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1.   SAMENVATTING 

  

 

Doel 

Dit project richt zich op de ontwikkeling van en onderzoek naar het pedagogisch-didactisch concept van 
een nieuwe school voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar.  

Vraag 

De overkoepelende vraagstelling in het project luidt: ‘Op welke wijze kan onderwijs aan leerlingen tussen 
10-14 jaar, gelet op de voor hen geldende specifieke ontwikkelingskenmerken, zodanig worden ingericht 
dat het beter aansluit bij de individuele continue ontwikkeling?’ 

Aanpak 

Om een pedagogisch-didactisch concept te ontwikkelen en te evalueren is zo veel mogelijk gebruik 
gemaakt van onderzoek. Het gehele project baseert zich op wetenschappelijke literatuur en zelf-
gegenereerde onderzoeksgegevens op basis van de praktische pilots die binnen het project op een 
systematische en  onderzoek matige wijze zijn ontwikkeld.  

De pilots komen voort uit de logic models die zijn opgesteld vanuit de uitgangspunten uit het pedagogisch-
didactisch conceptueel kader. De uitgangspunten zijn:  

1. Het faciliteren van een veilige pedagogische omgeving;  

2. Ononderbroken ontwikkeling op de VO-leerdomeinen vanaf 10 jaar en het combineren van de 
basisschooldidactiek met de leerdomeinen van het VO;  

3. Uitgaan van individuele verschillen in neurale en psychosociale ontwikkeling;  

4. Uitgaan van de interesse van de leerling en hem ruimte bieden om op zijn persoonlijk haalbare niveau 
veilig en uitdagend te functioneren. 

Uit de literatuurstudie bleek dat aandacht voor deze uitgangspunten in theorie een positieve bijdrage levert 
aan de ontwikkeling van tieners in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. In de pilots is onderzocht of dit in de 
praktijk ook positieve resultaten oplevert.    

Resultaten 

De belangrijkste resultaten zijn:  

 Op grond van literatuurstudie verkregen uitgangspunten voor het pedagogisch-didactisch concept 
voor leren van leerlingen van 10-14; 

 De vertaling hiervan in een logic model, een kader voor de inrichting van meerdere pilots; 

 De verkregen inzichten uit de pilots (resultaten per pilot in de pilotbeschrijvingen) zijn een rijke 
voedingsbodem voor de ontwikkeling en inrichting van een Tienerschool; 

 Op grond daarvan kunnen de eerste contouren geschetst worden van de wijze waarop onderwijs 
aan leerlingen tussen 10 en 14 vormgegeven kan worden.  

Conclusie 

Een school voor 10-14 jarigen is een logische keuze wanneer we de continue ontwikkeling van individuele 
leerlingen in de groep in ogenschouw nemen. 

Toegespitst op enkele hoofdaccenten: 

De leerlijnen van het primaire naar het vervolgonderwijs sluiten beter en vloeiende aan binnen het concept 
van zo’n school. Hiermee wordt een serieuze stap gezet naar het optimaliseren van het doorlopende 
onderwijsaanbod voor deze leeftijdsgroep. 

Tevens kunnen we concluderen dat het faciliteren van een veilige pedagogische omgeving is gestart door 
het gesprek erover te voeren op verschillende niveaus op basis van onderzoeksgegevens.  

Het onderzoek in het project toont aan dat door aan te sluiten bij de belevingswereld en de interesse van 
de leerlingen én de leerlingen ruime keuzemogelijkheden te bieden, je hen ook de ruimte biedt om op hun 
persoonlijk haalbare niveau veilig en uitdagend te laten functioneren. 
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Ten slotte is gebleken dat het werken met ‘logic models’ een duidelijke focus biedt voor ontwikkelaars en 
leraren om hun onderwijs te innoveren. Het gebruik van ‘logic models’ maakt de link tussen theorie, 
praktijk en onderzoeksvragen expliciet zichtbaar.  
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2.  INLEIDING 

 

 

Context 

In 2010 heeft het bestuur/directie van de Stichting Tangent en 2College het groene licht gegeven voor het 
ontwerp van een voor Nederland unieke school voor 10-14 jarigen. Aan het besluit is een onderzoek 
voorafgegaan naar de onderwijskundige legitimatie en haalbaarheid van dit initiatief (Aarts, Poulisse & Van 
Lieverloo, 2010). De uitkomsten tonen aan dat de vorming van een ‘tienerschool’ veelbelovende 
mogelijkheden biedt voor een betere continue ontwikkeling van kinderen, terugdringing van schooluitval, 
betere determinatie, uitstel van keuze en verhoging van onderwijsrendementen. 

Veel leerlingen ervaren de overstap van PO naar VO als een grote stap. Er is, met name in de eerste drie 
leerjaren van het VO, een grote mate van voortijdige uitstroom en doorstroom naar andere 
onderwijssoorten. De cijfers in de regio Tilburg bevestigen bij aanvang van dit project dit landelijke beeld. 
Ondanks goede afspraken en een prima samenwerking tussen PO en VO en tussen de VO-scholen 
onderling, geldt ook in de regio Tilburg al jaren, dat jaarlijks ongeveer 600 leerlingen in klas 1, 2 of 3 van 
het VO wisselen van onderwijstype.  

In 2010 is besproken dat de nieuwe school zal worden gelokaliseerd in een nieuwbouwwijk 
Overhoeken/Berkel-Enschot in de gemeente Tilburg. In de periode tot 2016 zou namelijk een omvangrijk 
woningbouwprogramma gerealiseerd worden. 

Door het inrichten van een integrale onderwijskundige infrastructuur kunnen leerlingen in de eigen wijk 
naar school en kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de toekomstige wijk. Door 
de intensieve samenwerking tussen de scholen voor PO en VO worden de ouders ook langer maximaal 
betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op hun eigen wijkschool. 

Met dit in Nederland unieke initiatief willen Stichting Tangent en 2College een onderwijsvoorziening 
creëren voor ouders en leerlingen die de keuze voor een vervolgopleiding willen maken na ‘groep 10’. Het 
initiatief anticipeert op veel voorkomende problemen die zich manifesteren bij de overgang PO-VO: 
ontbreken van doorlopende leerlijnen; verschillen in pedagogisch-didactische aanpak; gebrekkige 
onderwijskundige samenwerking tussen PO en VO; te vroege determinatie en verlies van kostbare 
onderwijstijd op een zeer leerbare leeftijd. 

 

Doelstelling en vraagstelling 

Binnen deze context is in 2010 het project Zwaluwstaart van start gegaan, gesubsidieerd door de VO-
raad. Ondersteunend aan de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch concept willen de scholen van 
PO en VO een ontwikkelingsgericht onderzoek uitvoeren dat nauw aansluit bij de schoolontwikkeling van 
zowel 2College als de basisscholen van Tangent gericht op het uiteindelijk realiseren van de nieuwe 
school voor leerlingen van 10-14 jaar. 

Dit project richt zich op de ontwikkeling van en onderzoek naar het pedagogisch-didactisch concept van 
een nieuwe school voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Een concept dat vormgegeven kan worden door 
leraren, met het oog op hogere leeropbrengsten.  

De overkoepelende vraagstelling in het project luidt: ‘Op welke wijze kan onderwijs aan leerlingen tussen 
10-14 jaar, gelet op de voor hen geldende specifieke ontwikkelingskenmerken, zodanig worden ingericht 
dat het beter aansluit bij de individuele continue ontwikkeling?’ 

 

Aanpak 

Om een pedagogisch-didactisch concept te ontwikkelen en evalueren maken we zoveel mogelijk gebruik 
van onderzoek. Dit wil zeggen dat het gehele project zich baseert op wetenschappelijke literatuur en zelf-
gegenereerde onderzoeksgegevens, maar dat ook de praktische pilots binnen het project op een 
systematische en onderzoekmatige wijze worden ontwikkeld. 
Hierbij wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met alle ‘stakeholders’ in de school: leerlingen, 
leraren en ouders.   

 

  



6 
 

3.   ONDERBOUWING VAN DE PROBLEEMSTELLING EN 
THEORETISCHE VERKENNING 

 

In dit hoofdstuk wordt de probleemstelling nader onderbouwd. Deze onderbouwing vormt de basis voor de 
ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch conceptueel kader en de pilots die daaruit voortvloeien.  

De onderbouwing bestaat uit drie elementen: een literatuurstudie, een pedagogisch-didactisch 
conceptueel kader en een behoeftenonderzoek. 

Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar wat er bekend is over onderwijs aan kinderen van 10 tot 
14. Wat zijn de specifieke kenmerken en behoeften van deze leeftijdsgroep en hoe kan het onderwijs 
hieraan tegemoet komen?  

Op basis van deze literatuurstudie en de gezamenlijke ambities van de betrokken besturen is een 
pedagogisch-didactisch conceptueel kader ontwikkeld.  

Om zicht te krijgen op de mate waarin ouders behoeften hebben aan een speciale leerlijn voor leerlingen 
van 10 tot 14 jaar, zijn de eerste uitgangspunten voor een Tienerschool voorgelegd in een 
behoeftenonderzoek. Middels een vragenlijstonderzoek is meer zicht gekregen op de problemen die 
leerlingen ervaren bij de overgang van PO naar VO en is gevraagd in hoeverre de uitgangspunten van de 
Tienerschool aansluiten bij de verwachtingen en behoeften van ouders.  
  

 

3.1   Literatuurstudie 

 

3.1.1  Inleiding 

Deze literatuurstudie levert inhoudelijke aanknopingspunten voor het ontwikkelen van het pedagogisch-
didactisch concept voor de nieuwe school voor 10 tot 14 jarigen.  

De literatuurstudie richt zich op de vraag: ‘Op welke wijze kan een school het leerproces van leerlingen in 
de pubertijd optimaal vormgeven door beter rekening te houden met de specifieke kenmerken en 
behoeften van leerlingen?’ 

In het eerste deel van de literatuurstudie worden de actuele problematieken rondom de overgang van het 
primair naar het voortgezet onderwijs beschreven. In het tweede deel wordt ingegaan op de specifieke 
behoeften van leerlingen in de vroege adolescentie (10 tot 14 jaar). Hierbij is aandacht besteed aan de 
hersenontwikkeling, psychosociale ontwikkelingen en cognitieve ontwikkelingen die plaatsvinden.  

 

3.1.2  Problematiek in de overgang van PO naar VO 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de overgang van het primair naar het voortgezet 
onderwijs. Dit komt omdat er grote verschillen zijn tussen het onderwijs op de basisschool en het 
voortgezet onderwijs.  

Het overgangsmoment betekent voor leerlingen veel veranderingen, zoals het schakelen van één leraar 
naar meerdere vakdocenten, van een vaak kleinschalige school in de buurt naar een grootschalige school 
op grotere afstand, van een beschermde omgeving naar een omgeving met grotere vrijheden en meer 
verantwoordelijkheid en de keuze voor een schooltype (Verbeeck et al, 2005). 

Verschillende elementen zijn van belang om de veranderingen voor leerlingen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Dit zijn dingen als een heldere determinatie, continuïteit in de (sociaal-emotionele) begeleiding 
van leerlingen, aansluiting van de leerstof, aansluiting bij de sociale omgang met leerlingen, het 
pedagogisch klimaat en de werkwijze (Verbeeck et al., 2005). 

De Onderwijsraad heeft in maart 2010 het advies ´Vroeg of laat´ uitgebracht.  
Hierin gaat de raad er vanuit dat selectie als zodanig niet het doel is van onderwijs, maar dat het gaat om 
middels selectie beter te kunnen werken aan onderwijzen, leren en vormen. De raad trekt de conclusie dat 
vroege selectie vooral voor leerlingen met een lagere sociaaleconomische achtergrond negatieve 
gevolgen heeft. Eén van de oorzaken zou kunnen liggen in het feit dat leerlingen in een lagere 
niveaustroom onderwijs krijgen in een homogene, laag presterende groep, waarbij ze geen mogelijkheden 
hebben zich op te trekken aan beter presterende leerlingen. Een zeer heterogene groep blijkt echter 
evenmin gewenst. Leerlingen profiteren vooral van onderwijs met leerlingen die qua niveau net iets boven 
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hun eigen niveau presteren. De conclusie wordt getrokken dat bij vroege selectie de kans groot is dat een 
deel van de leerlingen vanwege dit vroege moment te laag wordt geschat voor wat betreft hun 
capaciteiten. Het gaat hier om de zogenaamde ´laatbloeiers´.  
Tevens blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat ongeveer één op de vier leerlingen in 
het derde leerjaar voortgezet onderwijs niet meer op het niveau van het oorspronkelijk geadviseerde 
schooladvies zit. Ongeveer 13% stroomt op en ruim 11% stroomt af. Dit suggereert dat een grote groep 
leerlingen (24%) mogelijk geen juist schooladvies krijgt op de basisschool of dat het VO onvoldoende in 
staat is binnen de leerstof te differentiëren naar behoefte van leerlingen.  
Naast het belang op leerling niveau is ook het belang van de schoolorganisatie te onderscheiden. Deze 
op- en afstroom en uitval kosten veel tijd, geld en energie van alle betrokkenen, en met name onze 
leerlingen (met vele effecten op hun schoolloopbaan). 

De Onderwijsraad concludeerde dat 36% van de ondervraagde ouders het huidige selectie moment te 
vroeg vindt. In de groep ouders met een MBO opleiding is dit 46%. Vooral ouders met een gecombineerd 
schooladvies (vmbo g/t en vmbo/havo) geven aan het huidige moment van selectie te vroeg te vinden. 

In algemene zin is over een periode van de afgelopen tien jaar vast te stellen dat het probleem van de 
tussentijdse afstroom van leerlingen in de regio Tilburg niet wezenlijk is veranderd. Er zijn wijzigingen en 
verschuivingen, maar de kern blijft dat voor ongeveer 600 tot 650 leerlingen jaarlijks geldt dat zij het 
onderwijs op een andere school moeten voortzetten (SVO MB, 2009).  

Hoewel de discussie over de aansluitingsproblematiek tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs al 
ruim 25 jaar gevoerd wordt, is er nog nooit een echte baanbrekende opdracht naar een vernieuwende 
oplossing ingezet. Het projectidee speelt al gedurende enkele jaren. Reden voor de drie deelnemers 
(2College, Tangent en KPC Groep) om dit probleem beter te verkennen, tot betere antwoorden te komen 
middels ontwikkeling van een vernieuwend onderwijsconcept om daarmee een nieuwe school te 
realiseren. 

 

3.1.3  Behoeften van leerlingen in de vroege adolescentie 

Gedurende de adolescentie, ongeveer tussen het tiende en twintigste jaar, veranderen kinderen langzaam  
in volwassenen. De periode van adolescentie kan verdeeld worden in drie fasen: 

 de vroege adolescentie (begin van de puberteit tot 14 jaar); 

 de midden adolescentie (14 tot 16 jaar); 

 de late adolescentie (16 jaar tot het einde van de puberteit). 

Deze transformatie gaat samen met grote veranderingen in het uiterlijk, het psychosociaal en cognitief 
functioneren en het gedrag (Van Leijenhorst en Crone, 2009). 

In deze context richten we ons met name op de ontwikkelingen in de vroege adolescentie. 

 

Ondersteuning bij keuzes en plannen 

Er is steeds meer bekend over de ontwikkeling van de hersenen. Hersenen blijken zich tot na het 20
e
 

levensjaar te ontwikkelen. En vooral in de overgangen van kind naar adolescent en van adolescent naar 
volwassene verandert er veel (Jolles, 2011). De adolescentie kan daarom gezien worden als een unieke 
periode waarin een leerling en zijn brein zich volop ontwikkelt (Crone, 2010). 

Uit hersenonderzoek bij adolescenten blijkt dat vooral in de eerste helft van de adolescentie de 
ontwikkeling van het rationele, sturende deel van de hersenen achterloopt bij het emotionele, actievere 
deel. Dit betekent dat planning- en controlefuncties van de voorste hersenen pas in de laatste jaren van 

de adolescentie rijpen. Deze functies stellen je in staat om een handeling te verrichten op basis van een 
plan, en om daarin prioriteiten te stellen op grond van zintuiglijke informatie, sociale en emotionele 
consequenties, en al aanwezige ervaringskennis (Jolles, 2007). 

Deze neurocognitieve inzichten laten ons zien dat adolescentie ondersteuning nodig hebben bij plannen 
en keuzes maken. Wat betekent dat voor het handelen van leraren? 

Jolles (2007) beschrijft dat een leraar nodig is om leerlingen verschillende consequenties voor te leggen. 
Dit kan door samen met leerlingen na te denken over toekomstige gebeurtenissen (‘wat gebeurt er als…’). 
De rol van de leraar is dan vooral om de consequenties van bepaalde keuzes op de lange termijn te 
beschrijven.  
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De taak van een leraar is dus vooral het begeleiden van het keuzeproces van de leerling en het leren 
overzien van consequenties. Maar daarnaast heeft de leraar ook een opvoedkundige taak om de leerling 
te helpen bij het verwerven van inzichten in de sociale normen en maatschappelijke ontwikkelingen die 
mede maatgevend zijn voor goede of minder goede keuzen (Jolles, 2007).  

Jolles (2007) schrijft hierover:  

“Onderwijsprogramma’s die adolescenten geen of te weinig sturing geven, die onvoldoende steun geven 

aan het ontwikkelde proces van afweging en aan het moeizame zoeken van de relevante informatie, zijn 
[…] minder goed dan programma’s waarbij de onderwijsgevende wel degelijk een actieve, sturende, 
initiërende, motiverende en steunende rol heeft […] (Jolles, 2007). 

Kaders en structuur zijn dus erg belangrijk in de adolescentie. Structurerend gedrag van de leerkracht 

biedt de leerling houvast. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht en wat ze moeten doen om een 
bepaald resultaat te behalen. Een leraar kan leerlingen houvast bieden door duidelijke en consistente 
regels en verwachtingen te benoemen, opdrachten in haalbare stappen te verdelen, tips te geven zonder 
de oplossing aan te bieden, positieve feedback te geven en uitdagende taken aan te bieden (Verbeeck, 
2010). 

 

Behoefte aan autonomie en structuur 
 
Uit bovenstaande neuro-psychologische, maar ook uit onderwijskundige studies blijkt dat adolescenten 
behoefte hebben aan autonomie en structuur.  

De onderwijskundige ‘self determination theory’ van Ryan en Deci gaat er vanuit dat mensen van nature 
gericht zijn op groei en ontwikkeling. Ryan en Deci maken hierbij onderscheid tussen intrinsieke en 
extrinsieke motivatie. Van intrinsieke motivatie is er sprake als de leerling oprechte belangstelling heeft 

voor de leertaak omdat de leertaak zelf hem of haar voldoening schenkt. Intrinsieke motivatie leidt tot 
hoogwaardig leren. De docent en ouders zijn zeer bepalend voor het wel of niet ontwikkelen van 
intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is een vorm van zelfsturing en extrinsieke motivatie een vorm 

van externe sturing. De leerling voert de leertaak uit om een beloning te krijgen of om straf te voorkomen 
(Verbeeck, 2010). 

 Tabel 1: Continuüm van de verschillende types motivatie volgens de zelfbepalingstheorie 
(Verbeeck, 2010) 
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Bij amotivatie heeft de leerling totaal geen zin of motivatie om te handelen. Dit komt voort uit (Verbeeck, 
2010):  

 geen belang hechten aan de (leer)activiteit; 

 de leerling voelt zich niet bekwaam om de activiteit uit te voeren; 

 de leerling gelooft er niet in dat de activiteit tot het gewenste doel zal leiden; 
 

Autonomie of zelfbepaling hangt sterk samen met intrinsieke motivatie (Verbeeck, 2010). Er is sprake van 
autonomie als de leerling het een verbondenheid tussen zijn of haar handelingen en de persoonlijke 
doelen en waarden ervaart. De leerling ervaart weinig druk van buitenaf en heeft het gevoel dat hij zijn 
handelingen echt zelf kiest. In een autonomie-respecterende heeft de leerling de gelegenheid om eigen 
keuzes te maken. 

De algemene houding van de leerkracht ten aanzien van leerlingen is zeer bepalend voor het leerproces 
en de motivatie van de leerlingen (Verbeeck, 2010). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een 
autonomie-respecterende en controlerende houding of leerkrachtstijl. 

 

Tabel 2: kenmerken van een autonomie-respecterende en een controlerende leerkracht (Verbeeck, 

2010). 

Een autonomie-respecterende leerkracht: 

• geeft kinderen (actie)keuzes; 
• erkent de gevoelens van de leerling; 
• hanteert niet-directief taalgebruik; 
• neemt het perspectief in van de leerling; 
• moedigt de leerling aan tot initiatief; 
• luistert meer dan zelf te praten; 
• geeft geen oplossingen voor problemen; 
• ondersteunt de intrinsieke motivatie; 
• stelt vragen over wat de leerling wil doen; 
• is flexibel; 
• geeft materiaal dat de leerlingen nodig 
hebben; 
• geeft instructie die de leerlingen nodig 
hebben; 
• oefent geen dwang uit; 
• heeft respect voor de eigen agenda’s van 
de leerlingen; 
• biedt leeractiviteiten aan die relevant zijn 
voor de eigen doelen van leerlingen. 

Dit leidt bij leerlingen tot: 

• volledig engagement voor taken; 
• meer conceptueel leren; 
• meer interesse voor wat geleerd wordt; 
• groter welbevinden; 
• grotere nieuwsgierigheid; 
• hogere zelfwaardering; 
• liever op school zijn; 
• gevoel van een grotere academische 
competentie; 
• toenemende creativiteit; 
• een voorkeur voor optimale uitdaging; 
• een groter conceptueel begrip; 
• positieve emotionaliteit; 
• een hogere intrinsieke motivatie voor 
school; 
• betere prestaties op school. 

 

Een controlerende leerkracht: 

• richt zich hoofdzakelijk op resultaat; 
• biedt weinig of geen keuzes; 
• gebruikt dwang; 
• hanteert directief taalgebruik; 
• heeft weinig of geen oog voor het 
perspectief en voor de gevoelens van 
kinderen; 
• spoort weinig aan tot initiatieven; 
• biedt leeractiviteiten aan die weinig of niet 
relevant zijn voor de eigen doelen van de 
kinderen; 
• stelt controlerende vragen; 
• uit kritiek op de leerlingen; 
• houdt geen rekening met het tempo waarin 
het kind wil leren; 
• laat geen kritische of eigen meningen toe. 

Dit leidt bij leerlingen tot: 

• minder leren; 
• een negatievere houding tegenover school; 
• demotivatie; 
• woede; 
• angst 
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. 

Het effect van een autonomie-respecterende houding is dat leerlingen beter conceptueel leren en meer 
interesse hebben voor wat er geleerd wordt.  
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Behoefte aan uitdaging en mogelijkheden om zelf te onderzoeken en experimenteren 

Naast neuro-psychologische en onderwijskundige behoeften, hebben adolescenten ook psychosociale 
behoeften. Mensen zijn niet enkel het brein. Mensen zijn sociale wezens en worden voortdurend beïnvloed 
door hun omgeving. Hoe we relaties aangaan is volop in ontwikkeling tijdens de adolescentie. De 
psychosociale ontwikkeling kan onderscheiden worden in vier ‘panelen’ (Westenberg, 2008).  

 

Tabel 3: Panelen in de psychosociale ontwikkeling van de adolescent. 

Paneel Kenmerken 

Zelfbeschermende paneel Egocentrische instelling, relaties zijn instrumenteel. 

Conformistische paneel Houding gericht op anderen, sociaal wenselijk 
gedrag, beducht voor kritiek en afwijzing, relaties 
zijn wederkerig. 

Zelfbewuste paneel Zelfobserverende houding, eigenheid en 
oprechtheid zijn belangrijke deugden. 

Verantwoordelijke paneel Gerichtheid op zelfontplooiing en zelfverbetering. 

Vrij naar: Westenberg (2008). De Jeugd van Tegenwoordig! Diesoratie (verkort). Universiteit Leiden. 

 

Adolescenten ontwikkelen steeds meer vermogen tot introspectie. En doordat de betekenis van relaties 
verandert gedurende de adolescentie, verandert ook hun zelfbeeld (Verhulst, 2008).  

De identiteitsontwikkeling gaat verder dan de ontwikkeling van het zelfbeeld. Het gaat over het 

aannemen van waarden, principes en maatschappelijk rollen die door het individu onlosmakelijk tot de 
eigen persoon worden gezien. Hoe sterker de identiteit hoe meer iemand zich bewust is van zijn sterke en 
zwakke kanten. Om een geïntegreerde persoonlijke identiteit te kunnen ontwikkelen is ruimte tot 
experimenten nodig (Verhulst (2008).  

Vanaf het twaalfde jaar gaan kinderen anders leren dan zij voorheen deden (Van Duijvenvoorde, Zanoli, 
Rombouts, Raijmakers en Crone, 2008). Achtjarigen leren vooral van positieve feedback (‘prima gedaan’), 
maar nauwelijks bij negatieve feedback (‘jammer, mis’). Vanaf het twaalfde jaar is dat anders. Dan kunnen 
leerlingen negatieve feedback juist heel goed verwerken en deze gebruiken om te leren van fouten. 

Tijdens de adolescentie is er een stijging van de intellectuele capaciteiten op vrijwel elk gebied (Byrnes, 
2003). Zo neemt de capaciteit om abstract te denken toe gedurende de adolescentie (Petersen, 1988). 

De leerpotentie in de hersenen groeit. Afhankelijk van de intelligentie, leren mensen in deze levensfase 
het gemakkelijkst (Kohnstamm, 2009). 

De adolescentie is een cruciale transitie in de ontwikkeling van het kritische denken (Nelck-Da Silva, 

2004). Dit betekent meer mogelijkheden voor automatisering en functionele capaciteit, grotere kennis op 
verschillende gebieden, meer en betere toepassing van strategieën om kennis te vergaren of te gebruiken 
(metacognitieve vaardigheden) en erkenning van de betrekkelijkheid en onzekerheid van deze kennis. 

Verbonden aan het kritisch denken is de mogelijkheid om abstract te denken. Ook dit ontwikkelt zich sterk 
in de adolescentie. De bekende ontwikkelingspsycholoog Piaget onderscheidt vijf vaardigheden die het 
denken in deze periode kenmerken (Nelck-Da Silva, 2004):  

 denken over mogelijkheden;  

 denken door hypothesen;  

 vooruit denken;  

 denken over het denken (metacognitie); 

 denken voorbij eerdere grenzen. 
 

Eveline Crone (2010) beschrijft in ‘Het puberende brein’ dat hersenen van adolescenten niet alleen gezien 
moeten worden als lastig, maar ook als een vat vol mogelijkheden. De vele veranderingen die het brein 
doormaakt in de adolescentie zorgen namelijk voor een unieke flexibiliteit. Een flexibiliteit die bij uitstek 
geschikt is voor creativiteit. Zo kunnen adolescenten gemakkelijker dan volwassenen ‘out-of-the-box’ 
denken, creatieve oplossingen bedenken, uitblinken in sport, uitvindingen doen of talenten ontwikkelen. 

Bovenstaande psychosociale en neurologische ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden voor het 
onderwijs om aantrekkelijk les te geven en leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen.  
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Een kind van tien jaar kiest voor korte termijn doelen, het kan langer termijn doelen niet overzien. Het is de 
taak van de omgeving het kind een leeromgeving aan te bieden die dit ontwikkelingsproces optimaliseert. 
“De kwaliteit van de leeromgeving is bepalend voor de efficiëntie van het leerproces (Jolles, 2007,p.32).”   

Kinderen in deze leeftijdsgroep hebben behoefte aan een duidelijke en strenge leraar, maar willen ook de 
vrijheid om te doen en laten wat zij willen. Adolescenten hebben, voor hun identiteitsontwikkeling, ruimte 
nodig om te experimenteren. “De behoeften van pubers liggen op het gebied van autonomie, erkenning, 
goede communicatie, uitdaging, gemotiveerd worden en aangesproken worden op het gevoel voor 
humor. Niet-pubers hebben meer behoefte aan kort en krachtige uitleg, duidelijkheid en sturing dan aan 
heel veel ruimte om hun eigen weg te gaan. 

Bij leerlingen in progressieve scholen, waar de lerende leerling het uitgangspunt is in het onderwijs, komen 
minder gedrags- en motivatieproblemen voor dan in traditionele scholen, waar het curriculum uitgangspunt 
is (Van der Hoeven, Van der Weegh & Stevens, 2009). Zowel het welbevinden van leerlingen als hun 
taakgerichtheid is hoger in progressieve scholen. 

Er zijn verschillende manieren om leerlingen gemotiveerd en betrokken te laten zijn. We volstaan hier met 
een voorbeeld over burgerschapsvorming. 

 

Behoefte om bij een groep te horen en interactie met leeftijdsgenoten 

De vele ontwikkelingen die een adolescent doormaakt zijn steeds in samenspel met de omgeving. 
Significante anderen in de omgeving beïnvloeden de adolescent en andersom. Sociale interactie is dus 
een belangrijke factor in de ontwikkeling. 

De hersenen ontwikkelen zich in reactie op de omgeving (Jolles, 2007). School, ouders, omgeving en 
vrienden (en de interactie en communicatie daarmee) beïnvloeden de efficiëntie van de uitgroei van de 
hersenen. De invloed van de omgeving verandert tijdens de puberteit. Gedurende de adolescentie 
ontwikkelt het vermogen tot wederzijds begrip (Verhulst, 2008). Daarnaast heeft een adolescent de 

behoefte om gevoelens en ervaringen met leeftijdsgenoten te bespreken. In verhouding tot jongere 
kinderen delen adolescenten meer gevoelens en gedachten met hun vrienden (Petersen, 1988). 

Gedurende de adolescentie worden kinderen meer onafhankelijk van hun ouders en wordt de relatie met 
leeftijdsgenoten belangrijker (Sumter, Bokhorst, Steinberg, Westenberg, 2008). Maar leeftijdsgenoten 

vervangen niet de rol van ouders. De relatie met leeftijdsgenoten verbreedt vooral de sociale arena van 
het kind. 

Adolescenten spenderen meer tijd met vrienden die ze zelf hebben gekozen dan met klasgenoten. 
Vrienden worden gekozen op basis van overeenkomsten in gedrag en houding. De vriendschap zelf 
bevordert deze gelijkenissen. Trouw en loyaliteit spelen een grote rol in vriendschappen. Evenals 
intimiteit en het ‘zich aan elkaar verplicht voelen’ (Verhulst, 2008).  

De relatie met leeftijdsgenoten kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Leeftijdsgenoten 
kunnen elkaar positief stimuleren door elkaar te vertellen over nieuwe ervaringen en samen nieuwe 
horizonten te verkennen, maar dit kan ook negatieve gevolgen hebben wanneer gedacht wordt aan roken, 
drugs- en drankgebruik.  

Vooral voor jonge adolescenten is het belangrijk bij een groep te horen. Elke groep heeft een label die als 
functie heeft de sociale identiteit van de groepsleden te benoemen (Verhulst, 2008). In de vroege 

adolescentie bestaan groepen uit leerlingen van hetzelfde geslacht. Later bestaan groepen uit zowel 
jongens als meiden. 

Jeugdcultuur is een uiting van deze behoefte om bij een groep te horen. Jeugdculturen bestaan uit 
jongeren die met elkaar verbonden zijn door bijvoorbeeld een gemeenschappelijke uiterlijke stijl, muzikale 
voorkeur en gemeenschappelijk gedeelde waarden (Kalb, 2006). Op deze manier proberen ze zich te 
onderscheiden van volwassenen. 
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Kenmerken van een jeugdcultuur zijn (Malschaert & Traas, 2002): 

 Er is een grote verscheidenheid in jeugdculturen en jeugdsubculturen en deze veranderen in 
hoog tempo. 

 Het verbinden aan een groep is erg belangrijk voor jongeren. Het groepsconformisme is vooral 
gericht op het zich onderscheiden van anderen.  

 Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 Neiging tot extreem gedrag. Extreem gedrag komt voort uit de neiging tot het aftasten van 
grenzen. 

 Paradoxaal. Jeugdculturen zijn vaak ietwat paradoxaal, zoals vernieuwend en conservatief 
tegelijk.  

 Idealistisch en hartstochtelijk. Jongeren binnen een jeugdcultuur identificeren zich vaak met 
idealen of zetten zich er juist tegen af.  

 Creativiteit en luciditeit. Jeugdculturen spelen vaak een rol bij de instandhouding van 
eeuwenoude gebruiken en bij nieuwe vormen van kunst. 

 Neiging tot mystiek en het zoeken naar zingeving. Dit komt voort uit de zoektocht naar de eigen 
identiteit. Er is vaak een grote belangstelling voor religie.  

 Experimenteren. Jongeren zijn nieuwsgierig. Onder andere naar de nieuwe seksuele gevoelens 
en de bijbehorende gedragingen. 

 Jeugdculturen zijn globaal georiënteerd. 
 

Behoefte aan een veilige omgeving 

Om vrij te kunnen ontdekken, onderzoeken en experimenteren is een veilige omgeving een belangrijke 
voorwaarde. Een omgeving waarin leerlingen open kunnen zijn, fouten kunnen maken, hierover kunnen 
praten en zich verder kunnen ontwikkelen.  

In haar proefschrift beschrijft Sophie Verhoeven (2012) hoe een positief en veilig klimaat ontwikkeld kan 
worden. Het gaat daarbij vaak om de ontwikkeling van een gemeenschapsgevoel en een gevoel van 
betrokkenheid. Een omgeving waarbij leerlingen betrokken worden en waardoor zij zich gemotiveerd 
voelen om een actieve bijdrage te leveren. Daarbij is ook een zekere mate van discipline en structuur 
nodig, zoals duidelijke regels en consequenties, beschrijft Verhoeven (2012). Er zijn verschillende 
activiteiten die een positief klimaat kunnen bevorderen, zoals het stimuleren van leerlingen om elkaar te 
leren kennen, elkaar te respecteren, voor elkaar te zorgen, elkaar te bevestigen en zich een gewaardeerd 
lid van de gemeenschap te laten voelen door ze verantwoordelijkheid te geven. Ook participatie van 
leerlingen, mogelijkheden voor zelfsturing, verantwoordelijkheid geven aan leerlingen door hen taken te 
laten uitvoeren en het stimuleren van respectvolle, ondersteunende relaties tussen leerlingen en het 
stimuleren en ondersteunen van positief gedrag kunnen bijdragen aan een positief klimaat waarin 
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen (Verhoeven, 2012).  

Martine Delfos is een gezaghebbende bio-psycholoog. In een interview met KPC Groep benadrukt zij dat 
het bieden van een veilige omgeving, waarin kinderen kunnen experimenteren, van groot belang is. Het 
hele interview is te zien via http://www.kpcgroep.nl/tienerschool.  

 

3.1.4  Burgerschapsvorming 

Sinds 2006 zijn scholen verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie van 
leerlingen. Met actief burgerschap wordt de bereidheid en het vermogen van burgers om deel uit te 

maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren bedoeld (Ministerie van OCW, 
2005). 

Het belang van burgerschapsvorming in het onderwijs wordt breed onderschreven in de maatschappij, 
maar de wijze waarop dit kan gebeuren staat ter discussie (Verhoeven, 2012).  

Burgerschapsvorming kan verschillende doelen hebben, afhankelijk van de percepties op waarden en de 
omgeving waarin leerlingen opgroeien. Met burgerschap kun je dus verschillende doelen nastreven. 
Leenders & Veugelers (2004) onderscheiden drie typen burgerschap: 

 Aanpassingsgericht burgerschap: discipline en sociale betrokkenheid is erg belangrijk en 

zelfstandigheid relatief minder belangrijk;  

 Individualistisch burgerschap:  discipline en zelfstandigheid is erg belangrijk  en sociale 

betrokkenheid relatief minder belangrijk; 

 Kritisch-democratisch burgerschap: zelfstandigheid en sociale betrokkenheid is erg belangrijk 

en discipline relatief minder belangrijk. 
 

http://www.kpcgroep.nl/tienerschool
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Bij aanpassingsgericht burgerschap past een onderwijspraktijk waar waardeoverdracht centraal staat: het 

overdragen van kennis en vaststaande waarden. De autonomie van de leerling wordt niet ontwikkeld.  
Bij individualistisch burgerschap past een onderwijspraktijk waar waardecommunicatie centraal staat 

(Leenders & Veugelers, 2004). Kritische reflectie en een rationele discussie zijn kenmerkend. 
Zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid, zelfregulering en persoonlijke autonomie zijn belangrijk. 
Individualistisch burgerschap kan leiden tot individualistisch handelen en een zesjes-cultuur. 
Waardeontwikkelend onderwijs is daarentegen “het samen leren nadenken en handelen van leerlingen 
in sociale contexten. Daarvoor zijn interactie, dialoog en het op elkaar betrokken zijn noodzakelijk 

(Leenders & Veugelers, 2004). Dit sluit aan bij kritisch-democratisch burgerschap. In een dergelijke 
onderwijspraktijk worden autonomie, sociale betrokkenheid en vaardigheden om betere over waarden te 
kunnen communiceren  gestimuleerd. Deze communicatievaardigheden hebben leerlingen nodig in de 
interactie met elkaar en met de leerkracht over waardeontwikkeling (Leenders & Veugelers, 2004). 

Participatie is een belangrijk element bij burgerschapsvorming. Leerlingen kunnen hierdoor oefenen met 

vaardigheden die zij in de maatschappij ook kunnen gebruiken. Denk hierbij aan het nemen van 
initiatieven, inspraak krijgen, invloed uitoefenen, luisteren naar anderen, samenwerken en in gesprek gaan 
met anderen.  

Over de effectiviteit van burgerschap is nog niet veel bekend. Wel blijkt uit een recente studie dat een 
schoolbrede aanpak – gericht op de ontwikkeling van de school tot democratische gemeenschap – een 
positieve invloed kan hebben op het klimaat in een school (Verhoeven, 2012).  

Verder zou burgerschapsvorming bevorderend zijn voor autonomie, kritische meningsvorming, sociale 
betrokkenheid, sociale vorming, solidariteit, respect voor anderen en betrokkenheid bij anderen (Leenders 
& Veugelers, 2004). 

De invulling van actief burgerschap en sociale integratie mogen scholen zelf bepalen. Succesfactoren van 
een concrete invulling van burgerschapsvorming zijn (Eijsackers et al, 2008): 

 Het serieus nemen van leerlingen. Kinderen vinden het heel belangrijk dat zij worden gezien als 

serieuze gesprekspartner.  

 Participatie: Het actief betrekken van leerlingen bij hun onderwijs bevordert de motivatie en 

maakt hun betrokkenheid groter. Ook voelen leerlingen zich medeverantwoordelijk.  

 Het geven van verantwoordelijkheid. Kinderen kunnen (en willen) een bepaalde mate van 

verantwoordelijkheid aan. 
 

De rol van de leraar bij burgerschapsvorming is vooral coachend en faciliterend (Verhoeven, 2012). Dat wil 
zeggen dat een leraar een juiste balans moet vinden tussen het geven van ruimte aan leerlingen en het 
bewaken van een veilig en open klimaat in de klas. Enerzijds geeft een leraar verantwoordelijkheid aan 
leerlingen, maar anderzijds houdt een leraar ook in de gaten of alle leerlingen zich voldoende kunnen 
ontwikkelen. 

Leenders & Veugelers (2004) omschrijven de rol van de leraar als een bemiddelaar van normen en 
waarden, participant in het interactieve proces van betekenisverlening en deelnemer aan het 
waardeontwikkelende debat waarbij hij verschillende perspectieven aankaart en verwoord om leerlingen 
uit te dagen hierover na te denken. 

Ook Jolles (2007) beschrijft de coachende rol van de leraar als motivator en inspirator. De leraar als 

motivator en inspirator schrijft niet voor wat de leerling moet doen, maar daagt de leerling uit door 
levendige voorbeelden te geven, leerlingen te ondersteunen bij het overzien van mogelijkheden en korte 
en lange termijn consequenties.  
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3.2  Pedagogisch-didactisch conceptueel kader 

 

Uit de literatuurstudie wordt duidelijk dat leerlingen in de vroege adolescentie vragen om specifieke 
begeleidingsvormen. Dat het ontwikkelen van identiteit van de tiener mede bepaald wordt door de peer 
group en door de wijze waarop ouders en school met de tiener omgaan. Ook maakt de literatuurstudie 
inzichtelijk dat tijdens de adolescentie er een stijging is van de intellectuele capaciteiten op vrijwel elk 
gebied en dat de leerpotentie groot is. Zo neemt de capaciteit om abstract te denken toe gedurende de 
adolescentie. Afhankelijk van de intelligentie, leren mensen in deze levensfase het gemakkelijkst. 

Al deze ingrijpende ontwikkelingen rond identiteit en leren vinden volgens de huidige systematiek plaats in 
een groep die voor het kind nieuw is, met begeleiders voor wie het kind nieuw is: waarvan de voorgaande 
ontwikkeling ongezien is. Op een moment dat het kind als oudste van de groep weer tot jongste wordt met 
alle onzekerheden van dien. 

