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Eureka of Heureka betekent: ik heb het gevonden, 
of als uitroep: ik héb het. Het is een Grieks 
woord, εŭρηκα/ηŭρηκα, het perfectum (de vol-
tooid tegenwoordige tijd) van εύρίσκω, heuriskoo 
- ik vind.

De uitroep is beroemd geworden doordat naar 
verluidt Archimedes naakt door de straten van 
Syracuse rennend, luid heureka geroepen zou 
hebben, nadat hij in bad het volumeverplaat-
singseffect ontdekt had. 
Sindsdien is eureka een blijde uitroep als iemand 
een moeilijke opgave heeft opgelost.

Op de Prins Willem Alexanderschool laten wij uw kind zichzelf zijn, dagen haar/hem uit, 
geven zelfvertrouwen en halen uit haar/hem wat er in zit! 

Wij bezorgen uw kind Eureka momenten!

2



Inhoudsopgave

   

1. Inleiding      pag.   2

2. Waarom Eureka?     pag.   3

3. Proces voorgaande jaren     pag.   3

4. Pijlers:           

 1. Omarmen      pag.   6

 2. Verwonderen      pag.   8

 3. Vieren      pag.   9

 4. Verankeren      pag. 10

 5. Onderzoeken      pag. 12

5. Praktische uitwerking     pag. 16

6. Waarom is de combinatie van deze elementen zo uniek? pag. 17

7. Conclusie      pag. 19

3



1. Inleiding

Op de Prins Willem Alexanderschool komt 
elk kind tot bloei!

We zijn trots. Trots op de manier waarop wij op de Prins 

Willem Alexanderschool onze leerlingen laten groeien. 

Laten bloeien. Elk kind is nieuwsgierig en heeft de be-

hoefte om zich te ontwikkelen. We stimuleren kinderen 

hun eigen talenten te ontdekken en te gebruiken, en trots 

en blij te zijn om wat zij bereiken. 

Om tot groei en bloei te komen werken wij met een uniek 

concept: HET EUREKA CONCEPT. Met dit onderwijscon-

cept bereiden we de kinderen voor op hun toekomst als 

wereldburger. Ons onderwijsconcept bestaat uit vijf pijlers: 

1. Omarmen

2. Verwonderen 

3. Vieren

4. Verankeren

5. Onderzoeken
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2. Waarom Eureka?

In 287 voor Christus werd Archimedes op Sicilië geboren. 

Archimedes had een goede band met koning Hiëro. Van 

deze koning kreeg hij de opdracht om uit te zoeken of zijn 

nieuwe kroon wel van massief goud gemaakt was. Deze 

opgave leek onmogelijk, totdat Archimedes in bad zat. 

Daar bedacht hij de oplossing. Volgens de overlevering 

sprong hij uit bad, rende naakt door de straten terwijl hij 

‘Eureka, eureka!’ riep. Grieks voor: ‘ik heb het gevonden!’ 

Archimedes was heel erg blij en opgewonden, hij had de 

oplossing gevonden, opeens snapte hij het. 

In ons onderwijs gunnen we dit gevoel, het gevoel van 

dat het kwartje valt en de blijdschap daar omheen, aan 

onze kinderen. We prikkelen de kinderen, we stellen 

uitdagende vragen en we geven extra instructie. Vanuit 

deze nieuwsgierigheid gunnen we alle kinderen momen-

ten waarin zij zich euforisch voelen, momenten waarin 

de lichtjes in hun ogen aangaan, momenten van triomf; 

echte Eureka momenten. Elk Eureka moment wordt ge-

vierd, hoe klein het ook is!

3.  Proces 
   voorgaande jaren
De afgelopen jaren hebben we met het team gezocht 

naar lessen en werkvormen die de betrokkenheid van kin-

deren verhogen. We hebben allerlei zaken uitgeprobeerd 

en ondervonden; wat werkt wel en wat werkt niet. Gaan-

deweg merkten we dat kinderen heel betrokken raken als 

zij zelf eigenaar zijn van hun leerproces. In dit proces werd 

steeds duidelijker dat we kinderen zelf dingen willen la-

ten onderzoeken, maar ook dat we een gedegen basis van 

de functionele vaardigheden heel erg belangrijk vinden. 

Deze functionele vaardigheden hebben kinderen nodig 

om goed onderzoek te doen en om later goed te kunnen 

functioneren in de maatschappij. 

Als team kwamen we steeds verder in ons denken, er 

werd steeds helderder welke kant we op wilden gaan. U 

leest hierna wat onze visie is en waar onze overtuigingen 

en onderbouwingen vandaan komen. 

Kortom: 
hoe wij zoveel mogelijk Eureka momenten 
voor onze kinderen creëren! 
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4. A. Omarmen
Introductie onderwerp
Wij   omarmen elk kind om wie hij of zij is. Wij zorgen er-

voor dat kinderen zich veilig voelen, dat zij zichzelf kun-

nen zijn. In ons onderwijs bieden we veiligheid en ruimte 

waarin elk kind kan groeien en bloeien. Dit vanuit de chris-

telijke waarden naastenliefde, gelijkheid en rechtvaardig-

heid. Waar ieder kind als uniek individu kan bijdragen aan 

de wereld. Jezus leefde ons dat al voor. Hij zei: “Laat de 

kinderen tot mij komen en verhindert ze niet; want voor zo-

danigen is het Koninkrijk van God”. Lucas 18:16 

Onderbouwing 
Wij realiseren met elkaar een goed pedagogisch klimaat waar-

in kinderen zich veilig voelen en omarmd. Uit onderzoek 

kunnen we leren dat ‘je omarmd voelen’ (= welbevinden) 

pas plaatsvindt als onze basisbehoeften bevredigd zijn. 

