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Voorwoord 

Vier jaar lang onderzoek doen op dezelfde school is lang. Gaat dat niet vervelen? Nee, dat kan ik u verzekeren. 

Op het IJburg College was er voor de onderzoeker nooit een saai moment, net zo min als er saaie momenten 

waren voor de docenten en voor het merendeel van de leerlingen. Dat heeft uiteraard te maken met dat het 

IJburg College een nieuwe school is en fris, zonder ingeslepen gedragspatronen en weerstanden kon beginnen 

in 2006. Maar niet elke frisse start leidt in vier jaar naar een bloeiende, interessante school. Dat dat zo heeft 

kunnen gebeuren is te danken aan de mensen die er werken en gewerkt hebben: de schoolleiding, de docenten 

en het ondersteunend personeel, en niet te vergeten een groeiende groep leerlingen die bereid was (en werd 

gemaakt) om met vaak zichtbaar plezier en interesse actief te leren.  

Als onderzoeker die de school vier jaar heeft gevolgd wil ik in dit voorwoord een aantal mensen bedanken. In 

de eerste plaats zijn dat de docenten van het eerste uur en de leden van het themalerenteam met wie ik 

intensief  heb samengewerkt en van wie ik veel heb geleerd. En wat heb ik hen niet lastiggevallen met 

discussies over sleutelinzichten, interviews, documenten van leerlingen verzamelen, invullen van 

reflectieformulieren en het mee-opzetten van diepteonderzoeken. In de tweede plaats is dat de schoolleiding 

die zo duidelijk altijd het belang van onderzoek heeft gezien, meegedacht heeft in het aanscherpen van de 

onderzoeksvragen, en meegewerkt heeft aan de organisatorische uitvoering van het onderzoek. Dan zijn er ten 

derde de leerlingen die zoveel voor ons hebben moeten invullen (VAS-toetsen, vragenlijsten, Learner Reports), 

dat meestal serieus deden en vaak vrijmoedig vertelden over hoe ze leerden en hoe ze tegen themaleren 

aankeken .  

Het grootste deel van het onderzoek is aanbesteed, beoordeeld en gefinancierd geweest door de Expeditie 

Durven-Delen-Doen van de VO-raad. Sietske Waslander, Maartje Smeets, en anderen hebben ons goed en 

prettig gecoacht en van feed back voorzien. Waarvoor dank.   

Ik wil tenslotte graag de mensen bedanken van het ILO van de UvA die het voor mij, of met mij, mogelijk 

hebben gemaakt vier jaar lang onderzoek in deze school te doen. In het bijzonder zijn dat Geert ten Dam, 

Bernadette van Hout-Wolters en mijn medeonderzoekers Jaap Schuitema, Femke Geijsel, Martine Braaksma en 

Gonny Schellings. Het was erg leuk en spannend om samen deze vorm van praktijkgericht onderzoek van de 

grond te krijgen en een plek op het ILO te geven. Dank ook aan de vakdidactici die altijd bereid bleken hun 

expertise in te zetten voor het ontwerpen van themaleren op het IJburg College.   

November 2010 

Sarah Blom 
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1. Inleiding 

Het IJburg College is een nieuwe school voor voortgezet onderwijs op het nieuwe Amsterdamse schiereiland 

IJburg. Er waait een pioniersgeest. Inmiddels is die uitgekristalliseerd in een goed draaiende school, die een 

met het nodige lef innovatieve onderwijsprogramma aanbiedt. De school ontving zijn eerste leerlingen – een 

brede instroom van vmbo tot en met vwo - in augustus 2006. Ze had garanties gekregen voor een langzame 

groei (niet meer dan 75 leerlingen per jaar) en voor een evenwichtig gespreide instroom van leerlingen (geen 

scheefgroei in niveau). Voorafgaand aan de start was er door het net aangestelde schoolteam enthousiast aan 

een schoolconcept gewerkt. Pedagogisch-organisatorisch koos het team voor een dag- en weekritme in de 

opbouw van lessen en andere activiteiten, en voor heterogene stamgroepen en niveaugroepen. Pedagogisch-

didactisch maakte het team keuzes aangaande: 

 de missie van de school: alle leerlingen leren in een leergemeenschap zoveel mogelijk over zichzelf en 

over de wereld en ontwikkelen zich minimaal op het niveau van hun basisschooladvies 

 de leer- en ontwerpprincipes: a. er is interactie van hoge kwaliteit; b. de doelen zijn helder en 

ambitieus c. leerlingen werken aan echte opdrachten in de werkelijkheid; d. docenten houden rekening 

met verschillende leervoorkeuren en laten leerlingen leren door ervaren; e. leerlingen zijn trots op hun 

prestaties en reflecteren erop 

 de thematische werkwijze: per jaar wordt een deel van de leerstof in zes vakoverstijgende thema’s 

aangeboden om de interesse van leerlingen te wekken en hen in staat te stellen kennis en 

vaardigheden uit verschillende vakken met elkaar te verbinden. Het zogenaamde themaleren vindt 

plaats in de heterogene groepen.  

 

Direct bij de start van de school is aan het ILO van de Universiteit van Amsterdam gevraagd om de 

ontwikkeling van de school onderzoeksmatig te volgen. Dit startonderzoek richtte zich aan de ene kant op de 

verdere uitwerking van het schoolconcept, aan de andere kant op het volgen van de schoolloopbanen van de 

leerlingen. De school wilde graag weten of ze met haar schoolconcept leerlingen ook in termen van de reguliere 

standaarden verder zou brengen.    

Het onderdeel themaleren is in de afgelopen vier jaren steeds verder uitgewerkt. Dat kon met steun van 

Expeditie Durven, Delen, Doen, de SLO en het APS, en mede daardoor is de focus van het startonderzoek 

verschoven naar themaleren. Bij themaleren – eerst breed ingezet voor alle vakken, daarna voor het leergebied 

Mens & Maatschappij, Nederlands, en ‘themavaardig’ -  kreeg het schoolconcept in feite concreet gestalte. Het 

ILO van de Universiteit van Amsterdam bleef de onderzoekspartner. Na vier jaar liggen er nu voor de 

onderbouw twaalf thema’s, zes per leerjaar, die aan gemengde klassen worden aangeboden1. En een 

olievlekwerking wordt zichtbaar. Andere vakken dan M&M en Nederlands doen weer mee, en in de middenbouw 

is het plan opgevat ook themaleren te introduceren.   

 

Leeswijzer  

In dit rapport kijken we terug op vier jaar onderzoek op het IJburg College. Vier jaar is de ontwikkeling van de 

school gevolgd, zowel op het niveau van het onderwijsaanbod, als op het niveau van leerlingresultaten. Vaak is  

in lessen geobserveerd om te achterhalen of het bedoelde onderwijsaanbod ook daadwerkelijk gerealiseerd 

werd, en om te zien hoe actief leerlingen het aangebodene verwerken. In hoofdstuk 2 staat beschreven wat er 

in de afgelopen vier jaar is onderzocht aan de hand van de onderzoeksvragen. We geven in dat hoofdstuk ook 

                                                        

1
Deze thema’s staan beschreven in het handboek Leren in samenhang; 4 jaar IJgentijds themaleren. In 2010 zijn de volgende 12 thema’s 

voor leerjaar 1 en leerjaar 2 vastgelegd: ‘Geschiedenis van Europa’ ‘ (Ver)kiezen, ‘, ‘Kracht’, ‘Wereldreligies’, ‘Oorlog & Vrede’ , ‘Energie 
& Milieu’; ‘Geschiedenis in het groot’, ‘De Mensch’, ‘Arm en Rijk’, ‘Beeld van de Aarde’, ‘Macht’, en ‘Stad en Land’ 
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aan wat de redenen waren om die vragen te onderzoeken. Verder maken we duidelijk hoe we de onderzoeken 

hebben aangepakt. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, en bijbehorende 

onderzoeksinstrumenten, zijn gebruikt.  

Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoek naar themaleren dat mogelijk werd in het kader van de Expeditie DDD. 

Het onderzoek heeft bijgedragen aan het systematisch maken van het ontwerpproces. In paragraaf 3.2. 

beschrijven we hoe met steun van ontwerpkundige experts en literatuur een handzaam framework om thema’s 

te ontwerpen is bedacht in het themalerenteam. We laten ook zien dat het ontwerpproces niet altijd eenvoudig 

is, zeker als het gaat om het met elkaar vinden van ‘sleutelinzichten’ en het maken van ‘rubrics’. Deze termen 

leggen we in de hoofdstukken 2 en 3 verder uit. De paragrafen 3.3 en 3.4 gaan in op wat leerlingen eigenlijk 

leren van thema’s, en wat we mede op grond daarvan een ‘krachtig’ thema willen noemen. Maar ook al is een 

thema krachtig, het blijft onvoltooid, is de conclusie in paragraaf 3.5. 

In hoofdstuk 4 worden de buitenmaten van het leren beschreven: de kwantitatieve resultaten op leerlingniveau 

die niet direct met themaleren in verband zijn te brengen, maar wel de context ervan schetsen. De analyses 

voor dit hoofdstuk zijn gedaan door Martine Braaksma. Na een overzicht van de in-, door- en 

uitstroomgegevens (4.1), maken we van elk leerjaar (cohort) een ‘portret’ . We beschrijven de uitslagen van de 

VAS-toetsen en hoe leerlingen rapporteerden over leren, motivatie en klimaatbeleving in een vragenlijst die in 

het eerste en in het derde jaar aan alle leerlingen is voorgelegd (4.2).  De verschillen tussen de cohorten 

bespreken we in een vergelijking (4.3).  

In hoofdstuk 5 betrekken we in een terugblik op het onderzoek naar vier jaar schoolontwikkeling de 

vergelijkende case study die Femke Geijsel heeft gemaakt in het kader van de Expeditie. We bespreken daarin 

ook de rollen die het onderzoek gespeeld heeft in de schoolontwikkeling. 

In hoofdstuk 6, ten slotte, trekken we conclusies met betrekking tot het ontwerpen van thema’s op basis van 

het schoolconcept. Zijn die voor alle leerlingen effectief in termen van talentontwikkeling en in termen van 

landelijke standaarden? We evalueren het gebruik van de onderzoeksinstrumenten in het ontwerpproces en in 

het volgen van de buitenmaten.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. Wat is onderzocht, waarom dàt, en hoe? 

In dit hoofdstuk beschrijven we de geschiedenis van de onderzoeksvragen, de reden van juist diè vragen, en de 

gekozen onderzoeksmethoden. In 2006 begon het startonderzoek met het volgen van de verdere uitwerking en 

implementatie  van het schoolconcept (2.1). Daarbij wilde de school ook graag effectgegevens hebben op 

leerlingniveau (2.2). In het kader van de Expeditie Durven, Delen Doen (DDD) is het onderzoek naar het 

schoolconcept toegespitst op themaleren (2.3). Het onderzoek naar de buitenmaten is voortgezet en heeft 

terugkoppelingen mogelijk gemaakt naar de ontwikkeling van thema’s, en naar de case study over de 

ontwikkeling van een innoverende school in het kader van de Expeditie DDD (2.4).     

 

2.1  Het volgen van de ontwikkeling van het schoolconcept 

In de voorbereiding voor het eerste schooljaar 2006-2007 zag het schoolconcept van het IJburg College het 

licht. De keuzes die gemaakt werden betroffen zowel de pedagogisch-organisatorische inrichting, als de 

pedagogisch-didactische vormgeving. Uit de verschillende keuzes werden er twee centraal gesteld in het eerste 

jaar van het onderzoek: de groeperingswijzen en de leer-en ontwerpprincipes (zie p.3). De leidende 

onderzoeksvraag luidde:  

Dragen de gekozen leer- en ontwerpprincipes en groeperingswijzen bij aan het doelmatig omgaan met 

de heterogeniteit van leerlingen? 

Deze vraag, die gericht is op de effectiviteit van de kernwaarden van het schoolconcept, werd op drie niveaus 

onderzocht. Op het niveau van het onderwijsaanbod werd nagegaan hoe docenten de leer-en ontwerpprincipes 

interpreteerden en gebruikten om hun lessen te ontwerpen. Op het niveau van de klas werd gekeken naar de 

daadwerkelijke realisatie van de ontworpen lessen, en naar hoe leerlingen daarop reageerden. Op het niveau 

van de leerling werd gekeken naar cognitieve en affectieve leerervaringen en leerresultaten. De leerervaringen 

werden kwalitatief en kwantitatief onderzocht. Hoe de leerervaringen en leerresultaten kwantitatief zijn 

onderzocht staat in paragraaf 2.2.  

Om data te verzamelen op het niveau van het onderwijsaanbod is door één van de onderzoekers geparticipeerd 

in de ontwerpbijeenkomsten, als observator van het ontwerpproces, en ook als medeontwerper met inbreng 

vanuit de ontwerpkunde. Documenten zijn geanalyseerd. De docenten en de schoolleiding zijn geïnterviewd 

(methode van het achtergrondinterview2) over hun visie op het schoolconcept en de schoolorganisatie, en hun 

eigen rol in de realisatie van het schoolconcept.  

Op het niveau van de klas zijn relevante lessen geobserveerd (deels met videocamera), waarin met name de 

interactie tussen docent en leerlingen rond de lesinhouden en leertaken centraal stond. Ook werd gelet op hoe 

de docenten omgingen met de heterogeniteit in de klassen. Uit de data op deze twee niveaus (van ontworpen 

lessen en van de klas) zijn voorbeelden geselecteerd en voorgelegd aan het docententeam. De discussie over 

de kwaliteit van deze praktijkvoorbeelden in het licht van het schoolconcept verschafte inzichten voor nieuw te 

ontwerpen lessen en voor het herontwerpen ervan.    

Op het niveau van de leerling zijn op kwalitatieve wijze leerervaringen achterhaald (zie voor de kwantitatieve 

dataverzameling 2.2). Ten eerste werden van elke stamgroep3 drie leerlingen met onderscheiden 

                                                        

2
 Bosschert,S.; Dwyer, D.; Rowan, B. & Lee, G. (1982). The Instructional Management Role of the Principal. 

Educational Administration Quarterly, 18 (3): 34-64  
3
 Een stamgroep bestaat uit 12-15 leerlingen van het eerste en tweede leerjaar die een vaste mentor hebben.  
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achtergrondkenmerken (niveau, sociaaleconomische status en al-of-niet Nederlandstalige achtergrond) 

geïnterviewd. Ten tweede werd aan die leerlingen gevraagd om in bepaalde periodes logboekjes bij te houden; 

ten derde zijn woordrapporten gebruikt om leerervaringen te analyseren (namelijk de door de leerling 

geschreven reactie op het oordeel van de docenten).  

In het Verslag Ontwikkelingsonderzoek 2006-2007: IJburg College van Sarah Blom en Jaap Schuitema is het 

startonderzoek met de (voorlopige) uitkomsten gerapporteerd. Daarin staan ook de uitkomsten van het 

kwantitatieve onderzoek op leerlingniveau. De aanpak van dit deel van het onderzoek staat beschreven in 2.2. 

In hoofdstuk 4 zijn de kwantitatieve uitkomsten van het startonderzoek weer opgenomen.    

       

2.2 Het volgen van de buitenmaten: kwantitatief onderzoek op leerlingniveau 

Van meet af aan was duidelijk dat de school in al haar vernieuwingselan wel graag met de reguliere 

standaarden wilde worden vergeleken. De ambitie om leerlingen zoveel mogelijk te willen leren, en wel 

minimaal op hun basisschooladvies was daar debet aan. De doorstroom van leerlingen moest worden gevolgd, 

en de prestaties zouden met een objectief instrument, dat een vergelijking met het landelijke niveau mogelijk 

maakt, moeten worden vastgelegd. Dit instrument werd de VAS-toets. Deze toets meet longitudinaal in vier 

toetsen de kennis en vaardigheden die leerlingen in de onderbouw (3 jaar basisvorming) zouden moeten 

beheersen. De onderdelen zijn: studievaardigheden, Nederlands-woordenschat, Nederlands-leesvaardigheid, 

Engels (in het eerste jaar woordenschat en leesvaardigheid, vanaf het tweede jaar alleen leesvaardigheid), en 

rekenen/wiskunde. Een uitvoerige beschrijving van de resultaten op de VAS-toetsen voor de verschillende 

opeenvolgende cohorten staat in hoofdstuk 4.  

Met de leer-en ontwerpprincipes beoogt de school niet alleen de cognitieve ontwikkeling te stimuleren maar ook 

de affectieve. Denk bijvoorbeeld aan ‘trots zijn’, ‘leren in een leergemeenschap’ , en ‘leren door ervaren’. 

Gegevens over de affectieve kant van het leren zijn verzameld met een bestaande, gesloten, vragenlijst die op 

de Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) van Pintrich en de Groot4 is gebaseerd en door ons 

is vertaald en gevalideerd in eerder onderzoek5. Deze vragenlijst bevat een aantal schalen met uitspraken over 

hoe leerlingen leren, hoe gemotiveerd ze zijn en hoe ze het klimaat op school beleven. De belangrijkste schalen 

voor dit onderzoek zijn:  

1. over leren: diep leren, kritisch denken, je inzet en inspanning reguleren, en metacognitie 

2. over motivatie: intrinsieke en extrinsieke doelgerichtheid, taakwaardering, en geloof in eigen kunnen 

3. over klimaatbeleving: de beleving van de relatie tussen leerlingen onderling, en van de relatie docent-

leerling.  

Het derde onderdeel is een toevoeging aan de MSLQ onzerzijds, die gebaseerd is op het instrument van 

Kassenberg6. Bij alle onderdelen scoren de leerlingen op een 4-puntsschaal (lopend van ‘helemaal op mij van 

toepassing naar ‘helemaal niet op mij van toepassing’ ). De vragenlijst is enigszins aangepast aan de jonge 

populatie van het IJburg College en in een pilot bij drie leerlingen van verschillend niveau gecheckt op 

                                                        

4
 Pintrich, P.R., & De Groot, E.V. (1990). Motivational and self-reguated learning components of classroom 

academic performance. Journal of Eduational Psyhology, 82 (1), 33-40 
5
 Blom, S. & Severiens, S.E. (2008). Engagement in self-regulated deep learning of successful immigrant and 

non-immigrant students in inner city schools. European Journal of Psychology of Education, 23 (1) 41-58. 
6 Kassenberg, A. (1999). Measuring sense of community in schools . Paper presented at the SISWO-
Conference, Amsterdam 
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taalgebruik en begrip van de uitspraken. Er is besloten de vragenlijst in het eerste en derde leerjaar aan de 

leerlingen van de school voor te leggen. Zo zouden leerjaren binnen een cohort kunnen worden vergeleken, 

alsmede verschillen in affectieve ontwikkeling tussen cohorten. 

