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1. Waarom?

Aanleiding, doelgroep en doelen

Met de ontwikkeling van het “Alles kan anders” concept spelen we in op de behoefte van scholen om
– naast het reguliere onderwijs – op een extra manier een steun in de rug te bieden aan een
specifieke groep kinderen, in het kader van het stimuleren van kansengelijkheid.
Ons concept is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 5–8 die iets extra's nodig hebben om met plezier
te (blijven) leren. Het gaat om kinderen die een boost in zelfvertrouwen of vaardigheden kunnen
gebruiken. Maar denk ook aan kinderen die behoefte hebben aan nieuwe rolmodellen.
Voor deze kinderen is er vaak de mogelijkheid om bijlessen te volgen, die gericht zijn op een
specifieke achterstand op bijvoorbeeld het gebied van rekenen of taal. Het kader wordt dan vaak
gevormd door methodes die in de klas gebruikt worden en specifieke eindtermen.
Het “Alles kan anders” concept heeft een andere insteek, en is daarmee ook op een andere en
aanvullende manier van waarde.
-

We werken met een divers samengestelde groep kinderen aan een uitdagend en creatief
project.

-

Het project wordt volledig ingericht vanuit ideeën van de kinderen.

-

Het project sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen.

-

Spelend leren en onderzoekend leren staan centraal.

-

De begeleiders werken vanuit een individueel beeld van de kwaliteiten en ontwikkelpunten
van de kinderen.

-

We werken los van bestaande schoolmethoden waar het kind in de klas mee gewend is te
werken. Dit doen we om kinderen een andere ervaring mee te geven en ze kennis te laten
maken met andere materialen en een andere leercontext dan ze gewend zijn. Daarbij wordt
een sterk beroep gedaan op samenwerken. Kinderen leren dat wat ze al hebben geleerd in
de klas toe te passen in de projecten. Daardoor ontstaat direct zichtbaar resultaat.

De doelen die centraal staan zijn:
-

Kinderen ervaren het plezier van leren, binnen een
creatief project waarin zij met elkaar veel zeggenschap
hebben

-

Kinderen ervaren wat de relevantie is van verschillende
leergebieden (zowel cognitief als sociaal) om eigen
doelen te bereiken

De werving van deelnemers loopt via scholen. Leerkrachten
kunnen leerlingen voordragen.

2. Wat bieden we?
Ons aanbod

-

Kinderen worden uitgedaagd mee te doen aan een Pop-Up Project. In een team van
leeftijdsgenoten gaan zij aan het werk vanuit de vraag: “Kunnen jullie een …….
restaurant/sportterrein/supermarkt*….. bedenken en uitvoeren waarbij niks is zoals jullie dat
gewend zijn? Waar alles anders kan zijn?
Er wordt steeds gewerkt vanuit een bestaand concept dat de kinderen met nieuwe ogen gaan
bekijken. Vanuit de creatieve denkkracht van de kinderen wordt een ontwerp gemaakt en
uitgevoerd. Aan het eind van het project presenteren de kinderen het resultaat. Hoe dat eruit
komt te zien en waar dat gebeurt? Dat bedenken de kinderen zelf.
Tijdens het project werken we samen met allerlei andere mensen en organisaties in de buurt.
Denk bijvoorbeeld aan bedrijven, winkels, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, familie,
vrienden.

-

Per project werken we op twee locaties: de eerste locatie is een werkplaats (goed
toegankelijk, goede voorzieningen, aansprekende locatie), de tweede locatie is een
presentatieruimte. Deze ruimte wordt door de kinderen gekozen.

-

Er zijn twee uitvoeringsvormen mogelijk:
o

Het project wordt uitgevoerd in een week in een schoolvakantie (bijv. herfstvakantie
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag steeds van 10.00 – 15.30 uur)

o

Het project wordt uitgespreid over een langere periode, en de kinderen werken een
aantal weken op de woensdagmiddag (bijvoorbeeld 6 maal, steeds aansluitend op
einde schooltijd, startend met een lunch, eindigend om 16.30 uur).

-

Optioneel wordt er een relatie gelegd met al bestaand aanbod van de school voor leerlingen
om aan hun achterstand te werken. Als kinderen tijdens schooltijd bijvoorbeeld extra uren
hebben voor lezen en schrijven, kunnen ze aan een opdracht werken die onderdeel is van het
Pop-Up Project.

Aan elk project nemen ongeveer 12 kinderen deel.
* andere mogelijkheden: camping, park, zwembad, kinderboerderij of natuurlijk iets wat de leerlingen
zelf aandragen.

Samengevat is het Pop-Up Project een omgeving waar kinderen veilig kunnen werken, al hun
creativiteit kwijt kunnen én zelf regie kunnen voeren. Een rijke en prikkelende leeromgeving, waarin
kinderen niet alleen op een speelse manier veel leren, maar ook nieuwe mensen leren kennen. Het
plezier van maken en leren staat centraal!