(Nackom., R., Welbevinden op school, Brandpunt, 2010). 

Dit zijn:

• fysieke behoeften;

• behoefte aan warmte en affectie;

• behoefte aan zekerheid en duide-

lijkheid;

• behoefte aan erkenning door an-

deren;

• behoefte om je competent te voelen;

• behoefte aan zingeving. 

Daar speelt de school een belangrijke rol in. 

Om te beginnen moet je zelfvertrouwen hebben. Je moet 

durven opkomen voor jezelf en in verschillende situaties 

jezelf durven zijn. Op emotioneel vlak moet je in even-

wicht zijn: je kan op een adequate manier omgaan met 

je gevoelens of met pijnlijke ervaringen. Je straalt tege-

lijk innerlijke rust en vitaliteit uit. Om je goed te voelen, 

moet je ook sociaal competent zijn. Je moet in staat zijn 

het perspectief van de ander in te nemen, intuïtief ande-

ren kunnen begrijpen en hun gedragingen voorspellen. Je 

moet kunnen communiceren met anderen. Alleen zo kan 

je succesvol relaties aangaan.

Een andere belangrijke competentie is zelfsturing, onder-

nemingszin: in staat zijn om er het beste van te maken. Je 

weet wat je wil, stelt jezelf doelen en kan door handelin-

gen en actie je doel bereiken. Daarbij moet je zo goed mo-

gelijk gebruik maken van de beschikbare mogelijkheden 

(van jezelf of de omgeving).

Tot slot is er nog verbondenheid: wie zich verbonden 

voelt met de anderen, met de samenleving, de materiële 

wereld en de natuur heeft de beste basis voor een verant-

woordelijke, respectvolle en liefdevolle omgang.

Landelijk is onderzoek gedaan naar het belang van veilig-

heid op school. De vakgroep sociologie van de Rijksuni-

versiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar proso-

ciaal en antisociaal gedrag. Dit onderzoek is gedaan in 

samenwerking met de sociaal emotionele methode KiVa. 

Nu en in de toekomst zal de vakgroep sociologie verder 

onderzoek doen naar pesten en KiVa. Zo komen we steeds 

meer te weten over pestproblematiek en hoe we dat kunnen 

oplossen. Het onderzoek naar KiVa in Nederland wordt ge-

coördineerd door projectleider René Veenstra. Hij werkt 

samen met een aantal promovendi. Uit hun onderzoek 

blijkt de bewezen effectiviteit van KiVa. Uit dit onderzoek 

blijkt dat KiVa:

• het school- en leerklimaat sterk verbetert;

• de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties ver-

betert;

• het welbevinden van de leerlingen verhoogt;

• effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) 

en het oplossen daarvan (curatief);

• depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en 

vermindert;

• leerkrachten vaardigheden aanleert om groepspro-

blemen te voorkomen en te verhelpen.
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Hoe doen we dat?
Op school zorgen we voor een positief klasklimaat met een 

ontspannen, open sfeer en plaats voor humor. Kinderen 

durven er het woord te nemen, durven fouten te maken en 

durven te tonen hoe zij zich voelen. 

Een belangrijk element hierbij is inspraak. Kinderen mo-

gen hun mening geven, hun leerkracht voorzien van 

feedback, participeren in het maken van de klassenregels, 

meedenken over de planning van de schooldag en het ge-

bruik van verschillende werkvormen. 

Voor de klas staan leerkrachten die oog hebben voor de 

basisbehoeften en de gevoelens van hun leerlingen. Leer-

krachten worden daarin ondersteund en aangemoedigd. 

De directeur speelt daarbij een belangrijke rol. Door mid-

del van flits- en klassenbezoeken gericht op het pedago-

gische klimaat, zal hij/zij steeds met de leerkrachten in 

gesprek blijven over wat de kinderen nodig hebben.  

Voor een gerichte aanpak werken we met de methode 

KiVa. KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de so-

ciaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor 

wordt de sociale veiligheid op school versterkt en wor-

den groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. 

‘KiVa’ is het Finse woord voor ‘leuk’ of ‘fijn’. Scholen die 

met KiVa werken, werken dus aan een fijne school voor 

alle kinderen. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als 

geheel en dus niet op specifieke individuen zoals pesters, 

slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en 

vriendinnetjes. Want hoewel niet iedereen er verantwoor-

delijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er 

wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden op-

gelost en in de toekomst worden voorkomen. De metho-

de KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. 

Wat zie je?
We hebben de afgelopen jaren in verschillende groepen ge-

zien dat werken aan een veilig klimaat zin heeft. De re-

sultaten van de kinderen gaan omhoog als kinderen zich 

veilig, gezien en gewaardeerd voelen: kinderen komen tot 

bloei! 

Het bleek dat in de groepen waarin we nadrukkelijk ge-

werkt hadden aan een veilig klimaat kinderen zich meer 

gezien en gewaardeerd voelden, kinderen meer gemoti-

veerd waren om te leren. We kunnen aannemen dat dit de 

resultaten van de kinderen ten goede komt. Dit kunnen 

we terugzien in de resultaten op de functionele vaardig-

heden (bijvoorbeeld rekenen, spelling, lezen) en de pro-

ducten van de kinderen die zij leveren tijdens het thema-

tisch werken. Dit is een van de redenen, naast dat we alle 

kinderen gunnen met plezier naar school te gaan, dat we 

elk schooljaar actief inzetten op een positief klimaat in 

elke groep. 

