Vorm volgt visie

Doorstromen
in een unit

De organisatie in jaargroepen blijkt voor sommige
kinderen in de kleutergroepen en groep 3 een
belemmering voor een ononderbroken
ontwikkeling. Annet, Thom en Lydia hebben het
onderwijs daarom in een unit georganiseerd.
Aan de hand van vier kwaliteitsvragen geven
zij een inkijkje in de aanleiding, inhoud en
organisatie van hun dagelijkse unitpraktijk.
TEKST AAFKE BOUWMAN
BEELD WILBERT VAN WOENSEL
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I

n de huidige Wet op het primair onderwijs
(WPO) staat onder andere dat het
onderwijs zo ingericht moet zijn dat de
leerlingen een ononderbroken ontwikke
lingsproces kunnen doorlopen. Scholen
hebben binnen deze eis de vrijheid om te be
palen op welke wijze zij het onderwijs organi
seren. Annet, Thom en Lydia organiseren sinds
enkele jaren het onderwijs in een unit.
Zij ervaren deze organisatievorm als een
passende werkwijze om waar mogelijk een
ononderbroken ontwikkeling te realiseren.

Visie en uitgangspunten van een unit

Annet, Lydia en Thom zijn de leerkrachten van
unit Delta. Ruim negentig kinderen zijn over
drie basisgroepen verdeeld. In iedere basis
groep zitten kinderen van 4 tot en met 7 jaar.
Thom: ‘De term ononderbroken ontwikkelen
kwam regelmatig in onze gesprekken terug.
Ieder kind wil zijn omgeving leren kennen en
begrijpen. Dat gaat snel en ook met tijdelijke
stagnaties (Stevens, 1997). We willen een kind
de ruimte geven het leer- en ontwikkelingswerk
zelf te doen, waarbij wij hen ondersteunen.
We waren dan ook niet tevreden over onze
organisatie in jaargroepen. Sommige kinderen
werden geremd in hun behoefte aan formeel
leren lezen en rekenen en er waren ieder jaar
enkele kinderen die met een paar maanden
extra onderwijs in groep 2 beter de leerstof
van groep 3 aankonden. Het leerstofjaarklas
sensysteem belemmerde een tussentijdse
doorstroom. We zijn als team in gesprek
gegaan en dat leverde een eenduidige wens
voor een andere organisatievorm op, namelijk
een unit. Een unit wordt in veel scholen op
verschillende wijzen georganiseerd.

Wij hebben gekozen voor een unit waarin
kinderen van verschillende leeftijden bewust
geclusterd zijn en een schooljaar is ingedeeld
in vier perioden. Tussentijdse doorstroommo
menten sluiten goed aan op onze wens voor
een ononderbroken ontwikkeling.’
Annet: ‘Drie jaar geleden zijn we gestart met
de voorbereidingen. We hebben eerst onze
visie op een unit vastgelegd, namelijk: spelend
leren in een ononderbroken ontwikkeling.
Enkele uitgangspunten van onze visie zijn:
kinderen van verschillende leeftijden ontwik
kelen zich samen in een basisgroep en wij zijn
als leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk
voor de voorbereiding, instructie en spel-/
werkbegeleiding. We reflecteren jaarlijks of de
uitvoering aansluit op de visie. Waar dat nodig
is, gaan we in gesprek om de organisatie en
inhoud aan te scherpen. Onze visie is leidend
voor ons handelen.’
Een visie vormt de basis voor het geven van
onderwijs aan jonge kinderen en geeft richting
en betekenis aan je praktische uitvoering
(Knoster, 1991). Het formuleren van een visie
op ononderbroken ontwikkelen, is een
teamproces. Zonder commitment van alle
teamleden aan de visie kan verwarring en
weerstand ontstaan en leiden tot het mislukken
van de gewenste verandering.

