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Alles kort op een rijtje

Gepersonaliseerd onderwijs, echt leren! Een onderwijsfilosofie die uitgaat van leren vanuit verwondering en 
vertrouwen. EXOVA heeft drie digitale methodieken voor groepen 1 t/m 8 ontwikkeld die passend onderwijs voor 
iedereen mogelijk maken. Leerlingen bepalen hun eigen leerroute qua tempo, niveau en hoeveelheid. Ze kunnen 
zelf hun leerstijl en manier van informatieverwerking kiezen. Dit zorgt voor leerplezier en succeservaringen. En 
voor leerkrachten die hun beroep op een authentieke en creatieve manier kunnen uitoefenen. 

Lees meer op p. 4

Rekenen via 21st century skills en gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd in domeinen en levels die 
oplopen in moeilijkheidsgraad. Samen dekken deze het hele kader van referentieniveaus en kerndoelen. MATH 
biedt dit rekenavontuur expliciet aan via onderzoekend en ontdekkend leren. Online rekenstrategieën worden  
gekoppeld aan de ontdekhoek: een uitdagende omgeving van concrete materialen en toepassingen. Zo wordt rekenen 
meer dan een wereld van cijfers. Het is een optelsom van logica, praktische ontdekkingen en creatieve uitvindingen! 

Lees meer op p. 8

Een geïntegreerd pakketje taal dat digitaal en spelenderwijs wordt aangeboden. CODE26 sluit naadloos aan bij de 
natuurlijke spraak-taalontwikkeling van kinderen. Ze starten vanuit hun belevingswereld en ontdekken klanken, 
letters, woorden, zinnen en teksten. Luisteren en spreken, lezen en schrijven komen binnen alle domeinen en 
op alle levels aan bod. Plezier met taal inclusief de techniek van spelling, grammatica en woordenschat. Er is ook 
aandacht voor een goede ontwikkeling van het handschrift en eigenheid in boodschap en stijl.

Lees meer op p. 16

Alle domeinen van wereldoriëntatie komen aan bod: natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, mens & 
samenleving. Hierin is ook digitale geletterdheid verwerkt; informatie, communicatie en presentatie. Lessen zijn 
zaakvakgericht of thematisch in te delen en worden aangevuld met database activiteiten of eigen opdrachten. 
Werken met ‘De 17 doelen die je deelt’ van UNESCO is ook mogelijk. Leerlingen hebben volop ruimte voor individuele 
verbreding en verdieping. Expeditie Wereld, jouw wereld!

Lees meer op p. 24

Meer weten over EXOVA en onze digitale methodieken? Wij vertellen u graag hoe u passend groepsonderwijs en gepersonaliseerd 
leren op uw school kunt implementeren. Dit kan via een presentatie op school, online of een telefonisch consult. Ook is er 
veel extra informatie te vinden op www.exova.nl. 

Wij zijn te bereiken via info@exova.nl of T 026 3614 440

Alles kort op een rijtje
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Belangrijk om te lezen!

Algemene informatie vooraf

Leerplezier en uitdaging 
Echt leren gaat het beste wanneer kinderen hun eigen 
tempo, niveau, leerstijl, verwerking en hoeveelheid mogen 
bepalen. MATH, CODE26 en Expeditie Wereld stemmen af 
op individuele leerbehoeftes en talenten. Ze maken voor 
iedere leerling een persoonlijke leerroute mogelijk en 
vergroten daarmee het leerplezier.
 
De methodieken zijn eigentijds qua inhoud en vormgeving 
en gaan uit van leerlijnen. Ze dekken alle kerndoelen en 

koppelen de digitale leeromgeving aan levensechte leer-
ervaring. Kinderen worden dus online en in de echte wereld 
gestimuleerd om hun kennis, vaardigheden en houding 
optimaal te ontwikkelen. De leeractiviteiten beschrijven 
goed wat leerlingen gaan doen, inclusief een plan van aan-
pak en tips. Het rijk palet aan leermiddelen is gevarieerd en 
uitdagend. Van handige onderzoeksvragen en leesteksten 
tot prikkelende games en liedjes.

Stimulerend voor leerlingen
In de persoonlijke leeromgeving staan leerdoelen en  
leeractiviteiten. De doelen kunnen digitaal worden voorgelezen 
als er auditieve ondersteuning nodig is. Leerlingen bepalen 
- met steeds minder hulp van de leerkracht – zelf hun 
leerdoelen. Wanneer ze de stof beheersen, vinken ze hun 
doelen af; het digitale bewijs dat ze het snappen. Ook zijn 
er helikopterbladen die meerdere doelen bewijzen. Daarna 
komt de overstap naar een volgend level. Tijdens dit leren is 
er toegang tot allerlei leeractiviteiten. Letter- en reken

filmpjes, leesteksten,  
prentenboeken, games, websites, 
films en liedjes. Onderzoeken, digi-
tale bewijsbladen en  
helikopterchecks om het zeker te weten. En 
de wereld aan digitale en papieren  
oefeningen, doe-activiteiten, proefjes, experimenten en nog 
veel meer. 

Barry Adriaens, directeur: “We hebben de stamgroepen losgelaten. Kinderen rekenen nu 
zelfstandig op hun individuele niveau. Leerkrachten vinden dit fantastisch en bepalen zelf 
of hun begeleiding voldoende is. Dit is ook een spannend proces dat na een half jaar 
worstelen zijn vruchten afwerpt. Leerkrachten redeneren vanuit de kinderen en 
kennen de leerlijn beter.”

Ict/software
Elke leerling heeft een eigen EXOVA-account - een  
persoonlijke leeromgeving - met daarin toegang tot MATH, 
CODE26 en/of Expeditie Wereld. De methodieken bieden ze 
alles wat het internet kwalitatief te bieden heeft op  
rekengebied, taalonderwijs en wereldoriëntatie. De helpdesk 

van EXOVA is beschikbaar voor 
technische ondersteuning, vragen 
en feedback. Goede tips en 
ideeën van gebruikers worden 
snel geïntegreerd.
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Leerproces
Werken met EXOVA-methodieken vraagt iets anders van 
leerkrachten dan wat ze meestal gewend zijn. Er is geen 
methode meer; de focus is volledig op de individuele 
ontwikkeling van kinderen. Leerlingen noteren zelf welke 
doelen zijn bereikt en wat hun volgende activiteit wordt; 
altijd op basis van interactie. Leerkrachten volgen dit proces 
aandachtig, geven instructie en begeleiding op maat. Ze 
kunnen leidend zijn in dit proces of stappen in de rol van 
coach of friendly mediator.

Gedifferentieerd ‘doelen stellen’ en evalueren
Via de beheerdersconsole kunnen leerkrachten instellen 
waar kinderen wel/geen toegang tot krijgen. De voortgang 
van de leerlingen is per leerlijn in beeld bij de leerkracht. 
Vanuit dit overzicht kan het onderwijsaanbod per leerling 
ingericht en beheerd worden. De mate van zelfstandigheid 
van leerlingen groeit automatisch naar wat fijn is voor iedereen. 
In het begin stelt de leerkracht de doelen voor, al dan niet 
in overleg met de leerling. Gaandeweg voelen leerlingen 
steeds meer de behoefte om zelf hun leerdoelen te stellen 
en behalen. Ze tonen hun kennis over hun persoonlijke doelen 
via foto’s, film, werkbladen en werkstukken. Alles wat leerlingen 
verzamelen is de basis voor toetsing en evaluatie in een LVS. 
Deze bewijsstukken worden verzameld; tastbaar op papier 

Hugo (11 jaar): “Ik werk lekker op mijn 
niveau en net zo snel of langzaam als ik wil. 
Dan kan ik doorwerken als ik daar zin in 
heb, met verschillende opdrachten. Dingen 
doen of een poster maken. Als ik bijvoor-
beeld alles over de omtrek wil leren, zoek 
ik die informatie op in het domein Meten.”

 Gebruiksvriendelijk voor leerkrachten
In de leerkrachtsoftware is het makkelijk om leerlingen 
te volgen en eventueel doelen en leeractiviteiten op maat 
open te zetten. Leerkrachten kunnen digitale rapportages 
op maat maken, op individueel- en op groepsniveau. Via het 
leerkrachtdashboard zijn allerlei lesideeën, formats, handle-
idingen en artikelen beschikbaar. Ook is het mogelijk om zelf 

leeractiviteiten, producten, onderzoeksvragen en leermid-
delen toe te voegen. Leerkrachten hebben dus volledig 
inzicht in de gemaakte oefeningen inclusief bewijslast van 
iedere leerling. Hun eigen creatieve aanvullingen kunnen de 
lesstof verrijken waardoor individuele vragen of behoeftes 
nog beter bediend worden.

