
AMBITIEPLAN DIDACTISCH HANDELEN 

Domein    Onderwijs  
Kwaliteit van de lessen  Didactisch handelen 

Ambitie   

 
We realiseren optimale basiskennis en -vaardigheden voor alle leerlingen. Dat wil zeggen 

ambitieuze resultaten voor taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie.  

Doel 

 

• We realiseren ambitieuze resultaten. 

• We geven de professionele dialoog over automatiseren, passend bij de 

onderwijsbehoeften, een plek in de gehele route van de kwaliteitscultuur. 

(Professionaliseren, continu verbeteren en opbrengst gericht en handelingsgericht werken)  
• We monitoren en borgen de expliciete directe instructie bij rekenen. 

• We vergroten de kennis en vaardigheden van woordenschat-, spelling- en begrijpend 

leesonderwijs. 

• We onderzoeken de wijze waarop we begrijpend lezen (luisteren en kijken) naast 

woordenschat en technisch lezen kunnen versterken.  
• We versterken het beredeneerde aanbod voor het vergroten van het leesplezier en maken 

daarover teamafspraken. 

• We scherpen de doorgaande lijn van groep 1-2 naar 3 aan. 

 

Achtergrond  

 

Wij hebben vanaf 2018 voor het pedagogisch-didactisch handelen als team een visie ontwikkeld 

en deze vertaald in concrete gedragsindicatoren. We weten daardoor wat “goed” onderwijs 

inhoudt. De indicatoren zijn opgenomen in een observatie-instrument; Kwaliteitskaart EDI, de 
Kijkwijzer en het professionele kader. Zij vormen het hart van ons personeelsbeleid. Het 

pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veiligheid, respect, betrokkenheid en 

samenwerken. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, directe 

expliciete instructie, samenwerken(d) en doelgericht. 

 
Het pedagogisch en didactisch handelen zijn op De Regenboog nauw met elkaar verweven: het 

pedagogisch handelen is een voorwaarde om een goed didactisch handelen neer te kunnen 

zetten. 

 

De inzichten die wij hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk 
onderbouwd. Daaruit blijkt: 

• Onze leerkrachten maken het verschil. 

• Wij leren eerst kennis aan en daarna vergroten we vaardigheden. 

• Wij leren een leven lang. 

• Iedereen kan alles leren. 

 
De cognitieve leertheorie is volgens ons het uitgangspunt voor een goed didactisch klimaat. De 

negen belangrijkste cognitieve principes zijn:  

 

1. We zijn van nature nieuwsgierig, maar geen goede denkers. 

2. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. 
3. Geheugen is een overblijfsel van denkwerk. 

4. We begrijpen nieuwe dingen in de context van wat we al weten.  

5. Oefening baart kunst. 

6. Beginners leren anders dan experts. 

7. Alle leerlingen leren nagenoeg op dezelfde manier. 
8. Intelligentie is ontwikkelbaar. 



9. Beter lesgeven vraagt om langdurige bewuste oefening.  
 

Bron: Meester, E. & Pollen, P. (2017). Cognitieve principes. Waarom is school niet leuk? JWS, 2 oktober 2017. 40 – 43. 

 

Bovenstaande principes leiden tot de onderstaande uitgangspunten die leidend zijn in onze 

didactiek: 

• We starten het aanleren van een (nieuwe) vaardigheid met een instructie aan de hele groep 

(de basisgroep). De verwerking hiervan kan per kind verschillen. 
• We geven bij de vakken taal, rekenen en lezen zo veel mogelijk instructie volgens de 

manier van directe expliciete instructie: introductie (benoemen doel en ophalen 

voorkennis), instructie (uitleggen, voordoen en hardop denken), begeleid inoefenen (samen 

oefenen), zelfstandig verwerken en evalueren. 

• We maken gebruik van activerende en samenwerkende werkvormen. 
 

We reiken alle teamleden een stevige basis aan wat betreft de didactische vaardigheden die 

nodig zijn om leerlingen actief te betrekken bij de lessen. We vergroten kennis en vaardigheden  

voor het ontwerpen van een kraakheldere instructie. We zien de theorie en praktische 

uitwerkingen van het boek Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les 

als waardevolle basis voor alle teamleden en stagiaires. EDI is geworteld in de wetenschap, net 
als de andere aanpakken op school. Deze wetenschappelijke grondslag wordt in hoofdstuk 12 

van het boek onderbouwd. We gebruiken de 10 stappen van Rosenshine als leidraad en 

realiseren ons dat EDI een middel is, vertaald vanuit deze wetenschap. 

 

Aanpak 
Een schooljaar wordt opgedeeld in 5 blokken die gekoppeld zijn aan een onderwijs inhoudelijke 

verbetering, doorontwikkeling, passend bij de strategische doelen, onze ambitieplannen. 

 

De ontwikkeling wordt aangevlogen door de regisseurs didactisch. Zij zijn voor deze 

ontwikkeling als aanjagers; de kopgroep. Zij hebben kennis, kunnen enthousiasmeren en 
anderen meenemen.  

De regisseurs worden ondersteund door directeur, intern begeleider, specialisten en 

procesbegeleiders, waardoor ontwikkelingen zich als een olievlek in de school verspreiden. 

 

Er wordt gewerkt vanuit een PDCA met succes criteria. Tijdens studiedagen en leerteams wordt 
een ontwikkeling schoolbreed opgezet, voorbereid en uitgevoerd. Zie hiervoor de kwaliteitskaart 

organisatiestructuur. 

 

Kernresultaat  Kwalitatief hoogwaardige lessen.  

Indicator –  
streefcijfer –  

meetinstrument  

➢ Klassenbezoek kwaliteitskaart inclusief kijkwijzer. 
➢ Klassenbezoek met Kijkwijzer Optimus en flitsbezoeken door IB, 

directeur en specialisten. 
➢ Schoolzelfevaluatie 

Activiteiten en 

PDCA 

Zie jaarplanning ambitieplannen. 

Proceseigenaar  Regisseurs didactisch handelen, procesbegeleiders, specialisten. 

Financiering  Regulier nascholingsbudget en NPO middelen, 

Tijd  2022-2026. 

Uitvoering door 

derden  

Erik Meester PWPO Radboud Universiteit 

Bernadette Naan Leerkracht en Co. 

 

 