Deze overgang is de afgelopen decennia nog verscherpt door de veranderde didactiek in de basisschool 
waar het groepsgewijs en samenwerkend leren is toegenomen ten koste van het frontaal klassikale 
systeem, waar het frontaal lesgeven nog de gebruikelijke didactiek in het VO is. We denken dat er meer 
dan voldoende redenen zijn om kinderen juist in de leeftijdsfase van 10 tot 14 jaar een ononderbroken 
ontwikkeling aan te bieden. De Tienerschool wil een school zijn die bewust werkt aan de kansen die 
binnen zo’n concept zijn te halen. Het pedagogisch-didactisch conceptueel kader heeft verschillende 
bouwstenen: 

- Uitgangspunten uit de literatuur; 
- Logic models (waarin de uitgangspunten vertaald worden naar doelen en leraarhandelen); 
- De uitgangspunten van de tienerschool in 6 P’s; 
- Kernkwaliteiten van een Tienerschool. 

De verschillende bouwstenen worden hieronder beschreven. 

 

3.2.1  Uitgangspunten uit de literatuur 

1. Het faciliteren van een veilige pedagogische omgeving 
De adolescentie is een kwetsbare periode, waarin leerlingen behoefte hebben om te experimenteren 
en zelf op onderzoek uit te gaan. Ook hebben zij veel behoefte aan samenwerken en omgaan met 
leeftijdsgenoten. Om dit te kunnen doen is een veilige omgeving een vereiste. Een omgeving waarin 
positief met elkaar wordt omgegaan, waar conflicten vreedzaam opgelost worden en waarin iedereen 
zich open durft te stellen.  
De verwachting is dat leerlingen zich hierdoor veilig genoeg voelen om zichzelf optimaal te kunnen 
ontplooien. 
 

2. Ononderbroken ontwikkeling op de VO-leerdomeinen vanaf 10 jaar en het combineren van de 
basisschooldidactiek met de leerdomeinen van het VO 
In het onderwijs is de verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs nog niet optimaal. Op de 
basisschool worden vaardigheden geoefend die op het voortgezet onderwijs weinig aandacht meer 
krijgen, en vice versa. Dit terwijl de periode waarin leerlingen overgaan van PO naar VO een zeer 
kwetsbare leeftijd is. Een betere aansluiting tussen beide onderwijstypen is dus gewenst. 
Bijvoorbeeld op didactisch niveau zou het basisonderwijs beter kunnen aansluiten op de 
leerdomeinen Nederlands, Engels en wiskunde.  
 

3. Uitgaan van individuele verschillen in neurale en psychosociale ontwikkeling 
In de literatuurstudie is uitvoerig beschreven hoe de neurale en psychosociale ontwikkeling van 
adolescenten verloopt. Dit biedt verschillende aanknopingspunten voor het onderwijs. Zo kan er in de 
klas meer aandacht besteed worden aan taken waar adolescenten moeite mee hebben, zoals 
planning, structuur en keuzes maken. Tegelijkertijd kan er ook aandacht zijn voor behoeften van 
adolescenten als omgaan met leeftijdgenoten, creativiteit en veiligheid. Ook de verschillen tussen 
jongens en meisjes zou aandacht kunnen krijgen. 
De verwachting is dat wanneer er in het onderwijs meer uitgegaan wordt van de neurale en psycho-
sociale behoeften er op lange termijn minder leer- en schooluitval zal zijn. 
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4. Uitgaan van de interesse van de leerling en hem ruimte bieden om op zijn persoonlijk haalbare 
niveau veilig en uitdagend te functioneren 
Adolescenten hebben de behoefte om gehoord te worden en serieus genomen te worden. Zij willen 
graag inspraak in hun eigen ontwikkeling en ontdekken waar hun talenten liggen. In het onderwijs kan 
hier rekening mee gehouden worden door leerlingen meer invloed te geven in hun eigen leerproces, 
door hen keuzemogelijkheden te bieden of hen te laten experimenteren. Dit zou vervolgens duidelijk 
gekoppeld moeten worden met leerprocessen en het curriculum.  
Er zijn echter ook grote verschillen tussen leerlingen. Om tegemoet te komen aan hun persoonlijke 
ontwikkeling is het belangrijk dat leraren zicht hebben op de verschillende niveaus en hier adequaat 
op in kunnen spelen.  
De verwachting is dat leerlingen hierdoor meer uitgedaagd worden en gemotiveerd zijn om te leren.  

 

3.2.2  Logic models 

Bovenstaande uitgangspunten dienen als basis voor de ontwikkeling van een pedagogisch-didactisch 
concept voor een tienerschool. De uitgangspunten zijn nog erg breed en algemeen. Om het pedagogisch-
didactisch concept praktisch vorm te kunnen geven is het nodig om de uitgangspunten verder te vertalen 
naar praktisch handelen van leraren. 

De volgende stap is daarom het concreter maken van bovengenoemde uitgangspunten door ze te vertalen 
naar middellange en korte termijn doelen en activiteiten van leraren. We beschrijven dit in een zogenaamd 
‘logic model’. Een logic model is een model waarin de (veronderstelde) causale verbanden tussen de 
uitgangspunten en het leraar handelen helder worden. Dit model biedt handvatten voor leraren om 
concreet aan de slag te gaan in de klas met het pedagogisch-didactisch concept en het verder te kunnen 
ontwikkelen. Door gericht aan de doelen te werken in pilots, waaraan een onderzoeksvraag is gekoppeld, 
kan op een systematische wijze onderzocht worden op welke wijze de doelen behaald kunnen worden.  

 

UITGANGSPUNT 1  Het faciliteren van een veilige pedagogische omgeving 

Voorbeelden van middellange termijn doelen Voorbeelden van korte termijndoelen 

1. Ontwikkeling van een veilig 
klasklimaat 

Betere conflicthantering van leerlingen 

2. Ontwikkeling van een positief 
klasklimaat 

Leerlingen en leraren benaderen elkaar positiever 

3. Ontwikkeling van de school tot 
gemeenschap 

Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en voelen zich 
betrokken 

 

UITGANGSPUNT 2  Ononderbroken ontwikkeling op de VO-leerdomeinen vanaf 10 jaar en het 
combineren    van de basisschooldidactiek met de leerdomeinen van het VO 

Voorbeelden van middellange termijn doelen Voorbeelden van korte termijndoelen 

1. Integreren van taal/rekenen in 
onderwijs 

Voorstel voor bijstellen van curriculum en didactiek zodat 
een meer doorgaande lijn mogelijk is. 

2. Combineren van PO/VO didaktiek Leerlingen meer zelf verantwoordelijk maken voor hun 
leren. 

 Meer differentiëren/maatwerk leveren door de docenten 
voor de leerlingen. 

3. Taalontwikkeling vanaf 10 jaar Engels taalonderwijs. 
4. Ontwikkelen abstract/ kritisch 

denken door conceptuele kennis te 
ontwikkelen in een kernconcept 

Ervaring opdoen met een kernconcept. 

 

UITGANGSPUNT 3:  Uitgaan van individuele verschillen in neurale en psychosociale ontwikkeling 

Voorbeelden van middellange termijn doelen Voorbeelden van korte termijndoelen 

1. Aandacht voor individuele verschillen Ervaring opdoen met het beter afstemmen van leerstof 
op verschillende niveaus van leerlingen en verschillende 
behoeftes. 

2. Uitgaan van natuurlijk ritme van 
adolescenten 

 

 



17 
 

UITGANGSPUNT 4:  Uitgaan van de interesse van de leerling en hem ruimte bieden om op zijn 
persoonlijk haalbare niveau veilig en uitdagend te functioneren 

Voorbeelden van middellange termijn doelen Voorbeelden van korte termijndoelen 

1. Bevorderen autonomie van leerlingen Leerlingen krijgen invloed/inspraak in vormgeving 
leerproces. 

2. Uitgaan van interesse en leefwereld van 
leerlingen 

Leerlingen meer  motiveren. 
Aantrekkelijker onderwijs ontwikkelen. 

3. Ruimte geven aan creativiteit van 
jongeren/ talentontwikkeling 

 

 

 

3.2.3  De uitgangspunten van de Tienerschool in 6 P’s 

 

De literatuurstudie geeft zicht op hetgeen het pedagogisch-didactisch concept voor een tienerschool 
aandacht moet schenken, wil ze een toegevoegde waarde hebben aan de verdere emancipatie van de 
leerling in het onderwijs. Om het pedagogisch-didactisch concept praktisch vorm te kunnen geven is het 
nodig om de uitgangspunten verder te vertalen naar praktisch handelen van leraren. Dit is weergegeven in 
het logic model.  

Een andere wijze om de koers van het pedagogisch-didactisch concept richting te geven is het benoemen 
van de uitgangspunten in kernwoorden. De projectleiders hebben samen met betrokkenen zes P’s 
ontwikkeld, die de uitgangspunten van het concept ‘Tienerschool’ op eenvoudige wijze herkenbaar moeten 
maken.  

- Persoonlijk onderwijs op maat. 

Erkent elk talent. 
Er uithalen wat er in zit. 
 

- Prestaties meer rendement door effectiever onderwijs. 

Van een 6 naar een 7 en van een 7 naar een 8. 
Presteren om te groeien. 
 

- Pedagogisch klimaat waar elk kind telt. 

Ik, jij, wij, samen: daar wil je bij horen. 
Gewoon een fijne school waar je je thuis voelt. 
 

- Participatie van leerling, ouders en personeel. 

School maak je samen. 
 

- Professioneel team, dat werkt vanuit de hedendaagse pedagogiek en didactiek. 

Betrokken, kennis van zaken, creatief en natuurlijk een tienerspecialist. 
 

- Presenteren van je persoonlijke ontwikkeling m.b.v. je portfolio. 

Je uiten in een groep is belangrijk. 
Dit ben ik en dit kan ik en dit wil ik leren en dit wil ik worden. 
 
Slogan: 

- De Tienerschool erkent elk talent. 
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3.2.4  De kernkwaliteiten van de Tienerschool 

 

Een laatste bouwsteen in het pedagogisch-didactisch conceptueel kader van de tienerschool is de 
ontwikkeling van de kernkwaliteiten van de Tienerschool. Deze staan in relatie tot de uitgangspunten en 
de 6 P’s en zijn verdeeld over drie deelgebieden. Het betreft de relatie van het kind met zichzelf [1], met de 
ander [2] en met de wereld [3]. De kernkwaliteiten zijn een concretisering van gedrag en onderwijsaanbod. 
In het onderstaande volgt een korte beschrijving van de drie deelgebieden van de kernkwaliteiten. In 
bijlage II is een overzicht opgenomen van de deelindicatoren. 

De kernkwaliteiten en deelindicatoren zijn voorgelegd aan leraren en vormen een onderdeel van het 
uitgevoerde draagvlakonderzoek onder docenten. 

Kernkwaliteit 1: De relatie van het kind met zichzelf 

Bij de eerste kernkwaliteit gaat het erom dat leerlingen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te 
zetten, zodanig dat zij zich competent kunnen voelen. Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen 
voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken. 
Ook worden leerlingen beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. Leerlingen leren reflecteren op 
hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan. 

Praktisch betekent dit dat er op school dialoog aangegaan wordt met leerlingen, dat zij autonomie krijgen, 
zinvol leren, onderzoekend leren en plezier mogen hebben in leren. 

Kernkwaliteit 2: De relatie van het kind met de ander en het andere 

Bij de tweede kernkwaliteit gaat het erom dat kinderen zich ontwikkelen in heterogene groepen en dat zij 
daarbinnen leren samenwerken, hulp geven en ontvangen en reflecteren met andere leerlingen. Ook is het 
belangrijk dat leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen.  

Praktisch betekent dit dat leerlingen niet in leeftijdsgroepen les krijgen, maar in heterogene groepen met 
meerdere leeftijden. Ook dat zij de meerwaarde leren inzien van het samen ontdekkend leren en dat zij 
anderen leren herkennen en respecteren. 

Kernkwaliteit 3: De relatie van het kind met de wereld 

Bij de derde kernkwaliteit staat de relatie met de omgeving centraal. Bijvoorbeeld door leerlingen te 
stimuleren in levensechte situaties te leren, door leerlingen zorg te laten dragen voor de omgeving of door 
leerlingen te leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses. 

Praktisch betekent dit dat levensechte contexten in de omgeving van de school worden aangegrepen om 
te leren, dat er sprake is van toegepast leren en dat er een relatie is met de omgeving. 

 

3.2.5  Conclusie 

Bovenstaande bouwstenen (de uitgangspunten uit de literatuur, de logic models, de 6 P’s en de 
kernkwaliteiten), ontwikkeld binnen dit project, vormen de basis voor het verdere denken over en 
ontwikkelen van de tienerschool. De activiteiten die in het kader van de doelstelling van dit project worden 
opgenomen vinden hun legitimatie in dit hoofdstuk en zullen concreet gekoppeld worden aan het logic 
model. 
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3.3  Behoeftenonderzoek bij ouders 

 

Voorafgaand aan de verdere ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch conceptueel kader is in april 
2011  een behoefteonderzoek uitgevoerd onder ouders (voor de rapportage, zie bijlage I). Dit onderzoek is 
uitgevoerd om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

 Welke problemen ervaren leerlingen bij de overgang van PO naar VO? 

 In hoeverre sluiten de uitgangspunten van de Tienerschool aan bij de verwachtingen en 
behoeften van ouders? 

De opzet van het onderzoek was om ouders en leerlingen van zowel primair als voortgezet onderwijs te 
benaderen voor deelname aan het onderzoek. Echter, in het VO gaven docenten aan de vragenlijst niet te 
willen verspreiden omdat zij het concept nog niet helder genoeg vonden om te verspreiden onder ouders. 
Respondenten en gegevens komen daarom enkel uit PO.  
117 ouders van drie PO-scholen hebben de vragenlijst ingevuld (zie bijlage I voor de vragenlijst). 

Omdat het behoefteonderzoek niet is uitgevoerd in het voortgezet onderwijs, zijn gegevens uit het DUO-
onderwijsonderzoek van 2College Ruiven gebruikt om zicht te krijgen op de beleving van het VO door 
brugklassers (zie www.duo-onderwijsonderzoek.nl). Er is voor deze school gekozen omdat de ouders in de 
toekomst het meest te maken zullen krijgen met de nieuwe school en het pedagogisch-didactisch concept. 

Aangezien de hele rapportage is opgenomen in de bijlagen, beschrijven we hieronder enkel de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit de rapportage. 

 

3.3.1  Conclusies en aanbevelingen 

Uit dit behoefteonderzoek onder ouders met kinderen in het PO blijkt verdeeldheid over de meerwaarde 
van een tienerschool. Sommige ouders vinden het een goed idee, anderen niet.  

Ouders die de meerwaarde van een tienerschool zien, hebben verschillende kenmerken genoemd die zij 
als meerwaarde bestempelen van een eventuele tienerschool: 

1) het versoepelen van de overgang PO/VO;  
2) persoonlijke begeleiding die aansluit bij de behoeften van hun kind; 
3) het ontwikkelen van een veilig en vertrouwd klimaat zodat leerlingen zich op sociaal-emotioneel 

gebied kunnen ontwikkelen.  
 

Dit zijn nog erg brede en algemene kenmerken, maar bieden wel aanknopingspunten voor verdere 
ontwikkeling binnen het project. De aanbeveling is daarom om nader te onderzoeken hoe deze kenmerken 
aansluiten bij de reeds geformuleerde uitgangspunten van het Zwaluwstaartproject en hoe deze concreet 
gemaakt kunnen worden in bijvoorbeeld leraar handelen of projecten/pilots. 

Opvallend is dat lang niet alle ouders de problematiek bij de overgang van PO naar VO herkennen en 
onderschrijven. Zij zien wel dat de overgang spannend is voor leerlingen, maar vinden het vaak ook een 
gezonde overgang voor leerlingen. Een overgang naar meer zelfstandigheid of volwassenheid. Deze 
overgang hoeft volgens sommige ouders niet per se geleidelijk te gaan: alle begin is moeilijk, maar het 
hoort bij de start van een nieuwe fase.  

De veronderstelling in het project Zwaluwstaart – dat leerlingen door de puberteit moeite hebben met de 
overgang van PO naar VO – zou daarom wellicht beter onderbouwd moeten worden. Welke leerlingen 
ondervinden problemen? Welke problemen zijn dat dan? Waar ligt het aan dat zij deze problemen 
ervaren? Wat zijn oplossingen hiervoor en hoe sluit de tienerschool hierbij aan? 

Een ander opvallend resultaat is dat een aantal ouders aangeeft dat de uitgangspunten van de 
tienerschool (de 6 P’s) eigenlijk uitgangspunten zouden moeten zijn van elke school. De uitdaging binnen 
het project Zwaluwstaart is wellicht om hierover na te denken.  

Een aantal vragen zouden hierin centraal kunnen staan:  

- Wat is de noodzaak van een afzonderlijke school voor tieners?  
- Waarom richten we ons op tieners van 10-14 jaar?  
- Wat onderscheid de tienerschool van regulier ‘goed’ onderwijs?  
- Wat is kenmerkend voor onderwijs aan tieners?  
- Wat zijn hun specifieke behoeften, die oudere/jongere leerlingen minder hebben?   

 

http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/
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Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is ten slotte dat ouders behoefte hebben aan 
informatie. 

Informatie over de noodzaak van een tienerschool 

- Is er (wetenschappelijke) onderbouwing voor een tienerschool? 
- Wat is onderscheidend aan een tienerschool?  
- Waarom is het bestaande onderwijs niet voldoende? 
- Wat is de meerwaarde van een tienerschool? 

 

Informatie over het hoe/wat van een tienerschool 

- Hoe ziet een tienerschool eruit? 
- Wat leren leerlingen op een tienerschool? Hoe leren ze dat? 
- Voor wie is een tienerschool? 
- Hoe verlopen de overgangen PO  Tienerschool  Regulier VO? 
- Wat is het eindniveau van de tienerschool? 

 

In aanvulling op de ouders, geven PO-Leerlingen aan dat zij denken dat de ‘nieuwigheid’ van VO het 
leukst zal zijn: nieuwe leraren, nieuwe vakken, nieuwe vrienden. Zij denken dat het minst leuk aan het VO 
het huiswerk, de strenge leraren en het wisselen van lokaal is. Wellicht dat een kennismaking/uitwisseling 
met het VO  het beeld van het VO realistischer kan maken. Hiervoor is al een aanzet gedaan in de 1e en 
2e pilot binnen het project, waarin een aantal lessen aan PO-leerlingen zijn verzorgd. Deze uitwisseling en 
samenwerking zou eventueel uitgebreid kunnen worden met andere vakken en leraren, of met een 
uitwisseling tussen leerlingen. 

Tevens geven leerlingen aan dat zij het denken leuk te vinden om samen met vrienden uit de buurt te 
moeten fietsen naar school, de pauzes en veel lesuitval. Kortom, in het VO denken leerlingen meer 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te ervaren. Hier zou in de pilots meer aandacht voor kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld door leerlingen in groep 7 en 8 verantwoordelijkheid te leren dragen voor (sociale) taken in de 
klas of door hen meer zelfstandig te laten werken (alleen of in groepjes) of hen te leren om zelfstandig hun 
werk en de inhoud ervan te plannen. 

De resultaten van deze rapportage zijn besproken met de projectleiders en klankbordgroep. De 
betrokkenen trokken hier de conclusie uit dat er in elk geval voor het primair onderwijs voldoende 
draagvlak is voor een tienerschool. Dit is aanleiding om verder door te ontwikkelen aan een tienerschool 
(door middel van pilots) om zodoende meer kennis te krijgen en informatie te verzamelen over de 
uitgangspunten en principes van een tienerschool. Deze kennis kan daarna gericht overgedragen worden 
aan ouders en andere doelgroepen om hen meer beelden te geven over de meerwaarde en principes van 
een tienerschool.   

 

  



21 
 

3.4   Draagvlakonderzoek bij leraren PO en VO 

 

3.4.1   Inleiding en onderzoeksvragen 
 

Naast het onderzoeken van het draagvlak onder ouders is er ook een onderzoek uitgevoerd naar het 
draagvlak voor de uitgangspunten van de tienerschool onder leraren. Gaandeweg het project bleek 
namelijk dat het draagvlak onder leraren  - met name in het VO – gering leek. Dit is de aanleiding geweest 
om een aantal acties te ondernemen die erop gericht waren om het draagvlak en de betrokkenheid van 
leraren in PO en VO inzichtelijk te maken en te vergroten. 
 
Er zijn twee acties ondernomen:  
1.  Het afnemen van een vragenlijstonderzoek om zicht te krijgen op het belang dat leraren hechten aan 

de uitgangspunten van de Tienerschool. 
2.  Het organiseren van een inspiratiebijeenkomst, waarin de onderzoeksresultaten teruggekoppeld zijn 

en er uitgewisseld is over de uitgangspunten van de Tienerschool. 
 
Door middel van deze acties worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord: 
1.  Hoe groot belang hechten leraren van 2College en Tangent aan de kernkwaliteiten van de 

Tienerschool? 
2.  Wat hebben kinderen tussen 10 en 14 jaar nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen aldus 

leraren van 2College en Tangent? 
 
3.4.2  Aanpak 

Om het belang en de wenselijkheid van de kernkwaliteiten Tienerschool te meten zijn de items gekoppeld 
aan een vijfpuntschaal. Aan leraren van 2College en Tangent is gevraagd deze items te scoren.  
De vijfpuntschaal is onderverdeeld in:  

1. dat vind ik niet belangrijk 

2. dat vind ik soms belangrijk 

3. dat vind ik belangrijk 

4. dat vind ik vaak belangrijk 

5. dat vind ik heel belangrijk. 

Als bron is er gebruik gemaakt van de kernkwaliteiten  die geformuleerd zijn voor het  Jenaplan-onderwijs. 
Deze kernkwaliteiten zijn herschreven op basis van de uitgangspunten van de Tienerschool. Het betreft 
drie aandachtsgebieden waarvoor meerdere sub-schalen zijn beschreven (zie de bijlage II). De vragenlijst 
heeft 66 items en geeft een verdere concretisering weer van de kwaliteit die nagestreefd wordt op een 
Tienerschool. 
 
De aandachtgebieden  zijn: 
- De ontwikkeling van het ik  (4 subschalen); 
- De relatie met de ander   (3 subschalen); 
- De relatie met de wereld   (4 subschalen). 
 
De vragenlijsten zijn verspreid door beide projectleiders. Gegevens zijn verwerkt in Excel. 
 
3.4.3  Respondenten 
 

Aan alle leraren van Tangent en 2College is gevraagd om de vragenlijst in te vullen. 35 Leraren van 
Stichting Tangent en 16 leraren van 2College hebben gereageerd. Ook hebben 15 directieleden de lijst 
ingevuld. 
 
3.4.3  Resultaten 
 

Voor een beschrijving van de resultaten verwijzen we naar de rapportage in bijlage II. 
 
3.4.4  Conclusies 
 

Hebben de vragenlijst en de inspiratiebijeenkomst het draagvlak onder leraren vergroot? Dit is niet 
helemaal zeker, maar het lijkt erop dat met name de inspiratiebijeenkomst leraren wel in beweging heeft 
gezet. Leraren hebben nagedacht over de elementen van de Tienerschool, hebben uitgewisseld over wat 
volgens hen van belang is en de positieve sfeer heeft hopelijk iets in gang gezet.  
Hieronder worden de vraagstellingen – die voorafgaand aan dit onderzoek zijn geformuleerd – 
beantwoord. 
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1. Hoe groot belang hechten leraren van 2College en Tangent aan de kernkwaliteiten van de 
Tienerschool? 
De vragenlijst Kernkwaliteiten is ingevuld door 35 leraren in PO, 16 leraren in VO en 15 directieleden.  
Het draagvlak voor de kernkwaliteiten zoals geformuleerd in de vragenlijst lijkt vrij hoog onder de 
respondenten. Het draagvlak voor het werken in heterogene groepen en het reflecteren met leerlingen lijkt 
het laagst. Draagvlak voor het leren samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor regels en 
afspraken lijkt het hoogst. 
Ook valt op dat leraren in PO en directieleden de kernkwaliteiten hoger beoordelen dan leraren in VO. De 
ervaringen van de projectleiders worden hiermee bevestigd: het draagvlak voor de kernkwaliteiten lijkt 
hoger bij Tangent dan 2College.  
 
2. Wat hebben kinderen tussen 10 en 14 jaar nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen aldus leraren 
van 2College en Tangent? 

In een eerste inspiratiebijeenkomst hebben 26 leraren van Tangent en 3 leraren van 2College uitgewisseld 
over de behoeften van tieners en hoe dit eruit zou kunnen zien in de Tienerschool. 
Hieruit kwamen de volgende onderwerpen naar voren: 
1. Een school voor 4 tot 16-jarigen, of 0 tot 16-jarigen is wellicht geschikter dan een school voor 10 tot 

14-jarigen. 
2. Geef leerlingen verantwoordelijkheid, maar biedt hen ook structuur. 
3. Laat leerlingen participeren in de Tienerschool en in hun eigen leerproces. 
4.  Maak gebruik van de verschillen tussen jongens en meisjes. 
5. Laat leerlingen betekenisvol leren in context. 
6. Betrek ouders en wees helder naar ouders over de uitgangspunten van de Tienerschool. 
7. Samenwerking en uitwisseling met anderen (zoals andere leraren, andere tienerscholen of andere 

vernieuwende onderwijsconcepten). 
 
 
3.4.5  Aanbevelingen 
 
Aanbeveling 1:  Vergroot het draagvlak onder VO-leraren 

- Voortzetting inspiratiebijeenkomsten: betekenisvolle inhoud + uitwisseling + verdieping; 
- Reacties bevestigen dat er een positieve sfeer was op de inspiratiebijeenkomst. De opkomst was 

vrij hoog op basis van vrijwilligheid. Hoewel de opkomst nu nog voornamelijk bestond uit leraren 
van Tangent is de verwachting dat, wanneer de bijeenkomsten bij 2College zullen plaatsvinden 
en positieve ervaringen doorverteld worden, de opkomst vanuit 2College hoger zal worden;  

- Toekomstige inspiratiebijeenkomsten vooral inhoudelijk maken: veel verdieping en uitwisseling;  
- Blijf vooral docenten VO betrekken bij ontwikkelingen in de Tienerschool. 

 
Aanbeveling 2:  Laat leraren ervaring opdoen met belangrijke uitgangspunten van de Tienerschool 

- Zet in op professionalisering op de kernkwaliteiten die door projectleiders van groot belang zijn, 
maar door leraren van minder belang worden geacht. Maak leraren hier enthousiast voor en laat 
hen hiermee ervaringen opdoen; 

- Wees helder over gewenst leraar gedrag en over leraar competenties binnen de  tienerschool. 
 
Aanbeveling 3:  Denk na over leeftijdscategorie 

- Maak helder waarom je voor deze leeftijdsgroep kiest: 10-14. Waarom niet 0-16 of 4-16?  
- Deze vraag leeft bij leraren en ouders. 

 
3.4.6  Consequenties en borging 
 

De eerste inspiratiebijeenkomst laat zien dat elkaar ontmoeten en met elkaar op inhoud bevragen helpt om 
het draagvlak voor de Tienerschool te vergroten. Deze werkvorm wordt daarom binnen dit project 
meerdere keren herhaald. Tevens ondersteunt het presenteren van de uitkomsten in 
directievergaderingen in het vergroten van het draagvlak. 
In een directievergadering binnen het PO wordt opgemerkt dat eigenaarschap en directe uitvoerbaarheid 
op de eigen locatie van invloed is op deelname aan de deelprojecten. 
De tweede aanbeveling heeft betrekking op de professionalisering van de projectleiders en is gericht op 
het methodologisch handelen. Door gericht te onderzoeken is er meer focus op de pilots en daaraan 
gekoppelde onderzoeksvragen. De kennis en vaardigheden tot methodologisch handelen bij de 
projectleiders is vergroot. Even als de noodzaak tot systematisch werken aan pilots. Het vooraf 
verhelderen van gewenst leerkrachtgedrag en verwachte opbrengsten ondersteunen het 
onderzoeksproces. 
In de stuurgroep is gesproken over de vraagstelling waarom er gekozen wordt voor de leeftijdsgroep 10-14 
in plaats van 0-16 of 4-16 of 10-16. Dit heeft te maken met de profielen die gekozen worden na het tweede 
jaar VO en de daarmee samenhangende realiseerbaarheid van het concept. 
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4.   INTERMEZZO 

 

 

Bij aanvraag van dit project in april 2010 is een heldere projectstructuur geformeerd bestaande uit een 
stuurgroep (de beide initiatiefnemers uit PO en VO), interne projectleiders PO en VO, tijdelijke 
werkgroepen, een resonansgroep, docenten, leerlingen en ouders. 

KPC Groep levert onderzoeksexpertise en begeleidt en monitort het project. 

De context van deze projectopzet staat in het perspectief van een intensieve samenwerking naar een 
gemeenschappelijk te bereiken doel: het daadwerkelijk realiseren van een tienerschool 10-14. 

De initiatiefnemers van PO (Tangent) en VO (2College) hebben in maart 2010 de intentie om als vervolg 
op de initiatieffase van het project Zwaluwstaart de ontwerpfase in te gaan.  

De uitkomst van dat traject leidt in juni 2011 tot een definitief go/no go besluit  om tot samenwerking te 
komen voor een school van 10 tot 14 als onderdeel van een nieuwe school van 2 tot 14 in de nieuwe wijk 
Overhoeken. 

Door de economische crisis valt in 2011 het besluit van de gemeente dat de bouw van de nieuwe wijk 
Overhoeken niet doorgaat en daarmee dus ook een nieuwe school, inclusief tienerschool, fysiek, op de 
middellange termijn, geen perspectief meer is. Dit gegeven en daarnaast ingrijpende wisselingen en 
discontinuïteit in projectleiding en stuurgroep  hebben ernstige consequenties voor het  SLOA vrijval 
project Zwaluwstaart in al zijn dimensies. Na een intermezzo en hernieuwde focus op de uiteindelijk 
waardevol bevonden inhoudelijke doelstellingen van het project worden pilots herijkt en opnieuw op de rit 
gezet. De hernieuwde projectinvulling werd geaccordeerd door de VO-Raad. 
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5.    AANPAK VAN HET ONDERZOEK 

 

 

5.1   De ontwikkeling van pilots 

De logic models uit het pedagogisch-didactisch conceptueel kader zijn de basis geweest om pilots te 
ontwikkelen. In samenspraak met de projectleiders zijn in een periode van twee jaar verschillende pilots 
uitgevoerd.  

Een pilot is een kort project dat systematisch wordt uitgevoerd en gemonitord op basis van 
onderzoeksvragen. Het is de bedoeling dat degenen die de pilot uitvoeren ook betrokken zijn bij de 
ontwikkeling ervan. 

Hieronder wordt schematisch weergegeven welke pilots zijn uitgevoerd met welke onderzoeksvragen en 
bij welk uitgangspunt de pilot aansluit. 

 
UITGANGSPUNT 
TIENERSCHOOL 

 
MIDDELLANGE OF 
KORTE 
TERMIJNDOEL 

 
Naam pilot  
(uitgevoerd in PO 
en/of VO) 

 
Onderzoeksvraag 

Het faciliteren van 
een veilige 
pedagogische 
omgeving 

Ontwikkeling van een 
positief klasklimaat 
 
Ontwikkeling van de 
school tot 
gemeenschap 

Groepsvorming  
(PO en VO) 

Hoe wordt het 
klasklimaat ervaren 
in PO en VO en wat 
kunnen leraren doen 
om het klimaat 
positief te 
beïnvloeden? 

Ononderbroken 
ontwikkeling op de 
VO-leerdomeinen 
vanaf 10 jaar en het 
combineren van de 
basisschooldidactiek 
met de leerdomeinen 
van het VO 

Verbinden van PO en 
VO-didactiek 

Onderzoekend leren 
leren (PO en VO) 

Hoe kan in het 
leergebied Mens en 
Natuur aangesloten 
worden bij het 
niveau van 
leerlingen uit groep 8 
wanneer zij 
doorstromen naar 
het VO?  

 Verbinden van PO en 
VO-didactiek 

Spelling  
(PO en VO) 

Hoe kan beter 
overgedragen en 
uitgewisseld worden 
over spellings-
didactiek tussen PO 
en VO? 

 Verbinden van PO en 
VO-didactiek 
 
Aansluiten bij de 
belevingswereld van 
leerlingen 

Vakkenintegratie  
(VO) 

Op welke wijze 
kunnen docenten 
van de onderbouw 
VO de leerlijn Mens 
en Natuur 
vormgeven zodat er 
optimale integratie 
van vakken 
plaatsvindt? 

Uitgaan van de 
interesse van de 
leerling en hem 
ruimte bieden om op 
zijn persoonlijk 
haalbare niveau 
veilig en uitdagend 
te functioneren 

Professionalisering 
van leraren op het 
gebied van ICT zodat 
zij beter kunnen 
aansluiten bij de 
interesse van 
leerlingen 

Tablets  
(VO) 

Op welke wijze 
kunnen leraren, door 
middel van 
praktijkonderzoek, 
hun eigen lespraktijk 
vormgeven op ICT-
technisch, maar met 
name op 
pedagogisch en 
didactisch gebied? 

 Gebruikmaken van 
de interesse van 
leerlingen om de 
betrokkenheid van 
leerlingen te 
vergroten 

Levensecht leren: 
Lego League  
(PO) 
 
 

Leidt deelname aan 
Lego League tot 
verhoogde 
betrokkenheid bij 
leerlingen en welke 
talentontwikkeling is 
hiermee mogelijk? 
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 Gebruikmaken van 
de directe leefwereld 
van leerlingen om 
aandacht te 
besteden aan 
burgerschapsvorming 
en het stimuleren van 
een onderzoekende 
houding 

Levensecht leren: 
Welkom in mijn Wijk  
(VO) 

Leidt het deelnemen 
aan ‘Welkom in mijn 
wijk’ tot vorming van 
burgerschap en 
begrip voor de 
noodzaak van 
duurzaamheid? 
Maakt de aanpak 
van het project dat 
leerling een 
onderzoekende 
houding 
ontwikkelen? 
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5.2  Uitvoering en evaluatie van pilots 

 

In eerste instantie was het de bedoeling dat er een aantal vaste projectgroepen samengesteld zouden 
worden, bestaande uit PO- en VO-leraren. Deze groepen zouden op een systematische wijze de pilots 
ontwikkelen, uitvoeren en gezamenlijk evalueren. Hiervoor zouden leergemeenschappen ingericht worden, 
waarin samengewerkt kan worden aan een collectieve ambitie en waar ervaringen gedeeld kunnen 
worden.  

Dit idee blijkt niet haalbaar te zijn geweest. Het draagvlak binnen beide organisaties was nog te gering. Dit 
wordt met name veroorzaakt doordat de consequenties voor scholen (door de bestuurders) niet voldoende 
inzichtelijk waren gemaakt voor aanvang van de start van het project. Hierdoor hebben directies van 
deelnemende locaties niet de organisatorische opdracht vooraf ingevuld, maar teruggelegd bij de 
projectgroep. Daarom is ervoor gekozen om per pilot leraren te benaderen die geïnteresseerd en intrinsiek 
gemotiveerd waren om mee te doen. Dit heeft geresulteerd in wisselende projectgroepen, die wel 
overlegmomenten hadden, maar die niet ingericht hebben volgens principes van collectief leren. Dit 
betekent dat per pilot de hoeveelheid betrokkenen en de systematiek van de pilot kan verschillen.   

Om de systematiek in het project wel te waarborgen, zijn hieronder de pilotbeschrijvingen steeds op 
dezelfde onderzoekmatige wijze beschreven. Een inleiding met de vraagstelling, koppeling naar het logic 
model, een beschrijving van de aanpak, het aantal respondenten, de resultaten, conclusies en 
aanbevelingen voor borging.  

Omdat de pilots verschillen in opzet en aanpak, wordt de specifieke methodologie van de pilot, de 
resultaten en de consequenties afzonderlijk gepresenteerd in de pilotbeschrijvingen hieronder.  
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6.    RESULTATEN 

 

 

6.1   PILOT 1: GROEPSVORMING 

 

Aanleiding 

Kinderen van alle leeftijden, maar in het bijzonder in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, hebben behoefte aan 
veiligheid om daarbinnen te kunnen experimenteren. Voor het onderwijs betekent dat een veilig 
schoolklimaat een noodzakelijke voorwaarde is voor succesvol leren. 
De klas is de thuisbasis voor leerlingen en het begeleiden van de klas tot een positieve groep die 
betrokken is op elkaar is nodig als basis voor de rest van het schooljaar (of meerdere jaren). Hoe kun je 
dat doen? Wat is daarvoor nodig? En wat gebeurt er al in de scholen om groepsvorming te ondersteunen? 
Voorbeelden zijn peermediatie of groepsgesprekken met leerlingen. 

Deze pilot sluit aan bij uitgangspunt 1: ‘Het faciliteren van een veilige pedagogische omgeving’. Doel van 
deze pilot is zicht te krijgen op de mate van veiligheid en openheid in de klassen in PO en VO en samen 
met leraren na te denken over hoe zij een veilig en open pedagogisch klasklimaat kunnen faciliteren. 

Vraagstelling 

Hoe wordt het klasklimaat ervaren in PO en VO en wat kunnen leraren doen om het klimaat positief te 
beïnvloeden? 

Aanpak  

In alle klassen in PO en VO wordt de ‘Klasklimaatvragenlijst’ (Verhoeven, 2012) ingevuld door leerlingen 
en leraren. Deze vragenlijst meet het sociaal-emotionele klasklimaat en de mate van inspraak die 
leerlingen krijgen in de klas. Om zicht te krijgen op eventuele verandering in het klasklimaat wordt de 
vragenlijst twee maal afgenomen: in oktober 2012 en in maart 2013. 

De resultaten van het onderzoek worden op 29 januari 2013 gedeeld met alle betrokken leraren in een 
bijeenkomst die inspiratieavond  wordt genoemd. Gezamenlijk wordt dan nagedacht over de 
consequenties van de resultaten en wat leraren zelf kunnen doen om het klasklimaat positief te 
beïnvloeden.  

Proces 

Alle leraren en leerlingen van de bovenbouw PO (drie scholen in Berkel-Enschot) en de onderbouw VO 
van 2College Wandelbos hebben deelgenomen aan dit onderzoek.  

De vragenlijsten zijn door de leerlingen en de leraren online ingevuld. Bij het invullen is opvallend dat de 
leraren van het VO de lijst één keer hebben ingevuld voor beide leerjaren en met name hebben ingevuld 
bij één groep. Dit geeft een vertekend beeld als het gaat om de interpretatie van de scores. Bij het PO bij 
een groep wel de leerkracht het ingevuld, maar niet de leerlingen. Hierdoor kan er geen vergelijking 
gemaakt worden waardoor deze score niet bruikbaar is.  

Resultaten 

De resultaten van de klasklimaatvragenlijst zijn terug te vinden in de rapportage (zie bijlage III). Deze 
rapportage wordt definitief wanneer ook de gegevens van de tweede meting er in zijn verwerkt. 

De meest opvallende zaken zijn: 

- Bij alle scholen scoren zowel de leerlingen als de leraren op de deelgebieden boven de 3.0, de 
minimale grens. 

- In het PO wordt door leerkrachten de inspraak verwachting van leerlingen hoger gescoord dan 
door de leerlingen zelf. Bij het VO is dat precies andersom. 

- In het PO en VO wordt door leraren het sociaal-emotioneel klimaat lager gescoord dan door de 
leerlingen. Uitzondering hierop is één bovenbouw groep in het PO. 

- Er is een duidelijk verschil waarneembaar als het gaat om inspraak van de leerlingen tussen de 
drie scholen voor PO. De leerlingen van Jenaplanschool Rennevoirt scoren daar hoger op dan 
van de andere twee scholen. 
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De resultaten zijn besproken tijdens de inspiratieavond die plaats vond op 29 januari 2013 (een verslag 
van deze kennisdelingsbijeenkomst is te vinden in bijlage IV). Deze avond is bedoeld voor 
bovenbouwleraren uit primair onderwijs en onderbouwleraren uit voortgezet onderwijs. Uit het PO hebben 
14 personen van verschillende scholen deelgenomen aan de bijeenkomst. Vanuit het VO hebben er 3 
personen deelgenomen.  

Door de resultaten terug te koppelen en gezamenlijk na te denken over dit deelthema is er een reflectie op 
gang gebracht ten aanzien van het eigen handelen en dat van anderen. De vragen die gesteld zijn waren:  

- Welke rol heb je als leraar om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten?  
- Hoe kun je daar morgen al vorm aan geven?  

Antwoord op de vraagstelling 

De vraagstelling “Hoe wordt het klasklimaat ervaren in PO en VO en wat kunnen leraren doen om het 
klimaat positief te beïnvloeden?”  kan deels worden beantwoord. 

