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werk jij al met ADI ?

2011 wordt een scharnierjaar
Het jaar 2010 zit er weer bijna op.
Het is een goede gewoonte om met de jaarwisseling terug te
blikken op het voorbije jaar en ook een blik op de toekomst te
werpen. Met het toewensen van 'het beste' geven wij te kennen
dat wij aan iemand anders een goede toekomst wensen. Een
goede gezondheid is daarbij natuurlijk de eerste zorg. Vooral
mensen die in het nabije verleden geconfronteerd zijn geweest met
ziekte en dood in de eigen kring weten hoe belangrijk dit wel is.
In onderwijs kijken wij verder dan één kalenderjaar. In het
leerplichtonderwijs bereiden wij de leerlingen voor op het leven en
werken. Een kleutertje dat nu in de eerste kleuterklas zit verlaat
het secundair onderwijs ten vroegste in 2025 en zal volgens de
huidige levensverwachting tot het laatste decennium van de 21°
eeuw leven. Hopelijk halen veel van hen de kaap van 2100 !

vandaag maatregelen dienen te nemen om de toekomstige werking
in de beste omstandigheden te laten verlopen.
Dit zijn geen holle woorden. In 2011 start onze scholengroep met
een ambitieus project 'perspectief 2015'. Wij willen hierbij het
onderhoud van onze scholen grondig hervormen. Dit niet doen
zou betekenen dat onze scholen in 2015 36 % minder middelen
zouden hebben voor hun kerntaak. Het hervormingstraject start in
2011 en zal in enkele jaren uitgerold worden.
De netheid van onze domeinen en de kwaliteit van de
arbeidsomstandigheden van het betrokken personeel zijn daarbij
vanzelfsprekend strategische doelstellingen in het project.
‘Perspectief 2015’ is een zeer ambitieus project met grote impact
op onze scholen.
Het kalenderjaar 2011 wordt een scharnierjaar.

Onze opdracht is dus om onze 'klanten' voor te bereiden op het
leven en werken in een samenleving waarvan wij zelf de contouren
nog niet kennen. Misschien wordt het voorgaande nog best
geïllustreerd door de uitspraak van James Watson die als voorzitter
van IBM in 1943 verklaarde: "Ik denk dat er wereldwijd een markt
is voor ongeveer 5 computers".
Daarom ook krijgt competentiegericht onderwijs een steeds
ruimere plaats in het onderwijs. Daarom ook moeten onze
organisaties zich omvormen van wetende organisaties naar lerende
organisaties. Dat stelt aan ons allemaal nieuwe uitdagingen voor
onze werking. Klaspraktijk, leerplannen, evaluatiesystemen, …
dienen hier rekening mee te houden. In dit nummer leest u hoe
onze scholen hier concreet invulling aan geven.
Alleen slagkrachtige en dynamische scholen kunnen deze
uitdagingen met vertrouwen opnemen. Hiervoor is het ook
noodzakelijk dat er voldoende financiële middelen ter beschikking
staan voor de onderwijsopdracht. In de missietekst van
scholengroep Rivierenland stellen wij: "Ook in het materieel en
financieel beleid hanteert de scholengroep het principe van het
goed rentmeesterschap." Met goed rentmeesterschap geven wij
o.a. aan dat wij de toekomstige organisatie moeten veilig stellen en

Luc Van Gasse
Algemeen Directeur

visie op evaluatiebeleid
Eind november trokken alle directies van scholengroep Rivierenland op seminarie. Een van de onderwerpen die daar
ter sprake kwam, was het uitwerken van een nieuwe visie op evaluatiebeleid. Daarbij werd ook de vraag gesteld of
deze visie gelijklopend kan zijn ongeacht de onderwijsvorm en het onderwijsniveau. De directies hebben deze vraag
volmondig bevestigend beantwoord.
De evaluatiepraktijk is een complexe en delicate
kwaliteitsstandaard. Wij zijn ons daar steeds sterker van
bewust. De aanbevelingen in verband met evaluatie in de
doorlichtingsverslagen zijn een aanzet geweest tot grondig
nadenken over het implementeren van meer aangepaste of
nieuwe evaluatievormen. De begeleidingsdiensten en het
nascholingsaanbod getuigen van een groeiende aandacht
voor het evalueren. Het resultaat is een steeds betere
meting van de leeropbrengst.
Evaluatie moet voorafgegaan worden door een schoolbrede
visie, deze moet gedragen worden door het voltallige team
dat zich ten allen tijde kan beroepen op duidelijke afspraken

