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‘Je verandert nooit dingen door de 
bestaande realiteit te bestrijden. 

Om iets te veranderen, 
bouw je een nieuw model 
dat het bestaande model 

overbodig maakt’.
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 Wij geloven in een 
leef- leer- en zorgomgeving, die 

vloeiend overgaat in het leven thuis, 
waarbij kinderen centraal staan en 
(volledig) heel en wijs mogen zijn.
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1. INLEIDING

UIT ONS LEVEN GEGREPEN:
Toetsen in plaats van zelfvertrouwen kweken
‘Ik haat mezelf’. Dat was letterlijk wat het kind schreeuwde. Schreeuwde omdat ze zichzelf 
niet goed genoeg vond. Dat was immers bevestigd door de toets die ze net afgelegd had. 
Een zoveelste toets. Dat hakt er bij een moeder wel even in. Dat verzeker ik je. Toetsen, 
toetsen, toetsen. Cijfers, cijfers cijfers. Wist u dat kinderen beter gaan presteren als je ze het 
vertrouwen geeft dat ze iets kunnen of iets kunnen leren?

School is saai
Ik leer niets. Allemaal gesneden koek. En wat ik wil doen dat is er niet. Ik wil meer met mijn 
handen. Techniek. Een klein beetje kan, maar te beperkt.

Wat is je talent?
Daar zit je dan in 6 VWO. Braaf alles doorlopen. Het hoogste van het hoogste. Want ja zo 
hoort dat! Tja en hoe nu verder? Wat gaan we hierna doen? Uiteraard universiteit. Want ja je 
hebt de hersens hè! Maar wat? Je hebt een gesprek met je decaan. Hier heb je een gids met 
alle studies. Succes met je keuze. En dan ben je 41 en dan denk je: ‘Is dit het nou?’

Opbrengst of welzijn
Van dichtbij zag ik twee toegewijde juffen stoppen in het onderwijs. De een vertelde me 
dat ze nog jaren het vak had kunnen uitoefenen. Met liefde en plezier. Ze liep weg met de 
kinderen en de kinderen met haar. Maar ze kon het niet verkroppen. Telkens weer stonden 
de scores / opbrengsten centraal. ‘De cijfers liegen niet’! Maar weet je wel wat er bij het kind 
speelt? Nee, daar was geen aandacht voor. 

Als je je gaat verdiepen in het systeem dan heet het geen wonder dat er een lerarentekort is, dat 
jeugdzorg overuren draait en dat burn- en bore-outs schering en inslag zijn. Heel-Wijs stelt 
zichzelf tot doel om gezondere leerlingen en coaches voort te brengen. Een externe groep leer-
lingen van een HBO of universiteit gaat de kinderen op Heel-Wijs monitoren. Waarin we verwach-
ten dat het een grote positieve verandering op het leer- en gedragsvermogen, geluk en vitaliteit 
laat zien. Door een goede monitoring worden resultaten inzichtelijk gemaakt. De kinderen 
toetsen we overigens niet. Dit wil niet zeggen dat kinderen niet ‘gevolgd’ worden. Hiervoor ma-
ken we in de basis gebruik van de app ontwikkeld door Agora Buurtcollege.

In dit kwaliteitsplan lees je meer over hoe we Heel-Wijs vorm willen geven. 

5



DE TIJD IS RIJP VOOR
POSITIEVE GEZONDHEID

EN PREVENTIE.

DE TIJD IS RIJP VOOR 
EEN MAATSCHAPPELIJKE 

TRENDBREUK
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2. VISIE EN MISSIE

Het realiseren van een optimale, gebalanceerde 
en gezonde leer- leef- en zorgomgeving met 
inspirerende coaches, waardoor het kind leert 
vanuit intrinsieke motivatie (eigen behoeften en 
talenten).

Het creëren van een gezonder onderwijsland-
schap voor leerling én leerkracht.

VISIE
Waar gaat Heel-Wijs voor?

MISSIE
waar staat Heel-Wijs voor?

“Ja maar er zijn al zoveel scholen. Is er niet al keuze genoeg? Kan je hetgeen je belangrijk vindt 
niet integreren in een bestaande school?” Vragen die ons regelmatig gesteld worden. Ook wij 
zouden graag zien dat dit overgenomen wordt door reguliere scholen. Maar wij zijn ervan over-
tuigd dat als je dit gedachtegoed op dit moment implementeert in het reguliere onderwijs, dat 
het binnen de kortste keren vervalt tot een afgezwakte vorm. Om een nieuw systeem te creëren 
heb je voorlopers nodig. Heb je intrinsiek gemotiveerde mensen nodig. Anders val je al snel 
terug naar vertrouwde routines. Je hebt de juiste mensen, de juiste leraren en ook de juiste 
ouders nodig. Ouders die vertrouwen op het zelflerend vermogen van hun kinderen.
Alleen dan kunnen we onze visie en missie realiseren. Wat deze zijn? Dat leest u hieronder.
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3. DRIE PIJLERS
Als Heel-Wijs hebben we drie pijlers die onze strategische koers bepalen, te weten:

1 . 
Hoofd, handen & hart

2 . 
Gezondheid

3 . 
Eigen leertraject & 
ontdekkend leren

3.1 Hoofd, handen & Hart

Heel-Wijs gelooft erin dat je niet alleen kennis moet vergaren, kennis stampen, maar dat 
kinderen zich breder mogen ontwikkelen. Alleen de focus op rekenen en taal is te beperkt. 
Sommige kinderen leren beter door met de handen bezig te zijn. Waarom zou je ook geen 
rekenen kunnen leren door achter de naaimachine te zitten of terwijl je een meubelstuk maakt? 
Door te zien, horen, ruiken, voelen en proeven beklijft het ook veel beter en blijven kinderen 
meer gemotiveerd.
Creativiteit behouden (“Schools kill creativity” zei beroemde Tedspreker en deskundige Sir Ken 
Robinson) en stimuleren maakt mensen die flexibel zijn, die buiten bestaande kaders kunnen 
denken. Daarnaast vinden we de focus op ‘het hart’ belangrijk. Doen waar je blij van wordt, 
waar je passie en bezieling voor hebt. Maar het ‘hart’ gaat verder. Het gaat er ook om dat 
kinderen zichzelf beter leren kennen. Waar liggen mijn grenzen? Hoe geef ik die aan? Wat vind 
ik belangrijk? We leren vaak over hoe het lichaam in elkaar zit, waar de organen zitten, noem 
maar op. Maar wat we veel minder leren is hoe onze psyche in elkaar zit. We leiden bij Heel-
Wijs de kinderen sociaal-emotioneel breder op. Gebaseerd en geïnspireerd op de 4 intelligen-
ties van Covey zoals hieronder in het Engels benoemd.

Physical intelligence (PQ) - Fysieke intelligentie 
Ons vermogen om onze fysieke fitheid te behouden en te ontwikkelen. Het komt overeen met 
het lichaam.

Mental intelligence (IQ) - Geestelijke intelligentie (IQ)
Ons vermogen om te analyseren, redeneren, abstract denken, taal gebruiken, visualiseren en 
begrijpen. Het komt overeen met de geest.
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Emotionele intelligentie (EQ)
Onze zelfkennis, zelfbewustzijn, sociale gevoeligheid, empathie en vermogen om succesvol 
met anderen te communiceren. Het komt overeen met het hart. 

Spiritual intelligence (SQ) - Spirituele intelligentie (SQ)
Onze drang naar zingeving en verbinding met het oneindige. Het komt overeen met de geest.

Om het complete brede ontwikkelspectrum van kinderen compleet te maken, voegen wij een 
5de intellegentie toegevoegd: Natuur intelligentie. 

Nature intelligence (NQ) - Natuur intelligentie (NQ)
Het vermogen om patronen in natuurlijke omgevingen te herkennen, te begrijpen en ermee te 
werken

3.2 Gezondheid

De blik op gezondheid is bij Heel-Wijs heel breed. Eén van de focuspunten is gezonde 
voeding. ‘s Middags, als de zon hoog aan de hemel schittert, dan is het tijd om de meest voed-
zame maaltijd van de dag te nuttigen. Maar de praktijk is dat de warme maaltijd meestal  ‘s 
avonds gegeten wordt. Een moment dat je de voedingsstoffen eigenlijk niet meer nodig hebt, 
zo net voor het slapen gaan. Om die reden en om ouders te ontlasten na een drukke werkdag, 
wordt er op school een warme maaltijd bereid. (Deels) zelf geplukt en door leerlingen klaar-
gemaakt én in alle rust opgegeten. Want gezond opeten dat kan niet gehaast, daar moet je 
minimaal een kwartier over doen! Door kinderen gezonde voeding met de paplepel mee te ge-
ven voorkom je het toenemende probleem van obesitas. We zijn door alle pakjes en zakjes met 
zwaar bewerkt voedsel mijlenver van de natuur, het planten- en dierenrijk af komen te staan. 
Meer kennis en beleving daarvan mag weer terug het onderwijs in. 
Een ander aandachtspunt is sport & beweging. Veel buiten zijn hoort daar ook bij. Laat de 
Vitamine D maar komen! We gaan voor 80% buiten en 20% binnen. Ook in de winter. Want 
buitentijd is immers leertijd. Het Finse onderwijs staat in de wereld bekend om zijn hoge pres-
tatiescores (PISA-scores). Opmerkelijk genoeg hebben Finse kinderen lange vakanties en rela-
tief korte schooldagen die ze bovendien voor een kwart van de tijd buiten doorbrengen. Weer 
of geen weer, na 45 minuten les worden ze door hun leraren voor 15 minuten naar buiten 
gelaten.
Laat staan wat de presentaties zijn als je 80% van de tijd per dag buiten bent en 20% binnen. 
Diverse studies tonen ook aan dat veel beweging tussen de lessen door onderstaand resultaat 
oplevert:
> Na drie jaar waren ze niet alleen afgevallen
> maar hadden ook hogere cijfers voor rekenen, lezen en spellen...”

maar ook: 
Speelse beweging lijkt leerlingen te helpen om een beter ruimtelijk inzicht te ontwikkelen.
Kinderen die hun lichaam beter voelen, en hun lichaam bij het leren beter gebruiken, presteren 
beter tijdens de les.
Buitenactiviteiten geeft leerlingen ruimte voor integratie en incubatie, om te verteren en
toepasbaar te maken wat tijdens de les werd geleerd. Buiten stimuleert leerlingen tenslotte 
hun eigen impulsen te volgen, om zich meer eigenaar te kunnen voelen van hun ontwikkeling. 
Het laat hun geheugen beter werken.
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Daarnaast is geestelijk welbevinden, welzijn een belangrijk focuspunt. Kinderen met de essen-
tie van het leven bezig laten zijn. Helen en zorgen voor jezelf en anderen. Door kinderen beter 
te laten ontdekken wie ze zijn en welke talenten ze hebben, kan een groot deel van burn- en 
bore-outs voorkomen worden. Want alles begint met kennis over jezelf, het mogen voelen van 
je lichaam en bezig zijn met je eigen welbevinden (psyche). !