Net als bij de VAS-toets is het afnemen van de MSLQ doorgegaan in de vier jaar dat het onderzoek draaide. 

Een beschrijving van de resultaten door de jaren heen staat in hoofdstuk 4.   

 

2.3 Onderzoek naar themaleren in het kader van de Expeditie Durven-Delen-Doen 

De mogelijkheid om met de Expeditie DDD het onderzoek op het IJburg College te versterken bood in het 

schooljaar 2007-2008 ook een kans om de focus scherper te maken. Toen de innovatie werd toegespitst op 

themaleren, waarbinnen dan het schoolconcept verder concreet gemaakt zou worden, lag het erg voor de hand 

het onderzoek eveneens hierop te focussen. De kwantitatieve onderzoekslijn zou voortgezet worden om zicht te 

houden op de buitenmaten van de cognitieve en affectieve ontwikkeling van leerlingen die de school doorliepen.  

In eerste instantie deed naast het leergebied Mens & Maatschappij ook het leergebied Mens & Natuur mee aan 

thema’s ontwikkelen. Maar eigenlijk lag in 2007-2008 het accent eerder op het ontwikkelen van een leerlijn van 

kernconcepten, sleutelinzichten en onderzoeksvaardigheden voor deze leergebieden, met steun van de door de 

school ingestelde ‘expertisecentra’  M&M en M&N. Vervolgens zou gekeken worden hoe de thema’s daar nu 

onder te brengen waren. De leerlijn is afgeleid uit de eindtermen van de bovenbouw van havo en vwo. Haaks 

op deze leerlijn zijn vervolgens de thema’s geplaatst die de school al ontwikkeld en in de planning had. Zo 

ontstond er een mooi schema – gemaakt door Eddy van Vliet van de SLO – dat de docenten veel steun heeft 

geboden bij het vakinhoudelijk verantwoord ontwikkelen van leerstofintegrerende thema’s. De toen leidende 

onderzoeksvraag luidde:  

Zijn de leergebieden Mens & Maatschappij en Mens & Natuur uit te werken in een leerlijn van 

kernconcepten, sleutelinzichten en onderzoeksvaardigheden die het voor het alle leerlingen mogelijk 

maken hun talenten maximaal te ontwikkelen?  

 

Het idee was dat ‘sleutelinzichten’  de verbindende schakel zouden zijn tussen de kenniselementen die men in 

een thema met elkaar in verband zou willen brengen. Een sleutelinzicht zou, als ‘intelligentie’ van het thema, 

het thema toegankelijk maken voor alle leerlingen en zo het bestaansrecht van een thema legitimeren. Bij het 

zoeken naar voorbeelden van zulke sleutelinzichten heeft  het leerplan voor Mens & Maatschappij van Jerome 

Bruner een leidraad gevormd7. In het perspectief van zijn theorie van geleid zelfontdekkend leren maakt Bruner 

gebruik van sleutelvragen die leiden naar de sleutelinzichten. Zo gebruikte het team de vraag ‘Wat maakt 

mensen menselijk?’ als een voorbeeld van een goede sleutelvraag. 

 

In het voorjaar van het schooljaar 2007-2008 bleek dat de groep docenten die thema’s ontwierp (M&M, M&N, 

Nederlands en wiskunde en studievaardigheden) te groot was om effectief te kunnen werken. De schoolleiding 

heeft toen besloten themaleren voortaan te concentreren bij het leergebied M&M, geflankeerd door het vak 

Nederlands en door ‘themavaardig’. In het kader van de Expeditie besloot de school voor dit leergebied een 

leerlijn van 12 thema’s voor de onderbouw te ontwikkelen. Voor het onderzoek betekende dit een navenante 

inperking van de focus. In het schooljaar 2008-2009 is de leidende onderzoeksvraag dezelfde gebleven, maar is 

het leergebied M&N eruit gehaald.   

 

                                                        

7
  J.S. Bruner (1966). Man, a course of study. In Toward a Theory of Instruction, Harvard University Press  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Toward_a_Theory_of_Instruction&action=edit&redlink=1
http://www.hup.harvard.edu/catalog/BRUTOW.html
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De onderzoeksmethoden die zijn gekozen om het beantwoorden van de leidende onderzoeksvraag te 

ondersteunen zijn divers geweest. De participerende observatie in de ontwerpgroep – die later 

‘themalerenteam’ ging heten – en in de expertisecentra werd voortgezet. In lessen van themaleren werd 

geobserveerd. Een belangrijke nieuw instrument om leerervaringen van leerlingen vast te leggen was het door 

A.D. de Groot ontwikkelde Learner Report. In het themalerenteam werd besloten een maand na elk thema alle 

leerlingen in de eerste en tweede klassen een Learner Report voor te leggen over het inmiddels afgesloten 

thema. Zo kon worden gepeild wat er bij leerlingen beklijft van de kernconcepten en sleutelinzichten. 

Leerlingen konden het Learner Report invullen via It’s Learning, een electronische leeromgeving waarin 

leerlingen gewend zijn te werken. In eerste instantie heeft dat goed gewerkt voor de response. Later daalde de 

response en is er het nodige ondernomen om de response weer op peil te krijgen (zie 3.3 voor een evaluatie 

van het instrument).  

 

Verder zijn er in het schooljaar 2008-2009 drie ‘diepte-onderzoeken’ gedaan met steeds een andere docent van 

het themalerenteam. De docenten – respectievelijk de docent themavaardig, de docent Nederlands, en de 

docent M&M – bedachten zelf waar ze het diepte-onderzoek op wilde richten. Bij alle drie ging het om de door 

hen ontworpen lessen tijdens een thema. Het onderzoek werd dan uitgevoerd door de docent, de onderzoeker 

en de onderzoeksassistent. Achtereenvolgens werden de volgende onderzoeksvragen gesteld: 

 

a. Bij het thema (Ver)kiezen, docent themavaardig: Hoe leerden leerlingen sleutelinzichten tijdens het 

thema (Ver)kiezen?  Er zijn twee deelvragen:  

 Helpt het leerlingen om een model te hebben van een docent die zijn eigen persoonlijk 

geworden sleutelinzichten toelicht? En 

 Is er verschil tussen leerlingen van een verschillend niveau? 

b. Bij het thema Filosofie/wereldreligies, docent Nederlands:  

 Kun je door middel van coöperatieve werkvormen leesstrategieën beter aanleren en zo 

tekstbegrip en woordenschat sterker verbeteren dan in ‘gewone’ docentgestuurde lessen? 

 Dagen coöperatieve werkvormen leerlingen, en in het bijzonder ‘academische’ leerlingen, 

beter uit om minimaal op het niveau van hun basisschooladvies te presteren? 

c. Bij het thema Geschiedenis van Europa, docent M&M:  

 Hoever komen leerlingen in het historisch redeneren ten aanzien van continuiteit en 

verandering, en ten aanzien van een bepaald tijdvak? 

 Welke momenten van het onderwijsaanbod ervaren docenten en leerlingen als verdiepend?   

 

De diepteonderzoeken hebben relatief veel opgeleverd. Ze hebben niet alleen de docenten vertrouwen gegeven 

in dat zij hun pertinente vragen goed kunnen aanpakken, maar ook voor hen en voor het themalerenteam 

duidelijk gemaakt dat zulk specifiek onderzoek toch een algemenere ‘spin off’ heeft voor het ontwerpen van 

thema’s en voor het onderzoeksmatig vernieuwen van onderwijs. In het volgende hoofdstuk( 3) geven we een 

samenvatting van de uitkomsten van de diepteonderzoeken, waarbij dan ook een nieuw diepteonderzoek naar 

het thema Macht als casus besproken wordt.  

 

In het laatste jaar van de Expeditie is het onderzoek vooral gericht op het ontwerpproces, en wel op de vraag 

hoe in het themalerenteam sleutelinzichten voor een thema werden gekozen en didactisch vertaald in 

sleutelvragen. Dit proces verliep namelijk niet gemakkelijk. De leden van het themalerenteam vroegen zich af 

of het doel te hoog gesteld was (is het formuleren van vakinhoudendekkende en toch vakintegrerende 

sleutelinzichten voor een thema te moeilijk?) of dat het misschien lag aan de omstandigheden (te weinig 

ontwikkeltijd, of teveel thema’s in een jaar?). Om dit proces in kaart te brengen zijn in het schooljaar 2009-

2010 weer participerende observaties gedaan in het themalerenoverleg. Ook zijn regelmatig, na elk thema,  

evaluaties gehouden over de sleutelinzichten en sleutelvragen van dat thema. Dan werden onder meer de 
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resultaten uit de door leerlingen ingevulde Learner Reports gebruikt. Commentaar van leerlingen uit de 

‘focusgroep’  - een groepje leerlingen dat meedenkt over thema’s ontwikkelen – werd ook in de evaluatie van 

thema’s betrokken.  

Toch voelden het team en de onderzoeker er ook behoefte aan nog eens preciezer te kijken naar hoe 

sleutelinzichten - via werken met sleutelvragen - bij leerlingen landen. Dat is gebeurd bij het thema Macht dat 

in het voorjaar van 2010 is aangeboden. Deze verdieping bood tegelijk de kans om de geplande documentaire 

op het onderzoek van een aansprekend thema te richten. Deze documentaire van 10 minuten geeft een indruk 

van hoe het thema Macht wordt ontworpen, hoe lessen worden gegeven en leerlingen met opdrachten aan de 

slag zijn, en ook van hoe het onderzoek daarnaar heeft plaatsgevonden.    

 

2.4 Onderzoek naar schoolontwikkeling in het kader van de Expeditie Durven-Delen-Doen 

Het flankerende onderzoek naar schoolontwikkeling is in het kader van de Expeditie DDD begonnen als een 

vergelijkende case study. De ontwikkelingen van het IJburg College en van het Da Vinci College zouden naast 

elkaar gelegd worden, zowel op het niveau van de vernieuwingen, als op het niveau van leerlingresultaten. Op 

dat laatste niveau zouden dan dezelfde instrumenten worden gebruikt om vergelijkbare gegevens te 

achterhalen: de VAS-toets en de vragenlijst over leren, motivatie en klimaat. Omdat de leerlingpopulaties van 

beide scholen redelijk overeenkomstig waren, zou dat een vergelijking van effecten op leerlingniveau mogelijk 

maken. Verder zouden er ook uitwisselingsbijeenkomsten plaatsvinden om docenten de verschillend ingezette 

vernieuwingen (nieuwe school versus bestaande school) te laten ervaren. Maar aangezien het Da Vinci College 

niet verder wilde met de VAS-toetsen afnemen, en beide scholen moeite hadden om uitwisselingen in te 

roosteren is de onderzoeksopzet in deze vorm niet doorgegaan. De onderzoeksvraag werd toen: 

Hoe vinden de veranderingen binnen de afzonderlijke scholen plaats, en hoe beïnvloeden de 

veranderingen op de school de motivatie van leerlingen en uiteindelijk hun talentontwikkeling? 

De effecten van de innovatie in beide scholen werden dus niet meer met elkaar vergeleken, maar de 

verklaringen voor die effecten in beide contexten wel. Toch is het leerlingniveau in het derde Expeditiejaar ook 

losgelaten. In het kader van de Expeditie werd het interessanter om alleen de schoolontwikkeling in termen van 

vernieuwing en in gang gezette processen te volgen en te vergelijken en de beide scholen te ontlasten van de 

vergelijking. Die zou door de onderzoekers gemaakt worden door de twee  ‘within case’  analyses in een 

‘between case’ analyse naast elkaar te leggen (zie voor de resultaten 5.3). De vraag werd nu:  

Welk proces van schoolontwikkeling voltrekt zich in de school in relatie tot de expeditie? 

Om deze vraag te beantwoorden werden, net als in de voorgaande jaren, op het IJburg College interviews 

gehouden, nu niet alleen met de directeur, maar ook met de nieuwe deelschoolleider onderbouw en de DDD-

projectleider binnen de school. De rol van het onderzoek in de vernieuwing kwam op de voorgrond te staan. In 

de interviews stonden drie vragen centraal: 

1. Hoe ontwikkelt zich de focus van de vernieuwing en hoe wordt daar naar toe gewerkt? 

2. Welk accent leg je in de aansturing en hoe ben je daarbij gericht op het creëren van condities voor 

duurzame vernieuwing? 

3. Welke rol speelt volgens jou het onderzoek in inhoudelijk en strategisch opzicht bij de vernieuwing? 

 

Ten slotte zijn in verband met de afronding van het startonderzoek naar de ontwikkeling van het schoolconcept  

docenten van het ‘eerste uur’ opnieuw geïnterviewd. Aan hun is gevraagd om terug te kijken op (bijna) vier 

jaar schoolontwikkeling. In verband met het schoolconcept werd bijvoorbeeld gevraagd: ‘Voel je je nog steeds 
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een cultuurdrager van het schoolconcept?’. In hoofdstuk 5, waar we terugblikken op vier jaar 

schoolontwikkeling, zullen we deze docenteninterviews ook betrekken in de analyse. 
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3. Onderzoek naar themaleren: resultaten 

Dit hoofdstuk schetst wat de resultaten zijn van het onderzoek naar themaleren in het kader van de Expeditie 

DDD. Resultaten die al eerder zijn gerapporteerd worden samengevat. Aan resultaten van het onderzoek in het 

afgelopen schooljaar wordt uitvoeriger aandacht geschonken. In 3.1. wordt beschreven hoe in de ontwerpcyclus 

van themaleren gaandeweg een onderzoeksmatige systematiek is ingebouwd en in 3.2 wordt ingezoemd op hoe 

in het proces van ontwerpen sleutelinzichten en sleutelvragen tot stand komen. In 3.3  vatten we samen wat 

we via de Learner Reports en diepte-onderzoeken te weten zijn gekomen over wat leerlingen leren van 

thema’s. Dat geeft beslist geen dekkend beeld, deels omdat het moeilijk te meten is, en deels omdat steeds 

minder leerlingen de Learner Reports hebben ingevuld. De diepte-onderzoeken, waarin ook andere 

onderzoeksinstrumenten zijn gebruikt, geven wat dat betreft een meer valide beeld van wat leerlingen leren in 

een thema. In deze paragraaf is een evaluatie van de onderzoeksinstrumenten opgenomen. In 3.4 keren we 

terug naar de ontwerpcyclus. Het lijkt vruchtbaar om terug te kijken naar thema’s die als  ‘krachtig’ zijn 

gewaardeerd en waarin die kracht dan schuilt. Vallen daaruit generieke kenmerken uit de distilleren? Ten slotte 

concluderen we in 3.5 dat de ontworpen thema’s een onvoltooid product zijn. We geven aan welke 

aandachtspunten er zijn voor verbetering.   

 

3.1 De ontwerpcyclus in 2009-2010 

In het schooljaar 2009-2010 wordt themaleren ontworpen door een kernteam van docenten: de docent(en) 

Mens & Maatschappij, de docent(en) Nederlands en de docent ‘themavaardig’ (die leerlingen begeleidt bij het 

verwerken van het thema en het maken van de eindopdracht). Voor elk thema wordt een themaboekje 

gemaakt voor de leerlingen en soms, als er tijd genoeg is, ook één voor de docenten. Al naar gelang het thema 

daartoe uitnodigt, worden docenten van andere vakken en leergebieden bij het ontwerpen betrokken. In alle 

gevallen krijgen andere docenten ruim van te voren het concept-themaboekje, zodat zij hun lessen op het 

thema kunnen afstemmen. Andere docenten nemen regelmatig zelf het initiatief mee te ontwerpen, of trekken 

aan de bel als er in hun ogen te weinig is afgestemd. Een focusgroep van leerlingen (een tweemaandelijks 

wisselende groep) van uiteenlopend niveau denkt sinds januari 2009 één à twee keer per maand mee over het 

thema dat in voorbereiding is. De leerlingen kunnen tips geven om het thema aantrekkelijker, spannender, 

leerzamer en begrijpelijker te maken. 

Het ontwerpteam wordt geleid door de schoolleider van de onderbouw. Verder maakt de projectleider 

onderwijsvernieuwing er deel van uit; deze stelt de themaboekjes samen en legt de externe contacten voor 

‘echte’ eindopdrachten. Ook de onderzoeker neemt deel aan het team, als observant, critical friend en 

medeontwikkelaar. Experts van buiten worden uitgenodigd als daaraan behoefte is. In het afgelopen jaar zijn 

met name experts van het ILO (vakdidactici) aangeschoven en hebben relevante bijdragen geleverd. Na elk 

thema, dus zes maal per jaar, is er systematisch teruggekeken op de ontworpen thema’s, mede aan de hand 

van de resultaten van de Learner Reports (zie verder 3.3). In het schooljaar 2008-2009 waren er uit de 

verschillende diepteonderzoeken een aantal criteria (pedagogisch-didactische kenmerken van een thema) 

gevonden die verwezen naar de ‘kracht’ van een thema. De ontworpen thema’s werden nabesproken op deze 

criteria, en zo kon steeds preciezer omschreven worden wat een thema nou ‘krachtig’ maakte (zie verder 3.4). 

Een ander punt van aandacht in de terugblikken op een thema was de vraag hoe het proces verliep van 

sleutelinzichten bedenken en omzetten in sleutelvragen (zie verder 3.2).     

