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9.1 Overlegstructuur Brede School Academie, algemeen

De leerkrachten van de BSA hebben allemaal een initiële training gekregen, gericht op het uitvoeren van 
het BSA-curriculum. Daarnaast zijn er trainingsbijeenkomsten door het schooljaar heen. Die zijn be-
doeld om de achtergronden (theorie) en de praktische vaardigheden (didactiek) verder te verdiepen, 
mede naar aanleiding van observaties en filmopnamen in de BSA-klas. In het teamoverleg krijgt het da-
gelijkse onderwijs vorm.  Het is de bedoeling dat de leerkrachten in een open sfeer reflecteren op de 
(gewenste) praktijk en zo leren van elkaar. 

Trainingen
Frequentie: 6 x per jaar
Deelnemers: docenten, locatieleiding, projectleiding
Doelen: evaluatie afgelopen periode, vooruitkijken komende periode. Een inhoudelijk thema staat centraal.

Teamoverleg
Frequentie: dagelijks tussen 13.00 en 15.00
Deelnemers: docenten, voorzitter teamoverleg
Doelen: praktische voorbereiding, lesvoorbereiding inhoudelijk, evaluatie, brainstorm, verdieping, be-
spreken organisatorische zaken.

Kernteam 
Frequentie: wekelijks
We onderscheiden: inhoudelijk overleg (met een inhoudelijk thema op de agenda), praktisch overleg 
(met praktische zaken op de agenda) en bilateraal overleg (projectleiding onderling, voorzitters teamover-
leg onderling).
Deelnemers: projectleiding, locatieleiding, voorzitters teamoverleg
Doelen: voortgang BSA in het algemeen 

Hoe verhouden de overleggen zich tot elkaar?
Er is een logische verbinding tussen de trainingen, het reguliere teamoverleg en het kernteamoverleg.

De voorzitters van het teamoverleg nemen deel aan het inhoudelijk kernteamoverleg. Op deze momenten 
doen zij verslag van wat er in het teamoverleg aan de orde is geweest. Uit het kernteamoverleg kunnen 
agendapunten voor het teamoverleg worden voorgedragen. In het (kern)teamoverleg worden doelen voor 
de teamtrainingen vastgesteld. In het teamoverleg worden thema’s uit de trainingen verder uitgewerkt. 
De uitkomsten van trainingen, teamoverleg en kernteamoverleg worden tijdens de laatste twee schoolwe-
ken verzameld en besproken. Op basis hiervan wordt in het ABC van de BSA vastgelegd wat de actuele 
stand van zaken is van het curriculum en de praktische organisatie van de BSA. Dit actuele ‘ABC van de 
BSA’ vormt een handboek voor het volgend schooljaar. 

Overlegstructuur 
kennisgemeenschap BSA

H9
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9.2 Structuur teamoverleg 

Het teamoverleg kent zes, steeds terugkerende overlegactiviteiten:

1. Praktisch voorbereiden van de BSA-les van de dag
2. Ontwikkelen van de BSA-lessen. Teksten zoeken, woorden verzinnen, etc. 
3. Weekevaluatie 
4. Brainstorm thema
5. Verdieping naar aanleiding van een inhoudelijk thema. Themakeuze heeft een relatie met de inhoud 

van de trainingsbijeenkomsten
6. Overkoepelende organisatorische zaken of inhoudelijke punten die snel om actie vragen

Bij het teamoverleg wordt gewerkt in een tweewekelijkse cyclus, waarin alle zes overlegactiviteiten steeds aan 
bod komen. De A-groep, die op maandag en woensdag lesgeeft, en de B groep, die op dinsdag en donderdag 
lesgeeft, draaien hun eigen cyclus. De inhoud wordt afgestemd in een overleg tussen de voorzitters van de 
beide groepen. In onderstaand schema staat aangegeven hoe de cycli van groep A en B zijn opgebouwd.  

Ma Di Wo Do

Groep A B A B 

Voorzitter* H Fr H Fr

Personeel

???? 7/8 7/8 7/8 7/8

Week 1

Praktische voorbereiding op de BSA-les van de 1. 
dag

30 min 30 min 30 min 30 min

Ontwikkelen van de BSA-lessen2. 90 mn 90 min

Weekevaluatie3. 45 min

Brainstorm thema4. 10 min 

Verdieping n.a.v. een thema5. 75 min 15 min

Overkoepelende organisatorische zaken of 6. 
inhoudelijke punten die snel actie vragen

30 min

Week 2

Voorbereiden van de BSA-lessen1. 30 min 30 min 30 min 30 min

Ontwikkelen van de BSA-lessen2. 80 min 90 min

Weekevaluatie3. 45 min

Brainstorm thema4. 10 min

 Verdieping n.a.v. een thema 5. 75 min 15 min

Overkoepelende organisatorische zaken of 6. 
inhoudelijke punten die snel actie vragen

30 min

*	Voorzitters	teamoverleg:	H	is	Harmen	van	der	Woude,	F	is	Froukje	Hoobroeckx
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Invulling overlegactiviteiten

1. Praktische voorbereiding op de BSA-les van de dag
•	 Duur:	30	minuten
•	 Kranten	klaarleggen
•	 Woorden	opschrijven
•	 Flip-over	beschrijven
•	 Etc.
•	 Maar	ook	‘mind	switch’:	focus	op	komst	leerlingen

2. Ontwikkelen van de BSA lessen 
•	 Duur:	120	minuten
•	 Tekst	zoeken,	tekst	aanpassen	en	voorbereiden			 35	minuten
•	 Woorden	selecteren	 	 	 	 	 15	minuten
•	 Materiaal	maken	(zoals	huiswerkbladen)	 	 30	minuten
•	 Agenda	maken	(incl.	bepalen	activiteiten)		 	 15	minuten
•	 Onderzoeksvragen	bedenken	en	bronnen	zoeken	 25	minuten

Als twee leerkrachten ieder eenzelfde groep draaien, moeten deze taken onderling worden verdeeld en 
afgestemd. Als één leerkracht twee dezelfde groepen draait, heeft deze in wezen twee keer zoveel voorbe-
reidingstijd als een leerkracht die één groep draait. In onderling overleg bekijken hoe deze leerkrachten 
elkaar kunnen ondersteunen.

Leerkrachten die niet op locatie Kaap Hoorndreef lesgeven, hebben te maken met reistijd, van het team-
overleg (op de Kaap Hoorndreef ) naar leslocatie. Ook hiervoor wordt in onderling overleg bepaald hoe 
deze leerkrachten tegemoet gekomen kunnen worden.