EXOVA Code26 trein

Lian Manning, leerkracht: “Per domein  
kijken leerlingen zelf of ze de stof beheersen. 
Halen ze de check, dan leggen ze een 
screenshot in het bakje.  Snappen ze het 
nog niet, dan oefenen ze nog even door. 
Hun werkmap zit dus vol met waardevolle 
informatie. Kinderen kunnen mij goed laten 
zien wat ze gedaan hebben. Het varieert 
van heel veel oefenbladen tot een digitale 
check.”

of in een digitaal portfolio, de Groeimap*. Deze tool is voor 
leerlingen en leerkrachten toegankelijk en maakt educatief 
partnerschap gemakkelijk te realiseren.
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Uniek avontuur
Werken met EXOVA geeft kinderen de mogelijkheid 
zowel op school als thuis te werken. Hierdoor is ook meer 
praktische en inhoudelijk betrokkenheid van ouders bij het 
leerproces mogelijk. Positieve belangstelling heeft altijd 
een gunstig effect op de leerprestaties van kinderen. Thuis 
dagelijks voorlezen en het effect op de taalontwikkeling is 
ook een goed voorbeeld hiervan. Om het leren extra speels 
en concreet te maken heeft EXOVA een Leerdoelenverzam-
elalbum uitgegeven. Kinderen kunnen met een eigen  
verzameling stickers laten zien welke leerdoelen al op hun 
pad zijn gekomen en welke avonturen er nog staan te wachten. 
Een visueel zichtbare succeservaring die weer meer  
leerplezier stimuleert.

Implementatie
Binnen een team verschilt de pedagogische grondhouding 
en didactische voorkeur van mensen. Dat maakt een  
implementatietraject ook zo boeiend en uniek.  In overleg 
stelt EXOVA een pakket samen dat past bij het team en de 
fase waarin de school zich bevindt. De weg naar gepersonaliseerd 
onderwijs is voor iedereen anders en wij bieden hierin 
maatwerk. De volgende modules zijn vaste onderdelen van 
elk implementatietraject:

Leeswijzer trainingen
Bovenaan de uitleg van alle trainingen die verderop 
beschreven staan, is een informatieblokje geplaatst. Hierin 
staan een paar dingen uitgelegd:

• Doelgroep: geeft aan voor wie de training interessant is.
• Duur: de meeste trainingen duren 1 dagdeel, soms langer.
• Studietijd: geeft aan hoeveel tijd er nodig is om de stof 

in te lezen of te verwerken.
• Niveau: geeft aan of de training voor EXOVA-beginners 

is of dat de training voor een gevorderde of expert is 
die al meer EXOVA-ervaring heeft opgedaan.

De trainingen kosten €750,- per training van 3 uur, met 
een maximum van 16 deelnemers. EXOVA-materialen zijn 
inbegrepen. Aanbevolen literatuur dient zelf aangeschaft 
te worden.

• Leerkrachtmetamorfose
• Leren werken met MATH / Expeditie Wereld / CODE26, 

minimaal twee basistrainingen
• Individuele begeleiding op locatie, observatie en feedback

* De Groeimap – een digitaal portfolio voor alle EXOVA 
-methodieken, zie www.groeimap.nl. Apart aan te schaffen 
met een speciale EXOVA korting van 10% per leerling per jaar.

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
1

Duur: 
1 dagdeel
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Leuk om te weten
Met ingang van schooljaar 2020-2021 werkt EXOVA samen 
met BuitenWijzer, een onderwijsorganisatie die staat voor 
actief buitenonderwijs. Zij willen scholen zoveel mogelijk 
laten inzien en ervaren wat het effect en het belang van 
leren in de buitenlucht is.

Buitenwijzer stimuleert leerkrachten en basisscholen om 
meer bewegend te leren en buiten les te geven. Scholen die 
buitenlessen in hun dagelijkse lesprogramma hebben 
geïntegreerd, krijgen een certificaat. De inspirerende trainingen 
worden gegeven door: 

Komend schooljaar worden in onze leerlijnen en 
methodieken buiten-les-activiteiten toegevoegd. Voor Taal 
en Rekenen wordt deze koppeling voor iedereen toegankelijk. 
Ook zijn er kaarten en materialen aan te schaffen voor taal, 
rekenen en lesideeën. Daarnaast worden onze thema’s van 
Expeditie Wereld aangevuld met buitenlessen van 
‘Buitenonderwijs’. Deze aparte module kan opengezet 
worden na een training, zodat er een goede integratie 
ontstaat. 

We zijn blij en overtuigd dat we samen veel scholen en 
leerkrachten gaan bereiken. Hopelijk maken we meer 
mensen zo enthousiast over lesgeven in de buitenlucht!

Gerjanne Wagteveld - onderbouwcoördinator en uitvoerder van directietaken. 
Ze is een enorme fan van bewegend leren. Gerjanne ziet leerkrachten en leerlingen 
het allerliefste dagelijks naar buiten gaan om te bewegen en te leren. Met haar 
ruime ervaring in het onderwijs weet ze wat dit betekent in de praktijk. Ze is een 
echte buiten-expert: dynamisch, ondersteunend en motiverend!

 Reinate Bruins Slot - ondernemer met een missie. Sinds 2011 is ze werkzaam 
binnen de kinderopvang- en onderwijssector. Overtuigd van het feit dat kinderen 
meer buiten moeten zijn, geeft Reinate trainingen over buitenspel en buitenonderwijs. 
Ze is opgeleid in Engeland (Outdoor Education Practitioner) en afgestudeerd als 
ecoloog, gericht op Natuur- en Milieueducatie. Betrokken, inlevend, doelgericht 
en enthousiast!

Nog een mooie primeur voor schooljaar 2020-2021 is 
dat de eerste echte EXOVA-school gaat starten. Zij gaan 
werken met alle drie de methodieken en BuitenWijzer 
doet ook mee. Op de website houden we u op de hoogte!
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Volledig vernieuwd in 2020! 

“De leefwereld binnen halen in de klas is voor ons een uitdaging en voor kinderen vanzelfsprekend. 
Wij denken te moeilijk.”

- een leerkracht

Een optelsom van cijferlogica, praktische en creatieve uitvindingen! MATH is een methodiek rekenen voor 
groep 1 t/m 8 gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op domeinen en levels. ‘Het leren’ is anders 
georganiseerd met een prominente rol voor onderzoekend en spelend leren, de inzet van ICT en de 21st century 
skills. Dit vergroot de motivatie en betrokkenheid van leerlingen en dus het plezier in rekenen.

• bevat een uitwerking van alle leerdoelen in relatie naar kerndoelen, referentieniveaus (tot 2F) en CITO;
•  is de enige rekenmethodiek die gepersonaliseerd leren mogelijk maakt;
•  maakt gebruik van echte materialen, uitdagende oefeningen en spellen;
•  gaat uit van de APDR-cyclus van opbrengst- en handelingsgericht werken - Analyse-Plan-Doe-Reflecteer;
•  heeft een koppeling met Met Sprongen Vooruit, Montessori-materiaal en Rekentuin als automatiseringsprogramma;
•  transformeert een leerkracht in twee jaar tot inhoudelijk rekenspecialist.

MATH start in de kleuterbouw. Leerkrachten krijgen inspiratie voor lesactiviteiten en kunnen gebruik maken van 
de leerlijn. Begin groep 3 kan de leerkracht oefenmateriaal selecteren en de leerling individueel volgen volgens de 
leerlijn. Vanaf medio groep 3 kunnen kinderen zelfstandig werken. 

Deze rekenmethodiek kan leerkracht- en leerlinggestuurd worden ingezet. Dus of de leerkracht bepaalt de 
leerdoelen van een week of de leerling bepaalt een route in overleg met de leerkracht. Een mix is ook een optie, 
waarbij leerkrachten de domeinen van de week bepalen en leerlingen daarbinnen werken aan eigen leerdoelen. 
Iedere school ontwikkelt hierin een eigen manier en gaandeweg wordt duidelijk wat mogelijk of wenselijk is. Dit 
proces komt ook aan bod in onze trainingen en begeleiding. 

• organiseert het rekenonderwijs heel divers: zelfstandig werken, samenwerkend leren, ontdekkend en onderzoekend 
leren, instructielessen, excursies, deskundigen in de klas et cetera;

• volgt qua didactiek de EXOVA leerpiramide en het ERWD protocol;
• biedt veel tijd voor leergesprekken met leerlingen; 
• maakt plaatsing in een LVS mogelijk door eenvoudige registratie en downloads van leergesprekken en 

andere rapportages.

Kenmerken
Visie & achtergronden 

Lesopbouw
Dagelijkse proces en verloop tijdens schoolloopbaan
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Om goed maatwerk te kunnen realiseren maakt MATH gebruik van convergente en divergente differentiatie. 
De leerkracht beschikt over de volledige leerlijnen en kan op elk gewenst niveau de leerstof binnen de diverse 
domeinen aanbieden. Ook is er een onderscheid gemaakt tussen cruciale doelen en gewone doelen. Zo krijgt 
iedere rekenaar een uitdagend en passend lesaanbod. 

Leerkrachten en leerlingen werken allebei vanuit het APDR-model: Analyse-Plan-Do-Reflect. In hun overzicht 
kunnen leerkrachten de leerdoelen koppelen aan referentie- of CITO-niveaus. De leerlingen verzamelen binnen 
ieder rekendomein zelf hun bewijzen en laten op deze manier hun kennis, inzicht en voortgang zien. MATH vraagt 
van leerlingen in oplopende mate een zelfsturende houding, eigenaarschap en reflectie.

Met Sprongen Vooruit worden gekoppeld aan MATH aangeboden. Het is een rekenmethodiek die handelend en 
spelend rekenen aanbiedt en kan gratis worden opengezet binnen MATH. Ook zijn er allerlei aanvullende 
automatiseringsprogramma’s zoals Rekentuin of Bareka, die aanvullend aangeschaft kunnen worden. Hierin 
wordt adaptieve leerstof aangeboden in de vorm van spel- en leeractiviteiten. Natuurlijk is automatiseren op 
papier een prima alternatief!

