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De nieuwste inzichten van prof. dr. Spencer Kagan 

over het benutten van breinresearch bij (coöperatief) leren. 

NBC, Nieuwegein 

Inschrijven: www.kagan-experience.nl

http://www.kagan-experience.nl


Vandaag geleerd, morgen toegepast
Leerlingen willen, praten, bewegen, samenwerken. Met de structuren die prof. dr. spencer Kagan ontwikkelde wordt samen-
werken zo gestructureerd dat het meer oplevert dan individueel werken. Leerlingen mogen praten, bewegen en samen-
werken. Het positieve effect van het werken met Kagan Structuren is in talloze studies bewezen.

Nu gaat prof. dr. Spencer Kagan een stap verder
Hij integreert de wetenschap van het brein in de dagelijkse lespraktijk. Tientallen tools maken je leerklimaat nog 
sterker. Leraren en leerlingen profiteren daarvan. De Kagan Experience biedt je kennis over het brein en laat je ervaren 
waarop je brein reageert. En je krijgt tientallen tools om je onderwijs breinvriendelijk te maken. 
Nog steeds op prof. dr. Kagan’s unieke, interactieve en coöperatieve wijze. 

Voor wie
Dit congres is interessant voor en afgestemd op directeuren, leidinggevenden, leraren/docenten en intern 
begeleiders en coördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs, MBO en HBO. 
Overal waar je leerlingen leest, gaat het ook over studenten. En waar je leraren leest, bedoelen we ook docenten.

Engels
De keynote en masterclass van prof. dr. Kagan  en de bijdrage van dr. Jackie Minor zijn in het Engels. De overige sessies 
in het keuzeprogramma worden verzorgd door Nederlandse trainers. 

6 principes en tientallen tools om nog beter aan te 
sluiten bij hoe leerlingen leren



Prof. dr. Spencer Kagan
Prof. dr. Spencer Kagan is een international vermaard onderzoeker, spreker en 
schrijver van meer dan 100 boeken en vele wetenschappelijke artikelen. 
Hij heeft belangrijke uitgaven geschreven over een vijftal gebieden: coöperatief 
leren, meervoudige intelligentie, klassenmanagement, gedragsmanagement en 
energizers. Zijn boeken zijn in veel talen verschenen. 

Zijn strategieën zijn onderdeel van het curriculum voor leraren-opleidingen in veel 
landen. Hij gaf eerder al lezingen en workshops in meer dan 30 landen.

Prof. dr. Kagan ontwikkelde het idee voor werken met structuren; coöperatieve, 
breinvriendelijke en op effectieve interactie gerichte structuren die in scholen over 
de hele wereld worden gebruikt.

Dr. Jackie Minor
Dr. Jackie Minor heeft een belangrijke positie bij Kagan Professional Development. 

Ze heeft jarenlange ervaring  in het onderwijs. En werkt sinds 18 jaar als trainer voor 
Kagan. Haar brede  kennis, ervaring, enthousiasme en passie zijn duidelijk merkbaar 

in haar trainingen. Recent heeft ze haar focus gelegd op het ondersteunen van 
bestuurders en het begeleiden van implementatieprocessen

 met training, coaching en monitoring.



12.45 - 13.45 u Lunch

15.30 u  Borrel

15.00 - 15.30 u Plenaire afsluiting

13.45 - 15.00 u Keuzeprogramma: sessieronde 2

11.15 - 12.45 u Keuzeprogramma; sessieronde 1

10.45 - 11.15 u Pauze

09.45 - 10.45 u Keynote van Spencer  

09.30 - 09.45 u Inleiding

08.30 - 09.30 u Ontvangst/inloop

Programma 13 april 2018



“Het Brein gaat ons verstand te boven”

In zijn keynote laat prof. dr. Spencer Kagan je ervaren hoe breinvriendelijke, coöperatieve structuren je helpen om je onderwijs 
af te stemmen op hoe de hersenen het beste leren!

Door hersenonderzoek is er steeds meer bekend over de werking van het brein. We weten dat het brein kneedbaar is en 
steeds nieuwe verbindingen maakt. We weten ook dat de hersenen een voorkeur hebben voor bepaalde prikkels en manieren 
van leren. Als we dat als uitgangspunt nemen voor leren en lesgeven kan het leren en lesgeven veel effectiever verlopen. 

