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1. Terugkijken om vooruit te komen 
 
Wat ooit in 2007‐2008 begon als een kleinschalig experiment gedurende twee maanden met 
drie docenten wiskunde en drie eerste klassen heeft zich in drie jaar ontwikkeld tot het 
NEW‐plein. Voor de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde werken 8 docenten en 
twee remedial teachers samen twee keer per week om bijna 150 leerlingen (drie eerste en 
drie tweede) zelfstandig aan hun eigen programma te werken. Zij dagen leerlingen uit hun 
talenten voor de drie vakken op een voor hen zo hoog mogelijk niveau te ontwikkelen. 
 
Vorig schooljaar (2008‐2009) is een half jaar ervaring op gedaan met het Newplein in drie 
eerste klassen. De positieve ervaringen hebben er toe geleid dat  de pilot mede met het oog 
op de aansluiting met de pleinen van het derde leerjaar werd voortgezet in het tweede jaar 
en werd uitgebreid met een nieuwe groep leerlingen in het eerste jaar. 
 
Op grond van inbreng van leerlingen (tevredenheidsonderzoek)  en uitvoerige evaluatie van 
de teamleden zijn er dit schooljaar een tweetal punten verbeterd. Zo is de duur van het 
NEW‐plein gewijzigd van drie uren aaneengesloten naar twee uren aaneengesloten en één 
los uur. 
Bij de bemensing heeft de mentor sterke voorkeur en geven docenten in ieder geval aan 
elkaars klassen les, zodat zij de leerlingen kennen (wanneer het NEW‐plein naar meer 
klassen wordt uitgebreid zal de mentoreis steeds meer onder druk komen te staan). 
Aan de wens om het mentoruur aansluitend in te roosteren na het blokuur NEW‐plein kon 
niet worden voldaan. Ook de inzet van laptops en de kwaliteit ervan laat nog steeds te 
wensen over.  
Aan de inhoud en de werkwijze van het plein zijn geen wezenlijke zaken veranderd. Deze zijn 
‘al werkend’ verbeterd, in het draaiboek vastgelegd en worden nu gedragen door een 
grotere groep collega’s. Opvallend is dat er geen kunstmatig onderscheid meer tussen 
werken op het plein en de vakles bestaat. Planners worden ook tijdens de vakles gebruikt 
evenals de pedagogisch‐didactische aanpak. Het enige onderscheid is dat er in de vaklessen 
meer ruimte is voor instructie, evaluatie. Op het plein worden leerlingen gestimuleerd meer 
zelfstandig te werken, kunnen individuele keuzes worden gemaakt en wordt in plaats van de 
tafelgroepen gewerkt in een klassendoorbrekende groepssamenstelling. Deze groepen 
worden door de docenten van het NEW‐plein vastgesteld overeenkomstig de volgende 
criteria: 

‐ Mix van de klassen, niet meer dan 2 van 1 klas. 
‐ Jongens en meisjes gemixt; 
‐ Niveau, heterogene samenstelling. 
‐ Gedrag: welke leerlingen kunnen bij elkaar en wie absoluut niet. 

 
In eerste instantie was het voor het pleinteam wennen om vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid de extra begeleiding van leerlingen te verzorgen. Enerzijds liggen er 
vaste afspraken voor begeleiding van leerlingen (bv. LGF), aan de andere kant worden 
onderwijsvragen van andere leerlingen op het plein zichtbaar. Het is zoeken naar een goede 
balans. 
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2. Het NEW‐plein 2009‐2010 
 
De samenstelling van de teams van het NEW‐plein was dit schooljaar als volgt: 
Team 1 (klassen 1A, 1B en 1C)  op dinsdag 3e uur en woensdag 1e en 2e uur: 
Fidan Nederlands, Lotte Engels, Shuhairy/Jelle Wiskunde en Jacoline de Jong RT 
Team 2 ( Klassen 2B, 2C en 2D.) op maandag 3e uur (instructielokaal 26) en donderdag 1e en 
2e uur (instructielokaal 29): Chantal/Tim Nederlands, Lotte Engels, Shuhairy Wiskunde, 
Nynke Annema RT. Bij het vak wiskunde in klas 1 was het om mentortechnische redenen en 
bij Nederlands in klas 2 om roostertechnische redenen nodig om meer dan één docent in te 
zetten voor het vak. 
 
De werkgroep NEW‐plein heeft evenals vorig schooljaar de implementatie van het NEWplein 
begeleid. Zij is dit schooljaar uitgebreid met drie docenten, omdat ook het tweede jaar bij de 
ontwikkeling is betrokken. De werkgroep bestaat uit Chantal, Fidan, Shuhairy, Nynke, 
Jacoline, Lotte en Teije (ECNO). De werkgroep komt wekelijks (maandagochtend) een uur 
bijeen om de lopende zaken op het plein te bespreken. Meestal vindt dit overleg in de vorm 
van intervisie plaats: omgaan met leerlingengedrag, groepssamenstelling, afspraken en 
regels op het plein, invullen van de planners, collegiale samenwerking. Opmerkelijke zaken 
op het plein worden door alle docenten ter plekke bijgehouden in een logboek. De notities in 
het logboek zijn de basis voor de intervisiegesprekken. De notulen van de maandagochtend 
bijeenkomsten zijn telkens doorgestuurd naar Tim en Jelle. Vanwege lesrooster kunnen zij 
niet aanwezig zijn bij het vaste overlegmoment.  
Eens in de 6‐8 weken wordt op de vrijdagmiddag een inhoudelijk overleg georganiseerd 
waar iedereen wel bij aanwezig is. Dit schooljaar zijn een vijftal bijeenkomsten 
georganiseerd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: pleinmanagement, 
gebruik logboeken, inhoud en uitwerking van TOPdrachten, integratie van de TOPdrachten in 
de reguliere leerlingenrapportage, planning en reflectie van leerlingen, vakoverstijgende 
vaardigheden, praktijkgericht onderzoek naar de effecten van het NEW‐plein en de toekomst 
van het NEWplein (van pilot naar structurele situatie). 
Aan het begin van het schooljaar zijn werkafspraken gemaakt over: 

- Klaarzetten van het lokaal: sleutels van de wanden, laptopkar, sleutel collegezaal, 
koptelefoons; 

- Samenstelling en werkwijze pleingroepen: groepen van 4, maximaal 2 van een klas, 
2 jongens en 2 meiden; ze mogen elke keer anders zitten; regels hetzelfde als 
gewone tafelgroepen; 

- Planners: één collega (Shuhairy) coördineert; 
- Introductie van het NEW‐plein: door de mentoren in het mentoruur of een van de 

NEW‐pleindocenten; 
- Diverse regelzaken zoals: Snelhechters verzamelen; collegezaal reserveren voor 

team 1; kijken of er voor team 2 altijd een instructielokaal beschikbaar is; 
dagplanners en welkomstdocument aanpassen; Lijst maken met taken tijdens 
klaarzetten; gezamenlijk overlegmoment plannen; logboeken voor beide teams 
regelen; tijdklokken maken; teletop klaarmaken. 

- Communicatie intern: notulen e.d. (Lotte) 
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Dit schooljaar is het NEW‐plein verder ontwikkeld.  
Vier thema’s stonden centraal: 

1. Samenwerken op het plein (collega’s) 
2. Bestaande praktijk verbeteren 
3. Talentontwikkeling (verdiepende en verbredende opdrachten) 
4. Een nog betere integratie van extra RT‐hulp op het plein. 

 
Samenwerken op het plein 
De NEW‐pleinteams zijn goed op elkaar ingespeeld. De samenwerking met de nieuwe 
collega’s is soepel verlopen. De samenstelling van de teams –ervaring en nieuw gemixt‐ , de 
wekelijks bijeenkomsten vanaf het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie en het 
werken vanuit een praktijkgericht draaiboek hebben hier zeker aan bijgedragen.  
Vanaf de introductieweek is er gestart met de pleinen. Kinderen zijn nu na de driewekelijkse 
introductieperiode direct gewend aan de werkwijze. 
In de beginfase ging het werken met de tweede klassen soepel. Te merken is dat de 
leerlingen een jaar ervaring hebben. De klas die vorig jaar als groep moeilijk functioneerde 
blijkt ook dit jaar de meeste problemen te geven. Via interventies in de klas en toepassen 
van gedragsregels op het plein is geprobeerd dit proces te sturen zodat er meer rust en 
structuur in de groep ontstaat. 
Opvallende zaken worden in het logboek ‘schriftje’ geschreven, maar ook tijdens de lessen 
kunnen we meer met elkaar overleggen en afstemmen. 
De uitdaging van het lespleinteam is dat ‘we een beetje op dezelfde manier op moeten 
treden, op een hele actieve manier. Maar hierbij wel de verschillen tussen elkaar moeten 
respecteren, niet iedereen pakt dingen op dezelfde manier aan’.  
 
Bestaande praktijk verbeteren 
Bij leerlingen is herhaling van regels en procedures belangrijk. In het begin wordt hier veel 
aandacht aan geschonken, zodat leerlingen zich snel de werkwijze en de structuur op het 
NEW‐plein eigen maken.  
Aan het begin van het NEW‐plein ontvangen we de leerlingen bij de deur. We blijven eerst in 
het ‘eigen’ lokaal en kijken of de leerlingen de planner goed invullen. Dus niet alleen het vak 
maar ook wat ze precies voor het vak gaan doen en of de planning realistisch is. 
Het moment van begeleiden op het NEW‐plein geeft je mogelijkheden om te kijken hoe 
leerlingen hun leren aanpakken, Het is bovendien een moment om te werken aan de relatie 
met leerlingen. 
De lijn naar de klas is dit jaar ook gebruikt bij een eerste klas die minder goed functioneerde 
op het plein. Het mentoruur of de vakles is dan het meest geschikte moment om dingen 
bespreekbaar te maken. In dit geval ging vooral om motivatie en gedrag. Met de klas is nog 
eens besproken wat het doel is van het NEW‐plein en welke regels belangrijk zijn voor het 
plein. Er is bewust gekozen voor een positieve benadering: positieve aandacht geven aan 
individuele leerlingen op het plein en terugkoppeling in de mentor‐ of vakles. 
Vorig jaar is besloten de duur van het NEW‐plein te veranderen, van 3 uren naar 2 uur en 
een los uur. Opvallend is dat leerlingen ook in het blokuur na 1 ½ uur onrustiger worden.  
Met de invoering van de TOP‐drachten is geprobeerd hier verandering in aan te brengen. 
Voor een deel si dit gelukt, maar we zullen nog meer moeten doen om een positief 
leerklimaat tijdens het NEW‐plein te realiseren. We denken ook aan de inrichting van het 
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lokaal: verschillende hoeken, instructietafel, ICT‐hoek, RT‐hoek. Leerlingen moeten in de 
gelegenheid zijn zich te verplaatsen in de ruimte gedurende de twee uren. Er moet 
bovendien nog meer variatie in verwerkingsopdrachten komen. 
Dit schooljaar hebben we een eerste stap gezet om leerlingen meer te laten reflecteren op 
hun manier van werken op het plein. Er is geëxperimenteerd met de volgende opzet: 
aan het eind van het dubbele uur zouden we iets eerder (5 minuten) kunnen stoppen om 
met de klas in het eigen lokaal de planning en hun werkwijze te bespreken. Leerlingen 
pakken hun planner en beantwoorden de volgende drie vragen: 

- Wat ging goed? 
- Wat ging niet goed? 
- Wat ga je de volgende keer anders doen? 

We gaan dit uitproberen en we komen hier in de loop van het schooljaar nog op terug 
(wordt een ontwikkelpunt voor komend schooljaar). 
We vragen bovendien aan de leerlingen de planners altijd op hun tafel te leggen. 
Als docenten hebben wij dan meer overzicht en kunnen we ook tussentijds reflecteren. 
 
Talentontwikkeling 
In de eerste inhoudelijke bijenkomst van het schooljaar zijn de doelen van de TOP‐drachten 
en mogelijkheden voor uitwerking nogmaals geactualiseerd1. Er is voor gekozen vanaf de 
herfstvakantie te starten met extra opdrachten. Leerlingen kunnen na afronden van hun 
verplichte opdrachten kiezen voor verwerkingsopdrachten die zowel qua niveau als 
verwerkingsvorm kunnen variëren. Leerlingen ervaren de TOP‐drachten nog als saai, hoewel 
er in de opdrachten wel een beroep wordt gedaan op intelligentie, niveau en inzicht.  
We zullen meer aandacht moeten schenken aan de wijze van aanbieden en verwerken. Nu 
zijn de opdrachten veelal schriftelijk. Meer gebruik maken van ICT, doe‐opdrachten en 
opdrachten ontwikkelen die een beroep doen op verschillende intelligenties (Gardner).  
Behalve voor onze eigen creativiteit heeft dit ook consequenties voor de ICT‐voorzieningen.  
Het zou mooi zijn om binnen de vakgroep de Topdrachten te bundelen en elkaars ideeën en 
werk uit te wisselen 
De planners zijn op Teletop gezet, maar het is bij uitbreiding van het plein noodzakelijk ook 
de extra opdrachten en andere materialen op Teletop te plaatsen. De mogelijkheden van de 
huidige laptopvoorzieningen zijn daarvoor te beperkt. In het losse NEW‐pleinuur is het 
werken met laptops vanwege de organisatieperikelen sowieso onmogelijk.  
Te overwegen is voor alle leerlingen een laptop aan te schaffen. 
 
