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Voorwoord 

 

De Onderwijsraad (2009) geeft in haar advies aan de minister het belang van buitenschools aan. Als 

een school de verbinding wil leggen tussen buitenschools en binnenschools leren; hoe kun je daar 

dan (betere) sturing aan geven?   

 

In opdracht van het Ministerie van OCW wordt deze vraag in dit Research and Development project 

(R&D) centraal gezet.  

 

CPS heeft in eerdere R&D-trajecten aandacht besteed aan buitenschools leren. De resultaten 

daarvan zijn gepubliceerd:  

 

1. Ongekend Talent, leerprestaties buiten school onder de loep (CPS, 2006) 

2. www.cps.nl/buitenschoolsleren (CPS, 2010) 

3. Leren doe je buiten de school (Van 12 tot 18, december 2007) 

 

Leeswijzer 

 

Dit onderzoek betreft het VO en is derhalve vooral bestemd voor schoolleiders, docenten en 

stagecoördinatoren uit het VO.  

 

In hoofdstuk 2 starten we met een verkenning van de literatuur op het gebied van buitenschools 

leren, gevolgd door het kader van het onderzoek in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt van elk van de 

7 scholen een omschrijving volgens een vast stramien weergegeven van waaruit een lijst met 

succesfactoren wordt gedestilleerd (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 volgen de voorlopige conclusies.  

In de bijlagen volgen de onderzoeksopzet en een overzicht van geraadpleegde literatuur. 

 

 

Colofon 

 

Deze uitgave is tot stand gekomen in het Research & Development project Binnen- en 

buitenschools leren verbinden, Sturen op afstemming dat door CPS is uitgevoerd in opdracht van 

het Ministerie van OCW.  

 

Auteurs: drs. Boudewijn Hogeboom (CPS) en Sander van Veldhuizen (CPS). 

Met dank aan: Jump Koch (CPS), Bert Slotboom (CPS), Niek van den Berg (Zadkine Lectoraat 

Beroepsonderwijs), drs. Ruud Duvekot (Hogeschool INHOLLAND), Bert van Pelt (BoosteBrain). 

 

Een speciaal woord van dank aan de scholen en stagebieders voor hun input.  

 

Afbeelding voorblad © Shutterstock 
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H2 Buitenschools leren, een verkenning van de literatuur 

 

N.B. In Bijlage 2 is een overzicht van de literatuur opgenomen.  

 

Leerlingen leren niet alleen binnen, maar ook buiten de school. Thuis, op straat, in baantjes, clubs, 

verenigingen en stages. Deze buitenschoolse leerervaringen worden veelal als betekenisvol ervaren 

door de leerlingen. Scholen betrekken dan ook meer en meer buitenschoolse leerervaringen in het 

onderwijs, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages en door met andere organisaties samen te 

werken in brede scholen. Het leren vindt dan plaats in een levensechte, realistische leeromgeving. 

Dit wordt betekenisvol (of authentiek) leren genoemd (Blok, 2006) en in het (v)mbo ook wel 

‘verbindend leren’ (RCBBD, 2007). De Onderwijsraad (2009) pleit ook nog om andere redenen voor 

een verdere ontwikkeling van beleid en praktijk van vormen van buitenschools leren. Zij 

benadrukken dat om de school effectiever en efficiënter te maken het nuttig lijkt om aan de 

arrangementen die bij het meer traditionele, formele schoolse leren vooropstaan, typerende 

kenmerken toe te voegen van buitenschools leren zoals dat in non-formele of informele contexten 

plaatsvindt. Omgekeerd kan het volgens de Raad ook nuttig zijn om in buitenschoolse leercontexten 

ook kenmerken van schools leren in te bouwen die voor leren belangrijk zijn gebleken. 

 

Dit roept de vraag op: hoe kunnen schooldirecties effectief sturen op de afstemming tussen formele 

en non formele educatie? Op deze vraag zoekt dit project een antwoord. 

 

Doel van het project is te onderzoeken hoe schooldirecties op de afstemming sturen, welke wijze 

van sturing effectief is en welke verbeterpunten te formuleren zijn. Tevens worden instrumenten 

ontwikkeld waarmee scholen de afstemming kunnen verbeteren en die gebaseerd zijn op inzichten 

uit theorie en praktijk.  

 

In dit project definiëren we buitenschools leren als non-formele educatie, het intentioneel en 

systematisch onderwijs in een andere setting dan de school. De andere vorm van buitenschools 

leren, het leren thuis en op straat, informeel leren genoemd, blijft buiten beschouwing in dit 

project. We beperken ons dus tot non-formele educatie. Vanwege het ingeburgerd zijn van de term 

‘buitenschools leren’ gebruiken we beide termen. Hiermee blijft ook de gelaagdheid aanwezig: de 

school die de formele en non-formele educatie organiseert en de leerling die iets binnen en 

buitenschool leert. .  

 

Beleidscontext - Wat is beleid?  

In zijn advies ‘Leren in een kennissamenleving’ (2003) pleit de Onderwijsraad (onder andere) voor 

een betere benutting van kennis die leerlingen buiten de school opdoen, onder andere door het 

interactief koppelen van kennis- en competentieontwikkeling. In zijn advies ‘Stand van educatief 

Nederland 2009’ (febr. 2009) bouwt de Onderwijsraad hierop voort door te adviseren het concept 

‘uitgebreid onderwijs’(UO) tot uitgangspunt van beleid te maken. De Raad komt tot deze adviezen 

door de constatering dat leren en onderwijs zich niet alleen tijdens de formele schooltijd afspeelt 

maar ook daar buiten en dat er toenemend aantal initiatieven zijn om de onderwijstijd te verlengen 

en inhoudelijk te verrijken. Dit gebeurt met als doel zowel getalenteerden als minder 

geprivilleerden meer kansen te bieden en om specifieke doelgroepen (zoals meisjes) te bereiken 

met een speciaal aanbod (als techniekonderwijs). Uitgebreid onderwijs (en daarmee de regulering 

c.q. uitbreiding van non-formele educatie c.q. buitenschools leren) dient de kwalificerende en de 
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socialiserende functie van het onderwijs en de school zorgt voor het platform voor de noodzakelijke 

reflectie op de elders ondernomen activiteiten (Onderwijsraad, 2009).  

 

Praktijkcontext - Wat is het handelingsprobleem?  

Onderzoekers (Bekkers 2010, Oberon 2010) constateren dat er verschillen zijn tussen het rendement 

dat scholen behalen uit non-formele educatie. Op de ene school worden wel positieve resultaten 

gemeten, op andere scholen niet. Niet bekend is wat het verschil maakt. En hoe directies hierop 

kunnen sturen zodat non-formele educatie het beoogde rendement oplevert. 

 

Daarbij zijn scholen van oudsher gericht op het organiseren van formele educatie. Voor de meeste is 

sturen op non-formele educatie, zodat dit het beoogde rendement heeft, nog betrekkelijk 

onbekend. Vragen die hierbij een rol spelen zijn: Welke verschillen zijn er tussen de effectieve en 

minder effectieve scholen? Welke doelen hebben ze, vanuit welke visie sturen ze, hoe kiezen ze 

samenwerkingspartners, hoe zien ze de samenwerkingsrelatie, welke instrumenten zetten ze in? 

Welke keuzes leiden tot rendement? 

 

Eerder onderzoek - Wat is er al bekend?  

Non-formele educatie is een begrip waaronder vele varianten schuilgaan (Doets e.a., 2008). Gebrek 

aan eenduidigheid in terminologie, variatie in doelen en locale verschillen belemmeren het zicht op 

de resultaten (Duvekot e.a., 2010). Veel voorkomende vormen (onder de noemer buitenschools 

leren) zijn de inzet van projecten in opdracht van of in samenwerking met externen, 

maatschappelijke en beroepsstages (waaronder LOB, Loopbaan oriëntatie en beroep) en 

internationale projecten (Beweging om beeld, 2006). Een van organisatievormen is de brede school, 

waar er in 2009 ongeveer 400 van zijn, 1/3 van alle locaties voor voortgezet onderwijs (Oberon, 

2009).  

  

Non-formele educatie blijkt de motivatie te verhogen in de ogen van de betrokkenen. De specifieke 

vormen realiseren veelal de eigen doelen: op brede scholen leren leerlingen meer samenwerken, 

leerwerktrajecten leiden tot betere leerprestaties en een betere doorstroom naar het voortgezet 

onderwijs, LOB leidt tot een goed beeld van het beroep en maatschappelijke stage leidt tot een 

hogere maatschappelijke betrokkenheid (Beek, 2007 en Duvekot, 2010).  

Kortom, non-formele educatie wordt als waardevol gezien.  

 

Uit onderzoek (Duvekot, 2010, Doets, 2008, Beleidsgroep Onderwijsvernieuwing Groene Kennis 

Coöperatie, 2009) naar verschijningsvormen, gebruikerstevredenheid en (in mindere mate) naar de 

effecten van de verschillende vormen van non-formeel leren blijkt dat het rendement mede afhangt 

van hoe scholen de leerlingen voorbereiden op en laten reflecteren op het non-formele leren. Dit 

voorbereiden hangt weer samen met de visie die de school heeft op dit thema (Beek, 2007). Met 

rendement bedoelt Beek de mate waarin non-formele educatie bijdraagt aan de allocatie, 

socialisatie en/of kwalificatiefuncties van het onderwijs.  

 

Het onderzoek van de Groene Kennis Coöperatie (2009) komt tot de conclusie dat het rendement 

hoger kan als scholen samenhang aanbrengen tussen wat er binnen en buiten de school gebeurt, te 

weten het overdragen van kennis (in de school), en het ontwikkelen van beroepsvaardigheden 

(buiten de school). Door reflectie kan de school het rendement verbeteren.  