Uit de tevredenheidspeilingen, die we jaarlijk door onze 

kinderen laten invullen, blijkt dat dit ons lukt: kinderen 

geven aan dat zij zich veilig, gezien en gewaardeerd voe-

len bij ons op school. 

Samenvattend
Wij   omarmen elk kind om wie hij is. We zorgen ervoor dat 

kinderen zich veilig voelen, dat zij zichzelf kunnen zijn. In 

ons onderwijs bieden we veiligheid en ruimte waarin elk 

kind kan groeien. We willen dat kinderen door groei tot 

bloei komen! Doordat kinderen veiligheid ervaren, zich 

gewaardeerd en gezien voelen, durven zij zichzelf te zijn 

en vanuit dat vertrouwen te groeien, zich te ontwikkelen 

en uiteindelijk te bloeien. Kinderen ontwikkelen zich tot 

een stabiele wereldburger die zich vanuit verbondenheid 

met de omgeving competent voelt, zelfvertrouwen heeft, 

kan samenwerken en weet wat hij wil.
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4. B. Verwonderen
Introductie onderwerp
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en raken snel ver-

wonderd. Vaak gewoon door alledaagse zaken, over hun 

huisdier of een vliegtuig. Soms over grote vragen zoals 

buitenaards leven of oorzaken van grote rampen. Wij ge-

ven kinderen de ruimte om te leren vanuit nieuwsgierig-

heid en verwondering.

Onderbouwing 
Alleen platte kennis beklijft niet. Jelle Jolles (hoogleraar 

Hersenen, Gedrag en Educatie aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam) heeft aangetoond dat kinderen informatie 

beter opslaan wanneer er emotie optreedt in het leerpro-

ces: een goede leerkracht geeft niet alleen kennis, maar 

geeft er ook kleur aan. Hij of zij kan ervoor zorgen dat be-

paalde emoties van het kind worden aangesproken, zodat 

het kind iets voelt bij de kennis die aangeboden wordt. 

Kennis die in vele gevallen abstract is. 

Met andere woorden: naast motivatie zijn ook bepaalde 

emoties belangrijk en daar hebben we weer andere sys-

temen in de hersenen voor. Hersenonderzoek en recente-

lijk ook cognitief onderzoek laat zien dat om iets goed op 

te slaan een bepaald stuk emotie essentieel is. 

Bron: Jolles, J., Talentontwikkeling; de leerkracht en het lerende kind 

vanuit neuropsychologisch perspectief, 2012.

Hoe doen we dat?
Het begin van elke les is erop gericht om kinderen nieuws-

gierig te maken naar het onderwerp, zodat zij zelf iets wil-

len weten, onderzoeken of ontdekken. Dit doen we door 

de voorkennis van de kinderen te activeren (wat weet je 

al van het onderwerp), door het doel van de les te benoe-

men (wat weet of kan je aan het einde van de les) en door 

emotie op te wekken bij de kinderen. Dat laatste kan op 

verschillende manieren. Cruciaal hierbij zijn prikkelen-

de vragen als, hoe overleef je de prehistorie? Wat is er 

hetzelfde aan een narcis en een paasei? Wanneer is iets 

dood of levend? Door het voelen van spanning, verwon-

dering en nieuwsgierigheid zal een kind geprikkeld wor-

den en in beweging gebracht worden.

Wat zie je?
Verwondering zit vaak in kleine, alledaagse dingen. Kin-

deren zijn meesters in de verwondering. Het is logisch dat 

kinderen zich veel verwonderen: zij ervaren veel dingen 

pas voor de eerste keer. Daarom stellen zij vaak verras-

sende vragen, die bij ons niet snel zouden opkomen. Een 

mooi voorbeeld hiervan was het bezoek van de burge-

meester van Amersfoort in groep 3. Door de van nature 

aanwezige verwondering van de kinderen vroegen zij de 

burgemeester het hemd van het lijf: hoe voelt het om bur-

gemeester te zijn? Is uw keten zwaar? Wat is het moeilijkste 

wat u ooit gedaan heeft?  Hierdoor kregen zij veel nieuwe 

kennis. Niet door plaatjes, een boek of een filmpje, maar 

door echte verhalen, uit de eerste hand! 

Samenvattend
Leren is meer dan alleen platte kennis. Leren is verwon-

dering en nieuwsgierigheid. Hierdoor worden kinderen 

geprikkeld om zelf te willen weten, te onderzoeken en te 

ontdekken. Kinderen prikkelen doen we de hele dag door: 

bij het aanleren van de functionele vaardigheden (zoals 

rekenen, lezen, taal, spelling) in de ochtend en bij het the-

matisch werken in de middag.
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4. C. Vieren
Introductie onderwerp
We vieren op de PWA onze successen! Als je veel bezig 

bent met wat er niet goed gaat, ben je vaak ontevreden 

en heb je weinig plezier. Dat is geen goede basis om je 

verder te ontwikkelen. Wil je in beweging komen? Dan 

moet je je juist richten op wat er allemaal wel goed gaat.  

Zo leidt het ene succes tot het volgende.