Integratie van RT op het plein 
De voordelen van RT op het plein i.p.v. buiten de les is dat leerlingen meteen geholpen 
kunnen worden en dit zorgt voor een hoger rendement. Bovendien is er op het plein directe 
communicatie tussen docent en RT‐er mogelijk. 
Jacoline merkte op dat ten opzichte van vorig jaar de leerlingen veel beter aan het werk zijn.  
Voor Nynke, die er dit jaar nieuw bijgekomen is, is het lastig dat zij de klassen niet kent. Voor 
een volgend jaar is van belang dat ‘haar’ RT‐ leerlingen meer in de klassen zitten die ook op 
het NEW‐ plein (volgend jaar geldt dit alleen voor de tweede klassen). 
Naast de ‘vaste’ RT‐leerlingen begeleiden zij beiden ook veel andere leerlingen. 
Het rendement van de begeleiding zou omhoog kunnen wanneer zij tijdens het NEW‐plein 
ook kleine groepjes van leerlingen kunnen begeleiden. Er is immers veel overlap in d 

                                                 
1 Zie Draaiboek en evaluatie schooljaar 2008-2009, juni 2009 
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begeleidingsvragen van leerlingen. Buiten het plein ontstaat dan weer ruimte voor 1‐1 
begeleiding. 
We verwachten dat wanneer de RT‐lijn op het NEW‐plein zich voortzet, onderzocht moet 
worden of de huidige vraagstelling van leerlingen nog te handhaven is. De begeleiding zou 
zich in de nabije toekomst misschien meer moeten richten op sociaal‐emotionele en 
metacognitieve vaardigheden als leren leren. 
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3. Onderzoek NEW‐plein 
 
Het NEW‐plein is onderdeel van de totale schoolontwikkeling, door middel van lespleinen op 
een andere manier vorm geven aan onderwijs met als doel de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. In de bovenbouw wordt door verschillende afdelingen op pleinen gewerkt. Op 
het NEW‐plein wordt het lespleinconcept voortgezet met dien verstande dat het NEW‐plein 
niet voor een sector of afdeling is opgezet, maar voor drie verschillende vakken, de 
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, en bovendien de extra begeleiding van 
leerlingen die normaal buiten de klassen plaatsvindt nu op het plein wordt geïntegreerd. Het 
gemeenschappelijke aspect van de pleinen is dat leraren niet meer individueel in hun lokaal 
hun lessen aan een klas geven, maar dat zij in teamverband aan een groep leerlingen (klas‐ 
en vakoverstijgend) onderwijs verzorgen. Het NEW‐plein is onderdeel van het DDD‐project. 
Een van de voorwaarden van het DDD‐project is dat de school systematisch nagaat en 
onderzoekt in hoeverre de beoogde innovaties ook bijdragen aan de doelen ervan. 
Daarvoor is sinds de start van het DD/project een onderzoeksgroep in het leven geroepen. 
Vorig scholjaar heeft de onderzoeksgroep een beperkt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd 
onder de leerlingen. Aan het begin van dit schooljaar heeft de werkgroep NEW‐plein met de 
onderzoeksgroep een breder onderzoek afgesproken. De belangrijkste reden hiervoor was 
dat het NEW‐plein na drie jaar in een experimentele setting nu een structureel karakter zou 
moeten krijgen. 
In overleg met de onderzoeksgroep zijn de volgende vragen geformuleerd.  

1. In welke mate realiseert het NEW‐plein haar doelen? 
2. Welke specifieke competenties hebben docenten nodig om te werken op het 

NEW‐plein? 
3. Wat zijn de ervaring van de integratie van RT op het NEW‐plein? 

De antwoorden op deze vragen zijn meegnomen bij de evaluatie van het NEW‐plein in 
hoofdstuk 4 van deze notitie. Vraag 2 is ook van belang op schoolniveau om bijvoorbeeld de 
professionaliseringsbehoefte voor de school vast te kunnen stellen bij de verbreding van de 
lespleinen. De conclusies en aanbevelingen2 van de onderzoeksgroep hebben we hierna kort 
samengevat. 
 

1. In welke mate realiseert het NEW‐plein haar doelen? 
Behoudens enkele aandachtspunten kan worden gesteld dat de leerlingen door het 
NEW‐plein goed worden voorbereid op leerjaar drie. Zij leren plannen, samenwerken 
en zelfstandig werken. Vervolgonderzoek is wenselijk, omdat de effecten pas over 
enige jaren zichtbaar worden.  
 

2. Welke specifieke competenties hebben docenten nodig om te werken op het NEW‐
plein? 
De rol van de docent op het NEW‐ plein is meer die van een coach. De autonomie van 
de docent wordt kleiner, maar de mogelijkheid voor collegiale ondersteuning 
vergroot door meer vakoverstijgend samenwerken en afspraken maken over 
‘pleinmanagement’ en pedagogisch‐didactische benadering van leerlingen. Uitgaande 
van de SBL‐competenties komt het accent op de lespleinen vooral sterk te liggen op 
interpersoonlijke, pedagogische, vakinhoudelijke en organisatorische competenties.  
 

                                                 
2 Het complete verslag van de onderzoeksgroep is als bijlage toegevoegd. 
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3. Wat zijn de ervaring van de integratie van RT op het NEW‐plein? 
De RT‐ers zijn positief over de wijze waarop zij hun werkzaamheden op het plein uit kunnen 
voeren. Een voordeel is dat zij directe hulp kunnen bieden. Een aparte ruimte/plek op het 
plein is wenselijk om bijv. snel afgeleide leerlingen beter te kunnen begeleiden. Evenals de 
vakdocenten/mentoren is het voor de RT‐ers belangrijk dat zij de leerlingen kennen die extra 
begeleiding nodig hebben.  RT‐ers en leerlingen zien zowel de voordelen van hulp op het 
plein als individuele hulp buiten de klas. Een combinatie van groepjes leerlingen op het plein 
begeleiden (tijdwinst!)   met daarnaast ruimte voor individuele buiten de klas behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
De leerlingen over het  NEW‐plein 
Leerlingen geven aan dat ze voldoende leren op het NEW‐pleinen en goed worden 
voorbereid op de pleinen in de bovenbouw. Over de manier van werken zijn de leerlingen 
nog niet tevreden: saai, te lang (vorig jaar op grond van dezelfde overweging is het aantal 
uren al teruggebracht van 3 naar 2 uren) en te weinig afwisseling. Dit wordt door de NEW‐
plein docenten onderschreven. Werken in teamverband maakt regels en afspraken 
noodzakelijk. Wellicht dat dit in de opbouwfase door leerlingen als een keurslijf wordt 
ervaren. Het schept echter duidelijkheid en structuur naar leerlingen. De doelgerichtheid 
draagt bij een betere leeropbrengst, maar wordt niet altijd door leerlingen als plezierig 
ervaren. Voor de docenten op het NEW‐plein een uitdaging om hier een goede balans in aan 
te brengen. 
 
Aanbevelingen van de onderzoeksgroep 
Op het plein zou meer aandacht aan variatie en afwisseling besteed moeten worden om 
tegemoet te komen aan de opmerkingen van leerlingen dat het plein als lang en saai wordt 
ervaren. Het creëren van ‘hoekjes’ zou ook een oplossing kunnen zijn. Door een apart hoekej 
te creëren voor RT‐hulp zou ook tegmoet gekomen worden aan de behoefte van de RT‐ers 
en leerlingen om de mogelijkheid te hebben ergens apart te zitten zonder afgeleid te 
worden door medeleerlingen. 
Maak de leerlingen (bv.tijdens mentoruur) duidelijk wat de doelen zijn van het NEW‐plein en 
zorg voor een positieve leeromgeving. 
Vervolgonderzoek organiseren naar de doelen en effecten (op langere termijn) van het 
NEW‐plein. 
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4. Komend schooljaar: Voorstellen en wensen voor verbetering  
 
1. Implementatie NEW‐plein: Het team NEW‐plein heeft zich al eerder uitgesproken in de 
richting van de SWP‐groep en de schoolleiding voor een gefaseerde invoering: komend 
schooljaar met de huidige eerstejaars verder in het tweede leerjaar en in het eerste leerjaar 
in de volle breedte implementeren. 
2. Pleinteams: De werkgroep heeft in maart al een verkennend gesprek gevoerd met een 
van de roostermakers. Het alternatief om teams te maken met twee ervaren NEW‐pleiners 
en één nieuwe docent is haalbaar en realistisch. Het is van belang om dit in een vroegtijdiog 
stadium verder uit te werken. Het functioneren van het NEW‐plein valt en staat met het 
goed kennen van de leerlingen (aan elkaars klassen lesgeven), goede lijnen naar het 
mentoraat (indien mogelijk mentor op NEW‐plein) en de bereidheid van collega’s om echt 
‘teamwork’ te gaan leveren. 
3. Extra ruimte: Organisatorisch zijn er verbeteringen noodzakelijk. De ruimte voor de 
tweedeklassers is te beperkt. De groepen staan te dicht opeen en er zijn daardoor te weinig 
mogelijkheden om met groepsgrootte en hoeken te gaan variëren. Dit geldt ook, maar in iets 
mindere mate, voor leerjaar 1. Het is noodzakelijk om extra ruimte te hebben die we samen 
kunnen voegen met het plein om wat van het lokaalgevoel af te komen. De bedoeling is dat 
de extra ruimte een soort verlengstuk van het plein wordt. Uitbreiding met één lokaal voor 
beide pleinen is daarom dringend noodzakelijk.  
4. Inrichting plein: Zowel in leerjaar 1 als 2 willen we aan de inrichting en het gebruik van de 
ruimtes het een en ander veranderen om het leerklimaat te verbeteren. Voor beide 
leerjaren geldt dat er een extra ruimte noodzakelijk is. Bij de inrichting van de ruimte gaan 
we ook de leerlingen betrekken. In het mentoruur zal begin mei het thema aan de orde 
worden gesteld (bv. met de tafelgroep een plattegrond maken met de ideale indeling van het 
NEW‐plein?). 
5. Nieuwe collega’s: We willen de nieuwe collega’s graag zo snel mogelijk inschakelen, zodat 
zij ook mede‐eigenaar worden van de verbeteringen die we voor volgend jaar in willen 
voeren. Voor en direct na de zomervakantie gaan we twee bijeenkomsten beleggen ter 
voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Indien mogelijk koppelen we deze bijeenkomsten 
aan het regulier overleg dat we aan het begin en einde van elk schooljaar organiseren. 
6. ICT‐voorzieningen: voor elke leerling een laptop. De onderbouwing is voldoende 
aangegeven in het evaluatiehoofdstuk. 
7. Ontwikkeling 
7a. Teamontwikkeling  
Nu het de bedoeling is het NEW‐plein te verbreden is het noodzakelijk in deze 
(implementatie)fase te blijven investeren. Voor nieuwe docenten en nieuwe teams zal 
geïnvesteerd moeten worden in teamvorming aan het begin van het schooljaar. Er zal 
voldoende gelegenheid geboden moeten worden teamvorming  tot stand te brengen. 
7b. Inhoudelijke ontwikkeling 
Op het terrein van de TOP‐drachten en de integratie van RT is dit schooljaar een eerste 
serieuze stap gezet. Deze ontwikkeling is nog niet volledig uitgekristalliseerd. In de verdere 
uitwerking ervan zal nog meer moeten worden geïnvesteerd. 
7c. Coördinatie en ontwikkeling. Voor een gecoördineerde aanpak is het noodzakelijk een 
slagvaardige werkgroep NEW‐plein te handhaven die de ontwikkelingen stimuleert, 
coördineert en initieert. Voor de schoolbrede implementatie is het noodzakelijk op jaarbasis 
een vijftal schoolinterne bijeenkomsten te beleggen met alle NEW‐plein docenten. 
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Bijlage: Onderzoek NEW‐plein  

Het NEW-plein na twee jaar. 

 
 
 

Ervaringen van docenten en leerlingen met een lesplein voor de 
onderbouw. 

 
 
 
 
 

Fidan Yigitdol 
Leendert Riemersma 

Onder begeleiding van:  
Hennie Brandsma 

Mei 2010 
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Hoofdstuk 1: Inleiding en Probleemstelling 

Het afgelopen schooljaar heeft het experiment ´NEW-plein´ (Nederlands, Engels en wiskunde op een 
lesplein) zich doorgezet in het tweede jaar. De drie eerste klassen die vorig jaar in de nieuwe setting 
hebben gewerkt zijn nu tweede klassen geworden. Daarnaast nemen er weer drie nieuwe eerste 
klassen deel. Op basis van een kleinschalige evaluatie vorig jaar is besloten om het experiment door 
ter zetten, maar in een iets gewijzigde vorm.  
Alle betrokkenen hebben dit schooljaar hard gewerkt om het NEW-plein zich verder zich verder te 
laten ontwikkelen 
Vorig jaar is gebleken dat leerlingen een periode van 3 lesuren te lang vonden. Om die reden is ervoor 
gekozen om het NEW-plein in een blokuur en een lesuur te plannen. 
Ook heeft de RT een nieuwe rol gekregen.    
 
In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van dit tweede jaar NEW-plein. We hopen dat dit 
verslag zal bijdragen aan 1) een goede discussie rondom de voor- en nadelen  van het lesplein en  2) 
aanwijzingen kan geven hoe het lesplein nog beter kan worden vormgegeven.      
 
De nadruk bij het NEW-plein ligt op vier aspecten: 

5. Talentontwikkeling (verdiepende en verbredende opdrachten) voor leerlingen 
6. Het beter leren samenwerken van collega’s van drie vakken op het plein 
7. Een betere integratie van extra RT-hulp op het plein. 
8. De bestaande praktijk van het NEW-plein verbeteren 

 
Het onderzoeksteam van de BHS is gevraagd om dit proces onderzoeksmatig te volgen. Net als vorig 
jaar is er een onderzoek gedaan naar de ervaringen van leerlingen, docenten en RT-ers op het NEW-
plein. Omdat dit nog maar het tweede jaar van het NEW-plein is, waren we wel wat beperkt. We 
konden alleen de ervaringen naar voren brengen.  
 
In overleg met dhr. Van der Bij heeft de onderzoeksgroep begin van dit schooljaar een aantal 
onderzoeksvragen en een daarbij behorend onderzoeksplan gemaakt. Hierin staan de volgende 
vragen centraal: 
 

1. In welke mate realiseert het NEW-plein haar doelen? 
2. Welke specifieke competenties hebben docenten nodig om te werken op het NEW-plein? 
3. Wat zijn de ervaringen van leerlingen en RT-ers van de integratie van RT op het NEW-plein? 