en opvolging ter ondersteuning van de evaluatiepraktijk. De
ontwikkelingsdynamiek wordt best direct aangestuurd en
breed geïmplementeerd.
Onze scholengroep heeft de ambitie om aan haar leerlingen
en cursisten een coherent onderwijstraject aan te bieden.
In het leerplichtonderwijs willen wij dat leren en opvoeden
in onze scholen steeds dichter naar elkaar toegroeien. In
feite willen wij dat leerlingen en ouders de indruk dat onze
scholengroep één school is, ook al is die op verschillende
locaties gevestigd en wordt zij door andere directies
bestuurd. Een gemeenschappelijke visie op evaluatie en
leren is daarbij natuurlijk essentieel.

Wat is leren?
Al vanaf je geboorte leer je, je hele leven lang. Maar wat
is leren eigenlijk? Leren doe je niet alleen op school, maar
overal, elke dag opnieuw… Leren is groeien. Leren is fouten
maken, inzien hoe het beter kan. Leren is groter en sterker
worden, meer keuzes ontwikkelen en dingen anders
doen. Leren is ervaren: proeven, ruiken, horen zien
en voelen. Leren is het verwerken van informatie die
wij tegenkomen, die tot veranderingen of tot een
verhoging van onze kennis en capaciteiten leidt.
Kennis verwerven we met onze hersenen
en de grootste rol is weggelegd voor ons
geheugen. Daarmee leggen we informatie vast
en roepen we ze op wanneer dat nodig is.
Uit dit mechanisme ontstaat leren, creatief
denken. Dit unieke proces stelt ons in staat
toekomstgerichte mensen te worden

Een schooleigen visie op leren moet vertrekken vanuit de
antwoorden van de hele school op de vraag ‘Hoe leren onze
leerlingen het best?’
Deze schooleigen visie op leren kan men
realiseren door het onderwijsproces zodanig
te organiseren dat het optimaal aansluit bij de
leerlingenkenmerken en een zo groot mogelijke
leerwinst oplevert. Het is de opdracht van de
school om te streven naar een doeltreffende
verhouding tussen instructiegericht,
constructiegericht en competentiegericht leren.
De druk om competentiegericht leren in het
onderwijs meer ingang te laten vinden, wordt
alsmaar groter nu verschillende nationale
en internationale referentiekaders het begrip
‘competentie’ centraal stellen. En daarbij
mag zeker niet uit het oog verloren
worden dat leerlingen
verschillende leerstijlen
hebben. Ook hieraan
moet ons onderwijs
tegemoet komen- en de
verschillende leerstijlen
erkennen en aanreiken.

De lagere school reikt ons de
basiswerktuigen aan om kennis
te verwerven, het secundair
onderwijs bouwt daarop
voort. Zelf kan ons
geheugen niets. Het is
een bron, een middel
om te leren en ons te
ontwikkelen.

CONTINUÜM
leerkracht gestuurd
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leerling gestuurd

CONSTRUCTIEGERICHT

COMPETENTIEGERICHT

Ook inspectie dwingt ons om ruimer te
gaan dan louter 'kennis'…
De vraag wat en hoe leerlingen
moeten leren op school blijft brandend
actueel. Veel leerkrachten en andere
onderwijsparticipanten voeren heftige
discussies over het ‘nieuwe’ versus het
‘traditionele’ leren en over de tegenstelling
die er zou bestaan tussen kennis en
vaardigheden.
Vaak stelt men hierbij het ‘nieuwe leren’
gelijk aan ‘vaardigheidsonderwijs’ en het
traditionele leren aan ‘kennisoverdracht’.
Ook de inspectie vindt het een goede
discussie, maar heeft de indruk dat er nogal
wat misvattingen zijn over de begrippen
kennis en vaardigheden. Sommigen bekijken
kennis als pure reproductie van feiten zonder
context. Dat is een heel enge visie: losse
woordjes, formules of datums onthoud je
op die manier misschien twee dagen en
dan ben je ze weer kwijt. Anderen bekijken
kennis als een ruimer pakket met daarbij
inzicht, toepassen in complexere situaties
enz. Maar dat is voor sommige anderen al
een vaardigheid. Waar ligt dus de grens. Ten
slotte zijn er leraren die vaardigheden gelijk
stellen met wat je van nature kan of ‘vanzelf
wel zal leren’: een koprol doen, een gedicht
voordragen,…

Dit alles vertaalt de onderwijsinspectie in
een analysekader voor doorlichtingen en
daarin is evaluatie een procesindicator
van het onderwijskundig beleid. Door
middel van deze indicator wil de inspectie
nagaan in welke mate de vooropgestelde
doelstellingen daadwerkelijk bereikt zijn
en of het onderwijsproces hiertoe heeft
bijgedragen. Verder onderzoekt de inspectie
in welke mate de scholen/instellingen
evaluatiegegevens verzamelen, interpreteren
en gebruiken. Ten slotte gaat zij na in welke
mate de scholen/instellingen met alle partijen
communiceren over de resultaten van de
evaluatiepraktijk en de daaruit voortvloeiende
acties en consequenties.

