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Over de conferentie

De Nationale
Gymnasiumdag
Ieder jaar ontmoeten docenten en schoolleiders van de zelfstandige gymnasia
en van de scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling elkaar op de
Nationale Gymnasiumdag. Aangezien er steevast een aantal classici is hebben
we besloten dit jaar iedere ronde een specifiek op hen gerichte workshop in het
programma op te nemen. En ook de keynote wordt dit jaar verzorgd door een
classica, namelijk Dr. Jacqueline Klooster van de RUG – Groningen.
Ook nu weer een dag om ideeën op te doen, om eigen opvattingen en
overtuigingen te verdiepen of te herzien, om collega’s van andere scholen te
ontmoeten die het gymnasiale onderwijs een warm hart toedragen. De thema’s
op zo’n dag zijn niet anders dan op conferenties voor bijvoorbeeld havo of
atheneum; het verschil zit hem in de deelnemers – u en uw collega’s, docenten
en leidinggevenden – en de leerlingen waaraan u lesgeeft. Docenten en
schoolleiders van gymnasia en gymnasiumafdelingen die een dag lang nadenken
over onderwijskundige kwesties, maar nu in relatie tot de gymnasiumleerlingen.
De rode draad: ‘Hoe halen we het gymnasiale uit onze leerlingen?’ Hoe
we bevorderen dat ze hun mogelijkheden, capaciteiten benutten en hoe
ondersteunen we ze bij die vaardigheden, waaronder sociale, die ze van dienst
zijn op weg naar hun plek in de wereld. Vandaar dat we dit jaar ook een workshop
hebben opgenomen waarin gesproken wordt over een nieuwe methode voor het
nieuwe schoolvak Psychologie.
Maurice van Werkhooven en Jannet Maréchal-van Dijken

Over het Netwerk Onderwijsadviseurs
Het Netwerk Onderwijsadviseurs – zie de site
www.netwerkonderwijsadviseurs.nl
– bestaat uit trainers/adviseurs met een
onderwijsachtergrond. Ieder heeft jaren
voor het klas gestaan in het VO of MBO,
heeft ‘krijt aan z’n vingers’ en werkt vanuit
die ervaring. Daarnaast heeft ieder voor
een landelijk werkend toonaangevend

onderwijsadviesbureau gewerkt en daar zijn/
haar sporen verdiend.
Deze dag wordt door het netwerk
georganiseerd, waarbij ook (ervarings)
deskundigen van buiten het netwerk worden
benut.

9.00 – 9.30U

INLOOP

9.30U – 10.00U
OPENING EN INLEIDING

door Drs. Maurice van Werkhooven
Hoeveel cijfers kregen de herder, minstreel en
smid eigenlijk?
Al duizenden jaren leert ieder. Duizenden jaren
minus 200 zonder cijfers?

10.15 – 11.30 UUR RONDE 1
1.1 Lezen als een Romein, kan dat?

Michael Buijkx, docent klassieke talen aan het
Carolus Clusius College - Zwolle
Latijn vertálen kan met “PSOLMO”. Maar
Romeinen kunnen zo niet gelezen hebben.
Een Vlaamse leesmethode (www.kdg.be/
latijn-lezen) helpt om met de klas in het Latijn
te blijven. Met woordvolgorde, woordkeus
en perspectief regisseert de auteur onze
aandacht. Romeinse lezers hadden de
woordbetekenissen en uitgangen paraat. Hoe
bereiden we leerlingen gericht voor op een
tekst zonder afleidend geblader? Waarom
geeft het CE alleen de corrector een kolaindeling? In deze workshop leer je om tekstlayout en woordenschat als middel in te zetten
om tot de Romeinse cultuur door te dringen.
Met minder “grammaticaans” kunnen leerlingen
beter zien, horen en verstaan wat Latijn zo
gaaf maakt.