 
 
In de loop van dit verslag zal achtereenvolgens aan alle drie de vragen aandacht worden besteed.  
Ten aanzien van vraag 1: de mate van doelbereiking moet worden gesteld dat dit vooral gebaseerd is 
op de ervaringen van leerlingen en docenten. Dit is ook wat het NEW-pleinteam wil weten, aangezien 
zij zich willen verbeteren. Zij zijn nog steeds in ontwikkeling en zij nemen de adviezen van leerlingen 
graag mee in hun ontwikkeling, zodat zij het NEW-plein zo goed mogelijk kunnen verbeteren.  
Volgend schooljaar gaat de eerste lichting NEW-plein leerlingen naar klas 3 en dan wordt ook pas 
zichtbaar wat de ‘echte’ effecten van het NEW-plein zijn en in welke mate de doelstellingen bereikt 
zijn. In het laatste hoofdstuk zal hier nadere aandacht aan worden besteed. 
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Hoofdstuk 2: De uitvoering van het onderzoek 

In de uitvoering van dit onderzoek zijn voor de beantwoording van de vragen diverse 
informatiebronnen en manieren van informatieverzameling gebruikt.  
 
Per vraag wordt achtereenvolgens aangegeven op welke wijze dit is aangepakt. 
 
De eerste vraag die gesteld is; “In welke mate realiseert het NEW-plein haar doelen?” 
Deze vraag dient om meerdere redenen beantwoord te worden . Zo is een evaluatie van een project – 
in dit geval het NEW-plein - pas echt mogelijk als de doelen hiervan duidelijk zijn, transparant zijn 
geformuleerd, gedragen worden door de betrokken en meetbaar zijn te maken.  
 
Om een antwoord te verkrijgen op deze vraag is in de eerste plaats een doelenonderzoek gedaan. Als 
bron hebben we een informatieboekje van het NEW-plein gebruikt. Daarin staan alle doelen 
beschreven. 
Ook is een open interview gehouden met NEW-plein docenten om achter hun interpretatie van  doelen 
van het NEW-plein te komen. Tijdens deze gesprekken is ook besproken in welke mate het NEW-plein 
deze doelen realiseert. Het gaat hierbij om de mening van de direct betrokken. 
 
Mede op basis van dit doelenonderzoek is een leerlingenenquête opgezet. Deze enquête is 
afgenomen onder bijna alle leerlingen (plusminus 150) die participeren in het NEW- plein en is 
afgenomen via de VO- spiegel zijn. 
Hierin zijn de leerlingen gevraagd naar hun tevredenheid en ervaringen met diverse aspecten van het 
NEW-plein. In de eerste plaats is hen gevraagd aan te geven  wat ze hebben geleerd op het NEW-
plein, hun ervaringen met de topdrachten en met RT op het NEW-plein. Ook hebben we de leerlingen 
gevraagd een vergelijking te maken tussen het werken op het NEW-plein en de klassikale situatie. 
Daarnaast konden de leerlingen verbetertips aanreiken. 
 
Als vervolg hierop zijn gesprekken met 3 leerlingen gevoerd om, naar aanleiding van de 
leerlingenenquête, nog wat dieper op het een en ander in te kunnen gaan. 
 
Om de vraag naar de benodigde competenties om op een plein te werken te beantwoorden is een 
open interview gehouden met NEW-plein docenten. Hiervoor is een interviewleidraad ontwikkeld (zie 
bijlage).  
De uitgangspunten voor de competenties zijn gevonden via de zogenaamde SBL- competenties. We 
hebben de competenties bestudeerd van de website http://www.lerarenweb.nl/.  Daarnaast hebben we 
literatuur van Jozef Kok bestudeerd “ het nieuwe leren”. Deze bronnen zijn gebruikt om te kijken welke 
competenties docenten nodig hebben. Het idee achter deze gesprekken is te inventariseren welke 
specifieke competenties de docenten nodig hebben en om aan te kunnen geven waaraan het mogelijk 
(deels) ontbreekt. Dit laatste met het doel om mogelijke scholing aan te kunnen vragen. 
 
Een van de aspecten van het NEW-plein betreft de integratie van een deel van de zorg, namelijk de 
RT, in een pleinsituatie. 
Om die reden is in dit onderzoek aandacht besteed aan de ervaring van de integratie RT op het NEW- 
plein. 
Op het internet gezocht naar informatie over remedial teaching in het algemeen.  
Een collega, Henny Venema,  heeft een onderzoek gedaan naar RT op lespleinen. Zij is om advies 
gevraagd en haar onderzoeksverslag is gebruikt voor dit onderzoek. 
We hebben de twee RT-ers van het NEW-plein bevraagd naar hun ervaringen met het werken op het 
NEW-plein. Ook hebben we de leerlingen gevraagd naar hun ervaringen met RT, zowel op het NEW-
plein als daarbuiten. 
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Gebruikte literatuur. 
De literatuur die wij hebben bestudeerd om achter de doelen en de competenties te komen zijn als 
volgt.  
Een van de onderzoekers heeft de doelen bestudeerd, die de docenten van het NEW-plein hebben 
opgezet. Deze doelen komen uit een informatieboekje van het NEW-plein.  Een andere onderzoeker 
heeft de competenties bestudeerd van de website http://www.lerarenweb.nl/. en daarnaast literatuur 
van Jozef Kok bestudeerd “ het nieuwe leren”. Hier is uitgehaald welke competenties docenten nu 
nodig zouden hebben voor de klas. Daarnaast beschreef Jozef kok dat het Nieuwe leren bijvoorbeeld 
de nieuwsgierigheid aan moet wakkeren, dat we weer uitdaging moet zijn voor leerlingen. Hieruit is 
bekeken wat voor competenties docenten nodig hebben om op een lesplein te kunnen functioneren.  
De literatuur van Jozef Kok en de SBL competenties zijn naast elkaar gezet en gekeken wat zou nu 
handig zijn voor op een lesplein en die competenties die nodig zijn voor de docenten op het NEW-
plein. Deze competenties zijn geplaatst in een matrix en tegenover de doelen van het NEW-plein 
gezet. Verder is nog het boekje bestudeerd “koop een auto op de sloop” van A van Emst. Dit ging 
vooral over hoe een leerling zelfstandig iets in elkaar zet en dat de leerling het helemaal zelf doet 
zonder enige hulp van derde.  
Bronnen lijst:  
Emst, A. Van, koop een auto op de sloop, APS 2002 
Kok, Jozef, Het nieuwe leren, 2007 
Venema, Henny, Onderzoek naar RT op een lesplein, 2009 
 
Websites: 
 
http://www.lerarenweb.nl 
n
 

l.wikipedia.org/wiki/Remedial_teacher 
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Hoofdstuk 3:  De doelen achter het NEW-plein 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de vraag wat nu eigenlijk volgens de direct betrokkenen 
de doelen van het NEW-plein zijn. Gepoogd wordt deze vraag op twee manieren te beantwoorden. 
Ten eerste via een bronnenonderzoek en ten tweede via een interview met de docenten. 
 
3.1. Het bronnenonderzoek 
Het NEW-plein staat voor de collegiale en inhoudelijke samenwerking tussen de vakken Nederlands, 
Engels en Wiskunde. In vergelijking met de andere pleinen van de school – techniek, wereldplein, 
vreemde talen, zorg en welzijn, economie- een op het eerste gezicht wat ongebruikelijke clustering 
van vakken. Zonder andere vakken ontrecht te willen aandoen zien we deze vakken als de 
basisvakken voor alle leerlingen, ook al onderschijven we de visie van de school dat een evenwichtig 
vakkenaanbod bestaat uit hoofd – hart - handen! De aandacht die momenteel aan de vakken taal en 
rekenen wordt gegeven in primair en voortgezet onderwijs (de drempelniveaus) komt niet zomaar uit 
de lucht vallen. Ook Engels rekenen we vanwege haar centrale rol in het curriculum tot het 
basisaanbod voor alle leerlingen. 
 
Talentontwikkeling 
We vinden dat de school voor deze drie vakken haar uiterste best moet doen om alles uit leerlingen te 
halen. Zeker omdat het tot de taak van het PO en VO gerekend moet worden dat kinderen voor deze 
vakken de drempelniveaus en liever iets meer gaan halen. 
Dit betekent dat leerlingen naast hun basisprogramma uitgedaagd moeten worden hun talenten op het 
gebied van taal, rekenen en Engels optimaal te ontwikkelen. Met optimaal bedoelen we dat een 
leerling basisprogramma uitgedaagd moeten worden hun talenten op het gebied van taal, rekenen en 
Engels met een advies KB bijvoorbeeld voor wiskunde ook opdrachten moet kunnen maken op H/V- 
niveau en dat deze lijn tot en met de examenklas doorgezet moet worden! Voor leerlingen die moeite 
hebben het drempelniveau te halen doen we ons uiterste best dit niveau wel te halen door op het 
NEW-plein een steuntje in de rug of extra individuele begeleiding te geven. Uiteraard zo lang als dat 
nodig is! We willen leerlingen niet stigmatiseren op een bepaald niveau. Daarom moeten alle 
leerlingen de mogelijkheid hebben extra uitdagende opdrachten te kiezen, ook de leerlingen die 
normaal gesproken wat meer moeite met Nederlands, Engels of wiskunde hebben.  
 
Leren leren  
We hebben de overtuiging dat motivatie de motor is voor leren. Kinderen moeten daarvoor de 
noodzaak en het nut inzien van datgene wat ze moeten leren. De opdrachten moeten uitdagend zijn: 
net iets moeilijker dan je aankunt; over interessante dingen gaan; een relatie met de werkelijkheid 
hebben (betekenisvol); een bevredigend resultaat opleveren. Onze tweede overtuiging is dat 
leerlingen beter gemotiveerd zijn wanneer ze mede de regie hebben op hun eigen werk. Het klinkt 
paradoxaal, maar onze rol als docent is daarbij essentieel: begeleiden bij het kiezen van de juiste 
opdracht (wat de leerling net (niet) aankan); op tijd feedback geven (goed gedaan! dit moet je nog ’s 
enz.); een realistische inschatting kunnen maken wat je in een ochtend of middag kunt doen en 
begeleiden van leerlingen die hier meer moeite mee hebben. 
Een derde overtuiging is dat samenwerkend leren de effectiviteit van het leren verhoogt en dat een 
sfeer van samenwerking (leerling-leerling, leerling- leraar, leraar- leraar) een positief leerklimaat en 
dus de motivatie bevordert.  
 
Relatie met schoolontwikkeling 
De school gaat er van uit dat het concept ‘plein’ in samenhang met een modulaire aanpak de verdere 
ontwikkeling naar een meer leerling gericht en vraag gestuurd curriculum zal stimuleren. 
Voor de bovenbouw is het ‘pleinconcept’ meer gebaseerd op een brede vakinhoudelijke en 
maatschappelijke context. Voor de onderbouw is gekozen voor een ‘pleinconcept’ dat 
leerlingengroepen en teams meer als criterium neemt voor de vaststelling van pleingroepen.  
 
Naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden die voor de afzonderlijke vakken van belang zijn 
spelen de ook algemene vaardigheden een belangrijke rol op het NEW-plein. Het betreft vooral de 
vaardigheden die een beroep doen op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen zoals het 
goed kunnen plannen, keuzes kunnen maken, initiatief nemen, verschillende leerstrategieën 
toepassen, hulpbronnen kunnen vinden, samenwerken met medeleerlingen en reflecteren. 
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In onderstaand overzicht wordt ook de samenhang met attitudes en motivatie overzichtelijk in beeld 
gebracht. 
 

 
 
 
 
Dinsdag 9 maart 2010 zijn  de NEW-plein docenten geïnterviewd over de doelen van het NEW-plein 
en de mate waarin deze gerealiseerd naar hun mening behaald  worden. 
 
3.2. De doelen volgens de docenten 
 
Talentontwikkeling van de leerlingen. 
Volgens de docenten is het niet alleen het doel om qua stof het uiterste uit de leerlingen te halen, 
maar ook qua vaardigheden. De docenten willen de leerlingen bijbrengen dat ze moeten 
samenwerken, zodat ze elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. Ze willen ze ook 
zelfredzaamheid bijbrengen. 
 
Als docent geef je de leerlingen mogelijkheden om het uiterste uit zichzelf te halen, maar uiteindelijk 
moeten ze het zelf doen. De docenten bieden de opdrachten en de planners aan. De leerlingen 
maken zelf hun planning en bepalen zelf wat ze wanneer doen. 
 
Ook bieden de docenten topdrachten aan om de leerlingen uit te dagen. Dit zijn opdrachten waarvoor 
leerlingen net een stapje extra moeten zetten. Op deze manier kan de leerling laten zien dat hij/zij 
doorzettingsvermogen heeft, maar ook dat hij/zij de extra stof aankan. De docenten stimuleren de 
leerlingen de topdrachten te maken. 
 
 
 
Leerlingen die moeite hebben met het programma. 
De docenten geven aan dat het programma niet anders zou zijn dan in een klassikale setting. Dus 
leerlingen die moeite hebben met het programma zouden dat ook in de ‘oude’ situatie hebben. 
Het verschil is dat er 3 docenten aanwezig zijn op het NEW-plein en een RT-er. De docent en de RT-
er hebben dus veel meer de kans om een leerling 1 op 1 te helpen. Hierdoor helpen ze de leerling die 
moeite heeft met het programma en kunnen ze ook helpen bij het maken van de opdrachten. 
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In het begin waren er leerlingen die het programma niet bij konden benen, maar dit had ook te maken 
met het feit dat leerlingen aan de nieuwe situatie moesten wennen en nog niet zo goed konden 
plannen. Ook zijn er leerlingen die niet goed aan het werk gaan op het NEW-plein, omdat ze het te 
gezellig hebben en dan komt het voor dat ze achter lopen. Dit zou in een klassikale situatie ook 
gebeuren.  
De docenten controleren tijdens hun klassikale uur wel hoever de leerlingen zijn met hun opdrachten. 
Als de opdrachten niet af zijn, wordt het huiswerk. 
 
Mede regie bepalen 
De docenten bieden de leerlingen de weekplanners aan en daarop staat wat er in een week moet 
gebeuren. Op het NEW-plein hebben de leerlingen dagplanners. Daarop vullen de leerlingen in wat ze 
tijdens de NEW-plein uren gaan doen. Ze maken dus zelf keuzes. Ze bepalen zelf wat ze wanneer 
doen. De docenten denken dat dit erg motiverend werkt voor de leerlingen. De leerlingen krijgen 
natuurlijk ook het gevoel dat ze niet precies hoeven te doen wat de leraar zegt, terwijl de leerlingen 
d.m.v. de weekplanners wel precies doet wat de leraar wil.  
 