Ook Montessorimateriaal wordt gekoppeld aan MATH aangeboden.

EXOVA heeft een unieke realistische getallenlijn ontwikkeld waarbij ook de negatieve getallen worden meege-
nomen. De serie bestaat uit: Getallenlijn voor aan de muur, vloermat, getallenlijn whiteboard, realistische meetlinten 
en stickers voor op het whiteboard.

Daarnaast zijn voor iedere leerlijn strategische didactiek-kaarten ontwikkeld. Deze kaarten bestaan uit drie verschillende 
onderdelen: infokaarten, uitlegkaarten en strategiekaarten.

Differentiatie
Passend onderwijs

Evaluatie 
Toetsing, LVS en eigen leerproces

Extra
Aanvullingen 
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 M1. Aan het werk met MATH

Trainingen

Keep calm, love MATH

Inhoud kort: 
Waarom leren wij kinderen rekenen? Om hun weg te vinden 
in de wereld. MATH helpt dit te realiseren. In deze training ga 
je praktisch aan de slag en leer je alle knoppen en mogelijkheden 
kennen. Aan het eind kun je een gepersonaliseerd 
rekenaanbod aanbieden.

Doel:  
Met de EXOVA-leerpiramide ga je aan de slag met rekenen; 
de leefwereld vormt de basis. In een alledaags benzinebonnetje 
zit tenslotte het hele rekenaanbod ‘verstopt’, dus die zetten 
we in als leermateriaal, net als vele andere alledaagse 
attributen. Vanuit deze herkenbare leefwereld zetten we 
stappen naar rekenen in formules en automatiseren. In 
het digitale deel van MATH doen de kinderen opdrachten. 
Ze kunnen kiezen uit allerlei voorbeelden, filmpjes en hun 
eigen doelenoverzicht.  

Als leerkracht heb je zicht op wat de kinderen doen en wat 
hun volgende doel wordt. De cruciale leermomenten helpen 
om per leerling een zo passend mogelijk rekenaanbod te 
creëren. Je maakt gedegen analyses, bespreekt samen de 
persoonlijke doelen en maakt afspraken over de bewijslast. 
Zo werk je stapsgewijs het hele rekenonderwijs uit, waarbij 
je de kinderen deels hun eigen leerproces laat vormgeven. 
Als leerkracht blijf je eindverantwoordelijk voor dit proces. 

In deze training maak je kennis met de leerlijnen en werk je 
aan jouw eigen rekenvaardigheden. Ook komen de 
verschillende leerkrachtrollen voorbij. Het is aan jou om 
aan te geven wat jij zelf al kunt en wat jouw volgende stap 
wordt. Net als jouw leerlingen doorloop je hetzelfde traject 
als de leerlingen via de PDCA-cyclus. De beginsituatie 
vaststellen, doel formuleren, actie + organisatie, evaluatie – 
allemaal gekoppeld aan jouw eigen groep.

Vervolg of alternatief: 
• MATH implementatie
• Drie vervolgtrainingen gericht op rekendidactiek
• Maatwerk training voor nieuwe leerkrachten die 

instappen: Nieuw … en aan het werk met MATH!
• Persoonlijke begeleiding en coaching op de eigen 

werkplek.

Overige informatie en materialen: 
Je bestudeert de ‘EXOVA leerpiramide’. 
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

 “Ik dacht dat ik kinderen al heel veel autonomie geef, maar het kan nog beter!”
- een leerkracht

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
1

Duur: 
1 dagdeel
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M2. MATH Implementatie

Meten is weten!

Inhoud kort: 
Hoe breng je MATH in de klas en in de school? Een training 
op maat waarmee je als school en als leerkracht een goede 
start met MATH kunt maken in de klas. 

Doel: 
Via de puzzel ‘De leerling centraal’ schetsen we in deze 
training een compleet plaatje. Waar en hoe we beginnen, 
hangt af van de fase van het 5-fasengroeimodel waarin de 
school zich bevindt. We kijken wat er nodig is in de klas en 
welke afspraken gemaakt gaan worden voor een door-
gaande leerlijn MATH. Alle onderdelen van de puzzel komen 
aan bod. 

Analyse en doelen – voor leerkracht en leerling
Didactiek en organisatie – van strategieën tot werkvormen 
Verwerking – spel, materiaal, digitaal of papier
Controle? Vertrouwen! – keuzes maken en durven doen
Future Skills – samenwerken, evalueren en reflecteren
Rol leerkracht – teacher, coach of friendly mediator?
Leergesprekken – onderwerpen, doelen en effect op de relatie
Spelend leren – ‘echt leren’ met motiverende materialen

Vervolg: 
In- en om de ontdekhoek

Overige informatie en materialen: 
Je bestudeert de EXOVA puzzel ‘De leerling centraal’, zie 
downloads. 
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

“Ik zie dat ik meer op de groeikracht van de kinderen moet gaan vertrouwen.”
- een leerkracht

Doelgroep: 
Leerkracht IB 

en directie

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
1

Duur: 
1 dagdeel

Trainingen
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M3. In en om de ontdekhoek

“Spelen is de hoogste vorm van leren”
 - Albert Einstein

Inhoud kort: 
Een belangrijk onderdeel van gepersonaliseerd onderwijs is 
‘spelend leren’. In deze training ontdek je de zin en onzin van 
spelen in relatie tot leren. Voor alle kinderen – jong en oud 
– is dit een waardevolle voorbereiding op hun toekomst. Zo 
ontdekken ze het hoe en waarom van de wereld. 

Doel: 
In deze praktische training zien we dat spelend en ont-
dekkend leren voedend is voor de motivatie om te willen 
leren. Hoe kun je ontdekkend leren in het dagelijkse onder-
wijs inpassen? Vakdoorbrekend, vakspecifiek of werken 
vanuit een thema? Hierin kies je een vorm die bij je past en 
ervaar je wat spelen met je doet. Wanneer wordt spelen 
leren? Wat betekent dat voor jou in jouw rol als leerkracht? 
Blijf je de ‘teacher’ of stap je door naar coach en friendly 
mediator? 

Ervaringsgericht onderwijs start vanuit de leefwereld van 
kinderen. Je gaat aan de slag met allerlei materialen uit de 
leefwereld van kinderen, van knikkers, via plastic doppen 
tot benzinebonnetjes, misschien zelfs een item uit de 
actualiteit. De meeste materialen kosten niets. Sommige 
dingen kosten weinig geld en heel soms gaat het om een 
grotere investering. Hoe organiseer je dit praktische leren 
in jouw groep? Ligt alles op een vaste plek of gebruik je het 
juist groepsdoorbrekend en heel flexibel? We gebruiken 
voor MATH de ‘leerpiramide rekenen’ als inspiratiebron en 
richtinggevend element.

Het leuke is dat ook ouders en leerlingen een rol kunnen 
innemen. Misschien haal je af en toe ‘een expert’ in school 
voor een workshop. Of organiseren de kinderen een ten-
toonstelling waarbij de ouders uitgenodigd worden. Deze 
ontdekhoektraining gaat over ruimte maken. In je hoofd, 
in de groep en in de school - alles is mogelijk. Samen met 
je collega’s ontdekken hoe jullie pedagogisch handelen en 
didactische vaardigheden gekoppeld zijn aan jullie visie op 
kinderen. Het daagt je uit om bestaande en nieuwe ideeën 
over onderwijs te delen. Durven, doen en doorzetten!

Materialen: De leerpiramide in relatie tot werken met 
wereldspullen

Vervolg / alternatief:
•  actieve begeleiding op de werkplek
•  drie trainingen rekendidactiek

Overige informatie en materialen: 
Je bestudeert de  EXOVA leerpiramide in relatie tot werken 
met wereldspullen. 
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

 “Ik vind het systeem super en gebruiksvriendelijk! Afgestemd op ieder kind, persoonlijk en uniek.”
- een ouder

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
1

Duur: 
1 dagdeel
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M4. Rekendidactiek strategie

De ware formule voor goed 
rekenonderwijs

Inhoud kort: 
De goede rekenaar maakt gebruik van de efficiëntste strategie, 
de goede leerkracht kent de bouwstenen ervan. Maak het 
rekenen makkelijker voor je leerlingen en word meester van 
je eigen rekenen.

Doel: 
 Deze training draait om ‘Didactiek en Organisatie’. Je zoomt 
in op jouw deskundigheid op het gebied van rekenstrategieën. 
Ben je bekend met de opbouw van een strategie in een 
bepaalde leerlijn en de bouwstenen ervan? Welke strategieën 
heb je tot je beschikking? Het geheim van de smid is een 
strategie kiezen die aansluit bij de leervraag van de leerlingen. 
Ook kijken we of je handig gebruik maakt van de verschillende 
fases van de leerpiramide rekenen. 

Je onderzoekt de basistheorie van de rekendidactiek en 
verkent de belangrijkste rekenstrategieën in verschillende 
leerlijnen. We besteden aandacht aan de rekenkundige 
verantwoording van Optellen/Aftrekken en Vermenigvuldigen
/Delen, zodat jouw inzicht in de opbouw en de verbanden 
ertussen groeit. Hoe meer inzicht, des te beter en effectiever 
jouw didactische uitleg aan de leerlingen. Ook worden er 
koppelingen gemaakt naar Metriek, Breuken, Kommagetallen 
en Tijd. Collega’s in hogere groepen moeten de basisbouwstenen 
kennen die in lagere groepen worden aangeboden. Die vormen 
namelijk de basis voor de toegepaste rekenstrategieën!