Een belangrijk, en relatief nieuw, element in het ontwerpen van thema’s is de ‘rubric’. In de loop van schooljaar 

2008-2009 was namelijk duidelijk geworden dat de beoordelingscriteria en -instrumenten voor de leerlingen 

niet altijd even helder waren. Een leerling kon zijn eigen vooruitgang binnen een thema ten opzichte van de 
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leerdoelen niet goed volgen en bijsturen. Niveauverschillen bleven impliciet. Sinds januari 2009 werkt het team 

daarom met rubrics. Dit zijn analytische beoordelingsschalen, die bijvoorbeeld in het International 

Baccalaureat, of in het Europees Referentiekader voor moderne talen worden gebruikt. De schoolleiding stelde 

voor leerlingen op het IJburg College te gaan beoordelen met rubrics. In dezelfde periode had diepteonderzoek 

1 (zie de samenvatting in 3.3) laten zien hoe, op basis van een analyse van de antwoorden van leerlingen op 

de Learner Reports, een IJburgse variant gemaakt kon worden van een rubric. Bij themaleren worden de 

rubrics nu opgenomen in het themaboekje en gebruikt om de eindopdrachten te beoordelen, maar ook om 

leerlingen op weg naar hun eindproduct inzicht te geven in hun verwerkingsniveau. In een context van leren in 

heterogene groepen waarin leerlingen van verschillende niveaus aan hetzelfde thema werken, maakt een rubric 

niet alleen duidelijk op welk niveau ze het thema verwerken, maar laat ook zien wat zij kunnen doen, om 

‘beter’ te worden. Het maken van rubrics voor de beoordeling van eindopdrachten van thema’s heeft de 

inhoudelijke samenhang binnen thema’s versterkt. In de rubrics komen de gekozen kernconcepten en 

sleutelinzichten (antwoorden op sleutelvragen) terug. Het is nog niet gelukt om voor elk thema goede rubrics te 

maken die sleutelinzichten en kernconcepten en verwerkingsniveaus dekken.  

In 2009-2010 is de leerlijn van 12 thema’s voor de onderbouw gereed gekomen in het handboek Leren in 

samenhang. Voor elk thema zijn kernconcepten, sleutelinzichten en vooral sleutelvragen geformuleerd. Ook zijn 

per thema eindopdrachten met bijbehorende rubrics vastgesteld. En er wordt in beargumenteerd wat een 

thema ‘krachtig’ maakt. 

 

3.2 Het proces van sleutelinzichten vinden en vertalen in sleutelvragen 

Uit de gesprekken in het themalerenteam blijkt dat het team de thema’s bewust aanbodgericht ontwerpt. De 

docenten vinden dat leerlingen van de eerste en tweede klassen pas goed geïnteresseerd raken en zich 

ontwikkelen als ze niet alleen vaardigheden leren, maar ook kennis overgedragen krijgen die hen uitnodigt tot 

betekenisverlening en het vinden van een persoonlijke zingeving om verder te leren. Voor het team betekent 

op deze manier aanbodgericht werken ook ontwikkelingsgericht werken. De docenten willen leerlingen 

ontwikkelen door hen verder te brengen dan ze zelf al zouden kunnen. De inhoudelijke kwaliteit van een thema 

en de didactische en pedagogische kwaliteiten van de docenten vergen een zorgvuldige afstemming. Het doel is 

waar mogelijk leerlingen op een hoger niveau van verwerking van de stof te brengen en hun kansen op een 

goede doorstroom te bevorderen.  

Sleutelinzichten vormen in een thema letterlijk de sleutel tot verdere ontwikkeling van leerlingen van 

verschillende niveaus. Een sleutelinzicht vormt in een thema de schakel die de kenniselementen 

(kernconcepten) met elkaar verbindt, en ook de link legt naar de praktische relevantie van die kennis. Een 

voorbeeld van een sleutelinzicht bij het thema Geschiedenis van Europa is: De geschiedenis kent twee 

verhalen, het verhaal van de verandering (zie de tien tijdvakken die laten zien dat er van alles verandert), en 

het verhaal van de continuïteit (van dat wat er niet of nauwelijks verandert). Leerlingen verwerven dergelijke 

sleutelinzichten niet vanzelf. Ook voor academische leerlingen zijn sleutelinzichten nieuw, omdat zij doorgaans 

gescheiden vakinzichten verwerven. Maar een sleutelinzicht moet niet zomaar aangereikt worden. Een 

leerlingen zou het, met meer of minder stimulans, zelf moeten kunnen ontdekken. Het themalerenteam heeft n 

navolging van Jerome Bruner bedacht dat een sleutelvraag zo’n stimulans kan zijn. De bij het genoemde 

sleutelinzicht horende sleutelvraag is: Hoe hebben vroeger en nu met elkaar te maken?  

Het bedenken van goede sleutelinzichten en bijbehorende sleutelvragen voor een thema is met andere woorden 

een heel cruciaal proces in het IJburgse themaleren. In het schooljaar 2008-2009 is geconstateerd in het 

themalerenteam dat aan dit belangrijke proces van sleutelinzichten en sleutelvragen bedenken te weinig 

gezamenlijke aandacht werd besteed. Ingeplande tijd kon moeilijk worden vrijgehouden; andere zaken  
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drongen voor, zoals: het themaboekje op tijd afhebben, of je eigen lessen nog moeten voorbereiden. Tijdsdruk 

zou in de weg staan. Of was sleutelinzichten en sleutelvragen bedenken misschien te hoog gegrepen, omdat 

daarin niemand expert is? In 2009-2010 is de aanpak van het formuleren van sleutelinzichten zowel 

systematisch als praktisch geweest. Van te voren is een planning gemaakt om in de voorbereidende fase van 

een thema reeds bestaande sleutelinzichten en sleutelvragen te reviseren en eventueel nieuwe te bedenken. Uit 

de observaties in de voorbereidende fase van een thema blijkt opnieuw dat er niet uitgebreid de tijd wordt 

genomen om nog eens na te denken over sleutelinzichten en –vragen. Er is ook meestal tijdsdruk om het 

themaboekje af te krijgen. In de terugblik per thema, met gegevens uit het Learner Report, neemt men meer 

tijd. De leden van het team geven er blijkbaar de voorkeur aan te evalueren met concrete resultaten, dan aan 

te ‘filosoferen’ vooraf. Via de terugblik kunnen de sleutelinzichten en –vragen ook systematisch verbeterd 

worden.  

In juni 2010 is door de leden van het themaleren uitgebreid teruggeblikt op de kwaliteit van de 

sleutelinzichten/vragen van de thema’s en tevens op het proces. In de bijeenkomst ligt een overzicht voor met 

de thema’s van het afgelopen schooljaar, de bijbehorende sleutelinzichten en sleutelvragen, en voorbeelden 

van antwoorden van leerlingen uit de Learner Reports. Aan de leden van het team wordt gevraagd per thema 

te reageren op de dekking en de diepte van de sleutelvragen en –inzichten , als ook op het proces van tot 

standkoming ervan. Niemand reageert op het proces. Is dat inderdaad niet meer problematisch? Over de 

kwaliteit van de sleutelinzichten en –vragen worden wel allerlei opmerkingen gemaakt. Vaak lovend, vooral de 

sleutelinzichten van het thema Macht krijgen van iedereen een compliment, maar soms ook kritisch. Zo vinden 

twee docenten dat de sleutelinzichten van de thema’s De Mensch en Arm en Rijk te oppervlakkig zijn en in de 

lessen beter met de eindopdracht moeten worden verbonden. Zij bepleiten meer nadruk op 

onderzoeksvaardigheden om een thema als Arm en Rijk niet te gauw in de affectieve, normatieve sfeer te 

trekken. De docent themavaardig geeft aan dat hij heel tevreden is met de huidige sleutelvragen en de manier 

waarop hij ze didactisch kan gebruiken. Hij hangt de sleutelvragen groot op in het lokaal, laat zien dat hij 

nadenkt over zo’n vraag en vraagt aan leerlingen op te schrijven wat zij zelf over die vraag denken en wat ze 

er al van weten. Leerlingen nemen dit heel serieus en de vragen geven zo richting aan de lesactiviteiten erna. 

De uitgebreide terugblik is dus vooral op het product gericht en niet op het proces van sleutelinzichten vinden. 

Conclusie : Kennelijk is het probleem dat ervaren werd met het vinden van sleutelinzichten verzacht door een 

planning per thema om te beginnen met een revisie van bestaande sleutelinzichten, en achteraf aandacht te 

schenken aan de kwaliteit ervan via resultaten op leerlingniveau. Blijkbaar is er een voorkeur in het team om 

het terugblikken op een uitgevoerde praktijk vruchtbaarder te vinden dan filosoferen vooraf.    

 

3.3 Wat leren leerlingen van thema’s? Resultaten uit Learner Reports en vier ‘diepte-onderzoeken’. 

Om te achterhalen wat leerlingen eigenlijk leren van een thema zijn in verschillende situaties verschillende 

onderzoeksinstrumenten ingezet. Algemeen was het Learner Report. Dit werd een maand na elk thema 

afgenomen. Met enige regelmaat is ook het zogenaamde sleutelvragenformulier ingezet aan het begin en aan 

het eind van een thema om te zien of leerlingen aan het begin van een thema anders antwoorden op de 

sleutelvragen, dan aan het eind. In de vier diepte-onderzoeken zijn deze instrumenten ook ingezet, maar 

daarnaast zijn nog andere instrumenten ingezet om de ontwikkelingen van leerlingen in kaart te brengen. We 

geven hieronder een overzicht van de uitkomsten.  

De Learner Reports:  

Een maand na elk thema is een Learner Report afgenomen bij leerlingen. De response is wisselend geweest, 

ondanks inspanningen om die te verhogen. Daardoor kan er geen representatief beeld gegeven worden van hoe 
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bij leerlingen kernconcepten en sleutelinzichten beklijven. Bij het thema Filosofie/wereldreligies in 2009 was de 

response met 111 (van de 150) nog het hoogst. Desondanks heeft het Learner Report wel het nodige 

opgeleverd. In de nabespreking van elk thema kon toch geraadpleegd worden wat leerlingen zoal nog weten 

van een thema en hoe ze dat dan in hun eigen woorden vertellen. Nog nuttiger bleek het Learner Report te zijn 

als we in een diepteonderzoek specifiek iets wilden achterhalen, bijvoorbeeld of leerlingen de boodschap van 

een literaire tekst begrepen en onthouden hebben (zie diepteonderzoek 2) of dat zij het beoogde sleutelinzicht 

in verandering en continuïteit konden illustreren aan de hand van een tijdvak (zie diepteonderzoek 3). De data 

uit het Learner Report leverden in deze beide gevallen nog nieuwe inzichten op boven de gegevens die we met 

andere instrumenten verzamelden. Onafhankelijk van de response, vertonen de antwoorden in een Learner 

Report een terugkerend patroon dat we al in de uitgebreide analyse van het Learner Report bij het thema 

(Ver)kiezen (diepteonderzoek 1, zie hierna) blootlegden:    

Leerlingen die op basisniveau werken hebben vaker moeite met het beantwoorden van sleutelvragen 

en verweven in hun antwoord een persoonlijke ervaring, die overigens wel vaak van inzicht getuigt. 

Leerlingen die op gevorderd niveau antwoorden vaker niet precies genoeg. Leerlingen die op 

academisch niveau werken geven vaker een antwoord dat getuigt van een diepe en kritische 

verwerking 

Een opbrengst is dan dat het team nadenkt over hoe sleutelinzichten beter kunnen landen bij alle leerlingen. 

Daartoe zouden de rubrics, die óók bedoeld zijn om leerlingen inzicht te geven in niveaus van verwerking, 

nadrukkelijker in de ‘generale’ (de 4e week van een thema waarin geoefend wordt met de eindopdracht) al een 

rol zouden moeten spelen. Het team vindt dat nu nog niet voldoende, mede omdat de ‘generale’ er wegens 

tijdsdruk om het programma af te werken nog wel eens bij inschiet.  

De vraag is wel, na twee jaar gebruik van het Learner Report, of een afname van zes maal per jaar nog nuttig 

zal zijn in de toekomst. Het elke 6 weken invullen van een Learner Report is een belasting voor de mentoren en 

voor de leerlingen die niet helemaal in verhouding staat tot de opbrengst. Het Learner Report heeft voorlopig 

wel voldoende inzicht gegeven in het beklijven van sleutelinzichten bij leerlingen. Leden van het 

themalerenteam stellen voor het instrument spaarzamer te gebruiken, bijvoorbeeld bij twee thema’s per jaar, 

en als je echt iets nieuws wilt weten met betrekking tot de leerervaringen. 

Het Learner Report heeft, mede door het commentaar op de proefversies door de leerlingen van de focusgroep, 

verschillende vormen gekend. We zijn begonnen met  halfopen vragen op basis van het kwadrant van De Groot 

(regels over de wereld /regels over jezelf; uitzonderingen over de wereld /uitzonderingen over jezelf) maar 

hebben daar al snel op gevarieerd. Voor onderbouwleerlingen zijn vooral de vragen over uitzonderingen, die 

een dubbele ontkenning impliceren, moeilijk te beantwoorden. Leerlingen uit de focusgroep gaven ook aan dat 

ze niet altijd dezelfde vraagvorm willen. Dus hebben we afgewisseld met open vragen en gesloten vragen. Van 

één Learner Report hebben we achteraf geconstateerd dat de vragen teveel emotionele en te weinig cognitief 

onderbouwde antwoorden opriepen. Maar dit lag wellicht mede aan het thema (Arm en Rijk) en zijn 

sleutelvragen en -inzichten.  

Uit onderstaande casussen blijkt de nuttige functie van het Learner Report. Maar we zien dat het 

‘sleutelvragenformulier’ minstens even nuttige data oplevert, zeker als dat aan het begin en aan het eind van 

thema wordt afgenomen. In dit formulier vullen de leerlingen in hun eigen woorden antwoorden op de 

sleutelvragen van een thema in. Je kunt dan het  ‘spontane’ begrip van formulier 1 leggen naast het 

‘ontwikkelde’  begrip van formulier 2. Een nadeel van het formulier is dat het veel tijd kost om het te 

analyseren. Dat gaat met het gedigitaliseerde Learner Report gemakkelijker.   

Wat leerden leerlingen bij het thema (Ver)kiezen (diepteonderzoek 1)? 
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Langs verschillende wegen (Learner Report, sleutelvragenformulier, inzichtendoos, interviews) is een 

exploratief, niet dekkend, maar wel informatief beeld ontstaan van in hoeverre leerlingen het concept 

‘sleutelinzicht’, en de 5 sleutelinzichten van het thema (Ver)kiezen, verwierven. Enkele uitkomsten zijn:  

 Leerlingen die begrepen en onthouden hebben wat een sleutelinzicht volgens de docent themavaardig (het 

model) is, kunnen zelf beter verwoorden wat een sleutelinzicht is (hier gaat het dus om het concept 

‘sleutelinzicht’). 

 Leerlingen die op basisniveau werken hebben vaker moeite met het beantwoorden van sleutelvragen en 

verweven in hun antwoord persoonlijke ervaring. Leerlingen die op gevorderd niveau werken antwoorden 

vaker niet precies genoeg. Leerlingen die op academisch niveau werken geven vaker een antwoord dat 

getuigt van een diepe en kritische verwerking.  

 Sleutelvraag 5 (Hoe kun je keuzes van anderen beïnvloeden? Door op overtuigende wijze goede 

argumenten te presenteren.) is door de responderende leerlingen (van de drie niveaus) het best 

beantwoord en begrepen. Dit lijkt gestimuleerd te zijn door de authentieke opdracht: debat in Deelraad 

Zeeburg o.l.v. Fatima Elatik. 

 Een belangrijk resultaat was de rubric voor het beoordelen van eindproducten van leerlingen die op basis 

van categorisering van leerlingantwoorden kon worden ontworpen. Deze rubric is bij de volgende thema’s 

gebruikt om leerlingen tijdens de ‘generale’ feed back te geven over het niveau van hun eindopdracht. 

Voor de ‘finale’ hebben ze dan kans om hun niveau op te halen. Vooral voor niet-academische leerlingen 

heeft dit verhelderend gewerkt.  

Conclusie: Om sleutelinzichten te laten ‘landen’ bij basisleerlingen zouden opdrachten vaker in authentieke 

situaties geplaatst moeten worden. Maar een authentieke ervaring moet wel opgetild worden naar een 

algemener sleutelinzicht. Hierbij helpt de rubric.  

 

Wat leerden leerlingen bij het thema Filosofie/wereldreligies (diepteonderzoek 2)? 

Dit diepte-onderzoek richtte zich op de lessen Nederlands tijdens het thema Filosofie/wereldreligies. Er is 

gekozen voor een quasi-experimentele design. Er waren 4 experimentele klassen ( 1A,1D, en 2A, 2D) en 4 

controleklassen (1B, 1C, en 2B, 2C) die alle van dezelfde docent Nederlands les kregen. In week 1 is bij alle 

leerlingen een toets woordenschat en tekstbegrip afgenomen, en in week 5 is dit ook weer gebeurd. De 

experimentele lessen werden ontwikkeld in samenspraak met een vakdidactica Nederlands van het ILO. De 

coöperatieve werkvormen waren: competitief leren, leren volgens de expertmethode, en een hamvraag 

bedenken in gemengde groepjes (met observerend leren). In de laatste les werden tijdens een circuit groepjes 

leerlingen geïnterviewd die geobserveerd hadden bij hamvragen bedenken.  

Uit de nul- en eindmeting op tekstbegrip en woordenschat bleken de 4 eerste en 4 tweede klassen gemiddeld 

vooruit te zijn gegaan. Ook alle niveaugroepen (basis, gevorderd, en academisch) gingen evenveel vooruit. 

Maar tussen experimentele en controleklassen werden nauwelijks verschillen gemeten (alleen op woordenschat 

bij 1e jaars) op deze toetsen. En opmerkelijk is dat de eerstejaars hoger scoorden dan de tweedejaars. 

Uit de Learner Reports (1 maand later afgenomen; n=111) komt wel een verschil. Leerlingen in de 

experimentele klassen hebben de boodschappen van de 2 behandelde verhalen (Jonas en de Walvis en Een 

onbekende trekvogel van Kader Abdolah; beide hebben een diepere boodschap) beter begrepen en onthouden 

dan leerlingen uit de controleklassen. En academische leerlingen in de experimentele klassen onthouden de 

boodschap vaker. Leerlingen die in week 4 van het thema werden geïnterviewd over het verhaal van Kader 

Abdolah waardeerden dit verhaal en de werkvorm (hamvragen bedenken) nog weer hoger dan de andere 

leerlingen uit de controleklassen. Eerste en tweedejaars wisselen in oordeel over welke coöperatieve werkvorm 
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ze het meest leerzaam vonden. Het oordeel is overwegend positief (tussen 60 en 77%). De controlelessen 

worden overigens ook hoog gewaardeerd. 