Plannen 
Het NEW-plein wordt altijd gestart met 15 minuten plannen in stilte. De leerlingen gaan dan bedenken 
wat ze gaan doen op het NEW-plein. Op het NEW-plein hebben ze te maken met nog 2 andere fases. 
Namelijk ‘werken/overleggen’ en ‘zelfstandig werken’. De leerlingen kijken op de weekplanner zodat 
ze weten wat er in die week moet gebeuren. Wat ze op het NEW-plein gaan doen, schrijven ze op in 
hun dagplanner. Plannen wordt gebruikt als middel om zelfstandig te kunnen werken op het NEW-
plein en niet te hoeven wachten op aanwijzingen van een docent. Hierdoor worden de lesuren ook 
effectiever, want de leerlingen verliezen geen tijd, omdat ze op deze manier op hun eigen tempo 
werken. 
 
De docenten helpen de leerlingen bij het plannen. Vooral aan het begin van het schooljaar was dit het 
geval, want dan vonden de leerlingen het nogal moeilijk. Uiteindelijk bepaalt de leerling zelf wat hij/zij 
gaat doen, want de verantwoordelijkheid ligt bij de leerling. De docenten controleren wel of de 
dagplanners goed en compleet ingevuld zijn. De docenten spreken de leerlingen waar nodig wel aan 
op hun planning en geven aan wat de docent verstandiger zou vinden, maar de leerling beslist zelf 
wat hij/zij daarmee doet. 
 
Samenwerken 
Het samenwerken is bedoeld om de leerlingen te leren elkaar te helpen en van elkaar te leren. De 
leerlingen moeten dit fluisterend doen. Het NEW-plein bestaat uit 3 lokalen. Het is dus geen echte 
plein, maar een grote ruimte. Als de leerlingen dan allemaal op een normaal niveau gaan praten, dan 
kan er niet meer goed gewerkt worden, want dan is het te rumoerig. De leerlingen moeten daarom 
zachtjes communiceren als ze willen overleggen.  
 
De docenten vinden dat het samenwerken goed gaat. Ze zien nu zelfs dat het automatisch gaat. Om 
dit doel te kunnen bereiken moeten de docenten de leerlingen er op aanwijzen dat ze dingen aan een 
groepsgenoot kunnen vragen. De docenten stimuleren de leerlingen om elkaar te helpen. Om het 
zachtjes communiceren te bereiken moeten de docenten leerlingen erop wijzen dat ze iets zachter 
moeten praten. Dit moeten alle docenten ook consequent doen, want anders bereiken ze er alsnog 
niks mee.  
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Zelfstandig werken 
Het zelfstandig werken is om de leerlingen te leren zichzelf te redden. Ze moeten leren omgaan met 
uitgestelde aandacht. Als de leerlingen tijdens de zelfstandig werken fase ergens tegen aan lopen, 
moeten zij zich afvragen hoe zij hun probleem op gaan lossen.  Zij mogen gedurende de zelfstandig 
werken fase geen vragen stellen, maar ze leren de zaken zelf uit te zoeken en zich af te vragen hoe 
ze verder kunnen met hun opdrachten. Zij leren ook omgaan met uitgestelde aandacht. Het is ook 
goed dat het 15 minuten lang helemaal stil is, zodat de leerlingen zich goed kunnen concentreren.  
 
Voor de docenten is het belangrijk dat ze op 1 lijn zitten en niet dat 1 persoon het gepraat wel toelaat. 
Daar staat of valt zo een fase mee. De docenten geven aan er echt als een team te staan. Tijdens 
deze fase moeten de docenten voor de rust zorgen. Zij lopen langs en observeren de leerlingen. Ook 
lopen ze langs om de voortgang te checken en de leerlingen te stimuleren.  
De leerlingen mogen tijdens deze fase echt niet praten, daar letten de docenten tijdens het 
observeren ook op. Het gepraat mag niet, omdat de leerlingen moeten leren zichzelf te redden.  
 
Positieve sfeer 
Voor de leerlingen is het niet altijd even makkelijk op het NEW- plein. Het werken op het NEW-plein is 
erg gestructureerd. De leerlingen worden in fases geduwd en er zijn meer regels dan in een klassikale 
les. De leerlingen moeten plannen en ze moeten op bepaalde momenten stil zijn. Daardoor krijg je 
snel te horen dat het NEW-plein vervelend is en dat de leerlingen er niks aan vinden. 
 
De docenten lossen dit op door de leerlingen duidelijk uit te leggen waarom ze dit doen. Waarom 
leerlingen moeten plannen, waarom ze stil moeten zijn en wat ze er mee bereiken.  
 
De docenten moesten de leerlingen in het begin vaak corrigeren en voelden zich net politieagenten. 
Hierdoor wisten de leerlingen op een gegeven moment wel waar ze aan toe waren en gingen zich ook 
beter gedragen op het NEW-plein. De sfeer op het NEW-plein werd al snel positief. De leerlingen 
begrijpen wat ze moeten doen en wat er van hen verwacht wordt. De docenten kunnen ontspannen 
rondlopen en de leerlingen helpen zonder dat ze steeds moeten corrigeren.  
 
De docenten geven aan dat het veel prettiger voelt dat ze de leerlingen complimenten kunnen geven 
en ze merkten ook aan de leerlingen dat het een positieve invloed had. De leerlingen klagen niet, er 
wordt samengewerkt, maar er wordt ook in stilte zelfstandig gewerkt. Dus met het positief benaderen 
van de leerlingen hebben de docenten een positieve sfeer op het NEW-plein gecreëerd.  
 
Voorbereid op klas 3 
De leerlingen worden qua zelfstandigheid wel goed voorbereid op klas 3. Ze leren namelijk hoe ze 
moeten plannen, hoe ze zichzelf moeten redden en hoe ze moeten samenwerken. Ze zijn goed 
voorbereid, want ze zijn al gewend aan het pleinwerken en kunnen de prikkels eerder onderdrukken. 
 
De docenten doen hun best om de leerlingen zo goed mogelijk op klas 3 voor te bereiden door ze, 
zoals eerder gezegd, te stimuleren, te motiveren en ze te helpen.  
 
3.3. Zijn de doelen bereikt en waar is dat aan te zien? 
 
Talentontwikkeling van de leerlingen. 
Als docent bied je de leerlingen de mogelijkheid het uiterste uit zichzelf te halen en op deze manier 
hun talenten te ontwikkelen. De docenten denken dat als ze alleen naar de rondjes van de leerlingen 
kijken ze het doel wel bereiken. De NEW-pleinleerlingen scoren op de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde hoger dan in de andere klassen. Als de docenten kijken naar de vaardigheden, die de 
leerlingen ook leren op het NEW-plein, is het doel zeker bereikt. De leerlingen werken goed samen en 
ze kunnen ook goed zelfstandig werken. 
 
Leerlingen die moeite hebben met het programma. 
Als de docenten alleen kijken naar de leerlingen die in het begin van het schooljaar meer verzopen in 
al het werk wat op de weekplanner stond, is dit doel bereikt. In het begin hebben de docenten en de 
RT-ers veel tijd in de leerlingen gestoken, nu zien ze dat de leerlingen meer meedoen met het 
programma.  
 
Mede regie bepalen 
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Dit doel is bereikt, de leerlingen hebben veel eigen keus. Dit zien de docenten doordat de leerlingen 
uit zichzelf vragen om verder te werken of om extra stof. De docenten zien ook dat leerlingen 
verantwoord omgaan met hun opdrachten. De leerlingen maken de opdrachten en kijken de 
opdrachten ook structureel na. De leerlingen hebben vaak van te voren ook al bedacht wat ze gaan 
doen op het NEW-plein of wat ze nog te doen hebben. Ze nemen dan alleen de boeken mee die ze 
nodig hebben. Dit is soms lastig voor de docenten die iets uit willen leggen en de leerlingen hebben 
geen boek van het desbetreffende vak mee.  
 
Plannen 
Dit doel is gedeeltelijk bereikt. Het merendeel van de leerlingen vult de planner goed in. Dit zien de 
docenten doordat ze de planners altijd controleren. De leerlingen schatten goed in wat ze aankunnen. 
De docenten proberen na het NEW-plein te reflecteren. Tijdens het reflecteren blijkt dat een aantal 
leerlingen niet wat er op hun dagplanner stond af hebben gekregen. Het reflecteren is nog wel een 
ontwikkelpunt, de docenten reflecteren na het NEW-plein, maar ze willen er naar toe om dit tijdens het 
NEW-plein ook te doen. Zodat leerlingen leren hun planning aan te passen, indien nodig. 
 
Samenwerken 
Dit doel is bereikt. De docenten zien dat de leerlingen steeds vaker in hun groepje om hulp vragen en 
minder vaak aan de docenten. 
 
Zelfstandig werken 
Dit doel is zo goed als bereikt. De docenten zien dat de leerlingen tijdens de zelfstandig werken fase 
goed en geconcentreerd aan het werk zijn. Wat docenten ook opvalt, is dat leerlingen tijdens de 
zelfstandig werken fase een boek pakken of gaan leren.   
 
Positieve sfeer 
Dit doel is bereikt. Hierin speelt het gevoel van de docenten een rol. Zij voelen een positieve sfeer op 
het NEW-plein. Zij hoeven niet steeds te corrigeren, maar zij kunnen ook complimenten geven. Zij zien 
namelijk dat de leerlingen serieus bezig zijn met hun opdrachten, goed samenwerken en zich tijdens 
de zelfstandig werken fase weten te redden. Als de docenten niet hoeven te corrigeren dan voelen de 
leerlingen zich ook prettiger en de docenten lopen meer ontspannen rond op het NEW-plein.   
 
 
Voorbereid op klas 3 
Er zijn nog geen NEW-plein leerlingen in de derde klas, dit gaat in schooljaar 2010/2011 pas 
gebeuren. Dan zal blijken hoe groot de voorsprong is die de NEW-plein leerlingen hebben op de 
andere leerlingen. Dan zal ook blijken of dit doel bereikt is. 
 
Naar aanleiding van het interview kunnen we concluderen dat de leerlingen goed voorbereid worden 
op klas 3. Ze leren namelijk hoe ze moeten plannen, hoe ze moeten samenwerken en hoe ze zichzelf 
moeten redden. Hier en daar zijn er volgens de NEW-pleindocenten nog wel wat ontwikkelpunten 
zoals de reflectie, de topdrachten en de afwisseling tijdens de NEW-pleinuren.   
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Hoofdstuk 4: De ervaringen van leerlingen met het 
NEW- plein 

4.1. Inleiding 
 
Via de VO- spiegel hebben de leerlingen een enquête met betrekking tot het NEW-plein ingevuld. We 
hebben verschillende aspecten aan de orde gesteld, zoals tevredenheid, wat ze geleerd hebben, 
vergelijkingen tussen het NEW-plein en de klassikale situatie, de zogenaamde Topdrachten en de 
samenwerking tussen docenten. De ervaringen met RT worden beschreven in hoofdstuk 6. 
 
Toen we de resultaten binnen hadden, hebben we gekeken naar verschillen tussen jongens en 
meisjes,  LWOO leerlingen en niet LWOO leerlingen en naar juniorklas leerlingen en niet juniorklas 
leerlingen. We concluderen dat de meisjes positiever zijn dan de jongens, de LWOO leerlingen 
positiever zijn dan de niet LWOO leerlingen en de juniorklas leerlingen positiever zijn dan de niet 
juniorklas leerlingen. Qua niveau zijn de theoretisch/HAVO leerlingen over het algemeen positiever 
dan de basis leerlingen. Al deze verschillen waren over het algemeen echter niet significant en 
daarom zijn we er niet dieper op in gegaan. 
Echter tussen de klassen 1 en 2 zijn de verschillen erg significant en daarom hebben we ervoor 
gekozen ons te focussen op de klassen 1 en 2.  
 
4.2. Geleerd op het NEW-plein. 
 
We kijken eerst naar het feit of de leerlingen iets leren op het NEW-plein. Dit is namelijk wel het 
hoofddoel van het NEW-plein, de leerlingen iets leren en op deze manier hun talenten te ontwikkelen.  
In de volgende tabel worden de gemiddelde scores op de afzonderlijke vragen weergeven. De scores 
kunnen variëren van 1= heel weinig t/m 5 = heel veel. 
Een score van 3 of hoger is daarbij positief. 
 
Tijdens het interview met de NEW-plein docenten is duidelijk geworden wat de doelen van het NEW-
plein zijn en in welke mate ze gerealiseerd worden.  De docenten zien dat de doelen voor een groot 
deel bereikt worden. Wij hebben gekeken of de leerlingen ook vinden dat de doelen bereikt worden. 
De leerlingen geven aan dat ze hebben geleerd de mening van anderen te respecteren en dingen aan 
anderen uit te leggen. Ook geven ze goed hebben leren plannen, zelfstandig beslissingen te nemen, 
hun werk op tijd af te hebben en zelfstandig te werken aan opdrachten. De eerste klas geeft nog aan 
dat ze hebben geleerd goed samen te werken met anderen, geconcentreerd te werken en vragen te 
stellen als ze iets niet snappen. 
Een doel van het NEW-plein is dat de leerlingen leren plannen. De leerlingen geven aan dat ze goed 
leren plannen op het NEW-plein en dat ze hun werk op tijd af hebben. 
Een doel van het NEW-plein is dat de leerlingen mede de regie bepalen. De leerlingen geven aan dat 
ze geleerd hebben zelfstandig beslissingen te nemen. De leerlingen geven ook aan dit prettig te 
vinden. 
Een doel van het NEW-plein is het samenwerken. De eersteklassers geven aan dat ze goed hebben 
geleerd samen te werken en vragen te stellen als ze iets niet snappen. De leerlingen geven ook aan 
geleerd te hebben de mening van anderen te respecteren, en dingen aan anderen uit te leggen. 
Een doel van het NEW-plein is het zelfstandig werken. De leerlingen geven aan dat ze hebben 
geleerd zelfstandig te werken aan opdrachten en de eersteklassers geven nog aan dat ze hebben 
geleerd geconcentreerd te werken. 
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Geleerd op het NEW-plein (N=127) 
1= heel weinig t/m 5 = heel veel 

Gem. 