3.	Weekevaluatie
•	 Duur:	45	minuten
•	 Rondje	ervaringen:	op	leerlingniveau,	op	lesniveau,	op	groepsniveau	en	op	teamniveau.
•	 Inhoud
•	 Werkvormen
•	 Leerlingen
•	 Organisatie
•	 Structuur
•	 Terugkijken	op	centrale	thema’s	die	tijdens	verdieping	zijn	behandeld.	
•	 Inventariseren
•	 Punten	die	actie	behoeven
•	 Te	bespreken	punten	voor	verdere	verdieping

4.	Brainstorm	thema
Duur: 10 minuten
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Onder leiding van de voorzitter ideeën genereren voor een onderwerp dat aan bod kan komen naar aan-
leiding van de Nieuwsbegriptekst van die week. Vervolgens kiest de docent individueel een tekst rond het 
onderwerp.

5. Verdieping n.a.v. een thema (relatie met inhoud trainingsbijeenkomsten)
•		 Duur:	75	minuten
•	 Thema’s	voor	verdieping	worden	voorbereid	en	ingebracht	in	overleg	met	teamleden	zelf
•	 Thema’s	kiezen	die	aansluiten	bij	de	eigen	lespraktijk	en	ervaringen
•	 Werken	met	uitdagende	werkvormen,	bij	voorkeur	met	ingebouwde	controverses
•	 Toewerken	naar	een	gedeeld	eindproduct
•	 We	volgen	de	leercyclus	volgens	de	theorie	van	Kolb*

*	Meer	informatie	over	de	theorie	van	Kolb	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC.

Voorafgaand aan de verdieping bereidt de voorzitter bij voorkeur samen met een of meer docenten de 
themabespreking voor. De doelstelling en werkvorm worden gezamenlijk bepaald en gekozen.

Tijdens de verdieping heeft de voorzitter een organisatorische rol. De voorzitter stuurt op houding en 
gedrag van teamleden, zijn/haar communicatie is gericht op kennisdeling, op het verkrijgen van ‘com-
mon ground’ (gedeelde betekenisverlening), en op reflectie van het proces.

De uitkomsten van de verdieping worden vastgelegd en bewaard in de verdiepingsmap. De uitkomsten 
worden gemaild naar de leden van het kernteam.

Tijdens de verdieping opereert het team als ‘kennisgemeenschap’. Meer informatie over het BSA-team als 
kennisgemeenschap vind je verderop in dit hoofdstuk.

6. Overkoepelende organisatorische zaken of inhoudelijke punten die snel om actie vragen
•	 Duur:	30	minuten
•	 Bespreken	van	organisatorische	zaken
•	 Bespreken	van	inhoudelijke	punten	die	snel	om	actie	vragen

Onder leiding van de voorzitter worden deze punten besproken. Dit zullen veelal punten zijn die worden 
ingebracht door de voorzitter. Docenten en kernteam  kunnen ook punten aandragen. Dit gebeurt via de 
voorzitter.

9.3 Verdieping, het BSA-team als kennisgemeenschap 

De kennisgemeenschap gaat ervan uit dat een team samen kennis ontwikkelt en deelt. De verdieping bin-
nen de overlegcyclus op de BSA kent een vaste opbouw om deze kennisgemeenschap te verwezenlijken.
Het onderdeel verdieping is daartoe opgedeeld in een cyclus van drie rondes met daartussenin een expe-
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rimenteerfase. Deze cyclus is gebaseerd op de leercyclus van Kolb*: ervaren > reflecteren > conceptualise-
ren > experimenteren > ervaren enzovoort. 

*	Meer	informatie	over	de	theorie	van	Kolb	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC.

Eerste ronde: ervaren en reflecteren 
Voorbereiding: de voorzitters van het teamoverleg bepalen samen met het (kern)team het onderwerp van 
de verdieping en welk doel daarmee moet worden bereikt. De voorzitters geven vorm aan deze verdie-
pingsbijeenkomst, waarbij ook teamleden een rol kunnen krijgen.

Uitvoering: Het team reflecteert op de ervaringen die zij heeft met het onderwerp. Leerkrachten bespre-
ken welke knelpunten worden ervaren en welke positieve ervaringen zij hebben. Deze eerste fase resul-
teert in een verzoek om informatie vanuit de theorie, een collega, een expert, een ervaringsdeskundige, 
trainer enz. Deze informatie wordt gebruikt om de praktijksituatie te verbeteren. 
Afronding: de voorzitters bespreken met elkaar de uitkomsten van deze ronde en leggen die vast in een 
groeidocument over dit verdiepingsonderwerp. Het groeidocument wordt centraal opgeslagen in een 
map die voor alle collega’s beschikbaar is. 

Tweede ronde: conceptualiseren 
Voorbereiding: de voorzitters bepalen op welke manier aan de vraag beantwoord kan worden. Zij organi-
seren, eventueel in samenwerking met het (kern)team of de trainers, de invulling van de tweede ronde.
Uitvoering: In deze tweede ronde wordt de input ingebracht. Het team probeert op basis hiervan de be-
staande praktijk verder te conceptualiseren. Deze fase mondt uit in een vernieuwd concept dat uitgepro-
beerd zal worden in de praktijk. Teamleden krijgen de opdracht in de eigen groep met dit vernieuwde 
concept te experimenteren en ervaringen te verzamelen ten behoeve van de derde en laatste ronde.
Afronding: de voorzitters bespreken met elkaar de uitkomsten van deze ronde en maken daar een verslag 
van. Afspraken en opdrachten worden vastgelegd. Het verslag wordt toegevoegd aan het groeidocument. 

Experimenteerfase
In deze fase experimenteren de leerkrachten met de inzichten die zij tijdens het conceptualiseren hebben opge-
daan. Ze voeren de experimenteeropdrachten uit, verzamelen ervaringen en houden bij wat dit oplevert. 
Tijdens de weekevaluaties (zie schema teamoverleg in 7.2)  gedurende deze experimenteerfase, wordt de 
leerkrachten gevraagd naar de voortgang van de experimenten. Zo blijven leerkrachten zich bewust van 
het feit dat ze in de klas zouden experimenteren.
De verdieping krijgt tijdens de experimenteerfase het karakter van een ‘oefenverdieping’: een vaardigheid 
die belangrijk is voor het lesgeven op de BSA wordt met elkaar geoefend. De voorzitter inventariseert 
welke vaardigheden de leerkrachten graag willen oefenen en bereidt, in overleg met het (kern)team, de 
oefenverdieping voor. 