Competentie is de bekwaamheid
om kennis, vaardigheden
en attitudes in het handelen
geïntegreerd aan te wenden voor
maatschappelijke activiteiten
tiestructuur
Vlaams decreet betreffende de kwalifica
van 30 april 2009

In het kadertje leest u dat het Vlaamse
Parlement de lat gewoon hoger legt: zonder
kennis, vaardigheden en de juiste attitudes is
competentie niet te bereiken. Kennis op zich
leidt tot niets indien deze niet kan gebruikt en
omgezet worden!
Het is duidelijk dat wij op alle
niveaus hier de komende jaren
verder uitdiepingswerk zullen
moeten verrichten, : van het
niveau ‘klas en leraar ‘over het
niveau ‘school’ tot en met het
niveau scholengroep. Maar ook
de leerplannen en de eindtermen
zullen verder in deze richting
evolueren…

een opdracht en een uitdaging
Met het decreet op de Vlaamse Kwalificatiestructuur (2009) verankerde de Vlaamse
Gemeenschap het competentiebegrip in een referentiekader voor het ontwikkelen van
toekomstige opleidingen.
Een kwalificatie wordt namelijk omschreven als een afgerond geheel van competenties
waarvoor mensen een erkend bewijs kunnen krijgen. De kwalificatiestructuur wil zichtbaar
maken welke kwalificaties of gehelen van competenties de arbeidsmarkt, het onderwijs
en de ruimere samenleving vragen als toegang tot een job, verdere studies of andere
maatschappelijke systemen.

achter de schermen van het Open Leerhuis
In de vorige editie van ’t Krijtlijntje hebben we enkele leerkrachten geïnterviewd die het Open Leerhuis integreren in
het klasgebeuren. Deze keer hebben we een gesprek met de mensen die achter de schermen werken: Bram Cuyt,
Sue Boeykens en Vera Van Epperzeel.
Bram staat als ICT-coördinator in voor de technische ondersteuning. Sue transformeert de “papieren” oefeningen
in interactieve oefeningen en Vera Van Epperzeel vraagt als directeur-coördinator van de scholengemeenschap
basisonderwijs de oefeningen op bij onze basisscholen.
We weten nu dat leerkrachten van de scholengroep het
Open Leerhuis gebruiken in de klas. Zijn zij de enige
gebruikers? Heb je een zicht op wanneer, door wie en hoe
vaak er gebruik gemaakt wordt van het Open Leerhuis?
Bram: Gemiddeld wordt de website 25.000 keer per
maand bezocht. Uitgezonderd tijdens de maanden juli en
augustus, dan ligt het bezoekersaantal rond de 12.000 per
maand - wat voor schoolvrije maanden - zeker niet slecht
is. De grootste groep bezoekers komt uit België (+/- 60%).
De overige 40% komt bijna allemaal uit Nederland.
De Nederlandse Open Leerhuis-gebruikers geven ook
het vaakst feedback over de site (felicitaties, maar ook
opmerkingen en suggesties). Wij zijn erg dankbaar voor
deze reacties! De wiskunde-oefeningen worden meest
bezocht. Dit valt deels te verklaren doordat het aanbod voor
wiskunde het grootst is.
Beste mensen,
Mag ik even mijn bijzondere
waardering uitspreken voo
r
de open leerhuis site. Ge
weldig!! Ik ben altijd op zoe
k
naar oefenprogramma's die
niet alleen op school maar
ook thuis werken. Dit is we
er een grote aanwinst! Jul
lie
Belgen doen het super me
t kinderen. Ook de Vlaam
se
kindertelevisie vind ik vee
l beter dan de Nederlandse
.
Erg bedankt!
Elfriede Boerhout
Leerkracht groep 4 basiso
nderwijs

