigen praktijk een schoolplan kunt opstellen. Hiervoor gebruiken we de OGO-kwaliteitskaarten die 
onlangs aangepast zijn aan het nieuwe toezichtkader. Vanuit dit schoolplan heb je niet alleen zicht op 
de kwaliteitsgebieden en maar ook handvatten om in gesprek te gaan met de inspectie. 
 
 
Presentatie: De samenwerking met ouders verbeteren is (niet) lastig? 
 
Marina Iliás en Levineke van der Meer 
 
Kinderen kunnen baat hebben bij een goede afstemming tussen de steun die zij van hun ouders en 
leerkrachten krijgen (educatief partnerschap). Maar goede communicatie en samenwerking tussen 
ouders en leerkrachten is vaak niet vanzelfsprekend.  
Hoe kunnen basisscholen het contact tussen ouders en leraren bevorderen? En welk effect heeft dit 
op hun samenwerkingsrelatie, de thuisbetrokkenheid en de ontwikkeling van het kind? Een 
consortium van kennisinstellingen, zeven basisscholen uit de regio Amsterdam en o.a. de gemeente 
Amsterdam probeert deze vragen door middel van een meerjarig onderzoek te beantwoorden. 
Afgelopen twee jaar zijn op de zeven scholen ouders en leerkrachten aan de slag gegaan om met 
elkaar de onderlinge samenwerking te verbeteren door middel van een leergemeenschap.  
In deze presentatie geven we een inkijkje in de resultaten en inzichten die het onderzoek al heeft 
opgeleverd.   
 
Workshop: Bevorderen van de communiceren tussen ouders en leerkrachten 
 
Levineke van der Meer  en Marina Iliás 
 
Het bevorderen van het contact tussen ouders en leerkrachten in het kader van educatief 
partnerschap lijkt een hele uitdaging. De ouder is namelijk ervaringsdeskundige voor het leren en 
ontwikkelen van het eigen kind in de thuissituatie. De leerkracht is als professional deskundig voor 
het leren en ontwikkelen van alle kinderen in de klassensituatie. Hoe breng je die perspectieven bij 
elkaar? En hoe geef je hier in de praktijk vorm aan? 
In deze workshop komt u meer te weten over de rolverdeling in dit partnerschap, ervaart u hoe het is 
om in een leergemeenschap met ouders samen te werken en denkt u mee over “good practices”. Wij 
gaan met elkaar in gesprek over theorie in de praktijk… eigen ervaringen zijn zeer gewenst! 
 
 
Presentatie: Het bevorderen van historisch redeneren binnen onderzoekend leren op de 
basisschool 
 
Wytske Minnema en Lorien de Koning 
 
In dit onderzoeksproject werken leraren, nascholers en onderzoekers samen aan een toolkit voor 
leerkrachten gericht op historisch redeneren van leerlingen. In het onderzoek hebben 11 midden- en 
bovenbouwleerkrachten van 5 scholen gedurende een schooljaar deelgenomen aan bijeenkomsten 
met de hele groep van leerkrachten, nascholers en onderzoekers, planningssessies per school en 
hebben ze groepsbezoeken gehad van een nascholer. Er is onder andere aandacht besteed aan het 
type gesprekken in de klas en het verbinden van vroeger, nu en de toekomst. Er werden 
filmopnames in de klas gemaakt, portfolio’s bijgehouden door de leerkrachten en interviews 
gehouden met leerlingen over hun onderzoek. De eerste resultaten laten zien dat de leerkrachten 
goed in staat zijn om kinderen historisch onderzoek te laten doen. Tegelijkertijd zoeken leerkrachten 
goede manieren om historisch redeneren op gang te brengen bij hun leerlingen. 
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Presentatie: The advance of mathematisation in young children’s graphics 
 