Derde ronde: ervaren en reflecteren
Voorbereiding: De voorzitters bereiden de laatste ronde met elkaar voor, eventueel in samenwerking met 
collega’s.
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Uitvoering: In deze derde ronde reflecteert het team op de ervaringen die tijdens het experimenteren zijn 
opgedaan. Vanuit de ervaringen wordt bekeken wat behouden dient te worden.
Zaken worden standaard voor het werken op de BSA. Deze punten worden opgenomen in de nieuwe 
versie van het ABC van de BSA.
Ervaringen vormen een verrijking van het handelingsrepertoire. 
Andere zaken worden niet meer gebruikt.
Afronding: De uitkomsten van deze laatste ronde worden vastgelegd in het groeidocument van het ver-
diepingsonderwerp. De voorzitters bespreken de uitkomsten. Deze worden gecommuniceerd met beide 
teams en met het kernteam. Er wordt dan ook besproken of het onderwerp nog een keer in een training 
dient terug te komen.
Tijdens de weekevaluaties wordt het onderwerp regelmatig op de agenda gezet om te bekijken in hoe-
verre collega’s er nog mee bezig zijn en wat hun ervaringen zijn. 

De drie fasen van elke ronde
Elk van de drie hierboven beschreven rondes bestaat uit drie fasen: voorbereiding, uitvoering en afron-
ding. Elke fase kent een eigen invulling.

Voorbereiding 
*  De voorzitter bespreekt met teamleden / kernteamleden welke onderwerpen zij willen behandelen en 

wat ze er mee willen bereiken.
*  De voorzitters stellen bilateraal vast welk onderwerp zal worden besproken. Samen met een teamlid 

bepaalt de voorzitter op welke manier het thema wordt besproken. Dat kan door een werkvorm te 
kiezen waarin eigen ervaringen en de eigen lespraktijk een rol spelen. Zij stellen vast wat het eindpro-
duct moet worden en verdelen taken en rollen. Acties, vervolgacties worden vastgesteld en er is ver-
slaglegging.

Een voorbeeld van een voorbereiding vind je in bijlage 1 aan het eind van dit hoofdstuk.

Uitvoering
*  Het teamlid leidt de sessie in en vertelt: wat gaan we doen, waar werken we naar toe en waarom.
*  In principe leidt het teamlid de sessie, behalve wanneer dit moeilijk samengaat met het deelnemen aan 

de kennisontwikkeling. In dat geval neemt de voorzitter de leiding over.
*  De voorzitter heeft als taak houding en gedrag van teamleden zo te sturen, dat hun manier van com-

municeren is gericht op kennisdeling. Ook richt de communicatie zich op het verkrijgen van ‘com-
mon ground’ (gedeelde betekenisverlening).

*  De voorzitter houdt de tijd in de gaten.
*  De voorzitter zorgt dat de verslaglegging plaatsvindt en vervolgactiviteiten worden vastgesteld.
*  De voorzitter evalueert samen met de teamleden het proces (kort!).

Afronding
Afhankelijk van de afspraken die hierover zijn gemaakt in de voorbereiding, vindt de afronding achteraf plaats 
of al tijdens de sessie. In het laatste geval is de afronding opgenomen in de werkvorm. De afronding behelst:
*  Verslag schrijven met hierin de belangrijkste uitkomsten en afspraken. Het verslag wordt opgeslagen 
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in het groeidocument van het verdiepingsonderwerp. 
*  Verslag mailen aan alle betrokkenen. 
*  De uitkomsten worden bilateraal besproken door de voorzitters.
*  De uitkomsten van de derde ronde worden besproken met het kernteam en het team. Dit laatste ge-

beurt tijdens de weekevaluatie.
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 1 
 Voorbeeld van een verdieping

Voorbereiding:
 Vragen die voorzitter en teamlid kunnen bespreken om het doel te verhelderen:
*  Wat wil je inbrengen en waarom? * Met welke informatie wil je zelf naar huis? * Met welke informatie 

moeten de teamleden naar huis gaan? Hoe maken we het voor de andere teamleden interessant? * 
Moet er een product uitkomen (kan concreet zijn, maar ook de oplossing van een probleem) of gaat 
het om samen leren?

 Een voorbeeld: ‘’Mijn kinderen vervelen zich tijdens de leestafel. Ik voel me daar onprettig bij.’’
*  Waarom voel je je daar onprettig bij? Zijn je leerlingen vervelend, of denk je dat er meer uit ze gehaald 

kan worden, of denk je dat je iets niet goed doet? Etc.
 Afhankelijk van het antwoord zal het doel van de kennisverdieping anders zijn.
*  Als de leerlingen vervelend zijn: verkennen waarom leerlingen vervelend doen, via een brainstorm 
bijvoorbeeld.	*	Als	leerlingen	meer	kunnen:	verkennen	van	wát	leerlingen	dan	meer	kunnen,	uitda-
gender formuleren. * Als de leerkracht twijfelt of hij het goed doet: uitwisselen van ervaringen via 
collegiale consultatie, uitdiepen van een casus, komen tot uitspraken over handelingsbekwaamheid 
van docenten.

Bepalen van de werkvorm
Bepaal een werkvorm en geef die een concrete invulling, passend bij het thema. Dit doe je door het doel 
te vertalen naar een werkvorm (zie de bijgeleverde lijst of verzin zelf een werkvorm).

Denk daarbij aan: * Hoe schat je de inzet van de teamleden in? * Hoe zorg je dat alle teamleden er iets 
aan hebben? Past de werkvorm daarbij? * Op welke manier kan bij deze werkvorm naar een gezamenlijk 
eindproduct worden gewerkt? * Welke weerstand verwachten we? * Op welke manier komt dit onder-
werp terug? Tijdens trainingsavonden, de weekevaluatie, individueel?

Uitvoering
De voorzitter stuurt op constructieve kennisdeling. Dit doe je door mensen erop wijzen wanneer ze:
direct oordelen
niet luisteren
onvoldoende doorvragen
direct komen met hun eigen ervaringen en problemen
ideeën of problemen van andere negatief beoordelen zonder argumentatie en alternatieven aan dragen

Bij constructieve kennisdeling gaat het om ‘opdenken’ (samen toewerken naar een idee, een conclusie, 
stelling, oplossing, product) en moet ‘afdenken’ worden voorkomen.