Conclusie: Coöperatieve werkvormen in combinatie met de mogelijkheid om diep te leren (in dit geval begrip 

verwerven van moeilijke teksten) hebben een positief effect op de beklijving, ook bij academische leerlingen.  

 

Wat leerden leerlingen bij Geschiedenis van Europa (diepte-onderzoek 3)? 

Het ontwerp van de docent geschiedenis voor het thema Geschiedenis van Europa (aan de hand van de 10 

tijdvakken) is helder en gericht op het doel om historisch besef (er is continuïteit en verandering) bij te 

brengen. Na een globale introductie van de 10 tijdvakken werken leerlingen in een gemengd groepje van 3 aan 

één tijdvak. Daarvan moeten ze samen een poster maken (eindopdracht). Ze hebben elk een ander perspectief 

- cultuur, economie of politiek met eigen sleutelbegrippen en eigen bronnen – en er vindt ook uitwisseling met 

een groepje uit het vorige en uit het volgende tijdvak. De mooiste posters worden op de IJburgtijdbalk 

opgehangen in de school. 

In de drie verrichte observaties zijn geen speciale momenten van verdieping of opperste concentratie (flow) 

waargenomen. De geplande ‘minilesjes’, waar we deze momenten verwachtten, zijn om roostertechnische 

redenen niet doorgegaan. Maar de drie geïnterviewde docenten kunnen alledrie wel één of meer momenten van 

verdieping uit hun lessen benoemen.  

Uit start- en eindinterviews met drie leerlingen (van basis, gevorderd en academisch niveau) uit een eerste, en 

drie leerlingen uit een tweede klas, bleek dat hun historisch besef gearticuleerder is geworden. De Learner 

Reports (n=14) laten zien dat de invullers de opzet van het thema erg waardeerden en de bedoeling (3 

perspectieven, uitwisseling tussen tijdvakken om historisch besef te versterken) goed begrepen hebben. Helaas 

is door organisatorische omstandigheden de respons laag geweest. De sleutelvragenformulieren zijn beter 

beantwoord. Deze laten overwegend zien dat de leerlingen zich goed verdiept hebben in hun tijdvak. Een deel 

van hen zegt geïnteresseerd te zijn geraakt in andere tijdvakken, en sommigen verwijzen expliciet naar de 

uitwisseling met de andere tijdvakgroepjes.  

Conclusie: Ondanks tegenslag bij de uitvoering van het ontwerp (o.m. ziekte van 2 van de 3 docenten 

waardoor vaak in grote klassen werd gewerkt) is de indruk dat de kracht van het ontwerp (helderheid, 

doelgerichtheid, activerende opdracht met samenwerken, goed beschikbaar materiaal voor leerlingen) ervoor 

heeft gezorgd dat veel leerlingen een goede basis hebben gekregen om hun historisch besef verder te 

ontwikkelen.  

 

Wat leerden leerlingen bij het thema Macht?  

Over het ontwerp van het thema Macht zijn de betrokken docenten (een uitgebreid themalerenteam, aangevuld 

met docenten van K&C en CSY = community service IJburg), de onderzoekers en externe experts het eens. Het 

is een mooi, krachtig thema, met voor leerlingen duidelijke en ‘dekkende’ sleutelvragen. De samenhang tussen 

de vakken en leergebieden is helder. Bij M&M geeft de machtswisseling rond de Franse Revolutie de 

gelegenheid inzicht in macht te krijgen. Bij K&C gebeurt dat aan de hand van het onderwerp propaganda, en bij 

CSY via pesten. Zo kan duidelijk worden dat je Macht vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken en dat 

Macht op verschillende niveaus een rol speelt. Bij dit thema is er voor elk vak/leergebied een eigen 

eindopdracht: een onderwijsposter over de Franse revolutie, een pestprotocol bij CSY, een propaganda-affiche 
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bij K&C, en een essay of journaal voor themavaardig. In de finale worden de producten gepresenteerd aan de 

klas en ouders. De (overkoepelende) sleutelvragen van het thema Macht zijn:  

1. Waarom hebben sommigen mensen of groepen meer macht dan andere mensen? 

2. Waar speelt macht een rol? 

3. Waarom is verdeling van macht soms nodig? 

4. Wanneer worden situaties met macht gevaarlijk? 

5. Wat kun je doen om gevaarlijke situaties met macht te voorkomen? 

Uit de observaties in de lessen en uit de interviews met leerlingen tijdens de lessen komt naar voren dat 

leerlingen de inhoud en de samenhang goed begrijpen. Bij de lessen K&C, CSY, en M&M zien we leerlingen 

actief bezig met de opdrachten. In de lessen themavaardig zijn leerlingen actief bezig met de sleutelvragen, 

maar zodra het om de eindopdracht gaat, haken veel leerlingen af. 

Bij de ‘finale’ (eindopdrachtpresentatie in week 6 van het Thema) hebben 2 vakdidactici geschiedenis en hun 

lio’s de eindopdrachten M&M (onderwijsposter waarin de machtswisseling ten tijde van de Franse Revolutie 

moest worden uitgelegd) meebeoordeeld aan de hand van de door de docent M&M gemaakte rubrics. Deze 

beoordelingssessie heeft bij de buitenstaanders een positief beeld achtergelaten: meestal goede posters, goed 

uitgelegd door de leerlingen met goed gebruik van de kernconcepten.   

Uit de Learner Reports (n=73) blijkt dat de meeste beantwoorders de sleutelinzichten na een maand nog wel 

min of meer bezitten. Omdat er bij het invullen van een Learner Report geen druk is om zorgvuldig te 

antwoorden geven maar hoogstens 10% van de leerlingen zulke preciezere antwoorden. En die zijn dan weer 

onder te verdelen in antwoorden vanuit een persoonlijke beleving (gevoel of dichtbij voorbeeld) en meer 

‘academische’ antwoorden. De overige leerlingen geven een kort, ongeveer goed, of net ernaast, antwoord. We 

geven van elke categorie een voorbeeld op de vraag:  

Ik weet nu wel wat je kunt doen om gevaarlijke situaties met macht te voorkomen (45% van de 

leerlingen is het hiermee eens). 

Op de bijbehorende halfopen vraag: Wat ik bijvoorbeeld belangrijk vond om te leren was dat……… troffen we de 

volgende voorbeelden aan: 

Academisch antwoord: ‘Ervoor zorgen dat niet 1 iemand gelijk bijna alle macht krijgt want je weet 

maar nooit wat diegene met al die macht doet. Dus verdeel het zodat iedereen mee kan stemmen’ 

Antwoord met persoonlijke beleving:’ je het optijd moet zeggen wanneer iemand misbruik maakt van 

zijn of haar macht en dan kan het worden gestopt’ 

Kort antwoord, ongeveer goed: ‘voor dat er misbruik van macht is je al moet ingrijpen’ 

Kort antwoord, net ernaast: ‘je beter uit de buurt kunt blijven, en niet met een grote groep mee moet 

gaan’. 

Uit een interview met de docent themavaardig, en uit een gemeenschappelijke analyse van de 

sleutelvragenformulieren die aan het begin en aan het einde van het thema zijn ingevuld door de leerlingen, 

blijkt een mogelijke reden voor het afhaken tijdens de geobserveerde lessen: leerlingen hebben al veel 

ervaringskennis rond dit thema. Om ‘vooruit’ te gaan moet er een nieuw aanbod komen, bijvoorbeeld teksten 
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die hen verder aan het denken zetten. Ook moeten de opdrachten voor journaal en essay betere aanwijzingen 

geven. 

Conclusie: 

Het thema Macht zat goed in elkaar en vormt een mooi voorbeeld van leren in samenhang. De sleutelinzichten 

zijn, voor zover dat is nagegaan redelijk beklijfd. Dat de sleutelvragenformulieren wat weinig ‘ontwikkeling’ 

laten zien is mogelijk toe te schrijven aan veel voorkennis van de leerlingen, of een gebrek aan input in de 

lessen themavaardig.  De docent themavaardig zou samen met de docent Nederlands uitdagende zakelijke en 

literaire teksten kunnen zoeken en aanbieden. Voor de (basis- en gevorderde) leerlingen die een journaal 

maken zouden de docenten themavaardig en K&C kunnen zoeken naar journaalvoorbeelden.  

(Zie ook de bijgevoegde documentaire van het onderzoek, die gericht is op het thema Macht). 

 

3.4 Wat maakt een thema krachtig?  

Na elk thema heeft het team teruggekeken op het proces en resultaat om verbeteringen op te tekenen. De 

docenten merkten op dat het ene thema ‘krachtiger’ is dan het andere. En de vraag is opgeworpen: waar ligt 

dat eigenlijk aan? Aan het einde van het schooljaar 2008-2009  waren er al een vijftal kwaliteitskenmerken 

voor het ontwerpen van thema’s geformuleerd:  

1. Leerlingen ontwerpen mee 

2. We gaan voor diep leren 

3. We ontwerpen gevarieerde vormen van samenwerkend leren 

4. We zetten in op uitdagende teksten 

5. We kiezen krachtige ontwerpen en maken criteria expliciet 

In het schooljaar 2009-2010 zijn de thema’s in de terugblik doorgelicht op deze aandachtspunten. In de hectiek 

van de voorbereidende fase was dat minder goed mogelijk. Al doende bleek dat aandachtspunt 5 de andere 

punten omvat. Zo zou een krachtig thema een thema zijn dat diep leren bevordert, of waarin gevarieerd wordt 

samengewerkt. Aan het einde van het laatste schooljaar is aan de leden van het team nogmaals de vraag 

voorgelegd wat zij kenmerken van een krachtig ontwerp vinden. Een halfvoorgestructureerd formulier werd 

door de teamleden uitvoerig ingevuld. Bij verschillende onderdelen van het thema (de structuur, het lesgeven, 

de leeractiviteiten, de leerinhouden, en wat je terug ziet bij leerlingen) wordt gevraagd wat je daarin zou 

terugvinden als het om een krachtig thema zou gaan. We geven een voorbeeld van de antwoorden bij de zin: 
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‘Een krachtig thema maakt dat ik bij leerlingen terug zie…………………’ 

 Enthousiasme, zelf aan de slag 

 Interesse, concentratie 

 Actieve leergierige houding 

 Spanning voor finale 

 Trots 

 Het is echt, leerlingen doen het ergens voor 

 Dat ze zich eigenaar voelen van het onderwerp 

 

Een greep uit de andere antwoorden op de vragen naar de kenmerken van een krachtig thema: 

(Structuur): heeft een doel in de tijd en is zichtbaar in de hele school; heeft een duidelijke rubric 

waarin de criteria van de eindopdracht helder zijn en verbonden zijn aan de sleutelvragen en –

inzichten 

(Lesgeven): maakt dat ik kennis met leerlingen deel, dat ik enthousiast raak en blijf; legt veel 

denkwerk bij de leerling; docent coacht plannen en samenwerken aan de eindopdracht 

(Leeractiviteiten): geeft individueel resultaat en versterkt het vermogen om samen te leren; maakt dat 

leerlingen onderzoekend leren; is gericht op sleutelvragen en –inzichten 

(Leerinhouden): overstijgt de kerndoelen en eindtermen van mijn vak; verbindt de actualiteit en 

beleving van leerlingen met andere werelden; verbindt de doelen van de vakdocent met de 

sleutelinzichten in rubric en eindopdracht.  

Een definitief antwoord op wat een krachtig thema is heeft het team nog niet, maar wel is er onder de 

teamleden redelijke consensus over de kenmerken van een krachtig ontwerp. Ze zijn verwerkt in de 

handleiding Leren in samenhang. 

 

3.4 Onvoltooid themaleren 

Het is voor het themalerenteam en de docenten die aanhaken bij een thema prettig dat er nu een leerlijn ligt 

van twaalf thema’ s met twaalf themaboekjes en dat er een handboek is om aan nieuwe collega’s en externe 

ondersteuners uit te leggen hoe het (her)ontwerpen van thema’s gaat. Toch zijn de thema’s niet af. Het kan 

altijd beter, en in de hectiek van het lesgeven blijven aandachtspunten liggen, ook al zijn ze in de onderzoekjes 

boven tafel gehaald en in de terugblikken als heel belangrijk bestempeld. Het lijkt erop dat het ontwerpen zelf 

goed wordt ingepland (ook al is er altijd tijd tekort) en dat dit, samen met de ingebouwde ontwerpsystematiek 

garanties biedt voor het wel oppakken van wat is blijven liggen.  

Vanuit het themalerenonderzoek gezien, zouden we de suggestie willen meegeven dat het komend jaar 

opgepakt zou moeten worden: 
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- het versterken van de samenhang tussen sleutelvragen en –inzichten, rubrics en eindopdracht, zodat 

er in de lessen op verschillende manieren naar dezelfde doelen wordt toegewerkt 

- het ontwerpen van leeractiviteiten waardoor leerlingen hun onderzoeksvaardigheden versterken 

- het verwerven van sleutelinzichten bij de basis-en gevorderde leerlingen; bij de eersten gaat het  

doorgaans om verdere begripsontwikkeling; bij de gevorderden vooral om te leren een begrip 

nauwkeurig te formuleren.  

Bij het aanpakken van deze punten zou het raadzaam zijn systematisch data te verzamelen – via observaties 

van leerlingen, via een Learner Report of sleutelvragenformulier, of via documentenanalyses – zodat deze data 

kunnen helpen het ontwerpen te verbeteren.    
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4. De buitenmaten van het leren 

In dit hoofdstuk geven we de kwantitatieve onderzoeksresultaten weer. Op het IJburg College zijn vanaf de 

start drie soorten kwantitatieve data verzameld die de ‘buitenmaten’ van het leren en presteren op het IJburg 

College geven:  

 de in-, door- en uitstroomgegevens 

 de uitslagen van de VAS-toetsen (leerlingvolgsysteem van het Cito) 

 de antwoorden van leerlingen op de vragenlijst over motivatie, leren en schoolbeleving (MSLQ). 

We bespreken deze resultaten op leerlingniveau aan de hand van een ‘portret’ van de 5 cohorten leerlingen die 

vanaf september 2006 de school zijn binnengestroomd (bij de 5e cohort gaat het alleen om instroomgegevens).  

We beginnen met een overzicht van de in-, door- en uitstroomgegevens per cohort en schetsen daarna, per 

cohort, hoe de andere data (VAS-toetsen en MSLQ) de cohort verder karakteriseren Bij de interpretatie van de 

VAS-toetsresultaten van de cohorten dient met een aantal omstandigheden rekening te worden gehouden. In 

de eerste plaats zijn de toetsresultaten, conform het standpunt van de vorige directie van de school, niet 

teruggekoppeld naar de leerlingen. Zij hebben de toetstaken tijdens lesuren gemaakt en aan hun is verteld dat 

het belangrijk was de toets goed in te vullen voor het onderzoek en voor de determinatie aan het einde van de 

tweede klas en bij de overgang van klas drie naar klas vier. In de zomer van 2010 heeft dat tot veel weerstand 

geleid bij de tweede en derdeklassers. De motivatie om de test in te vullen was ‘dramatisch laag’  volgens de 

onderzoeksassistent die de toetsafname organiseerde.8 Een tweede punt is de afname van de toets in juli 2008. 

Deze afname was te laat gepland: in de laatste schoolweek met mooi zomerweer. Dat heeft een dip opgeleverd 

in de toetsresultaten die het jaar daarna weer is ingelopen. Overigens willen we, afgezien van de genoemde 

minder gunstige afnamecondities, opmerken dat het weergeven van een groepsschoolloopbaan in niveauscores 

een exactheid en gedetailleerdheid suggereert die gerelativeerd moet worden. De toetsen geven immers een 

beperkte operationalisatie van wat deze school wil bereiken met talentontwikkeling van haar leerlingen. 

Wanneer de niveaugroep van de school presteert in de niveauband die het VAS-systeem aangeeft, mag de 

school tevreden zijn omdat de dekking tussen wat de toets meet en wat de school aanbiedt minder goed is dan 

op reguliere scholen. 

Na de doorstroom- en VAS-resultaten beschrijven we per cohort de uitkomsten van de vragenlijst (MSLQ)9 die 

gemeten heeft wat leerlingen zeggen over hoe ze leren, hoe gemotiveerd ze zijn, en hoe ze het klimaat op 

school waarderen. Deze vragenlijst is steeds in het voorjaar afgenomen bij de eerste- en de derdejaars 

leerlingen. Omdat deze vragenlijst niet specifiek meet wat effecten zijn van de hoofdinnovatie (themaleren), 

bespreken we de resultaten als ‘buitenmaten’. Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven bevat dit zelfrapportage-

instrument in de eerste plaats een aantal schalen die vragen naar hoe leerlingen leren, zoals diep leren, of het 

gebruik van metacognitieve vaardigheden. In de tweede plaats bevat de MSLQ schalen die motivatie meten, 

zoals bijvoorbeeld: extrinsieke en intrinsieke doelgerichtheid, en taakwaardering. Ten derde zijn er schalen die 

naar de klimaatbeleving van de leerling vragen: het klimaat tussen leerlingen onderling, en het klimaat tussen 

docent en leerling. De betrouwbaarheden van de schalen zijn bij de verschillende afnames redelijk, met 

uitzondering van de schalen ‘kritisch denken’, en ‘klimaat-leerlingen-onderling’ in cohort 3 (zie bijlage 1). 

Tot slot maken we een vergelijking tussen de verschillende cohorten. In hoofdstuk 5 brengen we de 

karakteristieken van de cohorten op discursieve wijze in verband met de ontwikkelingen in de school, en waar 

dat opportuun lijkt, ook met de ontwikkeling van themaleren. 

