
Van 10 tot 17 november 2018 gingen Kimberly en Godelieve op studiereis. 

De reis was een zoektocht naar ‘gepassionaliseerd’ leren en vond plaats in Toronto Canada. 

Onderstaand een verslag zoals beloofd voor de ouders van de school. 

 

Samen met leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en de bestuurders van Onderwijsgroep Zuid 

Hollandse Waarden voor PO en VO (OZHW) zijn we afgereisd naar Toronto. 

 

De eerste hele dag dat we aanwezig waren hebben we besteed aan kennis maken met 

Toronto/Canada. We hebben veel geleerd over het land met betrekking tot demografie, geografie, 

geschiedenis en cultuur. Deze informatie leerden we terwijl we onderweg waren naar de Niagara 

watervallen. 

 Die door Kim van heel dichtbij bekeken zijn: 

 

 

 

 

 

 



De tweede dag hebben we een masterclass gevolgd bij Michael Fullan een Canadese socioloog die 

gespecialiseerd is in onderwijsvernieuwing.  

      

Op de wereld speelt al lang de vraag ‘welke vaardigheden hebben de kinderen van nu 
nodig voor hun huidige en voora l voor hun toekomstige functioneren?’.  

Michael Fullan, Joanne Quinn en Joanne McEachen ontwikkelden samen na een 
uitgebreide analyse de Deep Learning Skills. Zij spreken over de zes C’s:  

 Character 

 Citizenship 

 Collaboration 

 Communication 

 Creativity 

 Critical thinking 

 
Deze Deep Learning Skills worden niet beschouwd als losse vaardigheden. 
Binnen NPDL is het de bedoeling dat de zes Deep Learning Skills op een betekenisvolle 
manier en in samenhang aan de orde komen. Leraren ontwikkelen samen met de 
leerlingen leertaken die leerlingen stimuleren om hun Deep Learning Skills te ontwikkelen 
en om tot diep leren te komen. Bij het ontwerp houden  ze rekening met wat de kwaliteiten 
zijn van de leerlingen binnen de Deep Learning Skills en denken ze na over wat het van 
alle betrokkenen rondom de leerling (bestuur, school, leraren, ouders) en de leeromgeving 
vraagt om de leerlingen verder te helpen in  het ontwikkelen van de Deep Learning 
competenties. 
Tijdens en na afloop van het werken aan de leertaken worden de ontwikkelingen van 
leerlingen ten aanzien van de inhoudelijke doelen en ten aanzien van de zes C’s gevolgd 
en in beeld gebracht. 

http://npdl.global/


De rest van de week zijn we gaan kijken in scholen of, hoe en waar we deep learning terug konden 

zien in de praktijk. 

Naast het deep learning hebben we gekeken naar de organisatie van zorg binnen de scholen. Is er 

sprake van inclusie en zo ja hoe wordt dit georganiseerd?  

De scholen die zijn bezocht op verschillende dagen gaven een positief beeld. 

De component Character (karakter) is veel terug gezien in de scholen. Omdat de aansturing op 

regionaal niveau, bestuurlijk niveau en schoolniveau sterk op 1 lijn ligt, gaf de praktijk op alle scholen 

een consequent beeld. Leerlingen werden gestimuleerd tot een positief zelfbeeld, 

doorzettingsvermogen enz. maar ook gestimuleerd tot positief gedrag richting anderen 

   

 

 

Hoewel de voortdurend zichtbare positieve bevestiging Amerikaans en misschien een beetje 

overdreven aandeed, was het hartverwarmend. Ook in gesprekken met kinderen werd er veel 

positief aangestuurd en gereflecteerd. Het positieve gedrag was bij leerlingen onderling terug te zien. 



 

Citizenship (burgerschap) 

Is terug gezien in het feit dat diversiteit gevierd werd. In verschillende scholen hingen vlaggen van de 

landen waaruit de leerlingen kwamen. Welkom stond geschilderd in de talen van de leerlingen. Er 

was de nodige aandacht voor het milieu de omgeving enz.  

   

   

Canada werkt aan het verwerken van het leed dat veroorzaakt is door de manier waarop het land om 

is gegaan met de oorspronkelijke bewoners. Lange tijd zijn de indianen verdrukt, verdreven en 

mishandeld. Dit heeft tot in de midden 

jaren 90 van de vorige eeuw geduurd. Het 

land heeft erkend dat er fouten zijn 

gemaakt en werkt hard aan verzoening. 

Een moeizaam en pijnlijk proces dat 

verschillende keren indrukwekkend 

zichtbaar werd.  

 



Collaboration (samenwerking) 

Was niet alleen in de scholen erg zichtbaar. Ook tussen scholen onderling, tussen scholen en 

onderwijsbestuur en regionaal bestuur was samenwerking leidend. In alle lagen was het beleid, de 

(financiële) aansturen en de uitwerking in het belang van het kind in de school leidend in de 

samenwerking die er was.  