De voorzitter stuurt op het realiseren van ‘common ground’* door: 
*  teamleden te laten doorvragen (‘Begrijp ik goed dat …’)
*  regelmatig samen te vatten in andere woorden

Bij
LA

g
En
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*  anderen te laten samenvatten
*  te vragen naar concrete voorbeelden
 Voorbeeld: het selecteren van vijf uitdagende woorden uit een tekst.
 Door voorzitter zal vragen: Wat is uitdagend? Zijn dat woorden die kinderen leuk vinden? Of zijn dat 

woorden die net iets te moeilijk zijn voor de leerlingen? Woorden die vragen oproepen?
*  Meer informatie over het begrip ‘common ground’ in gesprekken vind je in het praktijkboek Vrije 

Ruimte van Kessels, Broers en Mostert, in de literatuurlijst achterin dit ABC. 

Evaluatie 
De evaluatie duurt maar kort, maximaal 5 minuten, kies dus 2 à 3 evaluatievragen per keer.

Voorbeelden van evaluatievragen: 
Welk leerpunt haal je eruit voor jezelf?
Wel inzicht heb je verworven?
Welke punt heeft hiertoe bijgedragen?
Vind je dat we als groep verder zijn gekomen?
Wat zou je een volgende keer anders willen?
Was de sfeer goed?
Werd er voldoende op elkaar voortgebouwd?
Was er een sfeer van ‘halen en brengen’?
Werd het ingebrachte thema een gedeeld thema?

Bij
LA

g
En
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 2 
 Geschikte werkvormen bij verschillende typen doelstellingen

Een aantal van de genoemde werkvormen is uitgelegd in bijlage 3.

Doel:
Verbetering van het dagelijkse uitvoerende werk en het aanpakken van problemen, vragen en knelpunten 
in de praktijk
Werkvormen:
•	 De	casusbespreking
•	 Collegiale	consultatie	of	incidentenmethode
•	 Mindmap	(verdiepen	van	inzicht)
•	 Jubelmuur	en	klaagmuur	(plus-	en	minpunten	worden	in	beeld	gebracht)
•	 Wat	en	hoe	(verduidelijking	door	het	stellen	van	steeds	dezelfde	vraag)
•	 Vraag	achter	de	vraag	(verkennen	van	de	vraag)
•	 Dialoog	(een	manier	van	collegiale	consultatie)

Doel: 
Werken aan meningsvorming en visie
Werkvormen:
•	 Stellingenspel	(op	basis	van	stellingen	‘stelling	nemen’)
•	 Politiek	Café	(aan	de	hand	van	discussievragen	praten	in	groepjes)
•	 Levend	onderzoek	(een	onderwerp	van	wortel	tot	kruin	bekijken,	breder	denken)

Doel: 
Handelingsverlegenheid op basis van veelvoorkomende praktijksituaties (visievorming op het handelen)
•	 Visiespel	(uit	meerdere	mogelijkheden	een	handelingswijze	kiezen)
•	 Vragen,	verwijzen	en	verdiepen	(inbrengen	van	kennis	en	ervaring	en	leren	van	anderen	aan	de	hand	

van kaarten met vragen)
•	 Het	winnende	idee
•	 Levend	onderzoek	(een	onderwerp	van	wortel	tot	kruin	bekijken,	breder	denken)
•	 Jubelmuur	en	klaagmuur
•	 Toveren	(verkort	socratisch	gesprek:	vragen,	ervaringen,	reacties	en	essenties	rond	één	onderwerp)
•	 Karteringszin	(in	kaart	brengen	van	een	probleem	volgens	een	vast	vragenstramien)

Doel:
Op basis van gezamenlijke kennis beslissingen nemen, voor en tegenargumenten gebruiken
Werkvorm:
•	 De	Rechtbank	(afwegen	van	-reeds	bekende-	voor-	en	nadelen)

Doel: 
Zoeken naar gemeenschappelijkheid in handeling en/of meningen, bijvoorbeeld: wat speelt een rol bij…

Bij
LA

g
En
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Werkvormen:
•	 De	Placemat	(inventariseren	van	meningen	en	gemeenschappelijkheid)
•	 Mindmap	(verdiepen	inzicht)
•	 Vragen,	verwijzen	en	verdiepen	(inbrengen	van	kennis	en	ervaring	en	leren	van	anderen	aan	de	hand	

van kaarten met vragen)
•	 Levend	onderzoek	(een	onderwerp	van	wortel	tot	kruin	bekijken,	breder	denken)

Doel:
Leren van succeservaringen
Werkvormen:
•	 Divergeren,	abstraheren,	convergeren	(vanuit	succeservaring	komen	tot	regels	die	toegepast	kunnen	

worden in andere situaties)
•	 Het	winnende	idee	(vormgeven	van	een	krachtig	idee)

Doel:
Out of the box denken: mensen uit denkkader halen en vrij kijken naar een situatie
Werkvormen:
•	 Gekleurde	hoeden	(vanuit	verschillende	perspectieven	naar	dezelfde	situatie	kijken)
•	 Twee	routes	(zowel	rationeel	als	vanuit	gevoelens	een	probleem	bekijken)

Doel: 
Oefenen met (nieuwe) vaardigheden
Werkvorm:
•	 Rollenspel

Bij
LA

g
En
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 3 
 Werkvormen voor verdieping

In deze bijlage worden acht verschillende werkvormen behandeld, die geschikt zijn voor de verdieping 
van de kennisgemeenschap BSA. De uitleg gaat steeds vergezeld van een voorbeeld uit de praktijk. We 
behandelen achtereenvolgens:
1. casusbespreking
2. stellingenspel
3. visiespel
4. rechtbank
5. placemat
6. divergeren, abstraheren en convergeren
7. gekleurde hoeden
8. rollenspel

1. Casusbespreking 

In het wekelijks werkoverleg in het onderbouwteam van De Regenboog staat steeds een casus of 
probleem centraal. Leerkrachten brengen cases in en er wordt gestemd over welke casus ze verder 
willen uitwerken. Deze week is gekozen voor de casus van Willemien. Zij is een paar dagen geleden 
begonnen aan het thema ‘Egel’, waar zij zich samen met haar collega’s goed op voorbereid had. Maar 
ze heeft meteen al bij de introductie van het thema het idee gekregen dat het helemaal niet aanslaat 
bij haar allochtone kleuters. Ze wil van haar collega’s in de parallelgroepen graag weten wat hun 
ervaringen zijn rondom het thema. Of ze eventueel andere activiteiten moet inzetten of misschien 
zelfs het thema ‘Egel’ maar helemaal moet laten vallen. Ze bedenken dat het thema misschien te 
weinig ‘echt’ is voor de kinderen, die vaak nog nooit een egel hebben gezien. Al snel hebben ze 
besloten om eens een kijkje te gaan nemen bij de egelopvang in de buurt. 

