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Groei en Bloei in Beeld

Inhoud
• Feedback en portfolio in Acadin / Hoe doe jullie dat?

doelen, feedback en portfolio

• Toevoegen: persoonlijke procesdoelen /Hoe doe jullie dat?
• Voorbeeldfilmpje: “Lieke en Evi” ? / Tops en tips
• Uitleg feedbackblaadje: niet vrijblijvend en doelgericht
• Dekkend kader voor procesdoelen / Hoe doe jullie dat?
• Verzamelblad: portfolio / Tops en tips
• Elke week feedback is dat mogelijk?
• Hoe kom je tot zo’n persoonlijk procesdoel? /Tijd en aanpak?
• Niet alleen groei maar ook bloei!

2 oktober 14.30 – 15.15 en 15.30 – 16.15 / Utrecht Acadin conferentie
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Even voorstellen

Acadin
Doelen, feedback en portfolio

• Vanaf 2007 in totaal 18 bovenschoolse peergroepen opgestart die ik nu
nog steeds inhoudelijke ondersteun
• Vanaf 2010 actief met Acadin
• Vanaf 2010 coördinator talentnetwerk Oost-Brabant van SLO
• Tot 2014 Steunpunt hoogbegaafdheid Oss e.o.
• Vanaf 2014 pensioen en ZZP-er: Talent3XL
• Betrokken bij opzet Leonardo Cuijk, Athena Oudewater en Kwadraat (ON)
En jullie? Wat is jullie achtergrond wat betreft HB & Acadin?
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Acadin, prima maaltijdpakket om aan leerhonger tegemoet te komen…
• Alle ingrediënten zitten erin, plus een duidelijk recept.
• Maar of het ook een goede maaltijd wordt hangt af van de begeleider
• Zonder begeleiding zou het wel eens een karig maal kunnen worden!

Doelen binnen Acadin
Productdoelen:
• Wat ik leer
• Eisen eindproduct
Procesdoelen:
Leren (diep) denken
• Ik leer met mijn hoofd
Leren (voor het) leven
• Ik leer met mijn gevoel
Leren (hoe bewust te) leren
• Ik leer hoe ik leer

We gaan kijken naar de ingrediënten:
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Jan van Nuland – www.talent3XL.nl
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Wat wordt bewaard in Acadin

Uitwisselen ervaringen met begeleiden bij Acadin

Alles vanuit doelen v.d. opdracht!
Zelfreflectie: Wat vind je van de opdracht
•
Wat heb je geleerd
•
Hoe heb je geleerd
•
Wat wil je nog meer leren
•
Wat vond je van de hele opdracht
•
Dit wil ik in mijn portfolio bewaren
Beoordeling door begeleider:
•
Producteisen
•
Wat heeft de leerling geleerd
•
Hoe heeft de leerling geleerd
•
Algemene beoordeling
•
Opmerkingen

• Hoe zijn jullie ervaringen?
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Kies uit alle doelen één hooguit 2 Concrete Persoonlijk Proces Doelen

Begeleiding bij Acadin

• Eigenaarschap leren van de leerling: persoonlijke doelen (kinddoelen)
Zie o.a.: Handelingsgericht werken - Noelle Pameijer
• Gebruiken van de kracht van feedback
Zie o.a.: John Hattie - The power of feedback
• Brede overeenstemming experts dat bij HB nadruk moet liggen op
procesdoelen
Zie o.a.: talentstimuleren.nl
• Formatieve evaluatie i.p.v. toetsen, d.w.z. nadruk op het proces
Zie o.a.: Stichting leerKRACHT
• Daarbij werken vanuit kader gebaseerd op executieve vaardigheden en
vaardigheden 21e eeuw
Zie o.a.: Slim maar- Richard Guare Peg Dawson / Kennisnet
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Begeleidingsmodel Talent3XL – t.o.e.n.*

Voorbeeld doelen bij een onderzoekje

Product

Proces
3XO*
0

Lkr.: Motiveren
Lln.: Nieuwsgierig

1

Feed-up*
Vragen

2

Feedback
Plan

3

4

5

Feedback

Feedback

Feedback

Aan ‘t werk

Afronden

Presenteren

*) T.O.E.N. = Taken op eigen niveau / 3X0 = Opzoekend, onderzoekend en ontwerpend leren, samenvatting TASC, WKRU en TU Delft /
Gesprek, op basis van een concreet persoonlijk proces doel, is de belangrijkste begeleidingsvorm.