De keuze van de juiste strategie kan voor iedereen anders zijn 
en is afhankelijk van diverse factoren. Door de leerpiramide 
rekenen te gebruiken, kun je insteken op de verschillende 
ontwikkelfases van een rekenstrategie. Van begripsvorming 
in de ‘echte wereld’ via een schematische weergave in een 
rekenmodel naar mentale beheersing. We reiken je allerlei 
voorbeelden aan voor een praktijkgerichte invulling van je 
rekenonderwijs.

Vervolg/alternatief: 
• Rekendidactiek Leerlijnen
• Rekendidactiek Organisatie en Werkvormen.
• Persoonlijke begeleiding en coaching op de eigen 

werkplek

Overige informatie en materialen: 
Je bestudeert de ‘EXOVA leerpiramide rekenen’.
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

“Goh, dit maakt het uitleggen wel een stuk inzichtelijker. Het is ook makkelijker te begrijpen.”
“Hier word ik blij van: werken en leren met materialen in de rekenles!”

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
2

Duur: 
1 dagdeel

Oefenen
= toepassen

Rekenen
= formules en code

Tekenen
= de wereld in 2D

Doen
= ontdekken vanuit leefwereld
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 M6. Rekendidactiek organisatie & werkvorm

 Inhoud kort: 
Wanneer je weer ‘ontwerper’ van je eigen onderwijs bent, 
vraagt dat wel wat van jou als leerkracht en ook van jouw 
leerlingen. Je zoomt in op de keuzes die jij maakt voor jouw 
ideale onderwijs. We kijken nauwkeurig naar welke 
organisatievorm past bij welke vakken en ontwikkelingsfase. 
Ook wordt duidelijk welke rol je op welk moment invult en 
hoe je de future skills van je leerlingen aan het 
onderwijsleerproces koppelt.

Doel: 
Tijdens de training kijken we hoe jij invulling geeft aan 
de leerpiramide rekenen. De keuze voor organisatie en 
werkvormen ondersteunt als het goed is het rendement 
van je rekenonderwijs. Deze vaardigheid gaan we vergroten. 
We inventariseren de organisatievormen die in jouw school 
al gebruikt worden en zetten de voor- en nadelen op een 
rij. Ook qua werkvormen maken we de koppeling naar de 
future skills van de leerlingen. Vragen die we samen gaan 
onderzoeken: 

• Waarom en wanneer kies je voor een specifieke  
organisatievorm?

• Wat kunnen we van elkaar leren? 
•  Hoe zet je een coöperatieve werkvorm op de juiste 

manier in?

• Wat betekent een bepaalde organisatievorm voor het 
gedrag van leerkracht en leerling? 

•  Wat is het effect op de gebruikte ruimtes?
• Vraagt iedere les om eenzelfde organisatie? 
• Maken we flexibel gebruik van de organisatie die de 

grootste kans op succes biedt?
• Wat hebben kinderen nodig om medeverantwoordelijk 

te worden voor hun leerproces? 
•  Krijgen ze de ruimte om hun eigen leermomenten, 

maatjes en leermiddelen te kiezen? 
• Hoe houd jij zicht op wat kinderen hebben gedaan en 

de kwaliteit van hun werk?

Binnen gepersonaliseerd onderwijs ga je deze keuzes als 
onderwijsprofessional steeds meer zelf maken, afgestemd 
op de behoefte en de vaardigheid van je leerlingen.

Vervolg:
• Rekendidactiek: Leerlijnen
• Rekendidactiek: Strategieën
• Persoonlijke begeleiding en coaching op de eigen werkplek 

Overige informatie en materialen: 
Je bestudeert ‘EXOVA leerpiramide rekenen’.
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

“Ik heb nu beter zicht op het waarom van bepaalde rekenvaardigheden. Waarom moeten ze dit leren 
en waar komt dit weer terug?”

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
2

Duur: 
1 dagdeel
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Quotes en voorbeelden 

“De grootste uitdaging van dit veranderproces is dat er weinig of onvoldoende kennis van leerlijnen is. 
Die kennis heeft een leerkracht nodig om passende keuzes te kunnen maken in de zone van naaste 
ontwikkeling. Dus ontwierp ik de EXOVA leerpiramide rekenen. Het gaat om functioneel leren; eerst 
de betekenis weten en dan pas gaan rekenen. Deze vertraagde overstap naar het rekenkundig model 
vraagt een andere instructie en overgave aan het proces.”

Julius Winkens | rekenexpert en hoofdontwikkelaar MATH, schoolbegeleider voor EXOVA

“Vooral cijferen en breuken vind ik leuk. Toen we veel thuis moesten werken, was de rekenchallenge 
tof om te doen. Met van die sommen als 1 + … x … = 17. We hadden ook een oefening dat je iedere dag 
ging bijhouden hoe lang je tegen de muur kon opzitten. Dan alles optellen als totaal en in een grafiek 
zetten. Oh ja, en buiten allerlei dingen opmeten die 1,5 meter zijn. Wat fijn is aan MATH, is dat ik snel 
dingen kan opzoeken. Of even een checkvraag doen als ik wil weten hoe delen ook alweer gaat.”

Jayden - 10 jaar | leerling op De Schutsluis in Blokzijl

“Ik vind het systeem super! Afgestemd op ieder kind, persoonlijk en uniek. Voor kind en ouders zijn 
de uitlegkaarten passend. Als je iets niet weet of nog niet onder de knie hebt, kun je het makkelijk 
terugvinden in EXOVA. Vervolgens wordt het in begrijpelijke woorden en stappen uitgelegd, volgens de 
schoolmethodes van 2020. Die zijn soms best anders dan hoe wij het rekenen geleerd hebben.”

Een ouder, die thuis kennis maakte met MATH

“Wij werken met stamgroepen, groep 3-4-5 en 6-7-8. We gaven voor elk niveau apart instructie. 
Nu met MATH bieden we een leerlijn aan, bijvoorbeeld breuken. De kinderen kijken wat ze kunnen, 
schalen zichzelf in en gaan met hun doelen aan de slag. Ze krijgen zo op hun eigen niveau zicht op wat 
ze al weten. De een doet dit volledig zelf en vindt dit heel fijn. De ander heeft wat meer ondersteuning 
en begeleiding nodig. Deze methode biedt – zeker voor stamgroepen –meer maatwerk, terwijl het 
evenveel tijd en inzet vraagt.”

Monique Sozef | Leerkracht op Jenaplanschool De Kring in Rijen, begint net met MATH
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Volledig vernieuwd in 2020! 

“Juf, ik kan al heel moeilijke woorden lezen… zomaar! “
- een leerling

Lang leve letters! CODE26 is een compleet en geïntegreerd aanbod voor schrijven, (begrijpend) lezen, spelling, 
taal, stellen en woordenschat voor de groepen 1 t/m 8. Het aanbod voorschool is in ontwikkeling. Deze unieke 
aanpak sluit aan bij de natuurlijke spraak-taalontwikkeling van kinderen. Door te werken met leerlijnen kan 
relatief eenvoudig gepersonaliseerd leren gerealiseerd worden.

•  is gebaseerd op de meest recente inzichten en (internationale) onderzoeken rondom taal-leesontwikkeling; 
• gaat uit van leerlijnen en is afgestemd op de kerndoelen en de leerdoelen van SLO/TULE;
• koppelt leerervaringen uit de echte wereld aan een digitale leeromgeving om zo de taalwereld volledig te verkennen;
• wordt uitgewerkt in ontdekhoeken, games en praktische opdrachten die de lees- en schrijfmotivatie bevorderen;
•  zet in op ontdekkend leren via spreken, lezen en schrijven.

CODE26 start in de kleuterbouw met de uitgangspunten van de Alfabetcode (EXIT Dyslexie, Erik Moonen, 2019), 
diverse leeractiviteiten en concrete materialen in de echte wereld. De kinderen krijgen alle letters aangeboden bij 
naam en in verschillende lettertypen.

Kinderen die verder kunnen, starten online met CODE26 om zelf te bekijken wat ze kunnen en willen. Alles kan 
afgestemd worden op de eigen leefwereld of schoolthema’s. Of kinderen volgen gewoon de lijn van CODE26. Wel 
bepaalt de leerkracht of leerlingen hun eigen leerlijn al mogen openzetten. Binnen de lessen worden regelmatig 
leergesprekken met leerlingen gevoerd (planning-voortgang-evaluatie). Deze leergesprekken kunnen geregistreerd 
en gedownload worden in CODE26. Op deze manier is het eenvoudig om de leergesprekken en andere rapportages 
in een LVS te plaatsen.

CODE26 biedt altijd een link naar de eigen leefwereld van kinderen. Je leert lezen en schrijven om jouw wereld te 
ontdekken en daar je weg in te vinden. Het motto is ook: je leert niet voor de toets, je leert voor jezelf. 

Kenmerken
Visie & achtergronden 

Lesopbouw
Dagelijkse proces en verloop tijdens schoolloopbaan

Differentiatie 
Passend onderwijs
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De persoonlijke leeromgeving kan het beheersingsniveau van een leerling koppelen aan de DLE. Hierdoor wordt 
mogelijk om lesactiviteiten af te stemmen op bijbehorende leerdoelen.