Bij de brede blik op gezondheid hoort ook het monitoren ervan. De darmen zijn je tweede 
brein en die staan in verbinding met je leer- en gedragsvermogen. Dus als we kinderen en 
ouders leren hoe we goed voor onze darmen kunnen zorgen, dan gaan we dit ook in positieve 
zin terug zien in de vitaliteit van de kinderen. 

3.3 Eigen leertraject en onderzoekend leren

Als kind leer je zelfstandig kruipen, zelfstandig lopen, zelfstandig praten, op het moment dat jij 
er klaar voor bent. Het ene kind loopt al met één jaar, waar het andere kind loopt met dik twee. 
Maar ze leren het allemaal op het moment dat ze er zelf klaar voor zijn. Maar dan, dan gaat het 
kind naar groep 3. Ga maar zitten. Je moet op dit moment leren lezen, leren rekenen. Of je er 
nu klaar voor bent of niet! En het liefst blijven zitten op die stoel! Bijna de hele dag. Zitten, wat 
het nieuwe roken is...

Intrinsieke motivatie
De hersenen van kinderen ontwikkelen zich in een eigen tempo. Zo is bijvoorbeeld ‘oorzaak-
gevolg’ tot dik in de twintig nog in ontwikkeling. Als je te vroeg begint met sommige stof dan 
vallen de kwartjes gewoon nog niet. We zien graag dat kinderen ervaren dat leren leuk is. Maak 

WIJSHEID ONTSTAAT DOOR JE NIEUWSGIERIGHEID TE VOLGEN

“Een open, ongestructureerde speelomgeving 
nodigt uit tot verkennend spel en tot 

onderzoekend ontdekken.”
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WIJSHEID ONTSTAAT DOOR JE NIEUWSGIERIGHEID TE VOLGEN

je gebruik van intrinsieke motivatie dan gaat leren vanzelf.

Eigen leertraject
Daarom kiest Heel-Wijs voor eigen leertrajecten. Leerlingen kunnen zelf aangeven wat ze willen 
leren en waar hun interesses liggen. Ook nemen ze van alles van buiten mee naar binnen; daar 
kun je dan meteen op aanhaken. Zo kunnen ze eigen talenten en valkuilen ontdekken. De weg 
hoeft niet recht en geplaveid te zijn. Juist door omwegen, hindernissen en valkuilen leer je. Ook 
door met aandacht iets te doen, leer je het sneller. Coaches hebben bij Heel-Wijs dan ook een 
diversiteit aan achtergronden en er wordt gebruik gemaakt van co-learning (denk hierbij aan 
ouders die kinderen iets vanuit hun vakgebied kunnen leren). Doordat kinderen zelf hun weg 
bepalen leren ze vaardigheden vanuit intrinsieke motivatie. 

Praktische vaardigheden
Daarnaast leren ze een breed scala aan praktische vaardigheden waarvan ze profijt 
hebben in hun dagelijkse verdere leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ‘natuur als apotheek’: 
welke planten kun je eten en hebben medicinale krachten? Of denk aan leren debatteren of 
leren presenteren.

Toetsen
Toetsen horen niet bij dit onderzoekend leren. Toetsen helpen kinderen eerder omlaag dan 
vooruit. Wij geloven in het creëren van zelfvertrouwen. Daarom maken kinderen bij Heel-Wijs 
geen toetsen. Natuurlijk volgen wij de kinderen wel in hun ontwikkeling. Door 
persoonlijke aandacht wordt de ontwikkeling van het kind in de gaten gehouden ten opzichte 
van zichzelf, niet ten opzichte van de ander of een landelijk gemiddelde. Met een school van 
maximaal 60 leerlingen en de verhouding 1 coach op 10 leerlingen en geregeld een 1 op 1 
moment kunnen we die persoonlijke aandacht geven. 
In samenwerking met Agora-onderwijs is er een app ontwikkeld, waarop de natuurlijke ontwik-
keling van het kind gevolgd wordt. Deze gaan we voor Heel-Wijs finetunen en inzetten. 
Ouders, coaches en kinderen hebben inzicht in deze tool. Hierop kunnen foto’s van bepaal-
de mijlpalen gezet worden. Zodat elk kind inzichtelijk heeft waar zijn ontwikkelingsmijlpalen 
liggen. Voor coaches een mooie tool om waar nodig in gesprek te gaan over de (verborgen) 
talenten of de nog niet ontdekte talenten. En voor de ouders ontzettend handig om in 1 oog-
opslag de ontwikkeling van hun kind te zien. Meer hierover lees je in hoofdstuk 8.

“Het lichaam is veel meer dan een voertuig om 
de hersenen in het klaslokaal te brengen. Het 

verdient een belangrijker en geavanceerdere rol 
op school dan alleen ‘stoom afblazen’ op het 

schoolplein of het sportveld.”
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3.4 Leer-, leef- én zorgomgeving.

Naast de drie pijlers staat de leer- leef- én zorgomgeving centraal. Een integrale plek waar de 
verschillende domeinen, die nu in gescheiden systemen opereren, samenkomen. Staat bij een 
reguliere school met name de leeromgeving centraal, Heel-Wijs gaat een stapje verder door de 
leef-, en zorgomgeving te betrekken. 

