
METHODIEK

Een procesverslag van een veranderings-
proces in de Jonatanschool.

1. Zoektocht

De Jonatanschool is een school voor buitengewoon lager 
onderwijs type 8. Onze school is er voor normaalbegaafde 
leerlingen met leerstoornissen en voor diegenen waarvoor in 
het lager onderwijs onvoldoende zorgverbreding kan voorzien 
worden. Volgende problematieken kunnen bij onze leerlingen 
voorkomen: leerstoornissen als dyslexie, dyscalculie, disortho-
grafie, dyspraxie, spraak- en taalstoornissen, ontwikkelings-
stoornissen (ADHD, NLD, ASS) en bepaalde syndromen (NF, 
Gilles de la Tourette). Er dient echter wel steeds een negatieve 
invloed te zijn op het leerproces waardoor een leerachterstand 
ontstaat. Structuur en duidelijke afspraken creëren voor onze 
kinderen een rustig schoolklimaat. Positieve benaderingen voor 
elk kind, aanmoediging en bevestiging zorgen voor de groei 
naar een positief zelfbeeld. Bij heel wat kinderen is dit zelfbeeld 
ernstig gedeukt. De werkhouding blijkt vaak problematisch. 
Er treed als het ware een bepaalde apathie op naar het ‘leren 
op school’ in het algemeen. We botsen op een soort van 
‘aangeleerde hulpeloosheid’.

De ZIM-training (zelfinstructie methode van Meichenbaum), 
die we vaak in therapie aanleren, gebruiken we ook al jaren 
in de klassen, maar de transfer voor de kinderen blijkt vaak 
onvoldoende en dus te moeilijk. Vanuit deze zorg komen we in 
2005 bij VELOO (Verrijkende Elementen voor Opvoeden en 
Onderwijzen) en later bij het IVP-programma (Instrumenteel 
VerrijkingsProgramma van R. Feuerstein) van Balans terecht. 
Dit geeft een nieuwe wending. De filosofie van Feuerstein ligt 
verrassend dicht bij de visie van de school.
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Maanden later trekken we naar de klas met een zelfgemaakt 
programma. De basis is VELOO, aangevuld met de ervaringen 
van leerkracht en kinesist. Een motorisch moment wordt de 
starter om een klas letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. 
Stoelen en banken gaan aan de kant, weg van een ‘klassieke’ 
opstelling. Dit werkt …

Andere collega’s worden nieuwsgierig en we starten een 
multidisciplinaire werkgroep. Aangezien de filosofie en de 
methodiek zeer sterk aansluiten bij de oorspronkelijke visie van 
de school, kunnen we de directie overtuigen om een leerlijn 
uit te bouwen. Gedurende drie schooljaren krijgen we de kans 
om het korps op sleeptouw te nemen tijdens de maandelijkse 
personeelsvergaderingen.

Aan elke bouwsteen koppelen we ook de 
nodige ontwikkelingsdoelen van leren leren 
en sociaal-emotionele ontwikkeling.

In deze vergaderingen worden er denk- en doemomenten door-
gemaakt. We brengen de inhoud, net zoals die ook naar de 
leerlingen moet: vertrekkend vanuit een motiverende en vaak 
ludieke activiteit met veel terugkoppeling naar de eigenlijke 
doelstelling. Een theoretische uiteenzetting onderbouwt het 
geheel. Zo wordt elke bouwsteen intensief ‘beleefd’. Na drie jaar 
beschikt iedereen over een overzichtelijke map. Hierin wordt 
per vergadering een nieuwe bouwsteen toegevoegd. De bundel
begint steeds met de naam van de bouwsteen, de bijhorende 
slogan(s) en de periode. Daarna volgt achtergrondinfo over het 
principe waarop we oefenen. De leerkrachten krijgen ook een 
overzicht met suggesties voor het motorisch moment. Aan elke 
bouwsteen koppelen we ook de nodige ontwikkelingsdoelen van 
leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerkrachten 
kunnen die gebruiken voor het schrijven van hun agenda, e.d. 
In de werkgroep starten we ondertussen een navormingstraject 
op voor het IVP. 

2. Inhoud

Wat als kinderen niet meer geloven in hun eigen denken, … 
en ervan overtuigd zijn dat ze de volgende les niet zullen 
begrijpen … 
Is het dan nog de moeite waard om naar de les te luisteren?
Waarom aandacht richten?  
Is het niet genoeg dat ik gewoon stil zit en de anderen niet stoor? 
Laat staan ZELF een antwoord te bedenken op een vraag van 
de leerkracht.
Hoe krijg je die hoofden weer op gang?