Taalkerndoelen die te maken hebben met informatie (verwerving en verwerking), communicatie en presentatie 
zijn geïntegreerd in Expeditie Wereld. Binnen de methodieken is op sommige onderdelen dus sprake van overlap 
of aanvulling. 

CODE26 heeft ook een thema-aanbod, waarbij taal wordt weggezet in aansprekende thema’s.

Evaluatie
Toetsing, LVS en eigen leerproces

Extra
Aanvullingen
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C1. Aan de slag met CODE26

“Leren lezen doe je door te leren 
schrijven.”

- Erik Moonen

Inhoud kort: 
Taal leren begint met luisteren en correct spreken. Daarna 
komen lezen en schrijven. Sommige kinderen leren schrijven 
via leren lezen, anderen leren lezen via leren schrijven. 
Met CODE26 kan een kind starten bij zijn eigen begin. Deze 
training is gericht op het leren kennen van de tool en alle 
mogelijkheden.  

Doel: 
Je maakt kennis met de uitgangspunten van dit nieuwe 
taalonderwijs, waarbij luisteren, spreken, lezen en schrijven 
volledig geïntegreerd zijn. Letters hebben een naam en 
meer van dat soort zaken. Ook de leefwereld speelt een 
belangrijke rol in taalverwerving en daar sluit CODE26 op 
aan. Het is actueel en gedegen, voor een deel gelinkt aan 
Expeditie Wereld. Je leert de digitale tool kennen en hoe je 
kinderen kunt volgen in hun ontwikkeling. 

Als leerkracht creëer je een leeromgeving die van alles 
mogelijk maakt. Op bezoek in de stad voor alle SLO-doelen 
en een stukje met de trein voor het leren lezen en correct 
schrijven. Heel praktisch verzamel je mooie logo’s, reclameteksten, 
actuele krantenartikelen. Kortom: gooi niets meer weg 
waarmee je kinderen kunt leren lezen en stimuleert om te 
schrijven. Spaar en bewaar alle kranten, reclamefolders en 
kaarten die voor kinderen interessant kunnen zijn. Zelf een 
bijdrage leveren is ook heel wenselijk: intrinsieke motivatie 
is de start van ieder goed leerproces.

In de training bespreek je wat het betekent als kinderen 
zelfstandig of in groepjes werken. Hoe organiseer je dat 
jouw groep aan de slag gaat, iedere leerling op een eigen 
niveau en met verschillende activiteiten? Je krijgt tijd om te 
observeren en om de leerlingen beter te leren kennen. Zo 
kun je goed op individuele vragen ingaan. Mooi om te zien 
wat dit voor jou betekent in jouw rol als leerkracht. Blijf je 
de ‘teacher’ of pak je ook de rollen van ‘coach’ en ‘friendly 
mediator’ op? 

CODE26 is een veelomvattende methodiek die niet in één 
training te ‘vangen’ is. Ga aan de slag en oefen in de praktijk. 
Kom daarna terug voor de volgende ronde voor meer kennis, 
verdieping en inspiratie. 

Binnen gepersonaliseerd onderwijs ga je deze keuzes als 
onderwijsprofessional steeds meer zelf maken, afgestemd 
op de behoefte en de vaardigheid van je leerlingen.

Vervolg/alternatief:
•  CODE26 Implementatie

Overige informatie en materialen: 
Nuttig voor elke CODE26-training zijn de boeken ‘Exit Dyslexie’ van 
Erik Moonen en ‘Leren lezen doe je met je lijf’ van Marijke 
van Vuure.
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
1

Duur: 
1 dagdeel
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 C2. CODE26 Implementatie 

Van A tot Z je taalonderwijs in beeld

Inhoud kort: 
Hoe breng je CODE26 in de klas en in de school? Een inspirerende 
training om als school en als leerkracht een goede start met 
CODE26 te kunnen maken in de klas. 

 Doel: 
Aan de hand van de puzzel ‘De leerling centraal’ schetsen 
we in deze training een compleet plaatje. Waar en hoe we 
beginnen, hangt af van de fase van het 5-fasengroeimodel 
waarin de school zich bevindt. We kijken wat er nodig is 
in de klas en welke afspraken gemaakt worden voor een 
doorgaande leerlijn CODE26. Alle onderdelen van de puzzel 
komen aan bod. 

Analyse en doelen – voor leerkracht en leerling
Didactiek en organisatie – van strategieën tot werkvormen 
Verwerking – spel, materiaal, digitaal of papier
Controle? Vertrouwen! – keuzes maken en durven doen
Future Skills – samenwerken, evalueren en reflecteren
Rol leerkracht – teacher, coach of friendly mediator?
Leergesprekken – onderwerpen, doelen en effect op de relatie
Spelend leren – ‘echt leren’ met motiverende materialen

Vervolg/alternatief: 
•  Wereldzaken in CODE26
•  Leren lezen volgens de alfabetcode
•  Rijke leeromgeving

Overige informatie en materialen: 
Je bestudeert de EXOVA puzzel ‘De leerling centraal’, zie 
downloads. 
Nuttig voor elke CODE26-training zijn de boeken ‘Exit Dyslexie’  
van Erik Moonen en ‘Leren lezen doe je met je lijf’ van 
Marijke van Vuure.
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
1

Duur: 
1 dagdeel
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C3. Leren lezen volgens Alfabetcode

Ooit gehoord van slakkentaal?

Inhoud kort: 
Een specifiek onderdeel van CODE26 is de Alfabetcode, met 
als uitgangspunt: leren lezen leer je door te leren schrijven. 
Deze training is speciaal voor onderbouw leerkrachten om 
meer zicht te krijgen op het leesonderwijs. 

Doel:
CODE26 is een geïntegreerd aanbod van alles wat met taal, 
schrijven en lezen te maken heeft. We gaan zoveel mogelijk 
uit van de leefwereld van de kinderen. De Alfabetcode 
verschilt nogal van de meeste gebruikte leesmethodes 
in het Nederlandse basisonderwijs. Het gaat met name 
om de omzetting van klank naar teken: wat je hoort kun 
je schrijven en wat je schrijft kun je lezen. Leren lezen en 
schrijven betekent dus vooral goed kunnen luisteren. Als je 
een woord hoort, welke klanken hoor je dan precies in het 
woord? Kinderen leren zo een auditieve analyse maken. 
Wanneer ze losse klanken in de juiste volgorde uitspreken, 
zeggen ze een woord. Ze maken een auditieve synthese. 

Het uitspreken van een woord in slowmotion heet slakkentaal: 
s/l/a/k. Als een slak de klanken aan elkaar ‘slijmen’; iets 
heel anders dan hakken en plakken. Daarbij worden klanken 
helemaal losgekoppeld van elkaar, waardoor het woord 
als het ware ‘verdwijnt’. Volg je de slakkenroute, dan is wat 
je schrijft meteen goed geschreven. Qua volgorde leren 
kinderen eerst alle rompletters en daarna pas de stok- en 
lusletters. De schrijftechnisch eenvoudige letters worden 
dus het eerste aangeboden. Dat past het beste bij de 
ontwikkeling van de schrijfmotoriek.

Het werken met de Alfabetcode is echt anders dan we 
gewend zijn. Erik Moonen heeft in zijn boek ‘EXIT Dyslexie’ 
helder beschreven wat je als leerkracht moet weten, kunnen 
en doen om kinderen goed leesonderwijs aan te bieden. 
Zijn strakke uitleg hebben we vertaald in een praktische 
training, zodat je goed aan de slag kan. Samen kijken we 
hoe het lees-, schrijf- en taalonderwijs in elkaar geschoven 
kan worden. De hamvraag is natuurlijk hoe je straks het 
leesonderwijs kunt personaliseren.

Vervolg/alternatief: 
• Wereldzaken in CODE26
• Rijke leeromgeving

Overige informatie en materialen: 
Nuttig voor elke CODE26-training zijn de boeken ‘Exit Dys-
lexie’ van Erik Moonen en ‘Leren lezen doe je met je lijf’  
van Marijke van Vuure. Verder bevelen wij aan: ‘Schriftkennis’ 
van Ben Hamerling en Astrid Scholten. Op de site www.
deSchrijfvriend.nl vind je veel schrijfmaterialen en ideeën. 
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

Doelgroep: 
Leerkracht

groep

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
2

Duur: 
1 dagdeel
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C4. Wereldzaken in CODE26 

Taal koppelen aan wereldoriëntatie 
maakt leren nog leuker!

Inhoud kort: 
 In deze training gaan we in op het gebruik van taal in ons 
dagelijks leven. Hoe wordt een taalopdracht zo interessant 
of uitdagend mogelijk. Hoe koppel je bijvoorbeeld nieuws-
berichten aan doelgerichte taalopdrachten?

Doel: 
We gaan onderzoeken waar alle mogelijkheden te vinden en 
veranderen in CODE26. Extra boeiend is de koppeling met 
wereldoriëntatie en hoe leerlingen nog meer relatie ervaren 
tussen alle leermomenten die langskomen. We bekijken 
uitgebreid hoe taal uitgelicht of ingezet kan worden binnen 
thema’s uit Expeditie Wereld. Kunst is bijvoorbeeld een 
kleurrijk thema dat een mooie kruisbestuiving kent in beide 
vakken. Zo wordt het gepersonaliseerd leren nogmaals een 
verrijking. Voor de leerling individueel en voor de contextri-
jke ervaring binnen meerdere vakken. Leren kun je tenslotte 
overal en altijd. En je voelt je al gauw een ware ontdekkings-
reiziger als je ineens op andere terreinen ook letters ziet, 
hoort, spreekt en opschrijft. 