Wel geeft de eerste ronde een beeld hoe het klasklimaat in PO en VO wordt ervaren. Dit geldt zowel door 
leerlingen als door leerkrachten en de verschillen tussen beide. De vragenlijst geeft geen beeld hoe 
klasklimaat kan worden beïnvloed. Wel zorgt de vragenlijst er voor dat de scholen met elkaar spreken over 
pedagogische verschillen en daarmee de schoolcultuur en wat dit betekent voor de inspraakcultuur op een 
school. 

Consequenties  

De scholen hebben individuele consequenties getrokken uit het onderzoek. Met name het in gesprek gaan 
met de leerlingen is een onderdeel.  

Consequenties PO  

Tijdens een gezamenlijke studiedag tussen de drie scholen van PO is er gesproken over het gericht 
verbeteren van het zelfstandig werken in de groep en de mogelijkheid om de lesstof zelf te plannen via 
een weekplanner. Verder is er op één van de drie PO scholen scholing ingezet m.b.t. het evalueren van 
werkmomenten, zodat leerlingen mede sturing gaan geven aan de werkprocessen in de klas. 

Consequenties VO  

Op één van de deelnemende VO-scholen wordt er wekelijks overlegd tussen de teamleider en mentoren 
van het onderbouwteam c.q. de eerste- en tweede leerjaren. De resultaten van de eerste meting van het 
klassenklimaat zijn besproken en over het algemeen gunstig ontvangen. Natuurlijk is er altijd ruimte voor 
verbetering. De mentoren nemen deze informatie mee in hun begeleidingstaak en communicatie met de 
vakdocenten. Iedere dag begint de mentor met een half uur begeleiding. Zo kunnen dit soort zaken ook de 
nodige aandacht krijgen. 
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6.2   PILOT 2:  Onderzoekend leren leren 

 

Aanleiding 

In het voorjaar van 2011 zijn er twee pilots uitgevoerd die als doel hadden om de aansluiting tussen PO en 
VO te stimuleren en zodoende een doorgaande lijn te creëren.  
Geschikte manieren hiervoor zijn  - op grond van intern onderzoek  -  meer samenwerking tussen PO en 
VO-leraren en het gebruik maken van elkaars faciliteiten (ruimtes, mogelijkheden etc). Deze 
samenwerking kan gestimuleerd worden door ontmoeting tussen PO en VO-leraren, door bij elkaar op 
bezoek te gaan, lessen uit te wisselen en te verzorgen en meer zicht te krijgen op elkaars onderwijs en het 
niveau van leerlingen. 

Vraagstelling 

Hoe kan in het leergebied Mens en Natuur aangesloten worden bij het niveau van leerlingen uit groep 8 
wanneer zij doorstromen naar het VO? 

Betrokkenen 

Eén leraar voortgezet onderwijs, vier leraren primair onderwijs, alle leerlingen uit de bovenbouw primair 
onderwijs. 

Methode 

Een VO-leraar Mens en Natuur voert twee lessen uit (pilot A en pilot B). In pilot A ontvangt hij leerlingen uit 
bovenbouw PO in zijn eigen lokaal in het voortgezet onderwijs en voert daar een les uit. In pilot B bezoekt 
de leraar het primair onderwijs en voert daar in elke bovenbouwklas een les uit met als thema ‘onderzoek 
doen’.  
Na afloop van elke pilot is er geëvalueerd door de onderzoeker van KPC Groep in een open interview met 
de betrokken VO-leraar, PO-leraren en projectleider. 

Uitvoering van de pilot 

Pilot A: één VO-leraar Mens en Natuur van een nabij gelegen school ontvangt 10 leerlingen uit bovenbouw 
PO om in het voortgezet onderwijs een les te komen volgen. De les duurde 2 uur waarin 10 PO-leerlingen 
kennis hebben gemaakt met kledingstoffen en een aantal proefjes hebben gedaan. Deze les voert de 
leraar normaal gesproken ook uit met VO-leerlingen, maar gezien de tijd was de les voor PO-leerlingen 
wat ingekort. De les startte met een woordweb. De les was een echte DOE-les, zoals de leraar gewend is 
te geven. Leerlingen hebben proefondervindelijk gewerkt. Dit kun je authentiek of onderzoekend leren 
noemen. Een beschrijving van deze les is te vinden in bijlage V. 

Pilot B: dezelfde leraar Mens en Natuur bezoekt de PO-school om daar een les uit te voeren. De les heet 
‘Wetenschappelijk onderzoek doen’ 4x uitgevoerd in 4 bovenbouwgroepen (stamgroepen 6-7-8). Hierbij 
waren de betrokken PO-leraren aanwezig. De les was een basis les om een onderzoekende houding van 
leerlingen te stimuleren. Het doel was om de attitude van leerlingen richting onderzoek te ontwikkelen. Hij 
deed een beroep op de nieuwsgierigheid en observaties van leerlingen, en van daaruit werd een 
systematisch onderzoek opgezet en uitgevoerd. Een beschrijving van de verschillende stappen van 
onderzoek is te vinden in bijlage VI. 

Evaluatie Pilot A (gesprek VO-leraar, projectleider en onderzoeker)  

Het verslag van het evaluatieverslag is te vinden in bijlage VII. 

Verschillen tussen leraren 

Het viel de leraar op dat er veel individuele verschillen zijn tussen leerlingen. Het ene groepje ging meteen 
aan de slag zonder het stappenplan eerst te bestuderen, en andere groepjes gingen zich eerst 
voorbereiden en daarna aan de slag. 

Het viel hem ook op dat de leerlingen over het algemeen rustig werkten en structurerend te werk gingen. 
Over het algemeen hebben ze de opdracht stap voor stap uitgevoerd.  

Deze leraar voert over het algemeen zijn lessen verschillend uit: de ene keer biedt hij veel structuur en 
geeft hij precies aan wat het doel is en hoe dit bereikt moet worden, de andere keer laat hij ze meer vrij, 
maar biedt wel kaders door bijvoorbeeld alleen het doel aan te geven, waarbinnen leerlingen meer ruimte 
krijgen voor creativiteit. 
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Verschillen tussen PO en VO-didactiek 

In het gesprek zijn een aantal verschillen tussen PO en VO-didactiek ter sprake gekomen, die aanleiding 
kunnen zijn voor het ontwikkelen van toekomstige pilots. Het belangrijkste verschil dat besproken is, is de 
‘verbaliserende’ manier van lesgeven in het PO versus de proefondervindelijke methoden in het VO. Deze 
onderzoekmatige manier van lesgeven gebeurt in VO veel meer, aldus de betrokkenen. Het is een meer 
onderzoekmatige, authentieke, manier van lesgeven, waarbij in stappenplannen gewerkt wordt naar een 
bepaald doel. Eerste hypothese opstellen, daarna proef uitvoeren en vervolgens evalueren.  
Een mogelijke verklaring – aldus de projectleider en leraar – voor deze verschillende didactieken is dat in 
PO minder faciliteiten aanwezig zijn, en leerkrachten minder inzicht en/of tijd hebben om dit soort lessen 
voor te bereiden en uit te voeren, doordat zij niet een gespecialiseerde docent zijn die hier specifieke 
kennis van heeft. 

Consequenties voor toekomstige pilots 

- Mick gaf aan dat in deze les leerlingen rustig en planmatig hebben gewerkt. Dit wijst er wellicht op dat er 
een goede balans was tussen structuur (duidelijkheid over doelen en werkwijzen) en autonomie. In een 
toekomstige pilot zou hier meer aandacht voor kunnen zijn,  b.v. door uit te proberen hoe deze structuur en 
autonomie precies vorm krijgt en wat hier het effect van is op leerlingen. 

- Om de doorgaande leerlijn steviger te maken zou in een toekomstige pilot door PO en VO-leraren 
gezamenlijk één of meerdere lessen voorbereid en/of gegeven kunnen worden, waarbij in PO 
voorbereidende lessen gegeven worden waar daarna in VO-setting op voortgeborduurd wordt.  

- Ook het onderzoekmatig werken van leraren komt aan de orde. Om de pilots binnen Zwaluwstaart goed 
te kunnen beschrijven is het belangrijk dat de doelen en verwachtingen duidelijk verwoord worden door 
leraren, en dat hier een onderzoeksvraag aan gekoppeld wordt die na afloop van de pilot door een leraar 
beantwoord kan worden en waaruit verdere aanbevelingen voor toekomstige pilots bestaan (dit is eigenlijk 
een onderzoekmatige manier van werken door leraren). 

Evaluatie van Pilot B (gesprek VO-leraar, drie PO-leraren en onderzoeker) 

Onderzoekend leren kost tijd 

De vier lessen verliepen over het algemeen goed. De VO-leraar heeft in elke groep de hele les kunnen 
uitvoeren. In de eerste groep moest hij nog zoeken naar de juiste aansluiting bij het niveau van de 
leerlingen. Wat kunnen ze al (b.v. gemiddelde uitrekenen), wat is een juiste balans tussen instructie en 
zelfstandige uitvoering? In de tweede en volgende lessen had hij meer zicht op de verschillende niveaus. 
De leraar geeft aan dat het inslijten van deze manier van werken wel nodig is om attitude te veranderen 
(het is dus meer een lange termijn doel). Dat lukt niet met één les. Een korte termijndoel is dat leerlingen 
kennis hebben van verschillende termen rondom onderzoek en een simpel onderzoek kunnen uitvoeren. 

Aansluiten bij niveau van leerlingen 

Leerlingen reageerden over het algemeen enthousiast op de les. Dit enthousiasme is ook afhankelijk van 
de leraar zelf, zo zegt een PO-leraar. Mick stelde duidelijke doelen, heldere grenzen en gebruikte humor. 
Dat is ook bevorderlijk voor het enthousiasme/motivatie. Het viel Mick ook op hoe gemotiveerd de 
leerlingen aan de slag gingen. Dit is niet altijd het geval in zijn eigen klas. Er gebeurt iets in de 
zomervakantie met kinderen die van PO naar VO gaan. Na de zomer vinden leerlingen school ineens 
minder interessant. De vraag is of deze houding te wijten is aan de beginnende puberteit. 

De les sloot aan bij het niveau van de leerlingen van groep 6 t/m 8, volgens de PO-leerkrachten. Ze 
hebben alles waarschijnlijk begrepen, maar het formuleren van een nieuwe onderzoeksvraag op basis van 
deze les was nog lastig, bleek aan het einde van de les toen ze op zoek gingen naar een nieuwe 
onderzoeksvraag om onderzoek te doen. Volgens de VO-leraar is dit ook de moeilijkste stap in onderzoek. 
Dit kost wat tijd (leerlingen moeten eerst goed observeren en daarna pas een onderzoeksvraag 
bedenken).  

Verschillen tussen leerlingen 

Het viel Mick op dat er grote verschillen tussen leerlingen waren, zowel qua leeftijd als niveau. Leerlingen 
gingen over het algemeen enthousiast aan de slag met het experiment, dat is een verschil met sommige 
leerlingen van 2College Ruiven, die soms een lager niveau hebben. De jongere leerlingen (groep 6) 
konden over het algemeen goed meekomen, maar hebben wellicht niet alles begrepen. De leraren zagen 
geen verschillen tussen jongens en meisjes. 

Overeenkomsten in leerkrachthandelen 

Leraren uit PO vinden de werkwijze van de VO-leraar niet veel verschillen van hun eigen manier van 
lesgeven. De structuur van de les is grotendeels hetzelfde als die van henzelf in bepaalde lessen: 
Klassikaal uitleg geven, groepjes vormen, iets nieuws ervaren, reflectie. 
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Verschillen in leerkrachthandelen 

Leraren denken dat leerlingen het wel als ‘anders’ hebben ervaren, omdat ze vooral dingen hebben 
gedaan/uitgevoerd/ervaren (experimenteren), en minder vanuit tekst en papier hebben gewerkt. Zij geven 
aan dat dat een verschil is tussen PO en VO; dat er in PO meer tekstueel en minder ervaringsgericht 
gewerkt wordt. Nadruk op taal/tekst en onderzoekend leren hoeven elkaar niet uit te sluiten. Bij het 
beschrijven van de resultaten/conclusie kan ook aandacht zijn voor taalgebruik. 

Een ander verschil was dat in de gangbare PO-didactiek er soms ook minder uitgegaan wordt van de 
nieuwsgierigheid van leerlingen en hun eigen observaties, maar dat meer gewerkt wordt vanuit een 
methode of ander vooropgezet plan. De VO-leraar werkte wel vanuit de nieuwsgierigheid en ideeën van 
leerlingen. In het aankomende PO-project rondom Mens en Natuur wordt er ook meer gewerkt vanuit deze 
invalshoek. Leerlingen mogen dan ook zelf kiezen voor een onderwerp/onderzoeksvraag.  

Het feit dat bij 2College Ruiven meer faciliteiten en mogelijkheden zijn (zoals ruimte, materialen) is volgens 
de VO-leraar geen belemmering om dit soort onderzoeklessen te doen. Je hebt niet altijd veel nodig om 
een onderzoekje uit te voeren.  

 

Consequenties voor Zwaluwstaart 

 

Mogelijkheden voor inbedding van onderzoekend leren in PO-didaktiek 

-  gebruik dezelfde structuur (dit gebeurt al in het thematisch werken): 

 Introductie van een onderwerp 

 Onderzoeksvragen maken/ Vragen stellen 

 Deelvragen maken 

 Ervaringen opdoen / Experimenteren  

 Ervaringen en resultaten opschrijven 

 Presenteren 

-  dit hoeft niet alleen in wereldoriëntatie gebeuren, maar kan eventueel ook doorgevoerd worden naar 
andere vakken (zoals taal/rekenen). Dit is vergelijkbaar met doelgericht werken. 

-  Dezelfde terminologie gebruiken als in VO (zoals Experiment, Onderzoeksvraag, Observeren, 
Conclusie) in het maken van een werkstuk of ander project. 

-  Vanuit de nieuwsgierigheid en observaties van leerlingen een onderwerp/onderzoeksvraag bedenken, 
hierop inspelen. 

- Niet alleen tekstueel werken, maar meer ervarend leren.  

-  In het komende project van PO, waarin leerlingen een werkstuk maken over Mens en Natuur, zitten 
veel aanknopingspunten om onderzoekend te leren. De VO-leraar adviseert om hierin leerlingen 
eerst te laten observeren (individueel) en later deze vragen te inventariseren en op basis daarvan 
tweetallen te maken. Het uitvoeren van een onderzoek met tweetallen of individueel kan beiden zegt 
hij. In zijn lessen wisselt hij af (evenals de opbouw van lessen, inhoud en volgorde van een les). 

-  Presentatievormen kunnen verschillen, aldus de VO-leraar. Niet alleen tekstueel, maar ook 
visueel/auditief/creatief (denk aan ppt, drama, experiment uitvoeren etc). Dit gebeurt nu al in PO. 

 

Verdere samenwerking tussen PO en VO 

-  PO-leraren kunnen de VO-leraar altijd mailen als leerlingen met een onderzoeksvraag komen waar 
leerkrachten geen raad mee weten. De VO-leraar geeft dan aan of hij ze kan helpen en of ze gebruik 
kunnen maken van VO-faciliteiten. 

-  De samenwerking wordt voortgezet via de Keuzecursus . 
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6.3   PILOT 3: Vakkenintegratie 

 
Aanleiding 
 

Naast de vraag waaraan de lessen moeten voldoen bij het gebruik van tablet pc’s, vereist een 
doorlopende leerlijn van het PO naar het VO het vermogen van scholen om te kunnen komen tot 
vakkenintegratie. Immers, leerlingen in het PO zijn gewend aan ‘allround’ leerkrachten die het onderwijs in 
vertrouwde context aanbieden. Het meer rigide vakkensysteem van het VO sluit hier niet logisch bij aan. 
Het aanbieden van lesstof in een logischere samenhang door docenten die in staat zijn om een leerlijn 
binnen een leergebied aan te bieden strekt tot aanbeveling. Om in de toekomst te waarborgen dat alle 
docenten kwalitatief hoogwaardige lessen kunnen ontwerpen is het van belang om in kaart te brengen 
waaraan deze lessen zouden moeten voldoen. 
Deze pilot sluit aan bij uitgangspunt 2: ononderbroken ontwikkeling op de VO-leerdomeinen vanaf 10 jaar 
en het combineren van de basisschooldidactiek met de leerdomeinen van het VO. 

Het leergebied Mens en Natuur 

In deze pilot staat het leergebied Mens en Natuur centraal omdat dit een vakgebied is dat volop in 
ontwikkeling is op moment van uitvoering van de pilot. Het leergebied Mens en Natuur (M&N) omvat 
elementen uit de vakken biologie, natuur- en scheikunde, techniek en verzorging. Het sluit aan bij de 
kerndoelen “Mens en samenleving’ en ‘Natuur en techniek’ van het basisonderwijs. Het leergebied biedt 
leerlingen op hun eigen niveau een oriëntatie op de levende en niet-levende natuur, techniek en zorg. 
Sleutelbegrippen uit de verschillende vakken dienen ter ondersteuning daarvan. Daarvoor is nodig deze 
op het niveau van de leerling in praktische situaties toe te passen. Voor de betrokkenheid van leerlingen is 
het bovendien belangrijk uit te gaan van voor hen relevante maatschappelijke situaties. 
In dit leergebied ontwikkelen leerlingen vaardigheden om verschijnselen in de levende en niet-levende 
natuur op een planmatige manier te onderzoeken en te verklaren. Zoveel mogelijk uitgaande van eigen 
waarnemingen en verwondering doen leerlingen daarbij natuurwetenschappelijke basiskennis op. Ze leren 
relaties te leggen tussen concrete feiten en abstractere theorieën en modellen. De tablet pc is hulpmiddel, 
middel tot communicatie, belangrijke bron van informatie en hulpmiddel bij onderzoek en studie. 
 
 
Vraagstelling 
 
Op welke wijze kunnen docenten van de onderbouw VO de leerlijn Mens en Natuur vormgeven zodat er 
optimale integratie van vakken plaatsvindt? 
 
Ook hier ligt het accent op een aantal uitgangspunten van de tienerschool. De lesinhouden dienen 

 aan te sluiten bij de motivatie en interesse van leerlingen; 
 leeropbrengsten te verhogen door aandacht voor individuele verschillen; 
 leerlingen actief bij het leerproces te betrekken. 

 
Ontwerpcriteria verwerkt in de leerlijn: 

 Interactief 
 Betekenisvolle context 
 Integratie eindtermen 
 DI-model 
 Zelflerende  elementen voor leerlingen = leren vanuit eigen interesse = autonomie van de 

leerling 
 Afwisseling doe en leesactiviteiten 
 Koppeling met kernkwaliteiten Tienerschool  

 
Deelnemers 

Bij de pilot waren in totaal 9 leraren betrokken: 4 uit het leergebied Mens en Natuur en 5 uit het leergebied 
Mens en Maatschappij. Direct werkzaam in de pilot waren twee leraren het leergebied uit Mens en Natuur. 



33 
 

Aanpak en proces 

Gedurende één schooljaar hebben docenten Mens en Natuur van 2College Wandelbos hun leergebied 
uitgewerkt tot concrete lessen.  
Bij aanvang van dit proces van vakkenintegratie is in een vraaggesprek nagegaan wat de verwachtingen 
zijn van de docenten die het leergebied gaan ontwikkelen. Aan de hand van de volgende vragen wordt dit 
verkend: 

 Wat ga je anders doen? 

 Wat gaan leerlingen anders doen? 

 Wat gaat/ging goed in de voorbereiding? 

 In hoeverre ga je lesstof behandelen die buiten je eigen vakgebied ligt? En hoe bereid je je 
daarop voor? 

 Wat zie je als pluspunten van vakkenintegratie? Voor je eigen handelen? Voor leerlingen? 

 Welke moeilijkheden voorzie je? Voor je eigen handelen? Voor leerlingen? 

 Wat zou je verder willen ontwikkelen t.a.v. vakkenintegratie? 

 Wat heb je nodig om dit te kunnen ontwikkelen? 

 En, tenslotte: wat moet het opleveren voor een tienerschool? 
 

Dit gesprek is gevoerd in juni 2012. In diezelfde tijd is er ook een gesprek gevoerd met docenten wiens 
vakken al een aantal jaren zijn geïntegreerd in het leergebied Mens en Maatschappij. In mei 2013 worden 
beide gesprekken herhaald om te zien wat er is veranderd, tot welke inzichten men is gekomen en welke 
(tussen-)leeropbrengst er ligt. 

De bevindingen van de pilot zouden worden gepresenteerd en uitgebreid tijdens een inspiratieavond in 
april 2013.  Helaas heeft deze kennisdelingsbijeenkomst geen doorgang gevonden door gebrek aan 
aanmeldingen. 

Resultaat 

Proces:  

Twee leraren Mens en Natuur zijn begonnen om samen met vaksectiegenoten – veelal uit de bovenbouw 
van het VO – vast te stellen wat de eindtermen (aan het einde van het tweede leerjaar, dat is het einde 
van de tablet pilot) zijn. Samen hebben zij in grote lijnen de leerlijn voor Mens en Natuur geschetst. Hierbij 
hebben zij de volgende kerndoelen voor ogen:  

 de leerling leert eenvoudig onderzoek uit te voeren over een natuurwetenschappelijk onderwerp 
en presenteert de uitkomst daarvan; 

 leerlingen verwerven kennis en verkrijgen zo inzicht in sleutelbegrippen; 

 zo leren leerlingen deze sleutelbegrippen te verbinden met de wereld om hen heen; 

 leerlingen  leren  dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun milieu 
en dat natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als 
negatief kunnen beïnvloeden; 

 leerlingen leren  o.a. door praktisch werk kennis verwerven over en inzicht verkrijgen in energie, 
materie en informatie;  

 leerlingen leren  onderzoek te doen aan natuurkundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, 
beweging en krachten; 

 leerlingen leren  door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische 
producten en systemen en deze naar waarde te schatten; 

 leerlingen leren  op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken, waarbij 
materiaal wordt bewerkt en vormen van energie of automatisering worden toegepast; 

 leerlingen leren  aan de hand van praktisch werk kennis te verwerven over groei en ontwikkeling 
van organismen in relatie tot hun omgeving; 

 leerlingen leren hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, 
verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid en daarin 
een eigen verantwoordelijkheid te nemen; 

 leerlingen leren over zorg en leren te zorgen voor zichzelf, anderen en hun omgeving; 

 leerlingen leren hoe zij de veiligheid van verschillende leefsituaties (wonen, leren en werken, 
uitgaan, deelname aan het verkeer) voor zichzelf en anderen positief kunnen beïnvloeden. 

 

Vóór de zomer is begonnen met het ontwikkelen van de leerlijn Mens en Natuur. De thema’s zijn 
‘klaargezet’ in de elektronische leeromgeving, want het leergebied maakt ook deel uit van de pilot over 
tablets. Bij het instrueren wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ProWise Presenter, een presentatie tool 

die speciaal voor het (basis)onderwijs is ontwikkeld. Binnen de lessen wordt op bescheiden schaal gebruik 
gemaakt van het expert principe. De verwachting is dat in het tweede jaar van de tablet pilot meer zal 
voorkomen omdat de lesstof moeilijker wordt. 
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Leraren overleggen wekelijks over de voorbereiding en invulling van de lesinhouden en over toetsing van 
de gegeven lessen. Een van de leraren – hij is ook een van de kartrekkers van de pilot – experimenteert 
met het procedé  Flipping the classroom.  
Voor wat het deelonderwerp verzorging betreft doet onze school, en dus deze leerlingen, mee aan de Pilot 
Sociale veiligheid LHBT-jongeren onder auspiciën van het Ministerie van OC en W. 

Op 7 juni 2012 zijn Liesbeth Bastiaansen, lerares biologie en verzorging, en Joep van de Wouw, 
leraar nask1, geïnterviewd over de op handen zijne vakkenintegratie tot het leergebied Mens en 
Natuur die zij in het daaropvolgende schooljaar zouden uitvoeren. 

Voor de start van de pilot vakkenintegratie waren beiden hoopvol en enthousiast. Dit bleek o.m. uit het feit 
dat zij verwachtten verschillende werkvormen te zullen gaan gebruiken en de eindtermen zo op een 
natuurlijker manier kunnen worden bereikt. De regie, zo zeiden zij, ligt meer bij de leraren. Zo zou het 
initiatief ook meer bij de leerlingen komen te liggen. 

Ze zagen wel op tegen het geven van een ander vak. Daar moest nog in geïnvesteerd worden. Over de 
expertgedachte of de voordelen van een leerplein was men het niet eens. 

Men verwachtte wel meer tijd aan voorbereiding en lesontwerp kwijt te zijn. Voordeel zou zijn dat het 
geboden onderwijs meer en beter zou aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen: “Realistisch onderwijs 
dat beter aansluit (…) en meer samenhang biedt. En, dat je meer gebruik maakt van de expertise van de 
mensen binnen je school.” 

Het vervolginterview met Liesbeth en Joep vond plaats medio april 2013. 

Beiden vinden dat er in een klein jaar veel is bereikt: er wordt in het leergebied Mens en Natuur minder 
frontaal lesgegeven, de leerlingen werken meer autonoom en zijn minder gebonden aan plaats en tijd. De 
leraren ontwikkelen en arrangeren zelf content. Dit houdt wel in dat je veel meer tijd moet investeren: 
wekelijks overleg en zelfstudie, onderzoek en lesontwerp. 

Joep geeft wel aan dat de doelen nog niet bereikt zijn, maar dat men wel al aardig op weg is. 

Het onderwijs is wel meer levensecht, maar de verbanden hangen ook af van de kennis en kunde van de 
leraren die ze content maken. 

Men ondervindt ook moeite in het handhaven van de zelfstandigheid van leerlingen. Beiden vinden dat 
sturing noodzakelijk blijft. 

Beiden concluderen dat het onderwijs levensechter is geworden en meer samenhang vertoont en dat de 
rol van de leerling meer onderzoekend is. De leerlingen zouden wel meer het initiatief moeten nemen. 
Leraren verbreden door deze manier van werken hun horizonten en hebben meer contacttijd met hun 
leerlingen. 

Uit de gesprekken blijkt dat het voor docenten lastig is om buiten de ‘comfort zone’ van het eigen vak en 
de eigen routine les te geven over ‘vreemde materie’. Zeker wanneer men een aantal jaren werkt met 
eigen ontwikkeld materiaal waarvan de waarde is bewezen en in feite tot  ‘gestolde kennis’ is verworden. 

Voor leerlingen lijkt het veel logischer om de lesstof in samenhang aangeboden te krijgen. 

Wat is de betekenis voor een school voor 10- tot 14-jarigen? 

De leraren geven in beide interviews aan dat de expert in het kind naar boven wordt gehaald. Door de stof 
in samenhang aan te bieden kom je dichter bij de leefwereld van de leerlingen. De samenhang komt in zijn 
geheel dichter bij de realiteit. 

De gespreksverslagen van de twee interviews (juni 2012 en april 2013) zijn te vinden in bijlagen VIII en IX. 
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Antwoord op de vraagstelling 

Het antwoord op de vraagstelling hierboven – Welke ontwerpcriteria zijn van belang bij het ontwerpen van 
lessen met tablet pc’s in relatie tot de eindtermen van de onderbouw v0? – kan nu beantwoord worden 
aan het einde van het eerste schooljaar na de tweede meting.  
Hiertoe zijn vijf leraren bevraagd die gewerkt hebben in het eerste jaar van de pilot. Met betrekking tot de 
ontwerpcriteria kwamen zij met de volgende bevindingen: 

 De invloed van de leerlingen blijft zeer beperkt. Wat opvalt is dat men kiest voor zekerheid. Men 
hecht eraan de kaders te scheppen waarbinnen leerlingen aan de slag kunnen. 

 Over het op maat aanbieden van de lessen c.q. content geeft men aan dat men in het tweede 
jaar van de pilot wil gaan differentiëren door extra stof aan te bieden voor zowel 
verdieping/verrijking als remediëring. Ook wil men uitdagendere opdrachten gaan maken. 
Daarnaast wil men ook de beschikking over en vaardigheid hebben om bepaalde 
hulpprogramma’s te gebruiken die de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen. 

 Men denkt de kwaliteit van het leerproces te borgen door regelmatig te toetsen en het huiswerk 
en ander werk te controleren. Sturing van de leraar is hier dus een belangrijk instrument. Men 
geeft eigenlijk niet of heel weinig aan hoe dit proces kan verlopen zonder de leerlingen een 
redelijke mate van eigen verantwoordelijkheid te ontnemen. 

Consequenties  

Voor het curriculum binnen het VO-onderwijs, of binnen het PO-onderwijs, heeft het in die zin geen 
consequenties omdat men van mening is dat het aanbieden van een cluster vakken in samenhang, m.a.w. 
‘geïntegreerd’, de voorkeur heeft boven het meer rigide vakkenstelsel dat het VO-onderwijs typeert. 

Dat dit eisen stelt aan de docenten in het VO staat buiten kijf. Eén van de leraren merkte dan ook op: 
“Wanneer gaan de lerarenopleiding studenten opleiden voor de leergebieden?”. 

Ook lijkt de vraag verantwoord of de leerkrachten in het PO – de ‘allrounders’ – daadwerkelijk de vakken 
integreren of meer ‘van alle markten thuis zijn’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

6.4   PILOT 4: Spelling 

 

Aanleiding 

Een belangrijk vraagstuk waarop de Tienerschool een antwoord wil geven leidt het afstemmen van de 
didactiek tussen PO en VO tot hogere opbrengsten. Met name voor de vakgebieden Nederlands, rekenen 
en Engels. In deze SLOA-vrijval aanvraag wordt er specifiek ingegaan op spelling. Daarmee sluit het aan 
bij het ‘lange termijn leerdoel’ van het logic model: Hogere leerresultaten door een ononderbroken 
ontwikkeling op de VO leerdomeinen vanaf 10 jaar en het combineren van de basisschooldidaktiek met de 
leerdomeinen van het VO 

Dat dit belangrijk is benamen leerlingen van het VO in een interview waarin zij aangeven dat het 
verwarrend is dat de didactische principes tussen PO en VO niet gelijk zijn.  

Vraagstelling  

Hoe kunnen we opbrengstgericht inhoud geven aan het curriculum spelling met als doel om tot een 
doorgaande leerlijn te komen voor de Tienerschool?  

- Wat gebeurt er aan spellingsonderwijs  in PO en VO?  
- Welke spellingsstrategieën gebruiken PO en VO?  
- Hoe kunnen deze strategieën beter op elkaar aansluiten?  
 

Aanpak  

Als start van de pilot worden de opbrengsten op de Cito eindtoets van de schooljaren 2011 en 2012 
geanalyseerd. Op basis van deze uitkomsten wordt de huidige didactiek beschreven en voorstellen 
geoperationaliseerd om de spellingsdidaktiek te verbeteren. Deze beschrijving wordt besproken met de 
leraren Nederlands van het VO. 

Vervolgens worden op basis van eigen keuze door de scholen aanpassingen m.b.t. de spellingsdidactiek 
ingevoerd. Vervolgens worden de opbrengsten van de Cito eindtoets van 2013 vergeleken met de 
voorgaande jaren. Op basis daarvan wordt er conclusie beschreven of de aanpassing van de didaktiek tot 
eenduidigere didaktiek heeft leidt en of deze ook tot hogere opbrengsten heeft leidt.  

Proces 

De analyse is door iedere school zelf uitgevoerd. Dit is in een bijeenkomst door de directeuren met elkaar 
besproken. Dit heeft tot een aantal vragen geleid. De beschrijvingen van de spellingsdidactiek is ook door 
iedere school zelf opgesteld. De vergelijking tussen de drie scholen is gemaakt door de projectleider. Het 
gesprek hierover tussen de leraren PO en VO heeft geleid tot reflectie op de eigen methodiek. 

Doordat het belang van de pilot wisselend wordt ervaren, kost het creëren van draagvlak meer aandacht.  

Resultaten 

Aan de deelnemende scholen van PO is gevraagd een foutenanalyse te maken van de Cito eindtoets van 
de afgelopen twee jaar. Uit een vergelijking van de gemaakte fouten blijkt niet dat er een specifieke 
categorie uitvalt. Wel blijkt de vraagstelling van Cito tegenstrijdig te zijn met het aanbod dat de leerlingen 
de voorgaande jaren hebben gehad. In de methode moeten de leerlingen het goede antwoord opschrijven. 
In de eindtoets moeten de leerlingen uit vier zinnen de foutieve zin halen. Dit leidt tot verwarring. Hiervoor 
zijn aanpassingen voorgesteld, zodat de vraagvorm vaker wordt geoefend. 

De striktheid van het toepassen van de leerstrategie is van invloed op de opbrengst. Hiervoor moet er een 
duidelijke opbouw komen vanaf groep 4.  

Antwoorden op de vraagstelling 

Op de onderzoeksvraag Hoe kunnen we opbrengstgericht inhoud geven aan het curriculum spelling met 
als doel om tot een doorgaande leerlijn te komen voor de Tienerschool? kan gedeeltelijk positief 
beantwoord worden. Door de spellingsdidactiek met elkaar te bespreken wordt er een duidelijke focus 
gelegd. Door de eigenheid van de school is afstemming daarin niet altijd mogelijk. Dit komt doordat er met 
verschillende methodes wordt gewerkt, waarin op verschillende manieren de spelling wordt aangeboden. 
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Consequenties  

Er wordt een borgdocument opgesteld m.b.t. de spellingsstrategieën. 

Er worden filmpjes opgenomen voor de Kahn-academie, zodat leerlingen de instructie op ieder moment 
kunnen terugkijken. 

Er wordt in het nieuwe schooljaar een nieuw gesprek gepland tussen de leraren PO en VO om voortgang 
ten aanzien van de spellingsdidactiek te bewerkstelligen. 
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6.5   PILOT 5: Tablets 

 

Aanleiding  

In schooljaar 2012-2013 start het tabletproject bij 2College. Een pilot project in twee brugklassen op 
locatie 2College Wandelbos, waarbij geen schoolboeken meer gebruikt worden, maar enkel tablet pc’s. Dit 
project duurt twee jaar. In dit schooljaar zal hiernaar een onderzoek uitgevoerd worden in het kader van 
Zwaluwstaart.  
Het gebruik van de tablet pc’s is niet een simpele vervanging van het ouderwetse schoolboek, maar vraagt 
ook andere competenties van docenten. Ten eerste moeten zij zich bekwamen in digitale vaardigheden en 
‘mediawijsheid’ om de tablets optimaal te kunnen gebruiken. Dat vraagt technisch inzicht in ICT. Ten 
tweede verandert ook de didaktiek in de klas door het gebruik van tablet pc’s. Leraren moeten hun eigen 
lessen vormgeven in een digitale leeromgeving (VO content), dit vraagt dat zij een leerlijn bepalen en ook 
de inhoud ervan bepalen. De digitale leeromgeving geeft hiervoor wel lessuggesties, maar deze zijn niet 
zonder meer geschikt voor vakkenintegratie. De leraar moet zelf bepalen welke suggesties zij overnemen 
om te komen tot een integratie van bijvoorbeeld natuur-/scheikunde en biologie. Dit vraagt van leraren 
inzicht in de leerlijn van de vakinhouden en competenties om te kunnen differentiëren. 

Een korte nulmeting door projectleider VO onder docenten uit deze pilot laat zien dat zij zich nu nog 
handelingsverlegen voelen, zowel ICT-technisch als pedagogisch-didactisch. Zij geven aan behoefte te 
hebben aan scholing. Op dit moment zoeken zij elkaar regelmatig op en organiseren zij bijeenkomsten 
voor steun en uitwisseling. Deze bijeenkomsten zijn een geschikt aanknopingspunt om docenten op een 
systematische wijze hun eigen praktijk vorm te laten geven en zich te bekwamen in het lesgeven met 
tablet pc’s. 

Bij de start van de pilot zien we dat leraren zich vooral willen bekwamen in de technische aspecten van het 
gebruik van tablet pc’s. Wij veronderstellen dat dit eerst nodig is, alvorens aandacht te kunnen hebben 
voor de pedagogisch-didactische  lespraktijk. 

Vraagstelling 

Op welke wijze kunnen leraren, door middel van praktijkonderzoek, hun eigen lespraktijk vormgeven op 
ICT-technisch, maar met name op pedagogisch en didactisch gebied? 
Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van hun eigen lespraktijk volgens een aantal uitgangspunten van 
de tienerschool. Te weten: 

- Aansluiten bij de motivatie en interesse van leerlingen; 
- Verhogen leeropbrengsten door differentiatie en aandacht voor individuele verschillen; 
- Actief betrekken van leerlingen bij hun eigen leerproces.  

Methode 

Een belangrijk doel is om de onderzoekende houding van VO-docenten die in de pilot Tablets participeren 
te stimuleren praktijkonderzoek te doen naar hun eigen pedagogische en didactische competenties. Om 
de leraren op een onderzoekmatige manier te laten werken, zullen we een aantal bijeenkomsten 
organiseren waarbij gebruik gemaakt wordt van leidende vragen. Deze vragen ondersteunen leraren bij 
het ontwerpen van hun eigen praktijkonderzoek, het ontwerpen van lessen en reflectie hierop. De leidende 
vragen zijn: 

Het opzetten van praktijkonderzoek: 

- Wat moet ik nu leren om verder te kunnen bij de ontwikkeling van mijn lessen? 
- Wie heb je daarvoor nodig? Wie kan je helpen? 
- Hoe ga je dat organiseren/ uitproberen? 
- Welk doel wil je hiermee bereiken? 
- Hoe ga je data verzamelen? Hoe ga je in kaart brengen wat je hebt gedaan (b.v. met foto, print 

screen, reflectieverslag…)? 

Het ontwerpen van lessen:  

- Hoeveel invloed geef je leerlingen bij de inhoud van je les? 
- Hoe verrijk je de adaptiviteit van je les? Hoe zorg je dat je rekening houdt met individuele 

verschillen? 
- Hoe garandeer je de kwaliteit van je leerproces, maar geef je leerlingen ook eigen 

verantwoordelijkheid? 

Gezamenlijke reflectie: 

- Wat was mijn doel? Wat wilde ik leren? Wat moesten leerlingen ervan leren? 
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- Wat ging er goed? 
- Wat ging er minder goed? 
- In hoeverre is mijn doel bereikt? 
- Hoe ga ik nu verder? Wat moet ik nu leren om verder te kunnen bij de ontwikkeling van mijn 

lessen (dit is het begin van een volgende cyclus)? 

Aanpak bijeenkomst met leraren 

Er zijn 7 leraren en een projectleider (Willem Kwint) betrokken bij deze pilot. Van deze 7 leraren zijn 2 
leraren kartrekker (zij hebben al een hoger niveau bij het gebruik van tablet pc’s). 
De projectleider en kartrekker hebben wekelijks overleg over de voortgang. In deze bijeenkomsten zal de 
‘nieuwe’ opzet van de bijeenkomsten besproken worden en verder uitgewerkt. 
Alle leraren, inclusief projectleider, komen wekelijks bij elkaar gedurende het schooljaar op roulerende 
basis om de praktische voortgang te bespreken. Daarnaast overleggen leraren uit hetzelfde leergebied 
wekelijks om de stofinhoud, werkvorm en voortgang van de leerlijn te bespreken. 
Hierbij wordt afgesproken wie welke lessenreeks maakt en deze worden eventueel nabesproken. In 
onderling overleg wordt bepaalt wat blijft en wat moet worden veranderd. 

 

Tablet Pilot (onderdeel van project Zwaluwstaart) 

Projectleider Willem Kwint  

Stuurgroep  John Veldhuis, Joep van de 
Wouw en projectleider 

Wekelijks overleg 

Werkgroep  John Veldhuis, Moniek Simons 
(M&M) 
Joep van de Wouw, Liesbeth 
Bastiaansen (M&N) 
Neeltje van Baal, Paul Opsteeg 
(wiskunde) 
Joost Rovers (muziek) 

Wekelijks* op 
roulerende basis 

Leergebied Idem wekelijks 

Werkgroep en overigen Bovengenoemde en 
belangstellenden 

Incidenteel  

 

De bijeenkomsten met alle leraren worden begeleid en voorgezeten door leden van de stuurgroep. 
Eventueel zal Martin Heeffer één of meerdere keren aanwezig zijn. In deze bijeenkomsten komen de 
leidende vragen die hierboven gesteld worden aan bod. 
Het komt erop neer dat de leraren in de bijeenkomsten een opzet maken voor een individueel 
praktijkonderzoek, afgestemd op hun eigen leerbehoefte. Tussen de bijeenkomsten in voeren zij hun 
praktijkonderzoek uit. In de volgende bijeenkomst zullen de resultaten besproken worden en hierop 
gereflecteerd. Dit resulteert weer in een nieuwe onderzoekcyclus. 
De ervaringen met en resultaten van de onderzoeken worden door de  leraren vastgelegd aan de hand 
van een vragenlijst na het eerste jaar.  
Dit moet resulteren in een toolbox voor docenten bij het ontwikkelen van een leerlijn bij het gebruik van 
tablet pc’s. Tevens is de leeropbrengst van dit project waardevol voor de andere locaties binnen de 
2College gemeenschap. 
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De tablet pilot wordt op verschillende momenten geëvalueerd. De planning ziet er als volgt uit: 

Evaluatie tablet pilot 2College Wandelbos 

Voorbereidende fase Juni 2012 0-meting onder leraren 

1e jaar (2012-2013) November 
2012 

Eerste tussenevaluatie 

 Mei 2013 Tweede tussenevaluatie 

2e jaar (2103-2014) November 
2013 

Derde tussenevaluatie 

 Mei 2014 Eindevaluatie 
 

De individuele vragen, nodig voor het eigen praktijkonderzoek zijn gemeten in juni 2012 en worden in mei 
2013 voor een tweede maal gemeten. Ook worden deze vragen gesteld aan de leraren die in het tweede 
jaar mee gaan doen en zich daar dan op aan het voorbereiden zijn. 