  

 

Samenwerking gebeurde organisch en was vanzelfsprekend in het hele systeem. Zo was ook 

samenwerking met ouders gewoon. Zowel binnen school als van onderwijsdepartement met ouders. 

Het samenwerken was daarbij gericht op het leren op elk niveau (van kinderen maar dus ook van 

volwassenen!) 

 



Communication (communicatie) 

Leerlingen worden al op jonge leeftijd bewust gemaakt van communicatie kansen en valkuilen. 

Verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag was een belangrijk onderdeel hiervan. Op de scholen 

zagen we voor alle leeftijden aanwijzingen hoe leerlingen een positieve en goede rol kunnen nemen 

in communicatie. 

  

 

 

 

 

 



Creativity (creativiteit) 

In scholen werd misschien wel de meeste ruimte gezien voor de creativiteit van de leerkrachten. 

Zeker was er ruimte voor de leerlingen om creatief te zijn. Zowel de ruimte voor creativiteit in kunst 

en cultuur uitingen, als in ruimte voor creativiteit in de zin van probleemoplossend bezig zijn. Maar 

de ruimte voor de leerkracht om creatief het onderwijs voor leerlingen in te richten maakte 

misschien wel de meeste indruk.  

  

 

 



Critical thinking (kritisch denkvermogen) 

Het moeilijkste onderdeel om in beeld te brengen maar eigenlijk ook het minst gezien 

Waarom gepassioneerd onderwijs? 

In Canada zagen we dat er doelen verwoord worden. Deze doelen zijn globaal maar duidelijk. De 

uitwerking echter is helemaal aan de mensen uit de praktijk.  

Zowel op niveau van beleidsmakers, directies, leerkrachten als leerlingen.  

Zo kregen de leerlingen een leerdoel met instructie. De verwerking was in circuit vorm waarin ruimte 

was om doe opdrachten samen uit te voeren maar ook om zelf te bedenken hoe het doel van de les 

verwerkt zou kunnen worden dit gaf veel enthousiasme focus en passie. Leerlingen lieten trots 

resultaten van hun werk zien. 

Ook bij leerkrachten konden we zien dat hun werk hierdoor uitdagend was. Er was veel 

betrokkenheid creativiteit en passie te zien. 

Ook op onze school wordt er met doelen gewerkt, alleen wordt de uitwerking uitgewerkt door 

degene die de doelen bepaalt. Zo bedenkt bij ons de leerkracht de doelen en de manier waarop ze 

behaald worden. Ook in de manier van het uitwerken van doelen op leerkracht niveau kan veel 

creatiever en vrijer. Leerkrachten kunnen zelf en samen ontwikkelen hoe ze schooldoelen kunnen 

behalen. Van een dergelijke kanteling in manier van werken kan zeker meer gepassioneerd leren 

verwacht worden.  

Daarnaast: 

Is er in de zorg gezien dat er op verschillende scholen zeker sprake is van inclusie. Kinderen met 

verschillende zorgbehoefte tot een persoonlijke begeleiding aan toe, krijgen een plaats in de scholen. 

Naast dat zij een op een begeleiding krijgen in afgescheiden ruimtes, worden ook deze leerlingen 

door kinderen uit reguliere groepen in de school gekend en erkend.  

In Toronto wordt het woord inclusie ook anders gebruikt dan wij in Nederland gewend zijn. Wij 

denken bij inclusief onderwijs aan kinderen met een zware zorgbehoefte. In Canada denken ze bij 

inclusie aan kinderen van verschillende afkomst. Afkomst en cultuur wordt gezien en gevierd, zelfs 

gebruikt om het onderwijs systeem te verrijken. Omdat hier veel aandacht voor is wordt het 

inburgeren van immigranten op de scholen niet als probleem ervaren.  

Er is gekeken naar de financiering van onderwijs en de aansturing op verschillende niveaus. Hier zijn 

grote verschillen ten aanzien van het Nederlandse systeem. Mede hierdoor is lang niet alles dat we 

aan positieve onderwijs zaken zagen toepasbaar in ons land/onze school. 

Toch zijn er een boel dingen waar we heel positief over zijn en waar we wel graag van willen 

onderzoeken of en hoe we deze toe kunnen passen.  

Omdat we dit samen moeten doen, is natuurlijk eerst de vraag aan ons team wat ze wel en niet zien 

zitten.  

We leerden dan zo’n verander proces het beste gedaan kan worden door te starten met doen… Gaan 

kijken en uitproberen. Naar aanleiding van het uitgeprobeerde in gesprek over de visie die achter de 

acties ligt. Maar ook successen delen en verder uitwerken en ontwikkelen.  

Of er écht iets zal veranderen is dus nog de vraag… 



Veranderingen komen stap voor stap. Een eerste stapje hebben we deze week gemaakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We houden u op de hoogte van onze vervolgstappen! 

 

Kimberly Jacobs  

En  

Godelieve Odijk-Jacobs 