Vervolg/alternatief: 
• Rijke leeromgeving
• Leren lezen volgens de alfabetcode

Trainingen

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
2

Duur: 
1 dagdeel
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C5. Rijke leeromgeving 

Wat heeft mijn lokaal te maken met 
leerkwaliteit? Alles!

Inhoud kort: 
 Een inspirerend lokaal draagt bij aan een fijne leersfeer en 
dus ook aan goed taalonderwijs. Woordenschat, spelling, 
grammatica … ze verdienen allemaal een mooi visueel 
plekje. Het nodigt uit om te gaan spelen met taal. Behalve de 
omgeving gaat het in deze training ook om rijke leeractiviteiten. 

Doel:
Samen met het team ga je inspiratie opdoen en een thema 
uitwerken. Een belangrijk onderdeel van gepersonaliseerd 
onderwijs is ‘spelend leren’. In deze training onderzoek je de 
zin en onzin van spelen in relatie tot leren. Niet alleen voor 
het jonge kind is ontdekkend leren cruciaal. Het vormt voor 
elk kind de motivatie om te willen leren. Daarom is het zo 
belangrijk om ontdekkend leren in jouw dagelijkse onderwijs 
te integreren. Doe je dit vak doorbrekend, vakspecifiek of 
werk je vanuit een thema? Kies wat bij jou past.

De volgende stap is om een rijke leeromgeving in je klas/
school te creëren qua taalonderwijs. Werken vanuit de 
leefwereld van kinderen maakt dat ze straks goed hun 
weg vinden in die leefwereld. Dus we gaan aan de slag met 
allerlei materialen: knikkers, plastic doppen, benzinebonnetjes, 
verpakkingen, actuele materialen enzovoort. Ervaar hiermee 

wat het ‘spelen’ met je doet en kijk wanneer het spelen leren 
wordt. En blijf kijken wat dit voor jou betekent in jouw rol als 
leerkracht. Blijf je de ‘teacher’ of stap je door naar coach en 
friendly mediator? 

Je leert dit allemaal op creatieve wijze te organiseren 
in jouw groep. Staat alles op een vaste plek of zet je het 
groepsdoorbrekend en flexibel in? En wat is de rol van 
ouders en leerlingen? Haal ze eens als expert in school voor 
een workshop of laat de kinderen een keertje een tentoon-
stelling organiseren. Alles is mogelijk! Wat het ook wordt, 
deze training zorgt voor ruimte in je hoofd, in de groep 
en in de school. Samen met jouw collega’s ontdek je hoe 
jullie pedagogisch handelen en didactische vaardigheden 
voortkomen uit jullie visie op kinderen. Al doende ontstaan 
er nieuwe ideeën over onderwijs. Een kwestie van durven, 
doen en doorzetten.

Vervolg/alternatief: 
• Leren lezen volgens de alfabetcode
• Wereldzaken in CODE26

Trainingen

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
2

Duur: 
1 dagdeel
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Quotes en voorbeelden 

“Tijdens een training probeer ik de ontdekker in de leerkracht naar boven te halen: durven, doen, 
doorzetten. Onderwijs heeft uitvinders en ontdekkers nodig om het onderwijs te maken dat kinderen 
voorbereidt op hún toekomst, niet de onze. Dit betekent dat we soms dicht op het personeelsbeleid 
van een school komen. Daarbij zijn vertrouwen en goede communicatie belangrijke voorwaarden voor 
een optimale samenwerking en schoolontwikkeling. Bij dit alles heb ik maar één doel: doen wat goed is 
voor het kind en waar de leerkracht blij van wordt.”

Jetta Fransen | onderwijsontwerper, hoofdontwikkelaar CODE26 en EXOVA-trainer

“Leerkrachten laten de methode steeds meer los. Ik zie dat ze veel meer werkplezier hebben en hun 
ei weer kwijt kunnen. Niet meer volgen wat wordt voorgeschreven, maar zelf inspirerende werkbladen 
maken. Ze voeren ontwikkelgesprekken met leerlingen, die op hun beurt zelf kijken en aangeven wat 
ze nodig hebben. Qua resultaat gaan we vooruit dankzij deze manier van werken. Het vraagt wel flexibiliteit 
en creatieve denkkracht. Eerlijk is eerlijk, sommige leerkrachten vinden dit lastig.”

Ramona van der Velde | schooldirecteur Bonifatiusschool in Ter Apel, veel ervaring met EXOVA

“Als leerkracht denk ik anders na over wat ik wil aanbieden. Ik ben nu coach-teacher, een nieuwe beleving 
van mijn vak. Leerlingen zo ver en zo fijn mogelijk laten ontwikkelen. Ik ben veel meer bezig om te 
kijken waar leerlingen bewegen en groeien. Zonder te kijken naar het landelijk gemiddelde spreek ik 
leerlingen aan in de onderste laag, het spelen. Doe-opdrachten, ervaren en toepassen!”

Chantal Kiestra | leerkracht bovenbouw, onderwijsspecialist en EXOVA-trainer
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Volledig vernieuwd in 2020! 

“Een methode geeft jou een kant-en-klare boekenkast, die je doorwerkt en aan het eind staat er 
nog steeds dezelfde boekenkast. EXOVA stuurt je naar de bouwmarkt en loopt met jou de bouwmarkt 
door op zoek naar de spullen voor een boekenkast die je zelf gaat bouwen.”

- een leerkracht

Ontdek de wereld via Expeditie Wereld, een complete methodiek voor wereldoriëntatie en digitale geletterdheid 
voor groep 1 t/m 8. Het aanbod kan zowel zaakgericht vanuit de domeinen van wereldoriëntatie als thematisch 
worden ingezet. Daarnaast is het mogelijk om te werken vanuit ‘De 17 doelen die je deelt’ van UNESCO. De 
werelden zijn kant en klaar in te zetten voor onder- midden- en bovenbouw, met ruimte voor eigen inbreng. 
De cirkel van onderzoekend leren is verweven in de leeractiviteiten.

• is kerndoelendekkend voor wereldoriëntatie (WO) en digitale geletterdheid, wetenschap & techniek, mens & 
maatschappij;

• zorgt voor voldoende ruimte van kinderen om hun eigen ideeën uit te werken binnen de aangeboden thema’s 
en daarbuiten;

• heeft alle metavaardigheden verweven in de werelden (future skills, leren leren, Bloom, executieve functies, etc.);
• kan geïntegreerde wereldoriëntatie aanbieden, met taal en rekenen;
• geeft leerkracht en leerlingen houvast voor de 21st century skills;
• heeft een overzichtelijk leerkrachtdashboard om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling; 
• biedt een rijke leeromgeving met inspiratie en creativiteit om WO vorm te geven in de klas. zet in op  

ontdekkend leren via spreken, lezen en schrijven.

De leerlingen werken in groepen, duo’s of individueel, aan één of meer leeractiviteiten in een wereld. In het 
dashboard is te zien welke thema’s en opdrachten afgevinkt, actief of aan de beurt zijn. Als een wereld is gekozen 
kan de leerkracht die wereld op maat maken door leeractiviteiten te verwijderen of toe te voegen. Dit kan met 
leeractiviteiten uit de EXOVA-database en met eigen lessen, die ook met andere groepen kunnen worden gedeeld.

De lessen zijn op verschillende manieren te organiseren, variërend van klassikaal en cognitief tot volledig gepersonaliseerd 
en spelenderwijs. Zo maakt Expeditie Wereld altijd verbinding met de leefwereld van kinderen.

Kenmerken
Visie & achtergronden 

Lesopbouw
Dagelijkse proces en verloop tijdens schoolloopbaan

Differentiatie
Passend onderwijs
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De thema’s en leerdoelen die zijn aangeboden blijven per leerling bewaard binnen Expeditie Wereld. Leerlingen 
laten binnen hun werelden via diverse bewijzen hun kennis, inzicht en voortgang zien.

Leestip: Kijk ook eens op www.17doelendiejedeelt.nl

Filmpje met uitleg over Expeditie Wereld

Evaluatie
Toetsing, LVS en eigen leerproces

Extra
Aanvullingen
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 E1. Op reis met Expeditie Wereld 

 “Ik heb geen speciaal talent, ik ben 
alleen verschrikkelijk nieuwsgierig.”

Albert Einstein

Inhoud kort: 
 Nieuwsgierig zijn naar de wereld om je heen - dat is de 
basis in Expeditie Wereld. Wij geven kinderen de ruimte om 
hun eigen nieuwsgierigheid uit te leven en vullen dit aan 
met essentiële vaardigheden om hun leerproces tot een 
succes te maken. De training is een inspirerende, praktische 
kennismaking met de methodiek.

Doel:
Expeditie Wereld omvat alle kerndoelen die bij wereldoriën-
tatie van toepassing zijn. Je kunt natuurlijk per vakgebied 
aan de slag gaan, maar het is ook mogelijk dat leerlingen 
een thema vanuit verschillende vakgebieden benaderen. 
Tijdens de training leer je hoe je kinderen begeleidt in het 
maken van een eigen overzichtelijke wereld. Dit kan in een 
klassikaal thema zijn of aansluitend bij ieders persoonlijke 
interesse. Natuurlijk passen alle activiteiten bij de leefwereld 
van leerlingen. Gaandeweg ontdek je hoe je een prettige 
procesbegeleider wordt, met overzicht en een goed lopende 
klassenorganisatie. Voorbeelden uit de praktijk bieden jou 
handvatten om zelf aan de slag te gaan. 