Het ontwerpen van de lessen en de reflectie hierop geschiedt in feite doorlopend. Dit vindt plaats in het 
overleg tussen leraren van hetzelfde leergebied. Ook de reflectie op het functioneren binnen de pilot is 
continue onderdeel van het proces en wordt bij de tweede tussenevaluatie vastgelegd. 

In de maand mei 2013 worden dezelfde leraren weer bevraagd. Daarnaast worden deze vragen 
voorgelegd aan de leraren die in het tweede jaar van de pilot starten. 

De ervaringen van de leraren uit de ‘eerste ronde’ worden beschouwd als leeropbrengst en worden 
gerapporteerd naar de schoolleiding. Natuurlijk worden ze ook verwerkt  in het tweede leerjaar. 

 

Resultaten  

Resultaten 0-meting 
Vragen 

 
Antwoorden 

1. Wat wil je bereiken met dit project?  Grotere betrokkenheid bij lln, meer 
intrinsieke motivatie, onderwijs op maat, 
levensecht en vakoverstijgend, kortom: 
een betere aansluiting bij de 
belevingswereld van 10 – 14 jarigen 

2. Wat zie je bij leerlingen als dit doel is 
bereikt? 

Gemotiveerdere lln, digivaardigheden, 
betere resultaten, de wil om te leren uit 
nieuwsgierigheid. Leerlingen worden meer 
verantwoordelijk voor hun eigen 
leerproces. 

3. Hoe komt deze pilot tegemoet aan de 
behoeften van 
    leerlingen tussen 10 en 14 jaar? 

Het onderwijs binnen deze pilot is meer 
contextgericht. 

4. Wat ga je anders doen dan normaal? Andere lesvoorbereiding: instructies, 
werkvormen, meer werken vanuit 
onderzoek, ander leerlinggedrag. Er is nog 
weinig oog voor de rol van didactiek.  

5. Hoe kom je erachter of de pilot gewerkt 
heeft? 

Er worden hogere leeropbrengsten 
verwacht. 

 

Resultaten eerste en tweede tussentijdse evaluatie 

In wezen is de tablet pilot tot nu toe goed verlopen. Zoals verwacht is er bij leraren, maar ook bij 
leerlingen, in het begin meer aandacht en focus geweest op de technische vaardigheden. Men had het 
gevoel te moeten overleven.  
Omdat er in de proto-fase (mei/juni 2012) voldoende scholing was door studiedagen bij Kennisnet, VO-
Content (zowel buiten als binnen de school) en interne scholing- en trainingssessies over vindplaatsen 
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voor content, door mensen van ProWise (digibord), ProWise Presenter (presentatieprogramma) en 
N@tschool (elektronische leeromgeving), kwamen leraren voldoende beslagen ten ijs om goed te kunnen 
starten. Met name in het begin was de steun van de ICT-afdeling erg belangrijk. 

Door intensief met elkaar te overleggen (zie schema) lukte het goed om de leerlijnen en de lesinhouden 
vorm te geven. Op de OMO ICTO-dag (1 november 2012) hebben de leden van de stuurgroep een 
workshop gegeven die door belangstellenden  zowel van binnen als van buiten het onderwijs goed 
gewaardeerd werd. Later in november is de workshop herhaald voor collega’s van de zustervestiging 
2College Jozefmavo. De positieve feedback op beide workshops was voor alle betrokkenen een positieve 
steun in de rug. 

In november is er een contactavond geweest met ouders van betrokken leerlingen en een inspiratieavond 
met belangstellenden uit het PO en VO. 
In de gesprekken met ouders is vooral naar voren gekomen dat zij behoefte hadden aan een soort 
helpdesk waar ouders antwoord kunnen krijgen op vragen rond het ondersteunen van de leerlingen bij het 
huiswerk. Na de Kerstvakantie (januari/februari 2013) is een fysieke helpdesk in de vorm van een 
vragenuur op school ingericht. Waarschijnlijk omdat dit s’ middags was (tussen vier en vijf uur) kwamen er 
geen ouders. Vervolgens hebben we een digitaal spreekuur ingesteld (’s avonds met behulp van Skype), 
maar ook daar wordt door ouders weinig of geen gebruik van gemaakt. 

Binnen de pilot wordt het onderwijs klassikaal, frontaal gegeven. In dit stadium is de invloed van leerlingen 
op de inhoud van de les gering. Door het invoeren van innovatieve instructie- en verwerkingsvormen als 
Flipping the classroom en het gebruik van Layar wordt geprobeerd de leerlingen actiever bij de instructie 
en verwerking van opdrachten te betrekken. 
Het rekening houden met individuele verschillen tussen leerlingen gebeurt door te blijven differentiëren. 
Gedurende dit eerste leerjaar vindt de determinatie tussen mavo- en havo leerlingen ook plaats. De 
kwaliteit van het leerproces wordt bewaakt door bij leerlingen extern genormeerde toetsen af te nemen 
voor taal en rekenen (Muiswerk en Deviant). Daarnaast worden de toetsresultaten met vorig schooljaar 
(ander cohort) vergeleken en tot nu toe zijn er geen significante verschillen. 

Wat minder goed ging in de pilot is het gebruik van de tablet pc’s door een aantal leerlingen. Het valt op 
dat er relatief veel schadegevallen zijn waarbij de schermen van de tablet pc’s zijn gesneuveld. Opvallend 
is dat er een aantal leerlingen is dat meerdere (sommigen zelfs driemaal) van zulke schadegevallen heeft 
veroorzaakt. 

De gezamenlijke reflectie op dit proces vindt medio mei plaats en de opbrengsten worden meegenomen 
naar het tweede jaar van de pilot. 

Voorlopige conclusies 

De belangrijkste resultaten uit de tussentijdse evaluaties zijn: 

 leraren moeten in hun didactiek sturend zijn; 

 leerlingen hebben sterke behoefte aan digitale studievaardigheden. 

Wat de didactische benadering betreft: het is duidelijk geworden dat het belangrijk is voor de leraar om 
ervoor te zorgen dat de leerlingen niet heel de lestijd alleen maar met de tablet-pc’s aan de slag zijn. Voor 
kinderen in deze leeftijd is het blijkbaar belangrijk om naast afwisselende werkvormen ook met 
afwisselende leermiddelen te werken. Leerlingen verzuchten weleens dat ze niet de hele tijd met de tablet 
pc’s willen werken. De leraren hebben hierop ingespeeld door leerlingen ook in een werkschrift te laten 
werken. Toetsen worden overigens nog op proefwerkblaadjes gemaakt en het gebruik van de tablet pc’s is 
dan ook niet toegestaan. 

Soms wordt er al te makkelijk vanuit gegaan dat leerlingen zonder meer digivaardig zijn. Een misvatting, 
zo blijkt. Leerlingen zijn wel ‘klikvaardig’, d.w.z. ze kunnen heel goed doen wat ze al kennen en ze hebben 
weinig schroom of angst om iets nieuws te ontdekken. Wat ze moeilijker vinden is hoe ze gemaakt werk 
handig kunnen opslaan, hoe ze lesstof moeten vinden in de elektronische leeromgeving of hoe ze kunnen 
bepalen of bronnen wel of niet bruikbaar zijn. 

Daarnaast is het natuurlijk logisch dat een tablet pc een geweldige afleiding is van het schoolwerk. Voor je 
het weet zitten m.n. jongens te gamen in de klas. De leraar moet dus sturend en duidelijk zijn wanneer en 
hoe welk leermiddel (dus ook de tablet pc) wordt ingezet. 

Voor een tienerschool is het werken met tablet pc’s aan te raden. Het leermiddel kent vele voordelen 
boven de geijkte leermiddelen. Het sluit aan bij de leefwereld van kinderen, het komt tegemoet aan 
individuele behoeften wanneer het om leren gaat en zo zijn er nog legio voordelen te noemen. 
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Het inzetten van digitale leermiddelen zoals tablet pc’s vergt wel een actieve en kritische houding van de 
leraar. Hij blijft toch verantwoordelijk voor de keuze van leerstof, werkvorm en evaluatie van leerproces. 

Deze resultaten en conclusies zijn wellicht voorbarig. In ieder geval gelden ze voor dit moment en krijgen 
ze consequenties voor het proces zoals zich dat nu op 2College Wandelbos voltrekt. Genoemde punten 
worden hier meegenomen in de voorbereiding van het tweede jaar van de pilot. 

Kennisdeling met PO 

De resultaten en ervaringen zijn gedeeld met PO-scholen in een inspiratiebijeenkomst in november 2012. 
Omdat dit nogal vroeg was in het proces van de tablet pilot wordt er op de inspiratieavond van 16 april a.s. 
– met als thema Vakkenintegratie – óók stilgestaan bij dit proces (deze pilot) en de opbrengsten tot dan 
toe. 

Toch zijn er in november wel ervaring gedeeld met de aanwezigen op de inspiratieavond van november 
2012. Die avond is er een korte Socrative Quiz (zie: www.socrative.com ) gehouden waaruit blijkt dat er 
behoefte is aan kennisdeling op het terrein van ICT-toepassingen in het onderwijs, dat men graag zou 
willen meedoen aan een discussieforum in b.v. LinkedIn en dat men geïnteresseerd was in onze 
ervaringen met het werken met digitale content en –leermiddelen. 

 

 

 

  

http://www.socrative.com/
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6.6   PILOT 6: Levensecht leren: LEGO LEAGUE 

 

Aanleiding 

Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen is een belangrijk uitgangspunt van de Tienerschool. Dat 
betekent dat passie ontdekken en uitbreiden belangrijk is om zo de persoonlijke ontwikkeling van kinderen 
stimuleren.  

Deze pilot Lego League sluit daarmee aan bij het uitgangspunt 4 (‘Uitgaan van de interesse van de 
leerling en hem ruimte bieden om op zijn persoonlijk haalbare niveau veilig en uitdagend te functioneren’). 
Doel van deze pilot is zicht te krijgen op mogelijkheden hoe betekenisvol leren vormgegeven kan worden 
en welke talenten daarmee gestimuleerd kunnen worden bij leerlingen als bij leraren. In deze pilot 
participeert een leraar van het VO in het PO. 

Vraagstelling  

Leidt deelname aan Lego League tot verhoogde betrokkenheid bij leerlingen en welke talentontwikkeling is 
hiermee mogelijk?  

Aanpak  

Leerlingen van Rennevoirt nemen twee jaar deel aan de Lego League. Er hebben 10 PO-leerlingen 
deelgenomen, 1 leraar PO, 1 leraar VO, 2 leerlingen VO en 1 begeleider VLOT (opleidingsinstituut). Er 
wordt een draaiboek (zie bijlage X) en een procesbeschrijving gemaakt van beide jaren. Aan de hand van 
de beschrijvingen worden conclusies getrokken richting de opbrengsten en de organisatie van de activiteit. 

Daarnaast wordt er een interview gehouden waarin de leraren reflecteren op de voortgang en opbrengsten 
van beide jaren. Voor de topiclijst zie bijlage XI. 

Proces 

Lego League is een landelijke wedstrijd waarop teams zich kunnen inschrijven. De periode waarin de 
wedstrijd loopt is van september tot en met november. Het wordt afgesloten met een wedstrijddag waarin 
de teams een presentatie geven over welke oplossingen zij hebben bedacht ten aanzien van het thema. 
Daarnaast gaan zij tegen elkaar strijden. De robots die speciaal voor deze dag gemaakt zijn moeten een 
bepaald parcours afleggen waarmee punten behaald kunnen worden. 

In het eerste jaar is de uitvoering van het geheel voornamelijk weggelegd bij de leraar van het VO. 
Hierdoor was de school van PO te weinig zelfverantwoordelijk voor de activiteit. Het kiezen van de 
leerlingen die deel zouden nemen heeft niet geleid tot echt intrinsiek gemotiveerde leerlingen. Het 
tijdsbestek waarin de leerlingen konden werken aan de opdrachten was te kort. Daarnaast had nog 
niemand ervaring met deze activiteit. Ondanks  de enthousiaste reacties van een deel van de leerlingen, 
hun ouders en leraren heeft de evaluatie van het eerste jaar geleid tot een reeks van aanbevelingen. 

In het tweede jaar is de school voor PO eigenaar geworden van het proces. Een leraar heeft de 
communicatie op zich genomen en de uitwerking van de onderzoeksvraag. Zij heeft directere afspraken 
gemaakt met de ouders van de deelnemende leerlingen over hun participatie in het project. De leraar van 
VO heeft het programmeren van de robot ondersteunt en de studenten van het VLOT mede begeleid. 
Tevens heeft de begeleider van de VLOT studenten momenten mede geparticipeerd tijdens de activiteit. 
Samenvattend was er meer afstemming en is er doelgerichter gewerkt aan de opdrachten om daarmee de 
resultaten te verhogen. 

Resultaten 

De resultaten van de lego league pilot zijn te vinden in bijlage XI. Hierin is een evaluatie van de betrokken 
leraren PO en VO opgenomen en foto’s ter illustratie. De vraagstelling van deze pilot luidt: Leidt deelname 
aan Lego League tot verhoogde betrokkenheid bij leerlingen en welke talentontwikkeling is hiermee 
mogelijk? De meest opvallende resultaten worden hieronder uitsplitst in mate van betrokkenheid door de 
leerlingen, benoemen van talentontwikkeling door de leerlingen, ontwikkeling m.b.t. de samenwerking 
tussen PO en VO en de optimalisatie van ouderparticipatie tijdens het project.  

- Betrokkenheid van de leerlingen 
 De leerlingen geven aan dat de pilot stimulerend werkt. De huiswerkopdrachten waren uitdagend en 

onderzoekend van aard. Ze hebben met veel plezier deelgenomen aan de wedstrijd. Het werkt 
aanstekelijk. 
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- Benoemen van talent ontwikkeling door de leerlingen 
 Het samenwerken leidt tot het echt gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. De kwaliteiten die nodig 

waren zijn verschillend van aard.  
 

 Informatie verwerken tot een presentatie;  
 Nieuwe ideeën ontwikkelen in relatie tot de onderzoeksvraag;  
 Programmeren van de robot; 
 Bouwen van een robot. 

- Ontwikkeling binnen samenwerking PO en VO 
 Doordat in het tweede jaar de school voor PO meer initiatief heeft genomen m.b.t. de organisatie van 

de activiteit was er meer afstemming en daarmee samenwerking tussen PO en VO. Deze kan nog 
verder geoptimaliseerd  worden door leerlingen van beide scholen samen te laten werken.  

- Ouderparticipatie 
 De ouders hebben voorafgaande aan de deelname een verklaring moeten tekenen waarin staat dat 

deelname aan de wedstrijd betekent dat de leerling na schooltijd werkt aan de opgegeven 
opdrachten. Dat ouders daarbij ondersteunen. En dat ouders actief mee participeren middels zoeken 
van passende excursies, regelen van vervoer, begeleiden op de wedstrijddag, etc. De ouders geven 
aan een dergelijk ‘contract’ prettig te vinden, zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht. De 
ouders geven tevens aan zelf ook veel van de wedstrijd en onderzoeksvraag geleerd te hebben. 

Antwoord op de vraagstelling 

De onderzoeksvraag Leidt deelname aan Lego League tot verhoogde betrokkenheid bij leerlingen en 
welke talentontwikkeling is hiermee mogelijk? kan positief beantwoord worden. Niet alle input is verwerkt, 
maar de reacties van zowel de leerlingen, ouders als leraren zijn unaniem positief. Hier liggen kansen voor 
een Tienerschool om onderscheidend te zijn van het reguliere aanbod in zowel PO als VO. 

Consequenties  

De activiteit wordt blijvend opgenomen in de activiteitenkalender van de school. Ook de samenwerking 
tussen PO en VO wordt het volgend schooljaar 2013-2014 voortgezet. 

De leerkracht van het PO begeleid de processen en voert een soort gelijk traject uit met een tweede groep 
jongere leerlingen uit de middenbouw (6 tot 10 jaar). 

Aan de hand van de suggesties is er een draaiboek opgesteld voor 2013. Daarin zijn o.a. de brieven 
opgenomen waarmee leerlingen en ouders zich kunnen opgeven. Ook is er een overzicht gemaakt van te 
nemen stappen. Wat het komend jaar er nadrukkelijker in moet zijn de onderzoekstappen en het 
afbakenen van tijd waarop aan een missie gewerkt mag worden.  
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6.7   PILOT 7: Levensecht leren: ‘WELKOM IN MIJN WIJK’ 

 

Aanleiding 

Oog krijgen voor duurzaamheid en ontwikkeling van burgerschap zijn twee belangrijke aspecten van deze 
pilot. Burgerschap en participatie worden zo op een concrete en zichtbare wijze geïntegreerd in het 
curriculum project. Bewustwording omtrent het thema ‘duurzaamheid’ (people, planet en profit) wordt op 
deze wijze actief gestimuleerd.  
Het project ‘Welkom in mijn wijk’ sluit aan bij uitgangspunt 4 (‘Uitgaan van de interesse van de leerling en 
hem ruimte bieden om op zijn persoonlijk haalbare niveau veilig en uitdagend te functioneren’).  

Vraagstelling  

Leidt het deelnemen aan ‘Welkom in mijn wijk’ tot vorming van burgerschap en begrip voor de noodzaak 
van duurzaamheid? Maakt de aanpak van het project dat leerling een onderzoekende houding 
ontwikkelen? 

Aanpak 

Het project ‘Welkom in mijn wijk’ heeft in oktober 2012 plaatsgevonden. Leerlingen van het tweede leerjaar 
van 2College Wandelbos gaan binnen de kaders van het leergebied Mens en Maatschappij en in de geest 
van de Activiteitentijd – het ontwikkelen van competenties zoals samenwerken, presenteren, onderzoek – 
aan de slag met het project ‘Welkom in mijn wijk’. 

De leerlingen leveren bij hun begeleiders een ‘plan van aanpak’ aan en ronden het project af met een 
presentatie voor medeleerlingen en ouders. De aanwezigen geven feedback op dat product. 

Proces 

Het project ‘Welkom in onze wijk’ van Codename Future heeft als doel dat leerlingen in het kader van 
burgerschap kennismaken met hun wijk. Ze raken er meer bij betrokken en tegelijkertijd maken de 
wijkbewoners kennis met de school/leerlingen. 

Het project wordt meestal ingezet als: 
-  onderdeel van de lessen burgerschap; 
-  maatschappelijke stage; 
-  oefening voor competenties als kaartlezen en presenteren. 

De leerlingen bespreken wat zij goed en niet goed vinden gaan in de wijk. In eerste instantie gaat dit over 
een breed beeld, gaandeweg wordt dit toegespitst op specifieke plekken in de wijk waarvan zij vinden dat 
er iets verbeterd kan worden. Leerlingen kijken naar mooie en lelijke plekjes in de wijk door een  
‘duurzaamheidbril’ (People, Planet, Profit). Deze plekken worden met prikkers op een digitale kaart in 
beeld gebracht. Vervolgens maken de leerlingen een rondleiding door de wijk langs de verbeterplekken. 
Ze maken foto’s van de verbeterplekken, verwerken die in de digitale kaart en bedenken een (duurzaam) 
verbeterplan voor deze plekken. Daarna lopen ze samen met volwassenen de route en leggen hun 
verbeterplan voor de verbeterplekken uit. Ze laten daarmee de volwassenen de wijk door de bril van 
jongeren zien. 
 
Voor aanvang van het project wordt contact gezocht met de gemeente. De gemeente kan dan aangeven 
wat voor hen punten zijn die zij graag door jongeren zouden laten bekijken. De definitieve routes  incl. 
verbeterplannen van de leerlingen en ideeën van de wijkbewoners worden gepresenteerd aan “beslissers” 
in de wijk (wethouder, gemeenteambtenaar … etc.)  Soms worden ambtenaren ingezet om de 
verbeterplannen te beoordelen en sommige bedachte verbeterplannen worden ook daadwerkelijk 
uitgevoerd. 

Naast het voornaamste doel van dit project – ontwikkelen naar kritisch burgerschap en initiatief leren 
nemen – komen ook belangrijke vaardigheden aan bod als presenteren, samenwerken, contact leggen 
met anderen en met volwassenen in de wijk. 
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Werkwijze ‘Welkom in mijn wijk’ 

Voorbereidingsfase Inleiding project door de school Op school 

 Werven van een oudere/volwassene o.b.v. een 
leraar. 

In de wijk 

Op pad Leerlingen stellen een verbeterplan op  

 Leerlingen lopen samen met een volwassene de 
route. Zij gaan in gesprek over het verbeterplan. 

Op school en 
in de wijk 

Verwerkingsfase Het plan wordt verbeterd en uitgewerkt. De 
presentaties worden voorbereid 

Op school 

Evaluatiefase Ouders, betrokken buurtbewoners, wethouder, e.a. 
worden uitgenodigd en de plannen worden 
gepresenteerd 

Op school 

Ten slotte Er is de mogelijkheid een beste plan te nomineren  

 

Resultaten 

De onderzoeksvragen die gesteld wordt in deze pilot zijn: Leidt het deelnemen aan ‘Welkom in mijn wijk’ 
tot vorming van burgerschap en begrip voor de noodzaak van duurzaamheid? Maakt de aanpak van het 
project dat leerling een onderzoekende houding ontwikkelen? 

De pilot is geëvalueerd aan de hand van vragen in de nabespreking (klassengesprek) tussen leerlingen en 
hun mentoren/begeleiders, door de beoordeling door ouders van de presentaties en door evaluatie 
(vragenlijst) van begeleidende leraren. De resultaten en gestelde vragen zijn te vinden in de bijlage.  

Uit de nabespreking met de leerlingen blijkt dat zij het een spannende en uitdagende opdracht vonden. 
Het was aantrekkelijk te werken omdat ze gebruik maakten van ict-middelen (gps, google maps) en audio-
visuele middelen (camera’s, mobiele telefoons, pc’s). Ze vonden het best spannend om contacten te 
maken in de wijk. Soms viel dat ook weer mee omdat ze veelal in hun eigen wijk opereerden. 
Ze waren verplicht om bij de verbetervoorstellen te denken aan de middelen (geld, profit), het 
gebruikersgemak/veiligheid (people) en de duurzaamheid van de oplossing (energie, materiaal, planet). 
De leerlingen vonden het erg leuk om met nieuwe ideeën te komen en waren daarin heel eerlijk. Ze liepen 
echt warm om iets goeds te bedenken en te onderzoeken. 

De ouders waren enthousiast over het door de leerlingen geleverde werk. Men miste soms wel wat 
diepgang en het onderzoek en de suggesties waren soms naïef. Aan de andere kant, de leerlingen zijn 
nog jong (13 jaar). Ouders waren best ‘streng’ bij het beoordelen van de presentaties, aldus de leerlingen. 
De leerlingen vonden dit wel eerlijk. 

Mentoren en begeleiders (leraren) waren ook enthousiast over dit project. De opzet wordt omarmd. Dit 
project kan meerdere jaren mee. In ieder geval wordt er een goede stap gezet richting burgerschapszin. 
Juist omdat b.v. de wethouder op school komt luisteren wordt het duidelijk voor kinderen dat je invloed 
hebt als burger. Het stukje over de 3 p’s is goed om erin te houden, maar blijkt voor leerlingen op vmbo-tl 
niveau soms toch nog ingewikkeld. En als laatste, de onderzoekende houding die wordt gestimuleerd is 
misschien wel het mooiste ingrediënt van deze pilot.. 

Wie? Burgerschap Duurzaamheid Onderzoekende 
houding 

Leerlingen: Contacten leggen Men was verplicht 
de 3 p’s in de 
opdracht te 
verwerken. 

Ja  

Ouders: Vonden dat 
leerlingen 
vindingrijk waren 

De verplichting 
was vaak wat 
‘gekunsteld’ 

Ja, maar niet erg 
kritisch 

Leraren: Positieve bijdrage 
binnen het 
curriculum 

Kan beter worden 
verwerkt. Ligt ook 
aan de input door 
leraren 

Mooi begin 
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Antwoord op de vraagstelling 

De onderzoeksvraag “Leidt het deelnemen aan ‘Welkom in mijn wijk’ tot vorming van burgerschap en 
begrip voor de noodzaak van duurzaamheid. Maakt de aanpak van het project dat leerling een 
onderzoekende houding ontwikkelen?” mag grotendeels positief worden beantwoord. Uit de evaluatie blijkt 
dat dit project bij kan dragen aan burgerschapsvorming, doordat zij bijvoorbeeld initiatieven leren nemen, 
kritisch leren nadenken en samenwerken. Het ontwikkelen van een onderzoekende houding krijgt ook 
zeker aandacht door de opzet van het project, maar kan in de toekomst nog wel verdiept worden. 
In de toekomst moet de eindevaluatie met leerlingen, ouders en leraren beter worden vastgelegd en 
systematisch worden uitgevoerd om meer diepgang in de resultaten te bewerkstelligen. Een succes was 
zeker ook de participatie van ouders in het beoordelen van de presentaties van leerlingen. Iedereen, 
leerlingen, ouders en leraren zijn unaniem positief over deze pilot. Het project zou in de toekomst ook in 
het curriculum van het PO passen en dus zeker thuis horen op een Tienerschool. 
 

Consequenties 

‘Welkom in mijn wijk’ wordt als project opgenomen in het programma voor het tweede leerjaar. De 
samenwerking tussen PO en VO wordt in het schooljaar 2013 – 2014 voortgezet en hopelijk wordt dit 
project uitgezet in groep 7 of 8 van het PO. 
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7.   CONCLUSIE EN DISCUSSIE  

 

 

Dit project richtte zich op de ontwikkeling van en onderzoek naar het pedagogisch-didactisch concept van 
een nieuwe school voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Een concept dat vormgegeven kan worden door 
leraren, met het oog op hogere leeropbrengsten.  

De overkoepelende vraagstelling in het project luidde: ‘Op welke wijze kan onderwijs aan leerlingen tussen 
10-14 jaar, gelet op de voor hen geldende specifieke ontwikkelingskenmerken, zodanig worden ingericht 
dat het beter aansluit bij de individuele continue ontwikkeling?’ 

Door middel van een literatuurstudie, de ontwikkeling van een pedagogisch-didactisch concept, 
behoeftenonderzoek en praktische pilots is meer inzicht gekregen in de wijze waarop onderwijs aan 
leerlingen tussen 10 en 14 jaar vormgegeven kan worden. Dit heeft een rijke voedingsbodem opgeleverd 
voor de ontwikkeling van een Tienerschool. De literatuurstudie, met daaruit volgend het logic model, heeft 
gezorgd voor perspectief en richting. Vervolgens zijn in de pilots verschillende thema’s aangestipt en in de 
steigers gezet, zoals hoe om te gaan met ICT, individueel maatwerk en groepsvorming.  

Het bleek een boeiend en complex traject, waarbij bestuurders, schoolleiders en leraren betrokken waren 
van twee besturen voor primair en voortgezet onderwijs. Gaande het project is het besluit genomen dat er 
vooralsnog geen fysieke, nieuwe Tienerschool gerealiseerd gaat worden, daar de geplande 
nieuwbouwwijk met de daarin gesitueerde school door de gemeente voor lange tijd wordt uitgesteld. 
Hierdoor kwam het project in een ander licht te staan, waarbij de ambitie onverminderd uitgangspunt is 
gebleven. De theoretische verkenning en het daaruit voortkomende logic model zijn als onderlegger voor 
het project vastgehouden. In overleg met de VO-raad zijn er aanpassingen gedaan in het onderzoeksdeel 
van deze aanvraag met betrekking tot uitvoering in concrete pilots. 

Terugkijkend heeft het  project een rijke oogst opgeleverd en er is veel geleerd; inhoudelijk maar vooral 
procesmatig. Voorzichtig kunnen er contouren geschetst worden van de wijze waarop onderwijs aan 
leerlingen tussen 10 en 14 vormgegeven kan worden.  

De contouren komen voort uit de literatuurstudie die geresulteerd hebben in een  pedagogisch-didactisch 
concept. Dit is verder uitgewerkt in een praktisch onderzoek ondersteunend  logic model. Dit model is weer 
de basis geweest voor de ontwikkeling van pilots. Deze pilots bestrijken meestal een klein deel van het 
algemene uitgangspunt en geven er op die manier kleur aan. Het is niet de intentie om het gehele 
uitgangspunt ermee te onderbouwen.  

De achterliggende processen tijdens de uitvoering van het project bleken voorwaardelijk voor een goed 
verloop ervan. Daarom worden er ook procesmatige conclusies getrokken. Daarna volgen een aantal 
discussiepunten en een reflectie op het hele project.  

 

7.1   Inhoudelijke conclusies 

 

7.1.1   Het faciliteren van een veilige pedagogische omgeving 

De adolescentie is een kwetsbare periode, zo blijkt uit de literatuurstudie. Een periode waarin leerlingen 
behoefte hebben om te experimenteren en zelf op onderzoek uit te gaan. Ook hebben zij veel behoefte 
aan samenwerken en omgaan met leeftijdsgenoten. Om dit te kunnen doen is een veilige omgeving een 
vereiste. Een omgeving waarin positief met elkaar wordt omgegaan, waar conflicten vreedzaam opgelost 
worden en waarin iedereen zich open durft te stellen. De verwachting is dat leerlingen zich hierdoor veilig 
genoeg voelen om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. 

In de pilot ‘Groepsvorming’ is onderzocht op welke wijze scholen zicht kunnen krijgen op de pedagogische 
omgeving in de klas en de manier waarop zij dit bespreekbaar kunnen maken. Hiertoe hebben we door 
middel van de vragenlijst Klasklimaat (Verhoeven, De Winter, Hox, 2007) meer zicht gekregen op de mate 
waarin het klimaat in PO en VO-klassen sociaal-emotioneel veilig en democratisch is. Deze vragenlijst is 
ingevuld door leerlingen en leraren uit drie PO-scholen en twee VO-scholen. Uit de vragenlijst is 
geconcludeerd dat de sociaal-emotionele omgeving in zowel PO als VO ruim voldoende worden 
beoordeeld. De mate waarin leerlingen inspraak krijgen wordt echter minder positief beoordeeld. Ook 
bleek dat leerlingen en leraren niet altijd dezelfde mening hebben over het klimaat in de klas. Leraren in 
het PO schatten het klimaat over het algemeen wat positiever in dan leraren in VO. Voor meer 
gedetailleerde informatie over de resultaten, zie de pilotbeschrijving in het Resultatenhoofdstuk.   De 
resultaten zijn besproken tijdens een inspiratieavond. Uit het PO hebben 14 personen van verschillende 
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scholen deelgenomen aan de bijeenkomst. Vanuit het VO hebben er 3 personen deelgenomen. Door de 
resultaten terug te koppelen en gezamenlijk na te denken over dit deelthema is er een reflectie op gang 
gebracht ten aanzien van het eigen handelen en dat van anderen. De vragen die gesteld zijn waren: 
Welke rol heb je als leraar om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten? En hoe kun je daar morgen 
al vorm aan geven?  

Een paar maanden na de inspiratieavond is een tweede meting gedaan met de vragenlijst. Het was 
moeilijk om hier conclusies aan te verbinden, omdat de lijst op sommige scholen in andere klassen was 
afgenomen dan bij de voormeting. Het is dus moeilijk te zeggen of het afnemen van de vragenlijst en de 
inspiratieavond hebben gezorgd voor een positieve verbetering in het klasklimaat.  

Wat we wel kunnen concluderen is dat het gesprek in PO en VO-scholen over het klimaat in de klas op 
gang is gebracht door de pilot en het afnemen van de vragenlijst. Het gebruik van onderzoeksgegevens uit 
de eigen schoolpraktijk bleek een waardevolle opening voor het gesprek tussen leraren binnen en tussen 
scholen. Ook heeft de vragenlijst op een aantal scholen gezorgd voor het gesprek met leerlingen over het 
klimaat in de school.  
We kunnen concluderen dat het faciliteren van een veilige pedagogische omgeving is gestart door het 
gesprek erover te voeren op verschillende niveaus op basis van onderzoeksgegevens.  
 
Aanbevelingen voor de praktijk:  
Door onderzoeksgegevens te gebruiken die het pedagogisch klimaat in de klas en de school in kaart 
brengen kan het gesprek op gang gebracht worden op basis van objectieve gegevens. In dit onderzoek is 
gebleken dat onderzoeksgegevens, afkomstig uit de eigen schoolpraktijk, een belangrijk aanknopingspunt 
kunnen zijn om met elkaar dialoog te voeren over de pedagogische omgeving van leerlingen. Dit gesprek 
kan plaatsvinden met leerlingen, op schoolniveau, bestuursniveau of tussen scholen.  
Leraren en andere betrokkenen kunnen op die manier in gesprek over de manier waarop zij een 
pedagogische omgeving faciliteren. In dit project is dat gesprek wel op gang gebracht, maar nog niet 
voldoende geborgd. Toekomstige ontwikkelings- of onderzoekstrajecten zouden meer aandacht kunnen 
besteden aan de interventies die plaats kunnen vinden om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Als 
daar dan ook een voor- en nameting plaatsvindt kan onderzocht worden of de interventie ook effect heeft 
gehad.  

 

7.1.2   Ononderbroken ontwikkeling op de VO-leerdomeinen vanaf 10 jaar en het combineren van 
de  basisschooldidactiek met de leerdomeinen van het VO 

 
In de literatuurstudie is beschreven dat de verbinding tussen primair en voortgezet onderwijs nog niet 
optimaal is. Een doorgaande lijn – waarin voortgebouwd wordt op eerder ontwikkelde competenties – mist 
nog grotendeels.  Dit terwijl de periode waarin leerlingen overgaan van PO naar VO een zeer kwetsbare 
leeftijd is. Een betere aansluiting tussen beide onderwijstypen is dus gewenst. Op didactisch niveau zou 
het basisonderwijs beter kunnen aansluiten op de leerdomeinen Nederlands, Engels en wiskunde.  
 
In een drietal pilots is op verschillende manieren aandacht besteed aan de manier waarop doorlopende 
leerlijnen ontwikkeld kunnen worden (zie ook de pilotbeschrijvingen).  
In de pilot ‘Leerlingen uit PO onderzoeken VO’ heeft een VO-leraar ervaring opgedaan met het geven van 
lessen over onderzoek aan leerlingen in het primair onderwijs. In deze pilot is geconcludeerd dat, om de 
doorgaande lijn tussen PO en VO te verstevigen, doelgericht, planmatig en gestructureerd werken en 
proefondervindelijk  ‘leren door te doen’ belangrijk zijn op zowel leerling- als leraar niveau. Dit kan gezien 
worden als een tweeslag: zowel leerlingen als leraren leren doelgericht en onderzoekmatig te werken. Ook 
voor leerlingen bleek dit een zinvolle pilot: zij kregen een voorproefje over de manier waarop in het VO 
lesgegeven wordt. Deze pilot kan gezien worden als een eerste stap richting een doorgaande lijn van PO 
naar VO: het versterken van de samenwerking en inhoudelijke uitwisseling over didactiek.   
Een tweede pilot (uitgevoerd in VO) was de pilot ‘Vakkenintegratie’, waarin VO-docenten van verschillende 
vakgebieden het leergebied Mens en Natuur hebben vormgegeven. Uit interviews met betrokkenen bleek 
dat er door het integreren van vakken minder frontaal lesgegeven wordt, dat de inhoud meer levensecht 
en realistisch is, dat leerlingen meer autonomie hebben gekregen en dat zij meer onderzoekend zijn. Een 
eerste belangrijke stap in de richting van de doelen is hiermee gezet Kanttekening is dat de inhoud erg 
leraarafhankelijk is geworden omdat leraren hun eigen lessen arrangeren. Ook bleek het voor leraren 
soms nog moeilijk buiten hun eigen vakgebied te denken.  
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In de derde pilot ‘Spelling’ is onderzocht op welke wijze er opbrengstgericht gewerkt kan worden aan een 
doorlopende leerlijn spelling. Hiertoe is een foutenanalyse gemaakt van de citotoets van PO leerlingen op 
drie scholen. Deze is besproken met PO en VO-leraren, waarin de spellingsdidactiek van leraren centraal 
stond. Op basis van dit gesprek hebben leraren waar nodig hun spellingsdidactiek aangepast, zo bleek uit 
de foutenanalyse dat leerlingen een bepaald onderdeel uit de cito-toets niet veelvuldig aangeboden 
kregen. Dit is gewijzigd in beleid. Verder bleek de vraagstelling tijdens de eindtoets geheel anders te zijn 
dan de vraagstelling gedurende het jaar. Dat geeft verwarring. Ook hier was het gesprek over didactiek 
een waardevolle katalysator voor verandering en verbetering. Wel bleek het lastig om af te stemmen op 
het gebied van spellingsdidactiek omdat er verschillende methoden gebruikt worden. Het VO geeft aan 
gemiddeld leerlingen van dertig verschillende scholen te ontvangen, wat betekent dat de methodiek die op 
de basisschool is gegeven niet één op één over genomen kan worden. Er zijn vijf grote spellingsmethodes 
in Nederland die ieder een eigen aanpak hebben. 

Aanbevelingen voor de praktijk: 

Een complete doorgaande lijn is nog niet bewerkstelligd in dit project. Wel is een belangrijke eerste stap 
gezet: het gesprek is op gang gebracht tussen PO en VO. Tot op heden kwamen gesprekken tussen PO 
en VO over inhoudelijke ontwikkelingen niet voor. Door elkaar op de hoogte te brengen op basis van 
objectieve gegevens kan het gesprek gevoerd worden en kan doelgericht verbeterd worden. De 
aanbeveling is hier concrete afspraken over te maken, met als doel verbetering in de doorgaande leerlijn 
te realiseren. Houd de uit te voeren activiteiten klein en handel op basis van onderzoeksgegevens zodat 
doelgericht evalueren mogelijk is. 

 

7.1.3 Uitgaan van individuele verschillen in neurale en psychosociale ontwikkeling 

 
In de literatuurstudie is uitvoerig beschreven hoe de neurale en psychosociale ontwikkeling van 
adolescenten verloopt. Dit biedt verschillende aanknopingspunten voor het onderwijs. Zo kan er in de klas 
meer aandacht besteed worden aan taken waar adolescenten moeite mee hebben, zoals planning, 
structuur en keuzes maken. Tegelijkertijd kan er ook aandacht zijn voor behoeften van adolescenten als 
omgaan met leeftijdgenoten, creativiteit en veiligheid. Ook de verschillen tussen jongens en meisjes zou 
aandacht kunnen krijgen. 
Op basis van de literatuur is de verwachting dat wanneer er in het onderwijs meer uitgegaan wordt van de 
neurale en psycho-sociale behoeften er op lange termijn minder leer- en schooluitval zal zijn. 

In dit project is geen pilotproject ontwikkeld dat meer zicht geeft op de effecten van onderwijs dat tegemoet 
komt aan neurale en psychosociale ontwikkeling. In de toekomst is het interessant hier een praktijkgericht 
onderzoek aan te wijden. 

 

7.1.4 Uitgaan van de interesse van de leerling en hem ruimte bieden om op zijn persoonlijk 
haalbare niveau veilig en uitdagend te functioneren 

 

In de literatuurstudie is beschreven dat adolescenten een sterke behoefte hebben om gehoord te worden 
en serieus genomen te worden. Zij willen graag inspraak in hun eigen ontwikkeling en ontdekken waar hun 
talenten liggen. In het onderwijs kan hier rekening mee gehouden worden door leerlingen meer invloed te 
geven in hun eigen leerproces, door hen keuzemogelijkheden te bieden of hen te laten experimenteren. 
Dit zou vervolgens duidelijk gekoppeld moeten worden aan leerprocessen en het curriculum. De 
verwachting is dat leerlingen hierdoor meer uitgedaagd worden en gemotiveerd zijn om te leren. 
 
Middels twee pilots is meer zicht gekregen op de manier waarop uitgegaan kan worden van individuele 
verschillen van leerlingen. Het betrof twee afzonderlijke projecten in primair en voortgezet onderwijs, 
respectievelijk ‘Lego League’ en ‘Welkom in mijn Wijk’. Beide projecten zijn  erop gericht om leerlingen te 
stimuleren samen te werken, te laten presenteren, initiatieven te nemen, nieuwe dingen te ontwikkelen en 
onderzoek te doen. Bij Lego League ging het om het ontwikkelen van een robot, bij Welkom in mijn Wijk 
werden leerlingen uitgedaagd om verbeteringen voor te stellen voor hun wijk.  

