
 
 

 
 

 
 
 
 
Hoe ziet je brein eruit als je dyslexie hebt? 
 

         
 
“Van de week liep ik groep 7 binnen. De leerlingen waren bezig geweest met het 
formuleren van onderzoeksvragen. Komt er een meisje op me af: ‘Kijk, juf Linda, ik heb 
mijn onderzoeksvraag. Hoe ziet je brein eruit als je dyslexie hebt?’. Fantastisch waar 
kinderen mee komen. Zo word je als leerkracht ook zelf getriggerd.” Schoolleider Linda van 
der Burgh is zichtbaar blij met de eerste stapjes die ze op de Mgr. Bekkersschool (Delft) 
zetten nu ze begonnen zijn met een geheel nieuw curriculum: PYP (Primary Years 
Programme). Je moet het maar durven, zo’n uitdaging. 
 

 
 
“We vroegen ons al een poos af of het onderwijs voor wereldoriëntatie niet anders kon. 
Sinds jaar en dag gebruikten we allemaal methodeboeken waardoor er nauwelijks 
dwarsverbindingen tussen de vakken onderling werden gelegd. Automatisch geef je frontaal 
instructie met een methode. Vorig jaar zijn we actief op zoek gegaan naar meer holistisch 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
onderwijs waarbij de kinderen bovendien meer 
zelf betrokken zijn zodat ze eigenaar worden 
van hun leerstof, waar ze zelf onderzoek naar 
mogen doen: wat wil ik leren?” Buiten in het 
nog warme nazomerse zonlicht achter de school 
laat Linda een waterval van woorden over haar 
lippen komen. Je hoort haar gedrevenheid. 
 
Mini-universiteit 
“We hebben de basisschool Startpunt in Den 
Haag bezocht, waar ze met PYP bezig zijn. De 
collega’s werden er door geïnspireerd. Al die tijd 
heb ik Saskia (Schenning, red.) op de hoogte 
gehouden. Van haar hebben we veel steun 
gekregen in dit proces. Vlak voor de zomer 
hebben we de knoop doorgehakt: het is PYP 
geworden. En daar zijn we nu al mee bezig. Ik 
zie PYP als een soort mini-universiteit, vooral 
ook omdat een onderzoekende leerhouding 
hierin een grondbeginsel is. Hierin zie je de 21ste 
eeuwse-vaardigheden terug, maar ook sociale 
vaardigheden en het ontwikkelen van 
zelfredzaamheid komen voortdurend aan bod.” 
Maar dus geen boeken. “Nee, geen boeken 
meer, wel bronnen. Zo gaan we er nu veel meer 
op uit. Naar musea en dergelijke. Ouders 
kunnen gastlessen komen geven.” Wat is er zo bijzonder aan PYP? “De thema’s zijn minder 
concreet en omvatten daardoor meer. Ik zal je een voorbeeld geven: groep 3 is nu bezig met 
de vraag ‘Wie zijn wij?’.” Met die vraag moet het proces op gang komen waarbij de 
leerkracht niet alleen maar de ‘instructeur’ is. De leerkracht neemt, net zoals een begeleider, 
een uitnodigende houding aan: wat wil je weten?, weet je al wie wij zijn? Elke stap wordt in 
het schoolgebouw gevisualiseerd: tekeningen, gele post-its, verhaaltjes. Zo kunnen ook 
ouders die de school in komen, zien waar hun kinderen mee bezig zijn. Trouwens, ouders 
worden sowieso nauw betrokken bij de invoering van het nieuwe curriculum. Net zoals er 
met de regelmaat van de klok studiedagen omtrent de PYP worden belegd, worden de 
ouders geïnformeerd door ouderinformatiemarkten.  
 
Onderzoekende houding 
PYP vraagt om een onderzoekende houding. Ook van leerkrachten natuurlijk. Hoe is dat? 
Linda: “Wat me opvalt, is dat leerkrachten door hun leerlingen worden getriggerd. Zoals met  
 
 

 
Onze International School 
Delft gebruikt het Primary 
Years Programme. Het is ook 
mogelijk om als reguliere 
Nederlandse basisschool het 
PYP in te voeren. Onze Mgr 
Bekkersschool is de eerste 
reguliere basisschool binnen 
onze stichting, maar ook in 
Delft, die met PYP gaat 
werken. De coördinator PYP 
van de ISD, Marianne Mink, 
heeft zich ook verbonden 
aan de Mgr Bekkers. Dit 
levert zo een mooie 
kruisbestuiving tussen twee 
van onze scholen op. (Lees 
ook elders in dit nummer 
over de Isd.) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
die onderzoeksvraag over dyslexie. Je verzint het toch niet dat een kind daarmee komt? Als 
leerkracht word je dan enorm uitgedaagd. Wij allemaal trekken echt gezamenlijk op met de 
stappen die we met PYP ondernemen. De kinderen gaan anders naar de wereld kijken en dat 
zal ook de onderlinge omgang gaan beïnvloeden. Kennis is belangrijk, net zoals inzicht en 
vaardigheden. Het allerbelangrijkste echter is het proces, de weg die wij met z’n allen gaan.”  
 

 
 
 
 

  
PYP in een notendop: PYP geeft de kinderen kennis, 
inzicht en vaardigheden die hen helpen succesvol in de 
21e eeuw te zijn. Dubbelklik: PYP in een notendop 
 

 

https://www.languageone.nl/wp-content/uploads/2017/12/Het-PYP-in-een-notendop.pdf