Jan van Nuland – www.talent3XL.nl
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Feedforward
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Reflecteren
Talent3xl.nl
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Geef Tops en Tips aan Lieke en Evi
Lieke: tegen kritiek kunnen en uit het hoofd / Evi: stappenplan gebruiken

Tips en tops voor Lieke en Evi
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Feedback en persoonlijk doel: niet vrijblijvend

Maak de kinderen duidelijk waar hun concrete persoonlijke procesdoel in het kader valt
Hiërarchisch dekkend Kader vanuit Executieve Functies & 21e eeuw vaardigheden

De gever van de feedback wordt
vastgelegd: niet vrijblijvend
Je hebt een concreet doel dat
vastgelegd is, niet vrijblijvend

Feedback op waarneembaar gedrag
geen mening!
Nadruk op de inzet en niet (alleen)
op het resultaat of effect (mindset)
Opbouw “portfolio”: datum
belangrijk

Voorstel, geen mening, voor
de toekomst
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Andere kaders, maar meestal niet dekkend….
Enkele andere kaders:
De 11 vaardigheden v.d. 21e eeuw van SLO/Kennisnet
De 11 executieve functies Dawson en Guare
De 9 intelligenties van Gardner
De 10 vaardigheden kader voor ontwikkeling DVO SLO (Motivatie?/oplossen ICT)?
De 7 eigenschappen van Covey
De 7 uitdagingen van Tijl Koenderink
De 16 habits of mind van Costa
De 5 talentgroepen van Luk Dewulf
De 9 eilanden van de talentenarchipel Aerden
Talent3xl.nl
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Vaardigheden 21e eeuw

Talent3xl.nl

3

Doelen, feedback en portfolio

Acadin Congres Utrecht 2-10-2019

Zo is het kader van Talent3XL tot stand gekomen:

EXECUTIEVE FUNCTIES

Talent3xl.nl

Meer Aandacht voor het proces: elke week feedback??
• Hoe zou je dat kunnen realiseren, waar haal je de tijd vandaan?
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Feedback geven
tijdens het proces:
elke week feedback??
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Feedback samenvatten per periode en bewaren: Portfolio

Feedback samenvatten per periode en bewaren: Portfolio
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Hoe kom je
aan zo’n
persoonlijk doel?
Startkaartjes
om mee te
beginnen

Hoe kom je aan zo’n persoonlijk doel?
• Mogelijkheden?
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Tip 2: Tips en tops leren geven en ontvangen

Tip 1: Niet alleen de tips maar ook de tops
• Niet alleen de groei maar ook de bloei
• Niet alleen de leerpunten, maar ook de talenten: talentenreceptie
Zie: o.a. https://www.talent3xl.nl/kinddoelen/veerkracht
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Tip 3: Feedback geven hoe doe je dat praktisch in je klas?
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Tip 4: Kant en klare (deel) portfolio oplossingen
A. Portfolio’s: gratis
1. Classdojo Studentstories , gratis, digitaal, grotendeels
Engelstalig
2. Ik museum , gratis, doos als etalage van jezelf
3. Padlet , Lino, digitaal, soms Engelstalig
4. E.a.
B. Portfolio’s: betaald
1. Mijn rapportfolio , werkt samen met o.a. IPC
2. Schoolpoort , nog veel meer opties dan alleen digitaal
portfolio
3. Briter , ook planning van leerwegen
4. Bordfolio , ook planning van leerwegen
5. BPS Portfolio , eigenlijk bedoeld voor VO
6. KlassePro , grote plaats voor de leerling in het geheel
7. Looqin , uitgaand van EGO van Ferre Laevers, Exova: link
8. Mevolution , ook de leverancier van TagMe.
9. Simulise , ook met veel rubrics
10. Skillis , CED, nog volop in ontwikkeling
11. MELOO , portfolio, trotsmap, digitale leeromgeving en LVS
12. E.a.
C. Digitale oefenomgevingen met zelfregistrerend vorderingenoverzicht:
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1.
2.
3.
4.
5.

Oefenweb (Exova: Rekentuin)
Muiswerk
Snappet
Gynzy Ipads
E.a.

D. Digitale leeromgevingen met portfolio:

1.
2.
3.
4.
5.

Acadin
Plannex21
Showbie Engelstalig
Lekkere Trek
E.a.

E. Digitale leeromgevingen:

1.
2.
3.
4.
5.
F.

Google Classroom
Exova
Leero
MOO
E.a.

Digitale registratie groei in leergebied overstijgende onderwijs doelen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parnassys (Driestar) bijv. leerlijn meer- en hoogbegaafdheid
SCOL , sociale vaardigheden
VISEON , sociaal emotionele ontwikkeling
ZIEN , vooral sociale vaardigheden
TOI (techniek observatie instrument, gratis)
Horeb (kindportfolio)
E.a.

G. Analoge registratie groei in leergebied overstijgende onderwijs doelen

1.
2.
3.
4.

VROO (Vaardigheden onderzoeken en ontwerpen, gratis)
LOOD (Leergebied Overstijgende Onderwijs Doelen, gratis)
CVS (Checklist vaardigheden samenwerken, SLO, gratis)
E.a.
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Tenslotte
■

Bedankt voor jullie aandacht

■

Vragen en opmerkingen: jan@talent3xl.nl

■

Meer info: www.talent3xl.nl
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