Leefomgeving
De leeromgeving mag naadloos overvloeien in de thuisomgeving en andersom. Heel-Wijs als 
tweede thuis. We noemden al de warme maaltijd op school. Maar er zijn meer keuzes die we 
maken. Zo wordt er bewust gekozen voor een doorgaande leerlijn van 0-21 jaar. Noem het 
een ‘one-stop-shop’. Eén keer wennen, één keer thuiskomen. Rust is erg belangrijk. Daarom 
worden ouders en kinderen niet stipt om half 9 verwacht maar is er een inloophalfuur. Geen 
stress bij kinderen die wat moeizamer opstarten ‘s ochtends. De wisselwerking tussen school 
en thuis komt ook tot uiting in de schoolvakanties. Heel-Wijs is het hele jaar 4 dagen in de 
week (woensdag is rustdag) open van 7.30-18.30 uur ( m.u.v. feestdagen). Ouders kiezen zelf 
wanneer de vakanties geboekt worden. Overwinteren in de zon en zo besparen op verwarmen? 
Geen probleem. Een keer een verre reis maken? Bespreekbaar! Want ook zo doen kinderen 
ervaring op. Juist! Op avontuur en andere culturen ontdekken. Altijd in dezelfde, kleine omge-
ving, daar word je geen wereldburger van! Vinden ouders dat deels thuisonderwijs het beste 
bij hun kind past (flexischool), dan bekijken wij dit per individuele situatie.

Daarnaast kunnen kinderen met allerlei omstandigheden te maken krijgen zoals verhuizing, 
ziekte, overlijden, echtscheiding en het krijgen van broertjes/zusjes. We houden zoveel 
mogelijk rekening met deze omstandigheden. Door de hechte ‘community’ die wij met elkaar 
vormen, is er gedurende de hele dag aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Denk 
hierbij onder andere aan gezamenlijk eten, buitenspel, creatieve opdrachten en gastlessen. 

Doordat er op Heel-Wijs een vast team coaches aanwezig is op de dag, is er sprake van een 
grote mate van verbondenheid tussen de coaches en de kinderen. Dit biedt kinderen veel 
fysieke en emotionele veiligheid. Deze werkwijze geeft elk kind de kans op maximaal welzijn en 
maximale mogelijkheden om zijn potentieel te ontwikkelen.

Zorgomgeving
Heel-Wijs beperkt zich niet tot de leer- en leefomgeving maar voegt nog een derde wereld 
toe; de zorgomgeving. Mensen worden steeds jonger chronisch ziek. De gezondheidszorg kost 
inmiddels 100 miljard. 50-70% van de ziekten heeft te maken met levensstijl. De leefstijl van 
velen moet radicaal om. Maar we zijn verleerd wat goed voor ons is. Geen wonder met alle 
slechte verleidingen op de hoek van de straat en in de supermarkt. Kijk eens naar een wille-
keurige wandel-4-daagse. Iets wat een gezond evenement zou moeten zijn voor kinderen is 
dat niet. Je weet niet wat je meemaakt in de pauzes. De snoepjes vliegen je om de oren en 
daarmee de suikers. Bij Heel-Wijs zal een team van specialisten (noem een orthomoleculaire 
voedingsdeskundige, een natuurgenezer, osteopaat, kindercoach en andere deskundigen) de 
vitaliteit van kinderen meten en monitoren (indien de ouders hiermee akkoord zijn). Op naar 
preventie in plaats van symptoombestrijding! 

“Een groene omgeving verbetert
de leerprestaties.”
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4. DE LEEROMGEVING

Modulaire, natuurrijke en inspirerende leeromgeving

Ieder kind is nieuwsgierig en wil leren. Een omgeving die dit stimuleert en faciliteert bevordert 
dit. Daarom zul je bij Heel-Wijs geen schoolgebouw met alleen maar klaslokalen aantreffen. 
Integendeel. Wij bieden een ruimte die keer op keer opnieuw ingericht kan worden. Heeft een 
kind een idee voor de inrichting? Dan zal hij zijn medeleerlingen moeten overtuigen en samen 
aan de slag moeten. 
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5. DE COACHES

5.1 Inspirerende coaches

Die term past beter bij onze leerkrachten. Wij geloven er namelijk in dat onze leerlingen 
begeleiders nodig hebben in hun onderzoekend leren tocht. Wij zoeken geen mensen die als 
autoriteit voor de klas willen staan. Onze kinderen gaan namelijk zeker van de stoelen 
afkomen! Nee, wij zoeken inspirerende coaches die onze kinderen helpen bij het faciliteren van 
hun eigen leertraject. Want wij geloven erin dat nieuwsgierigheid en zelf ontdekken, leren met 
vallen en opstaan, het échte leren is. Geen geplaveide weg, maar een weg met hordes, boch-
ten en bergen. Kennis stampen is voor sommigen leuk, maar door zelf ontdekken, ervaren en 
beleven beklijft het pas echt. En tegenwoordig zit veel kennis al in een telefoon of is online te 
vinden. Het wordt juist veel belangrijker om te kunnen omgaan met al die informatie, het te 
kunnen analyseren, ordenen en te combineren met intuïtie en gezond verstand. 
Elke dag is er minimaal 1 geschoolde (PABO) leerkracht aanwezig.

Aanreiken van stof
Daar moet je als coach wel tegenkunnen. Want je bent niet bezig met (bijna) gelijke stof voor 
iedereen. Je zult juist meer bezig zijn met het vinden van stof dat past bij de behoefte van het 
kind. Geijkte leerkrachten vanuit de PABO staat dan ook niet per definitie gelijk aan 
coaches van Heel-Wijs. Diversiteit is het sleutelwoord. Net zoals de kinderen hun eigen 
talenten mogen ontdekken mogen ze leren van mensen met verschillende talenten en werk-
wijzen. Mensen die interessante ervaringen hebben of iets niet alledaags doen. Mensen die 
fascineren. Mensen die dingen anders doen: die misschien als apart worden aangeduid. Zij-in-
stromers zijn dan ook meer dan welkom. 