1.2 Noblesse Oblige

Otto de Loor, trainer Netwerk
Onderwijsadviseurs
De gymnasium leerling is in aanleg
gemotiveerd, heeft hoge intellectuele
capaciteiten en heeft over het algemeen een
goede sociaal-maatschappelijke achtergrond,
kortom: hij/zij is een bevoorrecht mens. Dat
geeft verplichtingen zou je zeggen, maar
dit laatste is niet meer zo vanzelfsprekend.
Leerlingen doen niet altijd meer wat je van
hen vraagt (neem bijvoorbeeld: huiswerk
maken, luisteren naar jou of naar elkaar).
Ze zijn mondig en autonoom en niet zo
betrokken op de ander, tenminste zo lijkt het.
Ze zijn individualistischer geworden. Franks
Koerselman, hoogleraar psychiatrie, spreekt
in dit verband over een cultuur die steeds
narcistischer wordt.

In deze workshop verkennen we manieren
waarop de autonomie-ontwikkeling van
leerlingen ook productief kan zijn, hoe deze
samen kan gaan met ‘engagament’. Hoe
maak je van je klas een leergemeenschap
waarbij autonomie en verantwoordelijkheid,
persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid,
hand in hand gaan?

1.3 Escaperoom in het klaslokaal; Ontsnap
aan de routine!
Masja Mesie, trainer Netwerk
Onderwijsadviseurs en Clasine van Dorst,
docent Stedelijk Gymnasium - Breda

Escaperooms zijn een populair fenomeen
in Nederland en daarbuiten. Zij danken hun
populariteit aan de game-mechanismen die in
grote mate in het spel verwerkt zijn. Je moet
als deelnemer goed opletten, puzzelen en met
elkaar samenwerken om binnen een bepaalde
tijd tot een oplossing te komen. Door deze
intensieve werkvorm beklijft het geleerde
vaak beter. Dus waarom zouden we deze
elementen niet verwerken in de les? Tijdens
deze workshop leer en ervaar je hoe je van
een klaslokaal een ‘escaperoom’ kunt maken.
Je gaat naar huis met praktische ideeën om je
leerlingen eens op een andere manier met de
vakvaardigheden aan de slag te laten gaan.

1.4 Differentiëren in alle vakken op het
gymnasium: urgentie of hype?
Johan Keijzer, trainer Netwerk
Onderwijsadviseurs

Na zorgvuldige determinatie en met goede
citoscore komen leerlingen met hoog IQ op
het gymnasium terecht. Dit zijn leerlingen die
over het algemeen aan een half woord genoeg
hebben. De vraag is echter of er door een
meer gedifferentieerde aanpak er toch niet
meer uit te halen is.In deze workshop bekijken
we vanuit de differentiatieaspecten: niveau,
werktempo, inhoud interesse, leervoorkeuren,
behoefte aan hulp en begeleiding, welke ruimte
je kunt geven aan leerlingen die (nog) meer
aankunnen en hoe je dat als docent blijvend
in je repertoire houdt. Naast nieuwe inzichten
levert deze workshop praktische tips op die
snel toepasbaar zijn in de lessen.
Tot slot krijgt u suggesties aangereikt over
hoe u als leidinggevende het onderwerp
differentiatie op de agenda houdt.

11.30 – 12.15 UUR KEYNOTE

Waar komt het gymnasium vandaan? En
wat kunnen we daarvan leren?
Dr. Jacqueline Klooster, universitair docent
RUG - Groningen

Het is, Europees en mondiaal gezien, heel
bijzonder dat Nederland nog gymnasia en
gymnasiumafdelingen kent waar leerlingen in
aanraking komen met Grieks en Latijn. Waar
komt deze traditie van Grieks en Latijn leren
op de middelbare school eigenlijk vandaan?
Wat waren principes en problemen van eerdere
generaties gymnasiumdocenten? En wat voor
mogelijke toekomst kent dit schooltype, met
of zonder de talen? Aan de hand van een
historische verkenning, beginnend in de 19e
eeuw, kijk ik naar idealen en kansen, maar ook
problemen en vragen die rijzen bij gymnasiaal
onderwijs.

12.15 – 13.15 LUNCH
13.15 – 14.30 UUR RONDE 2
2.1 Hoe leren we eigenlijk een taal?