De kinderen gaan aan de slag met ontwerpend leren en 
zelfstandig onderzoek. Ze leren verschillende vaardigheden 
en manieren van presenteren. Via de taxonomie van Bloom 
leer je kinderen verder te kijken dan oppervlakkige weetjes. 
Je daagt ze uit om op zoek te gaan naar verbanden en 
nieuwe ideeën. Er is in Expeditie Wereld ook een leerlijn 
‘Leren leren’ verwerkt en de opdrachten bevatten diverse 
executieve functies. Leerlingen die ook werken met andere 
EXOVA tools kunnen een koppeling maken met Expeditie 
Wereld. Zo kunnen ze meteen in de praktijk toepassen wat 
ze hebben geleerd rondom bijvoorbeeld begrijpend lezen, 
tijd & geld, grafieken en grammatica. Er is genoeg te doen 
en van alles mogelijk!

Vervolg: 
• Expeditie Wereld Implementatie

Overige informatie en materialen: 
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

 “Nu coach ik meer op metavaardigheden dan op kennis. Vooral intrinsieke motivatie springt eruit, 
samen met eigenaarschap.”

- een leerkracht

Doelgroep: 
Leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
2

Duur: 
1 dagdeel
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E2. Expeditie Wereld Implementatie 

Inhoud kort: 
Hoe breng je Expeditie Wereld in de klas en in de school? 
Een training op maat om als school en als leerkracht een 
goede start met Expeditie Wereld te kunnen maken in de 
klas. Dit gaat ook over schoolafspraken voor een door-
gaande lijn in de school. 

Doel: 
Aan de hand van de puzzel ‘De leerling centraal’ schetsen 
we in deze training een compleet plaatje. Waar en hoe we 
beginnen, hangt af van de fase van het 5-fasengroeimodel 
waarin de school zich bevindt. We kijken er nodig is in de 
klas en welke afspraken gemaakt worden voor een door-
gaande leerlijn Expeditie Wereld. Alle onderdelen van de 
puzzel komen aan bod. 
 
Analyse en doelen – voor leerkracht en leerling
Didactiek en organisatie – van strategieën tot werkvormen 
Verwerking – spel, materiaal, digitaal of papier
Controle? Vertrouwen! – keuzes maken en durven doen
Future Skills – samenwerken, evalueren en reflecteren
Rol leerkracht – teacher, coach of friendly mediator?
Leergesprekken – onderwerpen, doelen en effect op de relatie
Spelend leren – ‘echt leren’ met motiverende materialen

Vervolg/alternatief: 
• Rijke leeromgeving
• Digitale geletterdheid
• Thema’s vanuit de onderzoekscirkel

Overige informatie en materialen: 
Je bestudeert de EXOVA-puzzel ‘De leerling centraal’.
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

“Ik kan zelf thema’s kiezen die passen in mijn programma én bij de interesses van kinderen.”
- een leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
1

Duur: 
1 dagdeel

Doelgroep: 
Leerkracht IB 

en directie
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E3. Rijke Leeromgeving Expeditie Wereld

Een internationaal lokaal nodigt 
wereldburgers uit tot avontuur!

Inhoud kort: 
Wereldoriëntatie is een vak dat zich uitstekend leent om 
visueel uit te beelden. Dus in je lokaal moet je dat zeker 
doen. Geef de thema’s letterlijk kleur en vorm en maak 
geschiedenis, biologie en aardrijkskunde een tastbare belevenis 
voor de leerlingen. Het komt het leerpoces ten goede. 

Doel:
Juist bij wereldoriëntatie kun je de fantasie goed de vrije 
loop laten. Samen met het team ga je inspiratie opdoen 
en een thema uitwerken. Gepersonaliseerd onderwijs is 
‘ontdekkend leren’ en in deze training onderzoek je het 
avontuur in relatie tot leren. Niet alleen voor het jonge kind 
is ontdekkend leren cruciaal. Het vormt voor elk kind de 
motivatie om te willen leren. Daarom is het zo belangrijk om 
dit in de dagelijkse onderwijspraktijk een zichtbare plek te 
geven. 

De volgende stap is om een rijke leeromgeving in je klas/
school te creëren voor de verschillende vakken. De leefwereld 
van kinderen is qua wereldoriëntatie letterlijk grenzeloos. 
Net als de kast vol materialen die je zou kunnen inzetten om 
alle kennis iets tastbaarder te maken. Het hoeft ook echt 
niet duur te zijn; vaak leveren gratis of goedkope materialen 
de meest creatieve leermomenten op. Ervaar samen wat 
‘spelen’ met je doet en ontdek al doende dat het spelen 

vanzelf leren wordt. Leuk om te merken wat dit met jouw 
rol als leerkracht doet. 

Wanneer je op deze manier met onderwijs kunt bezig zijn, 
merk je dat er heel veel creativiteit bij komt kijken. Het 
maakt het vak veel dynamischer en ook je organisatietalent 
groeit hierdoor. Soms zet je dingen op een vaste plek, een 
ander moment zet je juist alles flexibel in. Ouders en leerlingen 
kunnen ook een veel actievere plek innemen. Taalworkshops, 
ontdekkingsexcursie in de klas of rondom school, tentoon-
stellingen …  er is zo veel mogelijk! Deze training zorgt sowieso 
voor beweging en dynamiek. Ontdek samen als team 
elkaars pedagogisch handelen en didactische vaardigheden. 
Al doende bouwen jullie weer nieuwe, creatieve onderwijsideeën. 
De wereld ligt letterlijk aan jullie voeten.

Vervolg/alternatief:
• Digitale geletterdheid
• Thema’s vanuit de onderzoekscirkel

Overige informatie en materialen: 
Deze training is goed te combineren met begeleiding 
op maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

“Juf, wist je dat mijn oom vroeger geleerd heeft om astronaut te worden?”
- een leerling

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
2

Duur: 
1 dagdeel

Doelgroep: 
Leerkracht
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E4. Digitale geletterdheid

Alle (on)mogelijkheden van digitale 
media en computers in kaart gebracht

Inhoud kort: 
 Qua digitale geletterdheid is er altijd een enorme wereld 
om te ontdekken. Met Expeditie Wereld is dat sowieso geen 
probleem; het kan juist een extra spannend en geletterd 
avontuur worden. Met oog op het vervolgonderwijs zeker 
een interessante training voor leerkrachten van groep 7/8. 
Maar digitale geletterdheid is natuurlijk voor iedereen een 
relevant thema.   

Doel:
Digitale geletterdheid is grofweg onder te verdelen in vier 
vaardigheden; ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, 
mediawijsheid en computational thinking. Deze vormen 
samen de basis van een digitale trefzekerheid. In de training 
gaan we kort in op de vier vaardigheden en maken een link 
naar de mogelijkheden van Expeditie Wereld. Een kleine 
uitleg over de vaardigheden:

ICT-basisvaardigheden – leerlingen weten er natuurlijk 
al het nodige van. We verkennen wel wat extra kennis en 
vaardigheden rondom computers en netwerken. 
Informatievaardigheden – een nieuwe vorm van begrijpend 
lezen. Het gaat hier om scherp formuleren en zaken 

zorgvuldig analyseren via informatie uit (digitale) bronnen. 
Mediawijsheid – hun rugzak is vaak al goed gevuld. Kunnen 
leerlingen zich ook kritisch en zelfverzekerd staande houden 
in die complexe, veranderlijke wereld vol digitale media? 
Computational thinking – een typische EXPEDITIE-uitdaging! 
Hoe geef je woorden aan wat je doet en dan op zo’n manier 
dat je het probleem met computertechnologie oplost. 

Aan het eind van de training weet je - als het om digitale  
geletterdheid gaat - prima je weg te vinden in Expeditie Wereld.

Vervolg/alternatief: 
•  Rijke leeromgeving
•  Thema’s vanuit de onderzoekscirkel

Overige informatie en materialen: 
Deze training is goed te combineren met begeleiding 
op maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

“Nooit geweten dat er zoveel mogelijk is met deze methodiek, zowel digitaal als ouderwets op papier. 
De techniek daagt ons wel uit om mee te blijven bewegen!”

- een leerkracht

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
2

Duur: 
1 dagdeel

Doelgroep: 
Leerkracht
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E5. Thema’s vanuit de onderzoekscirkel

Verbeter je skills en ontdek de wereld 
in je hand

Inhoud kort: 
Een thema kiezen en onderzoeken met een vast stappenplan. 
Zo creëer je een goede basis voor ware expeditiegangers!
Dit is een maatwerktraining waarin je een thema uitwerkt in 
een rijke leeromgeving met alle vakgebieden erin opgenomen. 

Doel:
Thema’s zijn er om helemaal binnenstebuiten te keren, 
zodat je alles kan leren wat erin zit. Binnen wereldoriëntatie 
is het nodig dat leerlingen ontdekken hoe ze een onderzoek 
kunnen opzetten. Waarom? Omdat het eigenlijk heel leuk 
is om te doen en … jong geleerd, oud gedaan! Het is aan de 
leerkracht om mooie, uitdagende werelden te bouwen die 
leerlingen stimuleren om letterlijk en figuurlijk op onderzoek 
uit te gaan.