Vorm volgt visie

Een bekende uitspraak is: ‘Vorm volgt visie.’
Daarmee wordt bedoeld dat je als onderwijs
professional samen met je collega’s de
gewenste organisatievorm zo uitwerkt, dat
de visie voortdurend leidend is.
Annet, Lydia en Thom hebben voor het
vormgeven van hun unit gebruikgemaakt van
het circulaire spinnenweb (Van den Akker,
2003; & SLO, 2020). Iedere draad van het
spinnenweb verwijst naar een onderdeel van
het curriculum om onderwijs aan jonge
kinderen te plannen. Alle draden zijn onderling
verbonden en geworteld in de visie. Daarom
was dit voor hen een passend model. 
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 Deze vier ‘draden’ zijn essentieel voor het
werken in een unit en zijn in een vraagvorm
gesteld:
• Welke doelen mogen en moeten we
aanbieden?
• Welke inhouden bieden we aan?
• Hoe organiseren wij het spelen en leren?
• Hoe evalueren wij het spelen en leren?

Welke doelen mogen en moeten we
aanbieden?

Aafke Bouwman
(a.bouwman@onderwijsad
viseurs.com) is zelfstandig
onderwijsadviseur met als
specialisatie jonge kind

Lydia: ‘Per periode van tien weken stellen we
focusdoelen, essentiële doelen, voor de brede
ontwikkeling vast. Deze doelen komen door
de materialenkeuze in spel en hoeken aan bod
en worden expliciet in kleine groepen aange
boden. In iedere periode worden ook enkele
doelen uit een voorgaande periode herhaald
aangeboden. Het gaat om kennis herhaald
activeren en ook om doelen die meer instructie
en oefening vragen. De focusdoelen kiezen
we uit de inhoudskaarten (SLO, 2018). Deze
kaarten bieden een breed scala aan doelen,
zodat we een rijk aanbod mogelijk kunnen
maken. Voor taal en rekenen-wiskunde
gebruiken we ieder jaar de tussendoelen uit
specifieke werkmappen en methoden. Deze
bieden ons door de logische opbouw handvat
ten in een doorgaande lijn en geven de garantie
dat we de essentiële doelen aanbieden, zodat
de leerlingen kunnen doorstromen naar groep
4.’ Perioden van tien weken betekenen voor de
leerkrachten geen jaargroepen met einddoelen
en een specifiek aanbod, maar ontwikkelings
lijnen met tussendoelen waarlangs ieder kind
zich in eigen tempo kan ontwikkelen.

Welke inhouden bieden we aan?

In de unit staat per periode van tien weken een
hoofdthema met aanvullende onderwerpen
centraal. De thema’s bestaan uit een met
elkaar samenhangend aanbod van doelen,
inhouden en vaardigheden, met als basis
interactie en spel. De leerkrachten vinden het
essentieel om kennis uit het dagelijkse leven en
de ‘verder weg liggende’ wereld aan te bieden.
(Hirsch 2016; Wexler 2019). Thom: ‘Per thema
halen we inhouden en activiteiten uit vaste en
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wisselende bronnen. Voor taal, lezen, rekenen
en wiskunde, begrijpend luisteren en schrijven
gebruiken we methodieken met een duidelijke
opbouw. Dat geeft ons een stevig handvat.
Voor de overige ontwikkelingsgebieden bieden
activiteitenmappen voldoende inhoudelijke
input. Ook de kinderen zijn een belangrijke
bron. Ze stellen vragen, nemen spel- en
onderzoeksinitiatieven én praten met ons over
de inhouden die ze aangeboden krijgen.’ We
maken de inhouden zichtbaar met een kennis
muur. We starten met een lege wand. Na de
startactiviteit maken we een woordweb op de
lege muur met de reeds aanwezige kennis en
worden enkele onderzoeksvragen bedacht.
Gedurende het thema wordt deze gevuld met

Samen weten
we meer dan één
woorden, foto’s van onderzoekjes, producten
en spelsituaties, onderzoeksvragen en
weetjes. Ik zie kinderen regelmatig naar de
muur kijken en elkaar wijzen op een foto.
Gedurende een thema bekijken we ook altijd
elkaars kennismuur, omdat iedere groep een
andere invulling laat zien.

Hoe organiseren wij het spelen en leren?