Casper Porton, docent klassieke talen en
vakdidacticus, Addisco Onderwijs - Hilversum
Tijdens deze workshop ervaar je zelf hoe
moeiteloos en leuk het is om een taal te
verwerven in plaats van te leren. We doen
dat aan de hand van een taal die de meesten
niet dagelijks in gesproken vorm horen: Latijn.
Aan de hand van verschillende lesvormen,
gebaseerd op de nieuwste inzichten van
taalonderzoek, zie je een praktische invulling
van de leidende theorie over taalverwerving.
Ook enkele hardnekkige mythes en fabels over
taalverwerving worden zorgvuldig ontmanteld.

In heldere bewoording brengt de docent het
onderzoek terug tot de relevante kern voor jou
als docent en ontwikkel je misschien wel een
compleet nieuwe visie op je vakgebied.

2.2 Differentiatie, meer dan een werkvorm
Reinier Geurts, docent Humanics aan De
Nieuwste School - Tilburg

Differentiatie is een thema waar veel scholen
en docenten mee worstelen. Vaak wordt
hierbij gedacht aan het indelen van de klas
in verschillende groepen. Maar differentiatie
is meer dan dat. Het voorziet in de behoefte
van de gymnasiumleerling die vraagt om meer
autonomie en betekenisvol onderwijs.
In deze workshop maak je kennis met
strategieën waarmee je differentiatie bewust
kunt toepassen. Hiermee maak je de leerling
mede eigenaar van zijn leerproces en worden
zinvolle lessen betekenisvoller voor je
leerlingen.

2.3 Coachen in de klas; nuttig of een
hype?
Kitty van Dijck, trainer Netwerk
Onderwijsadviseurs

Coachend lesgeven gericht op het ontwikkelen
van zelfregulatie. Heeft u ook leerlingen in
de klas die weinig grip hebben op hun eigen
denken en werken? Kan coachen in de les
daarbij helpen?
In deze workshop bespreken we hoe coachen
in de klas er uit ziet, verkennen we de kansen
en de valkuilen, onderzoeken de relatie met
feedback en oefenen er mee. Kortom, de zin en
onzin van coachend lesgeven op een rijtje.

VERVOLG >

2.4 ‘Hij zou het moeten kunnen….’
Jannet Maréchal, trainer Netwerk
Onderwijsadviseurs

We bespreken en oefenen verschillende
aspecten met als focus meer mèt en minder
over leerlingen spreken, rekening houdend
met de overtuigingen van de leerling en van
jezelf. Na de workshop zijn ‘inzet’ en ‘inzicht’
verboden woorden en heb je handvatten om
om te gaan met ‘loze beloftes’ van leerlingen.
Van constateren naar een leerlingbespreking
gericht op anders begeleiden.
Het doel is komen tot interventies waarmee
de leerlingbespreking meer gaat leiden tot
daadwerkelijke acties, vanuit een bespreking
met meer diepgang, duidelijke doelen en
keuzes in de vorm van de bespreking om meer
minuten per leerling te hebben, maar niet
langer te vergaderen.		

14.45 – 16.00 UUR RONDE 3
3.1 Psychologie, nieuw vak voor havo/vwo/
gymnasium
René Diekstra, medeauteur Psychologisch;
psychologie voor het VO

Het allereerste leerboek Psychologie voor het
VO is verschenen. Dat is gebeurd op verzoek
van een aantal scholen. Naar de overtuiging
en ervaring van docenten, ouders en directies
is er duidelijk interesse voor psychologische
onderwerpen en kennis bij leerlingen
aanwijsbaar. Naarmate jongeren meer weten
en begrijpen van hun eigen ontwikkeling
en psyche en dat van de jongeren en
volwassenen om hen heen, naar die mate
neemt ook de waarschijnlijkheid toe dat ze
zich ontwikkelen tot mentaal en sociaal goed
functionerende en gezonde volwassenen.
Het leer- en het werkboek zijn zo opgebouwd
dat behalve relevante kennnis en begrip ook
daarop gebaseerde vaardigheden worden
geoefend.