Uit het interview is vooral gebleken dat het Open Leerhuis
een betekenisvolle bijdrage kan leveren om het onderwijsen leerproces te verbeteren. De leuke en uitdagende
oefeningen zorgen voor een positief effect op de motivatie
van de leerlingen waardoor hun leerprestaties als vanzelf
worden versterkt. Positief nieuws, maar er werd door de
leerkrachten ook opgemerkt dat er voor bepaalde domeinen
weinig of geen oefeningen beschikbaar zijn. Hoe willen jullie
deze “blinde” vlekken wegwerken?
Vera: Na het verschijnen van het artikel in het vorige
Krijtlijntje zijn er voor alle leerjaren oefeningen voor WO
Techniek toegevoegd.
In de loop van dit schooljaar voorzien we nog een aanvulling
van het oefenbestand voor de domeinen “Tijd”, “Natuur”,
“Ruimte” “Mens en maatschappij”.
Verder zullen er voor het leergebied “Taal Nederlands”
nieuwe oefeningen worden gemaakt voor “Lezen” en
“Taalbeschouwing” (in functie van het nieuwe leerplan)
en voor het leergebied “Taal Frans” zullen bijkomende
oefeningen worden gezocht voor “Lezen”.

Maar hoe weet ik als leraar nu welke nieuwe oefeningen beschikbaar zijn?
Bram: Een terechte vraag. Tot voor kort hebben wij hier
te weinig aandacht aan besteed. Op voorstel van onze
algemeen directeur zullen wij vanaf januari 2011 maandelijks
alle leerkrachten via smartschool informeren over de nieuwe
oefeningen die op het Open Leerhuis werden gezet.

Het Open Leerhuis ondersteunt hedendaagse leervormen en
reikt leerkrachten bijkomende mogelijkheden aan op vlak van
variatie (in oefenvormen) , differentiatie (in moeilijkheidsgraad,
in tempo) en remediëring (geïndividualiseerde feedback). Hoe
gebeurt de kwaliteitscontrole?
Vera: Omdat het oefenbestand in de eerste plaats functioneel
en gevarieerd moet zijn, doen we een beroep op “expertise
uit het veld”. We vragen aan de leerkrachten uit onze twaalf
basisscholen om voor een bepaald domein aantrekkelijke
oefeningen samen te stellen, ieder voor de leeftijdsgroep
waaraan hij of zij lesgeeft. Door gebruik te maken van een
beurtrolsysteem hoeft elke leerkracht slechts één keer per
schooljaar drie oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad
te maken.
Elke oefening krijgt een gradatie mee: * eenvoudig - ** op
niveau - *** uitbreiding. Het zijn dus de leerkrachten zelf
die voor een gedifferentieerd en gevarieerd aanbod aan
oefenmateriaal zorgen en tegelijkertijd de kwaliteit ervan
bewaken. Zo worden zij nauw betrokken bij de uitbouw van een
kwaliteitsvol digitaal leerplatform.
Voordat de oefeningen online gezet worden, doet Sue een technische controle om na te
gaan of alles werkt. Ikzelf maak ook alle oefeningen om na te gaan of de inhoud klopt.
Met deze dubbele controle willen we vermijden dat er oefeningen met fouten online gezet
worden.
Sue: We gebruiken het Software-programma “Hot Patatoes” om
de oefeningen van de leerkrachten om te zetten naar interactieve
oefeningen. Dit programma biedt heel wat mogelijkheden. De
meeste modules werden reeds gebruikt: kruiswoordraadsels,
invuloefeningen, meerkeuzevragen,…
Sinds kort maken we ook gebruik van de mogelijkheid om
korte geluidsfragmenten in oefeningen in te lassen. Zo staan
er momenteel al enkele oefeningen online bij het domein WO,
natuur: dierengeluiden herkennen. Ook dat was een vraag van de
leerkrachten. Wij proberen dit nu in de praktijk om te zetten.
Het aantal oefeningen is nu nog beperkt maar op korte
termijn komen er voor andere domeinen oefeningen bij, zoals
bijvoorbeeld oefeningen “dictee” voor het eerste en tweede
leerjaar, waarbij de leerlingen een woord te horen krijgen en dit
dan foutloos moeten intikken. We bekijken de mogelijkheden om
ook luisteroefeningen online te plaatsen.