                                                        

8 De nieuwe directeur vindt dat de leerlingen recht hebben op de uitslag en die zal voortaan aan de leerlingen 
bekend gemaakt worden. 
9 Zie de bronvermeldingen in hoofdstuk 2. 
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4.1 Instroom, doorstroom en uitstroom: een overzicht 

Tabel 4.1 biedt een overzicht van de ingestroomde cohorten in termen van leerlingkenmerken, en van de 

doorstroom van leerlingen in termen van stijgers, gelijkblijvers en dalers. Het is belangrijk om deze gegevens 

te bekijken omdat ze de eerste kwantitatieve output van de missie van de school uitdrukken. Het gaat de 

school er immers om dat leerlingen zo veel mogelijk leren en minimaal doorstromen op het niveau van hun 

basisschooladvies. In deze tabel hebben we als startniveau-indicator de citoscore van groep 8 van de 

basisschool genomen. De schooladviezen indiceren vaak een bredere range, en dat bemoeilijkt het volgen van 

niveaugroepen. Op basis van de citoscore van de basisschool is een leerling minimaal toelaatbaar voor een 

bepaald schooltype. We hanteren daarbij de volgende, veelgebruikte, ondergrenzen: voor vmbo-k, 526; voor 

vmbo-gtl, 532; voor havo, 535; voor vwo, 540. Behalve voor vwo, is er dan bij elk schooltype ook een 

bovengrens, die 1 punt onder de minimale toelaatbaarheidsgrens van het hogere schooltype ligt. Voor havo is 

dat bijvoorbeeld 539. Een stijger is een leerling die in een hogere stroom terecht komt dan de bovengrens van 

het schooltype dat zijn citoscore indiceert. Bijvoorbeeld: een leerling met een citoscore van 527 (vmbo-k) in 4 

vmbo-tl is een duidelijke stijger, want de bovengrens voor vmbo-k is 531. Een daler is een leerling die in een 

lagere stroom zit dan je op grond van zijn citoscore zou verwachten. Zo is een leerling in 4 havo met een 

citoscore van 542 een daler, omdat de minimale toelaatbaarheidsgrens voor vwo ligt op een score van 540. Een 

gelijkblijver is een leerling die past binnen de grenzen van de niveaustroom. Een leerling met een citoscore van 

530 past in de vmbo-k-stroom, want de grenzen lopen van 526 tot 531.   

 

4.2 Portretten per cohort 

Cohort 1 

De eerste cohort leerlingen op het IJburg College had relatief veel leerlingen met een lage citoscore. Slechts 

drie leerlingen hadden een score op vwo-niveau. Een kwart van de leerlingen had een score onder vmbo-k-

niveau. In de onderste rijen van de tabel staan de aantallen en percentages geslaagden van het vmbo. Zowel in 

de vmbo-gtl stroom, als in de vmbo-k stroom is het slagingspercentage 94%. Bekeken vanaf hun instroom in 

2006 zijn vijfendertig leerlingen van de achtenveertig die een citoscore lager dan 535 hadden bij hun entree in 

één keer geslaagd, twee zijn er gezakt. Acht leerlingen van die groep van achtenveertig zijn opgestroomd naar 

havo en vwo; vier leerlingen zijn van school af gegaan. Voorlopig is dat een goede oogst voor het vmbo-deel 

van Cohort 1. Wanneer we letten op de leerlingen in de vijfde klassen havo en vwo (vanaf de vierde klas 

gescheiden), dan valt op dat de 5-vwoklas uit zeven stijgers en één gelijkblijver bestaat. Twee leerlingen met 

een citoscore van 540 zijn gedaald, maar hebben wel hun vmbo-gtl diploma gehaald. Ook binnen de 5-havoklas 

zijn er meer stijgers dan dalers. Over de hele cohort bekeken , en in vergelijking met de andere cohorten, is 

cohort 1 de cohort met relatief de meeste stijgers (41%) en de minste dalers (9%).  
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Tabel 4.1 Overzicht van de samenstelling van de cohorten in termen van leerlingkenmerken bij 

binnenkomst, en van de stijgers, ‘gelijkblijvers’, dalers en geslaagden peiling in september 2010 

 Cohort 1 

 (n=68 

15) 10 

Cohort 2 

(n=75)11 

Cohort 3 

(n=7588) 

Cohort 4 

(n=75) 

Cohort 5 

(n=99) 

Gemiddelde citoscore bij 
instroom 

530 533 536 534 535 

Leerlingen met citoscore 540 of 
hoger 

3  (4%) 10 (13%) 29 + 812 
(42%) 

18 (24%) 23 (23%) 

Leerlingen met citoscore 525 of 
lager 

17 (25%) 10 (13%) 11 (12%) 12 (16%) 10 (10%) 

Leerlingen met een hoge of lage 
sociale achtergrond13  

Hoog:34% 

Laag:58% 

Hoog:41% 

Laag:54% 

Hoog:47% 

Laag:43% 

Hoog:30% 

Laag:47% 

Hoog:57% 

Laag:43% 

Leerlingen met nnt-herkomst14 47% 37% 10% 32% 32% 

 

 

Aantal stijgers per niveau 

 

 

% stijgers hele cohort 

Leerjaar 5 Leerjaar 4 Leerjaar 3 Leerjaar 2 Leerjaar 1 

5V: 7 

5H: 4 

 

 

41% 

4V:   4 

4H:   6 

4TL:14  

4K:   3 

36% 

 

3HV: 6 

3TL:  7 

3K:   7 

23% 

n.v.t. n.v.t. 

Aantal ‘gelijkblijvers’ 

 

 

 

% gelijkblijvers hele cohort 

5V: 1 

5H: 2 

 

 

21% 

4V:   8 

4H: 12 

4TL: 4 

 

45% 

 

3HV: 39 

3TL:   3 

3K:    6 

54% 

n.v.t. n.v.t. 

Aantal dalers 

 

 

% dalers hele cohort 

5H: 1 

 

 

9% 

4H:  2 

4TL: 9 

4K:  3 

19% 

 

3TL: 16 

3K:    2  

21% 

n.v.t. n.v.t. 

Aantal geslaagden vmbo-GTL 

 

23 (94%) 

(13 stijgers, 
7 dalers) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Aantal geslaagden vmbo-K 12 (94%)15 

(5 stijgers) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

                                                        

10
 Van cohort 1 zijn in de loop van de jaren 15 leerlingen van school afgegaan zonder diploma; hun citoscore 

basisschool lag tussen de 522 en 537. Het percentage stijgers, gelijkblijvers en dalers komt daarom niet op 
100%. 35 leerlingen hebben met diploma de school verlaten.  
11 Van cohort 2 zijn in 2009-2010 6 leerlingen uitgeschreven : 2 uit de HV-stroom, 2 uit de TL-stroom, en 2 uit 
K-stroom. Nieuw ingeschreven leerlingen hebben de cohort op 75 leerlingen gehouden. 
12 In het derde leerjaar (cohort 3) zijn er 8 (nieuwe) leerlingen met een havo-vwo-advies van wie de citoscore 
niet bekend is. Deze leerlingen zijn als ‘gelijkblijver’ geteld. 
13 De sociaal-economische status van de leerlingen is niet altijd bekend, vandaar geen 100% per cohort. Deze 
SES wordt vastgesteld met het opleidingsniveau van de ouders. Als 1 van hen, of allebei, een HBO- of 
universitair diploma heeft, dan is het opleidingsniveau ‘hoog’. Alles daaronder is ‘laag’.  
14 Bij een  niet-Nederlandstalige herkomst zijn van de ouders en het kind er twee niet in Nederland geboren.  
15 Het percentage geslaagden van het vmbo in juni 2010 is gebaseerd op het aantal leerlingen in respectievelijk 
de vmbo-gtl klas en de vmbo-kader klas.  
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De VAS-resultaten van cohort 1 

Bij de leerlingen van cohort 1 zijn vier toetsen afgenomen: 

- T0 in de herfst van 2006 

- T1 in de zomer van 2007 

- T2 in de zomer van 2008 

- T3 in de zomer van 2009. 

De toetsen, die op hv-niveau, vmbo-gt/kb-niveau en vmbo-lwo worden aangeboden, bestaan uit de onderdelen 

studievaardigheden, Nederlands-leesvaardigheid, Nederlands-woordenschat, ,Engels-leesvaardigheid en 

rekenen/wiskunde. De percentielscore van een leerling voor een onderdeel maakt direct duidelijk op welk 

niveau de leerling scoort ten opzichte van het landelijke niveau. Die landelijke niveaus zijn dan weer 

aangegeven in banden, bijvoorbeeld de vmbo-kb-band. Dat is dus de range waarin vmbo-kb-leerlingen landelijk 

scoren. Bij de eerste afname op het IJburg College zijn er 3 toetsen van verschillend niveau afgenomen: hv, 

vmbo-kb/gtl en vmbo-lwo. Daarbij zijn leerlingen op basis van eerste indrukken op een niveau ingedeeld en die 

groepen zijn ongeveer blijven bestaan, ook bij de volgende afnames, met dien verstande dat de vmbo-lwo-

toets niet meer is afgenomen. Pas in het derde leerjaar is er een correctie gemaakt. De ‘hv-groep’ presteert 

over de jaren heen (vlak) onder het hv-gemiddelde. Nemen we de leerlingen die nu in 5-havo en 5-vwo zitten 

dan presteerde die groep aan het einde van hun derde leerjaar op T3 in de havoband. Voor rekenen/wiskunde 

zitten ze op de grens van havo en vmbo-tl. Zoemen we in op de leerling die bij entree in 2006 een citoscore 

van 550 had (een ‘echte’ gymnasiast), dan is die in de hoogste regionen van de vwo-band bliiven scoren. Voor 

wiskunde laat zijn voortgangsrapportage binnen de vwo-band een stijgende lijn zien.  

Het is tenslotte interessant om na te gaan hoe de geslaagden van het vmbo als groep hebben gescoord op de 

VAS-toetsen. De geslaagden van 4 vmbo-k (waaronder 5 stijgers) hadden bij hun entree een gemiddelde 

citoscore van 523, dus onder de minimumgrens van toelating (=526). Hun prestaties op de VAS-toetsen liggen 

in de vmbo-kb-band of soms iets eronder. Het niveau van wiskundeprestaties stijgt licht van vmbo-bb naar 

vmbo-kb-niveau. De geslaagden van 4 vmbo-gtl , een groep met een startgemiddelde van 533 (binnen de 

vmbo-gtl-band), presteren over de jaren aan de onderkant van de vmbo-gtl-band voor alle vijf onderdelen.  

Leren, motivatie en klimaatbeleving in cohort 1 

De IJburgleerlingen scoren in het eerste leerjaar op de meeste schalen met een gemiddelde van boven de 3.0. 

(2.0 is het schaalgemiddelde). Dat betekent dat ze zeggen actief te leren, geïnteresseerd te zijn en het 

schoolklimaat positief te beoordelen. Van hun eerste naar hun derde leerjaar valt een daling waar te nemen op 

taakwaardering en klimaat-docent-leerling. In het derde leerjaar waarderen de leerlingen hun leertaken en de 

relatie met hun docenten minder hoog. We vinden in deze cohort groepsverschillen die gerelateerd zijn aan 

achtergrondkenmerken van de leerlingen. Tussen jongens en meisjes zijn er geen verschillen, maar tussen 

leerlingen van hoger of lager opgeleide ouders wel. Leerlingen met laagopgeleide ouders zeggen vaker hulp te 

zoeken, en zijn meer doelgericht, en extrinsiek gemotiveerd dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. 

Leerlingen van niet-Nederlandstalige herkomst zijn doelgerichter en extrinsiek gemotiveerder dan Nederlandse 

leerlingen, en waarderen het klimaat docent-leerling hoger dan Nederlandse leerlingen.  

Cohort 2  

Bij de entree in september 2007 zijn er 10 leerlingen (13%) met een citoscore op vwo-niveau. Het aandeel 

leerlingen met een lage citoscore is gedaald van 25% naar 13%. De gemiddelde citoscore (533) ligt significant 

hoger dan in cohort 1. De leerlingen van deze cohort zitten op de peildatum in september 2010 in de vierde 

klas. De 4-vwoklas bevat 12 leerlingen, waarvan er vier stijger zijn en acht gelijkblijver. Twee van de 

oorspronkelijke 10 vwo-leerlingen zijn afgestroomd naar de havo. Ook in 4-havo en 4-vmbo-tl zien we veel 
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opstromers. Ten opzichte van cohort 1 zijn er meer dalers, vooral in 4-vmbo-gtl. In deze cohort is opnieuw het 

aandeel stijgers met 36% groter dan het aandeel dalers (19%).  

De VAS-resultaten van cohort 2 

De leerlingen die aan alle vier de VAS-toetsen op havo-vwo-niveau hebben deelgenomen (n= 18) hadden bij 

hun instroom in 2007 een gemiddelde citoscore van 539, dus gemiddeld op havo-niveau. Als groep scoren deze 

leerlingen overwegend in de havo-band, behalve voor wiskunde waar de groep in de vmbo-tl-band scoort. De 

leerlingen die aan alle vier de VAS-toetsen op vmbo-niveau hebben deelgenomen (n=27) hadden bij hun 

instroom in 2007 een gemiddelde citoscore van 530, dus gemiddeld op vmbo-k-niveau. Gemiddeld scoort de 

groep in deze kb-band; voor Nederlands-woordenschat en leesvaardigheid tegen het vmbo-gtl-niveau, voor 

wiskunde tegen het lagere vmbo-bb-niveau aan.  

Bekijken we individuele leerlingen die stijger of daler zijn dan corresponderen de VAS-toetsresultaten meestal 

met de door de school waargenomen stijging of daling. Een leerling die met een hoge score binnenkwam en in 

nu in 4 vwo zit is hoog blijven scoren; een stijger presteert hoger op de VAStoetsen en een daler presteert 

lager. In een enkel geval is er een discrepantie tussen hoge scores op de VAS-toets (vwo-niveau) en een lagere 

stroom op de school(4 vmbo-gtl), soms is het ook andersom: lagere scores op de VAS-toets dan je op grond 

van  een plek in 4 vwo zou verwachten. In deze individuele gevallen is er iets meer aan de hand met een 

leerling. Hij werkt niet (vandaar lager geplaatst), of zij gaat onder moeilijke thuisomstandigheden toch vooruit 

(vandaar hoger geplaatst).   

Leren, motivatie en schoolbeleving in cohort 2 

De leerlingen van cohort 2 lijken in het eerste leerjaar in hun beantwoording van de vragenlijst op die van 

cohort 1. Echter op de schalen metacognitie, kritisch denken en taakwaardering scoren ze significant hoger dan 

cohort 1. Ook bij de leerlingen van cohort 2 zien we een significante daling van de score op taakwaardering in 

het derde leerjaar. Net als de leerlingen van cohort 1 vinden de leerlingen van cohort 2 de taken op school 

minder leuk in de derde klas. In deze cohort vinden we wel verschillen tussen jongens en meisjes. Op kritisch 

denken en klimaat tussen leerlingen onderling scoren de jongens significant hoger dan de meisjes. Leerlingen 

met een niet-Nederlandstalige achtergrond scoren hoger op metacognitie, taakwaardering en klimaat tussen 

leerlingen onderling, dan leerlingen met een Nederlandstalige herkomst.   

Cohort 3 

Deze derde cohort (entree in september 2008) heeft in verschillende opzichten een afwijkende samenstelling. 

Met 42% leerlingen die een citoscore hebben van boven de 540 is dit de cohort met het hoogste gemiddelde 

(536) van alle vijf cohorten. Cohort 3 evenaart in dat opzicht het Amsterdamse gemiddelde, dat ook rond de 

536 ligt. Opmerkelijk is daarbij dat de cohort aanzienlijk  minder allochtone leerlingen bevat, namelijk 10%, 

terwijl bij de andere cohorten hun aandeel varieert tussen de 47% en de 32%. Cohort 3 heeft bovendien een 

tussentijdse instroom gehad van 13 leerlingen, waaronder 8 zij-instromers op havo-vwo-niveau. Het 

percentage leerlingen met hoogopgeleide ouders is ten opzichte van cohort 1 en 2 gestegen. Wat nu opvalt is 

dat ten opzichte van de vorige cohorten er meer leerlingen zijn die dalen. Het percentage dalers (21%) nadert 

het percentage stijgers (23%). Vooral in 3 vmbo-gtl zitten veel dalers. Van de 16 dalers kwamen er 5 op vwo-

niveau binnen (als we het criterium citoscore hoger of gelijk aan 540 hanteren; let wel, deze 5 leerlingen 

hadden allen een havo-advies van de basisschool). Op grond van de ‘hoge’ instroom, zowel in cognitief als in 

sociaal opzicht, zou je dit eigenlijk niet verwachten.  

De VAS-resultaten van cohort 3 
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De leerlingen die aan drie van de vier VAS-toetsen op havo-vwo-niveau hebben deelgenomen (n= 33) hadden 

bij hun instroom in 2008 een gemiddelde citoscore van 543, dus gemiddeld in het onderste kwartiel van de 

vwo-band. Als groep scoren deze leerlingen overwegend in de havo-band, behalve voor Nederlands-

woordenschat (vwo-niveau). Dat is dus voor studievaardigheid, leesvaardigheid, Engels en wiskunde iets onder 

de verwachting. De leerlingen die aan de drie VAS-toetsen op vmbo-niveau hebben deelgenomen (n=27) 

hadden bij hun instroom in 2008 een gemiddelde citoscore van 531 dus gemiddeld in het bovenste kwartiel van 

de vmbo-kb-band. Gemiddeld scoort de groep daar of iets hoger (vmbo-gtl). Alleen voor wiskunde zien we een 

daling van grens vmbo-kb-gtl naar vmbo-bb-niveau.  

Leren, motivatie en schoolbeleving in cohort 3 

Niet alleen qua samenstelling en leerprestaties is cohort 3 enigszins afwijkend van de andere cohorten, ook op 

de MSLQ-schalen in het eerste leerjaar scoren de leerlingen anders. Opvallend is bijvoorbeeld dat in 

vergelijking met de andere cohorten de gemiddelden significant lager zijn voor metacognitie, regulatie van 

inspanning, taakwaardering, klimaat tussen leerlingen onderling, en klimaat tussen docent en leerling. Dat is 

opmerkelijk omdat in deze cohort veel leerlingen zitten met een hoge citoscore. Slimmere leerlingen vertonen 

(rapporteren) niet persé ook een beter leergedrag of een hogere motivatie16. Wel lijkt het erop dat in cohort 3 

de jongens een positievere leerinstelling hebben dan de meisjes. Jongens scoren significant hoger op 

metacognitie, geloof in eigen kunnen, en intrinsieke motivatie. Verder hebben de leerlingen met hoogopgeleide 

ouders meer waardering voor het klimaat docent-leerling dan leerlingen met laagopgeleide ouders, dit in 

tegenstelling tot de leerlingen van hoogopgeleide ouders in de cohorten 1 en 2. Die hadden juist minder 

waardering voor het klimaat docent-leerling dan hun medeleerlingen met laagopgeleide ouders.  