Tijdsbesteding docenten: Inspiratie en creatie
Een nader te bepalen deel van de tijd zullen de coaches vrijgeroosterd worden om 
inspiratie op te doen, op interessante excursies te gaan of projecten op te zetten.

Zorggerelateerde coaches
Naast deze coaches zal er binnen het team ook een focus liggen op zorggerelateerde 
coaches, denk hierbij aan coaches uit de gezondheidshoek (orthomoleculair
voedingsdeskundigen, kindercoaches, e.d.) om onze kinderen te laten groeien naar optimale 
vitaliteit.

Trainingen
Onderzoekend leren vraagt een andere manier van lesgeven. Sommige coaches zullen hier 
direct al mee kunnen lezen en schrijven. Anderen zullen nog ‘terug in de schoolbanken’ 
moeten. Om zich deze stof eigen te maken en te kunnen integreren in hun werkwijze zal Heel-
Wijs zorgen voor passende, korte en daadkrachtige bijscholingen op onze eigen Heel-Wijs 
Academy. Waar elke coach doorheen gaat alvorens hij/zij aan de slag gaat. Maar ook 
bijscholingssessies worden door onze eigen Academy verzorgd.
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“EEN STUDENT IS GEEN 
CONTAINER DIE JE MOET 

VULLEN, 
MAAR EEN FAKKEL DIE JE MOET 

AANSTEKEN”

EINSTEIN

ZZP-basis
Heel-Wijs kiest er bewust voor om te werken met een combi van mensen in vaste dienst en  
ZZP-ers.

Waarom is werken bij Heel-Wijs leuk? En voorkomt het een hoog ziekteverzuim?
Werken bij Heel-Wijs is ontzettend leuk omdat geen dag hetzelfde is. We zitten niet vast aan 
een strakke, vastomlijnde structuur. We werken niet toe naar toetsmomenten. Er is minima-
le administratie. De uitdagingen van alledag maken dat we mogen improviseren. De leer- en 
levensvragen van de leerlingen zijn leidend. Dat vraagt een grote flexibiliteit en inzet van de 
eigen talenten om de leerlingen te kunnen begeleiden/coachen. En als je genoeg van je eigen 
talenten kunt inzetten, een inspirerende en positieve werkomgeving hebt en ook nog werkt 
aan je eigen welzijn en gezondheid, dan voorkomt dit (langdurig) ziekteverzuim. 

> POSITIEVE ENERGIE, > ENTHOUSIASME > ZELFBEWUST > 
AUTONOOM > INSPIREND > BETROKKEN > VERBINDEND > 
AVONTUURLIJK > GEDREVEN
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6. DE LEERLINGEN

6.1 Voor wie is Heel-Wijs?
Zie jij jouw kind groeien in een inspirerende omgeving? En met behulp van coaches werken 
aan de eigen leervraag en levenslessen? Wil je voor jouw kind de focus leggen op zowel het 
hoofd als op de handen en het hart? Sta jij achter het leerconcept ‘ontdekkend leren’? Geloof 
je erin dat jouw kind alles leert op zijn of haar eigen tijd? Vind je kleinschaligheid fijn? Geloof je 
er ook in dat naast een goede leeromgeving een goede gezondheid en welzijn ervoor zorgen 
dat jouw kind optimaal groeit? Wil jij als ouder zelf graag betrokken zijn bij de leer-, leef- en 
zorgomgeving door inzet van jouw kwaliteiten en talenten? 

Dan is Heel-Wijs de juiste plek!

De doelgroep
De doelgroep van Heel-Wijs bestaat uit 0-21 jarigen. Er is bewust gekozen voor een doorlo-
pende leerlijn inclusief voor- en naschoolse opvang, en een kindcentrum voor 0-3 jarigen. Met 
deze ‘one stop shop’ is het voor ouders en kinderen eén keer wennen, één keer thuiskomen. 
Ouders voelen zich vaak taxichauffeur als het gaat om het brengen en halen van hun kinderen 
van verschillende leeftijden en met verschillende behoeften. Bij Heel-Wijs zit alles op één loca-
tie of op loopafstand van elkaar.

Doordat kinderen van verschillende leeftijden door elkaar zitten, kunnen ze elkaar ondersteu-
nen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Ook is leren niet leeftijd-gebonden, maar ont-
wikkelingsgebonden: namelijk wanneer het kind er aan toe is. Dit heeft te maken met de her-
senrijpheid en is voor elk individu anders.

6.2 Aanmeldprocedure
Je komt niet zo maar op Heel-Wijs. Dat klinkt misschien arrogant. Maar wij geloven erin dat 
Heel-Wijs een bewuste keuze moet zijn. Een bewuste keuze van zowel ouder als kind. We 
streven naar het realiseren van een nieuw leer-, leef- en zorgconcept. Als de ‘input’ al afge-
zwakt wordt dan wordt het resultaat dat ook. Wij willen betrokken ouders, die samen met de 
coaches Heel-Wijs maken tot wat we nu voor ogen hebben. Daarom geldt er een ‘flinke’ aan-
meldprocedure:  

1. Intentieverklaring: de ouders tekenen deze verklaring.

2. Eerste kennismakingsgesprek
In dit korte gesprek met alle ouders of verzorgers en kinderen is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. Ook kunnen wensen kenbaar gemaakt worden en krijgt het gezin een rondleiding. 
We bekijken of de wensen en behoeften van ouders en kind(eren) matchen met de mogelijk-
heden binnen en de visie van onze school.