De casusbespreking kan worden gebruikt voor verbetering van het dagelijkse uitvoerende werk en voor 
het aanpakken van problemen, vragen en knelpunten in de praktijk (Bijker en Van der Heide*). 
Deze werkvorm wordt toegepast bij collegiale consultatie en is daarbij gericht op werksituaties en het 
eigen handelen in de praktijk (zoeken naar oplossingen voor een probleem). Ook kan de casusbespreking 
toegepast worden in intervisie, om te onderzoeken welke persoonlijke kwaliteiten je in kan zetten in 
verschillende werksituaties (gericht op persoonlijke ontwikkeling). 
*Meer	informatie	over	het	boek	Bijker	en	Van	der	Heide,	2006	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC

Casusbesprekingen verlopen globaal als volgt:
1.  Licht de situatie toe: Degene die een situatie aan collega’s wil voorleggen (de inbrenger) vertelt de situatie 

en licht deze uitgebreid toe. Het doel van deze stap is het krijgen van een goed beeld van de situatie. 
2.  Vragenronde: Als de inbrenger klaar is met zijn toelichting mogen de deelnemers één voor één vragen 

stellen aan de inbrenger om de situatie te verhelderen. 
3.  Interpretatieronde: Iedere deelnemer aan het intervisiegesprek geeft zijn of haar interpretatie van de 

situatie, bijvoorbeeld door in één zin weer te geven hoe hij/zij de situatie ziet. 
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4.  Herkenningsronde: De inbrenger geeft aan wat hij herkent in de interpretaties van de anderen. Deze stap 
is waardevol voor de inbrenger omdat het laat zien dat je vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie 
kunt kijken en omdat zo alle aspecten die meespelen in de situatie duidelijk op een rijtje worden gezet.

5.  Wissel ervaringen uit: Vraag aan de deelnemers of zij soortgelijke situaties hebben meegemaakt en hoe 
zij die hebben aangepakt. Deze stap is bedoeld voor het inventariseren van ervaringen, tips en sug-
gesties die de inbrenger kunnen helpen (beter) om te gaan met de situatie.

6.  Conclusie: Vraag de inbrenger welke tips en suggesties hij meeneemt. Na de inbrenger kunnen ook 
andere groepsleden aangeven welke punten ze waardevol vinden voor de eigen praktijk. 

2. Stellingenspel

In een stad in het zuiden van het land werken een basisschool en een peuterspeelzaal samen in 
zogenaamde koppels. De leerkrachten van de basisschool en leidsters van de peuterspeelzaal volgden 
gezamenlijk de VVE- training van het VVE-programma. In het begin was er vaak sprake van een 
‘cultuurclash’ tussen de leidsters en leerkrachten in de training. Over en weer waren er nogal wat 
vooroordelen over elkaar. Daarom liet de trainer van het VVE-programma aan het begin van de 
training de medewerkers discussiëren rondom een aantal stellingen. Al snel bleek dat leerkrachten 
en leidsters in hun visie op het kind en in hun ambities helemaal niet zo verschillend dachten als 
altijd werd aangenomen.  

Het stellingenspel is een werkvorm die geschikt is om te werken aan meningsvorming en visie. De 
werkvorm draagt bij aan het nemen van beslissingen op basis van consensus (niet iedereen is het 
met de beslissing eens, maar kan zich er wel in vinden). 
Er worden voor het spel een aantal stellingen geformuleerd aan de hand van hoe de meningen in het veld 
verdeeld zijn over enkele fundamentele dilemma’s. Bij elke stelling wordt letterlijk “stelling” genomen. 
De ruimte waarin de deelnemers zitten wordt gedeeld door een (denkbeeldige) lijn. Links van de lijn gaan 
de tegenstanders van de stelling staan en rechts de voorstanders of omgekeerd. 
Het stellingenspel wordt als volgt gespeeld (Papas en Dirkse*):
1.  Voorbereiding: Bedenk eerst wat de opbrengst van het spel moet zijn. Over welke aspecten, argumen-

ten of overwegingen moeten mensen hebben nagedacht? Op welke punten moeten ze een mening 
hebben gevormd? Bedenk vervolgens een aantal prikkelende stellingen (zwart-wit) over het thema. De 
stellingen moeten discussie uitlokken. Wanneer er meer mensen het oneens zijn dan eens, dan nodigt 
dit uit om de stelling te herformuleren.

2. Stelling nemen: Lees een stelling voor en vraag de aanwezigen een “standpunt” in te nemen. Zijn ze 
het geheel eens of oneens met de stelling of ligt het genuanceerder. Laat ieder een plaats innemen ten 
opzichte van de (denkbeeldige) lijn.

3.  Toelichten en herformuleren: Vraag aan enkele deelnemers waarom ze hun positie zo gekozen hebben. 
Vraag één persoon de stelling zodanig te herformuleren dat hij/zij het er mee eens is.

4.  Opnieuw positie bepalen: Herhaal stap 2 met de geherformuleerde stelling. En herhaal stap 2 tot en 
met 4 eventueel totdat er voldoende discussie over de stelling geweest is.

5.  Gemeenschappelijke stelling formuleren: Sluit af met een gezamenlijke stellingname. Gezamenlijke 
stellingname is geslaagd als de groep de stelling zo heeft kunnen herformuleren dat zo veel mogelijk 
mensen het er mee eens zijn. 

Herhaal de stappen eventueel met een geheel nieuwe stelling.
*Meer	informatie	over	het	boek	Papas	en	Dirkse	1999	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC
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3. Visiespel

Op basisschool Prins Willem Alexander lopen de onderbouwleerkrachten nogal eens tegen 
‘pedagogische dilemma’s’ aan. Zo merkte juf Ineke laatst op dat ze een kindje in haar klas heeft dat 
nogal vies ruikt en wekenlang dezelfde kleding draagt. Ze weet niet goed hoe ze daar mee om moet 
gaan en wil graag haar collega’s om raad vragen. Tijdens het wekelijks overleg spelen de leerkrachten 
het visiespel: iedereen mag een dilemma (anoniem) inbrengen en de leerkrachten gaan in groepjes 
discussiëren over een oplossing. Het idee is dat ze met elkaar afspraken maken over soortgelijke 
gevallen en kijken hoe ze soortgelijke problemen in de toekomst kunnen voorkomen of oplossen.

