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RK-scholen VO in Curaçao werken 
aan differentiatie in de klas

Opbrengstgericht differentiëren   ||   Train-de-trainers-traject   ||   Begeleiding KPC Groep 

Schooljaar 2015-2016 staat bij de scholen voor Rooms Katholiek Voortgezet Onderwijs in Curaçao in 
het teken van opbrengstgericht differentiëren in de klas. Omgaan met verschillen is zeker ook in Cu-
raçao een belangrijk aandachtspunt voor het onderwijs. Docenten VO ervaren dagelijks hoe lastig is 
het is om tegemoet te komen aan de verschillende ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen. 

Onder begeleiding van Detje de Kinderen en Felix 
Razenberg, beide senior-adviseurs van KPC Groep 
uit ’s-Hertogenbosch Nederland, zijn daarom dit 
schooljaar twee groepen docenten van een negen-
tal scholen op Curaçao gestart met een train-de-
trainers-traject ‘Trainer-coach opbrengstgericht 
differentiëren in de klas’. 

Donderdag 27 augustus en vrijdag 28 augustus heb-
ben alle deelnemers individueel een ontwikkelge-
sprek gevoerd met één van de begeleiders. Het doel 
van het gesprek was het in kaart brengen van de 
persoonlijke leervragen ten aanzien van zowel hun 
rol als vakbekwaam docent én hun (toekomstige) rol 
als  coach / trainer binnen de eigen school. 

Foto: deelnemer, David Homoet, voert een ontwik-
kelgesprek met Detje de Kinderen a.d.h.v. de Big Five 
Personality-vragenlijst

Van maandag 31 augustus t/m vrijdag 4 septem-
ber hebben de deelnemers op alle middagen een 
intensieve training gevolgd. De training was gericht 
op de eigen vaardigheid van de leraar. Centraal 
hierbij stond ‘De goede les’. Iedere trainingsmid-
dag bestond uit reflectie op eigen leervragen en de 
uitgevoerde praktijkopdrachten, een theoretische 
verdieping op basis van onderzoek door KPC Groep, 

een praktische oefening én de voorbereiding van 
de praktische opdracht voor de les van de volgende 
ochtend. Theorie en praktijk werden dus intensief 
afgewisseld. Het was dus hard werken voor de deel-
nemers die er vaak al 8 lesuren op hadden zitten en 
al 8 uren in de weer waren!

Afbeelding: ‘De liniaal’, de rode draad door de 
training 

Vrijdagmiddag 4 september was het zover: de deel-
nemers die alle opdrachten naar behoren hadden 
uitgevoerd, ontvingen hun certificaat. Het betreft 
een certificaat dat goedgekeurd is door het Leraren-
register. Alle deelnemers hadden aan de voorwaar-
den voldaan: wat een hele prestatie genoemd mag 
worden!

Foto: ‘Laat jezelf van een andere kant zien’, beide 
deelnemersgroepen 

Van 29 oktober t/m 6 november start de tweede 
fase van de opleiding. Hierbij zal vooral ingestoken 
worden op de kwaliteitsteams van de scholen waar 



de deelnemers onderdeel van uitmaken. 
In dit deel van de opleiding zal ingegaan worden op 
hun rol als trainer-coach. 

In de periode tussen nu en 29 oktober zitten de 
deelnemers bepaald niet stil. Zij gaan in deze perio-

de aan de slag met ‘huiswerkopdrachten’.
Foto: De trainers blikken na afloop terug op een 
geslaagde eerste fase van het traject.

Op zondag 6 september vlogen zij terug naar Ne-
derland en ondanks de jetlag waren zij maandag 
7 september om 8.00 uur al weer op kantoor! Zij 
kijken terug op een geslaagde eerste stap en zijn al 
weer druk aan de slag om de volgende fase even 
succesvol te maken!
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Felix 
Razenberg

06-12857138 

F.Razenberg@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl
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