De Onderwijsraad (2009) geeft aan dat dit reflecteren niet vanzelf gaat omdat de school gericht is 

op het overdragen van kennis en dat is iets anders dan het reflecteren op beroepsvaardigheden 
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(Onderwijsraad, 2009). Meijers (2004) spreekt, als het gaat om het (v)mbo over het organiseren van 

de dialoog, de dialoog tussen school, bedrijf (als aanbieder van non-formele educatie) en leerling. 

 

Hiermee wordt ook de lerende centraal gezet, in plaats van de leerstof. 

 

Het rendement, de bijdrage aan de doelen die de school heeft, blijkt wel mede afhankelijk van de 

school zelf. Het rendement hangt samen met de visie die de school heeft, de manier waarop school 

de leerling voorbereidt en vooral laat reflecteren op het buitenschools gebeuren (Duvekot, 2010, 

Doets, 2008, Beleidsgroep Onderwijsvernieuwing Groene Kennis Coöperatie, 2009). Een aspect van 

de reflectie is dat daar tijd voor wordt ingeruimd en dat de docenten weten wat reflectie is en hoe 

zij reflectiegesprekken kunnen voeren. In het (v)mbo wordt wel de term ‘dialoog’ gebruikt, waarbij 

een gesprek tussen de school, aanbieder en de leerling zelf bedoeld wordt. Daarmee zijn er drie 

partijen: de school zelf, de aanbieder en de leerling. Als de dialoog dus optimaal is, kan er binnen- 

en buitenschools worden geleerd. Voor de school is koppeling aan haar doelen dan de inzet. 

 

Er zijn op deelterreinen (zoals loopbaan- en beroepsoriëntatie en maatschappelijke stage) 

onderzoeken met adviezen uitgebracht. Het Platform RCBBD (Regionaal Convenant 

Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven Drenthe) (2007) bijvoorbeeld komt op basis van onderzoek naar 

hoe de samenwerking tussen school en bedrijf versterkt kan worden met een lange lijst van tips, 

suggesties en aanbevelingen, gegroepeerd in zes rubrieken, van missie en visie tot een omslag in 

denken in schoolteams: het gaat niet wat je onderwijst, het gaat om wat de leerling het leert. Zij 

constateert dat de weg naar succes lang is en lastig. 

  

Beek (2007) stelt –als het gaat om LOB- dat scholen niet alleen naar de organisatie moeten kijken 

maar ook een visie dienen te ontwikkelen. Scholen lopen tegen veel organisatorische problemen 

aan. De reflectie (ook wel vertraagde tijd genoemd) wordt niet altijd voldoende ingepland en 

modelmatig ingezet (Beek, 2007). 

 

Uit het onderzoek van Bekkers (2010) en Beek (2007) is een aantal stappen af te leiden in het proces 

van afstemmen van formele- en non-formele educatie. Te weten: de doelfase, de planfase, de 

uitvoeringsfase, reflectiefase en de kwalificatie- of waarderingsfase. Bekkers (2010) concludeert 

voor maatschappelijke stage dat de mate waarin scholen doelen aangeven, plannen laten maken en 

de kwaliteit van de reflectie van invloed is op het realiseren van de beoogde doelen.  

 

Dit leidt tot de volgende fasen in afstemming: 

 

1. visie 

2. doelen 

3. planfase 

4. uitvoering 

5. reflectie 

6. kwalificatie of waardering. 

 

 

Dus scholen organiseren non-formeel leren met uiteenlopende doelen. Het rendement is afhankelijk 

van de afstemming formeel- non-formeel leren. In deze afstemming zijn fasen te onderkennen. Door 

een betere afstemming kan het rendement omhoog gaan.  
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H3 Het onderzoek 

 

Probleemstelling en onderzoeksvragen   

Non formeel leren kan een belangrijke bijdrage leveren aan formeel leren. Voorwaarde hiervoor is 

dat ze op elkaar afgestemd zijn.  

 

Scholen sturen vaak niet expliciet en effectief op de afstemming tussen formele en non formele 

educatie en hiermee op de verhoging van het leerrendement.  Dat een betere afstemming leidt tot 

een verhoogd rendement  is op basis van de hiervoor aangehaalde onderzoeken voorondersteld. De 

vraag of een betere afstemming inderdaad tot hoger rendement (bijvoorbeeld betere 

examenresultaten) leidt blijft in dit onderzoek buiten beschouwing.  

 

Centrale vraag in dit onderzoek is: 

Hoe kunnen schooldirecties effectief sturen op de afstemming tussen formele en non formele 

educatie? 

 

Subvragen zijn hierbij:  

- hoe sturen momenteel directies op de afstemming van formeel en non-formeel leren? 

- welke wijzen van sturen op de afstemming zijn effectief? 

- welke sturingsinstrumenten kunnen de afstemming verbeteren. 

 

In Bijlage 1 is de onderzoeksopzet opgenomen. 

  



 Tussenopbrengst R&D Binnen- en buitenschools leren verbinden in het VO 

©CPS 2011 8 
 

 

 

H4 De scholen 

 

De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, te Rotterdam. 

 

Type buitenschools leren: Maatschappelijke Stage 

Kees van der Vloed (locatiedirecteur), Klaas Mars (coördinator MAS), Otto Friebel (van de 

Ganzewinkelgroep afvalverwerking) en Diana, Mildred, Serwin en Roberto, leerlingen van vmbo tot 

vwo. 

 

 

Activiteiten 

De school werkt met drie grote thema’s die passen binnen de visie van de school. Duurzaamheid, 

armoede en vergrijzing. Projecten kennen een binnen- en een buitenschoolse component. De school 

neemt zelf initiatieven en haakt daarbij aan bij aangeboden mogelijkheden. Ze doet onder andere 

mee aan het project duurzaamheid van de gemeente Rotterdam. In samenwerking met de Van 

Ganzewinkelgroep en de voetbalclub Sparta doen leerlingen onderzoek naar het terugdringen van 

afvalstromen in de binnenstad van Rotterdam en het verduurzamen van het energiegebruik 

Leerlingen hebben onder andere een schoolplein van een BSO opgeknapt en in een bejaardentehuis 

en een instelling voor verstandelijk gehandicapten activiteiten opgezet. Daarnaast kunnen 

leerlingen bijvoorbeeld als profielwerkstuk projecten doen als ‘een droomwens vervullen’ of stage 

lopen op een Engelse High school. De vmbo afdeling bouwt tijdens de werkweek aan een school in 

Roemenië. De school zou graag een dependance van een kringloopwinkel op het terrein willen 

hebben waarbij leerlingen een grote rol spelen. 

 

Visie 

Kees: “Vrijwilligerswerk vormt je als mens. Onze visie is dat je pas tot recht komt als je je talenten 

en rijkdom in dienst stelt van de ander, je naaste. Daarom zouden we dit soort dingen ook doen als 

de overheid het niet verplicht.” En: “Op school spreken we vooral het cognitieve deel aan, de 

vorming vindt vooral daarbuiten plaats. 

Otto: “De van Ganzewinkelgroep doet hierin mee om de jeugd, de leiders van de toekomst, bewust 

te maken van de problemen waar we als samenleving voor staan. Dat is dat de grondstoffen op 

raken. Ons motto is daarom: afval bestaat niet.”  

 

Doelen 

Kees: “Door jezelf in te zetten voor de naaste ontwikkel je jezelf. Dankzij MAS wil de ene leerling 

nu de zorg in en de ander heeft ontdekt dat ze liever iets met gezonde mensen doet.” De school 

selecteert de samenwerkingspartners hier ook op. In de begintijd lag de verantwoordelijkheid veel 

meer bij de leerlingen, dat beviel niet omdat er daardoor bijna geen controle mogelijk was op het 

bereiken van de door de school gewenste doelen. Ook twee dagen spoelkeuken valt af omdat de 

leerdoelen daar niet gehaald kunnen worden. Dat het af en toe goed lukt om leerlingen enthousiast 

te maken blijkt als leerlingen vertellen dat zij na afloop van de stage nog steeds langs gaan in het 

bejaardentehuis en er vakantiewerk gaan doen. 
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Planning 

De school heeft de regie. De school heeft doelen en een curriculum, MAS maakt daar deel van uit. 

De school organiseert het geheel, legt contact met de instellingen en biedt zo een kader 

waarbinnen de leerlingen kunnen kiezen. 

Het opzetten van een goed netwerk vraagt veel tijd. De school moest relaties opbouwen met een 

dertigtal organisaties. Als het eenmaal loopt vraagt het niet veel tijd en komt deze taak bij het 

secretariaat te liggen. 

De school speelt in op actualiteit, als uit contact met de gemeente blijkt dat de straatspeeldag door 

bezuinigingen vervalt, organiseert de school een dergelijke dag. 

 

Uitvoering 

Er is een sterke verbinding met de reguliere lessen. De coördinator, Klaas, ontwikkelt het concept 

van de projecten op hoofdlijnen, vakdocenten vullen hun onderdelen daarop aan. Bij het armoede-

thema sluiten bijvoorbeeld de economielessen daarop aan. 

Eenzelfde werkwijze (voorkomend uit eenzelfde visie) is belangrijk als het gaat om samenwerking 

met andere scholen. Een Twining project met een gekleurde school, met als nevendoelstelling dat 

leerlingen vanuit verschillende culturen met elkaar kennis zouden maken, is niet voortgezet omdat 

op deze school veel meer vrijblijvendheid heerste. Voor de leerlingen van de GSR was het lestijd, 

voor de andere leerlingen niet. Dat gaf problemen. De school wil dit graag oppakken met een school 

die op dezelfde wijze werkt. 