We vinden een aanknoping in de basisprincipes van VELOO. Dit 
programma biedt een aantal kapstokken gebaseerd op de denk-
training van R. Feuerstein. We opteren voor 13 bouwstenen uit 
het VELOO-programma, die kunnen helpen bij het ‘’denken’’.
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3. Implementatie in de school
 
De werkgroep maakt een planning, waarbij ze 20 klassen verdelen 
in vier groepen. Zo bepalen ze een volgorde in de bouwstenen en 
de moeilijkheidsgraad van het aanbod.  
Aangezien het hele korps de bouwstenen, samen met de slogans, 
beleeft in de personeelvergaderingen, spreken we meer en meer 
‘gelijke taal’. Vb: iedereen kent: ‘stoorzenders’, ‘de zone van de 
naaste ontwikkeling’, ‘ het doe-moment’, ‘het brugblaadje, ... 
Door deze opbouw ontstaat er een leerlijn gedurende de gehele 
schoolloopbaan op Jonatan. De bouwstenen zijn afzonderlijk 
ook bruikbaar, het instappen van nieuwe leerlingen is mogelijk.

Jaarlijks wordt er een overzicht opgesteld en doorgegeven:
 

 Onderbouw: klas 1 t.e.m. 4

 Middenbouw A: klas 5 t.e.m. 8

 Middenbouw B: klas 9 t.e.m. 14

 Bovenbouw: klas 15 t.e.m. 20

 ONDERBOUW

 BS 1  Tijd en ruimte

 BS 2  Aanpakgedrag + stoorzenders

 BS 3  Aandacht richten

 BS 4  Taalvaardigheid

    Herhaling

 

 MIDDENBOUW A

 BS 1  Tijd en ruimte

 BS 2  Aanpakgedrag + stoorzenders & 

    Aandacht richten

 BS 3  Taalvaardigheid & analyseren en vergelijken

 BS 4  Relevante info selecteren

 BS 5  Geheugen

     Herhaling

Elke bouwsteen krijgt een slogan en de crealeerkracht voorziet 
er een leuke cartoon voor.  
Met het aanbod van de school willen we ons midden in de 
driehoek van emotie-cognitie-motoriek plaatsen. We zoeken 
een ‘doe-moment’ van waaruit het doel van de bouwsteen kan 
worden beleefd. Er wordt een aanbod gedaan aan de kinderen 
dat met nadruk niet gebonden is aan een leervak. Als insteek 
willen we graag 100% inzet (een kort gericht spel of een 
belevingsmoment, werkbladen vermijden we.)
De leerkracht bepaalt op voorhand een doel dat - in overleg met 
de kinderen - in een leergesprek tot de slogan van de bouwsteen 
komt. We ondervinden dat dit niet eenvoudig is. Leerkrachten en 
leerlingen hebben tijd nodig om hier in te groeien.
De transfer naar andere lessen en andere situaties is essentieel en 
wordt eveneens expliciet besproken met de leerlingen. De basis 
van de denktraining ligt bij de mediërende omgangsstijl van de 
leerkracht. De leraar en therapeuten worden verondersteld een 
krachtige leeromgeving te creëren met een denkstimulerende 
onderwijsstijl en zo de leerling als mediator te begeleiden.
Hierbij geloven we in de veranderbaarheid van iedereen. In het 
aanbod zoeken we naar de zone van de naaste ontwikkeling 
(ZNO) om de motivatie te prikkelen en positieve leerervaringen 
te verzamelen. De meeste aandacht gaat naar het proces en niet 
naar het product van de taak. Wederkerigheid en intentionaliteit 
staan centraal. Om transfer aan te moedigen ‘bruggen’ we, we 
zoeken in overleg toepassingen in onze omgeving.

OVERZICHT VAN ALLE BOUWSTENEN EN SLOGANS:
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Door het gebruik van de bouwstenen en 
het effect van het mediëren merken we 
dat onze huidige rapporten tekortschieten.

 MIDDENBOUW B

 BS 1  Tijd en ruimte

 BS 2  Aanpakgedrag

 BS 3  Relevante info selecteren

 BS 4  Analyseren en vergelijken

 BS 5  Relaties leggen

 BS 6  Geheugen

    Herhaling

 BOVENBOUW

 BS 1  Tijd en ruimte

 BS 2  Geïntegreerd denken

 BS 3  Het principe vatten

 BS 4  Het probleem kunnen identificeren

 BS 5  Het voorstellingsvermogen gebruiken

    Herhaling

De opvolging van de bouwstenen gebeurt tijdens het niveau-
overleg. Dit zijn vergaderingen op klasvrije momenten van 
de leerkrachten (groepjes collega’s met leerlingen van gelijk 
ontwikkelingsniveau/leeftijd). Daarin kunnen zij reflecteren 
over gegeven lessen ‘leren leren’. Dit is ook het moment waarop 
nieuwe info, doe-momenten, methodes en artikels uitgewisseld 
worden. 