Cohort 4 

Cohort 4 toont een andere samenstelling dan cohort 3. Verhoudingsgewijs zijn er minder leerlingen met een 

vwo-niveau (24% tegenover 42%) en ook minder leerlingen met hoogopgeleide ouders (30% tegenover 47%). 

Daartegenover is het aandeel allochtone leerlingen weer gegroeid van 10% naar 32%. Het aandeel zwakke 

leerlingen (16% citoscore lager dan 526) is weer iets toegenomen, maar het blijft nog onder de 25% van 

cohort 1.   

De VAS-resultaten van cohort 4 

De instromers van september 2009 die nu twee VAS-toetsen op havo-vwo-niveau hebben gemaakt, vormen 

een kleinere groep dan we op grond van het aantal havo-vwo-toelaatbare leerlingen in cohort 4 konden 

verwachten. Het zijn er 16, terwijl er 32 leerlingen een citoscore hadden van 535 of hoger (= havo-vwo 

toelaatbaar). Van de 14 havo-vwo-leerlingen die de havo-vwo-toets niet maakten, hebben er 7 de vmbo-toets 

gemaakt. De rest (7) heeft de toets niet gemaakt. De gemiddelde citoscore van de groep van 16 is 542 

(tegenover 540 als gemiddelde van de 32 leerlingen op havo-vwo-niveau), een gemiddelde in het onderste 

kwartiel van de vwo-band. Voor Nederlands (woordenschat en leesvaardigheid) scoort de groep op dat niveau. 

Op studievaardigheid scoort de groep in het hoogste kwartiel van de havoband. Bij Engels en wiskunde daalt de 

groepsscore van het verwachte vwo-niveau (Toets 0) naar havo-niveau (Toets 1).  

Op vmbo-niveau hebben 37 leerlingen de twee VAS-toetsen gemaakt. Daaronder bevinden zich 7 leerlingen die 

een citoscore hebben van 537 of hoger. Daarvan hebben 4 leerlingen een niet-Nederlandstalige herkomst. 

                                                        

16
 Dit verschijnsel troffen we ook aan als verschil tussen leerlingen op ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen in Amsterdam. 

Leerlingen in de ‘witte scholen’ presteerden hoger, maar scoorden lager op de MSLQ; Blom, S., Hoek, D., & Ten 
Dam (2007). Metacognitieve zelfregulatie, motivatie en perceptie van klassenklimaat. Zijn er sociaal-culturele 
verschillen? Pedagogische Studiën, 84, 20-36 
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Anderzijds hebben er 11 leerlingen met een citoscore op vmbo-niveau niet meegedaan. De groep van 37 

deelnemende leerlingen heeft een gemiddelde citoscore van 529. Van hen zijn er 11 die een lagere citocore 

hebben dan 526 (toelaatbaar voor vmbo-k). Op grond van hun gemiddelde van 529 is de verwachting  dat ze 

minstens in de vmbo-kb-band zullen scoren. Dat is voor vier onderdelen (studievaardigheden, Nederlands-

woordenschat, Nederlands-leesvaardigheid en Engels) ruim het geval, behalve voor wiskunde. Daar soort de 

groep in de vmbo-bb-band.   

Leren, motivatie en schoolbeleving in cohort 4 

Deze cohort heeft de vragenlijst in het voorjaar van 2010 ingevuld in het eerste leerjaar. Deze leerlingen lijken 

wat hun scores betreft meer op de leerlingen van de cohorten 1 en 2. Ze scoren hoger dan de leerlingen van 

cohort 3 op metacognitie, regulatie van inspanning en inzet, taakwaardering en de beide klimaatschalen..  

Cohort 5 

Cohort 5 is het jaar van de peiling ingestroomd. Voor het eerst zijn er 100 in plaats van 75 leerlingen 

aangenomen. De gemiddelde citoscore (535) wijkt niet significant af van die van de cohorten 4 en 3. En ook 

het percentage leerlingen dat op vwo-niveau binnenkomt, ontloopt met 23% niet dat van de vorige cohort. Wat 

wel opvalt is dat er nog meer leerlingen zijn met hoogopgeleide ouders. Er is een enorme sprong naar 57%, 

zodat er in deze cohort nu meer leerlingen zijn met hoogopgeleide, dan met laagopgeleide ouders. Het aandeel 

allochtone leerlingen is gelijk gebleven ten opzichte van de vorige cohort (32%). Het aandeel zwakke leerlingen 

is nog weer verder gedaald naar 10%.  

 

4.3 Vergelijking tussen cohorten 

Afwijkende cohort 3 

Wat bij een vergelijking tussen de cohorten 1 tot en met 5 het meest in het oog springt is de afwijkende positie 

van cohort 3. Deze cohort heeft niet alleen een andere samenstelling (relatief veel leerlingen op vwo-niveau; 

relatief weinig leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond), maar kent verassend genoeg het hoogste 

percentage dalers. Ook op de VAS-toetsen scoren de leerlingen van cohort 3 onder de maat, en op de 

vragenlijst over leren, motivatie en klimaatbeleving, scoren zij op relevante schalen als metacognitie, 

taakwaardering en klimaat tussen leerlingen onderling en tussen docent en leerling, significant lager dan de 

andere cohorten.  

Een prikkelende vraag is wat de redenen kunnen zijn voor deze afwijkende positie van cohort 3. Door de 

onderzoeksopzet kunnen we geen sluitend antwoord geven op deze vraag. Maar omdat we ook de 

schoolontwikkeling hebben gevolgd, en ook ‘ in de diepte’ hebben gekeken naar leerprestaties en 

taakwaardering van leerlingen van cohort 3, kunnen we wel enkele hypothesen opwerpen. Een eerste mogelijke 

verklaring is dat ‘dè vwo-leerling’ niet genoeg wordt uitgedaagd, zich verveelt, en daardoor onderpresteert. Dit 

zien we dan terug in de VAS-toetsen en de vragenlijst over leren, motivatie en klimaatbeleving. Het is een 

geluid dat we tijdens het onderzoek regelmatig van docenten hebben gehoord. Onze waarnemingen in de 

lessen bij themaleren, en met name het diepteonderzoek naar de verbetering van leesvaardigheid en 

woordenschat via coöperatieve werkvormen, spreken dit beeld tegen. De academische leerlingen gaan op hun 

niveau evenveel vooruit als de leerlingen op gevorderd en basisniveau, en bovendien geven ze blijk van een 

hogere waardering van lesinhoud en werkvorm. Een tweede verklaring lijkt ons aannemelijker. Die is dat cohort 

3, die in de eerste klas zat in het schooljaar 2008-2009 – het jaar van vertrek van de twee directeuren en van 

een aantal docenten – minder het  gevoel heeft kunnen opbouwen van horen bij de school en leren in een 

leergemeenschap. De sfeer op school was minder aantrekkelijk, docenten hadden hun hoofd naar andere zaken 
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staan. Een derde verklaring sluit aan bij de tweede. Omdat de sfeer minder bindend was, en omdat er veel 

vwo-leerlingen in de cohort zitten, heeft een sfeer kunnen ontstaan van ‘deze school is niet goed genoeg voor 

vwo-leerlingen’. Er kwamen ouders die vragen stelden, die proefwerken gingen vergelijken met die van 

kinderen op andere scholen. Het lijkt erop dat docenten daar weer op reageerden door vwo-leerlingen die niet 

hard genoeg werkten in de vmbo-gtl stroom te plaatsen; vandaar het grote aantal dalers in deze stroom. Op 

zich is een dergelijke waakzame, kritische opstelling van ouders een veelvoorkomend verschijnsel dat – 

sociologisch gezien – zich vooral voordoet bij hoogopgeleide ouders die hun kinderen naar gemengde scholen 

sturen in een schoolsysteem met vroeg selectie en sortering van leerlingen over een hiërarchie van 

schooltypen. Het is eerder opmerkelijk dat deze opstelling bij de cohorten 1 en 2 nauwelijks bespeurd kon 

worden en nu weer geluwd is.   

Presteren op niveau? 

De school heeft als ambitie dat alle leerlingen zoveel mogelijk leren over zichzelf en over de wereld, en wel 

minimaal op het niveau van hun basisschooladvies. Bekijken we over de cohorten heen hoe de leerlingen 

hebben gepresteerd op de externe beoordelingsinstrumenten (VAS-toetsen en eindexamen vmbo-gtl en vmbo-

kb), dan kunnen we daaruit concluderen dat de leerlingen als niveaugroepen (academisch, gevorderd en 

basisniveau) hierop meestal wel op hun niveau (citoscore basisschool) hebben gepresteerd, zeker als we 

rekening houden met enkele ongunstige afnamecondities. De examenresultaten zijn goed te noemen voor een 

startende school. Wat de VAS-toetsen betreft, is er een uitzondering voor cohort 3, en bij alle cohorten voor 

rekenen/wiskunde, waar de leerlingen lager dan verwacht presteren.  

Welke hypothesen kunnen we hier opwerpen over mogelijke oorzaken? De afwijkende positie van cohort 3, en 

de mogelijke redenen daarvoor, hebben we in de vorige paragraaf besproken. Maar hoe zit het met wiskunde? 

Dekt het programma wiskunde va het IJburg College te weinig de eindtermen van de basisvorming, waarop de 

VAS-toets is gebaseerd? Gelet op de examenresultaten, lijken de vmboleerlingen in vier jaar wel voldoende te 

leren om hun wiskunde op dit niveau te halen. Of voor havo- en vwoleerlingen een voldoende basis is gelegd 

zal pas blijken in de zomer van 2011 en 2012 als respectievelijk de eerste havoleerlingen en vwoleerlingen hun 

eindexamen doen.  

Conform het beleid van de nieuwe directeur, lijkt het ons verstandig om leerlingen op de momenten dat 

selectiebeslissingen vallen, aan het eind van hun tweede jaar, en aan het eind van hun derde jaar , individueel 

op de hoogte te brengen van hun VAS-toetsresultaat, zodat de uitslag een objectiverende functie kan hebben in 

de selectiebeslissing. Dat kan voor alle betrokken partijen helderheid scheppen. Anderzijds moet ervoor 

gewaakt worden dat de toetsresultaten de overhand gaan krijgen in de determinatie en daardoor een 

voorafschaduwend effect kunnen hebben op het leergedrag van leerlingen. Vooralsnog lijken directeur en het 

team van docenten daarop alert te zijn.     

 

 

 

 

 

 

 



 30 

5. Terugblik op vier jaar schoolontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de evolutie van een school die vier jaar geleden met een kleine groep 

leerlingen en docenten vanuit een schoolconcept is gaan werken en nu voor een aanzienlijke organisatorische 

verbreding staat: een nieuw gebouw, meer bouwen, en veel meer leerlingen. Hoe gaat het dan met het 

schoolconcept en themaleren? Paragraaf 5.1 beschrijft hoe de schoolleiding hier tegen aankijkt. Paragraaf 5.2 

schetst wat docenten van het ‘eerste uur’ hiervan vinden. De laatste paragraaf (5.3) gaat over de rol van 

onderzoek in de evolutie van de school en haar schoolconcept, zoals die geanalyseerd is in de vergelijkende 

case study.    

 

5.1 Schoolontwikkeling vanuit het perspectief van de schoolleiding 

Schoolontwikkeling viel in de startfase van het IJburg College ongeveer samen met de ontwikkeling van het 

schoolconcept en het inwerken van docenten in dat schoolconcept, waarvan ze mede-eigenaar zouden worden. 

De onderwijsdirecteur was de bedenker van het schoolconcept. Op eclectische wijze had zij het concept een 

wetenschappelijke basis gegeven. Een beleidsmedewerker ondersteunde haar in het leiden en begeleiden van 

de uitwerking van het schoolconcept in een leergemeenschap van docenten en leerlingen. De algemeen 

directeur nam al snel een meer voorwaardenscheppende en toeziende rol. Hij wilde steeds losser komen van de 

praktische realisatie van het schoolconcept, en steeds meer via personeelsbeleid sturen op de ontwikkeling. Dat 

personeelsbeleid was veeleisend wegens de eis van een minimaal vierdaagse werkweek, geen lesuitval, en een 

nogal vergaand verantwoordelijk stellen van docenten voor het verloop van hun lessen en voor leerresultaten. 

Docenten hadden inspraak als ze met een goed voorstel kwamen. Dat beide directeuren zijn vertrokken in 2009 

is voor het personeel van de school een schok geweest.   

De nieuwe directeur heeft in eerste instantie gewerkt aan het beter toerusten van het personeel en het op orde 

brengen van de organisatie. Vanuit deze situatie is de directeur nu gericht op het verbreden van het 

schoolconcept naar andere bouwen (middenbouw en bovenbouw) en het voorbereiden van de organisatie op de 

voorziene uitbreiding van de school. Het spanningsveld bestaat eruit om bij alle veranderingen steeds de 

verbinding te blijven zien met de beoogde verbeteringen in het leren van de leerlingen. Die verbinding is 

volgens hem cruciaal voor het verbreden (en daarmee de aanpassing) van de vernieuwing naar andere 

eenheden binnen de school. In de interviews die zijn afgenomen met de nieuwe algemeen directeur, de nieuwe 

deelschoolleider van de onderbouw en de DDD-projectleider binnen de school komt naar voren hoe de huidige 

schoolleiding het schoolconcept en de verdere ontwikkeling daarvan in de midden- en bovenbouw ziet. De 

directeur:  

“Ik vind het een prachtig concept in de kern. Die kern bestaat voor mij eruit dat we in het leren van de 

leerlingen sterk de nadruk leggen op drie dingen: initiatief nemen, verantwoordelijkheid geven, samen 

leren. Ik vind het samen leren in heterogene settings heel belangrijk. En ik vind het themaleren een 

fantastisch vehikel om leerlingen dingen in samenhang te laten leren. Maar…. dit is  allemaal heel mooi 

in de onderbouw, waar je nog een eind afbent van de eindtermen. In de midden- en bovenbouw werkt 

die aanpak niet. Alleen al omdat de leerlingen dan qua heterogeniteit zijn voorgesorteerd (vmbo, havo 

en vwo apart gegroepeerd), daar ontkom je niet aan. En je wordt nu eenmaal uiteindelijk afgerekend 

op de output. Maar het is niet alleen de inspectie, ook de ouders hebben hun zorgen bij de bovenbouw. 

De gemengde onderbouw vinden ouders prachtig, maar in de middenbouw willen ouders dat de 

leerlingen in een havo-vwo setting zitten (dus niet meer samen met vmbo), want anders zien ze hun 

leerlingen het examen niet halen.” 
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De deelschoolleider onderbouw (sinds 2009-2010) wordt door de directeur genoemd als voorbeeld van een 

integraal onderwijskundig leider. Door zijn voorzitterschap van het themalerenteam in de onderbouw is hij 

nauw berokken bij de uitwerking van het schoolconcept in thema’s. Hij probeert de hoge werkdruk (vooral door 

zelf ontwerpen en lessen overnemen van zieke collega’s) zoveel mogelijk redelijk te verdelen. 

“Toen ik hier binnenkwam voor het eerst waren de leerlingen op de gang bezig proefjes te doen. Wat 

me vooral opviel was dat de leerlingen heel erg betrokken op de school zijn en erg trots. Dat sprak me 

erg aan. Ik zag bijvoorbeeld leerlingen samen met een docent de ramen zemen. Dat krijgen we ook 

van de ouders terug. Dat is het mooie van een leergemeenschap. Dat zie je ook van buiten.” 

“Het concept blijft een werkdocument. Het is de ideale school. Je kiest steeds een focus om weer 

verder uit te werken. Zoals we nu aandacht besteden aan leren leren. 

Ik heb niet het gevoel dat we een stap terugzetten, maar meer dat we aan het perfectioneren zijn. 

Door meer rust en betere en duidelijkere lijnen, halen we meer uit onze lessen. “ 

“We doen het hier echt met zijn allen. Maar er is bijvoorbeeld een collega vanaf de kerst met een 

hersenschudding thuis geweest; dat is 1 fte en dat moet je dan toch met zijn allen er voor staan. 

Mensen nemen dan ook steeds meer verantwoordelijkheid: van goh, die collega is er volgende week 

niet, zal ik alvast wat lessen maken. Het verschil met eerder is denk ik dat het nu iets minder ad hoc 

is. Over het algemeen is er zo wat meer duidelijkheid en dat neemt wat werkdruk weg.” 

De beleidsmedewerker van de vorige onderwijsdirecteur is nu projectleider van DDD in de school, de innovatie 

die zicht richtte op themaleren in de onderbouw. Zij mist wel diepgang in het denken en sturen vanuit het 

schoolconcept. Het kan volgens haar toch niet zo zijn dat eerst de eindopdracht bedacht wordt en dat er dan 

gaandeweg nog sleutelinzichten geformuleerd moeten worden. Ze bepleit een langer bespreken vooraf van de 

sleutelinzichten, en vooral een afstemming met de eindopdracht. Maar ze ziet ook veel lichtpunten: de 

organisatie en planning lopen beter, er wordt goed aan rubrics gewerkt, en dat schept ook eenheid.     

 

5.2 Schoolontwikkeling vanuit het perspectief van docenten 

De docenten die vanaf de start betrokken zijn geweest bij het ontwerpen van lessen op basis van het 

schoolconcept zijn in het eerste schooljaar (2006-2007) geïnterviewd (zie Verslag Ontwikkelingsonderzoek 

2006-2007). Terugbladerend in deze interviews valt op hoe zoekend en tegelijk gedreven zij allen overkomen. 

Men wil graag zijn vak op een gedegen manier geven; men wil ook zoeken naar interessante illustraties (een 

film, of gastspreker) van wat er in het vak of thema geleerd moet worden; men wil graag bijdragen aan het 

thema, en men zoekt naar voor de heterogene groep geëigende vormen van differentiatie. Dat is nogal wat, en 

dat geven de docenten van het eerste uur grif toe. Het is complex, en hard werken ook. Maar dat het de moeite 

waard is, spreekt ook uit elk interview. Het volgende fragment laat zien hoe de docent Engels toen, in 2006,  

dacht over de voorbereiding van het thema Kiezen (later (Ver)kiezen).  