De mogelijkheden binnen de stageplaats zijn belangrijk. Mildred: “We liepen stage in een 

bejaardencentrum, maar daar was al zoveel te doen voor die mensen dat er bijna niemand 

meedeed met wat wij hadden georganiseerd.” 

Tijdens de uitvoering kunnen leerlingen bij problemen terecht bij de coördinator. En als blijkt dat 

er onvoldoende uitdaging is, bijvoorbeeld vooral opruimen, worden er uitdagender activiteiten aan 

toegevoegd.  

 

Reflectie 

De leerlingen maken reflectieverslagen waarin ze aangeven wat hun dit heeft opgeleverd. Deze 

worden alleen gelezen door de coördinator.  

Diana: “Ik kijk nu heel anders aan tegen bejaarden”. Roberto: “Ik heb niet iets geleerd, tuinen 

aanleggen kon ik al. Maar het was erg leuk om te zien hoe dankbaar die mensen zijn”.De school 

benut het buitenschoolse leren ook om zelf te reflecteren op hun eigen onderwijs. Klaas: “Wij zien 

alleen wat er in de school gebeurt. En soms zetten wij leerlingen op het verkeerde spoor waardoor 

deze nukkig wordt en wij de leerling daarop afrekenen. Terwijl de eerste fout bij de school ligt. 

Daarom laat ik bij de presentaties aan het team ook foto’s van Andries zien. Velen kennen hem als 

lastig en dwars. Bij MAS zie je hoe hij hard werkt en enthousiast en voortvarend leiding geeft aan 

zijn klasgenoten bij het aanleggen van de nieuwe speeltuin.” 

 

Kwalificatie 

De binnenschoolse onderdelen van het project worden getoetst. Voor de buitenschoolse is de school 

ervan overtuigd dat een beoordeling contraproductief zou werken, attitude-doelen behoren niet 

becijferd te worden, aldus de school. Leerlingen maken wel een verslag, dat maakt 10 van de 

honderd punten die ze in een project kunnen halen. “Dat is niet zo belangrijk, je doet het vooral 

voor jezelf”, aldus Serwin. 
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Projecten kennen presentaties: de Milieuprojecten werden in de VanNelle fabriek en het Sparta-

Stadion gepresenteerd aan de opdrachtgevers. Dergelijke presentaties voor externen in een andere 

omgeving werken erg positief. 

 

Wat valt op 

• De directie en de coördinator spreken dezelfde taal, deze is ook bij leerlingen terug te 

horen.  

• Een doorleefde visie die terugkomt in het geheel van de school en die op het niveau van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid aansluit bij de geïnterviewde buitenschoolse 

partner.  

• Vanuit de visie volgt een sterke sturing op de doelen, keuze van samenwerkingspartners en 

activiteiten. 

• De school reflecteert op het niveau van te behalen doelen en stelt zo nodig de werkwijze en 

organisatie bij. 

• Leerlingen kunnen kiezen binnen de door de school gestelde kaders. 

• Daarbij is er ook een duidelijke taakverdeling: binnen de school de cognitieve 

componenten, daarbuiten de vormende.  

• De school zoekt daarin op allerlei manieren de verbinding. Bij het duurzaamheidsproject 

was er een gemeentelijke coördinatie. Het is voor bedrijven niet vanzelfsprekend de 

bekostiging daarvan over te nemen als de subsidie wegvalt. 

 

Documenten 

De visie en uitwerking ervan is beschreven in de schooldocumenten. 

 

Conclusie sturing 

De sturing gebeurt vanuit een sterk in de school gezamenlijk gedragen visie die goed past bij de 

identiteit van de school. Daaruit volgt een bij deze visie passende coördinatie, planning en 

uitvoering. Verantwoordelijkheden en taken zijn goed belegd. Draagvlak binnen het team wordt 

vergroot door enthousiasmerende acties die passen bij het mensbeeld van de school. 

 

Aandachtspunten 

• Een algemeen aandachtspunt, aangereikt door de aanbieder, is dat grotere projecten een 

coördinatie vragen buiten de school. Tot nu toe werd deze bekostigd door de gemeente. Op 

het moment dat de gemeente de financiering stopt is er bij bedrijven weinig bereidheid om 

geld te investeren. Het investeren van tijd is –binnen grenzen- geen probleem maar 

eigenaarsschap bij bedrijven is niet vanzelfsprekend. 

• Samenwerking met scholen en organisaties met een geheel andere werkcultuur is 

problematischer dan samenwerking met organisaties met eenzelfde werkcultuur, eenzelfde 

manier van omgaan met afspraken bijvoorbeeld. De andere kant daarvan is dat 

samenwerking met geheel andere werkculturen en opvattingen ook voor bijzondere 

leerervaringen kunnen zorgen. 
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Wolfert PRO Berschenhoek 

 

Type buitenschools leren: stages, MAS en LOB 

Nick van Bemmel (directie), Marian (BSO) en de leerlingen Niels, Kenzo, Amy, Ashey, Sophie en 

Anika. 

 

 

Activiteiten 

Het uitgangspunt op Wolfert PRO is tweetalig intersectoraal projectbased learning. Dat houdt in dat 

binnen- en buitenschools leren op een natuurlijke manier vanzelfsprekend in elkaar over lopen. 

Leerlingen werken aan projecten in het gebouw (onder andere in leerpleinen) en daarbuiten, stages 

bij bedrijven, interviews houden, activiteiten als rommelmarkten organiseren en dergelijke, 

bijvoorbeeld in het kader van het AIDS project ‘Dance for Life’. 

Wolfert PRO is daarbij een school in opbouw, in een nieuwe semi-permanent gebouw. Het afgelopen 

jaar is het docententeam verdubbeld van 12 naar 32 teamleden. Het leerlingenaantal van 131 naar 

271. De school trekt deels zij-stromende leerlingen, leerlingen bij wie de ontwikkeling op andere 

scholen stagneerde. In het gebouw is een BSO gehuisvest. Leerlingen van Wolfert PRO hebben hier 

de mogelijkheid om hun maatschappelijke stage te doen.  

 

Visie 

Nick streeft naar één werk-leeromgeving waarbij de grenzen tussen school en bedrijf vervaagd zijn; 

één gebouw waarin zowel de school als bedrijven gehuisvest zijn en nauw met elkaar samenwerken.  

Het centrale thema is daarbij het theater. Voor iedereen, team en leerlingen, gelden de uitspraken 

van de High Tech High in San Diego: big dreams, work hard en no excuses. Daar tekenen school, 

leerlingen en ouders ook letterlijk voor bij de aanmelding. 

 

Doel 

Leerlingen die stagelopen in en opdrachten uitvoeren voor bedrijven en medewerkers van bedrijven 

die gastlessen verzorgen aan de leerlingen. Voor leerlingen betekent dit dat ze vrijblijvend kennis 

kunnen maken met verschillende beroepsrichtingen. Marian (BSO) wil niet alleen dat leerlingen 

kennismaken met het beroep, zij wil ook kinderen en tieners met elkaar in contact brengen en 

mede daardoor ook een veilige en bekende leefomgeving creëren. “Tieners die rondhangen op 

straat of bij een tunneltje, dat kan behoorlijk bedreigend overkomen op kinderen. En dan is het 

heel plezierig als je een of meer van die tieners kent van de BSO.” 

 

Planning 

Nick heeft met zijn team ankers geformuleerd waar de projecten aan moeten voldoen. Ze moeten 

intersectoraal zijn, een buitenschoolse component hebben, LOB aspecten hebben, gekoppeld zijn 

aan ondernemers en gastdocenten. Daarbij wordt verbinding gezocht met bedrijven die zich 

herkennen in de visie van de school en zich daaraan willen verbinden.  

 

Uitvoering 

Projecten duren 3 tot 5 weken, niet de tijd is vast maar de structuur, zoals geboden door Studio VO, 

zij arrangeren samen met Wolfert PRO webbased projecten.  

Voor leerlingen betekent dit dat zij een proposal schrijven, daar feedback op krijgen, opnieuw 

moeten beginnen, bijstellen of mogen uitwerken. Wolfert PRO noemt dit werken met ‘drafts’. Ook 
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collega’s krijgen geregeld feedback op hun ontwikkelde materialen, dit gebeurt tijdens zogeheten 

‘project tuning sessies’.  

Voor de BSO betekent dit dat de leerlingen voorafgaand aan de stage eerst scholing krijgen van een 

van de medewerkers van het BSO. 

 

Reflectie 

De leerlingen: je maakt per dag een verslag en zet daarin wat je per tijdseenheid doet. En docenten 

vragen of je het naar je zin hebt, of het leuk was. 

Nick: we staan zeer open voor feedback, ouders kunnen altijd binnen lopen. We vragen ook 

leerlingen om feedback te geven op docenten. Nick: ik houd iedereen wel aan afspraken: dit hebben 

we afgesproken, maar ik zie dat. Lukt het om het afgesproken gedrag te laten zien? Wanneer? Het is 

steeds praten, praten, praten. 

 

Kwalificatie 

Dit jaar heeft de school voor het eerst een PTA. Dat betekent nog veel ontwikkelwerk.  

 

Wat valt op 

• De school is sterk in ontwikkeling, vanuit een sterke visie die in de praktijk, soms bijna 

dagelijks invulling krijgt 

• De eigen visie  

 

Documenten  

In overeenstemming met de visie. 