Std. 

Dev. 

 goed samen te werken met anderen 3,06 1,075 

 te luisteren als anderen iets zeggen 3,06 ,970 

 de mening van anderen te respecteren 3,32 ,975 

 dingen aan anderen uit te leggen 3,23 1,114 

 zelfstandig te werken aan opdrachten 3,71 1,125 

 mijn werk op tijd af te hebben 3,48 1,320 

 geconcentreerd te werken 3,13 1,234 

 vragen te stellen als ik iets niet begrijp 3,31 1,116 

 dat ik van mijn fouten kan leren 3,17 1,010 

 zelfstandig beslissingen te nemen 3,49 ,933 

 kritisch na te denken 3,05 ,916 

 te plannen 3,52 1,201 

 stil te zijn 3,06 1,296 

 te fluisteren 3,22 1,195 

 
Uit alle bovenstaande vragen is één zogenaamde samengestelde variabele gemaakt die een soort 
samenvatting is van alle bovenstaande vragen. Deze ‘tevredenheidscore’ kan variëren van 1 (zeer 
ontevreden)t/m 10  (zeer tevreden). Op deze manier kan de score worden gelezen als een standaard 
rapportcijfer.   
De leerlingen uit de drie eerste klassen scoren beduidend (en significant) hoger dan de leerlingen uit 
de tweede klassen.  
 
Tussen de klassen 1A, 1B en 1C zijn er erg kleine verschillen, maar tussen de 2de klassen schiet klas 
2C er in negatieve zin opvallend uit. Klas 2C haalt het gemiddelde van de 2de klassen sterk omlaag. 
 
 
 

klassen 1 en 2  
Geleerd op 
NEW- plein  

klas 1 7,20 

klas 2 5,74 

Total 6,54 

In welke klas zit 
je? 

Geleerd op NEW- 
plein 

1A 7,36 

1B 7,47 

1C 6,76 

2B 6,10 

2C 5,33 

2D 5,76 

Total 6,54 
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4.3. Tevredenheid met het NEW-plein   
 
Bij de tevredenheid hebben we gekeken naar aspecten als ‘voorbereiding op het NEW-plein, het 
werken op het NEW-plein, de verschillende fases, de lengte van het NEW-plein, de ondersteuning van 
de docenten en de samenwerking tussen de docenten. 
 

 Hoe tevreden ben je met de volgende 

aspecten van het NEW-plein? (N-127) 

1 = zeer ontevreden t/m 4 = zeer tevreden  

Gem. St, dev. 

Voorbereiding op het NEW plein. 2,55 ,796  2,55 ,796 

 Voorbereiding op de andere manier van 

werken. 
2,54 ,833 

 Ondersteuning van leraren. 2,66 ,831 

 Zelfstandig werken op het lesplein. 2,54 ,797 

 Samenwerken op het lesplein. 2,61 ,955 

 Samenwerken met leerlingen uit andere 

klassen. 
2,66 ,859 

 Overleg momenten. 2,73 ,950 

 Instructie van leraren. 2,60 ,878 

 Studieplanner/ studiewijzer. 2,57 ,836 

 Rust op het plein. 2,34 ,941 

 De afwisseling van activiteiten. 2,33 ,893 

 Je eigen inzet en motivatie. 2,75 ,799 

 De inzet en motivatie van leerlingen 

waarmee ik samenwerk. 
2,60 ,869 

 De hoeveelheid opdrachten. 2,37 ,891 

 Lengte van de les. 2,00 ,829 

 
Ook deze vragen zijn samengevoegd tot een concept (tevredenheid) met een score die loopt van 1 
t/m 10. 
Tussen de klassen 1A, 1B en 1C zijn er erg kleine verschillen, maar tussen de 2de klassen schiet klas 
2C er in negatieve zin opvallend uit. Klas 2C haalt het gemiddelde van de 2de klassen omlaag.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

In welke klas 
zit je? Tevredenheid  

1A 7,41 

1B 7,24 

1C 7,04 

2B 5,85 

2C 4,51 

2D 5,41 

Total 6,35 

klassen 1 en 2  Tevredenheid   

klas 1 7,24 

klas 2 5,28 

Total 6,35 
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Als we dan kijken naar de resultaten per vraag is klas 2 gemiddeld overal ontevreden over. Ze zijn het 
minst ontevreden over hun eigen inzet en motivatie, maar ook hierover zijn ze dus ontevreden. Ze zijn 
het meest ontevreden over de lengte van het NEW-plein.  
De leerlingen uit klas 1 zijn bijna overal tevreden over. Ze zijn een klein beetje ontevreden over de rust 
op het NEW-plein en net als klas 2 zijn ze erg ontevreden over de lengte van het NEW-plein.  
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4.4 Vergelijking met klassikale situatie 
 
 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de klassikale situatie en de NEW-plein situatie zijn de 
leerlingen gevraagd op een aantal aspecten (zie tabel) welke situatie ze prefereren.  Hoe lager het 
cijfer voor de vergelijkingen is, hoe positiever dat is voor het NEW-plein. Een score van meer dan 3 
geeft aan dat ze de voorkeur hebben voor de klassikale situatie. 
 

Vergelijking NEW-plein met klassikale situatie 

1 – veel beter op NEW-plein t/m  

5 – veel beter in de klassikale situatie 

Gem. 
St. 

Dev. 

In welke situatie ben je beter gemotiveerd op het NEW-plein of in het 

stamlokaal? 
3,83 1,070

In welke situatie ben je actiever bezig? 3,63 1,201

In welke situatie werk je meer met de weekplanners? 2,61 1,291

In welke situatie kun je beter samenwerken met andere leerlingen? 3,76 1,021

In welke situatie kun je je eigen werktempo meer zelf bepalen? 3,34 1,142

In welke situatie kun je beter zelf bepalen waaraan je gaat werken? 2,87 1,150

In welke situatie kun je beter zelfstandig werken? 3,70 1,108

In welke situatie kun je beter samenwerken met andere leerlingen? 3,66 1,063

In welke situatie kun je beter overleggen met andere tafelgroepen? 3,94 ,949 

 
 
Ook deze vragen zijn samengevoegd tot een met een score die loopt van 1 t/m 10. Een score t/m 5 
geeft aan dat ze de voorkeur hebben voor de klassikale situatie. 
Alle klassen hebben vaker voor de kant van de klassikale situatie gekozen. We hebben niet bevraagd 
wat ze leuker vinden, maar in welke situatie ze bepaalde dingen vaker wel of niet doen.  
 
 

In welke klas 
zit je? Vergelijking 

1A 6,18 

1B 6,09 

1C 6,41 

2B 7,30 

2C 8,18 

2D 8,10 

Total 6,96 

klassen 1 en 2  Vergelijking   

klas 1 6,22 

klas 2 7,87 

Total 6,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingen geven aan vooral op het NEW-plein met de weekplanners te werken. Daarnaast geven 
de eersteklassers nog aan dat ze op het NEW-plein meer zelf kunnen bepalen wat ze gaan doen, 
maar het bepalen van de eigen werktempo kunnen ze in beide situaties evenveel. 
Verder geven de leerlingen aan in de klassikale situatie beter gemotiveerd zijn en actiever bezig zijn. 
In de klassikale situatie zeggen ze beter te kunnen samenwerken, beter te kunnen overleggen en 
zelfstandiger te kunnen werken.  
Het is erg duidelijk dat de 2de klas denkt dat alle bevraagde aspecten veel beter in de klassikale 
situatie kunnen dan op het NEW-plein. 
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4.5. De TOPdrachten  
 
Volgens meer dan de helft van de leerlingen zijn de topdrachten er vooral om de tijd te vullen, maar 
36% van de leerlingen ziet toch in dat de topdrachten er zijn om meer te leren. De meeste leerlingen 
doen bijna nooit tot nooit een topdracht en ze vinden de topdrachten ook niet echt leuk.  
 
4.6. Aandachtspunten  
 

 66,1 % van alle leerlingen op het NEW-plein geven aan te veel tijd nodig te hebben voor het 
afkrijgen van de wiskundeopdrachten die op de planner staan. 

 38,6 % van de tweede klas leerlingen geven aan dat ze de hulp op het NEW-plein niet goed 
vinden. 

 47,4 % van de tweede klas leerlingen geven aan dat ze hun vragen niet kunnen stellen op het 
NEW-plein. 

 63,2 % van de tweede klas leerlingen geeft aan niet goed door te zetten met zijn/haar werk op 
het NEW-plein. 

 31,6 % van de tweede klas leerlingen geeft dan ook aan te weinig tijd te hebben om het werk 
op de planner af te krijgen. In klas 1 is dit 25,7 % van de leerlingen. 

 
4.7 Tips van de leerlingen 
 
We hebben de leerlingen de gelegenheid gegeven om tips te geven ter verbetering van het NEW-
plein. Vooral dezelfde tips kwamen naar voren.  
Ze willen graag zelf groepjes maken, ze willen graag naar de wc tijdens de NEW-pleinuren, ze willen 
graag meer en snellere hulp, ze willen graag een kortere ‘zelfstandig werken fase’.  
Ze vinden twee uren te lang en te saai. De argumenten daar voor zijn dat ze te lang op hun kont zitten 
en dat ze tijd over hebben.  
Ook vinden ze dat het NEW-plein iets leuker moet, ze zouden meer afwisseling en een pauze 
tussendoor willen. 
Ook hebben we, naar aanleiding van de resultaten van de leerlingenenquête,  
3 leerlingen geïnterviewd. Zij geven aan dat ze het niet prettig vinden om op het NEW-plein te zijn. Als 
we dan doorvragen, blijkt dat ze wel inzien dat ze wat leren op het NEW-plein en daar zijn ze ook blij 
mee. Daarnaast geven ze aan dat ze het vervelend vinden dat er geen afwisseling is. Ze zouden het 
prettiger vinden als ze wat meer konden bewegen op het NEW-plein, dus niet 2 uren op dezelfde stoel 
blijven zitten. 
 
4.8 Conclusie  
 
Het is duidelijk dat de eerste klassen op alle aspecten veel positiever scoort dan de  2e klassen.  De 
doelen van het NEW-plein worden wel bereikt, want de leerlingen geven aan dat ze wel leren op het 
NEW-plein, maar ze vinden het niet leuk om op het NEW-plein te werken. Ze geven aan vooral 
ontevreden te zijn over de lengte van het NEW-plein.  
Als we vooral kijken naar wat de leerlingen op het NEW-plein leren, kunnen we concluderen dat de 
leerlingen goed voorbereid worden op klas 3 en 4.  
Wat ons nog opvalt is dat de klassen waarvan een van de mentoren lesgeeft op het NEW-plein het 

ositiefst scoren. Voor de eerste klassen zijn dit 1A en 1B, voor de tweede klassen is het klas 2B. p
 
 
 
 
 
 
 
 

 25

 
 
 



Hoofdstuk 5: Competenties van docenten op 
het NEW-plein 

5.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de vraag welke specifieke competenties docenten nodig 
hebben om te kunnen werken op het NEW-plein. Hiervoor is uitgebreid gesproken met NEW-plein 
docenten. 
 
Tijdens het gesprek zijn de SBL-competenties als uitgangspunt genomen. Deze competenties zijn: 

1. Inter-persoonlijk competent 
2. Pedagogisch competent 
3. Vakinhoudelijk en vakdidactisch competent 
4. Organisatorisch competent 
5. Samenwerken met collega’s 
6. Samenwerking met de omgeving 
7. Competent in reflectie en ontwikkeling. 

In de bijlage vind je een competentiebibliotheek waarin alle competenties concreet worden 
beschreven. 
 
Het spreekt voor zich dat al deze competenties zowel in de klassikale situatie als in de pleinsituatie 
uitermate belangrijk zijn. Tijdens het interview is aan de docenten dan ook gevraagd welke 
competenties volgens hen specifiek belangrijk zijn voor het werken op het NEW-plein. Ook is hen 
gevraagd of ze in bepaalde competenties nog tekort schieten en of ze nog verder moeten worden 
ontwikkeld.  
 
5.2 Doelen en competenties  
 
In hoofdstuk 3.2 is beschreven wat de doelen zijn van het lesplein en welke concrete activiteiten de 
docenten daarvoor uitvoeren. Vanuit deze doelen en activiteiten wordt aangegeven welke specifieke 
competenties daarvoor nodig zijn. 
 
Centraal in de visie van de BHS staat de talentontwikkeling van de leerlingen. Volgens de docenten is 
het niet alleen het doel om qua stof het uiterste uit de leerlingen te halen, maar ook qua vaardigheden. 
De docenten willen de leerlingen bijbrengen dat ze moeten samenwerken, zodat ze elkaar kunnen 
helpen en van elkaar kunnen leren. Ze willen ze ook zelfredzaamheid bijbrengen.  
 
Als docent geef je de leerlingen mogelijkheden om het uiterste uit zichzelf te halen, maar uiteindelijk 
moeten ze het zelf doen. De docenten bieden de opdrachten en de planners aan. De leerlingen 
maken zelf hun planning en bepalen zelf wat ze wanneer doen. 
 
Ook bieden de docenten topdrachten aan om de leerlingen uit te dagen. Dit zijn opdrachten waarvoor 
leerlingen net een stapje extra moeten zetten. Op deze manier kan de leerling laten zien dat hij/zij 
doorzettingsvermogen heeft, maar ook dat hij/zij de extra stof aankan. De docenten stimuleren de 
leerlingen de topdrachten te maken. 
 