Aanbevelingen voor de praktijk 

Beide projecten sloten aan bij de belevingswereld van leerlingen en interesse van leerlingen en lieten 
ruime keuzemogelijkheden. Het project voor PO heeft gezorgd voor uitdaging en betrokkenheid van 
leerlingen (en ouders), het leren benutten van talenten en samenwerking met VO. Het VO-project heeft 
gezorgd voor stimulering van burgerschapscompetenties als kritisch denken, initiatieven nemen en 
presenteren. Het ontwikkelen van een onderzoekende houding krijgt in beide projecten  aandacht. Uit de 
reflectie komt naar voren dat focussen op evalueren belangrijk is om de onderzoekmatige houding verder 
te ontwikkelen. 
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7.2   Discussie 

In dit project zijn een aantal waardevolle fundamentele bouwstenen aangereikt ter versterking van het leer- 
en ontwikkelproces van leerlingen van 10-14.  Met deze bouwstenen is gewerkt in afzonderlijke pilots, met 
verschillende (groepen) leerlingen en leerkrachten. De samenhang van deze pilots met het conceptuele 
kader is theoretisch wel gelegd, maar heeft in de praktijk  nog niet voldoende en herhaaldelijke aandacht 
kunnen krijgen. Het totaalproject heeft zich daarmee nog niet boven het fragmentarische van de 
afzonderlijke pilots uitgetild.  

Ook de borging en doorontwikkeling van de projectresultaten naar de toekomst is een heikel punt, nu de 
Tienerschool fysiek op de korte termijn niet in het vizier is. De verbinding tussen theorie en praktijk in dit 
project is een goede eerste poging, maar met het wegvallen van het perspectief, is het moeilijk focus en 
enthousiasme vast te houden, ook al geloof je in de doelstellingen en is er voldoende legitimatie. Het zal 
grotendeels afhangen van de volharding van de projectleiders, de stuurgroep en de direct betrokken 
leraren PO en VO bij dit project om verder werk te maken van de verbetering en versteviging van het leer- 
en ontwikkelproces van de leerlingen 10-14 op basis van hun primaire behoeften in deze leeftijdsfase.   
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8.    REFLECTIE 

 

 

8.1    Gezamenlijk perspectief een fundamentele voorwaarde  

In dit project stond de ontwikkeling en toepassing van een nieuw doorlopend onderwijsconcept 10-14 
centraal in de context van het uitzicht op een nieuwe school, die hieraan vorm zou kunnen geven. Het 
uiteindelijk wegvallen van dit perspectief maakte een herbezinning noodzakelijk op de inhoud en positie 
van dit project. Door het onderkende belang van de inhoudelijke doelstelling van dit project is uiteindelijk 
besloten dit project toch door te zetten. De inhoudelijkheid/het belang voor de leerlingen vormt daarmee 
de belangrijkste drijfveer voor het kunnen en willen doorzetten van zo’n project. Deze focus stond centraal 
in de gezamenlijke ambitie. 

Hoewel het project inhoudelijk een waardevol concept heeft opgeleverd, evenals een goed logic-model om 
diverse onderwerpen en activiteiten in het primaire proces aan te kunnen linken (het vormde een goed 
kompas bij de uitvoering van de pilots), bleek toch het project vooral ook complexe processen te 
genereren. Het wegvallen van het gemeenschappelijke perspectief legde een zwaar beslag op de 
voortgang en het draagvlak. Deze processen hebben de inhoud van het project zodanig beïnvloed, dat het 
van belang is hier reflectief uitvoerig op in te gaan. 

 Het project had een hoog ambitieniveau met een perspectiefrijke context. Op de lange termijn zou 
dit project strategische impact hebben met zichtbare effecten voor de organisaties in PO en VO. 
De ambitie is telkens het referentiepunt van waaruit gekeken wordt naar de organisatie. Gaande 
het project worden organisatiebelangen vanuit het ambitieniveau benaderd om het juiste 
perspectief vast te houden. Dit vraagt om constante voeding en reflectie om beide culturen van 
VO en PO samen te laten komen. Het moge duidelijk zijn dat gezien de verschillen binnen beide 
culturen het een intensief proces vergt om dit te bewerkstellingen. 

 Bij aanvang van het project acteerden de bestuurders gezamenlijk, proactief, enthousiasmerend 
en krachtdadig. Het perspectief was sterk strategisch en bestuurlijk van aard. Met omvorming van 
het project kwam het accent meer te liggen op het operationele niveau waardoor de bestuurlijke 
interventies minder frequent en meer op hoofdlijnen rond het inhoudelijk ambitieniveau kwamen 
te liggen.      

 De operationalisering van het project werd gedragen door de projectleiders. In die functie hadden 
zij beperkte sturingsmogelijkheden in de lijn van beide organisaties PO en VO teneinde tot 
voldoende en toenemend draagvlak te komen.  

 Het is van groot belang dat cultuurverschillen aan de voorkant onderkend worden en het kost tijd 
en ruimte om zo’n cultuurverandering te bewerkstelligen. Doe vooraf aan verwachtingen 
management en check tussentijds of de verwachtingen tussentijds voldoende op elkaar 
afgestemd blijven. De structuur van VO (vooral gericht op vakinhouden en dus heeft men te 
maken met véél docenten) is veel complexer dan in die in het PO (continuïteit relatie leerkracht 
en leerling) om veranderingen teweeg te brengen 

 De volharding en inhoudelijke motivatie gericht op de behoeften van de leerlingen van de 
projectleiders is belangrijk geweest voor de voortgang van het project. 
 

Tips om een gezamenlijk perspectief te ontwikkelen en te behouden  

- zorg dat je vooraf gezamenlijk een transparant perspectief en ambitie hebt; 
- zorg dat leraren vanaf het begin betrokken zijn en blijven: dat bevordert opbouw en 

borgingsmogelijkheden; 
- zorg voor heldere projectorganisatie, met voldoende sturings- en uitvoeringsmogelijkheden binnen de 

PO en VO-organisatie; 
- zorg voor actieve kennisdeling bijvoorbeeld via inspiratieavonden: deze motiveren en 

enthousiasmeren inhoudelijk en daarmee groeit draagvlak in de kern van waar het om gaat; z 
- zorg voor kleine, goed meetbare, onderzoeksactiviteiten die gedragen worden door leraren.. 
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8.2    Onderzoek doen en onderzoek delen 
 
 

Systematisch innoveren op basis van theoretische inzichten was een belangrijk onderdeel van dit project. 
Dit bleek niet altijd gemakkelijk te zijn. Onderzoekmatig, cyclisch en systematisch werken moet 
ingebakken zitten in je schoolcultuur. Je moet het leren en dat kost tijd. Middels dit project is de eerste 
steen gelegd. Het onderzoekmatig innoveren heeft vooral effect gehad bij direct betrokkenen, en moet in 
de toekomst worden uitgebreid naar de organisaties. Het ontwikkelen van een onderzoekhouding bij alle 
betrokkenen vergt een soort rust om te kunnen reflecteren. Het onderwijs is echter nog veel gericht op 
‘reageren’ in plaats van proactief innoveren. 

De projectleiders zien wel steeds meer gerichtheid op onderzoek en systematisch handelen in hun 
organisaties, maar het is nog niet geborgd. De projectleiders hebben verschillende voordelen van het doen 
van onderzoek en onderzoekmatig handelen  benoemd:  

- Het verbinden van een theoretisch kader met de praktijk middels een logic model zorgt ervoor dat het 
project gefocust blijft en dat de rode draad gemakkelijk vast gehouden kan worden; 

- Een gedegen theoretische onderbouwing is voorwaardelijk om onderzoekmatig en procesmatig te 
kunnen werken; 

- Kleine praktische pilots helpen om onderzoekmatig te leren werken. Denk bijvoorbeeld aan de pilot 
Groepsvorming, waarin een korte vragenlijst zorgt voor objectieve gegevens over een afgebakend 
onderwerp. Hierover kan dan gemakkelijk het gesprek gevoerd worden. Mensen komen hiermee in 
een andere stand: eerst kijken hoe het zit en daarna in dialoog. Dit zorgt ervoor dat de eigen mening 
losgelaten kan worden en dat het los komt van personen. Het zoeken naar verbeteringen wordt dan 
een collectieve, gezamenlijke aangelegenheid;  

- Onderzoek zorgt ervoor dat persoonlijke aannames gecheckt worden. Door bijvoorbeeld anderen te 
bevragen krijg je zicht op behoeften van mensen en daar kun je dan bij aansluiten;  

- Door het doen van onderzoek en literatuurstudie wordt je eigen visie gescherpt;  
- Het delen van kennis in inspiratieavonden bleek een groot succes. Hoewel de opkomst niet altijd hoog 

was, waren de deelnemers steeds enthousiast over het verloop, wat het draagvlak en de 
samenwerking tussen PO en VO heeft versterkt.  

Tip om onderzoek te doen en te delen 

- zorg voor een scholing vooraf met betrekking tot methodologisch handelen binnen onderzoeken; 
- geef in concrete voorbeelden de meerwaarde van onderzoek aan: goed voorbeeld doet goed volgen. 
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VRAAGSTELLINGEN 

Het behoeftenonderzoek is uitgevoerd om antwoord te krijgen op de volgende vragen: 

- Welke problemen ervaren leerlingen bij de overgang van PO naar VO? 

- In hoeverre sluiten de uitgangspunten van de Tienerschool aan bij de verwachtingen en 

behoeften van ouders? 

 

OPZET VAN HET ONDERZOEK 

De opzet van het onderzoek was om ouders en leerlingen van zowel PO als VO te benaderen 

voor deelname aan het onderzoek. Echter, in het VO hebben docenten aangegeven de 

vragenlijst niet te willen verspreiden.  

Respondenten en gegevens komen daarom enkel uit PO. 

 

Respondenten 

Welke ouders hebben de vragenlijst ingevuld? 

 

 Totaal St. Caecilia Rennevoirt Berkeloo 

N 117 24 28 65 

 

Welke leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld? 

 

 Totaal St. Caecilia Rennevoirt Berkeloo 

Groep 6 70 13 11 46 

Groep 7 104 31 10 63 

Groep 8 117 40 7 70 

N 301 84 28 179 

 

Instrumenten 

In de bijlage zijn de ouder- en leerlingvragenlijst opgenomen. 

 

Analyse 

De vragenlijsten zijn geanalyseerd op met behulp van SPSS (kwantitatieve gegevens) en 

MaxQda (kwalitatieve gegevens/ open vragen). 

 

DUO-onderwijsonderzoek 

Omdat dit behoefteonderzoek niet is uitgevoerd in het voortgezet onderwijs, zullen gegevens uit 

het DUO-onderwijsonderzoek van 2College Ruiven gebruikt worden om zicht te krijgen op de 

beleving van het VO door brugklassers (zie www.duo-onderwijsonderzoek.nl).
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RESULTATEN 

 

OUDER-vragenlijst 

 

Hoe komt het volgens ouders dat tieners de overgang van basisonderwijs naar 

voortgezet onderwijs soms lastig vinden? 

 

 
 

Naast de antwoorden in bovenstaande figuur, hebben ouders ook andere redenen genoemd:  

- Sommige ouders herkennen de problemen rondom de overgang niet: 

 „Onze dochter was dolblij dat ze naar 'de stad' mocht. Was hier ook echt aan toe‟ 

 „Heb niet het idee dat dit voor mijn kind geldt‟  

 „Tot dusver geen problemen ondervonden‟ 

 „Herken ik totaal niet. Dochter is juist toe aan het VO. Vandaar dat dit onderzoek niet voor 

 ons van toepassing is‟ 

 „Ik heb hier geen negatieve ervaring mee!!?‟ 

 „Ik heb daar geen ervaring mee, alle antwoorden zouden kunnen‟ 

- „Basisschool sluit niet aan bij Voortgezet Onderwijs (basisschool te beschermend alleen in 

groep 7 veel huiswerk maar 8 al niet meer)‟ 

- „Ik denk niet dat deze stelling altijd opgaat, de grootte van de school is belangrijk‟ 

- „Het verschil tussen een 1e jaars leerling en 4-5-6e jaars is enorm!‟ 

- „Zakelijker, groter, punten, onoverzichtelijker, onpersoonlijker„ 

- „De tiener komt in de puberteit en dat alleen is al een enorme verandering‟ 

- „Pubergedrag start dan, maar begeleiding is ineens zo veel minder. Dat staat haaks op elkaar‟ 

- „Voor ieder vak andere leerkracht‟ 

Waarom is de overgang PO-VO soms lastig?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Wennen aan nieuwe omgeving met nieuwe leraren en nieuwe vakken

VO is groter dan PO

Op VO is minder tijd voor het indiv idu / de aanpak is minder persoonlijk

Meer vrijheid en verantwoordelijkheid op VO

Huiswerk op VO

Té vroeg kiezen voor schooltype 

Nieuwe kinderen in VO

Vrienden zijn belangrijker

VO ligt verder uit de wijk

Ouders zijn minder betrokken bij het voortgezet onderwijs

VO heeft minder positief en veilig klimaat

VO sluit niet voldoende aan bij de interesses van tieners

VO gericht op ‘vakken’ als Nederlands en wiskunde en minder op andere (sociale) talenten van tieners

VO sluit onvoldoende aan bij de sociale en emotionele behoeften

Tieners v inden geen enkele school leuk of interessant
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- „Iedere overgang cq verandering is moeilijk‟ 

- „Onregelmatige schooltijden‟ 

- „Er wordt in groep 8 te weinig aandacht besteed aan het systeem van voortgezet onderwijs‟ 

- „Op middelbare school gaan ze ervan uit dat kinderen bepaalde dingen al geleerd hebben 

zoals plannen en samenvatten, aanpak hoe je moet leren etc. Dit kunnen ze lang niet altijd 

voldoende‟ 

 

Wat zou volgens ouders de meerwaarde kunnen zijn van een tienerschool? 

Wel meerwaarde 

Meer dan de helft van de ouders (70 ouders) ziet meerwaarde in een tienerschool. Op de vraag 

wat deze meerwaarde dan is, komen verschillende antwoorden. Deze zijn samen te vatten in 

drie clusters: 

 

1. Betere overgang van PO naar VO 

De meest genoemde meerwaarde van een Tienerschool is een soepele overgang van PO naar 

VO (27 ouders). Ook het uitstellen van verplichtingen voor kinderen wordt hierbij een aantal 

keer genoemd. 

Eén ouder omschrijft het als volgt: 

„Juist voor kinderen die nog niet toe zijn aan de middelbare school,  

is de tienerschool een ideale oplossing. Dit geldt uiteraard niet voor alle kinderen.‟ 

 

Ook het uitstellen van schoolkeuze wordt genoemd als meerwaarde (17 keer). Leerlingen 

krijgen de kans om keuzes uit te stellen, en zijn volgens deze ouders beter in staat een 

weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding te maken wanneer zij ouder (en rijper/ meer 

volwassen) zijn.  

Een ouder omschrijft dit als volgt: 

„Net na groep 8, wanneer de hormonen bezit nemen van de kinderen,  

zouden ze eigenlijk twee jaar moeten kunnen overbruggen,  

voordat ze serieuze keuzes kunnen maken.‟ 

 

2. Persoonlijke begeleiding van tieners 

Een andere meerwaarde van een tienerschool is volgens ouders de mogelijkheid voor 

persoonlijke begeleiding, die aansluit bij de behoeften van tieners (14 ouders). Eén ouder 

omschrijft de specifieke sociale behoefte van tieners: 

„De beginnende puber worstelt met vriendschappen en zichzelf,  

daar zou veel meer aandacht voor kunnen zijn op een tienerschool.  

Er kan dan ingespeeld worden op puberbehoeften.  

Ze kunnen dan beter “begrepen” worden.‟ 

 

3. Sociaal-emotionele ontwikkeling in een veilige omgeving 

Verschillende ouders noemen kleinschaligheid en een veilige, vertrouwde omgeving als 

meerwaarden (13 ouders). In zo‟n omgeving kan aandacht zijn voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van tieners en talentontwikkeling (10 ouders).  

„Tieners in die leeftijdsfase ervaren bij een tienerschool toch een bepaalde “geborgenheid”.‟ 

 

Eén ouder vat de meerwaarde van een tienerschool als volgt samen: 

„Als dit een kleine school is,  

kunnen tieners eerst kennismaken met een andere leervorm en nieuwe vakken.  

Vervolgens is de overgang naar een vaak grotere middelbare school makkelijker. Tevens zijn ze dan ouder 

en kunnen sociaal-emotioneel de grote hoeveelheid nieuwe dingen beter aan. „ 
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Geen meerwaarde 

Sommige ouders zien geen meerwaarde van een Tienerschool (16 ouders). Hiervoor geven ze 

verschillende redenen. 

Een aantal ouders vindt dat het reguliere onderwijs voldoende doet, of kan doen, om de 

overgang van PO naar VO te begeleiden. Deze overgang kan volgens een aantal ouders beter 

op elkaar afgestemd worden: 

„Kinderen zijn flexibel genoeg,  

een goede voorbereiding voor de overgang van basis naar voortgezet onderwijs is het halve werk!  

Wij zijn er „vroeger‟ toch ook gewoon gekomen, dus waarom de kinderen van nu niet?‟ 

 

Andere ouders vinden dat een tienerschool juist zorgt voor een extra overgang voor kinderen, in 

plaats van een soepele overgang van PO naar VO, zoals deze ouder omschrijft: 

„Geen meerwaarde!  

Daarna moeten kinderen wéér overstappen naar een andere school.  

Dat is dus twee keer wennen aan een school, lesmethodes, vriendjes en leraren.  

Brugklas is voldoende om aan de overgang te wennen en eventueel te switchen naar een ander niveau 

mocht het de verkeerde keuze zijn.‟ 

 

Sommige ouders geven aan dat een tienerschool geen meerwaarde zou hebben omdat 

leerlingen juist toe zijn aan verandering. 

Eén ouder omschrijft het als volgt: 

„[…] Kinderen zijn volgens mij na de basisschool echt toe aan een nieuwe uitdaging.  

Zowel nieuwe mensen ontmoeten als een nieuwe omgeving zijn hierin belangrijk.‟ 

Een andere ouder schrijft: 

„Ik zie het nut er niet van in om nog langer in een “beschermde” de omgeving les te krijgen,  

laat hem zijn vleugels maar gebruiken.‟ 

 

Weet niet wat meerwaarde is 

13 ouders geven aan dat zij niet weten wat de meerwaarde van een Tienerschool zou kunnen 

zijn. 

 

Overlap met De Nieuwste School 

Eén ouder noemt expliciet de overlap tussen de tienerschool en De Nieuwste School: 

„Onze oudste twee kinderen zitten op de Nieuwste school in Tilburg en onze ervaringen daar zijn zeer 

positief. Veel zaken die hierboven genoemd worden, worden daar al toegepast. Bijvoorbeeld het niet alleen 

richten op cognitieve talenten, maar ook de sociale. Maar zeker nog een heleboel andere punten die jullie 

voor de tienerschool overwegen (aansluiten bij interesses, betrokken bij vormgeven, talenten erkennen, 

sociale vaardigheden, experts/ondernemers, oefenen maatschappelijke positie, 

zelfvertrouwen/eigenwaarde, verantwoordelijkheid/eigen keuzes en ICT). […].‟ 

 

In hoeverre sluiten de kenmerken van de tienerschool (de 6 P‟s) aan bij de behoeften van 

ouders? 

In de vragenlijst is gevraagd of ouders de waarde van 22 activiteiten/ideeën willen aangeven op 

een schaal van 1 tot 10.  

Deze activiteiten zijn geclusterd naar de zes P‟s, die eerder zijn vastgesteld binnen het 

Zwaluwstaartproject als kenmerken van de Tienerschool. Dit zijn: Persoonlijk, Pedagogisch, 

Professioneel, Participatie, Presenteren en Prestaties.  
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Tevens is ouders met één vraag gevraagd naar het belang van de locatie van een tienerschool: 

is het belangrijk dat deze dichtbij de basisschool staat? In onderstaande tabel is de gemiddelde 

waarde van de 6 P‟s en locatie van de school te zien, zoals toegekend door de ouders: 

 

1 Pedagogisch 8,2 

2 Professioneel 7,7 

3 Participatie 7,5 

4 Presenteren 7,3 

5 Persoonlijk 7,2 

6 Prestaties 7,0 

7 Locatie 6,4 

 

 

Op welke doelgroep zou de tienerschool zich moeten richten volgens ouders? 

 

 

 

Daarnaast zijn de volgende antwoorden ingevuld bij de vraag over de doelgroep van de 

Tienerschool: 

- „Leerlingen die moeilijk leren + leerlingen die niet moeilijk, maar ook niet erg goed leren‟ 

- „Leerlingen die veiligheid moeten hebben om te kunnen presteren‟ 

- „Op leerlingen die niet moeilijk, maar ook niet erg goed leren en op zorg-leerlingen waarvoor 

de overgang nog moeilijk is‟ 

- „Leerlingen die moeite hebben met speciaal deel bijvoorbeeld: rekenen, taal, plannen & 

organiseren, sociaal-emotionele ontwikkeling, die in een reguliere school kopje onder gaan, los 

van opleidingsniveau‟ 

- „Op alle leerlingen. Kinderen die moeite hebben met grote overgangen en (veel) nieuwe 

dingen. Zeker niet selecteren op cognitieve vermogens!‟ 

- „Kinderen die erg onzeker zijn of niet gemotiveerd‟ 

- „groep 7 en 8‟ 

- „Kinderen die niet zelfverzekerd genoeg zijn en wat extra steun kunnen gebruiken‟ 

- „Op alle leerlingen/op leerlingen met extra begeleiding‟ 

- „leerlingen waarvan onduidelijk is welke opleiding ze willen gaan volgen‟ 

  

 

 

 

Doelgroep

26

1262

10-14 jaar: moeilijk lerend

10-14 jaar: niet moeilijk, niet

gemakkelijk lerend

alle leerlingen
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Overwegen ouders om hun kind aan te melden voor een tienerschool? 

 

 

 

Waarom overwegen ouders wel/niet/misschien hun kind aan te melden? 

22% van de ouders overweegt hun kind aan te melden bij de Tienerschool. Op de vraag 

waarom antwoorden zij uiteenlopend (vergelijkbaar met de vraag wat de meerwaarde is van 

een Tienerschool, zie paragraaf hierboven). Zij zien een soepelere overgang van PO naar VO, 

uitstel van schoolkeuze, een veilige omgeving en meerwaarde op sociaal gebied.  

„Zelf nu een zoon van 14 in 2 VMBO-GTL en is vanaf zijn ongeveer 13e jaar volledig gaan puberen en 

schoolresultaten zijn belabberd, hoezeer wij ook proberen te begeleiden van plannen huiswerk. De 

hormonen bepalen alles! Ook op [school] staan ze open voor dit soort "tussen"-onderwijs. Hebben we daar 

al besproken. Maar zou toekomstmuziek zijn en nu voor mijn zoon niet relevant/te laat. Helaas!‟ 

 

Andere ouders overwegen hun kind niet (33%) of misschien (45%) aan te melden. Op de vraag 

waarom zij dit antwoord hebben gegeven komen uiteenlopende antwoorden.  

Gebrek aan informatie is het meestgenoemde antwoord (35 ouders). Ouders hebben behoefte 

aan meer duidelijkheid over nut en noodzaak van een Tienerschool, hoe een Tienerschool eruit 

ziet, wat daar gebeurt en waarom zo‟n school beter zou zijn dan een reguliere school. Ook is 

behoefte aan informatie over de manier waarop een Tienerschool aansluit bij het reguliere VO 

(zie de paragraaf hieronder). 

 

Andere ouders twijfelen over de meerwaarde van een Tienerschool (31 ouders). Het volgende 

citaat maakt duidelijk dat deze ouder meer mogelijkheden in een goede aansluiting tussen PO 

en VO, dan in het opzetten van een nieuwe school: 

„Ik zou echt veel meer informatie moeten krijgen. Sommige zaken die bij vraag 3 genoemd staan lijken mij 

algemeen geldend en niet heel specifiek voor een tienerschool. Bijvoorbeeld lessen en activiteiten die 

aansluiten bij interesses, zijn leraren gespecialiseerd in  het omgaan met tienergedrag. Als dit nu niet geldt 

op de middelbare school wordt het wellicht tijd om daar tijd en energie in te steken. Overgangen zijn en 

zullen altijd lastig blijven (of dat nu op 12- of 14-jarige leeftijd is). Ook op de basisschool zou misschien 

meer aandacht aan die overgang besteed kunnen worden. Daar zie ik veel meer mogelijkheden in dan het 

opzetten van weer iets nieuws‟ 

Aanmelding

22%

33%

45%

Ja

Nee

Misschien
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Aan welke informatie hebben ouders behoefte? 

 

 
 
Ouders gaven daarnaast aan dat zij ook behoefte hebben aan andere informatie.  
- Hoe de overgang naar het reguliere VO zal zijn (8 ouders): 
 „Hoe de overgang zal zijn na de tienerschooljaren (14)‟ 
 „Hoe de kinderen doorstromen in VO‟ 
 „Hoe de overgang naar de gewone middelbare school gaat?‟ 
 „ Aansluiting met reguliere VO-school‟  
 „Hoe de huidige middelbare scholen staan tegenover de instroom van de leerlingen‟ 
 „Hoe ze daarna doorstromen in VO‟ 
 „Hoe de aansluiting op vervolgonderwijs?‟ 
 „Hoe aansluiting VO? in plaats van/in aanvulling op BO respectievelijk VO‟ 
- „Wat de meerwaarde is‟ 
- „Heeft een kind hier baat bij‟ 
- „Ik zou er niet voor kiezen‟ 
- „Niveau school of binnen klas‟ 
- „Toekomstplan. Overgang naar bovenbouw‟ 
- „Is er een persoonsgebonden coach of mentor‟ 
- „Welke verschillen er zijn ten opzichte van regulier VO‟ 
- „RT of extra hulp‟ 
- „Waar is de school‟ 
- „Rapportage ouders‟ 
- „Wat is het vervolg?‟ 
- „hoe wordt omgegaan met kinderen met PDD-NOS? Is er een extra begeleiding voor deze 
groep?‟   
- „Ontwikkelplan‟ 
 
  

Informatiebehoefte van ouders

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Eindniveau

Pedagogisch klimaat

Wat de rol is van mijn huidige school

Grootte van deze school

Rol van ICT

Hoe ik mijn kind kan aanmelden
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LEERLING-vragenlijst 

Het leerlingenonderzoek geeft enkel zicht op basisschoolleerlingen. Omdat er geen gegevens 

van voortgezetonderwijs zijn, is het moeilijk om de gegevens te interpreteren. Leerlingen in PO 

kunnen enkel een voorstelling maken van wat zij leuk/minder leuk vinden in het VO, maar 

hebben de overgang nog niet meegemaakt. 

  

Gezien de veelheid aan gegevens zijn de vragenlijsten van leerlingen uit groep 6 niet 

geanalyseerd, maar enkel de vragenlijsten van groep 7 en 8. 

Op de vragen wat leerlingen leuk en minder leuk vinden aan PO en VO, zijn weinig verschillen 

tussen leerlingen waargenomen. Hieronder worden de resultaten kort besproken.  

 

Wat vinden leerlingen in groep 7 en 8 het leukst aan PO? 

1. Creatieve vakken 

2. Pauze 

3. Gym 

Maar ook werd veel genoemd… 

- Het samenkomen in één klas, met één leraar en dezelfde leerlingen 

 

Wat vinden leerlingen in groep 7 en 8 het minst leuk aan het basisonderwijs? 

Hier worden met name vakken genoemd als: 

1. Taal/lezen 

2. Rekenen 

Maar ook werd veelgenoemd… 

- Huiswerk 

- Overblijven 

 

Wat denken leerlingen in groep 7 en 8 het leukst te vinden aan het voortgezet onderwijs? 

1. De nieuwe situatie: nieuwe leraren, nieuwe vrienden, nieuwe vakken 

2. Pauze 

3. Fietsen van/naar school met anderen 

4. Lesuitval 

 

Wat denken leerlingen in groep 7 en 8 het minst leuk te vinden aan het voortgezet 

onderwijs? 

1. Huiswerk 

2. Wisselen van lokaal/leraar 

3. De regels en leraren zijn strenger 

4. De jongste zijn 

5. Toetsen 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit dit behoefteonderzoek onder ouders met kinderen in het PO blijkt verdeeldheid over de 

meerwaarde van een tienerschool. Sommige ouders vinden het een goed idee, anderen niet.  

 

Ouders die de meerwaarde van een tienerschool zien, hebben verschillende kenmerken 

genoemd die zij als meerwaarde bestempelen van een eventuele tienerschool: 

1) het versoepelen van de overgang PO/VO,  

2) persoonlijke begeleiding die aansluit bij de behoeften van hun kind, 

3) het ontwikkelen van een veilig en vertrouwd klimaat zodat leerlingen zich op sociaal-

emotioneel gebied kunnen ontwikkelen.  

Dit zijn nog erg brede en algemene kenmerken, maar bieden wel aanknopingspunten voor 

verdere ontwikkeling binnen het project. De aanbeveling is daarom om nader te onderzoeken 

hoe deze kenmerken aansluiten bij de reeds geformuleerde uitgangspunten van het 

Zwaluwstaartproject en hoe deze concreet gemaakt kunnen worden in bijvoorbeeld 

leraarhandelen of projecten/pilots. 

 

Opvallend is dat lang niet alle ouders de problematiek bij de overgang van PO naar VO 

herkennen en onderschrijven. Zij zien wel dat de overgang spannend is voor leerlingen, maar 

vinden het vaak ook een gezonde overgang voor leerlingen. Een overgang naar meer 

zelfstandigheid of volwassenheid. Deze overgang hoeft volgens sommige ouders niet per se 

geleidelijk te gaan: alle begin is moeilijk, maar het hoort bij de start van een nieuwe fase.  

De veronderstelling in het project Zwaluwstaart – dat leerlingen door de puberteit moeite 

hebben met de overgang van PO naar VO – zou daarom wellicht beter onderbouwd moeten 

worden. Welke leerlingen ondervinden problemen? Welke problemen zijn dat dan? Waar ligt het 

aan dat zij deze problemen ervaren? Wat zijn oplossingen hiervoor en hoe sluit de tienerschool 

hierbij aan? 

 

Een ander opvallend resultaat is dat een aantal ouders aangeeft dat de uitgangspunten van de 

tienerschool (de 6 P‟s) eigenlijk uitgangspunten zouden moeten zijn van elke school. De 

uitdaging binnen het project Zwaluwstaart is wellicht om hierover na te denken.  

Een aantal vragen zouden hierin centraal kunnen staan:  

- Wat is de noodzaak van een afzonderlijke school voor tieners?  

- Waarom richten we ons op tieners van 10-14 jaar?  

- Wat onderscheid de tienerschool van regulier „goed‟ onderwijs?  

- Wat is kenmerkend voor onderwijs aan tieners?  

- Wat zijn hun specifieke behoeften, die oudere/jongere leerlingen minder hebben?   

 

Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is ten slotte dat ouders behoefte hebben 

aan informatie: 

- Informatie over de noodzaak van een tienerschool 

 - Is er (wetenschappelijke) onderbouwing voor een tienerschool? 

 - Wat is onderscheidend aan een tienerschool? Waarom is het bestaande onderwijs niet 

 voldoende? 

 - Wat is de meerwaarde van een tienerschool? 

- Informatie over het hoe/wat van een tienerschool 

 - Hoe ziet een tienerschool eruit? 

 - Wat leren leerlingen op een tienerschool? Hoe leren ze dat? 

 - Voor wie is een tienerschool? 

 - Hoe verlopen de overgangen PO  Tienerschool  Regulier VO? 

 - Wat is het eindniveau van de tienerschool? 
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Het leerlingonderzoek lijkt minder concrete aanknopingspunten te bieden voor verdere 

ontwikkeling van een tienerschool. Deels door de opzet van het onderzoek zelf (de korte vragen 

en manier van vraagstelling), maar ook door het ontbreken van gegevens van VO-leerlingen. 

Gegevens van VO-leerlingen zouden een betrouwbaarder beeld geschetst hebben van de 

moeilijkheden waar leerlingen tegen aan lopen bij de overgang PO-VO. Toch bieden deze 

gegevens een aantal aanknopingspunten.  

PO-Leerlingen geven aan dat zij denken dat de „nieuwigheid‟ van VO het leukst zal zijn: nieuwe 

leraren, nieuwe vakken, nieuwe vrienden. Zij denken dat het minst leuk aan het VO het 

huiswerk, de strenge leraren en het wisselen van lokaal is. Wellicht dat een 

kennismaking/uitwisseling met het VO  het beeld van het VO realistischer kan maken. Hiervoor 

is al een aanzet gedaan in de 1e en 2e pilot binnen het project, waarin Mick Sluijter een aantal 

lessen aan PO-leerlingen heeft verzorgd. Deze uitwisseling en samenwerking zou eventueel 

uitgebreid kunnen worden met andere vakken en leraren, of met een uitwisseling tussen 

leerlingen. 

Tevens geven leerlingen aan dat zij het denken leuk te vinden om samen met vrienden uit de 

buurt te moeten fietsen naar school, de pauzes en veel lesuitval. Kortom, in het VO denken 

leerlingen meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te ervaren. Hier zou in de pilots meer 

aandacht voor kunnen zijn. Bijvoorbeeld door leerlingen in groep 7 en 8 verantwoordelijkheid te 

leren dragen voor (sociale) taken in de klas of door hen meer zelfstandig te laten werken (alleen 

of in groepjes) of hen te leren om zelfstandig hun werk en de inhoud ervan te plannen.   
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BIJLAGEN 

 

De Tienerschool, elk talent erkent 

 

BEHOEFTENONDERZOEK OUDERS 

 

Hoeveel kinderen heeft u?      … kinderen 

Hoeveel van uw kinderen gaan naar het basisonderwijs?  … kinderen in groep … 

Hoeveel van uw kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs? … kinderen in klas … 

 

 

1. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor tieners soms erg 

lastig.  

Hoe komt dat volgens u? (maximaal 5 antwoorden!) 

 

O Tieners vinden geen enkele school leuk of interessant  

O Vrienden zijn op die leeftijd belangrijker dan onderwijs 

O Het voortgezet onderwijs sluit onvoldoende aan bij de sociale en emotionele behoeften 

 van tieners 

O De school voor voortgezet onderwijs ligt verder uit de wijk 

O  Kinderen moeten wennen aan de nieuwe omgeving met nieuwe leraren en nieuwe vakken 

O Voortgezet onderwijsscholen zijn vaak veel groter dan basisscholen 

O Op het voortgezet onderwijs is minder tijd voor het individu / de aanpak is minder 

 persoonlijk 

O Voortgezet onderwijsschool heeft een minder positief en veilig klimaat 

O Het voortgezet onderwijs sluit niet voldoende aan bij de interesses van tieners 

O Het voortgezet onderwijs is vooral gericht op „vakken‟ als Nederlands en wiskunde en 

 minder op andere (sociale) talenten van tieners 

O Tieners moeten té vroeg kiezen naar welk type voortgezet onderwijs zij gaan, en zitten 

 daarom vaak niet goed op hun plek 

O Ouders zijn minder betrokken bij het voortgezet onderwijs 

O Op het voortgezet onderwijs moeten tieners huiswerk gaan maken 

O Op het voortgezet onderwijs komen tieners bij veel nieuwe kinderen in de klas die zij nog 

 niet kennen 

O Tieners krijgen op het voortgezet onderwijs meer vrijheid en moeten hun uren soms zelf 

 indelen 

O Anders, nl………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Wat zou volgens u de meerwaarde kunnen zijn van een Tienerschool? 
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3. De Tienerschool wil de overgang tussen basisschool en voortgezet onderwijs gemakkelijker 

maken voor tieners.  

Hiervoor zijn verschillende activiteiten denkbaar die aansluiten bij de behoeften van leerlingen 

in de puberleeftijd van 10-14 jaar.  

 

Geef aub per voorbeeld aan in hoeverre onderstaande activiteiten belangrijk zijn volgens u door 

een cijfer te omcirkelen [1= sluit helemaal niet aan…. 10= sluit erg aan] 

 

In een Tienerschool…. 

 

… hoeven leerlingen pas op hun 14e jaar te kiezen voor een type onderwijs 

(VMBO/HAVO/VWO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… zijn structuur en discipline belangrijk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… worden lessen en activiteiten gedaan die direct aansluiten bij de interesses die tieners 

hebben, zodat zij gemotiveerder zijn om te leren. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… worden leerlingen betrokken bij het vormgeven van hun eigen onderwijsproces. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… worden manieren van lesgeven op de basisschool en het voortgezet onderwijs 

gecombineerd. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… wordt veel aandacht besteed aan het presenteren van jezelf en projecten. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… zijn leraren gespecialiseerd in het omgaan met tienergedrag.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… worden lessen gegeven op een manier die aansluit bij wetenschappelijke inzichten over 

leerstrategien van tieners (bijv. tieners veel te laten ervaren)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… worden de talenten van tieners erkent: niet alleen de cognitieve talenten, maar ook de 

sociale talenten. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

… wordt gebruik gemaakt van de nieuwste onderwijsinzichten uit de 21e eeuw. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… is veel aandacht voor sociale vaardigheden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… zijn de prestaties van leerlingen op Nederlands en Engels hoger dan op andere scholen. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… zijn de prestaties van leerlingen op Wiskunde en Rekenen hoger dan op andere scholen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… wordt rekening gehouden met de verschillen in leerstrategieën van jongens en meisjes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… worden regelmatig experts en ondernemers uit de omgeving uitgenodigd om tieners kennis 

te laten maken met ondernemerschap. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… kunnen tieners oefenen met hun maatschappelijke positie: zoals leiderschap, presenteren en 

dialoog voeren. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… worden ouders actief betrokken bij de school. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… is veel aandacht voor het verkrijgen van zelfvertrouwen en eigenwaarde. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… leren tieners omgaan met verantwoordelijkheid en het maken van eigen keuzes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… oefenen leerlingen met leiderschap. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… wordt veel gebruikgemaakt van ICT en technologie bij het leren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

… is het voortgezet onderwijs gesitueerd bij/in de basisschool 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4. Op welke doelgroep zou een tienerschool zich moeten richten? 

O Op leerlingen van 10-14 jaar die moeilijk leren 

O Op leerlingen van 10-14 jaar die erg goed leren 

O Op leerlingen van 10-14 jaar die niet moeilijk, maar ook niet erg goed leren 

O Op alle leerlingen 

O Andere doelgroep, nl ….
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5. Waarover zou u, voor u eventueel uw kinderen aan zou melden, meer informatie willen 

hebben? (vink één of meerdere antwoordmogelijkheden aan) 

 

1. Het eindniveau   

2. Hoe kinderen aangemeld kunnen worden   

3. Wat de rol van de huidige school van mijn kind(eren) is  

4. Hoe groot de school wordt  

5. Hoe het pedagogisch klimaat wordt vormgegeven  

6. Hoe omgegaan wordt met computer (ICT)  

7. Anders, namelijk (vul zelf in)  

8. Anders, namelijk (vul zelf in)  

 

 

6. Zou u overwegen om uw kind aan te melden voor een Tienerschool? 

O Ja 

O Nee 

O Misschien 

 

Waarom heeft u bovenstaand antwoord gegeven? 
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De Tienerschool, elk talent erkent 

 

BEHOEFTEONDERZOEK LEERLINGEN 

 

Ik zit in … 

O Groep 7 van de basisschool  O Eerste klas van middelbare school 

O Groep 8 van de basisschool  O Tweede klas van middelbare school 

 

Ik ben … 

O 10 jaar     O 13 jaar  

O 11 jaar     O 14 jaar 

O 12 jaar 

 

Ik ben … 

O een jongen 

O een meisje 

 

Wat vind jij het leukste aan de basisschool 

Maak een top 3! 

1. …………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………… 

 

Wat vind jij het minst leuk aan de basisschool 

Maak een top 3! 

1. …………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………… 

 

Wat vind jij het leukste aan de middelbare school  

(Als je nog op de basisschool zit: wat denk jij dat het leukst is aan de middelbare school) 

Maak een top 3! 

1. …………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………… 

 

Wat ik het minst leuk vind aan de middelbare school: 

(Als je nog op de basisschool zit: wat denk jij dat het minst leuk is aan de middelbare school) 

Maak een top 3! 

1. …………………………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………… 
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        Bijlage II 

 

 

Rapportage  

Vergroten draagvlak onder leraren 

 

 

 

Sophie Verhoeven 

Martin Heeffer 

Willem Kwint 
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Inleiding en onderzoeksvragen 

 

Het SLOA-vrijval project rondom de Tienerschool is in volle gang, maar de betrokkenheid en het 

draagvlak van – met name VO – leraren lijkt gering.  

Dit is de reden geweest om de afgelopen maanden een aantal acties te ondernemen die erop 

gericht waren om het draagvlak en de betrokkenheid van leraren in PO en VO te vergroten. 