 

Conclusie sturing  

De sturing is sterk vanuit een gezamenlijk gedragen visie op het onderwijs, deze is verwoord in 

‘ankers’. De school zoekt op deze visie ook de samenwerkingspartners. De planning en uitvoering 

zijn daarbij erg flexibel, hetgeen goed past bij een organisatie in (stormachtige) ontwikkeling. De 

school staat daarbij erg open voor feedback. 

 

Aandachtspunten 

De kracht van de school wordt mede bepaald door de directe communicatie in het team. Met de 

groei van de school kan er meer behoefte komen aan structuur en planning. 
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Montessori College Nijmegen 

 

Type buitenschools leren: uitwisseling, buitenlandse reizen 

Virgil Trom, coördinator, en de leerlingen Leonardo, Anna, Linn en Tijn. 

 

 

Activiteiten 

Het Montessori College doet mee aan internationale uitwisselingsprojecten. Daarnaast is kent ze de 

reguliere dagexcursies, georganiseerd door de vakdocenten, de introductieweek in de Ardennen en 

Beekbergen en culturele reizen naar Parijs, Berlijn en Rome. 

 

Visie 

De school wil alle leerlingen de kans bieden met een buitenlandse reis mee te gaan. Dat past bij het 

uitgangspunt van Montessori: verbaas jezelf. 

 

Doel 

De school wil leerlingen ‘grensverleggende’ ervaringen op laten doen. 

Leerlingen verwoorden vooral het leren kennen van landen, culturen, levenspatronen en talen.  

 

Planning 

De eerste uitwisseling op het Montessori College was eerst verplicht voor de uitgekozen klas. De 

verplichting is afgeschaft omdat de school ervaren heeft dat leerlingen die moeten maar niet mee 

willen niet bevorderlijk zijn voor de sfeer. Nu worden leerlingen sterk gestimuleerd om mee te 

doen, maar het is niet verplicht. 

De projecten werden eerst meer topdown aangestuurd, nu ligt de verantwoordelijkheid bij de 

kernteams. 

Eerst was er weinig of geen roostertechnische afstemming, nu wel waardoor het beter past in het 

reguliere onderwijsprogramma. Men wil de versnippering nog meer tegengaan en de vakintegratie 

bevorderen. 

Ook leerlingen willen dit graag zodat een reis niet vlak voor proefwerkweken valt. 

De match van leerlingen ligt nu bij docenten, leerlingen willen dit wel bij zichzelf houden, moderne 

media (die wel worden ingezet bij de oriëntatie) kunnen daarbij een rol spelen. 

 

Uitvoering 

De uitvoering van de uitwisseling gaat het meest eenvoudig als de partnerschool eenzelfde manier 

van werken en denken heeft. Dat is niet overal zo: met de Turkse school zijn afspraken meer 

intenties waarbij het afwachten is wat er daadwerkelijk gebeurt. Met de Spaanse school is het vaak 

onduidelijk wie contactpersoon is en wie waar verantwoordelijk voor is. Met de school in Bolzano, 

Italië, gaat dat heel goed.  

Het gastprogramma ligt nu meer bij de leerlingen, zij dragen daar verantwoordelijkheid voor, dat 

bevalt goed. 

Het is fijn en goed om eerst gast te zijn, zeggen de leerlingen, omdat je dan eerst hun gastvrijheid 

ervaart, hoe ze daar in hun armoede toch alles doen om het jou naar de zin te maken. Dan pak je 

dat ook serieuzer op als zij hier komen. 
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Reflectie 

Leerlingen melden dat er weinig echte reflectie is. Problemen worden wel zoveel mogelijk opgelost. 

De school meldt dat er wel steeds wordt geëvalueerd. Dit is meer op het organisatorische vlak. 

 

 

Kwalificatie 

Leerlingen krijgen geen formele waardering, op onderdelen soms een certificaat. 

 

Wat valt op 

• De leerlingen waarderen de uitwisseling heel erg, zij geven aan dat ze er veel van leren. Zij 

nemen zich ook voor de ontstane contacten te blijven onderhouden, in de praktijk komt dat 

er weinig van, geven ze aan. 

• Leerlingen benadrukken het ‘leuke’ van de activiteiten. Zij verbazen zich wel, maar vooral 

over de ander, weinig of niet over zichzelf.  

• De leerlingen weten wel wat de vakdoelen van de reizen zijn (kennismaking met land, volk, 

cultuur, taal en dergelijke), maar niet dat een van de doelen is om ook zelf 

grensverleggende ervaringen op te doen. 

• Vanuit de visie van het Montessori onderwijs wordt er vooral bottum up gewerkt en ligt er 

veel verantwoordelijkheid bij de individuele docenten waarna er wel goed afgestemd moet 

worden. 

 

Documenten  

- 

 

Conclusie sturing 

De sturing ligt dicht bij de uitvoering, de docenten, het kernteam dat verantwoordelijk is voor de 

uitvoering. De visie is breed en open geformuleerd waardoor er veel ruimte is voor een veelheid aan 

initiatieven.  

 

Aandachtspunten 

• De school is bezig planning en inhouden c.q. doelen van de buitenschoolse en 

binnenschoolse activiteiten op elkaar af te stemmen. 

• Het uitgangspunt ‘verbaas jezelf’ wordt nog niet ten volle uitgebuit; leerlingen (en mogelijk 

ook docenten) verbazen zich in eerste instantie over de ander met wie ze in aanraking 

komen. In de reflectie zouden vragen opgenomen kunnen worden als ‘wat heb je over jezelf 

geleerd, ben je ook over eigen drempels heen gestapt?’ 

• De school is met succes bezig de verantwoordelijkheid van de leerlingen bij het programma 

te vergroten, in de visie van de school zou het passen dit ook te doen voor de samenstelling 

van de duo’s gast-gastheer. 
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Vmbo Het Westeraam Elst 

 

Type buitenschools leren: beroepsoriëntatie en –stage 

Jaap Slob (directeur), Tiny van Kuppeveld (accountmanager LAB), Dave (Dierenspeciaalzaak Dave), 

diverse leerlingen 

 

 

Activiteiten 

Het Westeraam werkt m.n. vanaf het derde leerjaar met beroepsstages, waarbij leerlingen zich 

sectoraal oriënteren. In de onderbouw werkt de school met een z.g. intersectorale oriëntatie, 

waarbij de leerlingen soms buiten de school leren. De school werkt daarvoor intensief met 

Leer Arrangementen. Vanaf leerjaar 3 brengen de leerlingen een substantieel deel van de lestijd 

door buiten de school. Het buitenschools leren worden gecoördineerd door het zogenaamde LAB: 

het Leer Arrangementen Bureau, die de soorten leerbedrijven afstemmen op de inhoud van de 

leerarrangementen Binnen dit LAB zijn 2 functionarissen verantwoordelijk voor de 

koppeling van stageplaatsen aan de leerlingen. 

 

Visie 

“Leren is ervaren en ervaren is leren”, aldus de leerlingen. “Veel stage is goed voor een vmbo-

leerling”, aldus de schoolleiding. “Contextrijk leren is evident talentontwikkeling” aldus de 

organisatie (ic het LAB). “Leerlingen moeten zien hoe het in het echt is”, aldus een stagebieder. Uit 

deze quotes blijkt de gezamenlijke visie op buitenschools leren, de consequenties die verbonden 

zijn aan deze visie worden door allen onderschreven. Bijzonder is dat deze visie (nog) niet 

(helemaal) op papier staat.  

 

Doel 

De doelen van de stages worden gekoppeld aan de praktijkvakken, (nog) niet aan de avo-vakken. 

Via de opdrachten uit de stageboekjes komt het buitenschools leren weer terug in de school. Er is 

veel afstemming; “ongeveer 70% van de opdrachten sluit aan bij de praktijk, dat is niet slecht”, 

aldus een stagebieder.  

 

Planning 

Binnen de planfase is er een duidelijk onderscheid tussen inhoud en coördinatie/facilitering. De 

sector (ic de docenten) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de stage, het LAB zorgt voor de 

coördinatie/facilitering.  

 

Uitvoering 

Het LAB heeft hierin de leidende rol.  

 

Reflectie 

Docenten zijn geschoold in het afnemen van reflectiegesprekken. Deze gesprekken vinden in een 

bepaalde periode in het schooljaar plaats tijdens de mentorlessen. De mate van reflectie volgens de 

definitie (zie elders in deze rapportage) blijft onduidelijk.  
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Kwalificatie 

Docenten beoordelen de stage, hoewel leerlingen aangeven dat deze beoordeling soms wordt 

gedaan door de stagebieder. Wat betreft de regels (PTA) is in deze fase duidelijk sprake van 

incongruentie: niet iedereen is blijkbaar op de hoogte.  

 

Wat valt op 

• De visie staat niet volledig op papier, maar wordt toch door iedereen gekend en erkend.  

• Weten de leerlingen en de docenten het verschil tussen reflectie en beoordeling?  

• De stages lopen qua organisatie erg goed, een oordeel over de borging in de documenten en 

afhandeling is moeilijk te maken.  

• Leerlingen gebruiken het woord “Leerarrangement”. Het is blijkbaar “normaal” in deze 

school om veel stage te lopen, in de ogen van de leerlingen.  

• De stagebieder geeft feedback aan de docenten: wat is binnen de school nodig om de stage 

nog succesvoller te maken. Het voorbeeld van de stagebieder betrof het gebruik van de 

kassa; wanneer daar binnen school al de nodige aandacht aan wordt besteed kan de leerling 

op de stageplek effectiever klanten helpen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van self 

efficacy meer geborgd.  

• Het LAB heeft een cruciale rol. Deze rol wordt gekend, erkend en gefaciliteerd.  