Het visiespel is geschikt om te werken aan werkafspraken en visievorming op basis van concrete (eigen) 
praktijksituaties en dilemma’s.
De basis voor deze werkvorm zijn veel voorkomende praktijksituaties waarin veel professionals zich han-
delingsverlegen zouden voelen. Er is sprake van keuze mogelijkheden, dilemma’s etc. waarbij het niet 
eenduidig is wat de handelswijze zou moeten zijn (Papas en Dirkse*).
Het visiespel is als volgt opgebouwd:
1.  Inventariseren praktijksituaties: Bepaal over welke situaties het tijdens het spel moet gaan. Dit kan in 

de voorbereiding of tijdens de bijeenkomst. Bijvoorbeeld door iedere deelnemer één of meerdere situ-
aties, waar hij in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt, op afzonderlijke kaarten te laten schrijven. 

2.  Situaties bespreken. Iedere situatie wordt afzonderlijk besproken. Welke oplossingen zijn er voor het 
probleem/de situatie? Zijn er afspraken te maken om dergelijke problemen/situaties in de toekomst te 
voorkomen? Kun je in één zin aangeven wat de reden is van de afspraak, wat het doel is en wat de 
meerwaarde voor het kind is?

3.  Achterliggende ideeën: Bespreek tot welke oplossingen de deelnemers zijn gekomen waarom men tot 
deze oplossing gekomen is. Hierbij spelen vragen als:  Wat willen we met deze afspraak bereiken? Wat 
is het hoger gelegen doel? Welke (gemeenschappelijke) uitgangspunten, normen en waarden, mens- 
en maatschappijvisie liggen er aan de oplossingen/afspraken ten grondslag? Hoe verliep de discussie 
in de groep? Wat is het belang van dialoog bij visievorming?

*Meer	informatie	over	het	boek	Papas	en	Dirkse	1999	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC
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4. Rechtbank

Een schoolbestuur wil graag in overleg met de schooldirecteuren en onderbouwcoördinatoren kiezen 
voor een VVE-programma dat door alle basisscholen binnen het bestuur gebruikt gaat worden. De 
hamvraag is of er gekozen moet worden voor een gestructureerd  VVE-programma zoals Piramide of 
KoTotaal of voor een kindvolgend VVE-programma zoals Kaleidoscoop of Basisontwikkeling. Voor 
beide soorten programma’s zijn er voor en tegenargumenten. Daarom wordt bij het eerstvolgende 
overleg de rechtbankwerkvorm ingezet. Er worden vooraf drie groepen gevormd: voorstanders van 
een gestructureerde aanpak, voorstanders van een kindvolgende aanpak en ‘rechters’. Beide groepen 
voorstanders krijgen ruim de tijd om zich in te lezen en te verdiepen in de voordelen van de aanpak 
die ze moeten verdedigen. Tijdens de ‘zitting’ volgen de deelnemers een strikte procedure en krijgen 
ze een vaste spreektijd en twee rondes om over en weer op elkaars argumenten te reageren. De 
rechters beslissen uiteindelijk door wiens argumenten ze het sterkst overtuigd werden.

Deze werkvorm is geschikt wanneer er op basis van (gezamenlijke) kennis beslissingen moeten worden 
genomen. Hierbij worden voor- en tegenargumenten verzameld en gewogen.
Het thema of plan dat ten grondslag ligt aan de rechtbank moet zowel voordelen als nadelen kennen. 
De werkvorm is als volgt opgebouwd (Bijker en Van der Heide*):
1.  Groepsindeling: De aanwezigen worden ingedeeld in drie groepen. Voorstanders: hebben als opdracht 

het voorgenomen plan te verdedigen met argumenten vanuit verschillende invalshoeken. Tegenstanders: 
hebben als opdracht een pleidooi tegen het voorgenomen plan te maken op basis van argumenten vanuit 
verschillende invalshoeken. Rechters: hebben als opdracht criteria te formuleren op basis waarvan ze de 
argumenten kunnen beoordelen en een procedure te vinden voor het leiden van de zitting.

 Door de groepen vooraf in te delen kun je mensen bewust door een bepaalde bril laten kijken.
2.  Thema of plan introduceren: Introduceer het thema of plan door er in grote lijnen over te vertellen, 

eventueel aangevuld met documentatie of andere materialen. Het is belangrijk eerst de groepen in te 
delen en de taak uit te leggen zodat deelnemers al vanuit een specifieke invalshoek naar de introductie 
kunnen luisteren.

3.  Zitting: De drie groepen bereiden een eerste zitting van de rechtbank voor. Maak afspraken over hoe-
veel tijd daarvoor beschikbaar is. Dit kan dus eventueel ook gebeuren in een periode tussen twee bij-
eenkomsten van de groep. Vervolgens volgt een rechtbankzitting waarbij voorstanders en tegenstan-
ders hun pleidooi kunnen houden. De rechters zijn verantwoordelijk voor opening, procedure en 
afsluiting.

4.  Uitspraak: De rechters krijgen tijd voor beraad en komen tot een uitspraak. Zij moeten hun oordeel 
toelichten en beargumenteren.

*Meer	informatie	over	het	boek	Bijker	en	Van	der	Heide,	2006	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC
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5. Placemat

Op basisschool De Bijenkorf hebben de onderbouwteamleden een themabijeenkomst over sociaal-
emotionele ontwikkeling. De leerkrachten zitten rond een grote flap waar in het midden staat 
geschreven: ‘zelfvertrouwen van het kind’. Daaromheen liggen vier velden: ‘structuur bieden’, 
‘autonomie stimuleren’, ‘informatie geven’ en ‘emotionele ondersteuning bieden’. Ze krijgen de 
opdracht om in de velden te schrijven wat ze concreet doen in een van de vier of alle vier de 
velden. De meeste leerkrachten hebben veel opgeschreven bij ‘emotionele ondersteuning bieden’ en 
bij ‘structuur bieden’, maar weinig op het veld ‘autonomie stimuleren’. Kennelijk blijft dat aspect 
onderbelicht. Ze praten met elkaar vervolgens over hoe, en op welke manier ze meer aandacht 
kunnen besteden aan ‘autonomie geven’. 