Onderbouwing
Het zelfvertrouwen van kinderen neemt enorm toe door 

complimenten en zij krijgen er een positiever zelfbeeld door. 

Kinderen ‘groeien’ van complimenten. Complimenten ge-

ven een kind een enorm gevoel gewaardeerd te worden. 

Hierdoor gaan zij zich goed over zichzelf voelen en kun-

nen zij een positief zelfbeeld ontwikkelen. Als een kind 

zijn successen viert, verhoogt dat het werkplezier, waar-

door ook de prestaties verbeteren. 

Onderzoek toont aan dat complimenten geven en posi-

tieve aandacht meer motiveren dan materialistische za-

ken, zoals cadeaus. Complimenteren activeert namelijk 

het beloningscentrum van ons brein. De hoeveelheid do-

pamine stijgt en dat zorgt weer voor dat fijne gevoel. Het 

resultaat? Vrolijke kinderen!

Bron: J. Hattie & H. Timperley, The Power of Feedback in: Review of 

Educational Research, 77 (1), 81-112, 2007. 

Hoe doen we dat?
We vieren de hele dag door successen. Dit kunnen kleine 

persoonlijke successen zijn, maar ook als groep worden 

de successen gevierd. Denk aan een leerling waarbij de 

lichtjes in haar ogen aangaan als zij zich realiseert dat, na 

aanmoediging en positieve feedback van de leerkracht, 

ze de som ineens écht snapt! We geven kinderen dagelijks 

positieve feedback. Dit doen we op verschillende momen-

ten, eigenlijk de hele dag door. We benoemen voortdu-

rend wat er goed is, we benoemen het gewenste gedrag. 

Ook als klas vieren we de gezamenlijke successen. 

Wat zie je?
In groep 4 bedenken ze aan het begin van elke week een 

doel, zoals: ‘aan het einde van deze week kennen we de 

tafel van 4’. Als ze allemaal dit doel behalen, wordt dat 

succes ook echt gevierd. In elke klas hangen de doelen 

van deze periode zichtbaar aan de muur. Deze zichtbaar-

heid van de doelen, maakt dat kinderen eigenaar wor-

den van hun eigen leerproces. Kinderen weten wat ze al 

kunnen en waar ze nog aan moeten werken. Als doelen 

zijn behaald, kunnen successen ook echt gevierd worden. 

Ook de gezamenlijk opgestelde klassenregels hangen in 

elk lokaal duidelijk zichtbaar aan de muur. Natuurlijk is dit 

om kinderen bewust te maken van wat wij verwachten, 

maar ook om te kunnen vieren als het lukt ons aan die af-

spraken te houden.

Samenvattend
Wij vieren op de PWA onze successen! Succes betekent 

voor ons niet; veel geld verdienen. Wij vieren dat je jezelf 

mag zijn, je eigen doelen stelt, je talenten ontwikkeld en 

daar gelukkig mee bent. We vieren dat je goed kunt lezen, 

rekenen en spellen. 

Het vieren van succes geeft zelfvertrouwen en vergroot 

het gevoel van eigenwaarde. 
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4. D. Verankeren
Introductie onderwerp
Om kinderen goed voor te bereiden op het doen van on-

derzoek, maar vooral ook op hun leven als wereldburger 

in onze maatschappij, vinden wij het heel erg belangrijk 

dat onze kinderen de basisvaardigheden goed beheer-

sen. Kinderen moeten goed kunnen rekenen, schrijven, 

spellen en lezen. Deze basisvaardigheden, of ‘functionele 

vaardigheden’, zijn voorwaardelijk, zijn een anker,  voor 

het goed kunnen functioneren in de maatschappij. Wij 

zorgen ervoor dat we deze vaardigheden goed veranke-

ren.

Onderbouwing
In ‘De Staat van het Onderwijs’ van de Onderwijsinspectie 

staat ook dat het hebben van goede basisvaardigheden 

heel erg belangrijk is voor kinderen. Wij zijn het daar mee 

eens. We willen onze kinderen goed voorbereiden op hun 

toekomst. Dit doen we niet door meer tijd aan deze basis-

vakken te besteden. In ‘De Staat van het Onderwijs’ staat 

daarover: De winst kan vermoedelijk behaald worden door 

meer efficiënt gebruik van onderwijstijd, betere (instructie)

kwaliteit en slimme oplossingen, zoals het gericht inzetten 

van ICT. Voorwaarde voor succes is dat verandermaatrege-

len gepaard gaan met een cultuurverandering. Hoge ambi-

ties voor alle leerlingen staan daarin centraal.

Ons onderwijs sluit hierop aan. Wij hebben hoge verwachtin-

gen van kinderen, wij geven instructie volgens het Directe 

Instructie model en we zetten ICT in zodat kinderen gelijk 

feedback krijgen op het werk dat ze maken. We geloven 

er ook in dat als kinderen betrokken zijn en het onderwijs 

echt beleven, de lesstof beter beklijft. 

Bron: ‘De Staat van het Onderwijs’, Onderwijsverslag 2011/2012, 

Inspectie van het Onderwijs, april 2013.