Voor de docenten betekent dit dat de vakinhoudelijke competentie wezenlijk is. Docenten dienen in 
staat te zijn ‘talenten’ te ontdekken en te begeleiden en rekening te houden met verschillen tussen 
leerlingen in aanleg en interesse. 
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eerlingen die moeite hebben met het programma. 
De docenten geven aan dat het programma niet anders zou zijn dan in een klassikale setting. Dus 
leerlingen die moeite hebben met het programma zouden dat ook in de ‘oude’ situatie hebben. 
Het verschil is dat er 3 docenten aanwezig zijn op het NEW-plein en een RT-er. De docent en de RT-
er hebben dus veel meer de kans om een leerling 1 op 1 te helpen. Hierdoor helpen ze de leerling die 
moeite heeft met het programma en kunnen ze ook helpen bij het maken van de opdrachten. 
 
In het begin waren er leerlingen die het programma niet bij konden benen, maar dit had ook te maken 
met het feit dat leerlingen aan de nieuwe situatie moesten wennen en nog niet zo goed konden 
plannen. Ook zijn er leerlingen die niet goed aan het werk gaan op het NEW-plein, omdat ze het te 
gezellig hebben en dan komt het voor dat ze achter lopen. Dit zou in een klassikale situatie ook 
gebeuren.  
De docenten controleren tijdens hun klassikale uur wel hoever de leerlingen zijn met hun opdrachten. 
Als de opdrachten niet af zijn, wordt het huiswerk. 
 
Mede regie bepalen en plannen 
De docenten bieden de leerlingen de weekplanners aan en daarop staat wat er in een week moet 
gebeuren. Op het NEW-plein hebben de leerlingen dagplanners. Daarop vullen de leerlingen in wat ze 
tijdens de NEW-plein uren gaan doen. Ze maken dus zelf keuzes. Ze bepalen zelf wat ze wanneer 
doen. De docenten denken dat dit erg motiverend werkt voor de leerlingen. De leerlingen krijgen 
natuurlijk ook het gevoel dat ze niet precies hoeven te doen wat de leraar zegt, terwijl de leerlingen 
d.m.v. de weekplanners wel precies doet wat de leraar wil.  
Het NEW-plein wordt altijd gestart met 15 minuten plannen in stilte. De leerlingen gaan dan bedenken 
wat ze gaan doen op het NEW-plein. Op het NEW-plein hebben ze te maken met nog 2 andere fases. 
Namelijk ‘werken/overleggen’ en ‘zelfstandig werken’. De leerlingen kijken op de weekplanner zodat 
ze weten wat er in die week moet gebeuren. Wat ze op het NEW-plein gaan doen, schrijven ze op in 
hun dagplanner. Plannen wordt gebruikt als middel om zelfstandig te kunnen werken op het NEW-
plein en niet te hoeven wachten op aanwijzingen van een docent. Hierdoor worden de lesuren ook 
effectiever, want de leerlingen verliezen geen tijd, omdat ze op deze manier op hun eigen tempo 
werken. 
 
De docenten helpen de leerlingen bij het plannen. Vooral aan het begin van het schooljaar was dit het 
geval, want dan vonden de leerlingen het nogal moeilijk. Uiteindelijk bepaalt de leerling zelf wat hij/zij 
gaat doen, want de verantwoordelijkheid ligt bij de leerling. De docenten controleren wel of de 
dagplanners goed en compleet ingevuld zijn. De docenten spreken de leerlingen waar nodig wel aan 
op hun planning en geven aan wat de docent verstandiger zou vinden, maar de leerling beslist zelf 
wat hij/zij daarmee doet. 
 
Het leren plannen en zelfstandig leren werken is een belangrijk thema op het NEW-plein. Ze worden 
hier voorbereid op het leren en werken in een pleinsituatie in de bovenbouw. 
Specifiek is hierbij de organisatorische competentie van belang. Het gaat hierbij om het feit dat de 
docenten zelf goed kunnen plannen en organiseren maar ook dat ze met de leerlingen werkbare 
afspraken kunnen maken. Ook is van belang dat ze leerlingen leren planningen te maken voor een 
langere tijdsperiode en de leerlingen daarbij stapsgewijs begeleiden. 
 
 
Samenwerken 
Het samenwerken is bedoeld om de leerlingen te leren elkaar te helpen en van elkaar te leren. De 
leerlingen moeten dit fluisterend doen. Het NEW-plein bestaat uit 3 lokalen. Het is dus geen echte 
plein, maar een grote ruimte. Als de leerlingen dan allemaal op een normaal niveau gaan praten, dan 
kan er niet meer goed gewerkt worden, want dan is het te rumoerig. De leerlingen moeten daarom 
zachtjes communiceren als ze willen overleggen.  
 
Om dit doel te kunnen bereiken moeten de docenten de leerlingen er op aanwijzen dat ze dingen aan 
een groepsgenoot kunnen vragen. De docenten stimuleren de leerlingen om elkaar te helpen. Om het 
zachtjes communiceren te bereiken moeten de docenten leerlingen erop wijzen dat ze iets zachter 
moeten praten. Dit moeten alle docenten ook consequent doen, want anders bereiken ze er alsnog 
niks mee.  
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Het is hiervoor nodig dat docenten op inter-persoonlijk en pedagogisch gebied extra bagage moeten 
bezitten. Het gaat erom dat docenten een klimaat ontwikkelen waarin leerlingen leren goed samen te 
werken en rekening met elkaar te houden in gedrag. Daarvoor is het nodig dat docenten consequent 
gedrag vertonen en uniforme regels hanteren. Dit impliceert dat docenten goed met elkaar moeten 
overleggen. 
 
Zelfstandig werken 
Het zelfstandig werken is om de leerlingen te leren zichzelf te redden. Ze moeten leren omgaan met 
uitgestelde aandacht. Als de leerlingen tijdens de zelfstandig werken fase ergens tegen aan lopen, 
moeten zij zich afvragen hoe zij hun probleem op gaan lossen. Zij mogen gedurende de zelfstandig 
werken fase geen vragen stellen, maar ze leren de zaken zelf uit te zoeken en zich af te vragen hoe 
ze verder kunnen met hun opdrachten. Zij leren ook omgaan met uitgestelde aandacht. Het is ook 
goed dat het 15 minuten lang helemaal stil is, zodat de leerlingen zich goed kunnen concentreren.  
 
Voor de docenten is het belangrijk dat ze op 1 lijn zitten en niet dat 1 persoon het gepraat wel toelaat. 
Daar staat of valt zo een fase mee. De docenten geven aan er echt als een team te staan. Tijdens 
deze fase moeten de docenten voor de rust zorgen. Zij lopen langs en observeren de leerlingen. Ook 
lopen ze langs om de voortgang te checken en de leerlingen te stimuleren.  
De leerlingen mogen tijdens deze fase echt niet praten, daar letten de docenten tijdens het 
observeren ook op. Het gepraat mag niet, omdat de leerlingen moeten leren zichzelf te redden.  
 
Ook hierbij is het extra van belang dat docenten consequent handelen, uniforme afspraken hebben en 
zich daar ook aan houden. Docenten moeten elkaar dan ook kunnen aanspreken op elkaars gedrag. 
 
Het ontwikkelen van een positieve sfeer 
Voor de leerlingen is het niet altijd even makkelijk op het NEW- plein. Het werken op het NEW-plein is 
erg gestructureerd. De leerlingen worden in fases geduwd en er zijn meer regels dan in een klassikale 
les. De leerlingen moeten plannen en ze moeten op bepaalde momenten stil zijn. Daardoor krijg je 
snel te horen dat het NEW-plein vervelend is en dat de leerlingen er niks aan vinden. 
 
De docenten lossen dit op door de leerlingen duidelijk uit te leggen waarom ze dit doen. Waarom 
leerlingen moeten plannen, waarom ze stil moeten zijn en wat ze er mee bereiken.  
 
De docenten moesten de leerlingen in het begin vaak corrigeren en voelden zich net politieagenten. 
Hierdoor wisten de leerlingen op een gegeven moment wel waar ze aan toe waren en gingen zich ook 
beter gedragen op het NEW-plein. De sfeer op het NEW-plein werd al snel positief. De leerlingen 
begrijpen wat ze moeten doen en wat er van hen verwacht wordt. De docenten kunnen ontspannen 
rondlopen en de leerlingen helpen zonder dat ze steeds moeten corrigeren.  
 
De docenten geven aan dat het veel prettiger voelt dat ze de leerlingen complimenten kunnen geven 
en ze merkten ook aan de leerlingen dat het een positieve invloed had. De leerlingen klagen niet, er 
wordt samengewerkt, maar er wordt ook in stilte zelfstandig gewerkt. Dus met het positief benaderen 
van de leerlingen hebben de docenten een positieve sfeer op het NEW-plein gecreëerd.  
 
Docenten geven aan dat vooral de inter-persoonlijke en de pedagogische competenties belangrijk zijn.  
De docenten moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarin leerlingen op een prettige manier 
kunnen samenwerken. Hierbij is het nodig dat docenten leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag 
en goed gedrag stimuleren. 
Dit betekent dat de docenten onderling goed met elkaar moeten afspreken welke pedagogische regels 
en afspraken ze hanteren op het NEW-plein en dat de docenten elkaar ook aanspreken op elkaars 
pedagogisch handelen. Dit refereert aan de competentie ‘samenwerken met collega’s’  
 
5.3 Conclusie 
 
Concluderend kan gesteld worden dat alle SBL-competenties belangrijke voorwaarden zijn, maar dat 
er enkele competenties uitschieten die extra belangrijk zijn voor het werken op het (NEW-)plein. Nog 
belangrijker dan in een klassikale situatie is het feit dat docenten een uitstekende relatie met de 
leerlingen ontwikkelen en onderhouden (inter-persoonlijk). De pedagogische component is extra van 
belang bij het stimuleren van zelfstandigheid bij leerlingen, het leren samenwerken en het kunnen 
omgaan met verschillen. In het kader van talentontwikkeling is de vakinhoudelijke competentie 
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belangrijk. Docenten dienen talent op te sporen, maar ook inhoudelijk goed te begeleiden en hiervoor 
extra leerstof en –middelen te ontwikkelen. 
In een lespleinsituatie is het van zeer groot belang dat docenten inhoudelijk, didactisch maar vooral 
pedagogisch op één lijn zitten. Dit impliceert een grote mate van bereidheid en vaardigheden om met 
collega’s samen te werken, af te stemmen maar vooral ook elkaar (durven) aanspreken.  
Dit laatste refereert aan een competentie die nog niet is genoemd, maar die eigenlijk voorwaardelijk is 
voor alle andere, namelijk dat docenten reflecteren op hun eigen handelen en daarvoor de feedback 
van leerlingen en collega’s gebruiken.   
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Hoofdstuk 6: Integratie van RT op het NEW-
plein 

6.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de ervaringen van docenten en leerlingen over de integratie van RT op het 
NEW-plein besproken. 
 
Bij remedial teaching worden leerlingen onderzocht met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of 
observaties. De IB-er probeert op die manier een beeld te krijgen met welke zaken de leerling precies 
een probleem heeft. Als er eenmaal een diagnose is gesteld, wordt ook een handelingsplan met 
doelen gemaakt, die de begeleiding voor een vaste periode vastlegt. Wat hierna volgt is de echte 
remedial teaching, die volledig is toegespitst op het probleem van de individuele leerling. De bedoeling 
is dat de leerling na deze periode vaardigheden bezit om met de stoornis om te gaan, en dat hij of zij 
weer met de eigen groep kan meedoen. 
 
6.2 De ervaringen van docenten 
 
De ervaringen van de integratie van RT op het NEW-plein zijn onderzocht door de RT-ers van het 
NEW-plein, Jacoline en Nynke,  een aantal vragen te stellen. Jacoline en Nynke werken beiden 3 uren 
op het NEW-plein. Jacoline op NEW-plein 1 en Nynke op NEW-plein 2. Hieronder volgen puntsgewijs 
de uitkomsten van deze gesprekken. 
 
Wat is het belang van RT? 

 Het vraaggestuurd en vraaggericht werken met- en voor leerlingen.  
 De leerling ondersteunen bij vakken waarbij de reguliere lessen niet voldoende zijn om de 

leerstof eigen te maken. 
 De leerling leren zelfstandig te werken.  
 De leerling verschillende leervaardigheden/ leerstrategieën aanbieden, zodat het leren in de 

toekomst beter gaat.  
 De leerling leren plannen en leren om te gaan met het maken en leren van lesstof. 

 
Wat zijn je ervaringen met het werken op een plein? 
Het door de Rt-er inspringen op de ‘hulpvraag’ van de leerling in de huidige setting werkt zeer prettig. 
Leerlingen weten precies wat ze lastig vinden en kunnen hierdoor duidelijke, gerichte en heldere 
vragen stellen. Dit werkt zeer prettig en positief, ook door de andere werkvorm, namelijk het werken in 
een team.  
 
Doe je daar echt RT werk? 
Op het plein werken de leerlingen zelfstandig. Hierdoor ontdek je snel de leerlingen die moeite hebben 
met het zelfstandig werken. Deze leerlingen kun je dan ondersteunen. Ook leerlingen die moeite 
hebben met de lesstof  help je met deze stof door extra uitleg te geven. 
Ik probeer zoveel mogelijk begeleiding op het plein te integreren, zodat ik deze leerlingen naast mijn 
pleinuren niet meer uit de les hoef te halen. Dit lukt helaas niet altijd, omdat we te maken hebben met 
ca. 75 leerlingen welke ook hulp nodig kunnen hebben.  
 
Wat zijn de voordelen van het werken op een plein? 
Je hebt veel leerlingen bij elkaar, waardoor je snel en gericht leerlingen kunt helpen terwijl alle andere 
leerlingen rustig door kunnen werken. Leerlingen weten precies wat ze lastig vinden en kunnen 
hierdoor duidelijke, gerichte en heldere vragen stellen. Het is ook prettig dat er 3 docenten aanwezig 
zijn, hierdoor zijn er 4 mensen die één op één hulp kunnen geven.  
Het team fungeert als een spil, dus echt als een team en dat werkt erg prettig! 
 
 
 
 

 30

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnose


Wat zijn de nadelen van het werken op een plein? 
Het NEW-plein is geschikt voor leerlingen die zelfstandig kunnen werken. Je merkt wel dat er 
leerlingen zijn die dit niet (genoeg) kunnen. Hierdoor is het voor een aantal leerlingen niet erg 
motiverend. Sommige leerlingen worden regelmatig afgeleid of gestoord, daarom is het niet voor alle 
leerlingen weggelegd. 
 