 

Er zijn twee acties ondernomen:  

- een vragenlijstonderzoek om zicht te krijgen op het belang dat leraren hechten aan de 

uitgangspunten van de Tienerschool 

- Een inspiratiebijeenkomst, waarin de onderzoeksresultaten teruggekoppeld zijn en er 

uitgewisseld is over de uitgangspunten van de Tienerschool 

 

Door middel van deze acties worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord: 

1. Hoe groot belang hechten leraren van 2College en Tangent aan de kernkwaliteiten van de 

Tienerschool? 

2. Wat hebben kinderen tussen 10 en 14 jaar nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen 

aldus leraren van 2College en Tangent? 
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Methodologie 

 

Instrument 

Een bestaande vragenlijst is aangepast om inzicht te krijgen in het belang dat leraren hechten 

aan de uitgangspunten van de Tienerschool.  

Er is gebruik gemaakt van een vragenlijst uit het Jenaplan-onderwijs: Kernkwaliteiten van het 

Onderwijs. Deze vragenlijst bevat drie schalen en meerders subschalen (zie de bijlage). De 

vragenlijst heeft 66 items.  

De schalen zijn: 

- De ontwikkeling van het ik (4 subschalen) 

- De relatie met de ander (3 subschalen) 

- De relatie met de wereld (4 subschalen) 

 

Respondenten is gevraagd in hoeverre zij stellingen belangrijk vinden in de Tienerschool. 

Antwoorden zijn op een 5puntschaal (1: dat vind ik niet belangrijk  2: dat vind ik soms belangrijk  

3: dat vind ik belangrijk  4: dat vind ik vaak belangrijk  5: dat vind ik heel belangrijk) 

 

De vragenlijsten zijn verspreid door beide projectleiders. Gegevens zijn verwerkt in Excel. 

 

Respondenten 

Alle leraren van PO (hele bestuur?) en voortgezet onderwijs (alle locaties 2College?) is 

gevraagd om een vragenlijst in te vullen. 

35 leraren van Stichting Tangent hebben gereageerd, en 16 leraren van 2College. Ook hebben 

15 directieleden een ingevuld. 
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Resultaten vragenlijst draagvlak Kernkwaliteiten 

Tabel 1 laat de gemiddelden zien per kernkwaliteit. Voor een meer gedetailleerd beeld per item, 

zie de powerpoint in de bijlage. 

 

 Leraren PO Leraren VO Directie Gemiddeld 

 N= 36 N= 16  N= 15  

De ontwikkeling van het „ik‟     

1.1. Leerlingen leren 
kwaliteiten/uitdagingen te 
benoemen en in te zetten, 
zodanig dat  zij zich competent 
kunnen voelen 

3,6 3,1 3,62 3,44 

1.2 Leerlingen worden 

beoordeeld op de eigen 

vooruitgang in ontwikkeling 

3,67 3,01 3,38 3,35 

1.3 Leerlingen leren zelf 

verantwoordelijkheid te dragen 

voor wat zij willen en moeten 

leren, wanneer zij uitleg nodig 

hebben en hoe zij een plan 

moeten maken 

3,38 2,74 3,39 3,17 

1.4 Leerlingen leren te 

reflecteren op hun ontwikkeling 

en daarover met anderen in 

gesprek te gaan 

3,2 2,92 3,2 3,11 

De relatie van de leerling met 

de ander 

    

2.1 Leerlingen ontwikkelen zich 

in een heterogene groep 

3,3 2,64 3,28 3,07 

2.2   Leerlingen leren samen te 

werken, hulp geven en 

ontvangen met andere leerlingen 

4,1 3,49 3,87 3,82 

2.3 Leerlingen leren 

verantwoordelijkheid te nemen 

en mee te beslissen over het 

harmonieus samenleven in de 

unitgroep en school, opdat 

iedereen tot zijn recht komt en 

welbevinden kan ervaren 

3,89 3,63 3,86 3,79 

De relatie van de leerling met 

de wereld 

    

3.1 Leerlingen leren in zo veel 

mogelijk levensechte situaties 

3,2 2,81 3,4 3,14 

3.2 Kinderen leren zorg te 

dragen voor de omgeving en 

leefwereld om hen heen 

3,43 3,1 3,31 3,28 

3.3 Leerlingen passen binnen het 

thematisch werken de inhoud 

van vakspecifieke kennis toe 

3,53 2,84 3,82 3,4 

3.4 Leerlingen leren initiatieven 

te nemen vanuit hun eigen 

3,67 3,35 3,67 3,56 
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interesses en vragen 

  

Overall-resultaten 

Wanneer naar alle scores tezamen word gekeken vallen een aantal zaken op: 

- Leraren en directie scoren op alle schalen 2,64 of hoger. Dit betekent dat zij alle 

kernkwaliteiten van (vrij groot) belang achten. 

- Er zijn geen grote verschillen in het belang dat respondenten hechten aan de kernkwaliteiten 

„de ontwikkeling van het ik‟, „de relatie van de leerling met de ander‟, en „de relatie van de 

leerling met de wereld‟. 

- De hoogste scores worden gegeven voor de schalen „leerlingen leren samen te werken, hulp 

geven en ontvangen met andere leerlingen‟, „leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen en 

mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de groep en op school, zodat iedereen tot 

zijn recht komt en welbevinden kan ervaren‟. 

- De laagste scores zijn te zien op de schalen „leerlingen leren te reflecteren op hun 

ontwikkeling en daarover in gesprek te gaan met anderen‟, „leerlingen ontwikkelen zich in een 

heterogene groep‟ en „leerlingen leren in zoveel mogelijk levensechte situaties‟. 

 

Verschillen tussen leraren in PO en VO 

Opvallend is dat de leraren in VO op alle thema‟s minder hoge scores geven dan hun collega‟s 

in PO. Dit is een bevestiging dat het draagvlak voor de uitgangspunten van de Tienerschool in 

VO lager ligt dan in PO.  

Op de volgende schalen geven leraren in VO een lagere score (meer dan 0,5) dan in PO: 

„Ontwikkeling van het ik‟ 

- Leerlingen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich 

competent kunnen voelen 

- Leerlingen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in  ontwikkeling 

- Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, 

wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan kunnen maken 

„Ontwikkeling ik en de ander‟: 

- Leerlingen leren in een heterogene groep 

- Leerlingen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere leerlingen 

„Ontwikkeling ik in de wereld‟: 

- Leerlingen passen binnen thematisch werken de inhoud van vakspecifieke kennis toe 

 

Verschillen tussen leraren PO/VO en MT 

Er zijn geen grote verschillen te zien tussen leraren en directie. Directie geeft ongeveer 

dezelfde scores als de leraren in PO.  
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Inspiratiebijeenkomst 15 mei 

Doelen 

De inspiratiebijeenkomst op 15 mei is de eerste in een reeks bijeenkomsten voor leraren PO en 

VO. In het schooljaar 2012-2013 zullen er meer gehouden worden. 

De doelen van deze bijeenkomsten zijn: 

- vergroten van het draagvlak voor de Tienerschool 

- stimuleren van uitwisseling tussen leraren van PO en VO 

- verdiepen van de inhoud van de Tienerschool 

 

Opzet van de bijeenkomst 

De bijeenkomst vond plaats bij 2College (locatie Wandelbos). De verwachting was dat deze 

locatie een stimulans zou zijn voor docenten van 2College om aanwezig te zijn. Aanwezigheid 

bij de bijeenkomst was vrijwillig. Leraren van beide besturen werden uitgenodigd via de 

nieuwsbrief van Zwaluwstaart (zie bijlage).  

Hoewel de bijeenkomst goed bezocht werd met 30 aanwezigen, bleken de deelnemers 

voornamelijk uit PO te komen: 26 personen van Stichting Tangent (PO), 3 personen van 

2College (VO) en 1 persoon van KPC Groep (Lenie van Lieverloo).   

 

De bijeenkomst vond plaats van 19.00 tot 22.00u. De opzet was als volgt (zie ook de 

powerpoint-presentatie in de bijlage): 

- Inleiding over de Tienerschool door Martin Heeffer 

- Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar kernkwaliteiten 

- Uitwisseling tussen deelnemers in groepjes over wat tieners nodig hebben en hoe dat nu in 

het onderwijs terug te zien is. (werkvorm: „onderwijscafé‟). 

 

Onderwerpen die leraren bezighouden omtrent de Tienerschool 

Tijdens de werkvorm „Onderwijscafé‟ zijn een aantal onderwerpen besproken aan de tafels. De 

gespreksleiders hebben per tafel een flap gemaakt met daarop de kern van de discussie (zie de 

bijlage). Een aantal discussiepunten komen hier uit naar voren. 

 

1. Leeftijdscategorie (10-14; 4-16; 0-16 jaar) 

De Tienerschool is gericht op de leeftijdsgroep 10 tot 14 jaar. Aan verschillende 

gesprekstafels is besproken welke leeftijdsfase het meest geschikt zou zijn voor een 

tienerschool. Er is besproken om een groep leerlingen bij elkaar te houden van 4 tot 16 

jaar, het concept van de tienerschool zou dan een totaalconcept worden van 4 tot 16 jaar. 

Verder is besproken dat de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs (zoals lesgeven 

aan heterogene stamgroepen) aanknopingspunten biedt voor de invulling van de 

Tienerschool. 

 

2. Leerlingen verantwoordelijkheid geven, maar ook structuur 

De rol van de leraar is complex in de Tienerschool. De leraar zou leerlingen ruimte moeten 

geven, maar ook voldoende structuur moeten bieden om prestaties te garanderen. Het is 

een proces van „geleide vrijheid‟. 

 

3. Participatie van leerlingen 

 Dit onderwerp houdt verband met punt 2.  

 De deelnemers geven aan dat het belangrijk is om tieners serieus te nemen en hen de 

 gelegenheid te geven om verantwoordelijkheid te dragen. Het is belangrijk dat zij hun 

 ideeën kunnen geven en dat er een beroep gedaan wordt op hun creativiteit. Het kind en 
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 zijn ideeën zou centraal moeten staan, in plaats van regels en kaders. Leerlingen kunnen 

 bijvoorbeeld betrokken worden bij de ontwikkeling van de tienerschool. 

Leerlingen zouden in de Tienerschool eigenaar moeten zijn van hun eigen leerproces. Het 

gebruik van portfolio‟s kan hierbij helpen. Een ander idee is het laten verzorgen van lesstof 

door leerlingen, of het gebruik van coöperatieve werkvormen.  

  

4.  Verschil jongens en meisjes 

 Jongens en meisjes ontwikkelen zich verschillend. Jongens zijn meer doeners en meisjes 

 zijn meer gericht op informatie. Laat hen van elkaar leren in de tienerschool.  

 

5. Betekenisvol leren 

 Deelnemers vinden het belangrijk dat leerlingen in een betekenisvolle context kunnen 

 leren.  

 

6. Ouders 

 Het betrekken van ouders bij de school is een belangrijk punt. Zorg voor een helder beeld 

 van wat de Tienerschool is, zodat ouders zich er iets bij voor kunnen stellen, is een advies 

 van de deelnemers. Een heldere naam kan hierbij helpen.  

 Een manier om ouders bij de school te betrekken is door hen te betrekken bij lesgeven.  

 

7. Samenwerking en uitwisseling 

 Structurele en hechte samenwerking en uitwisseling tussen leraren van 2College en 

 Tangent kan ervoor zorgen dat het beste uit twee werelden gehaald wordt, aldus 

 deelnemers.  

 Ook wordt uitwisseling met andere tienerscholen (zoals het Tienercollege in Gorinchem) 

 voorgesteld, alsmede contact met De Nieuwste School (een school in Tilburg met 

 vergelijkbare uitgangspunten). 
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Conclusie en aanbevelingen 

 

Hebben de vragenlijst en de inspiratiebijeenkomst het draagvlak onder leraren vergroot? Dit is 

niet helemaal zeker, maar het lijkt erop dat met name de inspiratiebijeenkomst leraren wel in 

beweging heeft gezet. Leraren hebben nagedacht over de elementen van de Tienerschool, 

hebben uitgewisseld over wat volgens hen van belang is en de positieve sfeer heeft hopelijk iets 

in gang gezet.  

Hieronder worden de vraagstellingen – die voorafgaand aan dit onderzoek zijn geformuleerd – 

beantwoord. 

 

1. Hoe groot belang hechten leraren van 2College en Tangent aan de kernkwaliteiten van de 

Tienerschool? 

De vragenlijst Kernkwaliteiten is ingevuld door 36 leraren in PO, 16 leraren in VO en 15 

directieleden.  

Het draagvlak voor de kernkwaliteiten zoals geformuleerd in de vragenlijst lijkt vrij hoog onder 

de respondenten. Het draagvlak voor het werken in heterogene groepen en het reflecteren met 

leerlingen lijkt het laagst. Draagvlak voor het leren samenwerken en verantwoordelijkheid 

dragen voor regels en afspraken lijkt het hoogst. 

Ook valt op dat leraren in PO en directieleden de kernkwaliteiten hoger beoordelen dan leraren 

in VO. De ervaringen van de projectleiders worden hiermee bevestigd: het draagvlak voor de 

kernkwaliteiten lijkt hoger bij Tangent dan 2College.  

 

2. Wat hebben kinderen tussen 10 en 14 jaar nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen 

aldus leraren van 2College en Tangent? 

In een eerste inspiratiebijeenkomst hebben 26 leraren van Tangent en 3 leraren van 2College 

uitgewisseld over de behoeften van tieners en hoe dit eruit zou kunnen zien in de Tienerschool. 

Hieruit kwamen de volgende onderwerpen naar voren: 

1. Een school voor 4 tot 16-jarigen, of 0 tot 16-jarigen is wellicht geschikter dan een school 

 voor 10 tot 14-jarigen 

2. Geef leerlingen verantwoordelijkheid, maar biedt hen ook structuur 

3. Laat leerlingen participeren in de Tienerschool en in hun eigen leerproces 

4.  Maak gebruik van de verschillen tussen jongens en meisjes 

5. Laat leerlingen betekenisvol leren in context 

6. Betrek ouders en wees helder naar ouders over de uitgangspunten van de Tienerschool 

7. Samenwerking en uitwisseling met anderen (zoals andere leraren, andere tienerscholen of 

 andere vernieuwende onderwijsconcepten) 

 

 



 

27 
 

  

Aanbevelingen 

 

Aanbeveling 1: Vergroot het draagvlak onder VO-docenten 

- Voortzetting inspiratiebijeenkomsten: betekenisvolle inhoud + uitwisseling + verdieping 

- Reacties bevestigen dat er een positieve sfeer was op de inspiratiebijeenkomst. De opkomst 

was vrij hoog op basis van vrijwilligheid. Hoewel de opkomst nu nog voornamelijk bestond uit 

leraren van Tangent is de verwachting dat, wanneer de bijeenkomsten bij 2College zullen 

plaatsvinden en positieve ervaringen doorverteld worden, de opkomst vanuit 2College hoger zal 

worden.  

- Toekomstige inspiratiebijeenkomsten vooral inhoudelijk maken: veel verdieping en 

uitwisseling.  

- Blijf vooral docenten VO betrekken bij ontwikkelingen in de Tienerschool 

 

Aanbeveling 2: Laat leraren ervaring opdoen met belangrijke uitgangspunten van de 

Tienerschool 

- Zet in op professionalisering op de kernkwaliteiten die door projectleiders van groot belang 

zijn, maar door leraren van minder belang worden geacht. Maak leraren hier enthousiast voor 

en laat hen hiermee ervaringen opdoen. 

- Wees helder over gewenst leraargedrag en –competenties binnen tienerschool 

 

Aanbeveling 3: Denk na over leeftijdscategorie 

- Maak helder waarom je voor deze leeftijdsgroep kiest: 10-14. Waarom niet 0-16 of 4-16?  

Deze vraag leeft bij leraren en ouders. 

 

Consequentie en opbrengsten 

 

De eerste inspiratiebijeenkomsten laat zien dat elkaar ontmoeten en met elkaar op inhoud 

bevragen helpt om het draagvlak voor de Tienerschool te vergroten. Deze werkvorm wordt 

binnen dit project meerdere keren herhaald. Tevens ondersteunt het presenteren van de 

uitkomsten in directievergaderingen in het vergroten van het draagvlak. 

In een directievergadering binnen het PO wordt opgemerkt dat eigenaarschap en directe 

uitvoerbaarheid op de eigen locatie van invloed is op deelname aan de deelprojecten. 

 

De tweede aanbeveling heeft betrekking op de professionalisering van de projectleiders.  

Dit heeft met name betrekking op het methodologisch handelen en zich blijven focussen op de 

pilots en daaraan gekoppelde onderzoeksvragen.  De kennis bij de projectleiders is vergroot. 

Even als de noodzaak tot systematisch werken aan pilots. Het vooraf verhelderen van gewenst 

leerkrachtgedrag en verwachte opbrengsten ondersteunen het onderzoeksproces. 

 

In de stuurgroep is gesproken over de vraagstelling waarom er gekozen wordt voor de 

leeftijdsgroep 10-14 in plaats van 0-16 of 4-16 of 10-16. Dit heeft te maken met de profielen die 

gekozen worden na het tweede jaar VO en de daarmee samenhangende realiseerbaarheid van 

het concept. 

 

Tot slot moet opgemerkt worden dat het proces moeizaam is verlopen. Sinds duidelijk is 

geworden dat de fysieke Tienerschool niet doorgaat is het enthousiasme verminderd.  

Een heldere strategie en eenduidige interne communicatie gericht op het behalen van minimale 

doelstellingen van het project als het gaat om samenwerking en afstemming dienen in 

eventuele volgende projecten vooraf afgestemd te worden. 
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Beperkingen van dit onderzoek 

- Opgemerkt dient te worden dat de verdeling tussen PO- en VO-respondenten scheef verdeeld 

is. Zowel de vragenlijst als de inspiratiebijeenkomst kende een hogere respons van Tangent 

dan 2College. 

 

- Uitgangspunten Tienerschool (de 6 p‟s bijvoorbeeld) zijn niet letterlijk teruggekomen in 

vragenlijst. De vragenlijst was geënt op kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs.  

 

BIJLAGEN 

 

- Nieuwsbrief 4 Zwaluwstaart 

 

BIJ BEHORENDE DOCUMENTEN 

- Inleiding Inspiratiebijeenkomst (Powerpoint door projectleider) 

- Vragenlijst Kernkwaliteiten van de Tienerschool  

- Resultaten Vragenlijst Kernkwaliteiten (Powerpointpresentatie door projectleider) 
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BIJLAGEN 

Nieuwsbrief 4 Zwaluwstaart
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ZWALUWstaart    4      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zwaluwstaart is een initiatief van 2College, Tangent en KPC Groep met 

als doel inhoud en vorm te geven aan een Tienerschool. Een school 

waarin de puber van nu uitgedaagd wordt in de context van nu. 

 

De Tienerschool, een nieuwe school met een nieuw concept. 
 

 

Inspiratie avond  

Op dinsdag 15 mei vindt de eerste inspiratieavond plaats van het project 

Zwaluwstaart. Doel is om naar aanleiding van het eerste gesprek te gaan over 

wat we verstaan onder goed onderwijs voor kinderen van 10 tot 14 jaar.  

Tijdens deze inspiratie avond is iedereen die mee wil bouwen aan de 

Tienerschool van harte welkom.  

De avond wordt gehouden op  

 
2College Wandelbos 

Op 15 mei van 19.30 u. tot 22.00 u.  
 

Lees verder: 

 

 

Samenwerking 

De ontwikkeling van het concept de Tienerschool in Tilburg is landelijk gezien 

niet het enige initiatief om het onderwijs meer aan te laten sluiten op de 

behoefte van de puber van nu. Soort gelijke initiatieven zijn er ook in Zeist en 

Gorinchem.  

 

Samen met de projectleiders in Gorinchem hebben we op 29 maart jl. 

presentaties bijgewoond van de uitgevers Malmberg en Thieme over de inzet 

ICT-middelen in relatie tot hun methodes voor PO en VO.  

Opvallend is dat ICT gebruik binnen de methodes voor VO een sterk adaptief 

karakter heeft en verder is ontwikkeld dan voor PO. Deze ontwikkeling biedt 

veel kansen. 

 

Tevens was er een presentatie van Apple die de mogelijkheden heeft laten 

zien van de computer in het onderwijs, anders dan via methode-gebonden 

software. 

http://www.zwaluwstaart-povo.nl/CMS/Docs/uitnodiging inspiratieavond 15-5-2012.pdf
http://www.zwaluwstaart-povo.nl/CMS/Docs/uitnodiging inspiratieavond 15-5-2012.pdf
http://www.zwaluwstaart-povo.nl/CMS/Docs/uitnodiging inspiratieavond 15-5-2012.pdf
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Gevoed worden? Kijk mee: 

 

 

Flexibiliteit is belangrijk voor onze samenleving 

We zijn heel opbrengstgericht bezig. Zo effectief mogelijk werken we ook in het 
onderwijs naar eindtermen toe, maar Mark Mieras vraagt zich af hoe 
opbrengstgericht deze eindtermen zijn. Creativiteit en spel liggen niet in de 
eindtermen verankerd, maar zijn wel van doorslaggevend belang voor het 
functioneren van de leerlingen van nu in de komende dertig, veertig jaar van hun 
carrière. 

 
Dit betekent dat kinderen tot 14 jaar moeten spelen, moeten ontwerpen, moeten 

creëren. Dit zie je terug in de kenmerken van de Tienerschool.  
 
Lees verder:  

 
 
 

 

Onderzoek 

Tot aan augustus staan er vier onderzoeken gepland.  

De onderzoeken worden uitgevoerd i.s.m. de KPC-groep onder leiding van 

Sophie Verhoeven. De thema‟s van de onderzoeken zijn: 

1. Kernkwaliteiten van de Tienerschool. 

2. Vak-integratie VO 

3. Tabletproject VO 

4. Spellingsonderzoek PO 

 

Tijdens de Inspiratieavond op 15 mei worden de uitkomsten van het 

onderzoek naar de Kernkwaliteiten van de Tienerschool gepresenteerd.  

 

Volg ons  

Het project Zwaluwstaart heeft een eigen site en een presentatie over de 

ontwikkeling van de Tienerschool op Prezi.com.   

 

Zie: www.zwaluwstaart-povo.nl 

http://prezi.com/4v8fsab3mex4/de-tienerschool/ 

 

Agenda 

10-04 Stuurgroep vergadering 

16-04 Projectgroep vergadering 

17-04 Stuurgroep vergadering 

15-05 Inspiratieavond 1 

 

Spreuk 
 

 

Je kunt nooit minder leren 

 

http://www.zwaluwstaart-povo.nl/
http://prezi.com/4v8fsab3mex4/de-tienerschool/
http://www.youtube.com/watch?v=8O4BOUHjuCI
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2012/03/Kunstzone2-3MM.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8O4BOUHjuCI
http://hetkind.org/wp-content/uploads/2012/03/Kunstzone2-3MM.pdf
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Overzicht kernkwaliteiten 
 

1. De ontwikkeling van het IK 
1.1. Leerlingen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat  zij 
zich competent kunnen voelen 

a de leerlingen vertellen wat ze nog willen leren 

b de leerlingen vertellen wat ze nog moeten leren 

c de leerlingen kunnen kiezen uit een rijk aanbod 

d de leerlingen mogen dingen doen of laten zien waarin ze goed zijn 

e de leerlingen zijn trots op hun werk 

f de leerlingen krijgen de mogelijkheid om op hun eigen manier een doel te bereiken 

  
1.2 Leerlingen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling 

a 
de leerlingen vertellen wat ze hebben geleerd vandaag, deze week, deze periode, dit jaar, en 
in deze bouw 

b de leerlingen waarderen zichzelf 

c de unitleiders komt op voor het recht op eigen ontwikkeling van ieder kind 

d de leerlingen kijken op verschillende manieren naar hun doen en laten 

e van iedere leerling worden de prestaties besproken in het licht van zijn eigen vermogen 

f de leerlingen stellen samen met de unitleider het portfolio samen 

  1.3 Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten 
leren,  

 
wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken 

a leerlingen kunnen kiezen of ze meedoen aan een instructie 

b leerlingen kijken hun eigen werk na 

c leerlingen pakken de spullen die ze nodig hebben zelf, en ruimen het zelf weer op 

d leerlingen kunnen kiezen van wie ze instructie krijgen; dat hoeft niet altijd de unitleider te zijn 

e 
leerlingen werken met een eigen weekplan dat ze grotendeels zelf maken, zelf invullen en 
zelf plannen 

f leerlingen kunnen vertellen waarom ze dat hebben gedaan, wat ze hebben gedaan 

  1.4 Leerlingen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in 
gesprek te gaan 

a leerlingen voeren portfoliogesprekken met de unitleider en met andere kinderen 

b leerlingen reflecteren op hun eigen handelen 
c 
 

leerlingen krijgen de gelegenheid om (een gedeelte) van het rapportgesprek tussen de 
unitleider en ouder(s) bij te wonen 

d elke dag wordt er geëvalueerd  (is er bv een evaluatiekring) 

e 
de leerlingen vertellen en/of schrijven in hun eigen rapport/portfolio, zelf over hun doen en 
laten 

f 
de leerlingen laten zien dat ze nadenken over wat goed of  fout is en vertellen wat ze er zelf 
van vinden 
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2. De Relatie van de leerling met de ander 
2.1 Leerlingen ontwikkelen zich in een heterogene groep  

a alle leerlingen van zitten tenminste in een twee jarige unit (groep 7- 8 / 9-10) 

b leerlingen hebben geen vaste plaats; groepen worden handig samengesteld 

c leerlingen benutten elkaars kwaliteiten en talenten  

d om leerlingen gelijk te behandelen worden ze juist verschillend behandeld  

e leerlingen worden aangesproken als groepslid, en niet als jaargroep 

f 
leerlingen werken met kinderen van een andere leeftijd, ander geslacht, andere interesse, 
etc. 

 

 
 

2.2   Leerlingen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere leerlingen 

a leerlingen leren hulp te vragen en hulp te bieden 

b leerlingen leren dingen van en aan elkaar en ook met elkaar 

c leerlingen kunnen het samenwerken met anderen beoordelen 

d leerlingen vormen en geven in de groep een eigen mening 

e er vinden unitvergaderingen plaats waarin beslissingen worden genomen door de hele groep 

f leerlingen kunnen verwoorden hoe ze elkaar helpen 

  2.3 Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het 
harmonieus samenleven,  

 
opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren 

a iedere leerling leert dat hij/zij er voor de groep is en dat groep er voor hem/haar is 

b 
leerlingen weten dat hun mening er toe doet, dat ze invloed hebben op de keuzes die 
gemaakt worden voor de unit 

c regels maken we in de unit samen 

d leerlingen geven elkaar complimenten 

e leerlingen oefenen democratisch burgerschap in de unitvergadering of schoolraad 

f leerlingen stellen zichzelf en elkaar vragen 
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3. De Relatie van de leerling met de wereld 
3.1 Leerlingen leren in zo veel mogelijk levensechte situaties 

a 
leerlingen ontdekken zelf, experimenteren en onderzoeken op basis van eigen 
onderzoeksvragen 

b 
leerlingen leren verbanden te leggen tussen de actualiteit en de context van het thema / 
leeraanbod 

c 
leerlingen ontwerpen, creëren en presenteren oplossingen ten aanzien van hedendaagse 
vraagstukken 

d 
leerlingen bezoeken leerplaatsen als musea, bedrijven, instellingen, culturele 
gemeenschappen, natuurgebieden, etc. 

e leerlingen organiseren excursies, sprekers en evenementen 

f leerlingen zetten i.s.m. bedrijven een onderneming op volgens economische model 

  3.2 Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving en leefwereld om hen heen 

a leerlingen richten zelf, met de unitleider hun eigen leerrijke unit in 

b leerlingen houden zelf hun unit en school netjes en schoon 

c leerlingen participeren in maatschappelijke leerplaatsen t.b.v. sociale competenties 

d leerlingen ontwikkelen een mentaliteit die duurzaamheid bevordert en dragen deze uit 

e leerlingen stellen regels op t.b.v. sociale veiligheid binnen en buiten de school 

f leerlingen zijn actief bij de planningsactiviteiten voor de unit 

  3.3 Leerlingen passen binnen het thematisch werken de inhoud van vakspecifieke kennis 
toe 

a 
thema's en cursussen hebben met elkaar te maken en zorgen voor een betekenisvolle 
context voor leerlingen 

b leerlingen kennen de doelen van de thema's en cursussen 

c ervaringen van leerlingen zijn het startpunt van de thema's 

d leerlingen zetten ICT in ten behoeven van het leerproces 

e leerlingen presenteren middels ICT en sociale media de opbrengst van het leerproces 

f leerlingen onderbouwen persoonlijke standpunten vanuit meerdere invalshoeken 

  3.4 Leerlingen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen 

a leerlingen merken dat de unitleider nieuwsgierig is naar hun mening 

b 
er is aandacht voor de belevingswereld van leerlingen en de belevingswereld van de 
unitleider 

c leerlingen leren interesse gebieden te verbinden met andere kennisgebieden en beroepen 

d leerlingen worden uitgedaagd om eigen initiatieven te ondernemen 

e leerlingen werken in interessegroepjes 

f iedere leerling kan aan een eigen onderzoek werken 
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1. INLEIDING 

 

Kinderen van alle leeftijden, maar in het bijzonder in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, hebben behoefte aan veiligheid 
om daarbinnen te kunnen experimenteren. Voor het onderwijs betekent dat een veilig schoolklimaat een 
noodzakelijke voorwaarde is voor succesvol leren. 
De klas is de thuisbasis voor leerlingen, en het begeleiden van de klas tot een positieve groep die betrokken is op 
elkaar is nodig als basis voor de rest van het schooljaar (of meerdere jaren). 
 
Om inzicht te krijgen in de manier waarop leerlingen en leraren bij Tangent en 2College het klasklimaat ervaren is 
in oktober-november 2012 een vragenlijst afgenomen (zie de bijlage). 
Deze vragenlijst bestaat uit 30 vragen die verdeeld zijn in 2 schalen: het inspraakklimaat en het sociaal-
emotioneel klimaat. 
 
Daarna is een eenmalige interventie geweest: een inspiratieavond voor leraren. Op deze inspiratieavond stond 
het thema „groepsvorming en klasklimaat‟ centraal.  
 

Als inleiding is gekeken naar een fragment uit het interview dat Martine Delfos heeft gegeven in het kader van de 

ontwikkeling van het concept Tienerschool. De uitspraken werden onderbouwd door twee interviews die zijn 

afgenomen bij leerlingen uit basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast waren er drie docenten van 

andere VO-scholen of specifieke leertrajecten aanwezig. Zij hebben informatie gegeven over hoe binnen hun 

instelling wordt omgegaan met groepsvorming en individuele verschillen tussen leerlingen.  De externe scholen 

voor VO waren de „Nieuwste School‟ en de „Taalklas‟ De „Taalklas‟ is een specifiek leertraject dat gevolgd wordt 

door leerlingen komend van groep 8 met een taalachterstand. 

Het tweede deel voor de pauze bestond uit een toelichting op de resultaten met betrekking tot de vragenlijst 

klassenklimaat. Het betreft een concept rapportage. Het onderzoek wordt in maar 2013 herhaald. Het verslag is 

te vinden op de site www.zwaluwstaart-povo.nl/onderzoek. Vervolgens zijn de deelnemers aan de bijeenkomst 

met elkaar in gesprek gegaan. Hiervoor zijn een aantal vragen vooraf opgesteld. 

 
Aan de bijeenkomst hebben deelgenomen 4 docenten VO en 12 leraren PO aanwezig. 
 
Uit de gesprekken komt naar voren dat het vergelijken van de scores vragen oproept die niet eenduidig 
beantwoord kunnen worden. Als reen wordt aangegeven dat de context van de scholen zeer divers is. Ook blijken 
een aantal vragen anders geïnterpreteerd te zijn. Dit onderstreept de noodzaak van het voeren van gesprekken 
over pedagogisch klimaat.  
Met name het verschil in score tussen de leerlingen en de leraren m.b.t. de inspraak van leerlingen heeft 
aangezet tot reflectie. 
 
In April 2013 is de klasklimaatvragenlijst nogmaals afgenomen om te onderzoeken of er een verandering waar te 
nemen is in het klasklimaat. 
 
De resultaten van beide metingen zijn in deze rapportage opgenomen. 
Steeds is weergegeven wat de beoordeling is van het klasklimaat als geheel en de afzonderlijke schalen 
„inspraakklimaat‟ en sociaal-emotioneel klimaat‟. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zwaluwstaart-povo.nl/onderzoek
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2. AANTAL INGEVULDE VRAGENLIJSTEN DOOR LEERLINGEN EN LERAREN 

 

 VOORMETING  NAMETING  

 Leerlingen Leraren Leerlingen  Leraren 

Berkeloo     

7A  1 22  

7B   16  

7C   20 1 

7D   24 1 

8A 26 1   

8B 24 1 28  

8C   24  

St. Caecilia     

7B 20 1  1 

8A 24 1 27 1 

     

Rennevoirt     

Bb1 26 1 29 1 

Bb2 26 1 27 1 

Bb3 29 2 28 1 

Bb4 30 1 27 1 

     

2College Wandelbos     

1A 24 1 22 2 

1B 27 3 22 4 

2MA  2 21 1 

2MB  21 17 1 

2HA 25 3 1 22 

     

2College Ruiven     

1A  1 0 0 

2B 27  0 0 

 

 

GEMIDDELDEN OP DE VOOR- EN NAMETING LEERLINGEN 

 

 Alle  Berkeloo  Caecilia  Rennevoirt  Wandelbos  Ruiven 

 V N V N V N V N V N V 

Klasklimaat (totaal) 3,79 3,71 3,67 3,89 3,82 3,32 3,94 3,85 3,75 3,34 3,40 

Inspraakklimaat 3,33 3,34 3,21 3,48 3,10 2,79 3,46 3,39 3,42 3,23 3,17 

Soc-Emo klimaat 3,88 3,78 3,76 3,97 3,96 3,42 4,04 3,94 3,82 3,36 3,44 

 

GEMIDDELDEN OP DE VOOR- EN NAMETING LERAREN 

 

 Alle  Berkeloo  Caecilia  Rennevoirt  Wandelbos  Ruiven 

 V N V N V N V N V N V 

Klasklimaat (totaal) 3,40 3,54 4,07 4,20 3,47 3,60 3,84 3,66 3,26 3,48 3,65 

Inspraakklimaat 3,32 3,48 3,30 4,30 3,70 3,00 3,64 3,60 3,23 3,45 3,50 

Soc-Emo klimaat 3,42 3,55 4,22 4,18 3,42 3,72 3,89 3,67 3,27 3,48 3,68 
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3. DE BEOORDELING VAN HET KLASKLIMAAT PER SCHOOL 

 

VOORMETING 
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4. REFLECTIEVRAGEN BIJ HET KLASKLIMAAT PER SCHOOL 

- Welke verschillen zie je in de beoordelingen van klasklimaat tussen voor- en nameting? 

- Welke verschillen zie je in de beoordelingen van klasklimaat tussen primair en voortgezet onderwijs? 

- Welke verschillen zie je in de beoordelingen van klasklimaat tussen leerlingen en leraren? 

- Welke verschillen zie je tussen het „sociaal-emotioneel klimaat‟ en het „inspraak-klimaat‟? 

- Welke informatie mis je nog? Wat zou je nog willen weten? 
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5.1 BERKELOO 

Figuur 1. Gemiddelde beoordeling van het klasklimaat van klas 8A en 8B door leerlingen. 
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Figuur 2. Gemiddelde beoordeling van het klasklimaat van klas 8A en 8B door leraren. 
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5.2 ST. CAECILIA 
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. 

. 

VOORMETING: 

NAMETING 



 
 

 

. 

. 

5.3 RENNEVOIRT 
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5.4 2COLLEGE WANDELBOS 
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5.5  2COLLEGE RUIVEN 

VOORMETING: 

 

NAMETING: GEEN RESPONDENTEN 
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6. REFLECTIEVRAGEN BIJ HET KLASKLIMAAT PER KLAS 

- Wat valt je op aan de bovenste twee figuren (klasklimaat-beoordelingen van leerlingen en leraren)? 

- Welke verschillen zie je in de beoordelingen van klasklimaat tussen voor- en nameting? 

- Welke verschillen zie je tussen leerlingen en leraren? 

- Welke verschillen zie je tussen het „sociaal-emotioneel klimaat‟ en het „inspraak-klimaat‟? 

- Wat valt je op aan de onderste figuur (spreiding in antwoorden)? 

- Welke informatie mis je nog? Wat zou je nog willen weten? 

- Welke consequenties kun je trekken uit deze figuren? (Met andere woorden: wat zou je kunnen doen om het 

klasklimaat positief te beïnvloeden) 

 

 

De bovenstaande vragen zijn besproken tijdens de bijeenkomst. De volgende uitspraken zijn gedaan: 

 

Groep 1 

a. De hoeveelheid inspraak is voor leerlingen ondergeschikt aan het sociaal welbevinden. Het gaat wel om 

vrienden, respect en je niet buitengesloten voelen. Dus moeten scholen zorgen voor een veilig klimaat. 

b. In gesprek met kinderen als kinderen minder inspraak ervaren dan de leerkracht. 

c. De vragenlijsten worden ingevuld door 1 of 2 leerkrachten tegenover 30 leerlingen. Kun je dat 

vergelijken? 

 

Groep 2 

a. Leerlingen moeten de ruimte krijgen om fouten te maken 

b. We moeten leerlingen de ruimte geven i.p.v. ze te beperken. 

c. Leerlingen willen gezien en gehoord worden, dit kan door ze eigenaar te maken van hun eigen 

leerproces. 

 

Groep 3 

a. Inspraak vertaalt zich naar eigenaarschap van leerproces, verantwoordelijk zijn en een mening vormen 

en geven.  

b. Dit bevordert actief gedrag t.a.v. reactief gedrag. 

c. Waar steekt het concept Tienerschol op in? Een groepsproces met een individu erin of de ontwikkeling 

van het individu in de groep? 

 

Groep 4 

a. De leerlingen hebben minder inspraak dan de leerkrachten denken. 

b. De leerlingen scoren een hoger welbevinden dan de leerkrachten verwachten. 

c. De scholen komen overeen. 

d. De behoefte aan inspraak bij leerlingen groeit naar mate de leerlinge ouder wordt. Maar de groei is niet 

terug te  

vinden in de grafiek.  

 

Groep 5 

a. Leerlingen vinden dat inspraak hebben. 

b. Zowel leerlingen als leerkrachten zijn tevreden. 
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CONCLUSIE:  

 

De vragenlijst biedt aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan. De vragenlijst draagt bij een het 

creëren van een gemeenschappelijke taal. De data helpen om focus aan te brengen in het gesprek. Het gesprek 

dat is gevoerd tijdens de inspiratieavond is een eerste inhoudelijke kennis maken met elkaars pedagogisch 

klimaat en de daarbij behorende uitgangspunten. Zij maken de verschillende beelden over het PO en VO 

bespreekbaar.  

 

Een mogelijke verklaring voor de verschillen tussen de voor- en nameting is het toenemend realistisch bewustzijn 

van de mogelijkheden. Dit geldt zowel bij de leerlingen als bij de leraren.  

Een tweede verklaring kan zijn dat door de gesprekken de tussen leerlingen leraren het beeld meer op elkaar is 

afgestemd. Doordat de onderzoeksgroepen in de voor- en nameting niet gelijk zijn is het niet mogelijk verklaring 

verder te specificeren  

 

 

Aanbevelingen over de bruikbaarheid van de vragenlijst 

 

De vragenlijst creëert een gemeenschappelijk taal. Het vooraf bespreken met welk doel een vraag gesteld wordt 

kan bijdragen aan het eenduidiger krijgen van de context. Dit kan gedaan worden middels een presentatie waarin 

de context van de vraag gevisualiseerd wordt.  

De uitkomsten van de vragenlijst leveren gesprekstof op om te komen tot gemeenschappelijke groeps- en/of 

schoolafspraken. Tevens biedt het herhaaldelijk afnemen van de vragenlijst de mogelijkheid om bewustwording, 

groei en borging van de innovatie inzichtelijk te maken. 

Het houden van interviews met leerlingen is een goed middel om bewustwording opgang te brengen en input te 

hebben voor de bespreking van de uitslag. Op de site www.zwaluwstaart-povo.nl zijn een tweetal interviews te 

zien. 

 

  

http://www.zwaluwstaart-povo.nl/
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Samenvatting uitslag Klassenvragenlijst t.b.v. inspiratieavond 3 

 

 

Hieronder wordt kort verslag gedaan van de resultaten uit dit onderzoek. 