Leerkrachten van het basisonderwijs maar ook van het
secundair die oefeningen wensen door te mailen of die
suggesties hebben rond oefeningen kunnen dit altijd doen
naar oefeningen@openleerhuis.be.

www.openleerh

uis.be

werk jij al met ADI ?
Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat de manier waarop
leerkrachten hun instructie geven de leerprestaties van hun
leerlingen beïnvloedt.
De vraag die we ons dus moeten stellen is: hoe kunnen
we als leerkracht zo effectief mogelijk instructie geven?
Met andere woorden…welke wijze van lesgeven leidt bij
leerlingen tot de beste leerprestaties?
De scholengemeenschap basisonderwijs van scholengroep
Rivierenland heeft gekozen om het ADI-model in te voeren
in onze scholen, onder begeleiding van de pedagogische
begeleidingsdienst. Het gaat om een traject dat bestaat uit
drie fasen waarin pedagogisch adviseur basisonderwijs,
Geert Steenackers, een nauwe en intensieve samenwerking
aangaat met de desbetreffende scholen. Vorig jaar zijn de
eerste scholen, Boom Park, ’t Krekeltje – Hoeksteen en ’t
Kasteeltje ingestapt, dit schooljaar volgen de Tovertuin, ’t
Venneke, ’t Pleintje en De Linde de opleiding en volgend
schooljaar Himo, Klim-op, De Blokkendoos en De Schorre.
Werken volgens de ADI-methode doe je niet zomaar. Het

is ook belangrijk dat alle personeelsleden van de school de
neuzen in dezelfde richting zetten. Daarom ook wordt er veel
tijd en energie vrij gemaakt om dit project te implementeren
in onze basisscholen, zowel op niveau van de directies, de
zorgcoördinatoren als vanzelfsprekend het schoolteam en de
individuele leerkracht.
Ook nadat de leerkrachten zich in het eerste jaar de
werking hebben eigen gemaakt, krijgen zowel de school
als de individuele leerkrachten bijkomende ondersteuning.
De scholengemeenschap basisonderwijs heeft hiervoor
dit schooljaar Vanessa Spiessens bijna een volledige
lesopdracht klasvrij gemaakt. In samenspraak met de
begeleidingsdienst van het GO! en de schooldirecties
ondersteunt zij de verdere uitbouw van het ADI-model en
geeft zij de nodige feedback. Onze scholengroep vindt het
immers belangrijk om zijn leerkrachten te ondersteunen en
zowel didactisch als pedagogisch sterker te maken.

Wat is ADI?
ADI staat voor Activerende Directe Instructie.

Actief:

Leerlingen zijn in dit model heel actief, ze worden gestimuleerd om zoveel mogelijk “echt”
bezig te zijn tijdens de les met behulp van concreet materiaal en gedifferentieerd werk.

Direct:

De leerkracht staat hier dicht bij de leerlingen, zij werken in kleine groepen, er is directe
controle,…

Instructie:

Hierin maakt de leerkracht het verschil: door middel van goed en sterk lesgeven de leerlingen
een zo duidelijk mogelijke uitleg geven over het lesonderwerp.

Hoe is het model opgebouwd?
Het ADI-model is opgebouwd uit verschillende fasen.

Fase 0: Pré-instructie
Fase 1: Terugblik / oriëntatie
Fase 2: Instructie
Fase 3: Begeleide inoefening
Fase 4: Zelfstandige verwerking / Verlengde Instructie
Fase 5: Evaluatie / Reflectie
In elke fase worden er een aantal aandachtspunten gegeven
om de lessen zo effectief mogelijk te maken.

Pre'-instructie
Leerlingen waarvan de leerkracht weet dat ze problemen
hebben met het lesonderwerp, kunnen op voorhand al
een pré-instructie krijgen. Hierdoor krijgen zij reeds een
voorsprong, wat hen meer zekerheid biedt tijdens de les
en waardoor de leerlingen die het nodig hebben eigenlijk
in 1 les drie instructies zullen krijgen.
Wanneer er wordt teruggeblikt, bekijkt de leerkracht
samen met de leerlingen wat er al gekend is over het
onderwerp van de les die op het programma staat. Als
de leerlingen deze voorkennis hebben geactiveerd, zijn zij
beter in staat de nieuwe leerstof te begrijpen. Vervolgens
oriënteert de leerkracht zich samen met de leerlingen op
de les. Wat gaan we leren? Als leerlingen zich bewust
zijn van het belang en het doel van de les, zullen zij meer
gemotiveerd zijn en meer leren.