3. Tweede kennismakingsgesprek
Vindt het eerste kennismakingsgesprek met niet alle ouders of verzorgers plaats? Of zonder de 
aanwezigheid van de kinderen? Dan vindt er een tweede kennismakingsgesprek plaats met de 
missende gezinsleden. Wij vinden het namelijk zeer belangrijk om alle ouders of verzorgers en 
kinderen gezien en gesproken te hebben voordat we de procedure verder vervolgen.
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4. Vragenlijst
Willen beide partijen doorgaan met de intakeprocedure? Dan sturen we per e-mail een 
vragenlijst. Het gezin vult deze gezamenlijk in en mailt de lijst terug aan ons. Als bijlage 
wordt ook de ouderbijdragetabel meegestuurd.
Na ontvangst van de vragenlijst nemen we binnen een week contact op met de ouders of 
verzorgers. We plannen dan een verdiepend kennismakingsgesprek in.

5. Hart & Ziel gesprek
Tijdens dit gesprek is er gelegenheid voor het stellen van vragen van beide kanten. Bij-
voorbeeld naar aanleiding van de kennismaking, over het vragenformulier, na het be-
studeren van de website en van documenten. We nemen de tijd om de laatste twijfels, 
onzekerheden en struikelblokken te bespreken. Eerlijkheid, openheid en wederzijds 
vertrouwen zijn noodzakelijk om een weloverwogen beslissing te nemen.

6. Proefdraaien
In overleg plannen we een proefweek in. In deze week zal het kind drie dagen volledig 
meedraaien binnen onze school. Na afloop bespreekt het team deze week na. De uit-
komst van dit gesprek bespreken we weer met de ouders, waarna we een uiteindelijke 
beslissing nemen met een eventuele plaatsing als resultaat.

7. Inschrijven
Dan is de daadwerkelijke inschrijving daar! We starten de inschrijfprocedure met de 
intake. Hierin bespreken we zaken als de overdracht vanuit de vorige school, de ouder-
bijdrage en het tekenen van het contract. Ook stemmen we de officiële startdatum met 
elkaar af.

6.3 Passend onderwijs
Als het gaat om passend onderwijs wil Heel-Wijs met name inzetten op afstandson-
derwijs. Ontdekkend leren kent immers geen grenzen! We hoeven er geen lans voor te 
breken dat je Engels waarschijnlijk beter leert in Engeland en dat je culturen beter kunt 
ontdekken als je er middenin staat. De wereld heeft zoveel meer te bieden dan het ver-
trouwde wereldje om je heen. Veel ouders zouden ontzettend graag hun kinderen 
langere tijd meer van de wereld laten zien, maar dat is in het huidige systeem vrijwel 
onmogelijk. Heel-Wijs wil dan ook inzetten op een goed leerlingvolgsysteem en midde-
len om op afstand onderwijs te kunnen bieden. Deze middelen kunnen niet alleen 
ingezet worden voor onze wereldreizigers, maar biedt ook passend onderwijs voor 
kinderen die door bijvoorbeeld een chronische ziekte langere tijd in het ziekenhuis 
moeten verblijven.
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6.4 Onderwijsintegratie
Het stichten van een particuliere school brengt het risico met zich mee dat de schoolpopulatie 
geen doorsnee gaat zijn van de huidige maatschappij. Dit wordt mede veroorzaakt door de 
gevraagde eigen bijdrage per kind. Wij begrijpen dat dit voor sommige ouders een (grote) bar-
rière is. Toch willen we de eigen bijdrage in stand houden, 
enerzijds om de bekostiging voor elkaar te krijgen, anderzijds om Heel-Wijs een bewuste 
keuze te laten zijn. Om toch ouders en kinderen met een beperkte beurs toegang te verschaf-
fen tot Heel-Wijs, willen we jaarlijks twee kinderen de mogelijkheid bieden om kosteloos in 
te stromen. We vragen deze ouders en kinderen om een duidelijke motivatie. We bekijken of 
particuliere investeerders / stichtingen deze gelden willen bekostigen, zodat de begroting van 
Heel-Wijs sluitend blijft.

6.5 Kinderen met speciale eigenschappen
Heel-Wijs staat open voor kinderen met ‘speciale’ eigenschappen zoals syndroom van Down, 
hoogbegaafdheid, ADHD, Asperger e.d. Ieder kind is anders. Deze kinderen zitten soms ook op 
een reguliere basisschool. Ook bij Heel-Wijs zijn zij welkom.

Kijken naar het kind zelf is onderdeel van het aannamebeleid. Van tevoren gaan we altijd met 
de ouders in gesprek. Hierbij bespreken we of het kind individuele begeleiding nodig heeft, of 
wij die begeleiding kunnen bieden en of er specialisatie nodig is. Op basis daarvan nemen we 
samen met de ouders een besluit. 
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7. MONITOREN

“ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT 
GROEIT

ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT
VOED JE OOK.”  

7.1 Monitoring door HBO of universiteit
Een externe groep leerlingen van een HBO of universiteit gaat de kinderen op Heel-Wijs 
monitoren. Waarin we verwachten dat het een grote positieve verandering op het leer-
gedragsvermogen en vitaliteit laat zien. Door een goede monitoring worden resultaten 
inzichtelijk gemaakt. De precieze inhoud van de monitoring krijgen we binnenkort meer inzicht in. 
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8. VISIE OP TOETSING

8.1 Visie op toetsing
Toetsing heeft binnen het onderwijs een prominente plaats, waar vanuit het ver-
schillende belangrijke functies vervult. Binnen Heel-Wijs zijn we bewust bezig met 
het denken over en vormgeven van toetsing. Hieronder onze visie op toetsing, 
uitgewerkt volgens de Golden Circle (Sinek, 2009): waarom toetsen, wat is toet-
sen en hoe toetsen we.
Dit hebben we in samenwerking met Buurtcollege Agora gedaan. Zij hebben een 
tool (app) ontwikkeld en hebben ons toegezegd dat wij hiervan gebruiken 
mogen maken. Deze tool in voor hun gericht op VO, maar zal voor ons ook 
ingericht worden voor het kinderdagverblijf stuk en het primair onderwijs stuk.
Wij kunnen dit zelf vormgeven naar onze wensen en doelgroep. 
We gebruiken hieronder de uitleg over de visie op toetsing met toestemming van 
Agora Buurtcollege.