 

Documenten  

Geen  

 

Conclusie sturing: 

De sturing vindt plaats op basis van een breed gedragen visie op buitenschools leren, met een groot 

mandaat voor i.c. het LAB en de docenten.  

 

Aandachtspunten 

• Een nieuw visie/missie-document is noodzakelijk. De school heeft een nieuw schoolplan in 

ontwikkeling. 

• Het buitenschools leren is geborgd in de praktijkvakken in het PTA. 

• De mate van reflectie, of sturing daarop, is in ontwikkeling. 
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Stedelijk Dalton Dordrecht 

 

Type buitenschools leren: maatschappelijke stage 

Jan Vlot (conrector), Ellis Boogers (mas-coördinator), Hans Jacobs (IBO-stichting), diverse leerlingen 

 

Activiteiten 

MaS in het buitenland. 

 

Visie 

Visie op buitenschools leren komt voort uit de Daltongedachte. Voor de drie schoolgeledingen 

(directie, organisatie, leerlingen) is het volkomen logisch dat je deze stage loopt. Het enthousiasme 

is groot. Onduidelijk is wat nu de visie precies is en waar deze is opgeschreven: “Alles is praktisch 

en pragmatisch ingericht. Het waarom staat geloof ik wel ergens op geschreven”, aldus de 

coördinderende docent.  

 

Doel 

De MaS heeft hier geen (omschreven) doel. “Dat is hier niet zo nodig, zo werken we hier gewoon”, 

aldus de schoolleider.  

 

Planning 

De basis van de planning staat in de jaarplanning, verder is eea flexibel ingepast en wordt er vooral 

ad hoc georganiseerd.  

 

Uitvoering 

“We werken hier zo veel mogelijk decentraal”, aldus de schoolleider.  “We borgen wel de 

continuëteit in de uitvoering”, aldus de coördinerende docent.  

 

Reflectie 

“De reflectie gebeurt ter plaatse en incidenteel. Daar is geen draaiboek oid voor”, aldus de 

schoolleider. De leerlingen: “Reflectie? Wat is dat?”. 

 

Kwalificatie 

“Er is geen meetlat, we maken er geen boekhouding van”, aldus de schoolleider. “De leerlingen 

beslissen zelf hoeveel ze ervan meenemen”, aldus de coördinerend docent.  

 

Documenten  

- 
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Wat valt op 

• Ondanks geen directe visie op buitenschools leren en een losse, adhoc wijze van aansturen 

en organiseren is deze MaS bijzonder succesvol (NB deze MaS is gebruikt als good practice in 

Het Grote Inspiratieboek voor MaS, CPS Uitgeverij, 2010).  

• Deze school lijkt onbewust bekwaam in deze. 

• De algemene (Dalton)visie zien we in het gedrag van de geledingen, dat is consistent en 

sterk.  

 

Conclusie sturing 

De wijze van sturing (laissez faire met een groot mandaat) past bij de cultuur van de school.  

 

Aandachtspunten 

• Wellicht kan het vastleggen van visie en organisatie de kwaliteit nog beter borgen.  
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KSG de Breul Zeist 

 

Type buitenschools leren: buitenlandreizen en excursies 

Marc Boss (conrector), Edward Porskamp (coördinator), diverse leerlingen 

 

Activiteiten 

Excursies en werkweken 

 

Visie 

De Breul is een onderzoek- en cultuurschool. “Vanuit de oorsprong van het Jezuitenonderwijs: 

verder kijken dan je neus lang is”, aldus de schoolleider. Zowel de organiserend docent als de 

leerlingen noemen deze visie.  

 

Doel 

“Deze zijn legio; van “verwondering” tot koppeling met PTA”, aldus de schoolleider. . De diversiteit 

(in kwaliteit en kwantiteit) maakt dat de schoolleiding algemene kaders heeft opgesteld waarbinnen 

de teams zelf eisen aan de excursies kunnen stellen. Daarnaast is een cultuurcoördinator aangesteld 

die de veelheid van excursies in kaart moet brengen.  

 

De basis is in ieder geval de excursies moeten aansluiten bij (de lesinhoud van) een vak.  

 

Planning 

De cultuurcoördinator stroomlijnt op dit moment de planning. “De excursies behoren eigenlijk te 

vallen in de daarvoor gereserveerde projectweken, in de praktijk is dat echter niet altijd haalbaar”, 

aldus de schoolleider.  

 

Uitvoering 

Deze school heeft een uitgesproken politiek karakter. Kenmerkend is het grote mandaat 

betreffende de uitvoering op werkvloer-niveau en de lankmoedige houding van de schoolleiding 

richting zaken die buiten de kaders (dreigen te) vallen. Iedereen voelt zich enorm verantwoordelijk 

voor de excursies.  

 

Reflectie 

Volgens de schoolleiding is er een onderscheid tussen beoordeling en reflectie met een ruim kader. 

De uitwerking richting leerlingen hierin is divers.  
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Kwalificatie 

“Het ervaren is belangrijker dan het verslag”, aldus de organiserend docent. Er zijn geen kaders 

voor de beoordeling.  

 

Wat valt op 

• Blijkbaar werkt het buitenschools leren binnenschools waarderen. Ondanks het ontbreken 

van kaders voor beoordeling wordt er toch beoordeeld, vaak ook binnen het PTA.  

• Schoolleiding stuurt vooral op het “hoe” en minder op het “wat”. De teams hebben een fors 

mandaat.  

• Er wordt niet gestuurd door de schoolleiding binnen de kaders voor reflectie en beoordeling.  

• De wijze van sturing past bij de (politieke) cultuur van de school.  

• Er is een zeer grote diversiteit (ook kwantitatief) in excursies e.d.  

 

Documenten  

Beleidsplan MaS, Excursiebeleid KSG de Breul 

 

Conclusie sturing 

De sturing is naadloos afgestemd op de cultuur. Waar nodig zijn de kaders vastgesteld, vervolgens 

wordt er geborgd in de teams.  

 

Aandachtspunten 

• Een betere kadering op de thema’s beoordeling en reflectie kan de kwaliteit van het 

buitenschools leren verhogen. 

• De veelheid aan excursies kan de organisatie te veel belasten.  
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Stanislas College Delft, vmbo onderwijs 

 

Type buitenschools leren: divers 

 

Henrique Dekkers, locatiedirecteur, Angela van Zaalen, coördinator, Nick, Brian, Naomi, Demi, 

Rodney, Jean Paul, Mees, Nina en Nerma, leerlingen, en Gerard van der Windt (Dalsem groep, 

tuinbouwkassenleverancier), Jeroen Eekhout (autoschadebedrijf), Remco Beuger (docent gitaar- en 

geluidstechniek) aanbieders. 

 

De school onderneemt een veelheid aan buitenschoolse activiteiten. Voor het overzicht zijn deze 

hieronder waar relevant gesplitst per type activiteit.  

 

Activiteiten 

1. Maatschappelijke stage: leerlingen lopen stage bij clubs en verenigingen om kennis te 

maken met verschillende facetten van het vrijwilligerswerk. 

2. Beroepsgerichte stage: leerlingen lopen stage bij bedrijven om daar beroepsvaardigheden te 

ontwikkelen. 

3. Brede School/talent ontwikkeling: in het kader van de brede school kunnen leerlingen 

werken aan het ontwikkelen van hun talenten.  

4. Projectonderwijs: leerlingen doen projecten buiten de school, bijzondere projecten als het 

bouwen van een Kart en structurele projecten waarvan de school er vijf per jaar 

organiseert.  

 

De volgende activiteiten onderneemt de school ook, deze zijn in dit stuk niet verder uitgewerkt. 

1. De school laat leerlingen kiezen uit handelingsopdrachten binnen de school, zoals de 

schoolwacht, assisteren bij technica-lessen in het primair onderwijs, de organisatie van 

ouderavonden en open dagen, het tutor-schap (waarbij leerlingen assisteren bij uitstapjes 

en dergelijke). Leerlingen krijgen nu een certificaat, de school wil ernaar toe dat dit 

onderdeel uit gaat maken van het handelingsdeel van het examen. 

2. De projecten. De school doet 5 projecten van 6 weken per jaar, waarbij leerlingen ook 

buiten de school activiteiten uitvoeren. Een voorbeeld is ‘welkom in Delft’, gericht op 

toeristen. Projecten kennen een eigenaar (verantwoordelijk voor de inhoud) en een coach 

(verantwoordelijk voor de vaardigheden). 

3. Losse activiteiten, op initiatief van de vakdocent. Voorbeelden zijn het verzorgen van een 

high tea in een verzorgingstehuis en biologie- of wiskunde opdrachten uitvoeren in de stad. 

 

Visie 

“Hoe meer de leerlingen buiten de school doen, hoe beter het is.” De school wil zoveel mogelijk 

leerlingen buiten de school laten leren en zo mogelijk ook laten waarderen.  
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Beroepsgerichte stages 

 

Doel 

Wennen aan de beroepsomgeving en kijken of dit beroep je echt bevalt. Op school leren de 

leerlingen sollicitatiebrieven schrijven en sollicitatie gesprekken voeren.  

Leerlingen zeggen dat ze leren hoe ze de werkzaamheden moeten uitvoeren. Naomi: we leren hoe 

je mensen moet wassen, en hoe je bijvoorbeeld om moet gaan met iemand die dementeert. 

 

 

De aanbieders: Gerard: leerlingen moeten meer gemotiveerd worden om de techniek in te gaan, 

daar werken we graag aan mee. Leerlingen laten we graag een kijkje in de keuken van het bedrijf 

nemen.   

 

Planning 

Savannah: we kunnen kiezen uit de bedrijven waar de scholen contact mee heeft.  