In deze keynote leer je meer over wat breinvriendelijk onderwijs is en wat het in je dagelijkse praktijk kan betekenen. Je krijgt 
in deze keynote tips, hersenweetjes en coöperatieve structuren. Het advies van prof. dr. Kagan: kies de tools en structuren die 
passen bij jouw stijl en die van je leerlingen. 

Het resultaat van breinvriendelijk, coöperatief werken: 

1. Leerlingen leren meer en sneller;
2. Nemen meer op en onthouden het beter;
3. Hebben nog meer plezier in het leren;
4. Lesgeven wordt leuker.

De 6 principes van Kagan 
Breinvriendelijk leren

Voeding;
Beter gevoede hersenen

leren efficiënter

Veiligheid;
Veilige hersenen 

denken beter

Sociaal;
Beter leren door sociale  interactie 

en sociale cognitie

Emoties;
Positieve  emoties bevorderen het denk- en 

leervermogen en de creativiteit

Aandacht;
Leerstof die  aandacht krijgt 

wordt beter onthouden

Prikkels;  
De hersenen zoeken en onthouden 

bepaalde prikkels



Keuzeprogramma

Stroom 1

Sessieronde 1

Sessieronde 2

Stroom 2 Stroom 3

Breinvriendelijk onderwijs Kagan Coöperatief Leren
Voor leidinggevenden 
en interne coaches

Breinvriendelijke coöperatieve structuren in de praktijk
Voor VO, MBO en HBO

Masterclass Brein

Door prof. dr. 
Spencer Kagan

Masterclass Kagan 
Coöperatief Leren

Door Kagan’s internationale 
toptrainer dr. Jackie Minor

Hoe scholen Kagan 
Coöperatief Leren 
praktisch organiseren (PO) 

In samenwerking met 
ervaringsdeskundigen

Leiding geven aan het 
proces van Kagan
Coöperatief Leren

Door Kagan’s internationale 
toptrainer dr. Jackie Minor

Breinvriendelijke coöperatieve structuren in de praktijk
Voor het primair onderwijs

1.1A

2.1 2.2 2.3

1.1B

1.3



1.1.A en 1.1.B  Breinvriendelijke coöperatieve structuren in de praktijk
   Door Kagan-trainers van Bazalt, HCO en RPCZ (voertaal Nederlands)

Tijdens deze sessie wordt steeds één van de zes breinprincipes kort plenair geïntroduceerd waarna je onder leiding 
van een ervaren trainer een tool leert om de breinvriendelijke lesprincipes toe te passen.

Na deze interactieve sessie beschik je over tools die een antwoord zijn op vragen zoals:

     Hoe voed ik het brein?

     Hoe creëer ik veiligheid?

     Hoe bevorder ik sociale cognitie en samenwerking?

     Hoe geef ik les met emotie?

     Hoe vang ik de aandacht en houd die vast?

     Hoe geef ik prikkels die de hersenen zoeken en onthouden?

! Deze sessie is gesplitst voor deelnemers uit het primair onderwijs en deelnemers uit het VO, MBO of HBO. De 
inhoud van beide sessies is vergelijkbaar. We kunnen door de splitsing beter rekening houden met 
terminologie, je situatie, en je hebt interactie met collega’s met een vergelijkbare situatie. 

<< terug naar keuzeprogramma



1.3 Leiding geven aan het implementatieproces van Kagan Coöperatief Leren
 Door dr. Jackie Minor (voertaal Engels)

Dr. Jackie Minor heeft een brede ervaring op scholen (zowel elementary, secundary en high schools) 
die Kagan Coöperatief Leren integreren in hun onderwijs. In deze sessie geeft ze een overzicht van wat er allemaal 
komt kijken bij het organiseren van de implementatie en zal ze zes krachtige leiderschapsprincipes belichten.

Leiders met passie brengen hun passie over op collega`s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij de school. 
Goede leiders zijn niet alleen gepassioneerd maar ook zorgzaam en betrokken bij alles en iedereen op hun school. 
Ze creëren focus, denken na over invloedrijke acties voor en tijdens het proces, stellen verwachtingen vast en 
weten hoe ze ervoor kunnen zorgen anderen te ondersteunen. Een implementatieproces gaat ‘niet vanzelf’, deze 
leiderschapsprincipes helpen om de verandering vast te houden. Een interessante sessie waarbij ook hier de 
kracht van Kagan Structuren weer zal blijken. 