8.2 Waarom willen we toetsen?
Toetsing vormt de brug tussen didactiek en leren (Cronbach, 1971). Toetsing is 
dus een manier om de ontwikkeling van leerlingen in beeld te brengen en te on-
dersteunen. Toetsing heeft daarbij drie functies: een lerende functie, beslisfunctie 
en evaluatiefunctie (Schilt-Mol, 2021).

De lerende functie gaat over het feit dat toetsing helpt om leerlingen te komen 
tot dieper leren: door bewust aan producten of handelingen te werken, hierop 
feedback te ontvangen en het geleerde te herhalen, ontwikkelen leerlingen zich. 

De beslisfunctie gaat over het feit dat toetsing coaches én leerlingen inzicht 
geeft in de ontwikkeling van leerlingen en dat er op basis van dat inzicht bewuste 
(‘evidence-informed’) beslissingen worden gemaakt om nieuwe kennis, vaardig-
heden of attitudes aan te leren of meer eigen te maken. 

De evaluatiefunctie gaat over het feit dat toetsing helpt om het onderwijs te eva-
lueren: het helpt coaches om zowel bij het vormgeven van individuele leerproces 
van leerlingen als het gezamenlijk vormgeven van het onderwijs op school.

8.3 Wat verstaan wij onder toetsen?
Toetsen zijn handelingen en producten die leerlingen verrichten en maken om 
aan te tonen in hoeverre zij kennis, vaardigheden en attitude eigen hebben ge-
maakt. Binnen Heel-Wijs verstaan wij hieronder alle betekenisvolle momenten: 
momenten die opvallen en rijk genoeg zijn om informatie te bieden over de leer-
ling. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over een presentatie die wordt gegeven 
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of een product dat wordt gemaakt, maar ook een reflectiegesprek met de coach 
of een moment van samenwerken met een andere leerling. Leren is een doorlo-
pend proces en geen momentopname. Als Heel-Wijs willen we dat leren zicht-
baar maken en duiden, om zo samen met leerlingen doorlopend te kijken waar 
zij staan en naartoe werken.

8.4 Hoe geven we toetsing vorm?
Ontwikkeling zichtbaar maken
Op Heel-Wijs leert ieder leerling op zijn of haar manier. Dit doen zij door binnen 
de leercommunity aan challenges (leer-/studievragen) te werken, waarbij nieuws-
gierigheid en leergierigheid leidend zijn. De leerlingen worden begeleid door 
coaches en vakexperts, die enthousiasmeren, vragen stellen, stimuleren, inspire-
ren en feedback geven, op zowel inhoudelijk als persoonlijke vlak. Zo richten we 
ons op ontwikkelingsgericht onderwijs met veel formatief handelingen en zonder 
summatieve beoordelingen. De continue ontwikkeling vormt de basis waarop 
beslissingen worden genomen. Om dit vorm te geven maken we gebruik van 
de inzichten van het concept ‘programmatisch toetsen’ (Baartman, Schilt-Mol & 
Vleuten, 2020) uit het hoger onderwijs.

Om de ontwikkeling voor leerlingen en coaches inzichtelijk te maken leggen we 
betekenisvolle momenten vast. Dit zijn moment die leerlingen, coaches of vakex-
perts als opvallend belangrijk zien, zoals een moment uit een coachgesprek, situ-
atie in een groep, doorbraak in een challenge of gebeurtenis tijdens een inspira-
tiesessie. Deze momenten zijn supertoffe informatie punten (stippen): ze vormen 
de data die de ontwikkeling zichtbaar maken. 

Op basis van de stippen kunnen leerlingen, in samenspraak met hun coach, 
vakexperts (en ouders), stappen zetten in hun ontwikkeling. Zo kan data inzichte-
lijk maken waar een leerling erg goed in is, erg door gemotiveerd wordt of juist 
nog in kan groeien. Zo vormt de data de basis om beslissingen te nemen over de 
ontwikkeling. Gekeken vanuit loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling: wat zien we 
dan bijvoorbeeld in de data? En als het gaat om het toewerken naar een examen-
niveau, wat zien we dan?

8.5 Ontwikkeling duiden
Om de ontwikkeling (data) te duiden maken we gebruik van twee facetten. 
Allereerst gebruiken we de perspectieven (Janssen, 2017) en daaraan verbonden 
zijn de kerndoelen/eindtermen. Ten tweede gebruiken we het model van 
Psychologisch Welbevinden van Carol Ryff (1989). De perspectieven zijn 20 
‘brillen’ waardoor je kunt kijken om je te verdiepen in een vraagstuk, bijvoorbeeld 
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bij het werken aan een challenge. Voorbeelden zijn de biologisch perspectief,
technologisch perspectief en psychologisch perspectief. Achter deze perspec-
tieven zitten algemene vragen, zoals: ‘hoe is het geëvolueerd?’ en ‘wat betekent 
dit voor je?’. Daarnaast zitten er meer specifieke vragen achter, gebaseerd op de 
kerndoelen en eindtermen, zoals: ‘in welke tijdvak speelt dit zich af en hoe herken 
je dit?’ en ‘hoe zou je daarop respectvol kunnen reageren?’. Dit zijn bijvoorbeeld 
vragen die rechtstreeks afkomstig zijn van de kerndoelen: kernvragen. De vragen 
geven richting aan- en dicteren datgene wat leerlingen moeten kennen en 
kunnen. 