Hoe doen we dat?
In de kleutergroepen werken wij met verschillende the-

ma’s die een duur hebben van ongeveer vier weken. In het 

thema zitten de reken- taal- en motorische doelen verwe-

ven. Door te ontdekken en te spelen binnen het thema 

zijn de kinderen, soms onbewust, deze doelen aan het 

Voorbereiding
Start van de les: terugblik- doel van de les- verwachtingen

Directe Instructie Model

Verkorte instructie

Zelfstandige verwerking

Feedup, feedback
en feedforward

Basisinstructie en begeleide inoefening

Basis instructie

Zelfstandige
verwerking

Feedup, feedback
en feedforward

Verlengde instructie

Zelfstandige
verwerking

Feedup, feedback
en feedforward

Gezamenlijke afsluiting

Directe Instructie Model
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inoefenen. In de groepen 3 t/m 8 werken we elke ochtend 

met de kinderen aan een solide basis van de functione-

le basisvaardigheden zoals rekenen, taal, lezen, spelling 

en begrijpend lezen. Leerkrachten geven een expliciete 

directe instructie als ze daadwerkelijk iets nieuws gaan 

aanleren. De leerkracht reikt de strategie aan, doet voor 

en denkt hardop na. Er wordt gedifferentieerd in tijd en 

aanbod. Op deze manier werken alle kinderen aan doelen 

die aansluiten bij hun niveau.

Wat zie je?
In groep 1 en 2 zie je kinderen die opgaan in hun spel. De 

hoeken zijn rijk ingericht en de bedoeling en opdracht is 

helder waardoor kinderen met een hoge betrokkenheid 

aan het spelen -en daardoor leren- zijn. De leerkracht 

speelt soms mee, geeft spelimpulsen om het spel verder 

te verrijken en geeft instructies aan kleine groepjes kinde-

ren. Zij sluit in haar instructie aan bij de onderwijsbehoefte 

en het niveau van de kinderen.

In onze groepen 3 t/m 8 wordt in de ochtend gewerkt aan 

de basisvaardigheden. Er wordt instructie gegeven en ge-

werkt. De leerkracht geeft een korte instructie en houdt 

daarna een verlengde instructie voor kinderen die dat no-

dig hebben. Door het laten maken van de schaduwtoetsen 

aan het begin van elke periode, weet de leerkracht precies 

hoe de kinderen ervoor staan, wat ze wel of niet begrij-

pen en wat er nodig is. De kinderen doen de verwerking 

van rekenen digitaal waardoor zij direct feedback krijgen 

op wat er gemaakt wordt. Directe feedback is een sterk 

middel in het verder brengen van kinderen, ze worden ge-

lijk gecorrigeerd en verkeerde strategieën slijten niet in. 

Zo verankeren wij deze vaardigheden. Kinderen die meer 

aankunnen volgen de instructie (soms) gedeeltelijk, com-

pacten hun werk en gaan daarna met hun pluswerk aan 

de slag.

Samenvattend
De basisvaardigheden hebben een belangrijke plek in ons 

aanbod. We vinden deze belangrijk voor de toekomst van 

de kinderen, maar de kinderen hebben deze vaardigheden 

ook nodig om in het middagprogramma goed onderzoek 

te kunnen doen. We sluiten aan op het niveau van het kind 

door de instructie daarop aan te laten sluiten, maar ook 

de verwerking passen we daarop aan. Zo verzorgen we 

onderwijs waar we uit elk kind halen wat erin zit, het kind 

laten groeien en uiteindelijk ook laten bloeien!
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4. E. Onderzoeken 
Introductie onderwerp 
De samenleving is aan het veranderen. Het industriële 

tijdperk, gericht op industrie en productie, is overgegaan 

in een kennissamenleving, gekenmerkt door digitalise-

ring en gericht op diensten en innovatie. Dit beïnvloedt 

de manier waarop we leven, leren en werken. Onderwijs 

dat voorbereidt op deze toekomst, vraagt daarom steeds 

meer andere kenmerken waarbij de 21e eeuwse vaardig-

heden centraal staan.   

Onderbouwing 
De samenleving verandert. Dit beïnvloedt de manier 

waarop we leven, leren en werken. Daarbij rijst de vraag of 

de kinderen die nu in de kleuterklas zitten nog wel de juis-

te dingen leren op zich voor te bereiden op het jaar 2032, 

het jaar dat ze hun opleiding afronden en op eigen benen 

staan. Om met de uitdagingen van al deze veranderingen 

goed te kunnen omgaan hebben de kinderen naast func-

tionele vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, taal) ook 

creativiteit, flexibiliteit, kritisch denkvermogen en een 

onderzoekende houding nodig. Verder moeten kinderen 

kunnen samenwerken, oplossingsgericht zijn en ICT vaar-

dig. Samenvattend: kinderen moeten gereedschappen 

krijgen  om een leven lang te leren.

Bron: Vermeulen, M. &  Vrieling, E., 21e-eeuwse vaardigheden: ach-

tergronden en onderwijsimplicaties,  Open Universiteit, Heerlen

Wij bereiden onze leerlingen voor op deze toekomst. 

Kinderen gaan bij ons zelf op onderzoek uit. Deze onder-

zoekende aanpak en de aandacht voor de verschillende 

leerstijlen stimuleert de ontwikkeling van het denk- en 

onderzoeksvermogen van de kinderen. Kinderen worden 

gestimuleerd om informatie op verschillende manieren 

te verwerken. Daardoor wordt elk kind uitgedaagd zich 

maximaal te ontwikkelen en zich verschillende strategie-

en eigen te maken. 