Maulfry Worthington  
 
This presentation investigates young children’s early beginnings in communicating their 
mathematical thinking through personal representations, showing how they gradually mature into 
formal mathematical signs that later support effective calculations and problem-solving. Building on 
more than 25 years’ research into children’s mathematical graphics (e.g. Carruthers and 
Worthington, 2005; 2006), it also draws on recent doctoral studies as part of an investigation of the 
emergence of mathematical sign-use in early childhood.  
This study investigates the beginnings and progress of mathematisation from a Vygotskian social-
historical and social-semiotic perspective. It examines longitudinal ethnographic data from seven 
children of 3-4 years in a nursery school in England, and reveals the growth of mathematisation 
through the children’s notations. The role of static and dynamic signs in children’s developing 
understandings of the abstract symbolic language of mathematics is also explored (van Oers, 2009).  
The findings show that children’s progressive understandings of sign-use are achieved through free 
movement between their personal and increasingly standard notations. This allows ratcheting to 
more advanced knowledge over time (Tomasello, 1999), allowing the ‘gap’ in children’s 
understandings to be bridged, and reflecting Vygotsky’s view of the relationship between 
spontaneous, ‘everyday’ concepts and the scientific concepts of school (1986).   
 
 
Workshop: 'Zij zorgde ervoor dat ons professionele zelfvertrouwen toenam!' De rol van de 
nascholer in het implementeren van OGO 
  
Bea Pompert en Isabelle Vingerhoets 
 
Deze workshop gaat over het nascholingswerk van Isabelle. Het betreft een traject 'Zin in lezen' op 
basisschool 'De Lemborgh'. De bedoeling van dit traject is het implementeren van de OGO-aanpak 
voor lezen in groep 3. 
Het traject wordt een groot succes en het valt op dat in een relatief korte tijd (ongeveer 1½ jaar) de 
leerkrachten de nieuwe aanpak 'in de vingers' hebben. Bea heeft een klein onderzoek uitgevoerd om 
te achterhalen welke succesfactoren hierbij een rol spelen. 
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Maulfry Worthington schrijft haar proefschrift onder begeleiding van Bert van Oers over de 
wiskundige ontwikkeling van kinderen. Ze doet al 25 jaar lang onderzoek naar de ontwikkeling van 
het wiskundig denken van jonge kinderen en het gebruik van symbolen en representaties daarbij.  
Dit bestudeerd ze in de context van rollenspel. Ze heeft bijna 30 jaar lang zelf lesgegeven aan jonge 
kinderen. Daarna heeft ze onder andere gewerkt als docent in het hoger onderwijs en als consultant 
op het gebied van rekenonderwijs aan jonge kinderen.  
 
Enkele artikelen van Maulfry:  

 Worthington, M. and Van Oers, B. (2015). Pretend play and the cultural foundations of 
mathematics. European Early Childhood Research Association Journal, 1-16. 

 Worthington, M. and Van Oers, B. (2016). Children’s social literacies: Meaning making and 
the emergence of graphical signs and texts in pretence. Journal of Early Childhood Literacy, 1-
29. 

 
 
Ingrid Pramling Samuelsson doet onderzoek naar het leren van jonge kinderen, vanaf 2 jaar oud. Ze 
heeft zich onder andere gericht op het leren van literatuur, ethiek, wiskunde, ICT en Wetenschap en 
Technologie. Haar huidige onderzoek gaat in op de vraag: ‘Kan spel en leren geïntegreerd worden in 
een doelgerichte praktijk?’ Ook bestudeerd ze het inzetten van metacognitieve dialogen om kinderen 
te laten leren over wat ze nog niet weten, met een focus op muziek, beweging en drama.  
 
Enkele artikelen van Ingrid:  

 Samuelsson, I. P., & Pramling, N. (2014). Children’s play and learning and developmental 
pedagogy. In L. Brooker, M. Blaise and S. Edwards (Red.) Sage handbook of play and learning 
in early childhood (p. 169-179). Londen: SAGE.  

 Pramling Samuelsson, I., & Park, E. (2017). Special Issue: Transforming Early Childhood 
Systems for Future Generations. International Journal of Early Childhood, 49(2), 133-136.  

 