Demi: via On Stage (de bedrijvenbeurs) kwam ik bij Deurlo autoschade terecht. 

Henrique: we leren de leerlingen ook hoe ze een brief moeten schrijven, dat ze die op tijd moeten 

sturen en dat ze tevoren moeten kijken waar het bedrijf is, hoe ze er moeten komen en hoeveel 

reistijd dat vraagt. Dat zijn de eerste dingen waar het anders op mis kan gaan. 

Gerard Windt: het verschilt per school en per situatie. Soms is er een onafhankelijk bureau dat als 

makelaar functioneert, soms zijn het leraren of coördinatoren waarmee je contact hebt en soms 

nemen leerlingen zelf contact op. 

Henrique: leerlingen zoeken veel stageplekken zelf, daar werken we dus niet echt mee samen. We 

zijn wel gestart om een kring van bedrijven om de school te krijgen waarmee we een vaste 

samenwerking kunnen aangaan. Dan kunnen we de inhoudelijke aansluiting beter regelen. We 

zoeken wel bewust bedrijven uit waar leerlingen echt wat kunnen leren. In sommige bedrijven 

moeten leerlingen vooral ‘meters maken’, die bedrijven hebben niet onze voorkeur. In het vmbo 

heb je niet een systeem van gekwalificeerde leerwerkplaatsen. We willen toe naar een set van 

criteria om te kunnen bepalen waar een stageplaats aan moet voldoen. Dat zou ook de afstemming 

van verwachtingen met de bedrijven verbeteren. 

 

Uitvoering 

Henrique: we doen met tal van projecten mee op basis waarvan leerlingen stageplaatsen kunnen 

zoeken. Daar willen we graag meer samenhang in aanbrengen. 

De leerlingen: de stage duurt drie weken. Er is een chef werkplaats of een leiding gevende die je 

vertelt wat je moet doen en die even komt praten als het niet zo goed gaat. Ook docenten komen 

lang om te kijken of alles goed gaat. 

Henrique: belangrijk is dat je als school direct reageert als er iets niet goed gaat en bijvoorbeeld 

gelijk belt als een leerling niet of te laat op een sollicitatiegesprek is gekomen.  

 

Reflectie 

Henrique: we hebben nu docenten geschoold in het houden van reflectiegesprekken. Eerst lag dat 

bij de beroepsdocenten maar dat kwam onvoldoende uit de verf. Nu ligt de taak bij de schoolcoach. 

We willen de komende tijd kijken of we er tijd voor in kunnen plannen in het rooster om deze 

gesprekken te voeren.  
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Henrique: leerlingen vullen een stageboek in, maar dat is nu nog sterk gericht op de uitgevoerde 

werkzaamheden. We willen toe naar een stageboek waarin ook vragen staan als ‘wat wil je leren, 

en wat heb je geleerd?’ 

 

Kwalificatie 

Leerlingen geven aan dat ze een beoordeling krijgen van het stagebedrijf en van de school. 

Stagebedrijven geven aan dat de beoordeling vooral is op inzet, op tijd zijn, gedrag en dat soort 

zaken. Soms krijgen leerlingen een getuigschrift mee. 

 

Wat valt op 

• Een sterke, eenduidige visie op leren 

• De nadruk op het mee krijgen van het eigen schoolteam in de gewenste verandering. 

Henrique: vakdocenten lopen soms achter bij de dagelijkse praktijk in bedrijven. Daarom 

halen we bedrijven in huis om onze docenten te vertellen wat zij van leerlingen 

verwachten. En dat is vooral een goede houding, de techniek leren ze wel op de werkvloer. 

Vakdocenten vinden dat niet altijd leuk om te horen.  

• Stagiaires doen als volwaardig medewerker mee in bedrijven. Voor klanten maakt het niet 

uit of ze met een leerling van ons of met een medewerker van het bedrijf te maken hebben. 

Dat maakt het houdingsaspect wel heel belangrijk. 

• Het training aanbieden aan docenten bij het voeren van reflectiegesprekken 

• De wens om structuur en lijn te brengen in de veelheid aan activiteiten 

• Het opzetten en onderhouden van een goed bedrijvennetwerk vraagt veel logistiek en 

organisatie. Daarom hebben we daar een medewerker vanuit bedrijven op gezet. Zij zorgt 

voor de contacten en de inhoudelijke afstemming. De praktische uitvoering kan dan weer op 

secretarieel niveau. 
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Maatschappelijke stage 

 

Doel 

Leerlingen enthousiast maken voor vrijwilligerswerk. 

Leerlingen: het moet van de school, anders krijg je geen diploma. Het is wel leuker dan op school 

zitten, maar ik verdien liever geld.   

Sommige MAS stages, bijvoorbeeld in de zorg, pakken feitelijk ook uit als snuffelstages voor 

beroepen. 

 

Planning 

Leerlingen zoeken zelf stageadressen, via ouders, buren en als dat niet lukt via de school. Dat werkt 

goed omdat de verantwoordelijkheid bij leerlingen en ouders ligt en de kans groter is dat ze iets 

kiezen wat ze ook leuk vinden. 

Rodney: de school heeft het geregeld, ik ben bij veel plekken langs geweest, maar ze vonden mij te 

jong of te klein, ze konden me niet gebruiken. Toen vond de school wat voor me. 

 

Uitvoering 

MAS vindt plaats in het tweede leerjaar en duurt twee weken. De werkzaamheden hangen af van de 

stageplaats. Docenten komen langs om te kijken hoe het gaat. 

 

Reflectie 

Jean Paul: we moesten iedere dag opschrijven wat we deden, of we op tijd waren, ons best gedaan 

hadden en goed geluisterd hadden, dat soort dingen. Op school moesten we vertellen wat we 

gedaan hebben en wat we ervan vonden. Nou, ik vond het maar niks. een beetje werken zonder dat 

je er iets voor krijgt is niks voor mij. 

 

Kwalificatie 

Leerlingen: je kreeg een soort diploma met een handtekening erop. En het is nodig omdat je ander 

je diploma niet krijgt. 

 

Wat valt op 

• De eigen keuze van de stageplaats levert niet altijd een positieve beoordeling op. Jean 

Paul, die stage liep bij een buurtspeelplaats: mijn oma was best wel streng, ik moest steeds 

dingen doen waar zij geen zin in had en ik al helemaal niet.  

• Leerlingen zien MAS als een verplichting die ze moeten ondergaan omdat ze anders geen 

diploma krijgen.  
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Brede school/talentontwikkeling 

 

Doel 

School: Leerlingen in staat stellen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Remco: ik werk hier net zo als ik bij mijn andere cursussen werk. Ik sluit aan bij wat de leerlingen 

willen leren; notenschrift, snelle loopjes, accoorden spelen. Het is vooral een plezierige manier om 

ongedwongen kennis te laten maken met de kunstensector. 

Leerlingen: het is puur hobby, het is gezellig, je leert andere mensen kennen. En je haalt minder 

rottigheid uit na schooltijd. Nina: ik doe een kookcursus en misschien wil ik later ook wel kok 

worden.  

  

Planning 

Dit is de nieuwe invulling van de Brede School activiteiten. Deelname is via vrije inschrijving. De 

school streeft ernaar om vraaggericht te werken, een aanbod samen te stellen op basis van wensen 

van de leerlingen. 

De activiteiten vinden na schooltijd plaats. In de aanloop naar uitvoeringen kunnen leerlingen, in 

overleg, ook uit andere lessen gehaald worden en deze zo nodig op andere momenten inhalen. De 

duur en de frequentie van activiteiten kan verschillen. 

 

Uitvoering 

De school werkt samen met bij voorbeeld het conservatorium, de theaterschool, de voetbalclub en 

andere aanbieders van activiteiten. De coördinatie ligt bij de brede school coördinator. De 

uitvoering is veelal op school.  

 

Reflectie 

De leerlingen: je krijgt les en je krijgt gelijk te horen wat er goed gaat en wat er beter kan. En als 

je het niet leuk vindt, dan kun je ermee stoppen. Remco: dat kan natuurlijk, het is vrijwillig. Maar 

het is niet zo dat je steeds van de ene naar de andere activiteit kunt hoppen. Je gaat in principe 

wel een verplichting aan. 

 

Kwalificatie 

De school wil een koppeling tot stand brengen tussen wat leerlingen bij de talentontwikkeling leren 

en het eigen portfolio. En ze wil kijken of dat ook mee kan tellen bij de beoordeling. 

Leerlingen vinden het enerzijds leuk, als een 8 voor drummen een 4 voor Nederlands zou kunnen 

compenseren. Maar aan de andere kant vinden ze dat het niet klopt. Drummen –bij voorbeeld- is 

een hobby, maar Mees wil automonteur worden, dus de lessen techniek gaan voor.  

 

Wat valt op 

• Het enthousiasme van de leerlingen 

• De school overweegt een nauwer op elkaar aan laten sluiten van ook deze vormen van 

binnen- en buitenschools leren. Leerlingen vinden het leuk dat dit aangeboden wordt en dat 

er een soepele afstemming is met de gewone lessen. Maar als het op kwalificaties aan komt 

geven ze de voorkeur aan een waterscheiding tussen school en vrije tijd.  
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Speciale projecten  

 

Doel 

Beroepsvaardigheden opdoen door het bouwen van een Kart. 

 

Planning 

Het project wordt aangeboden, leerlingen kunnen zich ervoor opgeven, de school selecteert –

middels een loting- wie mee kan en mag doen. De organisatie ligt buiten de school. 

 

Uitvoering 

Leerlingen gaan een dag per week naar de bouwplaats. Daar bouwen ze, onder begeleiding, vanaf 

het nulpunt een kart met behulp van door de politie in beslag genomen brommers.  