Hoe doen we dat?
Elke middag staat in het teken van zelf onderzoeken, ont-

dekken en creëren. Kinderen zijn zelf onderzoekers en 

ontdekkers. Kinderen gaan actief aan de slag met hun ei-

gen onderzoeksvraag. Door nieuwsgierig, ondernemend 

en creatief te zijn doen ze al onderzoekend nieuwe vaar-

digheden op. De lessen bevatten steeds weer nieuwe uit-

daging: Hoe komt een fossiel van een zeedier boven op 

een berg? Wie heeft Floris de Vijfde ontvoerd? Hoe kun 

je veilig een stroomdraad aanraken? Kinderen worden 

begeleid in het zelf formuleren van antwoorden door in-

formatie te verzamelen, zelf na te denken en te ervaren, 

samen te werken en conclusies te trekken. Op deze ma-

nier onthouden ze de informatie beter dan wanneer deze 

kant-en-klaar in de tekst te vinden is. 
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6. Creëren
Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren. 

Ontwerpen maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen. 

5. Evalueren
Motiveren of rechtsvaardigen van een besluit of gebeurtenis. 

Controleren, hypothestiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen.

4. Analyseren
Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken. 

Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden.  

3. Toepassen
Informatie in een andere context gebruiken. 

Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen.

2. Begrijpen
Ideeën of concepten uitleggen.

Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen. 

1. Onthouden
Informatie herinneren. 

Herkennen, beschrijven, benoemen. 

H
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Bloom’s Taxonomie

De taxanomie van Bloom onderschrijft dat het goed is op 

verschillende manieren kinderen aan het denken te zet-

ten. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in 

de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op 

wordt gedaan. Er wordt hiermee geen volgorde voorge-

schreven waarin een bepaalde vaardigheid aan bod zou 

moeten komen. Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder 

geval meerdere vaardigheden aangesproken.

In de middagen werken we niet alleen onderzoekend, ook 

Mate waarin leerstof beklijft (gemiddeld)

 5% horen

10% zien

20% zien en horen

30% demonstreren

50% discussieren in groepsverband

75% ervaren (zelf doen)

90% anderen onderwijzen (uitleggen)

Passieve
leermethode

Actieve
leermethode

Bron: National Training Laboratories NTU, Maine

Mate waarin leerstof beklijft

de talentontwikkeling van de kinderen door middel van 

de ateliers, gym en creatieve vaardigheden hebben een 

belangrijke plek in ons middagprogramma. Zo werken we 

aan een brede ontwikkeling. In de ateliers werken we van-

uit de intelligenties van Gardner. Gardner gaat er vanuit 

dat iedereen op zijn eigen manier intelligent is. Hij maakt 

daarbij onderscheid tussen acht verschillende intelligen-

ties. Die intelligenties zijn per persoon verschillend ont-

wikkeld. De manier waarop je knap bent, geeft ook aan op 
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De intelligenties van Gardner
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welke manier jij het beste kunt leren. Omdat niet iedereen 

dezelfde intelligenties sterk ontwikkeld heeft, krijg je ver-

schillende soorten van slim of knap zijn. Ieder kind is dus 

slim en knap op zijn eigen manier. Onze ateliers sluiten 

aan bij deze verschillende intelligenties: taalknap, reken-

knap, zelfknap, samenknap, muziekknap, beweegknap, 

beeldknap en natuurknap.

 Wat zie je?
In de middag zie je kinderen die in groepjes, in tweetal-

len of alleen bezig zijn met hun onderzoek. Zij vergeten 

de wereld om zich heen, zitten ingespannen te werken. 

Ze lezen in een boek, zijn verdiept in allerlei pagina’s op 

internet of ze zijn bezig met het creëren van een eind-

product waardoor ze de uitkomsten van hun onderzoek 

kunnen presenteren. Waar in de ochtend meer in rust ge-

werkt wordt, is er in de middag meer leven in de school. 

De school bruist. Soms hoor je de kinderen roepen: “Ja, 

ik heb het!” Eureka-momenten die we koesteren, waar 

we het voor doen. Stralende kinderen vertellen aan de 

leerkracht tot welke conclusie ze gekomen zijn. Doordat 

ze zelf deze ontdekking gedaan hebben, zelf conclusies 

trekken uit hun onderzoek, beklijft de kennis veel beter. 

In het najaar van 2017 werkte onze groep 8 over vulkanen. 

Ze onderzochten waar op de wereld vulkanen te vinden 

zijn, hoe vulkanen zijn ontstaan en hoe het kan dat een 

vulkaan uitbarst. Kinderen vroegen de leerkracht gelijk bij 

de start van de dag al wanneer ze weer verder mochten gaan 

met hun onderzoek naar vulkanen. De kinderen waren 

enorm nieuwsgierig en verwonderd naar dit natuurver-

schijnsel. Ze werkten in groepjes aan een eindproduct: 

een kwartet met weetjes over de vulkaan, een vulkaan 

van papier maché die ook echt kon uitbarsten of een film-

pje over een vulkaan en hoe deze werkt. Op deze manier 

sluit het onderwijs niet alleen aan bij de toekomst, maar sluit 

deze ook aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen.

Samenvattend
Kinderen krijgen een stevige basis om hun plek in de we-

reld in te gaan nemen; als persoon en als wereldburger. 

Door de onderzoekende manier van werken, de spannen-

de invalshoeken en de gevarieerde opdrachten, voelen 

alle kinderen zich uitgedaagd. Belangrijk hierbij is dat het 

doen van onderzoek, niet los gezien kan worden van het 

beheersen  van de functionele vaardigheden. Immers, le-

zen, rekenen en spellen zijn vaardigheden die nodig zijn 

bij het opzetten en uitvoeren  van onderzoek.
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In de hele school werken we rond een gezamenlijk thema. 