  

Aantal ingevulde vragenlijsten door leerlingen en leraren 

 

Aantal deelnemers: 

Aantal Lln Lkr 

PO 205 10 

VO 103 31 

 

Opmerkingen: 

In het PO heeft wel een leerkracht deelgenomen aan het onderzoek, maar niet de leerlingen uit diezelfde groep. In het VO 

hebben drie groepen de lijst niet ingevuld. Te weten Wandelbos 2MA EN 2MB, Ruiven 1A. Wel hebben de leraren uit deze 

groepen de vragenlijst ingevuld. Opvallend is dat 21 leraren hebben ingevuld dat zij de lijst hebben ingevuld over groep 

2MB. Bij de resultaten van het Ruiven is geen samenhang in de respons aan te brengen, omdat wel een leraar op 1A het 

heeft ingevuld, mar geen leerlingen respons hebben gegeven. En dat geldt andersom voor 2B. daar hebben wel de 

leerlingen een respons gegeven, maar geen leraren.  

 

Conclusie: 

Op basis van deze respons geven de resultaten van het VO geen representatief beeld van de situatie. Met name de 

resultaten van het Ruiven dienen buiten beschouwing gelaten te worden. 

Voor Wandelbos geldt dat er bij de invulling van de leerjaren niet per groep antwoord is gegeven.  

Dit betekent dat geen relatie gelegd kan worden tussen leraren en leerlingen per groep.  

Wel is het gemiddelde totaal Wandelbos bruikbaar om tot een algemeen beeld te komen. 

De respons van de leerlingen VO Wandelbos is wel bruikbaar voor vergelijk met de leerlingen PO. 
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De beoordeling van het klasklimaat per school: totaal 

 

De projectleiders hebben vooraf besloten dat de minimale score op de schalen ‘inspraak’ en ‘sociaal-emotioneel’ 3.0 moet 

zijn. Dit blijkt ook het geval.  

Er zijn verschillen waarneembaar tussen de PO-scholen, maar ook tussen PO en VO. 

In de uitwerking wordt de uitslag van Ruiven niet meegenomen. 

 

 

Gemiddelde  

Totaal   

Lln Lkr Verschil 

lln-lkr 

Berkeloo 3.7 4.1 0.4 

St. Caecilia 3.8 3.5 0.3 - 

Rennevoirt 3.9 3.8 0.1 - 

Wandelbos 3.7 3.3 0.4 - 

Ruiven 3.3 3.7 0.4  

 

Gemiddelde  

Inspraak  

Lln Lkr Verschil 

lln-lkr 

Berkeloo 3.2 3.3 0.1 

St. Caecilia 3.1 3.7 0.6 

Rennevoirt 3.5 3.7 0.2 

Wandelbos 3.4 3.2 0.2 - 

Ruiven 3.2 3.6 0.4 

 

Gemiddelde  

Sociaal emotioneel 

Lln Lkr Verschil 

lln-lkr 

Berkeloo 3.8 4.2 0.4 

St. Caecilia 4.0 3.5 0.5 - 

Rennevoirt 4.1 3.8 0.3 - 

Wandelbos 3.8 3.3 0.5 - 

Ruiven 3.5 3.7 0.2 

 

Opmerkingen overzicht totaal 

Het verschil tussen de hoogste en laagste score bij de leerlingen tussen de verschillende scholen is klein. Het verschil is 0.2.  

Het verschil tussen de hoogste en laagste score bij de leraren is veel groter, namelijk 0.8.  

Bij drie scores ligt het gemiddelde van de leraren lager dan bij de leerlingen.  

Bij één school scoren de leraren hoger dan de leerlingen. 

 

Opmerkingen overzicht inspraak 

Het verschil tussen de hoogste en laagste score bij de leerlingen is 0.4.  

Het verschil tussen de hoogste en laagste score bij de leraren is iets groter: 0.5.  

De leraren van het basisonderwijs waarderen de inspraak van leerlingen hoger dan de leerlingen zelf. Bij het VO is dit 

andersom. Daar waarderen de leerlingen de inspraak hoger dan de leraren. 

 

Opmerkingen overzicht sociaal-emotioneel: 

Het verschil tussen de hoogste en laagste score bij de leerlingen is 0.3.  

Het verschil tussen de hoogste en laagste score bij de leraren is veel groter: 0.9.  

De leraren van het basisonderwijs waarderen het sociaal-emotionele klimaat doorgaans lager dan de leerlingen. Bij één 

school waardeert de leraar het sociaal-emotionele klimaat hoger dan de leerlingen in de groep. 
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Opmerkingen overzicht totaal leerlingen 

 

Leerlingen  

 

Totaal Inspraak Soc-

emo. 

Berkeloo 3.7 3.2 3.8 

St. Caecilia 3.8 3.1 4.0 

Rennevoirt 3.9 3.5 4.1 

Wandelbos 3.7 3.4 3.8 

Ruiven 3.3 3.2 3.5 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat leerlingen het klasklimaat vrij hoog beoordelen. 

Leerlingen waarderen het klasklimaat ongeveer gelijk met een gemiddeld verschil van 0.1 tussen PO en VO.  

Tussen de verschillende PO scholen is m.b.t. inspraak wel een verschil waarneembaar.  

De leerlingen van de meer traditionele basisscholen (Berkeloo en St.-Caecilia) waarderen het inspraakklimaat 0.2/0.3 lager 

dan de leerlingen van de jenaplanschool Rennevoirt. De score van de leerlingen op het VO ligt m.b.t. inspraak 0.1 hoger dan 

het gemiddelde van de PO scholen. 

Op het gebied van het sociaal-emotionele klimaat zijn de verschillen in waardering 0.3.  

De verschillen tussen de PO scholen is kleiner 0.1/0.2 ten opzichte van de jenaplanschool.  

Kenmerkend is dat de leerlingen van de jenaplanschool het klimaat gemiddeld genomen iets hoger waarderen. 

 

 

Opmerkingen overzicht totaal leraren 

 

Leraren 

 

Totaal Inspraak Soc-

emo. 

Berkeloo 4.1 3.3 4.2 

St. Caecilia 3.5 3.7 3.5 

Rennevoirt 3.8 3.7 3.8 

Wandelbos 3.3 3.2 3.3 

Ruiven 3.7 3.6 3.7 

 

De waardering van leraren op basis van het totaal geeft een aardig groot verschil tussen PO en VO weer. Het klasklimaat 

wordt in VO met een 3.3 beoordeeld en in het PO met 3.8.  

Kanttekening is dat één school voor PO een veel hogere score heeft dan de overige scholen. En dat dit gemiddelde hoger 

ligt dan de waardering die leerlingen zelf geven. Maar ook als deze score niet mee wordt genomen is het verschil aanzienlijk 

van 0.35.  

Tussen de PO scholen is m.b.t. inspraak een verschil waarneembaar. Eén school (Berkeloo) geeft een zichtbaar lagere 

waardering van 0.4 ten opzichte van de twee andere scholen. Die beide 3.7 scoren. Diezelfde school scoort op sociaal-

emotioneel veel hoger dan de andere twee scholen. Het verschil is 0.4 en 0.7 ten opzicht van de andere scholen. 
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De beoordeling van het klasklimaat per school: berkeloo 

 

De leerlingen van 8A scoren iets lager dan de leerlingen van 8B. Het verschil is 0.3. 

Bij de leraren is het opvallend dat de score door de leerkracht 8B 1.5 lager is dan 8A 

De leraar van 8A waardeert inspraak 1.0 hoger in dan de leerlingen uit de groep. 

Het tegenovergesteld geldt bij de leraar 8B. deze waardeert inspraak met 1.5 lager dan de leerlingen het waarderen. 

Beide leraren waarderen item sociaal-emotionele 0.4 hoger dan de leerlingen dit waarderen. 

 

Er scoren 2 leerlingen buien de 98%, waarvan een leerling hoger op inspraak 5.0 en een leerling lager op 1.8. het 

spreidingsgebied op sociaal emotioneel is groot. 

 

 

 

De beoordeling van het klasklimaat per school: St-Caecilia 

 

De leerlingen van 7B scoren inspraak 0.2 lager dan 8A 

De leerlingen van 7B scoren sociaal-emotioneel 0.5 hoger dan 8A 

De leraar van 7B scoort 1.0 hoger op inspraak dan de leerlingen van de groep. Ook ten opzicht van de collega uit 8A scoort 

deze 0.7 hoger. 

De leraar uit 7B scoort 0.9 lager op sociaal emotioneel dan de leerlingen van de groep. Ten opzicht van de collega uit 8A  

scoort de leerkracht 0.5 lager. 

 

De spreidingsgebieden van 68% van de scores zijn klein. Er is een groot spreidingsgebied m.b.t. inspraak. Dit geldt voor 

beide groepen. Er is één leerling die sociaal-emotioneel beduidend lager scoort.  

 

  

De beoordeling van het klasklimaat per school: Rennevoirt 

 

Het verschil tussen de score van de leerlingen van de vier groepen bovenbouw is klein. Dit geldt zowel voor inspraak als 

sociaal emotioneel. Het verschil is in beide gevallen 0.2. 

Tussen de leerkrachten is wat meer verschil waar te nemen. 

Ten aanzien van inspraak is de laagste score 3.2 en de hoogste score 40.0. het verschil tussen beide is 0.8. de leerkracht met 

de hoge score 4.0 waardeert het item 0.5 hoger dan de leerlingen van de groep. Ook de leerkrachten van bb3 scoren dit 

item iets hoger dan de leerlingen. 

Op het item sociaal- emotioneel scoren de leerkrachten nagenoeg gelijk als de leerlingen. 

 

De spreidingsgebieden van 68% zijn wisselend per klas. Bij BB2 is deze heel klein integen stelling tot BB3 en 4. maar het 

gemiddelde van de groepen ligt dicht bij elkaar. 

Opvallend is dat bij BB2 mee kinderen buiten de 98% scoren. Dit komt o.a. doordat de spreiding van 98% klein is. De 

hoogste score op inspraakheeft een gelijke waarde met de laagste score op Rennevoirt. De leerlingen op Rennevoirt 

waarderen de inspraak veel hoger dan de andere kinderen uit het basisonderwijs in dit onderzoek. 
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De beoordeling van het klasklimaat per school: Wandelbos 

Het verschil tussen 1A en de overige twee groepen is klein. Groep 1A scoort 0.2 hoger op inspraak dan de andere twee 

groepen. Dit komt met name door de hogere spreiding. Want het gemiddelde binnen de spreiding ligt bij alle drie de 

groepen nagenoeg gelijk. Op sociaal emotioneel scoor 2HA 0.2 hoger dan de andere twee brugklasgroepen.  

 

Het spreidingsgebied van 68% is nagenoeg overal even groot. Dit in tegenstelling tot het spreidingsgebied van 98% dat bij 

groep 1B beduidend groter is. In deze groep vallen er twee leerlingen buiten het spreidingsgebied. Opvallend is dat er 

ondanks het positieve gemiddelde een groep leerlingen ruim onder de 3.0 scoren. De score 3.0 wordt gezien als de grens 

waarden.  
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PILOT 1          Bijlage IV 

 

 

Kennisdelingsbijeenkomst n.a.v. Pilot Groepsvorming 

Verslag van de inspiratieavond 3 waarin resultaten van eerste meting 

Klasklimaatvragenlijst is gedeeld. 

 

 

Tijdens de inspiratieavond op 29 januari 2013 is er gesproken over de opbrengsten n.a.v. de 

klassenklimaat vragenlijst die in oktober 2012 voor de eerste keer is afgenomen. Aan het 

gesprek hebben deelgenomen de leraren die de vragenlijsten hebben afgenomen in de klas. 

Leidinggevende van deze leraren en belangstellenden. Tevens zijn er twee leraren van 

andere VO-scholen uitgenodigd in verband met de specifieke uitgangspunten. Het betref 

Twan Schuurkens in verband met de Topklas, een speciale taalklas waarin leerlingen extra 

bagage krijgen voordat zij aan het VO beginnen. En Ingrid Peters van de Nieuwste School. 

Deze VO-school gaat uit van kernconcepten. 

 

Leraren PO 14 

Leraren VO 3 

Overige VO 2 

 

Het doel van de avond is leraren op basis van de resultaten van het onderzoek laten 

reflecteren op elementen van klassenklimaat in de eigen praktijk, zodat zij daarna in gesprek 

kunnen gaan met de leerlingen omtrent het thema klassenklimaat. 

 

Als inleiding is gekeken naar een fragment uit het interview dat Martine Delfos heeft 

gegeven in het kader van de ontwikkeling van het concept Tienerschool. De uitspraken 

werden onderbouwd door twee interviews die zijn afgenomen bij leerlingen uit 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  

Het tweede deel voor de pauze bestond uit een toelichting op de resultaten met betrekking 

tot de vragenlijst klassenklimaat. Het betreft een concept rapportage. Het onderzoek wordt 

in maar 2013 herhaald. Het verslag is te vinden op de site:  

www.zwaluwstaart-povo.nl/onderzoek.  

 

Hieronder wordt kort verslag gedaan van de resultaten uit dit onderzoek. 

 

http://www.zwaluwstaart-povo.nl/onderzoek
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Aantal ingevulde vragenlijsten door leerlingen en leraren 

 

Aantal deelnemers: 

Aantal Lln Lkr 

PO 205 10 

VO 103 31 

 

Opmerkingen: 

In het PO heeft wel een leerkracht deelgenomen aan het onderzoek, maar niet de leerlingen 

uit diezelfde groep. In het VO hebben drie groepen de lijst niet ingevuld. Te weten 

Wandelbos 2MA EN 2MB, Ruiven 1A. Wel hebben de leraren uit deze groepen de 

vragenlijst ingevuld. Opvallend is dat 21 leraren hebben ingevuld dat zij de lijst hebben 

ingevuld over groep 2MB. Bij de resultaten van het Ruiven is geen samenhang in de 

respons aan te brengen, omdat wel een leraar op 1A het heeft ingevuld, mar geen leerlingen 

respons hebben gegeven. En dat geldt andersom voor 2B. daar hebben wel de leerlingen 

een respons gegeven, maar geen leraren.  

 

Conclusie: 

Op basis van deze respons geven de resultaten van het VO geen representatief beeld van 

de situatie. Met name de resultaten van het Ruiven dienen buiten beschouwing gelaten te 

worden. 

 

Voor Wandelbos geldt dat er bij de invulling van de leerjaren niet per groep antwoord is 

gegeven. Dit betekent dat geen relatie gelegd kan worden tussen leraren en leerlingen per 

groep. Wel is het gemiddelde totaal Wandelbos bruikbaar om tot een algemeen beeld te 

komen. De respons van de leerlingen VO Wandelbos is wel bruikbaar voor vergelijk met de 

leerlingen PO. 
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De beoordeling van het klasklimaat per school: totaal 

 

De projectleiders hebben vooraf besloten dat de minimale score op de schalen „inspraak‟ en 

„sociaal-emotioneel‟ 3.0 moet zijn. Dit blijkt ook het geval.  

Er zijn verschillen waarneembaar tussen de PO-scholen, maar ook tussen PO en VO. 

In de uitwerking wordt de uitslag van Ruiven niet meegenomen. 

 

 

Gemiddelde  

Totaal   

Lln Lkr Verschil 

lln-lkr 

Berkeloo 3.7 4.1 0.4 

St. Caecilia 3.8 3.5 0.3 - 

Rennevoirt 3.9 3.8 0.1 - 

Wandelbos 3.7 3.3 0.4 - 

Ruiven 3.3 3.7 0.4  

 

Gemiddelde  

Inspraak  

Lln Lkr Verschil 

lln-lkr 

Berkeloo 3.2 3.3 0.1 

St. Caecilia 3.1 3.7 0.6 

Rennevoirt 3.5 3.7 0.2 

Wandelbos 3.4 3.2 0.2 - 

Ruiven 3.2 3.6 0.4 

 

Gemiddelde  

Sociaal 

emotioneel 

Lln Lkr Verschil 

lln-lkr 

Berkeloo 3.8 4.2 0.4 

St. Caecilia 4.0 3.5 0.5 - 

Rennevoirt 4.1 3.8 0.3 - 

Wandelbos 3.8 3.3 0.5 - 

Ruiven 3.5 3.7 0.2 

 

Opmerkingen overzicht totaal 

De spreiding van de antwoorden bij de leerlingen is klein, met een verschil van 0.2.  

De spreiding bij de leraren is veel groter: 0.8.  

Bij drie scores ligt het gemiddelde van de leraren lager dan bij de leerlingen.  

Bij één school scoren de leraren hoger dan de leerlingen. 

 

Opmerkingen overzicht inspraak 

De spreiding van de antwoorden bij de leerlingen is 0.4.  

De spreiding bij de leraren is iets groter: 0.5.  

De leraren van het basisonderwijs waarderen de inspraak van leerlingen hoger dan de 

leerlingen zelf. Bij het VO is dit andersom. Daar waarderen de leerlingen de inspraak hoger 

dan de leraren. 

 

Opmerkingen overzicht sociaal-emotioneel: 

De spreiding van de antwoorden bij de leerlingen is 0.3.  

De spreiding bij de leraren is veel groter: 0.9.  

De leraren van het basisonderwijs waarderen het sociaal-emotionele klimaat doorgaans 

lager dan de leerlingen. Bij één school waardeert de leraar het sociaal-emotionele klimaat 

hoger dan de leerlingen in de groep. 
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Opmerkingen overzicht totaal leerlingen 

 

Leerlingen  

 

Totaal Inspraak Soc-

emo. 

Berkeloo 3.7 3.2 3.8 

St. Caecilia 3.8 3.1 4.0 

Rennevoirt 3.9 3.5 4.1 

Wandelbos 3.7 3.4 3.8 

Ruiven 3.3 3.2 3.5 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat leerlingen het klasklimaat vrij hoog beoordelen. 

Leerlingen waarderen het klasklimaat ongeveer gelijk met een gemiddeld verschil van 0.1 

tussen PO en VO.  

Tussen de verschillende PO scholen is m.b.t. inspraak wel een verschil waarneembaar. De 

leerlingen van de meer traditionele scholen (Berkeloo en St. Caecilia) waarderen het 

inspraakklimaat 0.2/0.3 lager dan de leerlingen van de jenaplanschool. De score van de 

leerlingen op het VO ligt m.b.t. inspraak 0.1 hoger dan het gemiddelde van de PO scholen. 

Op het gebied van het sociaal-emotionele klimaat zijn de verschillen in waardering 0.3. De 

verschillen tussen de PO scholen is kleiner 0.1/0.2 ten opzichte van de jenaplanschool.  

Kenmerkend is dat de leerlingen van de jenaplanschool het klimaat gemiddeld genomen iets 

hoger waarderen. 

 

 

Opmerkingen overzicht totaal leraren 

 

Leraren 

 

Totaal Inspraak Soc-

emo. 

Berkeloo 4.1 3.3 4.2 

St. 

Caecilia 

3.5 3.7 3.5 

Rennevoirt 3.8 3.7 3.8 

Wandelbos 3.3 3.2 3.3 

Ruiven 3.7 3.6 3.7 

 

De waardering van leraren op basis van het totaal geeft een aardig groot verschil tussen PO 

en VO weer. Het klasklimaat wordt in VO met een 3.3 beoordeeld en in het PO met 3.8.  

Kanttekening is dat één school voor PO een veel hogere score heeft dan de overige 

scholen. En dat dit gemiddelde hoger ligt dan de waardering die leerlingen zelf geven. Maar 

ook als deze score niet mee wordt genomen is het verschil aanzienlijk van 0.35.  

Tussen de PO scholen is m.b.t. inspraak een verschil waarneembaar. Eén school (Berkeloo) 

geeft een zichtbaar lagere waardering van 0.4 ten opzichte van de twee andere scholen. Die 

beide 3.7 scoren. Diezelfde school scoort op sociaal-emotioneel veel hoger dan de andere 

twee scholen. Het verschil is 0.4 en 0.7 ten opzicht van de andere scholen. 
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De beoordeling van het klasklimaat per school: Berkeloo 

 

De leerlingen van 8A scoren iets lager dan de leerlingen van 8B. Het verschil is 0.3. 

Bij de leraren is het opvallend dat de score door de leerkracht 8B 1.5 lager is dan 8A 

De leraar van 8A waardeert inspraak 1.0 hoger in dan de leerlingen uit de groep. 

Het tegenovergesteld geldt bij de leraar 8B. deze waardeert inspraak met 1.5 lager dan de 

leerlingen het waarderen. 

Beide leraren waarderen item sociaal-emotionele 0.4 hoger dan de leerlingen dit waarderen. 

 

Er scoren 2 leerlingen buien de 98%, waarvan een leerling hoger op inspraak 5.0 en een 

leerling lager op 1.8. het spreidingsgebied op sociaal emotioneel is groot. 

 

 

 

De beoordeling van het klasklimaat per school: St-Caecilia 

 

De leerlingen van 7B scoren inspraak 0.2 lager dan 8A 

De leerlingen van 7B scoren sociaal-emotioneel 0.5 hoger dan 8A 

De leraar van 7B scoort 1.0 hoger op inspraak dan de leerlingen van de groep. Ook ten 

opzicht van de collega uit 8A scoort deze 0.7 hoger. 

De leraar uit 7B scoort 0.9 lager op sociaal emotioneel dan de leerlingen van de groep. Ten 

opzicht van de collega uit 8A  scoort de leerkracht 0.5 lager. 

 

De spreidingsgebieden van 68% van de scores zijn klein. Er is een groot spreidingsgebied 

m.b.t. inspraak. Dit geldt voor beide groepen. Er is één leerling die sociaal-emotioneel 

beduidend lager scoort.  

 

  

De beoordeling van het klasklimaat per school: Rennevoirt 

 

Het verschil tussen de score van de leerlingen van de vier groepen bovenbouw is klein.  

Dit geldt zowel voor inspraak als sociaal emotioneel. Het verschil is in beide gevallen 0.2. 

Tussen de leerkrachten is wat meer verschil waar te nemen. 

Ten aanzien van inspraak is de laagste score 3.2 en de hoogste score 40.0. het verschil 

tussen beide is 0.8. de leerkracht met de hoge score 4.0 waardeert het item 0.5 hoger dan 

de leerlingen van de groep. Ook de leerkrachten van bb3 scoren dit item iets hoger dan de 

leerlingen. 

Op het item sociaal- emotioneel scoren de leerkrachten nagenoeg gelijk als de leerlingen. 

 

De spreidingsgebieden van 68% zijn wisselend per klas. Bij BB2 is deze heel klein in tegen 

stelling tot BB3 en 4. maar het gemiddelde van de groepen ligt dicht bij elkaar. 

Opvallend is dat bij BB2 mee kinderen buiten de 98% scoren. Dit komt o.a. doordat de 

spreiding van 98% klein is. De hoogste score op inspraak heeft een gelijke waarde met de 

laagste score op Rennevoirt. De leerlingen op Rennevoirt waarderen de inspraak veel hoger 

dan de andere kinderen uit het basisonderwijs in dit onderzoek. 

 

 

De beoordeling van het klasklimaat per school: Wandelbos 

Het verschil tussen 1A en de overige twee groepen is klein. Groep 1A scoort 0.2 hoger op 

inspraak dan de andere twee groepen. Dit komt met name door de hogere spreiding. Want 

het gemiddelde binnen de spreiding ligt bij alle drie de groepen nagenoeg gelijk. Op sociaal 

emotioneel scoor 2HA 0.2 hoger dan de andere twee brugklasgroepen.  

 

Het spreidingsgebied van 68% is nagenoeg overal even groot. Dit in tegenstelling tot het 

spreidingsgebied van 98% dat bij groep 1B beduidend groter is. In deze groep vallen er 

twee leerlingen buiten het spreidingsgebied. Opvallend is dat er ondanks het positieve 

gemiddelde een groep leerlingen ruim onder de 3.0 scoren. De score 3.0 wordt gezien als 

de grens waarden.  
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Conclusie t.a.v. de eerste meting uit de rapportage 

 

Bij alle scholen scoren zowel de leerlingen als de leraren op de deelgebieden boven 

de 3.0, de minimale grens. 

Dit is als minimale grens gesteld om te spreken van een positief klimaat. Hieraan voldoen 

alle scholen en klassen. 

 

In het PO wordt door leerkrachten de inspraak verwachting van leerlingen hoger 

gescoord dan door de leerlingen zelf. Bij het VO is dat precies andersom. 

De conclusie is kenmerkend als het gaat om zelfreflectie als leerkracht op de groep. Naar 

aanleiding van de inspiratieavond hebben leraren aangegeven in gesprek te gaan met de 

leerlingen wat zij hier onder verstaan. 

 

In het PO en VO wordt door leraren het sociaal-emotioneel klimaat lager gescoord 

dan door de leerlingen. Uitzondering hierop is één bovenbouw groep in het PO. 

Ook deze conclusie is kenmerkend en kan gezien worden dat de leerlingen zich veilig 

voelen in de groep. 

 

Er is een duidelijk verschil waarneembaar als het gaat om inspraak van de leerlingen 

tussen de drie scholen voor PO. De leerlingen van jenaplanschool Rennevoirt scoren 

daar hoger op dan van de andere twee scholen. 

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat op de Jenaplanschool vanaf groep 1 wordt gewerkt 

aan zelf participatie in het onderwijs. Dit gebeurd door middel van de gespreksactiviteiten, 

het zelfstandig werken en de vieringen die door de leerlingen georganiseerd worden. 

Daarmee is inspraak van leerlingen een onderdeel van het dagelijks aanbod op de school. 

Leerlingen leren daar ook feedback op te geven. 
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Bijlage 1. 

 

Reacties n.a.v. de opmerkingen gemaakt tijdens de inspiratieavond 3 

 

Na een algemene presentatie van de opbrengsten m.b.t. het onderzoek middels de 

„klasklimaatvragenlijst‟ zijn de deelnemers verspreid over diverse groepjes met de opdracht 

drie conclusies te trekken op basis van de uitkomst. 

In het onderstaande de uitkomsten van de diverse groepjes. 

 

 Groep 1 

1. Inspraak vertaalt zich naar  

a. eigenaarschap van leerproces 

b. verantwoordelijk zijn 

c. mening vormen en geven 

2. Bevordert actief gedrag t.a.v. reactief gedrag. 

3. Vraag die groep aan de projectleiders stellen: Waar steekt Zwaluwstaart op in? 

Groepsproces met individu er in of op de ontwikkeling van het individu in de groep? 

 

Groep 2 

1. De leerlingen hebben minder inspraak dan de leerkrachten denken. 

2. de leerlingen hebben hoger welbevinden dan de leerkrachten verwachten. 

3. scholen komen overeen. De behoefte aan inspraak bij leerlingen groeit. Maar de groei 

is niet terug te vinden in de grafiek. 

 

Groep 3 

1. Leerlingen vinden dat ze inspraak hebben. 

2. zowel leerlingen als leerkrachten zijn tevreden 

3. / 

 

Groep 4 

1. De hoeveelheid inspraak is voor leerlingen ondergeschikt aan het sociaal welbevinden. 

Wel vrienden, respect, je ni9et buitengesloten voelen zijn belangrijk. 

2. In gesprek met kinderen als kinderen minder inspraak ervaren dan de leerkracht. 

3. De leerkracht vult de vragenlijst 1 keer in en is daarmee het gemiddelde. De leerlingen 

vullen 30 keer in en dat geeft een gemiddelde. In hoeverre kun je dit vergelijken? 

 

Groep 5 

1. Leerlingen moeten de ruimte krijgen om fouten te maken. 

2. We moeten leerlingen de ruimte geven i.p.v. ze te beperken. 

3. Leerlingen willen gezien en gehoord worden.  

Dit kan door ze eigenaar te maken van hun eigen leerproces. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

. 

. 

 

           Bijlage VII 

Pilot 6 Levensecht leren: LEGO LEAGUE 
 

Zwaluwstaartproject 

Verslag van gesprek met Mick Sluijter (VO) en Martin Heeffer (PO) 

15-03-2011 

 

DE PILOT 

Aanleiding voor het overleg is de uitvoering van een eerste pilot door Mick: een les van 2 uur waarin 10 PO-

leerlingen kennis hebben gemaakt met kledingstoffen en een aantal proefjes hebben gedaan. [Mick heeft hier een 

verslag van geschreven, incl. foto‟s] 

Deze les voert Mick normaalgesproken ook uit met VO-leerlingen, maar gezien de tijd was de les voor PO-

leerlingen wat ingekort. De les startte met een woordweb. 

De les was een echte DOE-les, zoals Mick gewend is te geven. Leerlingen hebben proefondervindelijk gewerkt 

[Martin noemde dat „authentiek leren‟, het zou ook „onderzoekend leren‟ genoemd kunnen worden]. 

 

DOEL VAN PILOT 

Mick‟s doel van de les was om meer zicht te krijgen op hoe PO-leerlingen omgaan met een VO-les, om in de 

toekomst hier beter bij aan te kunnen sluiten. 

Martin noemde dat een ander, lange termijn doel, van de pilot is om de aansluiting tussen PO en VO te 

stimuleren, en een doorgaande lijn te creëren. Samenwerking tussen PO en VO-leraren is hier geschikt voor, 

evenals het gebruikmaken van de faciliteiten van VO (ruimte, mogelijkheden etc). 

 

EVALUATIE VAN PILOT 

Het viel Mick op dat er veel individuele verschillen zijn tussen leerlingen. Het ene groepje ging meteen aan de 

slag zonder het stappenplan eerst te bestuderen, en andere groepjes gingen zich eerst voorbereiden en daarna 

aan de slag. 

Het viel hem ook op dat de leerlingen over het algemeen rustig werkten en structurerend te werk gingen. Over het 

algemeen hebben ze de opdracht stap voor stap uitgevoerd.  

Mick voert over het algemeen zijn lessen verschillend uit: de ene keer biedt hij veel structuur en geeft hij precies 

aan wat het doel is en hoe dit bereikt moet worden, de andere keer laat hij ze meer vrij, maar biedt wel kaders 

door b.v. alleen het doel aan te geven, waarbinnen leerlingen meer ruimte krijgen voor creativiteit. 

 

VERSCHILLEN PO- EN VO-DIDAKTIEK 

In het gesprek zijn een aantal verschillen tussen PO- en VO-didactiek ter sprake gekomen, die aanleiding kunnen 

zijn voor het ontwikkelen van toekomstige pilots. 

Het belangrijkste verschil dat besproken is, is de „verbaliserende‟ manier van lesgeven in het PO versus de 

proefondervindelijke methoden in het VO.  

(een voorbeeld is het leren over bijvoorbeeld paardenbloemen. In PO zou hierover een les gegeven worden uit 

een bestaande methode, waarbij een plaatje van een paardenbloem gezocht wordt op internet, de wortels 

aangewezen zouden worden en een parallel getrokken wordt met andere soort wortels, bijv. waspeen. Hierdoor 

zien leerlingen wel wat wortels en paardenbloemen zijn, maar ervaren/voelen/beleven ze het niet, waardoor de 

informatie niet blijft hangen.  

Een betere manier is om leerlingen te laten ervaren wat een paardenbloem is, hoe de wortels eruit zien en hoe 

die aanvoelen etc. Hierdoor kan ook gemakkelijker een parallel getrokken worden met b.v. wortels in andere 

contexten). 

Deze onderzoekmatige manier van lesgeven gebeurt in VO veel meer, aldus Mick en Martin. 

Het is een meer onderzoekmatige, authentieke, manier van lesgeven, waarbij in stappenplannen gewerkt wordt 

naar een bepaald doel. Eerste hypothese opstellen, daarna proef uitvoeren en vervolgens evalueren. 
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VERKLARING VERSCHIL IN PO/VODIDAKTIEK 

Een mogelijke verklaring voor deze verschillende didactieken is dat in PO minder faciliteiten aanwezig zijn, en 

leerkrachten minder inzicht en/of tijd hebben om dit soort lessen voor te bereiden en uit te voeren, doordat zij niet 

een gespecialiseerde docent zijn die hier specifieke kennis van heeft. 

 

AANWIJZINGEN VOOR TOEKOMSTIGE PILOTS 

-  Mick gaf aan dat in deze eerste les leerlingen rustig en planmatig hebben gewerkt. Dit wijst er wellicht op dat 

er een goede balans was tussen structuur (duidelijkheid over doelen en werkwijzen) en autonomie. In een 

toekomstige pilot zou hier meer aandacht voor kunnen zijn. Bijv. uitproberen hoe deze structuur en 

autonomie precies vorm krijgt en wat hier het effect van is op leerlingen. 

-  Om de doorgaande leerlijn steviger te maken zou in een toekomstige pilot door PO- en VO-leraren 

gezamenlijk één of meerdere lessen gegeven kunnen worden, waarbij in PO voorbereidende lessen 

gegeven worden waar daarna in VO-setting op voortgeborduurd wordt.  

-  Een voorbeeld zou kunnen zijn dat in PO bepaalde woordenschat wordt opgebouwd (b.v. „hypothese‟), 

waardoor in VO daarna sneller aan de slag gegaan kan worden (voordeel hiervan is dat ook taalontwikkeling 

betrokken wordt bij het project). 

-  Een ander voorbeeld: is dat in PO eerst practicum X wordt uitgevoerd, waarna in VO hierop voortgebouwd 

wordt met practicum Y. 

-  Mick heeft al een concreet voorbeeld van een compacte les waarin de onderzoekcyclus uitgelegd wordt. 

Hierdoor leren leerlingen bepaalde woorden, en leren zij werken met een stappenplan. 

-  Belangrijk bij het beschrijven van een pilot is dat de doelen en verwachtingen duidelijk verwoord worden 

door leraren, en dat hier een onderzoeksvraag aan gekoppeld wordt die na afloop van de pilot door een 

leraar beantwoord kan worden en waaruit verdere aanbevelingen voor toekomstige pilots bestaan (dit is 

eigenlijk een onderzoekmatige manier van werken door leraren). 

-  Conclusie van Sophie: Om de doorgaande lijn tussen PO en VO te verstevigen EN om de voortgang van het 

project goed te monitoren lijkt het er na dit gesprek op dat doelgericht, planmatig en gestructureerd werken 

en proefondervindelijk dingen leren door te doen belangrijke doelen zijn op zowel leerling- als leraar-niveau.  

 Dit is eigenlijk een tweeslag: zowel leerlingen als leraren leren doelgericht en onderzoekmatig te werken. 

 

GEMAAKTE AFSPRAKEN  

Er wordt een datum gezocht waarop Mick (vanuit VO) en meerder Bb-leerkrachten en Martin uit PO bij elkaar 

komen om samen afspraken te maken over een aantal lessen rondom een thema. Hierin wordt gezocht naar de 

manier waarop PO- en VO-lessen bij elkaar kunnen aansluiten. Leerlingen zijn dan eerst in PO en daarna in VO 

voor lessen rondom hetzelfde thema. 

 

Martin heeft hier een concreet idee bij: 

In de methode Alles-in-1 staan meerdere hoofdstukken. Idee is om hier 2 hoofdstukken uit te nemen, en hier 

vanuit te gaan onderzoeken welke auditieve, visuele en praktische elementen hierin zitten. 

Daarna kan bepaald worden welke elementen PO hieruit kan doen, en welke elementen VO hieruit kan doen, en 

waar zij op elkaar aansluiten (zie de ideeën onder kopje „aanwijzingen voor toekomstige pilots). 

Het doel is dan om leerlingen te leren structureel te werken aan de hand van een stappenplan (bijvoorbeeld met 

de onderzoekcyclus, waar Mick al een les over heeft) en dit ook proefondervindelijk te maken met practica. 

Hoe de aansluiting tussen PO en VO hierin is, zou in deze bijeenkomst bepaald moeten worden. 

De uitvoering van pilot is na de meivakantie. 
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Consequentie en opbrengsten 

 

Naar aanleiding van het evaluatiegesprek zijn er afspraken gemaakt. De leerkrachten van de bovenbouw op 

Rennevoirt hebben met Mick de voorbereiding van het thema „Milieu en kringloop‟ besproken. Op Rennevoirt 

wordt gewerkt met een themakapstok. Hierin staat het opdoen van kennis centraal. De mate van daadwerkelijk 

handelen en proefondervindelijk kennis op doen is geen dagelijkse routine.  

 

De leerkrachten van Rennevoirt geven aan dat Mick duidelijk meer kennis heeft over zijn vakgebied dan zij dat 

hebben. En dat je daardoor als leerkracht PO meer op de oppervlakte blijft. De algemene kennis over zoveel 

onderwerpen is beperkter.   

 

In het kader van deze pilot is afgesproken dat alle groepen een les krijgen van Mick over het doen van 

onderzoek. Welke stappen moet je met elkaar doorlopen. Na afloop van deze les geven de leerkrachten aan dat 

dit een totaal andere benadering is die veel meerwaarde kent. De beperking is de hoeveelheid materialen en de 

tijd om dit ook uit te werken.  

Het stappen plan wordt opgenomen in de thema kapstok en zal een rol spelen bij de uitwerking van Lego League 

2012. 
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          Bijlage VIII 
 

Pilot 3: Vakkenintegratie 
 
 

Onderzoek naar de beleving van vak integratie VO 
 
Vormingsgebied: Interview met Liesbeth Bastiaansen (biologie) en Joep van de Wouw (nask) 
Gehouden op:  donderdag 7 juni 2012 
Door:   gespreksleider: Martin Heeffer (projectleider) 

notulant: Willem Kwint (projectleider) 
 
Verslag van een gesprek… 
 
Liesbeth en Joep stonden beiden voor het proces van vakkenintegratie, nl. de vorming van het 
leergebied Mens en Natuur én ze gingen ook met digitale content werken. Geen boeken meer, maar 
tablet pc‟s en de leerlijnen zouden ze arrangeren en klaarzetten in de ELO (N@tschool). 
 
Voor beiden een dubbele uitdaging: Joep had nog nooit in een eerste brugjaar lesgegeven, laat staan 
biologie gegeven en Liesbeth beschouwde zich min of meer als digibeet….en dan met een tablet gaan 
werken! 
Beiden ondervonden dat een ander vak gaan geven een hele uitdaging was. Maar omdat zij nu zelf de 
thema‟s konden bepalen en zich door diverse methoden konden laten inspireren waren ze wel 
enthousiast. Zeker omdat er dan meer samenhang zou komen, een betekenisvolle context én niet te 
vergeten: de onderzoekende houding van de leerling zou worden gestimuleerd. Dat levert 
interessante stof op voor de leerlingen. 
 
Joep dacht dat hij sowieso veel verschillende werkvormen zou gaan gebruiken. Juist om die 
onderzoekende rol van de leerlingen te bedienen. Liesbeth meende dat de eindtermen zo op een veel 
natuurlijkere manier worden bereikt. 
 
Meer initiatief bij de leerling, minder gebonden zijn aan een boek. Keuzes worden bewuster gemaakt. 
Het aanbod van VO Content waarborgt de eindtermen. Zo kan er zelfs tijd gewonnen worden. 
 
Wat ging meteen goed? 
Joep merkte dat hij en andere collega‟s gelijk enthousiast werden. Het contextgerichte leren was 
herkenbaar. Ook Liesbeth was enthousiast: het materiaal van VO Content ziet er goed uit. 
 
“De lesstof is schijnbaar makkelijker in een aantrekkelijke vorm aan te bieden. We hebben zelf veel 
meer de regie in handen. We zullen ook een aantal zaken gaandeweg ontdekken. Maar onze 
verwachtingen zijn positief. De lesstof zou goed te gebruiken zijn in groep 7 of groep 8 van de 
basisschool.” 
 
Waar zagen ze tegenop? 
Joep zag op tegen seksuele voorlichting. Omdat hij van naturen nieuwsgierig is, denkt hij dat het hem 
wel zal lukken. En met de hulp van collega‟s. “Bij het stukje verzorging moet je je blootgeven.”  
Liesbeth kan wakker liggen van meten en wegen. Ze is bang dat ze het misschien straks niet weet. 
“Het is spannend. Weet ik voldoende, heb ik voldoende kennis. Of: het persoonlijke element dat erbij 
komt kijken, dat kan afschrikken.” 
Interessant is dat men bereid is elkaar te helpen. Liesbeth gelooft in de expertgedachten. Joep denkt 
daar anders over. Geen pleingedachte, dus. 
 
Hoe ga je je voorbereiden op de lesstof buiten je vakgebied? 
Joep denkt dat hij meer op school gaat voorbereiden, bijvoorbeeld samen met een collega. Liesbeth 
wil graag een boek met antwoorden voor thuis.  
 
Beiden zien als meerwaarde voor de leerlingen dat het geheel realistischer wordt en beter aansluit bij 
hun leefwereld. Joep denkt dat hij als leraar zo meer zijn ei kwijt kan omdat het wetenschappelijker 



 
 

 

. 
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wordt en dus logischer voor de leerlingen. Liesbeth wil het graag ervaren en denkt dat het onderwijs 
levensechte zal zijn. 
 
Aan de andere kant is er ook de angst het niet te kunnen. Liesbeth geeft aan dat de Nask-onderdelen 
in leerjaar 2 haar wel afschrikken. “Kom ik dan kennis te kort?” 
 
Op de vraag wat zij nodig hebben antwoorden zij dat cursussen en gerichte scholing én tijd 
belangrijke factoren zijn. “Het is prettig als de school mij faciliteert.” 
 
Wat moet het opleveren voor de Tienerschool? 
 
Realistisch onderwijs dat beter aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Meer samenhang met 
de praktijk. En, dat je meer gebruik maakt van de expertise van de mensen binnen je school. 
 