Wat zijn de voordelen van RT buiten de klas? 

 Geen afleiding in de buurt.  
 Buiten de klas kun je de leerling begeleiden met zaken als plannen, agenda gebruik, 

leerstrategieën aanbieden etc. 
 

Wat zijn de nadelen van RT buiten de klas? 
 Eén op één zijn veel leerlingen heel anders dan in de klas. Hierdoor lijkt het soms alsof een 

leerling altijd goed oplet en mee doet met de les, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Hierdoor 
kun je het probleem verkeerd inschatten. De leerling zegt dat hij iets niet begrijpt, maar 
eigenlijk heeft hij niet opgelet. 

 De leerling vindt het soms vervelend uit de klassensetting gehaald te worden, vaak omdat de 
aandacht op een dergelijk moment op hem/haar gericht is.  

 
Vind je dat RT goed geïntegreerd is op het NEW-plein? 

 Ja, ik vind dat ik alle ruimte heb om leerlingen te begeleiden gedurende de NEW-pleinuren.  
 Ik denk wel dat het handig is om volgend jaar te zorgen dat alle RT-leerlingen uit de NEW-

plein klassen bij de RT-er van dat leerjaar worden ingedeeld. Hierdoor kun je beter overzicht 
houden. Nu hebben alle RT-ers leerlingen uit deze klassen. 

 
Wat zou beter kunnen? 

 Afwisseling. Er zijn zelfstandig werk periodes en overleg periodes. Ik kan me voorstellen dat er 
een groep leerlingen is die dit als ‘saai’ ervaren. Misschien zijn er nog mogelijkheden om er 
nog een andere fase bij te creëren, met een actieve sfeer. Dan heb ik het over de 2-urige 
NEW-plein uren.  

 Ruimte om de leerling even uit het NEW-plein te halen zodat je moeilijke stof even duidelijk 
kan uitleggen. Ik merk dat sommige leerlingen zich niet op hun gemak voelen bij de uitleg die 
je fluisterend moet uitleggen.  

 Ik denk wel dat het handig is om volgend jaar te zorgen dat alle RT-leerlingen uit de NEW-
plein klassen bij de RT-er van dat leerjaar worden ingedeeld. Hierdoor kun je beter overzicht 
houden. Nu hebben alle RT-ers leerlingen uit deze klassen. 

 
6.3 Conclusie 
 
De conclusie is dat de ervaringen van de integratie van RT op het NEW-plein positief zijn. De RT-ers 
kunnen hun werkzaamheden op een positieve manier integreren op het NEW-plein.  De RT-ers 
missen wel een aparte ruimte waar ze de, snelafgeleide, leerlingen beter kunnen begeleiden. De RT-
ers willen graag RT-leerlingen uit de NEW-pleinklassen, zodat ze hun rol op het NEW-plein nog 
efficiënter kunnen vervullen en zodat ze een beter beeld krijgen van de leerlingen als het gaat om 
zelfstandig werken en functioneren in de groep. 
Het positieve van het werken op het NEW-plein is dat de RT-er directe hulp kan bieden. De voordelen 
van RT-hulp buiten het NEW-plein is dat er geen afleiding is voor de leerlingen en dat de RT-ers 
kunnen begeleiden met zaken als plannen, agenda gebruik, leerstrategieën etc. 
 
6.4 De ervaringen van leerlingen met RT op het lesplein 
 
De leerlingen zijn ook gevraagd naar hun ervaringen met RT op het NEW-plein. Daar kwamen de 
volgende resultaten uit. 
 
Krijg je extra hulp buiten het lokaal van een RT-er? 
Op deze vraag hebben honderd zeven en twintig  leerlingen gereageerd, waarvan vijf en vijftig 
leerlingen hulp krijgen buiten het lokaal. Twee en zeventig leerlingen krijgen geen hulp buiten het 
lokaal. Bij de volgende vraag gaan we verder kijken naar de resultaten of deze groep van 55 
leerlingen het fijn vinden om uit de klas te worden gehaald.  
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Vind je het fijn dat je uit de les wordt gehaald voor RT- hulp? 
Vijf en twintig leerlingen zeggen geven ja als antwoord en daarmee geven ze aan dat ze het goed 
vinden dat ze uit de les worden gehaald. Acht en twintig leerlingen hebben gedeeltelijk geantwoord op 
deze vraag. Die leerlingen hebben hier wat twijfelend op gereageerd. Dit kan komen dat bepaalde 
leerlingen het bijvoorbeeld bij wiskunde vervelend vinden om eruit gehaald te worden en bij mens en 
maatschappij prima vinden omdat ze dat vak wel begrijpen of mee kunnen komen. 
Twee leerlingen vinden het vervelend dat ze uit het lokaal worden gehaald zoals de analyse het 
aangeeft. Dit kan komen dat deze twee leerlingen het echt vervelend vinden om eruit gehaald te 
worden doordat ze bijna alle vakken moeilijk vinden.  

 

 
  aantal 

 percentage 

Ja 25 45,5 

Gedeeltelijk 28 50,9 

Nee 2 3,6 

Total 55 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben je tevreden over RT- hulp buiten de klas? 
Hier hebben de leerlingen die RT – hulp krijgen positief op geantwoord. Drie leerlingen zijn zeer 
ontevreden. Deze leerlingen vinden het dus erg lastig om een les te missen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 Aantal 
 percentage 

zeer ontevreden 3 5,5 

ontevreden 4 7,3 

tevreden 27 49,1 

zeer tevreden 21 38,2 

 

Total 55 100,0 

   

Vier leerlingen hebben gezegd dat ze ontevreden zijn en dit kan hetzelfde gevolg zijn als ook 
hierboven staat beschreven, maar waarschijnlijk net iets in mindere mate. 
 
Zevenentwintig leerlingen die tevreden zijn en die de extra hulp wel accepteren. Dit kan komen 
doordat leerlingen even een rust moment hebben en één op één  uitleg krijgen en dat de stof 
duidelijker of helderder wordt.  
Eenentwintig leerlingen die zeer tevreden zijn over RT- hulp. Dit kan zijn zoals hierboven ook al staat 
beschreven. 
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Vind je het fijn dat er RT- hulp aanwezig is op het NEW- plein? 
Negentien personen hebben hierop ja geantwoord. Dit betekent dat deze leerlingen honderd procent 
tevreden zijn met RT- hulp op het NEW- plein. Er zijn zesentwintig leerlingen die gedeeltelijk hebben 
geantwoordt. Dit betekent dat de misschien wel gestoord worden door de hoeveelheid leerlingen op 
het lesplein zijn en misschien toch liever hebben dat ze uit het lokaal worden gehaald. Waarschijnlijk 
om dat ze zich dan beter kunnen concentreren. 
T
R
 

ien leerlingen hebben nee geantwoord, dit kan betekenen dat deze leerlingen liever buiten het lokaal 
T- hulp krijgen dan in het lokaal, omdat ze dan de stof beter op kunnen nemen.  

 
 
 

  
 Aantal  percentage 

Ja 19 34,5 

Gedeeltelijk 26 47,3 

Nee 10 18,2 

 

Total 55 100,0 

 
 
 
 
 
 
 

Vraag je de RT- er ook om hulp als je ergens tegenaan loopt op het NEW-plein? 
Zestien leerlingen  hebben vaak niet geantwoord, dit betekent dat deze leerlingen dus geen hulp 
vragen van de RT- er. Er zijn ook zestien leerlingen die vaker niet dan wel hebben geantwoord. 
Eigenlijk vragen de meeste leerlingen geen hulp van de RT- er. Vijftien leerlingen hebben vaker wel 
dan niet geantwoord en daarnaast hebben er acht leerlingen vak wel geantwoord, Dit betekent dat er 
eenenveertig procent van de leerlingen wel hulp vragen van de RT- er.  
 

  
 aantal  percentage 

vaak niet 16 29,1 

vaker niet dan wel 16 29,1 

vaker wel dan niet 15 27,3 

vaak wel 8 14,5 

 

Total 55 100,0 

    

   

 
Vind je het prettig dat de RT- er jou direct kan helpen met een probleem op het NEW-plein en niet 
achteraf als je bij een ander vak zit? 
Negentien leerlingen hebben ja geantwoord. Dit betekent dat er redelijk wat leerlingen het fijn vinden 
dat ze direct geholpen kunnen worden op et lesplein. Dit kan niet altijd, wanneer je hebt in een stam 
lokaal. Achtentwintig leerlingen hebben gedeeltelijk geantwoord. De meeste leerlingen vinden het toch 
prettig dat de RT- er direct kunnen helpen.   
Acht leerlingen vinden het niet leuk dat ze direct door de RT- er geholpen kunnen worden, dit kan 
betekenen dat leerlingen het misschien wel bedreigend vinden dat ze geholpen worden op het 
lesplein. Het is een grote ruimte en Waarschijnlijk is er een kleine aantal leerlingen die het onprettig 
vinden dat ze in een groot lokaal les krijgen.  
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 Aantal  percentage 

Ja 19 34,5 

Gedeeltelijk 28 50,9 

Nee 8 14,5 

 

Total 55 100,0 

 
Vind je het vervelend dat als jij op het NEW- plein geholpen wordt door een RT- er, iedereen kan zien 
dat je extra hulp krijgt? 
Drie leerlingen hebben ja geantwoord. Dit betekent dat er drie leerlingen het vreselijk vinden dat ze op 
het NEW-plein worden geholpen, dit kan ook komen door dat leerlingen je zien, door het grote lokaal. 
Twintig leerlingen hebben gedeeltelijk geantwoord. Dit betekent dat leerlingen het de ene keer op het 
plein vreselijk vinden en de andere keer juist niet vervelend. Dit kan komen dat het door de omgeving 
kan komen en de grote van het lokaal. Twee en dertig leerlingen hebben nee geantwoord. Dus dat 
betekent dat de meeste leerlingen het niet vervelend vinden om extra hulp te krijgen van een RT- er. 
Dit kan komen dat de meeste leerlingen de RT- er ook als docent zien op het plein. 
 

  
 Aantal  percentage 

Ja 3 5,5 

Gedeeltelijk 20 36,4 

Nee 32 58,2 

 

Total 55 100,0 

 
Wat vind je prettiger? Dat je direct, als je tegen een probleem aanloopt, geholpen wordt door een RT -
er of word je liever een keer uit de les gehaald? 
Zesentwintig leerlingen hebben “ik word liever direct bij mijn probleem geholpen” geantwoord. Deze 
leerlingen vinden het fijn dat ze direct worden geholpen met hun probleem. Dit zorgt ervoor dat de 
leerlingen juist verder kunnen en niet onrustig worden.  Daarnaast hebben negenentwintig leerlingen  
“ik word liever buiten het lokaal geholpen” geantwoord. Deze leerlingen die hebben toch baat bij het 
oplossen van een probleem terwijl ze niet in een groot lokaal zitten zoals het NEW-plein. Dit zijn toch 
wel de meeste leerlingen. Des al niet te min zijn er dus ook leerlingen die dit wel willen en fijn vinden.  
 
 
   

 aantal  percentage 

Ik word liever direct bij mijn 
probleem geholpen 

26 47,3 

Ik word liever buiten het 
lokaal geholpen 

29 52,7 

 

Total 55 100,0 
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Ik heb geen recht op RT. In mijn pleingroepje wordt wel iemand geholpen door een RT- er. Dit vind ik: 
Veertien leerlingen hebben vervelend en storend geantwoord, dit kan betekenen dat deze leerlingen 
hierdoor sterk worden afgeleid. Daarnaast hebben zevenenzestig leerlingen niet vervelend of storend 
geantwoord. Dit kan betekenen dat zij gewoon doorgaan of er ook iets van opsteken. Verder hebben 
zesenveertig leerlingen handig, misschien heb ik er ook iets aan geantwoord. Dit kan betekenen dat 

eze leerlingen er altijd wel iets van opsteken en er dus gewoon met de RT-leerlingen meeliften, wat 
ositief is in dit geval.  

d
p
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Hoofdstuk 7: Conclusies 

Het afgelopen schooljaar heeft het experiment ´NEW-plein´ (Nederlands, Engels en wiskunde op een 
lesplein) zich doorgezet in het tweede jaar. De drie eerste klassen die vorig jaar in de nieuwe setting 
hebben gewerkt zijn nu tweede klassen geworden. Daarnaast nemen er weer drie nieuwe eerste 
klassen deel. Op basis van een kleinschalige evaluatie vorig jaar is besloten om het experiment door 
te zetten, maar in een iets gewijzigde vorm.  
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van dit tweede jaar NEW-plein. We hopen dat dit verslag zal 
bijdragen aan 1) een goede discussie rondom de voor- en nadelen van het lesplein en  2) het geven 
van aanwijzingen over hoe het lesplein nog beter kan worden vormgegeven.      
 
De nadruk bij het NEW-plein ligt op vier aspecten: 

 Talentontwikkeling (verdiepende en verbredende opdrachten) voor leerlingen. 
 Het beter leren samenwerken van collega’s van drie vakken op het plein. 
 Een betere integratie van extra RT-hulp op het plein. 
 De bestaande praktijk van het NEW-plein verbeteren. 

 
Het onderzoeksteam van de BHS is gevraagd om dit proces onderzoeksmatig te volgen. Net als vorig 
jaar is er een onderzoek gedaan naar de ervaringen van leerlingen, docenten en RT-ers op het NEW-
plein. Omdat dit nog maar het tweede jaar van het NEW-plein is, waren we wel wat beperkt. We 
konden alleen de ervaringen naar voren brengen.  
 
In overleg met dhr. Van der Bij heeft de onderzoeksgroep begin dit schooljaar een aantal 
onderzoeksvragen en een daarbij behorend onderzoeksplan gemaakt. Hierin staan de volgende 
vragen centraal: 
 

 In welke mate realiseert het NEW-plein deze doelen? 
 Welke specifieke competenties hebben docenten nodig om te werken op het NEW-plein? 
 Wat zijn de ervaring van de integratie van RT op het NEW-plein? 