Deze werkvorm is geschikt wanneer je met de deelnemers wil onderzoeken wat er gemeenschappelijk zit 
in meningen en/of het handelen van collega’s. Deze werkvorm is vooral bedoeld om te inventariseren en 
niet om besluiten te nemen (Bijker en Van der Heide*).
De werkvorm wordt als volgt uitgevoerd:
1.  Voorbereiding: Deze werkvorm is het best uit te voeren in groepjes van vier personen. Voor elke groep 

is een groot stuk papier, de “placemat”, nodig dat het grootse gedeelte van de tafel bedekt (bijvoorbeeld 
een flap of papieren tafelkleed). 

 Uitgangspunt voor de placemat is een thema, situatie of vraag.
2.  Individuele ronde: Ieder zit aan zijn kant van de tafel en schrijft op het dichtstbijzijnde gedeelte van de 

placemat wat er bij hem/haar opkomt ten aanzien van het thema. Dit kunnen associaties zijn, oplos-
singen, werkwijzen etc. 

3.  Presentatie ronde: De deelnemers informeren elkaar over hetgeen zij op de placemat geschreven hebben.
4.  Gemeenschappelijke ronde: In het midden van de placemat worden alle zaken geschreven die op de 

vier kanten als min of meer gemeenschappelijk staan. Hierdoor wordt duidelijk waar allemaal overeen-
stemming over is, wat er aan gemeenschappelijks leeft aan werkwijzen etc.

 Wanneer er aan meerdere tafels aan eenzelfde placemat wordt gewerkt kan de gemeenschappelijke 
ronde nog een keer worden herhaald om te kijken wat er gemeenschappelijk is aan de ‘kernen’ van de 
afzonderlijke placemats. 

*Meer	informatie	over	het	boek	Bijker	en	Van	der	Heide,	2006	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC

6. Divergeren, abstraheren en convergeren
Deze werkvorm is geschikt om op basis van succeservaringen te komen tot transfer naar andere situaties.
De essentie van deze werkvorm is dat deelnemers willen leren van een succeservaring en deze als model wil-
len gebruiken voor andere, niet meteen vergelijkbare situaties. Deze vorm van transfer loopt via 3 stappen.
1.  Divergeren: In zo breed mogelijke zin (divergeren = verspreiden) analyseren wat er allemaal heeft 

bijgedragen aan het succes.  Wat zien de aanwezigen als de oorzaken en factoren die gezamenlijk tot 
het	succes	geleid	hebben.	Probeer	daarbij	zo	breed	mogelijk	te	inventariseren;	zowel	interne	als	ex-
terne factoren, zowel primaire als secundaire factoren. Laat daarbij de transfer situatie(s) nog volledig 
buiten beschouwing want dat beperkt de creativiteit in het zoeken naar oorzaken.

2.  Abstraheren: Door het divergeren wordt duidelijk welke oorzaak - gevolg relaties er in deze ene speci-
fieke situatie te leggen zijn. In de volgende stap wordt gekeken of op basis van de oorzaak - gevolg 
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relaties in deze ene situatie algemeen geldende regels of principes kunnen worden benoemd.  Zo kan 
je bijvoorbeeld op basis van de manier waarop men in de successituatie draagvlak heeft gecreëerd, al-
gemene regels afleiden voor het creëren van draagvlak.

3.  Convergeren: Vervolgens wordt een nieuwe situatie ingebracht en gaan de deelnemers de algemene 
principes (oorzaak - gevolg relaties) toepassen op deze nieuwe situatie. Alles wat deelnemers op basis 
van de succeservaring hebben geleerd, proberen ze te gebruiken in de plannen voor deze nieuwe situ-
atie (convergeren = bundelen).

7. Gekleurde hoeden

Gekleurde hoeden
De Klimroos is een brede school waarin de basisschool nauw samenwerkt met de kinderopvang en 
de peuterspeelzaal die ze in huis hebben. Ze werken al enige tijd met een VVE-programma, maar 
de samenwerking op zich is nog nooit geëvalueerd. Op een gezamenlijke studiemiddag worden 
“gekleurde hoeden” gebruikt om de samenwerking te evalueren. Hierdoor komen niet alleen de 
sterke en minder sterke samenwerkingselementen naar voren maar ook hoe ieder zich voelt bij de 
samenwerking.

Deze werkvorm is geschikt om mensen uit hun min of meer vastgeroeste denkkader te halen en vanuit 
verschillende perspectieven (out-of-the-box) naar eenzelfde situatie, of thema te laten kijken. 
Wanneer mensen eenmaal een bepaald idee van iets gevormd hebben (meestal vanuit één perspectief ) is 
het moeilijk om hier nog verandering in te brengen of dit te nuanceren. Deze werkvorm (geïnspireerd op 
de zes denk’hoeden’ van leerpsycholoog Edward de Bono*) dwingt mensen om vanuit andere perspectie-
ven naar dezelfde situatie te kijken, door letterlijk een andere bril, of andere pet op te zetten.
De werkvorm wordt als volgt toegepast:
De verschillende perspectieven worden aangeduid met vragen van verschillende kleuren. De kleurenvra-
gen kunnen worden gebruikt voor  terugkijken en reflectie (bij voorbeeld bij evaluatievragen), of juist of 
voor vooruitkijken en planning (bij innovatievragen) worden ingezet. De essentie is dat iedereen ge-
vraagd wordt de vraag of het onderwerp of thema, vanuit alle kleuren te benaderen.

Wit =   benodigde en beschikbare informatie, feiten en cijfers.
  Zijn alle feiten bekend op basis waarvan je een mening kunt vormen of zijn er nog vragen?
Geel =   voordelen, waarden en positieve aspecten.
  Welke positieve elementen zie je? 
Zwart =  waakzaamheid, problemen, risico’s en zwakheden.
  Welke problemen en knelpunten zie je? Wat ervaar je als negatief?
Groen =  alternatieven en creatieve ideeën.
  Hoe voorkom je mogelijke knelpunten?
Rood =   intuïtie, emoties, ingevingen en gevoelsoordelen.
  Hoe voel je jezelf erbij? Loop je er warm voor of laat het je koud?
Blauw =  controle over het denken, focus en samenvatting
  Welke conclusies kun je trekken? Welke koers wil je gaan varen?
*Meer	informatie	over	het	werk	van	leerpsycholoog	Edward	de	Bono	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC
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8. Rollenspel

Op de Montessorischool hebben de leerkrachten net een workshop ‘gesprekken met kleuters’ gevolgd 
waarin ze van alles hebben geleerd over interactievaardigheden van leerkrachten. Ze merken dat ze 
het toch nog steeds lastig vinden om de vaardigheden ook echt toe te passen, en vragen zich af of ze 
het echt ook goed doen. Bovendien zijn er net twee nieuwe stagiaires die ze ook willen betrekken bij 
de professionalisering. In overleg met elkaar besluiten ze een woensdagmiddag te plannen waarin 
ze met elkaar een rollenspel spelen in drietallen: de een speelt het kind en de ander de juf. De derde 
(de stagiaire in eerste instantie) is observator en kijkt met de checklist interactievaardigheden in de 
hand of de vaardigheden in het rollenspel goed worden toegepast.

