
 
 

 
Probleemstelling  
 
‘Er is een probleem met ons aannamebeleid. We weten dat leerlingen met een 
concentratieprobleem het moeilijk krijgen bij 5M. Toch laten we ieder jaar meer leerlingen 
met een concentratieprobleem toe. Wat kunnen we hieraan doen?’ 
De vragen die in eerste instantie hieruit voortvloeien… 
 

 Wat is de huidige problematiek?  

 Hoe gaan we hier nu mee om? 

 Zijn er ook succesverhalen?  

 Wat zouden we er aan kunnen doen? 
 
Voor wie is dit vooral een probleem? 

- Leerlingen die vastlopen binnen 5M 
- Overige leerlingen in de klas  
- Coaches 

 
Einddoel 
Inzicht krijgen in omvang van problematiek en mogelijke oplossingen aandragen 
 
Bronnen 

- Literatuur concentratieproblemen 
- Coaches 
- 5M leerlingen met concentratieproblemen 
- Oud-leerlingen 5M met concentratieproblemen die het wel is gelukt binnen 5M  

 
Onderzoeksvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdspad onderzoek   

Oktober - Scherpstellen onderzoeksvraag 
- Verkenning probleem (omvang) 

November - Informatie verzamelen  

December - Analyseren / verwerken van resultaten  
- Conclusie  
- Aanbevelingen  

Januari - Voortgang voor het nieuwe schooljaar bewaken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In hoeverre lukt het leerlingen 5M met een concentratieprobleem te slagen binnen 5M en 
welke tools zouden we leerlingen kunnen bieden voor de leerlingen die hier tegenaan 
lopen?  
 
 



 
 

 
Aannamebeleid 5M 
 
5M Anders Leren is een bijzondere onderwijsvorm waarbij we van leerlingen ten opzichte 
van het reguliere onderwijs veel meer zelfstandigheid vragen. Omdat 5M erg anders is als 
het reguliere onderwijs streven we ernaar 5M zo realistisch mogelijk te presenteren aan de 
geïnteresseerden. Hiervoor hebben wij een aantal mogelijkheden:   
 

 Inloopochtend 
Je kunt - zonder afspraak - met je ouders bij 5M 'Anders Leren' langskomen. 

 

 Meewerkdag  

Je werkt mee aan 5M 'Anders Leren'. Een hele dag volg je het programma van een 
eerste klas. Dat doe je met maximaal twee andere leerlingen uit groep 8 Na een 
meewerkdag is er altijd een evaluatiegesprek met leerling over hoe de middag is 
verlopen. Hiervan worden notities gemaakt.  
 

 Leerlingverkenmiddag 
Tijdens deze middag volg je een lesprogramma dat lijkt op een schooldag binnen 5M 
'Anders Leren'. Dat doe je samen met andere leerlingen uit groep 8.  

 

 Ouderverkenavond 
Gericht op ouders. Ouders maken deze avond kennis met de methode van 5M 
'Anders Leren'.  

 

 5M zelfscan  
Indien een leerling zich wil aanmelden voor 5M moet een leerling altijd een zelfscan 
maken. Deze zelfscan maakt inzichtelijk of een leerling past bij 5M of niet. De 
zelfscan moet ondertekend worden door de basisschoolleerkracht en is een verplicht 
document bij de aanmelding.  

 
Na aanmelding wordt bekeken of een leerling volgens de zelfscan past bij 5M en heeft 
deelgenomen aan een van bovenstaande activiteiten. Ook volgt er bij de warme overdracht 
met basisschool een gesprek over de keuze van 5M en in hoeverre dit past bij de leerling.  
 
Bij twijfels over overname volgen er extra gesprekken. In deze gesprekken met teamleider, 
leshuisdirecteur, ouders en leerling wordt er nogmaals aangegeven wat we bij 5M van 
leerlingen verwachten. Er worden aanvullende vragen gesteld over de twijfels die er nog zijn 
over geschiktheid. Na dit gesprek beslist afdelingsleiding of leerling geplaatst kan worden. In 
de praktijk kan dit betekenen dat een leerling met een concentratieprobleem of een leerling 
waarvan de basisschoolleerkracht aangeeft dat de leerling binnen het reguliere onderwijs 
wellicht beter zou functioneren de afdelingsleiding toch besluit de leerling aan te nemen. 
Dit heeft te maken met het feit dat sommige basisschoolleerkrachten geen goed beeld 
hebben van 5M en de verwachtingen hierbij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Huidige problematiek 5M   
 
Waar lopen de leerkrachten binnen 5M met het huidige aannamebeleid tegen aan? Voor het 
beantwoorden van deze vraag is gebruik gemaakt van de expertise van een werkgroep. 
Leden van de werkgroep zijn ervaren leerkrachten binnen 5M die goed zicht hebben op de 
huidige situatie.  
 
 
PROBLEMATIEK BINNEN 5M  
De 5M onderwijsvorm is gericht op enige mate van zelfstandigheid. De geboden vrijheid past 
niet bij de leerling en de coach kan niet voldoende sturing geven in de huidige 
onderwijsvorm. Aansluitend zijn er ook geen uren beschikbaar voor coaches om deze 
leerlingen de nodige aandacht te geven. Bijvoorbeeld 1 op 1 begeleiding en uren voor 
bijvoorbeeld plannen en organiseren. Wellicht neemt het concreet waarneembaar gedrag 
van leerlingen zoals hieronder beschreven ook toe door het gebrek aan goede begeleiding? 
 