Om daarbij voldoende ruimte te bieden aan verwondering en nieuwsgierigheid 
leren nieuwe leerlingen in de eerste instantie te kijken vanuit de perspectieven en 
worden de achterliggen kernvragen en de implicaties daarvan voor hun niveau 
pas gaandeweg geïntroduceerd, als leerlingen daar aan toe zijn.

Het model van Psychologisch welbevinden kan worden omschreven als ‘een 
proces van zelfrealisatie’: het algemene streven van een persoon om het eigen 
potentieel te realiseren. Om daartoe te komen zijn zes dimensies van belang, zo 
blijkt uit herhaaldelijk onderzoek (Ryff, 1989): zelfacceptatie, positieve relaties 
met anderen, autonomie, grip op de omgeving, doel in het leven en persoon-
lijke groei. Binnen Heel-Wijs vinden we het belangrijk om met leerlingen, naast 
de perspectieven, ook stil te staan bij hun meer algemene ontwikkeling, omdat 
zij bewust stilstaan en leren te blijven staan bij hun welzijn. Daarom is de keuze 
gemaakt om, naast meer vakinhoudelijk, ook doorlopend bewust stil te staan bij 
het welbevinden.

8.6 Ontwikkeling stimuleren
De stippen gaan steeds over één of meer perspectieven (kerndoelen/eindtermen) 
en/of dimensies. Zo wordt doorlopend zichtbaar hoe leerlingen werken aan 
zowel hun kwalificatie, socialisatie als subjectivering (Biesta, 2012). We streven 
daarbij concreet naar het hebben van een goed welbevinden door de leerling én 
het zich naar eigen wens breed en diep kunnen ontwikkelen. 
Als Heel-Wijs bieden we daarom een breed aanbod aan inspiratiesessies en 
andere activiteiten en helpen we leerlingen om te komen tot rijke challenges. We 
vinden het daarbij belangrijk om leerlingen kennis te laten maken met de 20 
verschillende perspectieven, zodat zij steeds beter ervaren waar zij goed of min-
der goed in zijn en wat zij leuk of minder leuk vinden. De data helpt zo leerlingen 
en hun coaches dagelijks om samen de ontwikkeling van leerlingen vorm te ge-
ven. Meer concreet leggen leerlingen, coaches en vakexperts stippen vast in een 
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digitale applicatie, waarbij zij kunnen aangeven onder welke perspectieven en/of 
dimensies de stip valt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een foto of video, maar ook 
een omschrijving, of een combinatie daarvan. Uitgaande van betekenisvolle, rijke 
leermomenten hanteren we daarbij een richtlijn van 3 datapunten per week. Dit 
geeft voldoende informatie en tegelijkertijd ruimte om feedback te verwerken: 
leerruimte. De data kan doorlopend worden geraadpleegd, maar leerlingen staan 
in ieder geval één keer per drie weken samen met hun coach bewust stil bij de 
dan aanwezige data.

Tijdens deze ‘low-stake’ gesprekken kijken zij samen naar de ontwikkeling van de 
afgelopen periode en de toekomstige weken. Tijdens dit gesprek kan er bijvoor-
beeld worden gesproken over de omgang met andere leerlingen, de zelfstandig-
heid, het zelfbeeld of welke perspectieven zijn aangesproken.

Naast deze ‘low-stake’ gesprekken, zijn er periodiek ‘medium-stake’ gesprekken: 
voortgangsgesprekken waarin de leerlingen, coach, vakexpert en eventueel ou-
ders kijken waar leerlingen staan in hun ontwikkeling. Ze kijken naar de verschil-
lende perspectieven oftewel kerndoelen/eindtermen en welke stappen wenselijk 
zijn om richting een bepaald examenniveau toe te werken. 
Tot slot zijn er ‘highstake’ gesprekken: momenten waarop definitief wordt 
vastgesteld of je kunt beginnen aan het eindexamenprogramma van één of meer 
vakken of een bepaald niveau. Ook bij high-stakes geldt dat de ontwikkeling van 
de leerlingen leidend is: de beslissing kan op ieder moment plaatsvinden, reke-
ning houdende met het leerjaar waarin de leerling zich bevindt.
Op deze manier wordt er binnen Heel-Wijs middels betekenisvolle momenten 
toegewerkt naar ontwikkelingsgericht onderwijs.

Model van psychologisch welbevinden
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De rechtsvorm van Heel-Wijs is een stichting en heeft de volgende uitgangs-
punten: 

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door baten voortgekomen uit 
de door Heel-Wijs ontplooide activiteiten; subsidies en/of fondsenwerving en/of 
crowdfunding; donaties en giften; schenkingen en legaten en overige verkrijgin-
gen en baten.

2. Beheer van het vermogen ligt bij het bestuur van Heel-Wijs. Geen van de 
bestuursleden kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het 
zijn eigen vermogen. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijker-
wijs nodig is voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve 
van de doelstellingen. Besteding van middelen betreft huisvesting, salariering van 
leerkrachten, begeleiders en coaches en de aanschaf van leermiddelen- en 
programma’s.

3. Het bestuur bestaat uit drie leden. Aan de bestuurders kan geen beloning 
worden toegekend; kosten worden verboed op vertoon van bewijsstukken 
(bijvoorbeeld reiskosten).

9. BESTUUR EN STICHTING
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