Deze werkvorm is geschikt als deelnemers of collega’s onderling in een min of meer veilige situatie, willen 
oefenen met (nieuwe) vaardigheden en competenties. 
Voor het leren van nieuw gedrag, bijvoorbeeld bepaalde gesprekstechnieken, worden in trainingen en 
andere bijeenkomsten situaties, eventueel met acteurs, (na)gespeeld. De groep kijkt toe en geeft feedback 
op wat er goed gaat en wat eventuele alternatieven zijn. De leerwinst overstijgt daarmee het individuele 
niveau van degene die de vaardigheid in zijn eentje oefent (Bijker en Van der Heide*). 
Het rollenspel wordt als volgt gespeeld:
1.  Spelsituatie: Neem een casus die als uitgangspunt dient voor het rollenspel. Welke vaardigheid gaat 

geoefend worden in welke situatie en met welke persoenen (rollen). Benoem de aandachtpunten voor 
de verschillende ‘rollen’ (bijvoorbeeld lastig gedrag).

2.  Spelen: Speel de situatie uit. Maak tussentijds time-outs om te benoemen wat er goed gaat, om elkaar 
tips te geven etc. Schrijf de belangrijkste punten op een flap zodat ze niet verloren gaan.

3.  Wissel rollen: Men kan op verschillende manieren de oefensituatie uitbreiden, bijvoorbeeld door op 
een geven moment de rollen om te draaien. Wanneer de oefensituatie een gesprek met een ouder is 
dan kan men het spel nogmaals spelen, maar degene die in het eerste spel ‘ouder’ was, krijgt nu de rol 
van ‘leerkracht’ en omgekeerd. Ook kan men er voor kiezen om de “ouder” dezelfde rol te laten spe-
len, maar met een andere “leerkracht” er tegenover. 

4.  Nabespreken: Bespreek wat men van deze oefening heeft geleerd, zowel actief (als rollenspeler) als 
passief (als observator).

*Meer	informatie	over	het	boek	van	Bijker	en	Van	der	Heide,	2006	vind	je	in	de	literatuurlijst	achterin	dit	ABC
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 4
 Uitgangspunten voor de kennisgemeenschap BSA

Definitie
*  Intensieve samenwerking van docenten rond werkpraktijk 
*  Gaat gepaard met een leercultuur waarin docenten kennis uitwisselen, delen en genereren
*  Komt dagelijks bijeen

Doel
Het werken binnen de kennisgemeenschap BSA draagt bij aan:
*  professionalisering van docenten
*  de collectieve capaciteit van de organisatie.
*  verbeteringen in de les- en schoolpraktijk.
*  de ontwikkeling van een onderwijsconcept voor de BSA

Doelen in de dagelijkse praktijk
*  Praktische voorbereiding
*  Brainstorm
*  Weekevaluatie
*  Voorbereiden les
*  Evaluatie
*  Verdiepen

Structuur
De kennisgemeenschap komt niet incidenteel, maar dagelijks bijeen. De bijeenkomsten zijn, per week, 
gestructureerd rondom bovengenoemde doelstellingen. De werkwijze is geformaliseerd en wordt voort-
durend gemonitord.

Cultuur: academisch
Om de kennisgemeenschap effectief te laten zijn, worden hoge eisen gesteld aan de vaardigheden en aan 
de houding van de deelnemers. Tijdens een BSA-studiemiddag is geprobeerd deze vaardigheden en de 
daarbij behorende houding te benoemen. We omschrijven de cultuur van de BSA-kennisgemeenschap als 
de academische cultuur. 
Het resultaat van deze brainstorm vind je in bijlage 5. Gemakshalve negeren we bij deze opsomming het 
onderscheid tussen academische houding en academische vaardigheden.

Kleur van de kennisgemeenschap
Er is geprobeerd duiding te geven aan een specifiek onderdeel van de kennisgemeenschap: de toon of de 
kleur. In termen van muziek is die kleur ‘jazz’. Dat vind je terug in het vermogen om de kaders en de 
structuur los te laten en te zoeken naar vrijheid, energie, improvisatie: de flow. Inspiratie geldt als hoogste 
goed. De nieuwe BSA-film maakt deze kleur goed zichtbaar.

Kennisgemeenschap versus de klas
De omschreven academische cultuur en kleur van de kennisgemeenschap staat niet op zichzelf. Eigenlijk 
gaat die naadloos over op de situatie in de klas. De gewenste houding van BSA-leerlingen is niet anders 
dan die van BSA-docenten.
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9.  Overlegstructuur kennisgemeenschap BSA, bijlage 5
 Brainstorm: wat is academisch? 

Kritisch     reflectief     feedback  ontvangen feedback geven ambitieus veeleisend 

actief initiatiefrijk onderzoekend nieuwsgierig open staan interesse hebben 

goed voorbereid zijn hardwerkend gelijkwaardige inbreng enthousiasme 

begeestering afspraken na komen open houding  hulp vragen  empathie ple-

zier hebben in leren met elkaar flexibiliteit bereidheid te veranderen ont-

wikkelen open staan voor anderen stokpaardjes aan de kant actieve bij-

drage samen willen werken inzet voor kwaliteit gespreksvaardigheid 

presenteervaardigheden didactisch repertoire bijdrage aan de ge-
meenschap experimenteren samen werken luisteren samenvatten goed kun-

nen verwoorden analyseren prioriteren verslagleggen discussiëren 

flexibel discipline positief zijn optimisme constructief kansen benutten 

professioneel innovatie rationaliteit conflicten oplossen betrokken  

inhoudelijk goed op de hoogte lezen van artikelen brengen en halen zicht 

op de hogere doelen niet verliezen in geneuzel gericht op proces en 

product BREDE BLIK maakt huiswerk
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