 
Ten aanzien van vraag 1: de mate van doelbereiking moet worden gesteld dat dit vooral gebaseerd is 
op de ervaringen van leerlingen en docenten. Dit is ook wat het NEW-pleinteam wil weten, aangezien 
zij zich willen verbeteren. Zij zijn nog steeds in ontwikkeling en zij nemen de adviezen van leerlingen 
graag mee in hun ontwikkeling, zodat zij het NEW-plein zo goed mogelijk kunnen verbeteren.  
Volgend schooljaar gaat de eerste lichting NEW-plein leerlingen naar klas 3 en dan wordt ook pas 
zichtbaar wat de ‘echte’ effecten van het NEW-plein zijn en in welke mate de doelstellingen bereikt 
zijn. In het laatste hoofdstuk zal hier nadere aandacht aan worden besteed. 
 
De conclusie van de vraag “In welke mate realiseert het NEW-plein haar doelstellingen?” is dat de 
leerlingen volgens de docenten goed voorbereid worden op klas drie. De leerlingen leren hoe ze 
moeten plannen, hoe ze moeten samenwerken en hoe ze zichzelf moeten redden. Verder zal de 
conclusie over de doelen, later bij een vervolgonderzoek meer naar voren komen. Dat komt doordat 
pas in jaar drie en vier zichtbaar wordt of de leerlingen die op het NEW- plein les hebben gekregen, 
beter kunnen plannen, zelfstandiger kunnen werken, beter kunnen samenwerken etc. 
 
De conclusies die uit de leerlingenenquête kunnen worden getrokken over hun tevredenheid, wat ze 
hebben geleerd en de vergelijking van oude situatie naar de nieuwe situatie is dat de eerste klassen 
veel positiever zijn over het NEW-plein dan de tweede  klassen. De doelen van het NEW-plein worden 
wel bereikt, want de leerlingen geven aan dat ze wel leren op het NEW-plein, maar de tweede 
klassen, en daarbinnen een specifieke klas, geven aan  het minder leuk te vinden om op het NEW-
plein te werken.  
Ze geven aan vooral ontevreden te zijn over de lengte van het NEW-plein en willen meer variatie. Als 
we vooral kijken naar wat de leerlingen op het NEW-plein leren, kunnen we concluderen dat de 
leerlingen goed voorbereid worden op klas drie en vier. Wat opvalt is dat de klassen waarvan een van 
de mentoren lesgeeft op het NEW-plein het positiefst scoren. Voor de eerste klassen zijn dit 1A en 1B, 
voor de tweede klassen is het klas 2B. 
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De conclusies van de vraag “Welke competenties hebben docenten op het NEW-plein nodig?”. De 
docenten van het NEW-plein hebben een aantal competenties nodig die vergelijkbaar zijn met 
docenten die alleen voor de klas staan. Toch zijn er een aantal verschillen. De docent op het NEW-
plein wordt een coach en daardoor moet hij of zij het Koninklijke status van zijn eigen Rijk loslaten, het 
lokaal dus. Nu moet hij of zij juist meer in het lokaal samen gaan werken en afspraken maken. Dus de 
SBL- competenties moeten een klein beetje aangepast worden zodat ze meer in de richting van 
lespleinen komen. De docenten moeten zo wie zo de competenties  inter- persoonlijk, pedagogisch, 
vakinhoudelijk en organisatorisch. Dit zijn de belangrijkste competenties die de lesplein docenten 
nodig hebben.   
Inter- persoonlijk voor contact met de leerlingen en tussen de collega’s op het lesplein. Pedagogisch 
om te weten hoe je met leerlingen om moet gaan en hoe je ze benaderd. Vakinhoudelijk is voor de 
vakkennis, dit is omdat je meer kennis van verschillende vakken moet hebben. Je geeft namelijk dan 
meer vakken tegelijk. Organisatorisch is nodig bijvoorbeeld voor, de hoe wordt het lesplein ingedeeld, 
hoe wordt er tussen de docenten gecommuniceerd en bijvoorbeeld hoe verlopen de lessen op het 
lesplein, dan kijk je ook naar klassenmanagement. 
 
De conclusie van de vraag “ Wat zijn de ervaringen van de integratie van RT op het NEW-plein?” is 
dat de ervaringen van de integratie van RT op het NEW-plein positief zijn. De RT- ers kunnen hun 
werkzaamheden op een positieve manier integreren op het NEW-plein. De RT- ers missen wel een 
aparte ruimte waar ze de snelafgeleide leerlingen beter kunnen begeleiden. De RT- ers willen graag 
RT- leerlingen uit de NEW-plein klassen, zodat ze hun rol op het NEW-plein nog efficiënter kunnen 
vervullen en zodat ze een beter beeld krijgen van de leerlingen als het gaat om zelfstandig werken en 
functioneren in de groep.  
Het positieve van het werken op het NEW-plein is dat de RT- er directe hulp kan bieden. De voordelen 
van RT- hulp buiten het NEW-plein is dat er geen afleiding is voor de leerlingen en dat de RT- ers 
kunnen begeleiden met zaken als plannen,agenda gebruik, leerstrategieën etc.  
 
De conclusie van de leerlingenenquête over de RT is dat de leerlingen het erg fijn vinden dat ze RT- 
hulp krijgen. Daarnaast vinden leerlingen het fijner om hulp te krijgen buiten het lokaal dan in het 
lokaal tijdens de lessen. Ze zijn ook erg tevreden over dat ze buiten de klas RT- hulp krijgen. Toch is 
een meerderheid van de leerlingen die les krijgen op het NEW-plein wel blij of vinden het fijn dat er 
hulp is op het NEW-plein. Zevenentachtig procent van de leerlingen die op het NEW-plein RT- hulp 
krijgen zijn tevreden met RT- hulp buiten het lokaal daar tegenover staat dat net iets minder dan 
tweeëntachtig procent van de leerlingen op het NEW-plein met RT- hulp het erg fijn vinden dat er RT- 
hulp aanwezig is op het NEW-plein. Hier zit een klein verschil van vijf procent tussen.  Daarnaast 
vinden leerlingen op het NEW-plein het erg prettig dat ze direct geholpen kunnen worden door een 
RT- er. De leerlingen vinden het niet erg dat ze bijvoorbeeld extra hulp krijgen van een RT-er. Eigenlijk 
vinden ze dit wel handig dan kunnen andere leerlingen hier ook wat van leren.  
In grote lijnen vinden de leerlingen het prima dat er RT op het NEW-plein aanwezig is.  
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Hoofdstuk 8: Aanbevelingen 

Na  de vele resultaten zijn de conclusies op tafel gekomen. Nu gaan we kijken naar de aanbevelingen 
die wij kunnen geven. Als eerste moet dit onderzoek niet gezien worden als een onderzoek van de 
pilot stoppen of doorgaan. Dit onderzoek is ervoor om te laten zien dat er vooruitgang is geboekt met 
name met vorig schooljaar 2008- 2009. Daarnaast kunnen niet alle doelen bereikt worden in de pilot 
van dit jaar, daarvoor moeten we naar volgend jaar kijken naar klas drie en het jaar daarna naar drie 
en vier. Dan kunnen we echt zien of het NEW-plein haar doelen heeft bereikt. 
 
We kunnen nu al wel een aantal aanbevelingen doen. De leerlingen vinden dat de lessen op het 
NEW-plein lang en saai zijn. Hier zou naar gekeken kunnen worden dat dit korter zou worden. Ook 
zou je meer variatie aan kunnen bieden, aangezien de leerlingen aangeven dat ze het vervelend 
vinden om 2 uren op hun stoel te zitten. Bijvoorbeeld hoekjes creëren.  
 
Een klein percentage leerlingen vindt het prettiger om uit het lokaal te worden gehaald dan in het 
lokaal te blijven tijdens RT- hulp. Misschien kan het ergens aantrekkelijker worden gemaakt dat er juist 
een meerderheid in percentage het leuk en/of veilig vindt om RT- hulp op het NEW-plein te krijgen, 
door bijvoorbeeld een RT-hoekje te creëren. 
 
We hebben laten zien dat er in de twee klassen nogal wat negatieve geluiden, graag willen wij al 
onderzoeksgroep deze groep leerlingen nader onderzoeken. We gaan een aantal van deze leerlingen 
interviewen om te achterhalen waarom deze leerlingen zoveel negatiever zijn over het NEW-plein dan 
over de klassikale situatie en welke tips ze hebben om dit te verbeteren.  Hierbij staat het adagium 
‘Elke klacht is een advies’ centraal. 
 
Zoals reeds eerder is genoemd moet dit onderzoek niet worden beschouwd als een finaal oordeel 
over het NEW-plein. Daarvoor is het nog veel te vroeg. De echte effecten van het NEW-plein kunnen 
pas volgend jaar zichtbaar worden gemaakt. 
Volgend jaar gaat de onderzoeksgroep verder met het NEW-plein te onderzoeken. Dan kunnen we 
kijken of er meer progressie is geboekt, vooral kunnen we dan zien of de leerlingen van klas 1 en 2 
het beter doen met plannen en zelfstandig leren enz.   
 
Daarnaast stellen we voor om binnenkort een cijferanalyse te maken tussen de NEW-plein leerlingen 
en de leerlingen die niet aan dit experiment deelnemen. 
Hiermee kan worden vastgesteld of de deelname aan het NEW-plein een effect heeft op de eindcijfers 
van klas 1 en klas 2.  
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Bijlage 1: Interview Leidraad  

Doelen Gesprek Wat doe je 
ervoor? 

Is het 
gelukt? 

Hoe zie 
je dat? 

Doel/Bereiken  
 

   

Plannen  
 

   

Het uiterste eruit 
halen 
Talentontwikkeling 

 
 

   

Leerlingen met 
moeite programma 

 
 

   

Leren leren  
 

   

Samenwerking  
 

   

Zelfstandig werken  
 

   

Positieve sfeer  
 

   

Mede regie bepalen     

Voorbereid op klas 3 
lein 

    
p
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Competentie 
overzicht, docenten 
NEW Plein. 

Leerlingen Collega’s Omgeving Zichzelf 

Inter-
persoonlijk 

    

Pedagogisch 
    

Vakinhoudelijk 
en 
vakdidactisch 

    

Organisatorisch
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Bijlage 2 : Competenties 

1 Interpersoonlijk competent 
1.1a Ik beheers sociale en communicatieve vaardigheden zoals gespreksvaardigheden, 

luistervaardigheden, feedbackvaardigheden 
1.1b Ik kan sociale interacties in een klas herkennen en verklaren 
1.2a Ik schep een klimaat voor samenwerking met de leerlingen en tussen de leerlingen onderling 
1.2b Ik spreek leerlingen aan op ongewenst gedrag en stimuleer gewenst gedrag 
1.3a Ik maak leerlingen medeverantwoordelijk voor een goed werk- en leefklimaat in de klas 
 
2 Pedagogisch competent 
2.1a Ik heb een beeld van de leef- en belevingswereld van 12-18 jarigen 
2.2a Ik stem mijn taalgebruik en omgangsvormen af op mijn leerlingen 
2.2b Ik stimuleer zelfstandigheid en initiatief van leerlingen 
2.2c Ik herken en houd rekening met verschillen tussen leerlingen 
2.3a Ik signaleer ontwikkelings- of gedragsproblemen bij leerlingen en laat zien dat ik hiermee in 

mijn onderwijs rekening houd 
 
3 Vakinhoudelijk & didactisch competent 
3.1a Ik kan onderwijsactiviteiten voorbereiden en uitvoeren waarbij ik de vakinhoudelijke en 

didactische keuzes die ik gemaakt heb onderbouw  
3.2a Ik kan evaluatiemiddelen (proefwerken, enquêtes e.d.) ontwerpen en gebruiken om te bepalen 

of leerlingen voldoende hebben geleerd en of mijn onderwijs effectief is geweest 
3.2b Ik maak bij mijn onderwijs gebruik van moderne middelen, waaronder ICT 
3.2c Ik laat zien dat ik bij het ontwerpen en uitvoeren van mijn onderwijs rekening houd met 

verschillen tussen de leerlingen 
3.3a Ik kan eventuele leerproblemen bij leerlingen signaleren en laat zien dat ik daar in mijn 

onderwijs rekening mee houd 
 
4 Organisatorisch competent 
4.1a Ik kan plannen en structureren 
4.2a Ik maak werkbare afspraken met de leerlingen en hanteer die consequent 
4.2b Ik organiseer de praktische kant van mijn onderwijs (leermiddelen, ICT, inrichting lokaal etc.) 

effectief en efficiënt 
4.3a Ik houd voor mijn onderwijs een lange termijnplanning aan die bij de leerlingen bekend is en 

waar zij hun eigen planning op kunnen afstemmen 
 
5 Competent in het samenwerken met collega's 
5.1a Ik kan – in verschillende rollen – samenwerken in een team 
5.2a Ik geef en ontvang collegiale feedback 
5.2b Ik ontwikkel samen met collega’s (al dan niet vakoverstijgend) onderwijsmateriaal en ben 

betrokken bij het gebruik daarvan 
5.3a Ik werk met collega’s samen aan de ontwikkeling en verbetering van mijn school 
 
6 Competent in het samenwerken met de omgeving 
6.1a Ik heb een globaal beeld van de verschillende partijen waarmee de school contact onderhoudt 
6.2a Ik heb met ouders van leerlingen en andere betrokkenen contact over het functioneren van die 

leerlingen 
6.2b Ik ben op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en geef die een plaats binnen mijn 

onderwijs 
6.3a Ik neem op een constructieve manier deel aan verschillende vormen van overleg met mensen 

en instellingen buiten de school 
7 Competent in reflectie en ontwikkeling 
7.1a Ik kan reflecteren op mijn eigen professionele ontwikkeling en studiegedrag 
7.2a Ik maak gebruik van feedback van leerlingen en collega’s om mezelf als docent te ontwikkelen 
7.2b Ik kan een onderzoek opzetten en uitvoeren t.b.v. mijn eigen professionele ontwikkeling 
7.3a Ik stem mijn professionele ontwikkeling af op ontwikkelingen in de school 
7.3b Ik kan wat ik als docent doe en wil verantwoorden vanuit een goed doordachte visie op het 

beroep en mijn taken in de uitoefening daarvan 
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