 Een wereld bouwen binnen Expeditie Wereld begint voor de 
leerkracht met een planning en een thema-keuze. Daarna 
stilstaan bij de doelen en een ontwerpschema maken. Dan 
komt het leuke werk: het inrichten van de leeromgeving. 
Als dat klaar is, volgt de thema-introductie in de klas - altijd 
weer afwachten hoe leerlingen gaan reageren. Voor ieder 
thema zijn er allerlei mogelijkheden om de stof te verwerken 
en een plekje te geven. Als het goed is, heeft iedere leerling 

aan het einde van de leerperiode op eigen wijze het thema 
tot zich kunnen nemen.

Net als voor de leerkracht, loopt het proces van onderzoek 
doen voor de leerling ook in stappen: 
1. Leervragen stellen
2. Onderzoek voorbereiden
3. Onderzoek uitvoeren
4. Onderzoek presenteren
5. Reflecteren = leren

Een training die leerkrachten aanscherpt in hun analytische 
vermogens.  Hoe beter jij jezelf kent in dit proces, des te 
duidelijker kun je het overbrengen aan de leerlingen. Onderzoek 
doen en nieuwe dingen leren kan echt een feestje zijn!

Overige informatie en materialen: 
Nuttig voor elke CODE26-training zijn de boeken ‘Exit Dyslexie’  
van Erik Moonen en ‘Leren lezen doe je met je lijf’ van 
Marijke van Vuure.
Deze training is goed te combineren met begeleiding op 
maat in de eigen praktijksituatie.

Trainingen

“Al die stappen volgen is veel werk, maar ik heb daardoor ook heel veel geleerd.”
- een leerling

Studietijd:
8 - 12 uur

Niveau:
3

Duur: 
1 dagdeel

Doelgroep: 
Leerkracht
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Quotes en voorbeelden 

“Soms heb ik ideeën die technisch nog niet lukken of matchen de systemen niet met hoe ik denk. Dan 
word ik wel eens ongeduldig – het is een uitdaging om menselijke wensen te stroomlijnen met organisatorische 
mogelijkheden. Ik vind het mooi om te zien hoe taal- en rekenonderwijs een plek krijgen in Expeditie 
Wereld. Dan wordt echt de kracht van onderwijs zichtbaar. Basisvaardigheden verwerken in een ander 
vak en zo bijvoorbeeld creatief leren wat een goede onderzoeksvraag is. Ik vind het fijn om dit proces 
te begeleiden, ook op weg naar het vervolgonderwijs.”

Saskia Nuij | hoofdontwikkelaar Expeditie Wereld en schoolbegeleider voor EXOVA

“Laatst heb ik met een landmeter de omtrek van de school opgemeten. We deden dat in twee groepjes, 
de een langs het water en de ander via het voetpad. We hadden dus niet precies dezelfde uitkomsten. 
Dat was echt leuk om te doen!”

Hugo, 11 jaar | leerling op De Schutsluis in Blokzijl

“Als ik de ontdekhoektraining geef, zijn leerkrachten vaak verbaasd over de materialen die ik meebreng: 
twee kratten met spullen die je over het algemeen niet in een methode tegenkomt. Een bak vol flessen-
doppen, bonnetjes, PimPamPet en van alles en nog wat om mee te experimenteren. Kinderen zijn graag 
praktisch bezig om al doende te ontdekken wat ze moeten leren. Het is de verantwoordelijkheid van de 
leerkracht om goed aan te sluiten met instructie, begeleiding en oefenstof.”

Jetta Fransen | onderwijsontwerper, hoofdontwikkelaar CODE26 en EXOVA-trainer 
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Kosten

M1. Aan het werk met MATH
M2. MATH implementatie
M3. In en om de ontdekhoek
M4. Rekendidactiek strategie
M5. Rekendidactiek leerlijnen
M6. Rekendidactiek organisatie en werkvorm

 

C1. Aan de slag met CODE26
C2. CODE26 Implementatie
C3. Leren lezen volgens de Alfabetcode
C4. Wereldzaken in CODE26
C5. Rijke leeromgeving 

E1. Op reis met Expeditie Wereld
E2. Expeditie Wereld Implementatie
E3. Rijke leeromgeving Expeditie Wereld 
E4. Digitale geletterdheid
E5. Thema’s vanuit de onderzoekscirkel

De trainingen kosten €750,- per training van 3 uur, met een maximum van 16 deelnemers. 
EXOVA-materialen zijn inbegrepen. Aanbevolen literatuur dient zelf aangeschaft te worden.
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Overige trainingen en algemene folder
EXOVA heeft naast deze producttrainingen ook een algemeen aanbod. In de trainingengids ‘Op weg naar gepersonaliseerd 
leren’ staan onze algemene trainingen en begeleidingsaanbod:

Trainingen
A1. Op weg naar Gepersonaliseerd Leren
A2. Leerkrachtmetamorfose
A3-1. Leergesprekken met kinderen I
A3-2. Leergesprekken met kinderen II
A4. Onderzoekend/ontdekkend leren
A5. Talentontwikkeling
A6. Coöperatief leren
A7. Mindset, de sleutel tot succes

Begeleiding
B1. Managementondersteuning
B2. Teamondersteuning, visie en beleid
B3. Maatwerk in de klas en op school

In de folder ‘EXOVA: echt leren!’ geven wij een toelichting op ons onderwijsconcept. Neem bij vragen gerust contact 
op via info@exova.nl of T 026 3614 440.



34

Wist u dat …
… EXOVA in 2010 gestart is en inmiddels actief is op bijna honderd scholen? We zijn uniek in Nederland op gebied 
van gepersonaliseerd leren en hebben zeer ervaren medewerkers die CRKBO geregistreerd zijn. 

… wij graag kennis en inspiratie delen, zowel live als digitaal. Voor ouders, leerkrachten, directies en besturen 
bieden wij webinars, lezingen en thema-avonden aan. Kijk hiervoor op de website bij ‘Nieuws’. 

… wij ook een ouderavond kunnen verzorgen om uitleg te geven over gepersonaliseerd leren?

… EXOVA gaat over vrijheid en expertise? Een leerkracht heeft dit als volgt omschreven: 

“Ik ben weer met de ontwikkeling van de kinderen bezig. Door de digitale portfolio’s heb ik overzicht. 
Ik hoef minder te administreren en houd tijd over om kinderen te begeleiden die meer zorg nodig 
hebben. Ja, ik kan mij veel beter richten op het begeleiden, stimuleren en instrueren – heerlijk!” 
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Klachtenregeling
EXOVA B.V. (waaronder ook EXOVA Leerschool B.V. en EXOVA Leerlijnen B.V.) doet er alles aan om opdrachtgevers 
optimaal van dienst te zijn. Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat u een op- of aanmerking heeft op 
onze trainingen en begeleiding of onze methodieken. Wij stellen uw op- af aanmerkingen erg op prijs. Dit geeft 
ons immers de gelegenheid tot verbeteringen. U kunt uw op- of aanmerkingen naar ons mailen via info@exova.nl.

Als u vindt dat wij niet adequaat op een op- of aanmerking hebben gereageerd of als u de situatie ernstig genoeg 
vindt om een klacht in te dienen, kunt u uw klacht per mail aan ons sturen. Heeft u een klacht, richt u deze 
dan per mail aan de directie binnen een week na beëindiging van de opdracht c.q. een deel van de opdracht. 
Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. EXOVA zal uiterlijk binnen zes weken reageren op uw klacht. Wij 
streven ernaar om tot een minnelijke schikking te komen.

De klachtenprocedure
•  Klachten dienen schriftelijk per mail te worden ingediend bij EXOVA via info@exova.nl.
•  Indien een klacht wordt ingediend, wordt het volgende vastgelegd:
•  Waarop heeft de klacht betrekking (op welk product, dienst of medewerker).
•  Korte beschrijving van de klacht.
•  Datum waarop de klacht is binnengekomen.
•  Wijze van afhandelen (hoe gecommuniceerd).
•  Gemaakte afspraken.
•  Door wie is de klacht afgehandeld.
•  Datum van afhandeling.
•  Klachten worden vertrouwelijk behandeld. 
•  Van alle klachten wordt melding gemaakt in een dossier.
•  Met de klant wordt contact opgenomen voor verdere verduidelijking en afhandeling, hetgeen geregistreerd 

wordt in het betreffende dossier in de map klachtenregistratie.
•  Antwoord op een klacht wordt altijd schriftelijk (per mail) meegedeeld aan de klant. Kopie wordt bewaard in 

het betreffende dossier.
•  Afhandeling van de klacht vindt in beginsel plaats binnen een termijn van vier weken. Klager ontvangt 

van EXOVA een voorstel over hoe EXOVA het probleem denkt op te lossen. Is de klager akkoord, dan wordt 
de klacht als afgehandeld beschouwd. Is klager niet akkoord, dan is verlenging mogelijk van 6 weken. Is 
verlenging noodzakelijk dan maakt EXOVA deze verlenging aan de klant bekend inclusief indicatie van de 
termijn van het uitstel. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met een 
onafhankelijke derde, de heer J. Forman van JFK Klachtenbemiddeling, gevestigd te Zwijndrecht. Deze 
uitspraak is bindend.

•  De klacht wordt gedurende 2 jaar bewaard.
•  Op alle opdrachten/offertes/werkzaamheden van EXOVA is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Voor afhandeling van klachten is namens EXOVA verantwoordelijk:
Mevrouw I. van Bree-van Leuken