De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen 

naar de wereld kijken. Binnen dit overkoepelende thema 

zoeken de leerkrachten een invalshoek die aansluit bij de 

belevingswereld van de groep. 

Groep 1 en 2
In de kleutergroepen werken wij met thema’s die een duur 

hebben van ongeveer vier weken. In het thema zitten de re-

ken- taal- en motorische doelen verweven. Door te ontdek-

ken en te spelen binnen het thema zijn de kinderen -soms 

onbewust- deze doelen aan het inoefenen. In het thema krij-

gen kinderen ook de kans om zelf vragen te stellen over wat 

ze graag over het thema willen weten. Dit verhoogt de be-

trokkenheid en op deze manier wordt er aan de onderzoeks-

vaardigheden gewerkt. De leerkracht zorgt voor een rijke 

leeromgeving in de klas, zodat kinderen zich uitgedaagd 

voelen en het voor hen aantrekkelijk is om te spelen en te 

onderzoeken. In groep 1 en 2 werken we de hele dag spelend 

en onderzoekend. Kinderen zijn namelijk meer betrokken bij 

hun werk als ze zelf ontdekken door te spelen en op onder-

zoek te gaan. De hoeken in de klas worden ingericht passend 

bij het thema. We proberen de hoeken zo in te richten dat er 

rijk spel ontstaat. Zo wordt er binnen bijvoorbeeld het thema 

‘dierentuin’ gespeeld in drie hoeken: in de bouwhoek is de 

dierentuin waar de kinderen hokken bouwen voor de dieren. 

In een andere hoek is de dierenarts gevestigd. Kinderen die 

de hokken bouwen voor de dieren zien het als een dier ziek 

is. Het zieke dier wordt naar de dierenarts gebracht. De die-

renarts gaat daarna in de apotheek medicijnen halen. Deze 

medicijnen worden zorgvuldig samengesteld, geteld of ge-

wogen. Op deze manier ontstaat er spel tussen drie hoeken 

en spreken we van rijk spel. 

Het spelen en ontdekken gaat buiten verder. Leerkrachten 

realiseren ook buiten rijk spel door bijvoorbeeld buitenacti-

viteiten voor te bereiden. Buitenspelen is van groot belang 

voor de ontwikkeling van een kind. Het helpt op een natuur-

lijke manier om op normaal gewicht te blijven, het bevordert 

de lichamelijke motoriek en het leert kinderen hoe met el-

kaar om te gaan. Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk 

van vrij buitenspelen. Naast de buitenactiviteiten vinden we 

het ook heel belangrijk dat kinderen vrij kunnen spelen.

Groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 werken we elke ochtend met de kinde-

ren aan een solide basis van de functionele basisvaardighe-

den zoals rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen. 

Leerkrachten geven een expliciete directe instructie als ze 

daadwerkelijk iets nieuws gaan aanleren. De leerkracht reikt 

de strategie aan, doet voor en denkt hardop na. Er wordt 

gedifferentieerd in tijd en aanbod. Op deze manier werken 

alle kinderen aan doelen die aansluiten bij hun niveau. De 

adaptieve verwerkingssoftware van Pluspunt sluit in de ver-

werking naadloos aan bij hoe de kinderen presteren. Ook de 

verwerkingssoftware van Wereld in Getallen geeft directe 

feedback en daarmee inzicht in waar kinderen staan. Kin-

deren kunnen op deze manier ook zelf zien wat ze al goed 

kunnen en waar ze nog aan moeten werken. Leerkrachten 

hanteren hoge verwachtingen van kinderen. Het hebben van 

hoge verwachtingen draagt eraan bij dat leerlingen méér en 

beter leren. Het is goed voor hun ontwikkeling als we van 

alle leerlingen in principe dezelfde hoge basisverwachtingen 

hebben. Dit effect wordt in de literatuur beschreven als een 

‘zichzelf waarmakende voorspelling’, in het Engels ‘selfful-

filling prophecy’.

De manier van werken die we hiervoor rond rekenen heb-

ben besproken, zien we ook terug bij de vakken taal, lezen, 

spelling en begrijpend lezen. We hanteren ook hier hoge ver-

wachtingen, de leerkracht reikt de strategie aan, doet voor 

en denkt hardop na.

5. Praktische uitwerking 

Faalcirkel
of 

succescirkel

Verwachtingen 
van de leerkracht

Handelen
van de leerkracht

Zel�eeld
van de leerling

Handelen
van de leerling

Leervordering 
van de leerling
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6. Waarom is de combinatie van deze elementen   
  zo uniek?
De veranderende samenleving zorgt voor beweging in 

het onderwijs. Scholen gaan over op vernieuwende on-

derwijsconcepten waar methodes in de hoek worden ge-

gooid en er geprobeerd wordt de kinderen de hele dag 

zelf te laten onderzoeken en ontdekken. Het is een mis-

vatting dat alle kinderen goed onderzoek kunnen doen en 

daarbij geen leerkracht nodig hebben. Het belang van de 

leerkracht en het belang van goede instructie bij de ba-

sisvaardigheden, als rekenen, taal, lezen is cruciaal. Hat-

tie is een Nieuw-Zeelandse hoogleraar die de afgelopen 

twintig jaar vrijwel elk wetenschappelijk onderzoek over 

onderwijs bestudeerde. Zo nam hij ruim 65.000 onderzoe-

ken met data van 250 miljoen leerlingen onder de loep. In 

een interview met dagblad Trouw onthulde hij de belang-

rijkste les die hij daaruit leerde: “de leraar is de cruciale 

factor die het verschil kan maken.” 