Ervaar het zelf!

Schrijf nu in op www.kagan-experience.nl

<< terug naar keuzeprogramma

http://www.kagan-experience.nl


2.1 Masterclass Breinvriendelijk Onderwijs
 Door prof. dr. Spencer Kagan (voertaal Engels)

In deze masterclass gaat prof. dr. Spencer Kagan dieper in op twee van de zes breinpricipes uit de keynote van de 
ochtend: Aandacht en Prikkels.

“Als de aandacht verzwakt doet dat afbreuk aan alles wat we doen. Als de aandacht gericht is, versterkt het 
alles wat we doen”. Prof. dr. Kagan gaat met de deelnemers in interactie over hoe je de aandacht kunt vangen en 
vasthouden. Prof. dr. Kagan biedt 14 tools om de aandacht vast te houden en uiteraard leer je ook structuren om het 
geleerde te verankeren. Wie breinvriendelijk lesgeeft, presenteert de lesstof als prikkels die de hersenen van nature 
zoeken en onthouden. Benieuwd hoe je je eigen lessen zó kunt ontwerpen dat ze prikkelend zijn én de aandacht 
vasthouden. Dan is deze masterclass iets voor jou!

Na het volgen van deze Masterclass:

Je leert door het zelf te ervaren, reflectie en gestructureerde interactie met prof. dr. Kagan en de andere 
deelnemers. 

weet je welke twee verschillende processen nodig zijn om de hersenen van onze leerlingen weer  
volledig alert te maken. 

ken je een aantal tools om de aandacht van leerlingen te vangen en vast te houden. 

ken je Kagan Structuren om de aandacht te focussen en de hersenen te prikkelen.

kun je je leerlingen nieuwe prikkels geven die de hersenen zoeken en onthouden.

weet je hoe  je kunt verrassen en vernieuwen binnen voorspelbaarheid.

<< terug naar keuzeprogramma



2.2 Masterclass Kagan Coöperatief Leren  
 Door Dr. Jackie Minor

Een prachtige volgende stap voor scholen die werken met 
Kagan Coöperatief Leren.

Hoe de Kagan Structuren zorgen voor betekenisvorming

Elke leraar laat zijn leerlingen de lesstof regelmatig 
verwerken door erover te praten, schrijven of tekenen. 
Door een coöperatieve structuur in te zetten hierbij stimu-
leer je de leerlingen om betekenis te geven aan wat ze leren. 
Losse feiten worden snel vergeten. 
Met categoriseringsstructuren kijk je naar samenhang en 
koppel je prikkels aan andere prikkels. Metacognitie, denken 
over denken is ook een manier om ergens betekenis aan te 
geven. Je maakt kennis met structuren die dit stimuleren. 
In deze masterclass leer meer over de soorten structuren, 
waarmee je ook meteen de breinvriendelijke lesprincipes 
toepast. De Kagan Structuren zijn inhoudsvrij, herhaalbaar 
en zorgen voor focus. dat maakt ze zo effectief! 

Na het volgen van deze Masterclass:

2.3 Hoe scholen Kagan Coöperatief 
 Leren praktisch organiseren 

 Case study van een implementatieproces

In deze sessie belichten een directeur en een leraar, die 
tevens coach Kagan Coöperatief Leren is op haar scholen, 
de implementatie van de zeven sleutelprincipes van 
Coöperatief Leren op hun school. Aan de hand van 
praktische voorbeelden nemen ze je mee in hun verhaal.

Je hebt na deze sessie ideeën van twee verschillende 
scholen, waarbij de implementatie op verschillende 
manieren verloopt, je weet waar ze tegenaan zijn gelopen, 
kent hun successen en deelt mee in hun enthousiasme 
voor Kagan Coöperatief Leren.

Twee boeiende praktijkvoorbeelden.

heb je kennis gemaakt met vier soorten Kagan 
Structuren om betekenis aan de lesstof te geven.

leer je weer een aantal nieuwe structuren.
kun je verdieping geven aan Kagan Coöperatief Leren 
op jouw school.

heb je enkele structuren ervaren en kun je nóg  
doelgerichter aan de slag met Kagan Coöperatieve 
Structuren in jouw lessen.

Schrijf nu in op www.kagan-experience.nl

<< terug naar keuzeprogramma

http://www.kagan-experience.nl


Groepen

Voor een team van 6 deelnemers bedraagt je 
investering €1995. 