Iedere basisgroep werkt met een unitrooster.
Gezamenlijke momenten worden afgewisseld
met speel-werkperioden. In de middagperiode
bestaat het aanbod uit twee groepsoverstijgen
de workshops, zoals muziek, beeldende
vorming, technieken en begrijpend luisteren
en enkele vrije keuzeactiviteiten. Daarnaast is
er dagelijks een verplichte workshop voor een
groep kinderen. Deze is ingericht om specifieke
vaardigheden te oefenen, zoals het schrijven.
Deze vaardigheid vraagt instructie en oefening.
Annet: ‘In de twee ochtendperioden wordt aan
groepjes kinderen taal-leesinstructies gegeven

en onder begeleiding geoefend en verwerkt.
Het rekenen organiseren we dit jaar groeps
overstijgend, waarbij ieder van ons instructie
en oefentijd aan een groepje kinderen verzorgt.
We merkten dat er voor de leerlingen van
groep 3, ondanks het circuit voor automatise
ring, te weinig instructie en oefentijd voor het
rekenen was.’
Thom: ‘Een vast onderdeel is onze evaluatie
aan het einde van de dag. We reflecteren en
bereiden de volgende dag voor.’

Hoe evalueren wij het spelen en leren?

Dagelijks wordt er door de drie leerkrachten
gepland geobserveerd, omdat zij vinden dat
observatie leidt tot een passend aanbod. Per
thema zijn de observatietaken verdeeld. Annet
is in deze periode degene die onder andere
dagelijks het spel van de jongsten observeert.
Annet: ‘Ik heb enkele tussendoelen van de
ontwikkelingslijnen taal en spel open staan op
mijn scherm en noteer dagelijks mijn observa
ties. Halverwege en aan het einde van ieder
thema bespreken we deze observaties en
verwerken dit in het observatie- en registratie
systeem. De gegevens gebruiken we voor het
differentiëren van het aanbod binnen en bij
het samenstellen van het nieuwe thema.’
Lydia: ‘Na iedere periode van tien weken is er
een meetmoment. In een doorstroombijeen
komst bespreken we of ieder kind zich voldoen
de heeft ontwikkeld om door te stromen naar
de volgende periode.’ Thom: ‘Dit zijn waarde
volle markeringsmomenten, omdat het marke
ringspunten zijn, waarop we reflecteren op de
ontwikkeling van een kind en ons handelen. Het
antwoord op een vraag als “Wat is het effect
van mijn aanbod en interventies geweest op
het leren en ontwikkelen?” geeft ons informatie
over het wel of niet doorstromen naar een
volgende fase van het speelleerproces.’ Annet:
‘Vrijwel alle kinderen kunnen doorstromen naar
de volgende periode, omdat we activiteiten
herhalen en er veel speel- en oefentijd is
ingepland. Kinderen die niet doorstromen,
hebben we goed in beeld. Zij krijgen een deel
van het aanbod herhaald aangeboden en er
is ruimte voor eigen initiatief.’

Effecten van
een unit

Annet, Lydia en
Thom zijn na een
voorbereidings
periode van drie
maanden gestart.
Na de start is gaande
weg de eerste periode
van tien weken de aanpak
geëvalueerd en gedurende
het schooljaar regelmatig
bijgesteld. Inmiddels zijn ze drie
schooljaren verder. Met de visie als
uitgangspunt voor de werkwijze wordt
de doelgerichte uitvoering geborgd.
Belangrijke competenties voor een unit
leerkracht zijn volgens hen:
• De leerlijnen en tussendoelen van iedere
periode kennen. Met deze kennis kun je
inhouden passend inzetten.
• Kennis van spelontwikkeling, om aan te
kunnen sluiten in het handelend spel van
vierjarigen en realistisch rollenspel van zes
en zevenjarigen. Een passende begeleiding
brengt spel op een hoger niveau.
• Kunnen samenwerken met collega’s en
omgaan met een gedeelde verantwoordelijk
heid. Iedere leerkracht kan alle kinderen uit
de unit begeleiden.

Gezamenlijke momenten
worden afgewisseld met
speel-werkperioden

Lydia geeft tot slot aan waarom zij enthousiast
is over het werken in units. ‘Samen weten we
meer dan één en we stimuleren en steunen
elkaar. Ons proces om de unit vorm en inhoud
te geven, was vaak een stap vooruit en soms
een stapje terug. Wat ik ook waardevol vind, is
dat de kinderen de mogelijkheid krijgen een
band op te bouwen met verschillende leer
krachten. Uiteraard kun je niet alles vooraf
overzien. De grootste winst na drie jaar unit is
dat we enthousiaste kinderen zien die zich
grotendeels onbelemmerd kunnen ontwikkelen
en dat was en is ons doel.’

De literatuurlijst is te vinden op:
www.hjk-online.nl/artikelen
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