In onze manier van werken voegen we het beste van twee 

werelden samen: In de ochtend een gedegen aanbod van 

de basisvaardigheden, met daarbij een zeer belangrijke 

rol voor de leerkracht in de rol van kennisoverdrager en 

instructeur. In de middag dagen we kinderen uit zelf te 

ontdekken, verwonderd te raken en onderzoek te doen. 

Hierbij bedenken we steeds dat het doen van goed onder-

zoek niet zonder een goede en solide kennisbasis kan. Er 

is dus een causaal verband tussen het ochtend en het mid-

dagprogramma. 

Ook in de middag is de rol van de leerkracht cruciaal, al is 

hij/ zij dan meer begeleider en coach. De leerkracht luis-

tert, biedt vertrouwen en ondersteuning. Deze pedagogi-

sche vaardigheden zijn belangrijk om bij de kinderen de 

zelfstandigheid te stimuleren en hen de ruimte te laten 

om te laten zien wie ze zijn. De kinderen hebben de ver-

worven kennis van de ochtend nodig om te werken aan 

vaardigheden zoals onderzoek doen, samenwerken en 

sociaal redzaam zijn. Deze onderzoekende houding waar-

bij samenwerken, in verbinding staan tot je omgeving, je 

weet wat je wilt en je zelfvertrouwen hebt, maakt onze 

kinderen wereldburgers die klaar zijn voor de toekomst! 
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We zijn trots op de manier waarop wij op de Prins Willem 

Alexanderschool onze leerlingen laten groeien. Laten 

bloeien. Elk kind is nieuwsgierig en heeft de behoefte om 

zich te ontwikkelen. We stimuleren kinderen hun eigen ta-

lenten te ontdekken en te gebruiken, en trots en blij te zijn 

om wat zij bereiken. 

Om tot groei en bloei te komen werken wij met een uniek 

concept: HET EUREKA CONCEPT. Met dit onderwijscon-

cept bereiden we de kinderen voor op hun toekomst als 

wereldburger. Ons onderwijsconcept bestaat uit vijf pij-

lers die gedurende de hele dag centraal staan: omarmen, 

verwonderen, vieren, verankeren en onderzoeken.

Wij zijn een school waar kinderen en ouders zich welkom, 

gezien en omarmd voelen. Waarbij een sfeer van weder-

zijds respect en vertrouwen een groot goed is.

Omarmen
We   omarmen elk kind om wie hij is. We zorgen ervoor dat 

kinderen zich veilig voelen, dat ze zichzelf kunnen zijn. In ons 

onderwijs bieden we veiligheid en ruimte waarin elk kind kan 

groeien. We willen dat kinderen door groei tot bloei komen! 

Doordat kinderen veiligheid ervaren, zich gewaardeerd en 

gezien voelen, durven ze zichzelf te zijn en vanuit dat ver-

trouwen te groeien, zich te ontwikkelen en uiteindelijk te 

bloeien. Kinderen ontwikkelen zich tot een stabiele wereld-

burger die zich vanuit verbondenheid met de omgeving 

competent voelt, zelfvertrouwen heeft, kan samenwerken 

en weet wat hij wil. Dit vanuit de christelijke waarden naas-

tenliefde, gelijkheid en rechtvaardigheid. Waar ieder kind als 

uniek individu kan bijdragen aan de wereld.

Verwonderen
Leren is meer dan alleen platte kennis. Leren is verwon-

dering en nieuwsgierigheid. Hierdoor worden kinderen 

geprikkeld om zelf te willen weten, te onderzoeken en te 

ontdekken. Kinderen prikkelen doen we de hele dag door: 

bij het aanleren van de functionele vaardigheden (zoals 

rekenen, lezen, taal, spelling) in de ochtend en bij het the-

matisch werken in de middag.

Vieren
We vieren op de PWA onze successen! Succes betekent 

voor ons niet; veel geld verdienen. Wij vieren dat je jezelf 

mag zijn, je eigen doelen stelt, je talenten ontwikkeld en 

daar gelukkig mee bent. We vieren dat je goed kunt lezen, 

rekenen en spellen.  Het vieren van succes geeft zelfver-

trouwen en vergroot het gevoel van eigenwaarde.

Verankeren
De basisvaardigheden hebben een belangrijke plek in ons 

aanbod. We vinden deze belangrijk voor de toekomst van 

de kinderen, maar de kinderen hebben deze vaardigheden 

ook nodig om in het middagprogramma goed onderzoek 

te kunnen doen. We sluiten aan op het niveau van het kind 

door de instructie daarop aan te laten sluiten, maar ook 

de verwerking passen we daarop aan. Zo verzorgen we 

onderwijs waar we uit elk kind halen wat erin zit, het kind 

laten groeien en uiteindelijk ook laten bloeien!

Onderzoeken
Kinderen krijgen een stevige basis om hun plek in de we-

reld in te gaan nemen; als persoon en als wereldburger. 

Door de onderzoekende manier van werken, de spannen-

de invalshoeken en de gevarieerde opdrachten, voelen 

alle kinderen zich uitgedaagd.

 

7. Conclusie
Op de Prins Willem Alexanderschool komt elk kind tot bloei!
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