Onduidelijkheid binnen het team welke vaardigheden een vereiste zijn binnen 5M. Nu lijken 
de 5 ontwikkeltrappen allen even zwaar te wegen. Wellicht moet er nog een kritisch gekeken 
worden naar de 5M scan, en teambreed een duidelijk profiel van een leerling voor ogen 
hebben.  
 
Oorzakelijke reden zijn niet altijd duidelijk; zijn de leerlingen op hun plek of hebben 
wij als team steken laten vallen? In het een probleem dat te maken heeft met aannamebeleid 
of het wellicht teveel bieden van kansen, is er te weinig uitdaging of dagen ze zichzelf te 
weinig uit?  
 
Onduidelijkheden binnen het team over welke kaders er gebodenmoeten worden. Dit sluit 
aan bij het thema afspraken en regels. Wellicht is het ook nodig om kritisch te kijken naar de 
huidige onderwijsvorm; welke leerlingen willen we binnen halen? Welke onderwijsvorm past 
hierbij? Dit is een breder onderwerp wat eerder aan bod is gekomen, nl; de leerlingen die wij 
binnen krijgen zijn veranderd? Vraag is of dit erg is? Moeten we ook niet kijken naar de 
onderwijsvorm. 
  
 
 
CONCREET WAARNEEMBAAR GEDRAG 

- (algemeen) leerlingen die verschillende vaardigheden niet hebben en/of willen 

beheersen.  

- Concentratieproblemen; komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes; 

- Gebrek aan zelfdiscipline; 

- Het ontbreken van overzicht/ goede planning, waardoor het werk niet op tijd af is; 

- Wandelgedrag; 

- Gebrek aan motivatie; 

- Niet goed kunnen reflecteren; 

- Overvraagd worden: dit geldt zowel voor de leerling als voor de coach. 

- Samenwerken wordt door een aantal leerlingen niet toegepast  

- Zeer introverte kinderen; geen verbale vaardigheden bijvoorbeeld bij 

reflecteren/presenteren  

 
 
 
 



 
 

Slagen bij 5M? 
 
 
Wat verwachten wij van ouders 
Interesse in wat het kind doet binnen de 5M structuur. 
Ondersteunen bij het plannen. 
Ondersteunen bij het thuis- en leerwerk. 
Ondersteunen bij ordenen van informatie en opgegeven lesstof. 
Vragen stellen aan de coach- en vakexpert. 
Vertrouwen in het kind. 
Ondersteuning bij de organisatie van de schoolspullen. Denk hierbij aan schoolmappen en 
hulp bij tas inpakken. 
Op de hoogte zijn van werkwijze en denkwijze van 5M.  
 
 
Wat verwachten wij van leerlingen 
Leergierigheid, interesse. (open houding vanuit de leerling zelf) 
Doorzetten bij desinteresse. 
Zelfstandigheid. (verantwoordelijkheid nemen voor je taken, werk en studiehouding, planning 
etc.) 
Focus en concentratie. (zelfstandig werken) 
Planvaardigheden. 
Leuk vinden om (te leren) samen te werken. 
Open leerhouding. Open staan voor feedback, willen groeien. (met de coach), wil om zelf op 
zoek te gaan naar oplossingen voor problemen of om mee te gaan in aangedragen  
oplossingen.  
Materialen overzichtelijk kunnen organiseren. 
Reflecteervermogen 
Pro-actief gedrag 
 
 
Wat bieden wij 
Handvatten aanreiken om te plannen. 
Handvatten bij leren leren. 
Individuele coachgesprekken 
Instrumenten om vaardigheden te ontwikkelen. Denk hierbij aan reflecteren en 
samenwerken,  
Vakleerkrachten die meer doen dan vakkennis overbrengen. Denk hierbij aan coachen en 
aandacht geven voor leervaardigheden. 
Handvatten om de materialen te organiseren. 
Plek om fouten te maken maar ook van je fouten te leren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conclusie  
 
 
We zijn gestart met de vraag hoe we het aannameproces zo kunnen inrichten dat we beter in 
staat zijn de leerling die niet binnen 5M past te filteren. 
Na verkenning van het probleem en het in kaart brengen van het aannameproces op dit 
moment komen daar de volgende verbeteracties uit voort: 
 

- Een heldere boodschap als team over wat we kunnen bieden bij 5M en de 
verwachtingen die we bij 5M hebben van ouders en leerlingen. 
(deze punten zijn uitgewerkt door denktank en worden met team tijdens teamoverleg 
5dec. besproken) 

- Het advies van basisschool zwaarder meewegen.  
- Een voorlichting voor basisschooldocenten over 5M. 
- De inschrijving van 5M leerlingen door 5M docenten laten plaatsvinden (onderzoeken 

hoe we dit zouden kunnen aanpakken)  
- Coaching is belangrijk, de leerlingen die slagen binnen 5M met 

concentratieproblemen kunnen dit dankzij de goede coaching die mogelijk is 
geweest. 

 