De kart moet aan het eind van het project gereed zijn voor een wedstrijd waarbij de verschillende 

kartteams tegen elkaar racen. 

De gemiste lessen halen leerlingen op andere momenten in de week in. 

 

Reflectie 

De leerlingen: je moet gewoon veel overleggen en werken met de computer, je leert echt 

teamwork. Er is wel een leraar die iedereen helpt, maar je moet het wel zelf doen. Er is niemand 

die het je voorzegt.  

Je moet wel zelf kijken of je het echt wil, anders kun je er beter mee stoppen. Een team zat steeds 

te klooien en nam veel te lange pauzes, dat gaat dus niet, dan komt de kart niet af. Daar zijn ze 

later wel beter op gaan letten. 

 

Kwalificatie 

De leerlingen: de race was het ‘examen’ en dat was echt top.  

 

Wat valt op 

• Het enthousiasme bij de leerlingen 

• Niet iedere docent is enthousiast over het een jaar lang een dag niet op school zijn. Niet 

iedere docent is ervan overtuigd dat de leerling daar voldoende leert. 

• De directie stuurt sterk op het als school meedoen met dit type projecten 

• Enthousiaste directie met heldere visie. 

• Een coördinator in de school die afkomstig is uit het bedrijfsleven, daar een breed netwerk 

heeft en de cultuur van bedrijven kent 

• Er wordt gedacht in verbetering en vanuit de doelen voor de leerling. 
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Documenten  

- 

 

Conclusie sturing  

• De directie denkt en werkt sterk vanuit de visie, zij probeert dit in alle facetten van het 

onderwijs terug te laten komen 

• de directie heeft een heldere ontwikkellijn voor de school voor ogen, waarbij activiteiten 

steeds starten vanuit betrokken docenten en anderen daar gefaseerd in meegenomen 

worden 

• docenten krijgen scholing aangeboden op te ontwikkelen vaardigheden 

• de directie haalt bedrijven de school in om te horen hoe bedrijven tegen de school en het 

onderwijs aan kijken en verbeterpunten aan te geven 

• de lijn is sterk vanuit de visie eerst nieuwe activiteiten opstarten, evalueren en dan kijken 

hoe er lijn in aan te brengen is. 

 

Aandachtspunten 

• Zoals MAS nu overkomt bij de leerlingen –als verplichting- worden mogelijk de ideële doelen 

niet bereikt, het doen van vrijwilligerswerk wordt nu (nog) geen wenkend perspectief 

• De talenten ontwikkeling zien leerlingen graag als iets ‘van henzelf’, de huidige 

samenwerking met de school werkt heel goed, een sterkere binding als het gaat om 

kwalificaties zou contraproductief kunnen werken. 

• Zoals de school aangeeft:  

o in de verslagen kan de focus verschuiven van ‘wat heb je gedaan’ naar ‘wat heb je 

geleerd’ 

o het verdiepen van de reflectie 

o lijn brengen in de veelheid van activiteiten 
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H5 Succesfactoren 

 

Uit de interviews kunnen een aantal succesfactoren worden afgeleid. Deze zijn deels algemeen; 

dat wil zeggen dat ze voor iedere innovatie gelden, en deels specifiek voor dit thema; het verbinden 

van binnen- en buitenschools leren.  

 

1. Visie: aansturen, ook van binnen- en buitenschools leren begint met een consistente visie. Visie op 

de lerende leerling, van daaruit op onderwijs, op het leren buiten en binnenschools en op de 

verbinding daartussen. 

 

2. Leiderschap: de stijl van leiderschap die ervoor zorgt dat de visie in alle geledingen van de school 

gekend en gedeeld wordt, ook door de leerlingen. Het MT stuurt hierop, ook in de gesprekscyclus, 

en eventuele nieuwe docenten worden hierop geworven. 

 

3. Cultuur: de organisatie en vormgeving van het buitenschools leren is congruent met de manier 

waarop het binnenschools leren is georganiseerd en vormgegeven. 

 

4. Kaders stellen, ruimte bieden en enthousiasmeren: de schoolleiding geeft duidelijke kaders aan 

waarbinnen docenten bottum up en vanuit interesse en enthousiasme kunnen organiseren. De 

coördinator organiseert uitwisseling van succesverhalen en goede voorbeelden, door leerlingen en 

docenten te laten vertellen en te laten illustreren met foto’s en/of filmmateriaal. 

 

5. Doelgericht werken, bijvoorbeeld volgens de PDCA-cyclus. Doelen vloeien voort uit de visie. Het 

doel van de buitenschoolse activiteit is helder voor alle geledingen (inclusief de leerlingen). 

Activiteiten van de school vloeien voort uit de doelen.  

De school checkt via betrouwbare en valide instrumenten of de doelen bereikt zijn. 

We constateren doelgericht werken als succesfactor en we constateren dat dit het te verbeteren is 

door het waarderen en reflecteren te onderscheiden.  

 

6. Lerende organisatie: voor veel scholen is het verbinden van binnen en buitenschools leren een 

ontwikkelgebied. Pak het verbinden op als vernieuwing (itt verbetering van het bestaande).  

 

7. De school heeft een sterk netwerk en duurzame relaties met de organisaties in de omgeving en 

heeft een goed contact met de relevante sleutelfiguren. 

 

8. Het aansluiten van visie, doelen en werkwijze bij de buitenschoolse partner, waarbij de 

wederzijdse verwachtingen helder zijn en er voldoende contact is om hobbels weg te nemen. 

 

9. Faciliteer het onderhouden van de contacten met de buitenschoolse organisaties door een 

coördinator met de vereiste kwalificaties. Dit is te organiseren in bijvoorbeeld het zogenaamde LAB.  
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10. Docenten weten hoe de buitenschoolse praktijk er uit ziet, zodat ze hun leerlingen goed kunnen 

voorbereiden op wat ze daar tegen gaan komen, c.q. gaan leren.  

 

11. Keuzevrijheid voor de leerlingen: de leerlingen kunnen kiezen. De mate van keuzevrijheid is 

afhankelijk van de visie die de school heeft en de daaruit volgende doelen en activiteiten.  

 

12. Zorg ervoor dat leerlingen het leuk vinden. Deze laatste aanbeveling komt in vrijwel alle gesprekken  

terug, ook bij de beroepsstages. Het opvallende hieraan is dat deze eis niet gesteld wordt aan het 

binnenschools leren. Voor de beroepsstages geldt dat leerlingen zeggen dat zelfs een slechte 

stageplek beter is dan op school zitten. Omdat we deze uitspraak niet systematisch onderzocht 

hebben is niet bekend of dit een algemeen geldende opvatting is.   

 

 

H6 Voorlopige Conclusies 

 

Op basis van de interviews en voorafgaande succesfactoren trekken we enkele voorlopige 

conclusies. 

 

1. Eerst denken of eerst doen  

Onze veronderstelling was dat de succesfactoren min of meer in een logische volgorde staan; je 

begint bij de visie, daar leidt je doelen uit af, daar kies je activiteiten bij, je werkt planmatig aan 

het bereiken van de doelen en stelt bij als je de doelen niet blijkt te bereiken. 

 

Onze bevinding is dat niet alle scholen deze lijn volgen.  

Nauwkeuriger gezegd: niet alle gesprekspartners kunnen het verband tussen de activiteit, doelen en 

visie aangeven. Mogelijk zijn activiteiten ooit wel vanuit een heldere visie opgezet maar lijken ze 

na verloop van tijd een eigen leven te zijn gaan leiden. Het lijkt ook wel te gebeuren dat 

enthousiaste docenten iets ‘leuks’ opzetten omdat zij het vanzelfsprekend vinden dat het binnen 

hun vakgebied of hun school hoort, zonder dat dit in beleid of in documenten vastgelegd wordt. “Zo 

doen we nu eenmaal, zo zijn wij, zo is onze school”. 

 

2. Voldoende is goed genoeg 

Op geen van de scholen zijn alle succesfactoren te vinden.  

 

De algemene succesvoorwaarden hoeven ook niet allemaal vervuld te worden om de eigen doelen 

bij buitenschools leren te behalen. Het buitenschools leren kan redelijk goed als een los onderdeel 

in de school functioneren wanneer enthousiaste kartrekkers het voortouw nemen. Het leggen van de 

verbinding gebeurt dan op het niveau van de enthousiaste docenten, zoals de vakdocent die 

excursies organiseert. In een school die als ‘eilandenstructuur’ functioneert kan het buitenschools 

leren op deze manier werken. De vraag is wel of dit wenselijk is. 
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3. Sturing: richting en ruimte versus controle en monitoring  

Sturing gebeurt vooral aan de kant van richting geven en ruimte bieden, enthousiasmeren en 

faciliteren. Controle en monitoring wordt wel maar minder vaak genoemd. Zie hiervoor bijvoorbeeld 

de factor praktijkkennis bij docenten. Deze wordt heel belangrijk gevonden voor het succes, maar 

daar lijkt weinig op gestuurd te worden. 

 

4. Een visie op buitenschools leren, moet dat? 

Bij een aantal gesprekspartners is buitenschools leren een centraal thema in het onderwijs. Deze 

kijk vloeit voort uit hun mensbeeld en het beeld op onderwijs en samenleving en de taakverdeling 

tussen school en samenleving. Zij trachten het onderwijs rond die visie in te vullen, daar teamleden 

op te sturen en zo mogelijk te selecteren. Zij gaan ook na of zij op de goede weg zijn en stellen bij 

als dat onvoldoende het geval is. 

