De Acadin-expert:

‘Eerst de visie, dan Acadin’
Jody Huijgens van OBD Noordwest is één van de experts die scholen begeleiden bij het werken
met Acadin. Als orthopedagoog en onderwijsadviseur werkt ze al lange tijd met hoogbegaafde
kinderen en ze weet inmiddels: welke tool je ook inzet, belangrijkste succesfactor is een breed
gedragen visie. Daarom helpt ze scholen niet alleen met het praktisch werken met Acadin,
maar ook met het bepalen van waar de school naar toe wil met het onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen.
Bijna iedere school werkt aan verrijking van het onderwijs. ‘Dat is goed,’ vertelt Jody, ‘maar
lang niet altijd is er ook een breed gedragen visie op hoogbegaafdheid. Acadin is een prachtige
tool, maar wanneer je het inzet zonder een duidelijke visie, dan blijft het een heel uitgebreid
instrument met veel opdrachten, waar kinderen ook in kunnen verdwalen.’
De tijd nemen
Een van de scholen die Jody ondersteunt is het Koggenschip in Medemblik. ‘Het mooie op
deze school is dat men echt de tijd wil nemen om Acadin goed neer te zetten. En dus om te
kijken naar: waar willen we heen met de Plusklas? Pas als je weet hoe je het onderwijs wilt
neerzetten, kun je gaan kijken hoe Acadin daar aan kan bijdragen.’
Dat Acadin kan bijdragen aan goed onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, daar is Jody van
overtuigd. ‘Het is ontzettend breed. Kinderen kunnen echt ieder onderwerp er in terugvinden
en de opdrachten lenen zich goed voor het stellen van doelen op het leerproces. Planningen
maken en nakomen, doorvragen en meerdere oplossingen bedenken, met argumenten een
mening onderbouwen en een idee omzetten naar de praktijk. Dat zijn voor hoogbegaafde
kinderen vaak belangrijkere vaardigheden dan de cognitieve vaardigheden.’
Valkuil
De breedte van Acadin en het belang van een duidelijke visie, zijn volgens Jody de
belangrijkste redenen waarom de ondersteuning door experts zo belangrijk is. ‘Het grote
voordeel van Acadin, dat er zoveel te kiezen is, heeft ook een valkuil. Want hoe structureer je
dat brede aanbod? Laat je kinderen zelf kiezen of doet de leerkracht dat? Ik pleit toch vaak
voor het laatste. Vooral als kinderen net beginnen met Acadin, kost het ze veel tijd om zelf te
zoeken. Ze gaan van de ene naar de andere opdracht waardoor ze niet alles afmaken. De
leerkracht moet ze daar in begeleiden en duidelijke afspraken maken over wat er van de
leerling wordt verwacht. Niets vrijblijvends dus. Ik ben er ook voorstander van dat de Acadin
stof een plaatsje op het rapport krijgt. Kinderen, vooral hoogbegaafde kinderen, willen het
altijd ergens voor doen. Het kan ook, want de Acadin opdrachten zijn niet méér van hetzelfde,
ze bieden echt verbreding en verdieping van de basisstof.’
De regie

Op het Koggenschip geeft Jody 3 bijeenkomsten waarin de contouren van het onderwijs
worden vastgesteld, maar waarin uiteraard ook wordt ingegaan op de praktische toepassing
van Acadin. Want zoveel kinderen, zoveel interesses. Hoe houd je de regie? Laat je ieder kind
met zijn eigen onderwerp aan de slag gaan of cluster je de onderwerpen in groepjes? ‘Ik ben
zelf voorstander van clusteren,’ vertelt Jody, ‘Maar uiteindelijk hangt het allemaal af van de
visie die je als school nastreeft. De experts zijn dan ook niet zozeer Acadin-experts, maar
experts op het gebied van hoogbegaafdheid. Ik denk dat dát onze kracht is.’
Karin Swart, het Koggenschip in Medemblik: ‘Op Het Koggeschip vinden we het belangrijk
tegemoet te komen aan leerlingen in hun onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften en aan te
sluiten bij de verschillen. We hebben in het pilotjaar meerdere methodes uitgeprobeerd. Het
werken met Acadin leverde het meest op en was goed uitvoerbaar in de praktijk. Met de hulp
van Jody proberen we Acadin nog meer tot een succes te maken.