Kom je met een team van 10 deelnemers, dan 
is je investering € 3250. 

Heb je vragen over deelname als groep? 
Neem contact op met de  congresorganisatie:  

per telefoon (0118 480 899) of 
email (congres@bazaltgroep.nl)

Boeken

 

Locatie

Nieuwegein Business Centre (NBC)
Blokhoeve 1, Nieuwegein.

Er is voldoende parkeergelegenheid. 

Met openbaar vervoer: een sneltram brengt je vanaf 
Utrecht centraal station direct naar Nieuwegein. 

De locatie ligt op loopafstand van de halte.

Deelname

Je investering voor het deelnemen aan de Kagan Experience 
is € 375. Schrijf je in vóór 2 februari 2018, dan ontvang 
je een vroegboekkorting. Je betaalt dan € 350. 

Deze studiedag is gericht op het verwerven en op peil 
houden van kennis en vaardigheden in je (onderwijs)
beroep en daarom vrijgesteld van BTW. 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven op www.kagan-experience.nl.

Bazalt heeft de in het Nederlands 
vertaalde boeken van prof. dr. Kagan 
uitgebracht: Breinvriendelijk Onder-
wijs, Structureel Coöperatief Leren, 
de beknopte versie van Structureel 
Coöperatief Leren, Teambouwers en 
Bouwen aan klasklimaat. Er wordt in 
dit congres naar verwezen. 
Je kunt je eigen boeken gebruiken als 
naslag. Of deze op het congres aan-
schaffen. (Geen contante afrekening, 
wij sturen een factuur na.)

Bewerkt door Wouter Camps en Carola Riemens

Breinvriendelijk
onderwijs

In samenwerking met

Feiten, praktische tips en coöperatieve structuren

Dr. Spencer Kagan

Breinvriendelijk onderwijs

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de werking van het brein. Daardoor
weten we steeds beter hoe onze hersenen functioneren: op welke prikkels reageren ze en
waarom? Als je deze kennis toepast in je klas, kun je onderwijs geven op een manier die 
aansluit bij de natuurlijke behoeften van het brein. Daardoor leren je leerlingen sneller en
meer, onthouden ze de lesstof beter en vinden ze leren ook nog leuker! Of, zoals auteur 
Spencer Kagan zegt: “Waarom zou je tegen de stroom inzwemmen, als je ook met de 
stroom mee kunt gaan?”  

Voor dit boek verzamelde Kagan talloze onderzoeken van hersenwetenschappers en 
haalde daaruit zes principes van breinvriendelijk onderwijs:
             1.   Het brein heeft voeding nodig. 
             2.   Het brein zoekt veiligheid. 
             3.   Het brein is een sociaal orgaan.
             4.   Het brein reageert op emoties.
             5.   Het brein kan alleen dingen onthouden waaraan aandacht is besteed. 
             6.   Het brein pikt bepaalde prikkels van nature veel gemakkelijker op dan andere.

Bij elk van deze zes principes biedt Kagan interessante feiten, concrete ‘tools’ om die 
kennis toe te passen in je lessen en veel praktische tips. Als leraar kies je zelf waarmee 
je (het eerst) aan de slag gaat. Bovendien bevat dit boek 27 coöperatieve structuren om 
leerlingen gestructureerd te laten samenwerken. Deze coöperatieve structuren maken 
het je makkelijk om breinvriendelijk onderwijs te geven. 

B
reinvriendelijk onderw

ijs      D
r. Spencer K

agan
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Organisatie-informatie

Heb je een vraag? Neem dan contact op met de congresorganisatie
0118 480 899
congres@bazaltgroep.nl

Olga Franse
Lambert Pennings
Monique van der Knaap
Bianka Anderson

Sandra Lousberg
Brenda van de Fliert
Wouter Camps

Carola Riemens
Marije Heijdenrijk
Peter Pijl
Joost Maarschalkerweerd

Nederlandse Kagan-trainers, door Kagan gecertificeerd:

Informeer naar de mogelijkheden om door een Kagan gecertificeerde trainer 
ondersteund te worden bij de invoering in jouw praktijk!

Kagan Coöperatief Leren is een gezamenlijk project van Bazalt, HCO en RPCZ.

info@cooperatief.nl
www.cooperatiefleren.nl
088 5570570

Schrijf nu in op www.kagan-experience.nl.

http://www.kagan-experience.nl

