Een methode werkt niet, de leerkracht/ docent werkt.

Smart versus Smart
Mijn boek is klaar, ligt in de winkels en het voelt alsof het ‘ei’ is gelegd….
‘Taalontwikkelingsstoornissen in de klas’, een boek met praktische tips voor in
de klas, het was een jaar waarin elk vrij moment was gevuld. Ik had mijzelf een
doel gesteld, ik ging ervan uit dat het haalbaar was en ik hoopte dat het ook
realistisch was. De uitgever maakte dat ik rekening moest houden met een
deadline.
Doordat je jezelf een doel stelt en een concreet plan opstelt stuur je je
handelen. Motivatie ontstaat als je aangemoedigd wordt en positieve feedback
krijgt. De positieve reacties na elk hoofdstuk, maakte dat de intrinsieke
motivatie groeide om het boek op tijd af te ronden naast een fulltimebaan. Als
je denkt in mogelijkheden, denk je niet aan belemmeringen.
En dan nu …. Tijd over? Nee niet echt, maar wel tijd voor weer een blog.
Tijdens een van mijn lezingen hoorde ik voor ik startte een groepje deelnemers
een opmerking maken over Smart in de naam van mijn onderwijsbureau
‘Smartonderwijs’. Tja, ik moest er wel om grijnzen…… In het onderwijs heeft
men ondertussen de buik vol van de werkdruk die is ontstaan met alle
administratie zoals groepsplannen, OPP’s enz. en dit alles met aandacht voor
de term ‘Smart’. Elk groepsplan en begeleidingsplan moet Smart geschreven
zijn, maar moet elk groepsplan, OPP of begeleidingsplan zo’n groot document
zijn?
Ik wist welk risico ik nam met de naam Smartonderwijs. Hoe ik aan de naam
gekomen ben is al een heel bijzonder verhaal op zich en ik zal daardoor ook
niet van de naam afstappen. Wel wil ik graag de betekenis van de
letters SMART in de naam Smartonderwijs toelichten.
Zelf hou ik enorm van buiten de lijntjes kleuren, ‘out of the box’ denken of een
eigen invulling geven aan iets dat best een goed uitgangspunt heeft.

SMART van SMARTonderwijs heeft voor mij de betekenis die ik hieronder zal
uitleggen.
SMART
Onderwijsdoelen moeten Smart zijn, tenminste dat is wat opbrengstgericht
werken in het onderwijs als grondslag en als uitgangspunt heeft. Doelen
moeten helder en specifiek gedefinieerd zijn zodat er maar één uitleg mogelijk
is. Daarnaast moeten ze meetbaar zijn en voor alle leerlingen en voor de
docenten acceptabel en vooral realistisch en binnen een bepaalde periode
haalbaar zijn. Dit dient dan ook in begeleidingsplannen en schoolplannen
opgenomen te zijn. De letters voor het opstellen van SMART doelen staan dan
ook voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Leerdoelen worden op deze manier geformuleerd en in plannen vastgelegd.
Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden
Het is belangrijk dat je je doelen goed formuleert en vastgelegd. Doelen sturen
namelijk je handelen en maken dat er gewerkt wordt richting een gewenst
eindresultaat. Een Smartplan is een concreet stappenplan dat goed kan helpen
om je doel te bereiken. Goed formuleren van doelen maakt dat je het einddoel
voor ogen houdt, niet alleen de docent, maar ook de leerling.
Een Smart opgesteld doel moet niet alleen op papier geformuleerd worden,
maar ook met regelmaat besproken worden, geëvalueerd worden en bijgesteld
worden. Het kan geen statisch document zijn, maar een document dat de
leerling volgt in zijn of haar groei.
De letters SMART hebben in de naam van Smartonderwijs een aanvullende
betekenis.
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Het Specifiek maken van doelen betekent ook dat er oog moet zijn voor
de Succeservaringen die het behalen van een doel met zich mee moet
brengen. Maak het doel klein zodat een succeservaring mogelijk is. Vandaaruit
zal de Motivatie ontstaan om verder te gaan. Wanneer leerlingen een doel met
succes behaald hebben en daardoor gemotiveerd zijn kan een volgend doel
aangepakt worden en zal er plezier in school en leren groeien. Leerlingen met
leerproblemen zullen dit plezier verliezen omdat succeservaringen ontbreken
wanneer de doelen en de stappen niet aansluiten bij de leerling. Het gevolg kan
ongewenst gedrag zijn. Dat gedrag is de hulpvraag van de leerling die jouw hulp
nodig heeft om zijn doelen te bereiken. Wanneer de leerling niet weet met
welk doel een plan van aanpak wordt opgesteld en wanneer het hem wordt
opgelegd, zal het zeker ontbreken aan intrinsieke motivatie. Het is daarom van
belang dat je samen een plan opstelt en samen een haalbaar doel formuleert.
Accepteer de belemmering van de leerling. Accepteer de leerling met zijn
specifieke ondersteuningsbehoefte. Als het kind zich geaccepteerd, begrepen
en gezien voelt is er ook bij de leerling een breed draagvlak voor de te behalen
doelen. Er zal ruimte zijn voor acceptatie van jouw plan door de leerling. Het
nodigt uit tot actie als de doelstellingen samen opgesteld worden en wanneer
er daarbij uitgegaan wordt van wat de leerling nodig heeft.
De R staat bij SMART in Smartonderwijs voor Respectvol omgaan met elkaar.
Vanuit respect voor de leerling met zijn specifieke ondersteuningsbehoefte je
afvragen of het doel haalbaar is? Is er voldoende kennis bij alle betrokkenen
zodat men weet welke hulpvraag deze leerling heeft en waar de leerling in de
klas, binnen zijn leerproces tegen zijn grenzen oftewel beperkingen aanloopt?
Wanneer wij per se van onze eigen doelen uitgaan die wij voor ogen hebben,
ontbreekt het ons aan respect en empathie.
De T staat bij SMART in Smartonderwijs voor Toegevoegde waarde. Bied meer
aan het kind dan alleen de didactiek vanuit de methoden. Welke toegevoegde
waarde bied jij in de klas? Ga uit van de mogelijkheden en de hulpvraag van het
kind, wees ondersteunend en prikkel. Een methode werkt niet, de leerkracht/
docent werkt. Sluit de aanpak of de methodiek aan bij de leerling? Met de
leerling afspreken binnen welke periode de hulp wordt geboden maakt de
aanpak tijdgebonden. Hoe lang denkt de leerling nodig te hebben? Wanneer
bespreek je samen of je op de goede weg bent en of de weg die je ingeslagen
bent naar het doel misschien bijgesteld moet worden. Betrek de leerling in het
hele proces, laat de leerling zijn doelen formuleren en wees de toegevoegde
waarde met reëel verwachtingen, ondersteuning en vertrouwen.

Wanneer er dan een begeleidingsplan opgesteld moet worden is het
belangrijk dat er altijd aandacht is voor de leerling en zijn of haar specifieke
hulpvraag en dit vanuit bovengenoemde punten. SMART-thinking.... ‘out of the
box’ denken. Onderwijs dient creatief te zijn, dient rekening te houden met de
belemmeringen van de leerling en uit te gaan van de sterke kanten van de
leerling ………. en je mag buiten de lijntjes kleuren.......
SMART opgestelde doelen kunnen een ondersteunende leidraad zijn omdat alle
leerlingen recht hebben op een zo passend mogelijke plek in ons onderwijs.
Onderwijs dat uitdaagt en dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening
houdt met beperkingen.
Denk in mogelijkheden en niet in belemmeringen. Denk Smart!