“Het nieuwe thema is kiezen, na herfst vakantie. Ik werk niet op niveau en heb helemaal geen boeken, 

dus dat kan niet. Ik zat te denken om een docu van Michael More te laten zien. Beetje heftig maar laat 

maar zien in welke wereld we leven. En puur dat het met politiek te maken heeft, afgezien van de 

boodschap. Ook dat ze zien dat als je het ergens niet mee eens bent, doe er wat aan. Dat is de 

boodschap. Ook dat ze zien wat je kan doen aan, bijvoorbeeld Highschool shootings. Ik ben daar nog 

niet aan toe gekomen. Ik wil de oefentijd gebruiken om een paar vwo’ers te pakken die op hoog 

niveau leren discussie te houden en zo ook met de zwakke lln. Even doornemen van het werk wat we 

in de les hebben gedaan. 
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Voor mij is dit ook nieuw; stiltetijd, oefentijd. Kinderen moeten leren plannen. Ze zijn nog heel erg hap 

snap alles door elkaar. Dat kan veel gestructureerder. Ik wil oefentijd gebruiken niet losse vragen 

beantwoorden maar juist wat meer. Uhm………” 

“ Straks moet wel vwo’er moeilijke eindexamen maken……Ik lig regelmatig in bed en denk wat is nou 

goed voor zo’n hele groep.Ik moet ook inhoud hebben voor lessen en opdrachten en dan denk ik 

achteraf het werkte of niet. Het is best een pittige opdracht het wiel uitvinden. Zonder tekstboek 

werken is moeilijk. Ik ben niet helemaal tegen methodes. Want als je leerlingen voor je hebt zitten die 

het niet snappen of die zich vervelen en dan moet het bij het thema passen en heb je nog de 

basisvorming……….”. 

“Ik ben niet tegen methodes; er zijn hele mooie dingen gemaakt. Ik vind het fijn dat er een basis is. 

Dat vind ik heel fijn. Dan kan je daar van alles aan verbinden met Jack the Ripper of Haloween. Je 

kunt van alles doen met taalonderwijs. En kinderen vinden het leuk om woordjes te maken en een tien 

te halen en een oefening in te vullen. Gevaar met methode is dat je gewoon het boek door gaat 

werken. En het is op een bepaald niveau. Ik heb van heel veel methodes boeken besteld van alle 

niveaus en weet nog niet hoe ik die moet gebruiken. Ik heb 10 stuks van alles, hoe moet ik dat gaan 

gebruiken? Ik kan ook niet blijven knippen en plakken. Vind ik ook vervelend.” 

Drie jaar later zijn de docenten van het eerste uur opnieuw geïnterviewd. Ze kregen het eerste interview 

voorgelegd en aan de hand van een interviewleidraad werd hun gevraagd terug te blikken. De docent Engels 

werkt nu in de midden- en bovenbouw, vooral volgens de task-based-learning benadering (taakgericht werken 

bij moderne talen), die ze zelf heeft opgezet voor de moderne talen. Ze leidt lio’s op en werkt nieuwe docenten 

in. Van de docenten van het eerste uur zijn er twee vertrokken. Van de vijf docenten die tweemaal werden 

geïnterviewd werken er nu vier in de bovenbouw. Deze docenten voelen zich allen ‘conceptdrager’. Zij hebben 

het schooljaar 2008-2009 met de directiewisseling en vertrek van collega’s als een moeilijk jaar ervaren; een 

terugval als het gaat om het schoolconcept. De nieuwe directeur is volgens hen op een goede, soepele, manier  

bezig om meer dragers van het schoolconcept te krijgen. In de midden- en bovenbouw zoeken deze docenten 

van het eerste uur weer naar wegen om het IJburgconcept gestalte te geven. Ze kijken allen met een zekere 

heimwee terug op het eerste pioniersjaar en zijn blij dat themaleren, in verschillende vormen, nu ook in de 

hogere leerjaren geïntroduceerd wordt. In de middenbouw (klas 3) nog in heterogene groepen, in de 

bovenbouw volgens de niveaustroom. Alle vier de geïnterviewde docenten ontwerpen rubrics om de cognitieve 

voortgang van leerlingen in kaart te brengen. De docent M&M/geschiedenis heeft meegewerkt aan de 

introductie van rubrics en het concept van ‘assessment for learning’ 17 in de school via haar onderzoek voor 

haar masteropleiding onderwijskunde. Zij vindt dat het schoolconcept heel geschikt is voor de middenbouw en 

zelfs voor de examenklassen havo en vwo. Ze werkt in haar eigen lessen al met thema’s, bijvoorbeeld een 

rechtszaak, die dan door leerlingen helemaal nagespeeld wordt. Dat vergt van hen veel voorbereiding, maar 

dat doen ze. De docent vindt wel dat zo ontwerpen een wissel trekt op haar en andere docenten. Hieronder een 

fragment uit het tweede interview (2010) waarin ze ook aangeeft wat voor haar de leukste 

onderwijsactiviteiten zijn.     

I: Hoe ervaar jij de druk van het ontwerpen? Zie je het als een noodzaak, valt het mee, of is het bijna 

ondraaglijk?  

M: Ik vind het heel belangrijk. En het kost me ook veel energie om collega’s soms voor de 10e keer uit 

te leggen wat het belang er van is. Dus dat duurt wel lang, maar tegelijkertijd zie ik ook heel veel 

slagen die gemaakt worden met collega’s. Bijvoorbeeld de lerares Nederlands vond het eerst te veel en 

                                                        

17
 Pollard, A. (2008). Reflective Teaching. 3rd edition. London: Continuous International Publishing Group 
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te zwaar, maar nu zegt ze: mag ik er toch bij aansluiten? Want ik zie dat leerlingen niet opeens wel 

veel leren nu ze uit het boek werken. Dus ik zie dat soort dingen absoluut gebeuren. 

I: Wat vind jij nou leuke onderwijsactiviteiten om te doen? Dit ontwerpen? Maar ook in je lessen 

bijvoorbeeld? Dat je bijna in een flow komt als docent? 

M: Dat is zo verschillend. Als we met een thema bezig zijn, en de generale is goed gegaan, en ik heb 

iedereen kunnen spreken, en je ziet gewoon dat de kwartjes vallen, dat is heel leuk. 

I: Dus jullie doen ook echt een generale? 

M: Ja. 

I: Ok, dat is bij het themaleren in de onderbouw wat weggezakt, maar dat komt nu weer terug. 

M: Gelukkig. Het is natuurlijk ook wel moeilijk om het te interpreteren. Als je er heel strak naar kijkt, 

kan het heel zwaar zijn. Die generale vind ik een van de prachtigste herinneringen die er zijn. En ik 

vind het ook heel leuk om met de leerlingen op school in gesprek te zijn over onderwijs. Ik ga veel bij 

groepjes zitten, en als ze dan goede vragen stellen, dat vind ik leuk. 

I: En wat zijn denk je voor jouw leerlingen interessante activiteiten? 

M: Ze vinden grote realistische opdrachten heel leuk om te doen. Daar zijn ze ook wel goed in.  

I: Kun je een voorbeeld noemen? 

M: We zijn nu bezig met een rechtzaak bijvoorbeeld, bij het Maatschappijprofiel. En ze spelen hem 

echt helemaal na zoals hij in het echt ook zou zijn. En doen moeten ze er elke keer, iets voorbereiden 

en zaken erover opzoeken. En dat vinden ze heel leuk en dat doen ze ook heel goed. En soms gooien 

we ze ook een beetje in het diepe, en dat vinden ze soms wel lastig, dat ze eigenlijk soms wel 

behoefte hebben aan een stappenplan daarin. En dat wij er juist steeds meer naartoe willen dat ze zelf 

vragen naar wat ze nodig hebben. Dus daar zijn we nog een beetje zoekende. 

De docent wiskunde van het eerste uur werkt nu overwegend in de vmbo-afdeling. Ook zij voelt zich 

conceptdrager en kijkt uit naar themaleren in de middenbouw. Ze zal dan veel moeten differentiëren in de 

opdrachten voor de verschillende niveaus, maar dat vindt ze de moeite waard. De overlegstructuur 

(ontwerpteams zijn per niveaustroom) en tijdsdruk vormen nog wel een belemmering. Ze vindt verder dat er in 

de midden- en bovenbouw soms te gemakkelijk gedaan wordt met leerlingen. Op de vraag of er dan te weinig 

structuur is voor deze leerlingen antwoordt ze dat er een heel duidelijke structuur is, maar dat de docenten er 

meer op moeten toezien. Voor haar zijn de instructiemomenten, en als leerlingen goed werken aan opdrachten, 

de leukste momenten. Dat was bijvoorbeeld zo bij een opdracht over criminaliteit, waarvoor leerlingen van 

wiskunde A en wiskunde B met elkaar samen moeten werken om de opdracht te volbrengen.  

De geïnterviewde docenten van het eerste uur bevestigen allen dat hun nieuwe collega’s overwegend een grote 

bereidheid hebben zich het schoolconcept eigen te maken. Er is ook discussie. Sommigen hebben vragen bij het 

schoolconcept. Niemand ziet het schoolconcept als een vaststaand stelsel van richtlijnen. Het evolueert, en het 

moet open genoeg zijn om zich eigenaar te gaan voelen. Die evolutie houdt daarnaast ook in dat ‘bewezen’ 

effectieve benaderingen die bij het schoolconcept passen, zoals task-based learning, en assessment for learning 

op haast natuurlijke wijze worden opgenomen in de ontwerpcyclus voor de verdere uitwerking van het 

schoolconcept. 
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5.3 Schoolontwikkeling en onderzoek 

In de vier jaar ontwikkeling van het IJburg Colege heeft onderzoek een belangrijke rol gespeeld. Vanaf het 

begin is door de school zèlf onderzoek bij de schoolontwikkeling betrokken. In deze paragraaf bespreken we de 

verschillende rollen die het onderzoek heeft gespeeld. We doen dat door eerst weer te geven wat sleutelfiguren 

in de school daar over gezegd hebben. Dan vergelijken we de rollen van onderzoek in schoolontwikkeling op het 

IJburg College met die van onderzoek op het Da Vinci door de ‘within case ‘ analyses naast elkaar te leggen in 

een ‘between cases’ analyse.  

De voormalige schoolleiding verzocht het ILO van de UvA de school onderzoeksmatig te volgen om twee 

redenen: het versterken van de wetenschappelijke basis van de uitwerking van het schoolconcept, en het in de 

gaten houden van het niveau dat leerlingen met dit onderwijs zouden bereiken. Het streven uit de missie was 

dat dit voor elke leerling minimaal zou zijn op het niveau van het basisschooladvies. Daartoe zijn kwalitatieve 

en kwantitatieve onderzoeksmethoden ingezet door een team van onderzoekers van het ILO, met steun van 

een onderwijsassistent. Toen de Expeditie DDD het mogelijk maakte meer onderzoeksformatie in te zetten en 

er ook een focus op themaleren ontstond, zijn de kwantitatieve metingen wat verder af komen te staan van de 

gevarieerde kwalitatieve aanpak van het onderzoek bij themaleren. De kwantitatieve metingen (VAS-toets, 

vragenlijst en schoolloopbaanpatronen) hebben nog duidelijker een rol gekregen van feed back geven op 

leerlingresultaten in relatie tot de buitenwereld. De kwantitatieve resultaten werden gebruikt in presentaties 

over de school aan derden, zoals ouders of aan een publiek op congressen. De feed back uit de data had 

evenwel regelmatig invloed op het didactisch handelen. Met name de dip in de VAS-toetsresultaten in de zomer 

van 2008 is door de schoolleiding opgepakt en in het themalerenteam uitvoerig besproken. Daarnaast hebben 

individuele docenten regelmatig gebruik gemaakt van de VAS-toetsresultaten om te checken hoe het ervoor 

stond met hun eigen vak (als dat gedekt werd in de toets) of met hun mentorleerlingen (bijvoorbeeld bij twijfel 

over een doorstroomadvies).  

Het participerende onderzoek naar themaleren – het volgen van, en bijdragen aan de ontwerpcyclus – heeft 

een andere rol vervuld. Het doel was hier directer: het systematischer maken van, en een theoretische 

onderbouwing geven aan de ontwerpcyclus. Dat systematischer maken van de ontwerpcyclus ging overigens 

het themalerenteam zelf ook goed af. Maar het systematisch – op basis van data - terugblikken om vervolgens 

te verbeteren is mede dankzij het onderzoek geïmplementeerd geraakt. In de woorden van de deelschoolleider:  

“Waar wij te weinig tijd voor hebben, is even stil staan. Met S. (de onderzoeker) hebben we na ieder 

thema een evaluatiemoment. Als je zo’n moment niet opneemt in je planning, blijven de 

evaluatiepunten in je hoofd zitten en ben je volgend jaar de helft van die punten alweer kwijt. Het 

onderzoek is ook erg van belang m.b.t. het vaststellen van het niveau dat je met de leerlingen bereikt. 

Hoe weten we op welk niveau we lesgeven? Dit jaar hebben we het eerste eindexamenjaar, dat is toch 

erg spannend”.  

De diepteonderzoeken hebben weer een andere rol vervuld. Omdat elk diepteonderzoek met steeds één docent 

uit het themalerentam werd gedaan, maakte het dat onderzoek tot iets speciaals voor de docent. Die kon iets 

uitzoeken wat hem of haar al langer bezighield: Leerden basisleerlingen wel voldoende van sleutelinzichten? 

Werden academische leerlingen wel voldoende uitgedaagd? Zorgt een uitdagende opdracht met een heldere 

structuur ervoor dat alle leerlingen een begin maken met historisch redeneren? Het effect was daarbij ook, 

volgens de docenten zelf en volgens de schoolleiding, dat het zelfvertrouwen in goed, op zijn IJburgs, lesgeven 

werd versterkt. 
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De analyses 

De within case analyse met betrekking tot de rol van onderzoek bij innovatie maakt duidelijk dat er op het 

IJburg College op verschillende manieren onderzoek is gedaan: IJburg-breed kwantitatief, diepteonderzoek van 

individuele docenten, en de ontwerpsystematiek van het themaleren. Het kwantitatieve IJburg-brede onderzoek 

leverde de aanleiding voor de diepteonderzoeken in 2008-2009. Met name deze diepteonderzoeken hebben 

geleid tot diepgaander inzicht voor de bewuste docenten in hun concerns aangaande het leren van hun 

leerlingen en de wijze waarop zij met hun pedagogisch-didactisch handelen dit leren kunnen bevorderen. Dit 

werd weer teruggekoppeld bij het themaleren. In het themalerenteam leefde de behoefte om systematisch te 

werken. De inzichten vanuit de diepteonderzoeken gaven mede inhoud aan die systematiek. Zo zijn er mede op 

basis van de diepteonderzoeken steeds vragen gesteld over de ontwikkeling van de thema’s, bijvoorbeeld: wat 

is het sleutelinzicht waar aan gewerkt wordt en wat maakt een thema krachtig (zoektocht naar criteria)? De 

antwoorden op deze vragen zijn steeds mede ingegeven door de resultaten van de diepteonderzoeken. Deze 

inhoudelijke en procesgerichte vragen en antwoorden bepaalden mede de kwaliteit van een ontwikkeld thema 

en dus de kwaliteit van het leren van de leerlingen. Met andere woorden: door de onderzoeksmatige aanpak 

wordt themaleren systematischer en inhoudelijk sterker vormgegeven. In die zin is onderzoek eigenlijk 

geïncorporeerd in de ontwerpcyclus van het themaleren met een potentiële verbinding naar de andere 

vernieuwingsprojecten in de school. Voor verbreding van de vernieuwing (het themaleren) naar bijvoorbeeld de 

middenbouw is het van belang deze opbrengst van de onderzoeksmatige aanpak te blijven zien en dit te blijven 

toepassen: het leren van docenten is door de systematiek van vragen stellen en antwoorden zoeken in de 

empirie onderdeel geworden van het vernieuwingsconcept. Dit zien we terug in bijvoorbeeld het boekje dat de 

school zelf maakt over themaleren: dit bevat geen recepten (doe dit en dat, en dan heb je het voor elkaar) 

maar een toerusting om thema’s te ontwerpen en een uitdaging om mee te denken over wat krachtige thema’s 

zijn. 

De between case analyse (vergelijking met het Da Vinci) wijst uit dat de volgende elementen cruciaal zijn voor 

betekenisvol onderzoek bij innovatie: een vertrouwensbasis tussen docenten, schoolleiding en onderzoekers die 

zich blijft ontwikkelen; eigenaarschap van docenten bij onderzoek waarbij het onderzoek evengoed ingekaderd 

is in de visie van de school; facilitering en ondersteuning vanuit het (midden-)management (c.q. ruimte creëren 

voor een kritische bespreking van de vorderingen van de vernieuwing mede op basis van 

onderzoekssystematiek en -resultaten, ook al hoeft dat niet in die termen benoemd te zijn, leidend tot 

bijstelling van plannen en verbetering van condities). 