3. Met wie werken we?
Begeleidend team

Het begeleidend team bestaat uit drie professionele krachten:
-

Een leerkracht die op de hoogte is van de talenten en de leerpunten van de kinderen en het
leren heel gericht kan stimuleren en begeleiden door taken goed te verdelen en opdrachten
op maat uit te denken.

-

Een kunstdocent die de kinderen helpt hun denkkracht aan te boren en te komen tot een
eigen invulling van de concepten, die grenzen helpt verleggen en plezier in het ontwerpen
inbrengt.

-

Een projectleider die contact legt met samenwerkingspartners of kinderen ondersteunt bij het
leggen van contacten met bedrijven die hen kunnen helpen bij het realiseren van hun ideeën.
Daarnaast zorgt de projectleider voor de voortgang en regie over het proces van de
projecten.

Aan de uitvoering van het programma wordt als stage of vakantiebaan waar mogelijk meegewerkt
door leerlingen uit de bovenbouw van het VO, het MBO of het HBO (bijv. PABO).

4. Hoe werken we aan een duurzaam effect?
Samenwerking groepsleerkrachten en begeleidend team

Een belangrijke randvoorwaarde voor een waardevolle ervaring voor de leerlingen is dat er een
goede afstemming is tussen de groepsleerkrachten van de deelnemende leerlingen en het
begeleidend team.

Fenom Ontwikkelkracht ondersteunt deze samenwerking door ter voorbereiding op het project een
training aan te bieden en gesprekken te faciliteren. Aan de training neemt het begeleidend team deel
samen met de groepsleerkrachten. Wanneer groepsleerkrachten geen mogelijkheid zien om deel te
nemen, wordt bekeken hoe op een alternatieve manier de afstemming gezocht kan worden.
Centraal in de training staat hoe je als leerkracht op een waarderende wijze naar de kinderen kunt
kijken. Hoe kunnen we breed kijken naar talenten van kinderen, breder dan alleen vanuit cognitie en
prestatie? Tijdens de training presenteren leerkrachten de talenten en ontwikkelingsvraag van de
kinderen. Het team dat het project begeleidt gaat op basis hiervan met de kinderen aan het werk.
Na afronding van het project presenteert het begeleidend team aan de leerkrachten de leerwinsten
van de kinderen. Samen met de leerkrachten kijken we hoe deze leerwinst meegenomen kan worden
in het schoolse leren. Zo draagt het project bij aan echte kansengelijkheid en onderwijsontwikkeling
binnen de scholen.

5. Vanuit welke visie op leren werken we?
We zien dat er een groot leerrendement ontstaat als men leert in een divers samengestelde groep.
Leren van en met elkaar, over leeftijden en achtergronden heen. Iedereen brengt iets mee in het
leerproces. Men neemt zichzelf mee, met al zijn talenten én de leervragen die er zijn om tot
ontwikkeling te komen.
Door kinderen van diverse leeftijden, vanuit verschillende achtergronden in ons programma te laten
samenwerken, ontstaat een groep met een diversiteit aan kwaliteiten en aan leerpunten. Er zal steeds
gezocht worden naar een balans tussen het aanspreken van de kinderen op hun talenten en het
uitdagen van de kinderen om een stap te zetten in hun eigen ontwikkeling. Iedereen leert van en met
elkaar.

Alle kinderen krijgen een rol in de samenwerking die hen aanspreekt, doordat er voldoende aspecten
in terugkomen waar zij zich capabel in voelen én doordat de rol ook uitdagend is op een vlak waar zij
minder goed in zijn. Het gaat bij dit laatste om onderwerpen in de zogenaamde zone van de naaste
ontwikkeling. Het gaat er niet alleen om dat zij toewerken naar specifieke leerdoelen op deze
gebieden, maar juist dat zij het plezier en de relevantie van deze leergebieden ervaren. Dit is een
belangrijke basis voor hun ontwikkeling in de toekomst.

6. Hoe financieren we het aanbod?
Er zijn verschillende regionale of landelijke regelingen waar een beroep op kan worden gedaan om
de projecten te financieren. We gaan graag met u in overleg om de mogelijkheden samen te
verkennen.

7. Meer weten?
Educatiepunt:
Iris van de Kamp
info@educatiepuntapeldoorn.nl

Fenom Ontwikkelkracht
Andrea van Sonsbeek
a.vansonsbeek@fenom.nl

Wendy Dienske
wendy@educatiepuntzutphen.nl

Hannie Doornbos
h.doornbos@fenom.nl

https://educatiepunt.nl
06-26222478

https://www.fenom.nl
06-51024004

Kleinkunstig https://kleinkunstig.nl
Grote Broer https://grotebroer.com

