Wat is STERiK?
Dit kan ik goed

Dit wil ik
worden

Ik kan goed
badmintonnen

online kindportfolio

STERiK is een online kindportfolio. Het is een plek
waar kinderen laten zien wat ze al kunnen, waar ze
mee bezig zijn, hoe ze zich ontwikkelen en waar
ze van dromen. Het portfolio biedt de leerkracht
de mogelijkheid kinderen in hun ontwikkeling te
volgen en daarover de dialoog te voeren. Hiermee
versterken zij relatie, autonomie en competentie;
dat sluit aan bij de bedoeling van onderwijs en de
visie van Bureau STERK.

Ik wil bioloog worden
Hierdoor vergeet
ik de tijd
Als ik een boek lees

Dit accepteer
ik van mezelfd
Ik accepteer van
mezelf dat ik soms
lui ben

Hier ben ik
nieuwsgierig naar
Waar koffie van
gemaakt wordt

Dit wil ik
sterker maken
Ik wil rustiger worden
in mijn hoofd.

Dit wil ik
sterker maken
Mijn spieren

Hiervoor kun
je me wakker maken
Als er een nieuwe
Thorgal uit is

Waarom STERiK?
STERiK faciliteert het kind bij de ontdekkingstocht
naar de eigen leefwereld en kwaliteiten, het stimuleert
groeien, dromen en nog veel meer! Het kind ervaart
zelfsturing en de kracht van dialoog die uitgaat van
een positief kritische grondhouding gebaseerd op
waarderend onderzoek. STERiK nodigt het kind
uit na te denken over vragen als: wie ben jij, welke
ontwikkelvragen heb jij, wat en wie heb je daarbij
nodig, welke successen wil je uitbouwen, wat droom
jij over jouw toekomst? STERiK geeft concrete
handvatten om het kind te helpen veilig groot te
groeien en met vertrouwen in de samenleving te staan.

Inhoud van STERiK
De kinderen krijgen een online platform waar ze een
persoonlijke tijdlijn maken van ervaringen, die ze
koppelen aan een categorie (zie kader). De categorie
‘Hier sta ik’ is een sociaal dynamische omgeving die
inzicht geeft in de leefwereld van het kind met vragen
als: waar leef ik, wie zijn mijn vrienden en wat vind ik
belangrijk? Daarnaast kan de leerkracht gezamenlijke
projecten ontwikkelen, deze koppelen aan ontwikkelgebieden of leerlijnen en zichtbaar maken in het
portfolio. Het kind is eigenaar van het portfolio en
kan daar op elk gewenst moment in werken.

Posters
STERiK biedt kinderen de gelegenheid om vanuit
een eigen perspectief hun ontwikkeling in kaart te
brengen op een poster: dít ben ik, zo groei ik en zó
denk ik erover. Zij kunnen een aparte poster maken
die gekoppeld is aan de categorie ‘Hier sta ik’. Op
basis van de posters kan de leerkracht de dialoog
aangaan met kinderen en ouders. Daarnaast kunnen
de posters ingezet worden om burgerschap en sociale
emotionele ontwikkeling vorm en inhoud te geven.

De categorieën van STERiK

Ontwikkeling in beeld

Dit kan ik goed
De categorie ‘Zo groei ik’ biedt het kind de mogelijkheid om een onderzoekende houding
in woord en beeld vorm te geven.
In samenspraak met de leerkracht
kunnen groeiwensen en interesses
worden gekoppeld aan ontwikkelgebieden of leerlijnen. STERiK biedt het
kind tevens de mogelijkheid een plan van aanpak
te schrijven voor de eigen ontwikkelwensen. Met
het toevoegen van bewijzen sluit het kind
het plan af. Daarna wordt samen met de
leerkracht gereflecteerd op het proces
en de afronding, worden overwinningen
en successen gevierd. Het kind wordt
uitgedaagd en gestimuleerd nieuwsgierig
te zijn en te blijven, en aan de hand daarvan
nieuwe ontwikkelplannen te formuleren.

Hiervoor kun je me wakker maken

Bij de implementatie van STERiK hoort een training
waarin praktische en inhoudelijke zaken worden
toegelicht. Dit is bij de prijs inbegrepen. Tijdens
de training ligt de focus op het voeren van een
ontwikkelingsgericht kindgesprek. Als het team
nadien behoefte heeft aan verdieping en verbreding,
heeft Bureau STERK een breed scala aan trainingen
en mogelijkheden die hierin voorzien; uiteraard is
ook dit maatwerk.
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Dit wil ik worden
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Dit wil ik sterker maken
Hier ben ik nieuwsgierig naar

Aan de slag
Een school neemt een abonnement op STERiK
waarbij elk kind een eigen portfolio krijgt met
onbeperkte toegang. We leveren maatwerk en
kunnen de STERiK-omgeving aanpassen aan de
wensen van de school. Bijvoorbeeld door eigen
ontwikkelgebieden of leerlijnen toe te voegen.

Luuk

Papa
Guus

Hier sta ik
Zo groei ik

Bureau STERK
De basis van Bureau STERK ligt in het onderwijs.
We zijn experts in ontwikkelen en professionaliseren
en werken vanuit een positief kritische grondhouding, gebaseerd op waarderend onderzoek.
We weten uit ervaring dat kinderen en professionals
groeien wanneer ze gezien en gehoord worden. Dat
is precies wat we met het online kindportfolio STERiK
willen bereiken. Zo willen we een bijdrage leveren
aan een verdraagzame en inclusieve samenleving.

Kosten

Meer informatie?

Een abonnement op STERiK kost € 8,- per kind
per jaar. Daarvoor krijgt de school:
-	Een uitnodigende, gebruikersvriendelijke online
omgeving
- Een starttraining en handleiding met lessuggesties
- Data-opslag die voldoet aan de AVG-normen
- Een standaard helpdesk
- De koppeling met ParnasSys
-	Een mogelijkheid voor gebruik van eigen leerdoelen/
ontwikkelgebieden/leerlijnen

Neem contact op met:
Martijn van Keulen
info@bureausterk.nl
tel. 0345 - 471 370

Bureau STERK
Godfried Bomansstraat 7
4103 WR Culemborg
www.bureausterk.nl