Klassikale instructie
De nieuwe leerstof wordt aangeboden
tijdens het instructiemoment. Het
stellen van gerichte vragen en het laten
bedenken van concrete voorbeelden over
de les verhoogt de betrokkenheid van de
leerlingen en zorgt ervoor dat ze reeds van
bij het begin actief deelnemen. Door een
nieuwe vaardigheid hardop denkend en
stapsgewijs voor te doen (=modellerend),
bied je de leerlingen vervolgens een
manier (=strategie) aan om een bepaalde
opdracht uit te voeren of op te lossen.
Een stukje uitleg wisselt de leerkracht af met een oefening onder zijn begeleiding, waardoor
de leerlingen die uitleg meteen kunnen verwerken en de leerkracht zo een beeld krijgt van
wie de leerstof begrepen heeft en wie niet. Deze fase noemen we de begeleide inoefening.

zelfstandige verwerking en verlengde instructie
Nu kunnen de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan.
Dit lesmoment biedt de leerkracht de mogelijkheid om te
differentiëren. Ofwel gaan de leerlingen aan de slag met
de basisleerstof, ofwel met verdiepingsleerstof voor de
leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben.
Hier kan de leerkracht ook gebruik maken van een minijuf of -meester. Dit is een leerling die aan peer-tutoring
doet.
Leerlingen die tijdens de begeleide oefening uitvallen,
krijgen een verlengde instructie. De leerkracht heeft
hier de tijd om deze leerlingen nog eens van dichtbij te
begeleiden en de instructie nogmaals te herhalen.
Je hebt het wel al begrepen: op deze manier krijgt
iedere leerling maximale kansen en kan elk lid van de
klasgroep zichzelf volop ontplooien. Het is m.a.w. een
concretisering van wat wij in het pedagogisch project
van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
voorop stellen.

Evalueren en reflecteren
Aan het eind van de les neemt de leerkracht even de tijd om samen met de leerlingen te
evalueren en te reflecteren. Wat was het lesdoel en is dat bereikt? Wat ging er goed en
wat minder goed? Evalueren helpt leerlingen om doelgericht te leren en maakt het mogelijk
om hun eigen leerproces bij te sturen als dat nodig is.
De leerkracht geeft gedurende alle fasen feedback aan de leerlingen. Dit houdt in dat hij
een reactie geeft op wat ze doen. Dit kan een compliment zijn, maar ook een aanwijzing dat
een leerling iets niet goed doet en waarom. Hiermee worden de leerlingen gemotiveerd en
worden ze zich bewust van hun leerproces.
Het ADI-model houdt in dat de leerkracht duidelijk richting geeft aan het verloop van de les.
Lessen zijn hierdoor beter voor te bereiden en uit te voeren. Dit model biedt veel houvast
door zijn specifieke structuur. Dit versterkt het pedagogisch en didactisch inzicht van
leerkrachten om hun leerlingen zo goed mogelijk te onderwijzen. Toegegeven, in het begin
zal het een extra inzet vragen om de lessen volgens de ADI-structuur uit te werken. Maar
naarmate je als leerkracht merkt welke meerwaarde dit model biedt voor de leerwinst van je
leerling(en), ben je gewonnen voor deze Activerende Directe Instructie.
De collega’s die het ADI- model gebruiken (voorlopig enkel in wiskunde) zijn stuk voor
stuk enthousiast over de manier van werken én vooral over de resultaten die de leerlingen
bereiken.

Ook voor secundair onderwijs?
Het is een open deur instampen om te zeggen dat het basisonderwijs reeds verder staat
met klasdifferentiatie, afwisselende werkvormen, contractwerk,… Met het uitplooien van het
ADI-model in onze basisscholen wordt dit nog structureler verankerd.
Ook in het secundair onderwijs zijn heel wat leerkrachten en schoolteams op zoek naar
werkbare methoden om de eigen klas- en schoolpraktijk in deze richting uit te bouwen.
Het ADI-model is niet louter toepasbaar in het gewoon basisonderwijs. Het kan in alle
onderwijsvormen, alle niveaus én in bijna alle vakken worden toegepast. Heel wat collega’s
passen trouwens (bewust of onbewust) deze methodiek vandaag al toe in hun lessen.
Binnen het GO! tekent de pedagogische begeleidingsdienst momenteel een traject uit om
ook het ADI-model in de secundaire scholen (beginnend bij de eerste graad) te kunnen
uitwerken en ondersteunen. Dit is ongetwijfeld een grote uitdaging, maar het zou basis- en
secundair onderwijs alvast ook qua onderwijsmethode dichter bij elkaar laten aansluiten.
Wordt ongetwijfeld vervolgd…