3.2 High Tech Romeinen

Dustin Dijkstra, trainer Netwerk
Onderwijsadviseurs
Veel scholen organiseren een eigen jaarlijkse
gymnasiumdag. Een speciale dag waarop de
leerlingen samenwerken aan een bepaald
klassiek thema. Geen gewone lessen, maar

workshops, debatten, toneel, excursie
en meer. In deze workshop bekijken we
welke activiteiten geschikt zijn voor een
gymnasiumdag en hoe haal je daarmee het
gymnasiale uit de leerling? In het bijzonder
kijken we naar de rol die ICT daarbij kan
spelen. Plaats uw leerlingen in het oude Rome
met behulp van een Greenscreen of laat ze
een Stopmotion maken over Odysseus. In
deze workshop gaan we met aantal van deze
technieken oefenen en doet u ideeën op voor
uw eigen gymnasiumdag.

3.3 Metacognitie bepaalt in hoge mate de
leerprestatie, wel 40%
Maurice van Werkhooven, trainer Netwerk
Onderwijsadviseurs

Intellectueel begaafde leerlingen kunnen
zwak metacognitief gedrag – één van
de elf executieve functies – vertonen,
vergelijkbaar met minder begaafde leerlingen.
Metacognitieve vaardigheden kunnen worden
getraind door instructie. Docenten hebben
daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Ze
staan model onder andere door hardop te
denken.
U ervaart hoe meta-denken in z’n werk gaat en
krijgt concrete handreiking hoe meta-denken
in de klas te ontlokken en bevorderen.

3.4 Formatief werken in de
gymnasiumklas

Marieken Pronk, trainer Netwerk
Onderwijsadviseurs
De laatste tijd is er veel aandacht voor het
formatief evalueren binnen de lessen. Minder
toetsen voor een cijfer en meer formatief
toetsen zorgt ervoor dat er meer aandacht
komt voor het leerproces. Is dit op het
gymnasium ook nodig? Of leren deze leerlingen
uit zichzelf?
Tijdens deze workshop verkennen we
de kansen van formatief werken in een
gymnasiumklas. We gaan in op het formuleren
van duidelijke leerdoelen én het stellen
van effectieve vragen om te checken of de
leerdoelen behaald zijn. Op deze manier
krijgt de gymnasiumleerling nog meer
verantwoordelijkheid voor én inzicht in zijn
voortgang.

Informatie en programma
Op donderdag 14 maart 2019 ontmoeten wij u graag op de Nationale Gymnasiumdag.
Met twee tot denken aanzettende inleidingen en een keuze uit twaalf workshops
verdeeld over drie rondes bieden we u ook dit jaar weer een rijk programma.
Met deze dag willen we een bijdrage leveren aan het denken over gymnasiaal
onderwijs en praktische handvatten bieden om dit onderwijs nog beter, nog
prikkelender, nog verstandiger vorm te geven. De dag wordt georganiseerd door
het Netwerk Onderwijsadviseurs en is bedoeld voor gymnasiumdocenten en
-leidinggevenden van de zelfstandige gymnasia en de gymnasiumafdelingen van
scholengemeenschappen.
Informatie en aanmelden
www.nationalegymnasiumdag.nl
Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. Aanmelden via de website.
Vragen
Contactpersoon: Jannet Maréchal • 06 2505 1912
info@nationalegymnasiumdag.nl • Organisatie: ATOA (www.atoa.nl)
Wanneer en waar
Donderdag 14 maart 2019, NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
Kosten
De kosten voor deelname aan deze conferentie bedragen € 299,- per deelnemer,
inclusief materiaal, lunch en alle PowerPoints. De PowerPoints komen na afloop
online te staan.
Programma
09.00 – 09.30
Inloop
09.30 – 10.00		
Opening en inleiding door Drs. Maurice van Werkhooven,
			Netwerk Onderwijsadviseurs
10.00 – 10.15		
Pauze
10.15 – 11.30		
Ronde 1, keuze uit vier workshops
11.30 – 12.15 		
Keynote Dr. Jacqueline Klooster, classica, universitair docent
			RUG – Groningen
12.15 – 13.15		
Lunch
13.15 – 14.30		
Ronde 2, keuze uit vier workshops
14.30 – 14.45		
Pauze
14.45 – 16.00 		
Ronde 3, keuze uit vier workshops

