
Ronde 2: Welkom bij de workshop over het 
werken met Acadin door Joke Naaktgeboren

We starten om 15.45 uur. Tot die tijd zie je dit scherm. 



Programma ronde 2 Workshop 6 

• Op welke manier kun je Acadin inzetten voor leerlingen met 
verschillende onderwijsbehoeften? 

• Hoe creëer je draagvlak? 

• Inbedden Acadin in beleid van de school. 

• Het uitwisselen van ervaring en stellen van vragen zijn 
onderdeel van de workshop.

Stel je vragen via de gesprekschat. We zijn met een klein groepje, 
dus hopelijk kan er ook interactie ontstaan. Wil je daarvoor 
digitaal je hand opsteken. 



Joke Naaktgeboren      j.naaktgeboren@stichtingbrigantijn.nl

MasterSen “What’s good for
the best, is good for the rest”



Rondje voorstellen

• Naam

• Ervaring met Acadin 

• Met welke informatie hoop je weg te gaan? 





Acadin in de praktijk…. 

De context is van invloed: 

• Wat is de visie van je school? (of van je stichting)

• Wat zijn jullie mogelijkheden? 

• Hoeveel leerlingen gaan er mee werken? 

• Hoe ga je de begeleiding vorm geven? 

• Hoe vaardig zijn collega’s? 

• Welke plek krijgt Acadin in het rooster?

• Hoe wil je Acadin gebruiken (bron / leidraad) 



Verrijking: doelgericht en effectief

Verrijkingsmethoden- en materialen alleen bieden geen rijk 
onderwijsaanbod. 

Aanvullende doelen (DVL lijst of DVO lijst) zie site van slo

Eisen stellen, het is geen verblijvend werk 

Geef uitleg, begeleiding en feedback, zowel op het product 
maar vooral op het proces. 



Compacten en verrijken 

• Intelligente en (hoog)begaafde leerlingen leren 2 tot 5 x zo 
snel als gemiddelde leerling

• Daarom is het belangrijk om te compacten… 

• Niet “meer van hetzelfde”, maar andere lesstof in plaats van 
een deel van het reguliere aanbod

• Sluit in eerste instantie aan bij het reguliere aanbod…. pas de 
reguliere lesstof zo aan dat het tegemoet komt aan de 
specifieke behoeften en/of kies aanvullende opdrachten



Filteropties 



Rijke leeractiviteiten…. 

• bevat open opdrachten, met ruimte voor eigen inbreng;
• bevat een hoge mate van complexiteit en een hoog abstractieniveau;
• bevat authentieke contexten (complexe real-life problemen);
• doet een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen;
• doet een beroep op meerdere begaafdheidsgebieden (leervoorkeuren); 

MI - Gardner
• doet een beroep op hogere orde denkvaardigheden (analytisch, creatief 

en kritisch); Bloom
• doet een beroep op metacognitieve vaardigheden (denken over denken);
• stimuleert de autonomie en eigen verantwoordelijkheid (zelfsturing);
• stimuleert tot een onderzoekende houding (nieuwsgierigheid);
• lokt uit tot een reflectieve houding (evaluatie, zelfreflectie)
• draagt bij aan meer zelfinzicht bij leerlingen (kwaliteiten, leer- en 

denkvoorkeuren)



Vragen om van te voren te beantwoorden:

• Hoe vaak mag / kan de leerling eraan werken? 

• Gaan ze op papier werken of alleen digitaal?

• Is er alleen online begeleiding?

• Mag de leerling ook vanuit huis werken? 

• Gaan ouders ondersteunen? Wil je dat en kan dat?

• Aan welke doelen ga je werken?

• Hoe ga je werk beoordelen / waarderen?



Praktische tips

• Laat leerlingen samenwerken (kan ook met een leerling uit 
een andere groep) voor- en nadelen

• Geef leerlingen 2 opdrachten tegelijk (bijv. 1 individuele 
opdracht en 1 samenwerkingsopdracht) 

• Als je begint, laat leerlingen dan nog niet zelf kiezen, omdat je 
de werkwijze als begeleider nog niet goed kent



Voor iedereen belangrijk

• Leerlingen willen zich van nature verder ontwikkelen, ze 
willen dat er iets nieuws te leren is. Ze willen (mede-) 
verantwoordelijk zijn en streven naar erkenning.

• Blijf zelf achter het stuur zitten

• Behoefte aan competentie, relatie en autonomie











Hoe betrek je leerlingen erbij? 

• Portfoliogesprekken

• Oplossingsgerichte gesprekken

• Rapporten

• Kinderen verantwoordelijk maken

• Inzicht in jezelf

• Laat kinderen elkaar “inwerken” in Acadin



Hoe betrek je leerkrachten erbij? 

• Maak de leerling (mede) verantwoordelijk en laat de leerling, 
de leerkracht op de hoogte brengen

• Laat leerkrachten ervaren hoe het werkt door er mee aan de 
slag te gaan (begin klein)

• Laat leerkrachten kennismaken met opdrachten door aan te 
sluiten bij zaakvakken

• Laat kinderen presenteren in de groep

• Geef leerkrachten de rol van begeleider









Interessante websites

• Yurls pagina Plusklas Unique

• SLO. Talentonwikkeling

• Talentlab Floor raaijmakers



(Hoog)begaafdheid kent vele gezichten



Fasen in het werken met Acadin 

• Fase 0 : Voorbereiden en invoeren gebruikers (aanvragen domein, 
toevoegen leerlingen en begeleiders) 

• Fase 1: Selecteren van leeractiviteiten (kiezen en klaarzetten)

• Fase 2: Organiseren en plannen (praktische afspraken maken over 
werkwijze)

• Fase 3: Werken aan leeractiviteiten

• Fase 4: Beoordelen en evalueren





Schaalvragen 



De leerkuil

Bazalt

Talentenlab











TASC model



DVO lijst (SLO voorheen DVL lijst)



Profielen Begaafde leerlingen 