Naast de bouwstenen legt de werkgroep een aantal andere klem-
tonen.
 
l In elke klas gebruikt men dezelfde (titels, kleur en lay-out)
 schutbladen. 

l De school beschikt over een zelfgemaakte agenda die telkens
 een overzicht geeft van een volledige week. De daarin 
 gebruikte picto’s zijn (uitvergroot) in alle klassen en dienen
 als hulpmiddel bij het schrijven van de agenda. 

l Er is een digitale bib voor het gebied van leren leren: de 
 visietekst, de ontwikkelingsdoelen, de slogans met de 
 tekeningen, brugblaadjes en schutbladen. Deze staan 
 voortdurend ter beschikking van de leerkracht.

l Door het gebruik van de bouwstenen en het effect van het
 mediëren merken we dat onze huidige rapporten (die vooral
 schoolse vaardigheden rapporteren) tekortschieten. 
 We zoeken nu naar een systeem om het leerproces bij de 
 leerlingen te evalueren. De betrokkenheid van de kinderen
 willen we hierbij centraal zetten. Door het onder de loep 
 nemen van evaluatie, blijken er meerdere verschillen te 
 zitten in de aanpak en begeleiding van taken en lessen. 
 Een item dat we klasoverschrijdend willen aanpakken.

l Jaarlijks geven we tijdens het keuze-oudercontact de ouders
 de mogelijkheid om de visie van leren leren op Jonatan te
 ontdekken. Deze avond nemen we hen mee in het proces van
 de school. 

In overleg met de directie is een navormingstraject opgesteld 
waarin geïnvesteerd wordt om jaarlijks enkele collega’s de 
VELOO-cursus, ingericht door Balans, te volgen. Mensen van 
de werkgroep krijgen de kans zich verder te specialiseren in het 
Instrumenteel VerrijkingsProgramma (IVP) van R. Feuerstein.

Het veranderingsproces, dat jaren geleden gestart is met 
VELOO, ervaren wij als een sneeuwbaleffect. Plannen en 
veranderingen blijven zich aanbieden. We willen nog stilstaan 
bij: het uitwerken van de goede leerhoudingen, een speel-o-theek 
met bestaande gezelschapsspelen gelinkt aan de bouwstenen, 
een kindvriendelijke verwerking van leer- en studieschema’s 
die thuis te gebruiken zijn en de website van de school met een 
overzicht van de bouwstenen en verwerkingstips voor de ouders.
Verder willen we de ontwikkelingsdoelen van leren leren en 
sociaal-emotionele vorming nog bundelen, zodat leerkrachten 
na klassenraden gericht op zoek kunnen gaan naar de bijhorende 
doelen. 
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Op die manier kunnen zij bij het geven van de bouwstenen 
ook sneller de link leggen naar leerlingen die het nog moeilijk 
hebben met dit principe.

Leren blijft voor ons in alle opzichten een uitdaging. We 
beleven VELOO en IVP als een zeer grote stimulans. Het kader 
aangereikt op de cursussen is heel bruikbaar en geeft de 
mogelijkheid om, op onze manier, een volledig korps enthousiast 
te krijgen. Een woord van dank is hier op zijn plaats ... Oprechte 
dank aan Annie Weedaege voor haar aanstekelijk enthousiasme. 
Dank aan pionier Joke die het proces mee opstartte. Dank aan een 
dynamische werkgroep. Dank aan de directie en het korps 
van de Jonatanschool (Sint-Niklaas) voor de mogelijkheden.  

Marijke Heirweg 
Kinesitherapeute

Annick Janssens 
Onderwijzeres Buitengewoon Onderwijs

Bronvermelding

1.  Het cursusmateriaal (VELOO en IVP) en de ervaringen tijdens de
 vormingen vormen een bron van inspiratie om eigen materiaal
 (brugblaadjes, slogans,…) te ontwikkelen.
2.  Allerlei gezelschapsspelen die te koppelen zijn aan een principe
 van de bouwstenen.
3.  “VELOO: Verrijkende Elementen voor Opvoeden en Onderwijzen.” 
 Annie Weedaege.
4.  “IVP: Instrumenteel Verrijkingsprogramma van R. Feuerstein: deel 1.” 
 Annie Weedaege.
5.  “IVP: Instrumenteel Verrijkingsprogramma van R. Feuerstein:
 deel 2.” Philippe Lamoral.
6.  Temmerman, Kaat, Kinderen met aandachts- en werkhoudings-
 problemen. – Acco, 1996.
7.  Temmerman, Kaat, Kinderen met ruimtelijk visuele problemen. –
 Acco, 1998.
8.  “De berengroepen”. Gerrit Loots – Erik Verliefde – An Boogemans – 
 Johan Dever – Veronique     Vansteenkiste – Florence Lebbe. –
 Acco, 1997.
9.  “ATAG: Amsterdamse Training voor Aandacht en Geheugen”.
 C.M.C.M. Hendriks – T.M. van den Broek-Sandmann. – Harcourt
 Assessment BV, 1996.
10.  De website: www.jonatan.be