De between-case analyse van de Expeditie DDD vanuit schoolontwikkelingsperspectief maakt duidelijk dat 

wanneer onderzoek gekoppeld wordt aan de vernieuwingen, zoals op beide scholen, dit mede heeft 

bewerkstelligd dat er tijdens het vernieuwingsproces meer expliciet wordt geleerd door de betrokkenen. We zijn 

in het onderwijs gewend aan een schoolontwikkelingsaanpak waarbij vernieuwingen als middellange 

programma’s gedurende een jaar of drie worden geïmplementeerd. Tegelijkertijd weten we uit ervaring dat 

vernieuwingen in het onderwijs meer tijd vragen (meer dan drie jaar), zeker als het echt de bedoeling is dat er 

een cultuurverandering in de school wordt gerealiseerd (in het gezamenlijk denken en handelen van docenten) 

in combinatie met veranderingen in het lesgedrag van docenten. Het leren van docenten en van de organisatie 

als geheel maakt onherroepelijk onderdeel uit van de vernieuwingsprocessen; in het onderwijs neigen we er 

naar dat gegeven soms uit het oog te verliezen. De vernieuwingsactiviteiten staan voorop, en dat vraagt al 

zoveel additionele inzet van docenten dat er weinig ruimte meer over is voor professionalisering. Die 

professionalisering vindt natuurlijk wel plaats maar ‘en passant’. Ook de aansturing vanuit het management 

heeft vooral betrekking op de implementatie van de vernieuwing, en veel minder op het leren van betrokken 

docenten. 
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Op Het IJburg College en het Da Vinci College zijn echter docenten niet alleen met vernieuwingsactiviteiten aan 

de slag gegaan maar (parallel daaraan) ook met onderzoeksactiviteiten. We zien nu in beide scholen dat er 

vanuit die onderzoeksactiviteiten op verschillende momenten ‘inbreuk’ plaatsvindt in het vernieuwingsproces, 

waardoor er in het vernieuwingsproces uiteindelijk meer reflectie plaatsvindt en andere keuzen worden 

gemaakt dan wanneer die inbreuk vanuit het onderzoek er niet was geweest. Om per school een voorbeeld te 

noemen: 

- IJburg: Het ontwerpen van themaleren was veel minder vanuit de sleutelinzichten gebeurd als de 

betrokken onderzoeker hier niet tijdens de ontwerpbijeenkomsten steeds aandacht voor had gevraagd; 

dit had afbreuk gedaan aan het achterliggende onderwijsconcept. 

- Da Vinci: het onderzoeksteam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het idee en realisatie van 

het leerlingportfolio; en er zijn deelprojecten gestopt omdat het onderzoek duidelijk maakte dat het 

verwachtte leerrendement voor leerlingen uitbleef. 

 

Hierbij dient opgemerkt dat de aanwezigheid van onderzoekers in de school en het gegeven dat het onderzoek 

deels door docenten van de school zelf wordt uitgevoerd, belangrijke condities zijn. Deze maken namelijk dat er 

in de school over het onderzoek wordt gesproken, op verschillende niveaus, gekoppeld aan activiteiten die men 

in het dagelijkse werk te doen heeft. Docenten hebben daarbij een duidelijkere stem vanuit het onderzoeksplan 

en later de onderzoeksresultaten, dan alleen vanuit de eigen beleving. Bij onderzoek dat extern wordt 

uitgevoerd, vindt er misschien een presentatie plaats over de resultaten maar daar blijft het dan al snel bij. 

Op het IJburg College en het Da Vinci College is het ook zo dat professionaliseringsvraagstukken rondom de 

vernieuwing aandacht blijven vragen, alleen al omdat (aspecten van) de vernieuwing naar andere (nieuwe) 

docenten en afdelingen wordt doorgegeven. De analyse van de Expeditie vanuit schoolontwikkelingsperspectief 

maakt nu duidelijk dat het onderzoek gelegenheid biedt niet alleen de vernieuwing maar ook het bijbehorende 

leerprocessen door te geven. 

Op het IJburg College krijgt dit met name vorm bij de verbreding van de vernieuwing (het themaleren) naar de 

middenbouw: het leren van docenten is door de systematiek van vragen stellen en antwoorden zoeken in de 

empirie onderdeel geworden van de themaleren als belangrijk onderdeel van het schoolconcept. Daarbij staat 

bovendien, mede door het diepteonderzoek, scherp op het netvlies wat themaleren betekent voor het leren van 

leerlingen; zowel docenten als schoolleiding zijn in staat dit goed te verwoorden. De uitdaging die nu voor ligt is 

het zoeken naar creatieve onderwijsvormen om de essentie van het schoolconcept ook te vertalen naar 

midden- en bovenbouw, zonder afbreuk te doen aan de examentraining.  

Op het Da Vinci College wordt zelfs het leren heel expliciet verbreed in de vorm van kenniskringen; de 

Expeditie-vernieuwing zelf (talentontwikkeling door extra onderwijsaanbod) staat daarbij niet meer centraal, 

maar de professionalisering van docenten. Ook dit is een spannende ontwikkeling, waarbij de uitdaging erin 

gelegen is het werk van de kennisgroepen betekenis te laten krijgen tot op het niveau van het leren van de 

leerlingen. 

Kortom, het is de conclusie van de vergelijkende casestudie van beide scholen dat onderzoek in de school een 

belangrijke bijdrage levert aan schoolontwikkeling doordat er vanuit het onderzoek leermomenten worden 

‘afgedwongen’, zowel vanwege de systematiek en ritmiek van dergelijk onderzoek als door de dialogen die dit 

teweeg brengt.  
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6. Conclusies en aanbevelingen 

In deze terugblik brengen we drie sporen die in het onderzoek zijn gevolgd– de ontwikkeling van themaleren, 

de ontwikkeling van leerprestaties en schoolbeleving van de leerlingen in de cohorten, en de ontwikkeling van 

schoolconcept en schoolorganisatie - met elkaar in verband. In het vierjarige onderzoek waren deze drie sporen 

aanwezig in de twee leidende onderzoeksvragen. Daarom wordt eerst op de beantwoording van de leidende 

onderzoeksvragen teruggegrepen om vervolgens enkele aanbevelingen te doen en af te sluiten met een 

evaluatie van de gebruikte onderzoeksinstrumenten.  

De hoofdvraag van het Expeditie-DDD- onderzoek 

Drie jaar lang is het Expeditie-DDD-onderzoek op het IJburg College op themaleren gericht. De hoofdvraag 

luidde: 

Hoe kan het leergebied Mens & Maatschappij – ondersteund door het vak Nederlands – uitgewerkt 

worden in een leerlijn van kernconcepten, sleutelinzichten en onderzoeksvaardigheden die het voor 

alle leerlingen mogelijk maken hun talenten op dit gebied maximaal te ontplooien? 

Het onderzoek naar themaleren heeft op verschillende manieren, namelijk via het volgen en systematiseren 

van de ontwerpcyclus, via diepteonderzoeken en via het inzoemen op het proces van sleutelinzichten 

formuleren, laten zien dat het mogelijk is zo’n leerlijn van kernconcepten, sleutelinzichten en 

onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Het is duidelijk geworden dat het maken van goede rubrics en 

eindopdrachten, die de kernconcepten en sleutelinzichten van een thema bevatten, de didactische ruggengraat 

van een thema moeten zijn. Daarmee is niet gezegd dat de perfectie is bereikt, wel dat het een haalbare, 

energievergende, en toch waardevol gevonden weg is die door de teamleden met steun van de andere 

medewerkers steeds verder wordt waargemaakt. Er ligt nu een handboek, waarin de mix van praktische 

ervaring, systematische dataverzameling en theoretische onderbouwing van concepten is neergeslagen om…….. 

weer verder te verbeteren; laat dat duidelijk zijn.  

Cruciaal in de ontwerpcyclus was de terugkoppeling van leerlingresultaten - vooral verkregen via het Learner 

Report - naar de ontwerpers. Talentontwikkeling werd daarin vooral geoperationaliseerd als het diep verwerven 

van sleutelinzichten door leerlingen. Om van die leerlingresultaten niet alleen de binnenmaten (themaleren), 

maar ook de buitenmaten bij te houden werd de kwantitatieve dataverzameling van het startonderzoek 

voortgezet.  Ook deze data (VAS-toetsen, doorstroomgegevens) hebben invloed gehad op de ontwerpcyclus. Ze 

hielden de vinger aan de pols voor hoe de leerlingen scoorden ten aanzien van het landelijk niveau en ten 

aanzien van hun vorige toetsscores op studievaardigheden, Nederlands-woordenschat en Nederlands-

leesvaardigheid. De uitkomsten van de vragenlijst over leren, motivatie en klimaatbeleving hebben in de 

ontwerpcyclus minder een rol gespeeld. Het was geruststellend dat leerlingen daarop boven het 

schaalgemiddelde scoorden.    

De hoofdvraag uit het startonderzoek  

In september 2006 startte op verzoek van de toenmalige directie het onderzoek met de vraag:  

Dragen de gekozen leer- en ontwerpprincipes en groeperingswijzen bij aan het doelmatig omgaan met 

de heterogeniteit van leerlingen? 

De ‘leer- en ontwerpprincipes’ vormden met ‘leren in een leergemeenschap’ de kern van het schoolconcept, 

waarvan de ontwikkeling dus vanaf 2008 in themaleren is gevolgd. Een doelmatige omgang met heterogeniteit 

was een inperkende operationalisatie van de missie: kunnen we leerlingen zoveel mogelijk leren over zichzelf 

en over de wereld , en wel  minimaal op het niveau van het advies van de basisschool. Dit gedeelte van de 
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vraag vereiste kwantitatieve dataverzameling voor de beantwoording. Welke antwoorden hebben we op deze 

vraag uit het startonderzoek gevonden?  

Ten eerste kunnen we vaststellen dat de leer- en ontwerpprincipes – of het nu gaat om ‘interactie van een hoog 

niveau’ , of ‘trots zijn op je eigen product’ , dan wel ‘ docenten houden rekening met verschillen’ – in 

themaleren steeds aandacht hebben gekregen en ook steun hebben gegeven bij het ontwerpen. We hebben 

ook geconstateerd dat de basisgroeperingswijze de heterogene groep is gebleven, en dat de ontworpen thema’s 

daarop overwegend goed zijn afgestemd. In die zin zijn de keuzes van 2006: de leer- en ontwerpprincipes en 

werken in de heterogene groep (de leergemeenschap), in themaleren van de onderbouw zeker gerealiseerd. 

Ten tweede is gevolgd hoe doelmatig wordt omgegaan met heterogeniteit. Voor die doelmatige omgang hebben 

we verschillende aanwijzingen gevonden. Allereerst in de doorstroompatronen van leerlingen en in de uitstroom 

van de eerste lichting geslaagden (meer stijgers dan dalers, en een hoog slagingspercentage). Dan in de 

resultaten van de VAS-toetsen die overwegend ‘normale’ gemiddelde scores van de niveaugroepen laten zien 

als we letten op het instroomniveau van leerlingen (met alleen een lagere gemiddelde score voor wiskunde). De 

bijzondere positie van cohort 3 (veel dalers onder academische leerlingen) maakt aannemelijk dat de andere 

samenstelling van een cohort en de omstandigheden in de schoolorganisatie (directiewisseling en vertrek van 

docenten) de leerprestaties negatief kunnen beïnvloeden. Dat wordt des te aannemelijker als we hierbij de 

uitkomsten van de vragenlijst over leren, motivatie en schoolbeleving betrekken. Alleen voor cohort 3 zijn die 

op een aantal relevante schalen (metacognitie, taakwaardering en klimaat tussen leerlingen onderling en 

tussen docent en leerling) significant lager dan die van de cohorten ervoor en erna. Tenslotte hebben we in 

diepteonderzoek 2 gevonden dat alle leerlingengroepen (basis, gevorderd en academisch) evenveel vooruitgaan 

op hun eigen niveau in heterogeen gegeven lessen Nederlands. Dat getuigt van doelmatigheid. 

Schoolontwikkeling en onderzoek 

Samenvattend betekenen deze uitkomsten dat de school aardig op weg is in de onderbouw haar missie te 

realiseren. De leer- en ontwerpprincipes zoals die gestalte krijgen in themaleren en de heterogene 

groeperingswijzen in de onderbouw leggen een voldoende basis om leerlingen in staat te stellen de in 

Nederland vereiste standaarden te laten halen. De meerwaarde voor leerlingen op het IJburg College is dan 

vermoedelijk dat zij via de thema’s en de daarbij horende sleutelinzichten op een diepere en meer 

geïntegreerde manier kennis hebben kunnen verwerven en deze dan hebben kunnen verbinden aan een 

persoonlijke en sociale zingeving.  Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven is de ontwikkeling van het schoolconcept 

ingebed geweest in de ontwikkeling van een schoolorganisatie die in staat was onderzoek een geëigende plek in 

die schoolontwikkeling te geven. Dat houdt voor het IJburg College in: gericht op het bereiken van de gestelde 

doelen op leerlingniveau.     

Naast deze overwegend positieve uitkomsten zijn er ook punten van aandacht, die vanuit het onderzoek bezien, 

leiden tot enkele aanbevelingen.  

1. Een deel van de leerlingen begrijpt de sleutelinzichten niet of maar half. Het lijkt wel of die langs hen heen 

glijden. In hun Learner Reports schrijven ze: ‘weet ik niet meer’ of  ‘ uuh?’. Wat zou helpen is een een goede 

‘generale’ met een heldere rubric waarin deze minder snelle leerlingen gecoacht worden bij het gaan begrijpen 

van de sleutelinzichten en de niveaus waarop ze daarover kunnen denken (die dus in de rubric staan). Dit 

gebeurt nu wel, maar nog te incidenteel.  

2. Een deel van de leerlingen heeft een oppervlakkig begrip van sleutelinzichten. Deze leerlingen zouden 

moeten worden aangemoedigd preciezer te formuleren en dus ook preciezer na te denken. Misschien is het juist 

voor deze groep in het bijzonder dat meer aandacht schenken aan het leren van onderzoeksvaardigheden het 

meeste loont. Onderzoek doen nodigt immers ook uit tot goed kijken, goed nadenken en goed formuleren.    
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3. Gelet op de relatief lagere scores op de VAS-toetsen voor wiskunde dan voor andere vakken, zou het de 

moeite waard zijn een onderzoekje te (laten) doen naar de match tussen het IJburgse wiskunde-programma en 

dat van de basisvorming en examenprogramma’s. Zo’n onderzoekje zou ook duidelijk kunnen maken wat de 

meerwaarde is van het wiskunde op het IJburg College. 

Ten slotte trekken we conclusies over de gebruikte onderzoeksinstrumenten. Om met de instrumenten voor het 

meten van de buitenmaten te beginnen: de VAS-toetsen lijken ons voor het IJburg College ook in de toekomst 

een zeer nuttig instrument. Het zal goed zijn om de uitkomsten individueel terug te koppelen naar de 

leerlingen. Dit zal hen motiveren tot een zorgvuldig maken van de taken. Maar docenten hebben deze data feed 

back ook nodig omdat ze weinig met gewone lesmethodes werken. De vragenlijst over leren, motivatie en 

schoolbeleving lijkt ons eerder overbodig geworden. Het was interessant om te constateren dat met de 

vragenlijst waarschijnlijk goed sfeerveranderingen in de school opgetekend worden, maar verder verwachten 

we in de antwoordpatronen (positiever in het eerste jaar dan in het derde jaar) weinig verandering. Het 

instrument zou hoogstens nog eens ingezet kunnen worden om na te gaan wat de schaalvergroting met de 

sfeer en beleving doet. Dat zou kunnen voor de cohorten 4 en 5, bij wie de vragenlijst in het eerste leerjaar is 

afgenomen, maar nog niet in het derde leerjaar.  

De gebruikte instrumenten voor het meten van de binnenmaten (resultaten van themaleren, 

talentontwikkeling) zijn gevarieerd geweest: Learner Reports, verschillende vormen van interviews, 

sleutelvragenformulieren, reflectieformulieren en observaties (meestal etnografisch). Langs deze verschillende 

wegen is een rijkdom aan gegevens verzameld, soms teveel om te verwerken, maar altijd interessant om te 

hebben. Dat kan de school in de toekomst niet volhouden en dat is ook niet nodig. Het af en toe (2 maal per 

jaar?) gebruiken van een Learner Report en een sleutelvragenformulier, of het doen van een observatie,  

toegesneden op een specifieke onderzoeksvraag, zou al heel  waardevolle informatie kunnen opleveren.  

Wij denken wel dat het organiseren van data feed back via onderzoek– in de ontwerpcyclus van themaleren, 

maar wellicht ook bij de verbreding van de vernieuwing – gewenst zal blijven om ook in de toekomst de school 

de lerende organisatie te laten zijn die ze nu al is.   
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Bijlage 1 

Betrouwbaarheden MSLQ alle afnamen IJburg College 

 

 

Eerste leerjaar 

 

       

Schaal Verwijderde 

items 

Aantal 

items 

 

Alpha 

2007 

Cohort 1 

Alpha 

2008 

Cohort 2 

Alpha 

2009 

Cohort 3 

Alpha 

2010 

Cohort 

4 

       

       

Leergedrag       

a diepte leren  v35  6 .68 .47 .61 .59 

b kritisch denken  v8  4 .58 .44 .25 .51 

c Metacognitie    v28  9 .75 .59 .64 .76 

d regulatie van inspanning  v10  6 .61 .60 .68 .59 

e regulatie van inzet    4 .58 .53 .61 .60 

f  hulp zoeken    3 .72 .71 .63 .61 

       

d + e regulatie inzet + inspanning v10 10 .74 .70 .77 .75 

       

       

       

Motivatie       

g + h  doelgerichtheid (intrinsiek en 

extrinsiek)   

v59  8 .66 .72 .68 .71 

g intrinsiek v59  3 .51 .49 .51 .64 

h extrinsiek   5 .58 .64 .58 .59 
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i  taakwaardering    5 .81 .52 .76 .71 

j  geloof in eigen kunnen    9 .79 .82 .75 .74 

       

       

Klimaat       

klimaat leerlingen onderling   10 .79 .73 .49 .69 

klimaat tussen docenten en leerlingen  v64, v66, v82   6 .84 .65 -.24 .78 

 

Derde leerjaar 

     

Schaal Verwijderde 

items 

Aantal 

items 

 

Alpha 

2009 

Cohort 

1 

Alpha 

2010 

Cohort 

2 

     

     

Leergedrag     

a diepte leren  v35  6 .29 .52 

b kritisch denken  v8  4 .40 .55 

c Metacognitie    v28  9 .48 .72 

d regulatie van inspanning  v10  6 .69 .68 

e regulatie van inzet    4 .66 .63 

f  hulp zoeken    3 .81 .60 

     

d + e regulatie inzet + inspanning v10 10 .78 .80 

     

     

     

Motivatie     

g + h  doelgerichtheid (intrinsiek en 

v59  8 .69 .73 
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extrinsiek)   

g intrinsiek v59  3 .57 .39 

h extrinsiek   5 .56 .70 

i  taakwaardering    5 .69 .70 

j  geloof in eigen kunnen    9 .80 .75 

     

     

Klimaat     

klimaat leerlingen onderling   10 .62 .58 

klimaat tussen docenten en leerlingen  v64, v66, v82   6 .80 .71 

     

     

 

 

 

 

 