 

Voor anderen lijkt buitenschools leren minder centraal te staan. Wel belangrijk, wel iets dat waarde 

toevoegt aan het onderwijs, maar niet een essentiële kern van het onderwijs zelf. Bij deze scholen 

zien we dat de schoolleiding niet (of minder) expliciet stuurt vanuit de visie dat buitenschools leren 

een cruciaal element is in het curriculum. Zij faciliteren het buitenschools leren wel, maar zij 

sturen niet (of minder) de docenten hierop en nemen het buitenschools leren niet of nauwelijks 

mee in de selectie en beoordeling van docenten.  

 

 

5. Focus op activiteit in plaats van op de doelen 

Scholen streven verschillende doelen na met buitenschools leren. Beroepenoriëntatie, leren zorgen 

voor de naaste, jezelf verbazen, verbeteren van de taalvaardigheden, leren samenwerken in een 

team, talenten ontwikkelen etc. 

Deze doelen zijn vaak algemeen gesteld. Per activiteit zijn er mogelijk specifieke doelen, dit is niet 

nagegaan. 

 

Als leerlingen verslagen maken van de buitenschoolse activiteiten dan ligt de focus vaak op wat ze 

gedaan hebben, niet altijd op wat ze geleerd hebben.  

 

Deze focus op activiteiten in plaats van op te bereiken doelen verklaart mogelijk ook de 

onduidelijkheid op het volgende punt. 

 

6. Cognitieve of affectieve doelen?  

Een deel van de buitenschoolse activiteiten streeft affectieve doelen na, bijvoorbeeld een positieve 

houding ontwikkelen t.o.v. vrijwilligerswerk, ervaren welk type werk past bij de leerling, 

verwondering, het leren waarderen, etc.  

 

Een deel van de buitenschoolse activiteiten streeft cognitieve doelen na, bijvoorbeeld leren 

samenwerken, spreekvaardigheid oefenen/verbeteren, beroepsvaardigheden, etc.  

 

Bij beroepenoriëntatie wordt het meest duidelijk nagegaan of de affectieve doelen bereikt worden. 

 

Bij veel andere buitenschoolse activiteiten wordt niet helder of de school nagaat of de affectieve 

doelen bereikt worden.  
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We constateren dat scholen niet systematisch nagaan of ze de affectieve doelen bereiken. De 

cognitieve doelen worden daarentegen wel getoetst.  

 

7. Reflectie en/of beoordelen 

Bij punt 5 constateren we dat bij buitenschoolse activiteiten de focus vaak ligt op wat leerlingen 

gedaan hebben en niet altijd op wat leerlingen geleerd hebben. Bij punt 6 constateren we dat 

scholen vooral cognitieve doelen toetsen. Bij het nabespreken tussen docent en leerling kan dan 

verwarring ontstaan: zijn we aan het reflecteren of beoordelen, gaat het om cognitieve of 

affectieve doelen?  

 

We constateren dat voor scholen het verschil tussen beoordelen, evalueren en reflecteren 

onduidelijk is. Daarnaast blijkt dat met name schoolleiders in de veronderstelling zijn dat er 

gereflecteerd wordt door docenten, terwijl dat in de praktijk niet zo is. De onduidelijkheid op dit 

punt is recent ook geconstateerd binnen de maatschappelijke stage (Koch, 2010).  

 

Beoordelen is het sec kijken of de leerling bepaalde onderwijsdoelen heeft behaald. Een 

beoordeling wordt vaak afgerond met een cijfer. Wanneer de docent de beoordeling met de leerling 

bespreekt dan kan je spreken van evalueren. Wanneer uit de evaluatie conclusies worden getrokken 

om toekomstig gedrag (van de leerling) te veranderen spreken we van reflectie. Het verschil in 

evalueren en reflecteren is samen te vatten in het volgende schema (Koch, 2010): 

 

Beoordelen/evalueren Reflecteren 

Smal Breed 

Terugkijken  Weer vooruitkijken 

Terugblikken op proces Oprekken van denkkaders 

Wat heb je gedaan? Waarom heb je dat gedaan? 

Becijferen, waarderen Nadenken, verbeteren 

 

Een effectieve leercyclus wordt geborgd door effectieve feedback (Dirksen, 2011). Feedback begint 

bij evaluatie door terug te blikken op het proces en het resultaat. Vervolgens wordt evaluatie 

omgezet in reflectie, door leerpunten te destilleren.  

 

Uit voorgaande lijkt het dat wanneer bij buitenschools leren vooral wordt gekeken naar wat een 

leerling gedaan heeft, er met name wordt beoordeeld/geëvalueerd. We vermoeden dat wanneer 

scholen de affectieve en/of cognitieve doelen helder hebben en daarop effectief toetsen (door te 

reflecteren) de opbrengsten omhoog gaan. Daarbij kun je op affectieve doelen reflecteren maar het 

is niet de bedoeling dat leerlingen daar een cijfer voor krijgen. Het onderstaand schema kan 

behulpzaam zijn bij de vraag wanneer je beoordeelt en wanneer je reflecteert. 
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Doel/beoordelen/reflecteren Beoordelen en becijferen Reflecteren 

 

Affectieve doelen 

 

 

- 

 

 

+ 

 

Cognitieve doelen (kennen en 

kunnen) 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

8. Verbinding cultuur, visie en leiderschap 

Op basis van de huidige resultaten zien we dat bij succesvol buitenschools leren en de eventuele 

verbinding met binnenschools leren een sterke congruentie tussen Cultuur, Visie en Leiderschap.  

 

Bij scholen die buitenschools leren zelf als succesvol ervaren zien we een sterke congruentie tussen 

cultuur, visie en leiderschap. Een school waar bijvoorbeeld een sterke politieke cultuur heerst, 

organiseert binnen brede kaders vanuit de schoolleiding met een groot mandaat voor de teams.  

 

9. Buitenschools leren: ook voor docenten 

Doordat docenten en stagebieders veel contact met elkaar onderhouden, ook op vakgebied, 

ontstaat er op school (binnenschools leren) een betere afspiegeling van de werkelijke praktijk 

(buitenschools leren). In dat kader noemen we hier de in een eerder R&D-project onderzochte 

mogelijkheid voor docentenstages. Door stages te lopen bij vervolgopleidingen en 

bedrijven/organisaties kan direct kennis worden genomen van nieuwe ontwikkelingen en innovaties. 

Daarnaast kunnen bedrijfsstages inzicht geven in welk breed kader het vak, het cluster van vakken 

en het profiel kan worden ingepast. De huidige onderwijsmethodes (b)lijken soms behoorlijk 

wereldvreemd, een stage kan een en ander in een praktischer perspectief plaatsen. Tenslotte 

worden waardevolle contacten opgebouwd welke bijvoorbeeld kwalitatief hoogwaardige projecten 

kunnen opleveren.  
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Bijlage 1: Onderzoeksopzet 

 

Het onderzoek bestaat uit een oriënterende en een verbeterfase. Dit deel omvat een 

literatuurstudie en een praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is een vorm van multi site 

evaluation. In deze oriënterende fase wordt de bestaande situatie in zeven cases systematisch 

onderzocht, beschreven en geanalyseerd.  Vervolgens wordt de stap gemaakt naar het formuleren 

van verbeterpunten.  

 

In de tweede fase, de verbeterfase, zetten we de multi-site evaluation voort. Hierbij hanteren we 

het CIPP-evaluatiemodel (Stufflebeam, 2002).  

C – de context, wat is was de bestaande situatie en wat beoogde men te verbeteren?  

I –  de input, welke acties zijn ondernomen om de verandering te bereiken? 

P – het proces, hoe is het (verbeter)proces verlopen? 

P – het product, wat is gerealiseerd en zijn de resultaten. 

 

Doordat de beginsituatie en de situatie na de verbeterfase wordt vastgesteld kunnen de resultaten 

van de verbeteringen op de scholen worden vastgesteld en een uitspraak worden gedaan over de 

effecten van de verbetering.  

 

Er wordt in dit project gebruik gemaakt van triangulatie van bronnen, van methoden en van 

onderzoekers. De onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door twee onderzoekers. Op een aantal 

momenten in het traject vindt peer debriefing plaats waarbij onderzoekers uit verschillende R&D’ s 

elkaar kritisch bevragen.  

 

Fase 1,  jaar 1 

In de eerste fase wordt een antwoord gezocht op de volgende vragen:  

- hoe sturen momenteel directies op de afstemming van formeel en non-formeel leren? 

- welke wijzen van sturen op de afstemming zijn effectief? 

 

Op de deelnemende scholen is in een semi-gestructureerd interview een vragenlijst afgenomen bij 

directie, coördinator, buitenschoolse aanbieder en leerlingen. De antwoorden zijn verwerkt in een 

datamatrix. Daaruit is de mate van congruentie vastgesteld tussen de verschillende geïnterviewde 

personen. Voor deze publicatie is dit weer in lopende tekst omgezet. 

 

Fase 2, jaar 2 

In het tweede jaar gaat de verbeterfase in, realiseren scholen verbeteringen. De succesfactoren uit 

fase 1 worden doorontwikkeld tot een checklist waarmee scholen de (sturing op) buitenschools 

leren kunnen versterken. .  

In dit deel van het project richt de dataverzameling zich op de beschrijving van de acties die de 

schoolleider concreet onderneemt om de afstemming te verbeteren en op het proces verloopt.  

 

Fase 3, jaar 3 

In het derde jaar wordt op dezelfde wijze data verzameld als in het eerste jaar en gebruik gemaakt 

van hetzelfde instrumentarium zodat de beginsituatie met de nieuwe situatie kan worden 

vergeleken.  
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