Tips: 
Liesbeth: Kan een kind in groep 7 van meerdere leraren les krijgen? 
Joep:  Ga met de lerarenopleidingen praten. Waarom is er nog geen opleiding voor docent 
  Mens&Natuur? 
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          Bijlage IX 
 

Pilot 3: Vakkenintegratie 
 
 
 

Verslag interview vakkenintegratie M&N april 2013 
 
verslag van het gesprek… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jZcP1EaUsM4 
 
In het kader van onderzoek naar een school voor 10- tot 14 jarigen wordt onderzocht of 
vakkenintegratie met behulp van digitale content met digitale leermiddelen leidt tot een beter 
onderwijsaanbod. 
 
De geïnterviewde leraren zijn dit jaar begonnen met de integratie van de vakken biologie, verzorging, 
natuur- en scheikunde (nask) en techniek tot het leergebied M&N. 
 
Er wordt ook gewerkt met digitale content die zelf wordt gemaakt of gearrangeerd en tablet pc's. 
 
Op de eerste vraag wat zij anders doen dan de meeste collega‟s op school, antwoorden Joep 
(leraar Nask) en Liesbeth (lerares biologie en verzorging) dat hun leerlingen werken met tablets in 
plaats van boeken en dat in het leergebied Mens&Natuur een ander vak geven dan waar ze voor zijn 
opgeleid. Zeker zonder boek is dat best lastig. 
Wat zijn zij anders gaan doen? 
Nu geven ze veel minder frontaal les. De leerlingen zijn meer autonoom geworden. Ze moeten ook 
meer zelf doen. Voorheen voorzag het boek in de vraag wat iets betekende middels een 
begrippenlijst, nu wordt de leerling geadviseerd het zelf op te zoeken. 
Nu is men ook minder gebonden aan een vaste werkplek. Je hoeft niet meer per se in het lokaal te 
blijven. Ook wordt de content zelf ontwikkeld of gekozen. Zo sluit de stof vaak beter aan bij het 
onderwerp dat je behandelt. 
 
Wat betekent het voor henzelf? 
Je moet je meer verdiepen in de stof. Je moet jezelf scholen. 
 
Wat doen de leerlingen anders dan voorheen? 
Joep merkt op dat ze nu in een soort van 1.0 fase zitten. Een tussenvorm, als het ware, naar een 
nieuwere vorm van lesgeven. Langzamerhand worden de technieken toegepast die eerder onmogelijk 
of minder praktisch waren. 
 
Is het onderwijs nu meer levensecht? 
Men vindt van wel. Bijvoorbeeld: nu het oor en het oog behandeld. Biologie, dus. Maar tegelijkertijd is 
het te linken naar geluid en licht. Dat is Nask. De samenhang, het verband wordt zo meteen duidelijk. 
Het is niet per se vanzelfsprekend. Want het lastige voor jezelf is, ben je als leraar wel voldoende 
competent in beide vakgebieden? Liesbeth blijft dit moeilijk vinden. Ondersteuning en gerichte 
scholing zijn dan nodig. 
 
Wat zijn de consequenties voor eigen handelen? 
Het bewaken van differentiatie is noodzakelijk. Door meer autonomie van leerlingen blijven – of 
worden – de centrale momenten (leerstofgesprekken bijv.) belangrijk om vast te kunnen stellen hoe 
ver leerlingen zijn in de stof. 
Wat vergt deze manier van werken van de leerlingen? 
Autonomie is mooi, maar sturing is noodzakelijk. Leerlingen moeten ook een bepaalde cultuur 
aangeleerd krijgen. Autonoom kunnen handelen moet je je aanleren. Dat gaat niet zonder slag of 
stoot. 

https://www.youtube.com/watch?v=jZcP1EaUsM4
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Wat zou je anders doen? 
Liesbeth zou leerlingen meer hand-outs geven. Leerlingen zijn soms „tablet-moe‟, dan smeken ze of 
ze iets anders mogen doen. Misschien is er soms wel teveel afleiding. 
Aan de andere kant, de resultaten zijn niet slechter dan het vorige jaar. Integendeel, de cijfers zijn veel 
hoger. Maar, het is nog lastig om te stellen dat er een hogere leeropbrengst is omdat er anders wordt 
getoetst en omdat er andere inhouden worden getoetst. 
 
Beiden komen tot de conclusie dat het onderwijs levensechter is en meer samenhang vertoont. De rol 
van de leerling is werkelijk meer onderzoekend en de leerlingen kunnen, mogen en moeten meer 
initiatieven ontwikkelen. Ze hebben een grotere inbreng dan voorheen. 
 
Voor de leraren betekent deze vorm van werken dat ze hun eigen horizon verbreden en meer 
contacturen hebben met hun leerlingen. Dat is ook beter voor de leerlingen. Het draagt bij aan kans 
op een betere relatie.  
 
Wordt zo het ambitieniveau van de leerlingen verhoogd? 
Dat is moeilijk te zeggen. Niet alles hoeft per se digitaal te worden gedaan? 
 
Wat betekent dit voor de Tienerschool? 
De expert in het kind wordt naar boven gehaald. Je haalt meer uit de leerlingen. Door de stof zo aan 
te bieden kom je dichter bij de leefwereld van de leerlingen, de samenhang komt als geheel dichter bij 
de realiteit. Dat is goed! 
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          Bijlage X 
 

Draaiboek Pilot 6:  LEGO LEAGUE 
 

Draaiboek: 

1. Voorbereiding 

2. Planning 

- Programmeren 

- opdracht 

3. Werkmiddagen 

- Indeling 

- afspraken 

4. Presentatie 

         -    Delen met anderen 
          -    Wedstrijd 
        -    Afronding 

 

1. Voorbereiding:  

- Brief aan kinderen en ouders  

o Welke kinderen hiervoor benaderen? 

- Door leerkracht opgegeven 
- Alleen kinderen voor de uitdaging 
- Mogen kinderen zichzelf opgeven 
 

o Afspraken vooraf duidelijk, wat we van ouders verwachten: 

- Meehelpen bij excursies, rijden naar, assisteren bij wedstrijddag; 
- Komen kijken bij de voorbereidingen, kinderen helpen met suggesties; 
- Inzet van ouderdeskundigheid. 
 

o Afspraken vooraf duidelijk, wat we van kinderen verwachten: 

- Thuis verslagjes maken, ideeën uitwerken, voorbereiden, informatie verzamelen 
- Na schooltijd blijven doorwerken of afwerken. 
 

- Uitleg van legoleague 
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Met robots, filmpjes 
Thema bekend maken 

               Uitleg door kinderen die al hebben meegedaan. 
 

- Kinderen kunnen zich aanmelden. 

- Team samenstellen max 10 kinderen. 

- Aanmelden met teams bij legoleague  

- Aanvraag  Fontysstudenten ter begeleiding   

2. Planning : 

- Planning periode: begin september tot en met november. (10X) 

- Uitleg Legoleague: 

Doel:  
- leren programmeren en bereiken dat een aantal missies tot een goed einde worden 

gebracht. 

- Het thema uitwerken en zo goed mogelijk de stappen in het onderzoek/proces weergeven.  

Programmeren: 
Gezamenlijk missies bouwen en uitproberen programmeren robot voor alle kinderen. 
Programmeren in tweetallen 
Per laptop en robot 2 kinderen aan de slag laten gaan. 
Wel met de hele groep brainstormen op welke manieren iets bereikt kan worden. 
(B.v door schuiven, grijpen, hendel eroverheen laten vallen enz.) 
Op papier zetten, dan met een mogelijkheid aan de slag gaan. 
(Zie stappenplan verslag van Mick.) 
D.m.v. vragen stellen zorgen dat de kinderen zelf hun eigen probleem oplossen en er op een    
andere manier tegen aan kijken waardoor ze meer mogelijkheden zien. 
Website raadplegen, filmpjes bekijken voor ideeën opdoen.  

 
  Opdracht: 
               - Brainstormen over het onderwerp 
               - Informatie verzamelen 

 - Keuze maken, welk idee, waaraan gaan we werken? 
 

 Mogelijkheden: 
- Interviews 

- Tabellen/grafieken 

- Experts en excursie 

- Ouder deskundigheid inschakelen 

- Onderzoek  

Zie stappenplan  ( van Mick) 
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- Achtergrondinformatie 

 

3. Werkmiddagen: 

- Indeling middagen: 

1. Wat wil je kwijt? 

2. Terug blik vorige middag 

3. Doel van deze middag, welke stappen zijn nodig om dit te bereiken? Gebruik 

stappenplan. 

4. Tussentijds vorderingen bespreken 

5. Gezamenlijke afsluiting: Wat ging goed en tips voor elkaar, afspraken voor volgende 

middag 

- Afspraken: 

Kinderen thuis opdrachten laten verwerken. 
                      Naam bedenken voor team, logo, verslagjes maken van excursies, onderzoek , informatie        
         laten verzamelen, idee uitwerken. 
         Foto’s maken voor schoolsite, de schakel, verslagjes, de presentatie enz. 

 

4. Presentatie 

Hoe ga je wat je onderzocht hebt , het idee,  presenteren? 
Presentatiebord, pp, filmpje, fotoverslag enz. 

                      Presentatiebord samenstellen van alle onderdelen 
       Presentatie van het team: Naam/Jell / spandoek / t-shirts/Logo 

Delen met anderen: 
Informatie naar team; 
Vorderingen vertellen bij weekopening; 
Ouders en kinderen laten kijken naar de robot, na weeksluiting; 
Stukje in Tussenvoirtje; 
Stukje in de Schakel; 
Vertellen aan, doelgroep uitnodigen; 
Verslagjes sturen naar excursie/interviews; 
Verslag naar techniekplatform. 
 

Wedstrijd: 
 

- Werken naar de wedstrijd toe: 

Uitdragen van corevalues zoals sportiviteit, plezier in het doen, teamspirit. 
 

- Oefenen presentatie bij weeksluiting; 
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- Laatste middag alles klaar zetten. 

Denk aan: 
Aankleding van de pit: slinger en ballonnen, spandoek en presentatiebord. 
Denk aan extra legomateriaal meenemen. 
2x laptop met programma  nr. 12 en 14 ( mindstorm). 
1x laptop met WeDo programma nr. 9. 
Denken aan extra drinken voor de kinderen . 
 

Afronding: 
- Evaluatie onder de kinderen en zelf reflectie schrijven; 

- Evaluatie onder de ouders; 

- Reflectie van studenten en extra hulp; 

- Verslagjes voor de Renneview. 

 
 
 

Links: 
 
 Wedoprogramma. 

https://dl.dropbox.com/u/2410589/wedosoftware.zip 

https://dl.dropbox.com/u/2410589/activitypack.zip 

Deskundigheid: 

Legoleague: 

5. Lennart de graaf   l.degraaf@fontys.nl 

Studenten Fontys: 
 

6. Willem  van 

7. Suzanne  

Zwaluwstaartproject: 
 
               -      Mick Sluyter van 2College Ruiven 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://dl.dropbox.com/u/2410589/wedosoftware.zip
https://dl.dropbox.com/u/2410589/activitypack.zip
mailto:l.degraaf@fontys.nl
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            Bijlage XI 

Pilot 6:  Levensecht leren: LEGO LEAGUE 
 

Bijlagen Lego League  

 

- Evaluatie FLL door Mick Sluiter en Els van Brakel 
- Inventarisatie vragenlijst Lego League 2012 
- Vragen voor het interview  
- Foto‟s deelname 2011 
- Foto‟s deelname 2012 
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Bijlage 1: Evaluatie FLL door Mick Sluiter en Els van Brakel 

In het onderstaande zijn de evaluaties opgenomen van de uitvoerende. 

 

Evaluatie FLL 2011 door Mick Sluiter 

Na een moeizame start zijn we uiteindelijk begin oktober aan de gang gegaan met de lego league. De groep 

leerlingen die meededen was heel gemêleerd en dat merkte je ook heel goed. Het verloop was heel erg 

moeizaam maar we hebben uiteindelijk toch nog alles gehaald.  

Wij kunnen meedoen met de wedstrijd en op het allerlaatste moment heb ik ook nog de presentatie in elkaar 

kunnen zetten.  

Hieronder volgen een aantal goede en minder goede punten, daarna zal ik kort uitweiden over eventuele 

verbeteringen. 

Wat ging er goed: 

 De inschrijving en de start.  

 De voorbereiding.  

 De assistentie van Fontys.  

 De start met het team.  

Op en aanmerkingen: 

Ten eerste was het natuurlijk voor iedereen de eerste keer dat we meededen en daarom is de klassering die we 

hebben bereikt zeker niet onverdienstelijk en kunnen we terugkijken op een geslaagde dag. De einduitslag is op 

dit moment nog niet beschikbaar maar bij de robotwedstrijd zijn we uiteindelijk op de 31
ste

 plaats geëindigd. De 

rest van de uitslag volgt nog in de loop van de week.  

Ik heb tot 17.00 uur gewacht maar toen kwam de trieste mededeling dat een van de pioniers van de Lego League 

kort daarvoor een auto-ongeluk had gehad en ernstig gewond was geraakt, hij is later overleden. Zo gauw de 

totale uitslag er is krijgt iedereen die te zien. 

Hierna volgen een aantal opmerkingen over het verloop van het project.  

 In het team was te veel verschil en te veel onenigheid, de leerlingen kwamen te veel van verschillende 

niveaus en uit verschillende klassen. Doordat ik de leerlingen niet kende was het vanaf het begin een 

moeizaam proces om er een eenheid van te maken. 

 Weinig tijd, voor het programmeren en uitvoeren wordt normaal ongeveer verspreid over een periode 

van 10 weken twee tot drie oefenmomenten per week van ongeveer twee uur geteld en wij hadden in 

plaats van de 50-60 uur ongeveer 15 uur, dat scheelt nogal. 

 Onder-/overschatting. Ik heb zelf de hoeveelheid werk onderschat, en ik heb de kennis en vaardigheid 

van de leerlingen overschat. Er was van de twaalf leerlingen slechts een leerling die enige ervaring met 

het programmeren had, ook van de twee studenten van Fontys had ik verwacht/gehoopt dat zij als 

mentor van de leerlingen konden optreden maar dat was niet het geval omdat zij te weinig of geen 

ervaring hadden met de materie en met werken met leerlingen. 

 Ik heb me vanaf het begin gehouden aan de tips die vanuit de organisatie werden gegeven maar dan is 

het niet haalbaar. Een aantal programma`s zal ik aanpassen zodat we toch nog ergens uitkomen. 
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 Er waren een aantal leerlingen waarbij het leek alsof zij gedwongen waren om mee te doen met het 

project. Vanaf het begin zijn deze bezig geweest om of te saboteren of om anderen te dwarsbomen. Ik 

miste bij hen elke vorm van motivatie en ik moest te vaak corrigeren waar heel veel tijd in gaat zitten.  

 Tijdens de wedstrijd heb ik gemerkt dat er toch wel enige motivatie was en daardoor zijn er nog wel een 

aantal programma`s goed verlopen. Ook hebben twee leerlingen nog enkele aanpassingen kunnen 

doorvoeren waardoor er nog meer punten konden worden gescoord.  

 De presentatie heb ik nog op het allerlaatste moment kunnen maken maar bij de jury werkte het geluid 

niet waardoor de muziek niet te horen was. Alle teams hadden daar overigens last van.  

 De wedstrijd verliep niet onverdienstelijk en diegenen die zich hebben beziggehouden met het 

programmeren hebben nu een goede basis voor komende jaren. De anderen kunnen natuurlijk wel 

terugkijken op een goede les voor de volgende keer. 

 Er was op de finaledag heel erg veel te doen en daardoor waren de kinderen vaak bij opdrachten te laat. 

Ik heb er ook nooit aan gedacht dat zij geen enkel benul van tijd hebben, zij konden daar ook weinig aan 

doen omdat ze op een uitzondering na geen horloge of mobiel bijhadden en in het gebouw hingen ook 

bijna geen klokken. 

 

 Aanbevelingen voor een eventueel vervolg: 

 Op tijd beginnen. 

 Voldoende tijd plannen. 

 Afspraken maken over deelname (misschien is een gesprekje vooraf met elke deelnemer over de 

motivatie een idee). 

 Taakverdeling rond de voorbereiding en de wedstrijd. 

 Begeleider van de school waar de leerlingen vandaan komen. 

 Meer interactie met de school, laten zien waar je mee bezig bent. 

 Duidelijk maken wat er verwacht wordt van de van de leerlingen en ook van de studenten. 

 Studenten vanaf het begin taken geven, dan is het voor hen ook duidelijk.  

 Meer voorbeelden aandragen. 

 Actiever met programmeren bezighouden. 

 Ouders meer betrekken, vooral tijdens finaledag.  

 

Mick Sluijter  

  



 
 

 

. 

. 

Evaluatie FLL 2012 door Els van Brakel 

 

Kinderen hebben zichzelf opgegeven voor de lego league en waren dus gemotiveerd.  

Kinderen gingen enthousiast aan de slag met het bouwen van de missies.  

De robot werd gebouwd.  

De kinderen gingen allemaal aan de slag met de basis opdrachten van het programmeren. Waren er allemaal 

enthousiast voor.  

Maar voor een aantal kinderen werd het programmeren te moeilijk.  

Zij gingen verder met het project.  

Begeleiding van de studenten was goed en prettig.  

Ondersteuning van Mick was aanvullend, helaas niet altijd aanwezig.  

Werken aan het project verliep goed, er  ontstond  een spontane verdeling wie waar aan ging werken, 

programmeren of het project.  

Samenwerking verliep goed, sfeer in de groep was prettig.  

Excursies waren leuk, daarbij hulp van ouders en ook de kinderen namen hiervoor initiatieven. Uitwerking project 

was leuk, goed weer gegeven op het presentatiebord.  

Presentatie was leuk.  

Eigen ideeën van de kinderen waren talrijk, zoals het uitwerken van de schetsen in een 3d-filmpje. Inzet van de 

kinderen was groot, hebben ook een aantal keren na schooltijd doorgewerkt.  

Vaste koppels bij het programmeren werkte goed .  

Betrokkenheid op elkaar was groot, leuk dat elkaars kwaliteiten werden ingezet en benoemd.  

 

AANDACHTSPUNTEN:  

Bespreken van de missies en bouw van de robot.  

Structuur aanbrengen in de werkwijze/ aanpak. 

Wat heb je nodig om de missie uit te voeren?  

Kinderen hadden niet duidelijk wat er nodig was om een missie uit te voeren. 

De kinderen gingen aan de slag, en gingen dan wat uit proberen.  

Wat we wel gedaan hebben met het project is samen brainstormen en vandaaruit verder werken. Dit is ook nodig 

voor het programmeren van de missies.  

Met elkaar bespreken , de verschillende invalshoeken bekijken en kijken naar verschillende 

oplossingsmogelijkheden. Daarna weer aan de slag gaan en uitproberen. De volgende keer tijd inplannen om de 

voortgang te bespreken, wat loopt wel en wat niet.  

Alle kinderen laten meedenken voor oplossingen. Nu zijn de kinderen soms te lang blijven hangen op een manier 

/oplossing die niet lukte.  

Kinderen hebben te weinig gebruik gemaakt van een stappenplan. Welk plan heb ik om de missie te laten 

slagen? Waar werk ik naar toe? Wat heb ik daarbij nodig? Nadenken over:  als dit gebeurt, wat moet ik dan 

doen?  

Ook bij het project een duidelijk plan maken met daarin de te nemen stappen.  
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Evaluatie first lego league 2012  door Mick Sluijter 

 

Jammer genoeg ben ik er door omstandigheden niet altijd bij kunnen zijn waardoor ik soms de aansluiting en de 

verdeling miste. Wat ik wel heb gezien was een aantal leerlingen die heel goed wisten wat zij wilden en ook 

dachten dat zij dit konden. Hierdoor kwam het soms wat chaotisch bij mij over maar kwam het uiteindelijk toch 

nog goed.  

Veel meer dan voorgaand jaar was er nu een gezelschap die snel iets konden opnemen en daardoor ook sneller 

met onderwerpen aan de gang konden. De tafel was al na een middag bijna compleet en de leerlingen dachten 

dat zij al konden gaan programmeren. Dat was waarvoor zij kwamen.  

Ondanks de aanwijzingen die ik helemaal in het begin heb gegeven waren zij al na twee lessen bezig 

programma`s in de robot te importeren terwijl ze eigenlijk nog niet precies wisten wat zij aan het doen waren. 

Doordat ze te weinig ervaring hadden met de lego league.  

 

Wat ging goed: 

 De leerlingen werkten opvallend goed samen waardoor niet vaak een van hen buiten de groep viel.  

 Programmeren ging redelijk, sommige leerlingen konden dit al.  

 De projecten waren interessant, leuke bezoeken en de leerlingen konden er enthousiast over vertellen.  

 Veel animo van ouders en leerkrachten tijdens de wedstrijd.  

 Saamhorigheid tijdens de wedstrijd.  

 Goede begeleiding tijdens het project, zowel tijdens de wedstrijd als in het voortraject.  

 

Wat kan beter:  

 Maak er een terugkomend project van dat structureel op de jaarkalender staat, eventueel als keuze-item.  

 Als de leerlingen al vroeg in aanraking komen met programmeren dan weten zij meteen wat wel en niet 

kan.  

 Probeer de leerlingen van te voren te laten nadenken over logische stappen. Te vaak zie je het ja-maar-

denken dat zeker niet past in een digitale omgeving.   

 Laat ze van te voren een stapsgewijs onderzoek doen zodat ze al bekend zijn met analyserend denken. 

Vaak missen de kinderen op deze leeftijd het als dit-dan dat denken.  

 Ondanks het doorzettingsvermogen van sommigen, leuk om te zien overigens, moeten de leerlingen 

leren om keuzes te maken. Als iets na een bepaalde tijd niet lukt moet je gaan proberen iets anders te 

doen.  

 Sturing in sommige missies. Eerst een missie analyseren en dan pas een programma proberen te 

maken. Als je dan de missie doorhebt is het beter deze eerst schematisch op papier te zetten en daarna 

pas werkelijk gaan programmeren.  

 

Aanbevelingen:  

 Laten leren wat een onderzoek is en daarna de logische verbanden laten zien met programmeren. Is er 

toevallig een ouder die in die wereld zit?  

 Een missie helemaal doorlopen en dan laten zien hoe je die strategisch aanpakt.  

 Leren om met dit soort strategieën om te gaan.  

 

Jullie zien dat er al veel is geleerd van het voorgaande jaar en uit de deelname blijkt dat er ook een grote 

vooruitgang is geboekt. Op naar de top drie zal ik dan maar zeggen.  
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Bijlage 2: INVENTARISATIE VRAGENLIJST LEGO LEAGUE 2012 

 
 
Graag wil ik van jullie en je ouders  weten hoe jullie deze periode ervaren hebben. 
Kun je dit hieronder beschrijven in steekwoorden? 
 
 
Waarom zouden andere kinderen ook mee moeten gaan doen met de legoleague?  
Kind Ouders 

Programmeren   Het is leuk en leerzaam 
Samenwerken Kinderen leren samen werken 
Gezellig Talent ontdekken en ontwikkelen 
Spannend Uitdaging 
Excursies waren leuk Leuke activiteit 
Leerzaam Enthousiasme 
Interessant  
 
 
Wat heb je van de  legoleague geleerd? 
Kind Ouders 

Goed samenwerken Huiswerk een uitdaging 
Programmeren  Goed samenwerken team 
Sketsup Begeleiding was prima 
Moeilijker dan gedacht Leerzame excursies 
Bedrijf Focal erg leuk Leuk voor alle kinderen 
Behendigheid Geschikt voor extra uitdaging 
Moeilijk Doel appel op extra vaardigheden die regulier 

minder aanbod komen 
Veel Werkt stimulerend 
Thuis er aan werken is leuk Meer interesse voor technologie 
Je leer technische dingen Zelf ontdekkend 
Grote mensen bouwen ook Presenteren 
Andere helpen Naar andere kinderen kijken 
 
 
Suggesties voor de volgende keer zijn welkom: 

Organisatie verdelen onder de ouders 
Ouders al eerder betrekken bij organisatie , tijdens de periode vooraf aan de wedstrijd. 
Meer lego meenemen naar de wedstrijd 
Regels nog beter door lezen 
Oefenen aan de missies gedurende het schooljaar 
Zeker weer meedoen 
Ervaring opdoen gedurende het jaar 
Begeleiding studenten was goed 
Meer homogenere groep 
Langdurig project van maken 
Programmeren kan los van de wedstrijd worden geoefend/geleerd 
 
 
Opmerkingen m.b.t. de wedstrijddag 

Te warm 
Weinig drinken vanuit de organisatie, dus zelf meenemen 
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Bijlage 3: Vragen voor het interview met de leraren PO en VO en de mentor van de studenten: 

1. Hoe ziet het project Lego League er uit? 

2. Hoe is het project Lego League verlopen? 

1. Is het uitgevoerd zoals bedoeld? 

2. Wat ging goed? 

3. Wat ging niet goed? 

3. Hoe verliep de samenwerking tussen PO, VO en de opleidingsschool VLOT? 

1. Wat is kenmerkend voor deze samenwerking? 

4. In hoeverre is de betrokkenheid van leerlingen bij leerlingen vergroot? 

1. Waar zie je dat aan? 

2. Hoe betrokken waren de leerlingen voorafgaande het project? 

5. Welke talenten van leerlingen, ouders, leraren en studenten zijn in beeld gekomen?  

1. Hoe kwamen die talenten tot uiting? 

2. Zijn dit talenten die nog niet eerder waren opgevallen? 

6. In hoeverre is het leren doen van onderzoek een onderdeel van deze pilot?  

7. Wat zijn de ontwikkelpunten voor het komend schooljaar?  

1. Wat is nodig om deze ook te realiseren? 
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Foto‟s deelname 2011 

 

 
Tijdens de wedstrijddag 2011 

 

 
Tijdens de wedstrijddag 2011 
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Tijdens de wedstrijddag 2011 

 

 
Tijdens de wedstrijddag 2011 

  



 
 

 

. 

. 

Foto‟s deelname 2012 
 

 
Voorbereidingen presentatie 2012 
 

 
Tijdens de wedstrijddag 2012 
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Tijdens de wedstrijddag 2012 
 

 
Op bezoek bij Focal, maakt hulpmiddelen voor ouderen 
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In gesprek met ouderen om na te vragen waar zij behoefte aan hebben 
 

 
Op bezoek bij Focal, maakt hulpmiddelen voor ouderen 
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Op bezoek bij Focal, maakt hulpmiddelen voor ouderen 
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          Bijlage XII 
 
 

Piliot 7: Levensecht leren: “Welkom in mijn wijk” 
 
 
 

Draaiboek “Welkom in mijn wijk” 
Inhoud van het project 
Inleiding        
Leerlingen verkennen de wijk rondom school en kijken naar mooie en lelijke plekjes in de wijk door 
een duurzaamheidbril (People, Planet, Profit). Samen met een volwassen wijkbewoner lopen ze de 
zelfgemaakte route m.b.v. een GPS telefoon (materiaal en ondersteuning van Codename Future) 

en bespreken hun verbeterpunten voor de wijk met de wijkbewoner én laten de bewoner hierover 
ook zelf meedenken. De definitieve routes  incl. verbeterplannen van de leerlingen en ideeën van 
de wijkbewoners worden gepresenteerd aan “beslissers” in de wijk (wethouder, 

gemeenteambtenaar … etc.) Het beste verbeterplan wordt afgevaardigd naar een slotbijeenkomst 
met meerdere scholen uit het hele land. 
Burgerschap en participatie worden op een hele concrete en zichtbare wijze geïntegreerd in het 
curriculum (kan ingezet worden als maatschappelijke stage of als projectweek). 

Het doel van dit project:  
- Contact tussen oudere generaties en jongeren tot stand laten komen.  
- Gezamenlijk (de jongeren en ouderen/volwassenen) de wijk verbeteren.  
- Bewustwording omtrent  het thema „duurzaamheid‟ (people, planet, profit) stimuleren.  

Leerdoelen:  
1. Leerlingen kennen de drie P‟s (people, planet en profit). 

2. Leerlingen leggen contact met andere leeftijdsgroepen in de wijk. 
3. Leerlingen leren navigeren en de buurt verkennen. 
4. Leerlingen maken een verbeterplan voor hun wijk. 
5. Leerlingen oefenen hun presentatievaardigheden. 
Doel van het project voor de school: 
Leidt het deelnemen aan ‘Welkom in mijn wijk’ tot vorming van burgerschap en begrip voor de 
noodzaak van duurzaamheid? Maakt de aanpak van het project dat leerling een onderzoekende 

houding ontwikkelen? 

 
Opbouw van het project  

- Voorbereidingsfase: inleiding project door de school. O.a. ook het werven van een 
oudere/volwassenen onder begeleiding van de docent. Contacten leggen met 
buurtbewoners. 

- Intro: leerlingen maken de digitale lessen in de Workspace. 
- Op pad: leerlingen gaan aan de hand van de kijkwijzer een verbeterplan opstellen. 

- „7Scenes‟: in het computerlokaal zullen zij hun resultaten in het programma 7scenes 
zetten. Hierbij levert Codename Future ondersteuning. 

- Op pad met de volwassene: samen met de volwassene lopen de leerlingen hun route. Zij 
gaan in gesprek over hun verbeterplan. 

- Aanpassen verbeterplan + presentatie routes via „7scenes‟.  
- Bijeenkomst op school: uitnodigingen wethouder, gemeenteambtenaren, betrokken 

ouderen en buurtbewoners. Nominatie beste plan. 

- Slotevent 8 april: ministerie van VROM deelt prijzen uit voor de beste plannen 

Voorwaarden  
Uitvoering: Docenten zijn betrokken en verantwoordelijk voor de uitvoering.  
Foto‟s/filmpjes: De docent zorgt ervoor dat alle leerlingen een digitale camera bij zich 

hebben en de bijbehorende kabeltjes om de foto‟s en filmpjes op de computer te kunnen 
opslaan en te kunnen uploaden naar de mediabibliotheek van het Games Atelier. 
Hulp: Codename Future maakt het draaiboek en kan ondersteuning bieden bij de 
uitvoering.  
Apparatuur:Codename Future verzorgt de GPS-toestellen waarmee de leerlingen hun route 
kunnen lopen. 

 



 
 

 

. 
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Draaiboek  

 
 

Checklist benodigdheden 
 

Nodig: Toelichting:   

        Tijd/datum Activiteit Lokaal Wie doet het? Doel/inhoud Aandachtspunten voor de docent 

          vooraf Werven van 
volwassenen en 
beslissers (b.v. 
wethouder) 

n.v.t. De school werft 
volwassenen 
(volwassenen waar 
op een later tijdstip 
de route mee wordt 
gelopen) en 
beslissers voor het 
slotevent. 

 - Nodig buurtbewoners tijdig uit voor de wandeling en eindpresentatie.  

    Docententraining. 
 
(training bestaat uit 
het bespreken van het 
draaiboek en de uitleg 
van de Workspace en 
het programma 
‘7scenes’). 
 
 

computerlo
kaal 

Codename Future 
geeft de training. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
  

 -Toelichting project   
- rol docent  
- handleiding  
- Workspace &  7Scenes  
 

- Beamer + inlogcodes docenten gereed.  
- Na afloop van de training dient de docent zich voor te bereiden op het project  

 
 

            Week 40 
          Di 2 okt  
             
            ochtend 
             
           
 

Opstart project 
‘Welkom in onze wijk’ 
Stap 1, 2 en 3.  
(2 lesuren) 

klaslokaal 
en 
computer-
lokaal 

Leerlingen maken 
kennis met het 
project en maken 
vervolgens de 
digitale lessen 1 t/m 
3  

Introductie project 
„Welkom in onze wijk‟  
Eerste digitale les in de 
Workspace.  
Gaan ook beginnen.   
  

- Reserveer het computerlokaal. 
- Inloggegevens Codename Future zijn nodig. 
- Leerlingen vormen groepjes van 2,  

 
-    Maak een wijkindeling voor de groepjes. 
De indeling is nodig i.v.m. het invullen van de vragen! 

 
 

 

                        
Week 40 
          Di 2 okt 
 
 
            middag 

Stap 3B: voorbereiden 
Kijkwijzer en Op pad:  

Op pad Klassikaal 
doornemen van de 
Kijkwijzer. 
Instructie en 
afspraken voor op 
pad. Leerlingen 
gaan op pad.  
 

Voorbereiding verbeterplan 
= Kijkwijzer. 

- Print de Kijkwijzer van te voren uit voor de leerlingen. 
- Neem de Kijkwijzer en evt. knelpunten van te voren goed door. 
- Leerlingen nemen zelf een digitale camera incl. kabeltje mee. 

  

              Week 40 
           Do .4 okt            
ochtend 

Voorbereiden 
Powerpoint 
presentatie en 
verwerking. 
Begeleiding door 
docent. 

Computerlo
kaal en 
klaslokaal 

 Van de verbeterpunten 
een powerpoint presenatie 
maken met foto‟s en 
aantekeningen! 
Verbeterplan krijgt 
gestalte!  

- Ingevulde Kijkwijzer nodig. 
- Foto‟s dienen al klaar te staan op de computer. 
- Codename Future zorgt voor inlogcodes en GPS telefoons 
- De filmers slaan na afloop van de wandeling hun filmpje op op een schoolcomputer. 
 

             Week 40 
           Do .4 okt 
           Middag 

Verwerking  
 
 

klaslokaal 
en 
computer-
lokaal 

 Eindpresenatie wordt 
voorbereid. 

Eisen minimaal 20 dia‟s en 10 foto‟s. Denk ook aan het geluid. 

              Week 40 
          Vrij 05 okt 

Slotevent: leerlingen 
presenteren hun   
verbeterplannen  aan 
leerlingen,docenten 
en ouders. 

Aula   - Computer met beamer en geluid. 
- Inhoud presentatie =verbeterplan d.m.v. PowerPoint en filmpje. 
- Zorg voor een hapje/drankje voor de genodigden = taak leerlingen? 



 
 

 

. 
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Lesmateriaal Alle deelnemende docenten kennen het lesmateriaal.  

Technische voorwaarden De school voldoet aan de technische voorwaarden van de Workspace. Dit is afgestemd met de 

afdeling ICT van de school. 

 

Begeleiding Het project zal uitgevoerd worden door de docenten. Optioneel: Codename Future ondersteunt 

de docenten tijdens het project, adviseert over de invulling en evalueert het 

project samen met de school. 

 

 

Inlogcodes Codename Future levert alle inlogcodes en wachtwoorden voor de leerlingen en docenten aan 

om het lesmateriaal te kunnen gebruiken. 

 

 

Beamer +geluid + 

koptelefoons 

Reserveren voor de kick-off en tijdens de presentaties.  

Leslokalen/computer-

lokalen  

Reserveren voor de kick-off en het maken van het digitaal lesmateriaal.  

Materiaal voor 

uitwerkopdrachten:   

- Papier 

-  

- Pennen, stiften, 

knutselmateriaal 

- Digitale camera of 

mobieltjes van 

leerlingen 

- USB kabel 

telefoon/camera 

 

Afhankelijk van de uitgekozen lessen heeft u materialen nodig.   

 

Technische voorwaarden 
 
Technische voorwaarden 
 

Workspace 

• De minimale bandbreedte is 1024Kb. 

• Geadviseerd wordt een minimale bandbreedte van 2048Kb te 

nemen als verwacht wordt dat meerdere klassen tegelijk in de 

Workspace zullen werken. 

Server  

• Mag de pagina‟s van http://www.codenamefuture.nl niet “cachen” (oftewel in zijn 

geheugen opslaan.). Standaard worden de pagina‟s wel gecached. 

Mocht de school gebruik maken van een eigen proxyserver dan moet de URL van de 

Workspace worden opgenomen in de lijst die niet gecached worden. 

Voor de zekerheid willen wij u vragen om ook de volgende URL‟s NIET te cachen: 

• http://www.workspace6.nl 

• http://workspace4.codenamefuture.nl 

Schoolnetwerk 

Op de computer van de leerling/docent dient aanwezig te zijn: 

• MsOffice, Open Office of Star Office voor het bewerken van Worddocumenten 

• Flash Player 7.0 Gratis te downloaden bij http://www.macromedia.com 

• Minimaal Windows Media Player 9 (voor het afspelen van filmpjes). Gratis te 

downloaden bij http://www.microsoft.com 

• Minimaal Internet Explorer 5.5, Mozilla Firefox 2.0 

Internet Explorer is gratis te downloaden bij 

http://www.microsoft.com, Mozilla Firefox bij http://www.mozilla.com 

• Privacy instellingen moeten op Normaal staan. 

• Zet de Javascript debugger uit in de browser. 

 



 
 

 

. 
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Overige technische aandachtspunten / voorwaarden: 

Teleblik 

In sommige lessen van Codename Future zitten filmpjes uit Teleblik. Codename Future 

gaat er van uit dat de school het daarvoor benodigde Entree-account heeft geregeld en 

dat leerlingen beschikken over een wachtwoord. Om de filmpjes van Teleblik te kunnen 

bekijken is Windows Media player 9.0 of hoger nodig. Zie http://www.teleblik.nl/starten. 

Youtube 

In het lesmateriaal van Codename Future zitten filmpjes uit Youtube. Deze site moet (in 

ieder geval tijdens de projecten van Codename Future) beschikbaar zijn voor de 

leerlingen. 

Young Reporters 

Voor veel verwerkingsopdrachten wordt de gevraagd filmpjes te maken. Codename 

Future heeft een eigen platform om deze filmpjes te tonen: www.youngreporters.nl. Deze 

site moet daarom beschikbaar zijn voor de leerlingen. Young Reporters is een soort 

educatieve, afgeschermde “Youtube”. De leerlingen hebben toegang tot Young Reporters 

met hetzelfde wachtwoord als van de Workspace. 

 
Melden van niet-werkende links 

Codename Future maakt actueel en interactief lesmateriaal. Helaas is dit materaal 

gevoelig voor niet werkende websites, verwijderde filmpjes, verplaatste informatie, etc. 

Wij vragen bij voorbaat hiervoor uw begrip. Sla eventueel een opdracht over, net zoals u 

ook wel opdrachten in de papieren werkboeken overslaat. We vragen u wel dringend de 

niet werkende link te melden (per e-mail o.v.v. lestitel en paginanummer – zie 

navigatiekolom naast de les). We herstellen de les z.s.m. Helaas kunnen we de herstelde 

les niet aan uw leerlingen koppelen zodra die aan de les begonnen zijn – zij zouden 

daardoor al hun reeds ingevulde antwoorden verliezen. 

 

 
 

 
 

 

Evaluatieformulier docenten 
Projecttitel: 

Gegeven aan klas: ___________ van         praktijkschool   LWOO   VMBO, niveau  

______________  HAVO  VWO 

Wat vond u van het niveau van de les? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________ 

Wat vond u van het taalniveau van de les? 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________ 

Welke onderdelen heeft u gedaan?           Uitnodiging      Uitzoeken-Kennis       

Uitzoeken-Doen       Uitzoeken-Op pad   

 Uitzoeken-Thuis      Uitwerken-Vakwerk, t.w.: ___________________   

Uitdaging t.w.: ___________________  Uitleggen 

Welke technische problemen heeft u ondervonden? 

______________________________________________________________ 

http://www.teleblik.nl/starten


 
 

 

. 
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_______________________________________________________________________

_________________________________ 

Wat vonden uw leerlingen het leukst aan dit project? 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________ 

Heeft u zelf nog suggesties om het project te verbeteren? 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________ 

Welk rapportcijfer geeft u aan het projectmateriaal? _____________ 

Werd u begeleid of ondersteund door een relatiemanager van Codename Future? Zo ja, 

heeft u hierop feedback? 

_______________________________________________________________________

_________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________  
 
 
 

Kijkwijzer Route   
 
 

 

 

Namen Duo: 

 

 

 

 

 

 

Neem deze kijkwijzer eerst goed door op school. Als er nog vragen zijn, stel die dan nog! 

Deze kijkwijze neem je vervolgens mee als je op pad gaat. De inhoud van de kijkwijzer is 

de basis van je verbeterplan: het eindresultaat van dit project. De laatste opdracht is 

jouw verbeterplan. Nadat je route hebt gelopen vul je dit aan.   

 

 

Vooraf: 

 Lees deze kijkwijzer eerst goed door. 

 Bekijk voordat je de wijk ingaat eerst de internet pagina van de omgeving zodat 

je oriëntatie goed is. (print dit kaartje vervolgens uit) 

 

Als je de wijk in gaat neem je mee: 

 deze kijkwijzer 

 extra papier om aantekeningen te maken 

 pen/potlood 

 een geprint kaartje van jullie wijk 

 een mobiele telefoon 

 als je met jouw telefoon niet kunt fotograferen, dan neem je ook een aparte 

fotocamera mee 

 

 

Houd steeds in gedachten: 



 
 

 

. 
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 jij wilt de slechte punten in de wijk verbeteren. Hou dit steeds in je 

achterhoofd (als voorbeeld kunnen dus de goede punten in de wijk dienen!) 

 jij wilt de slechte punten in de wijk op een duurzame manier verbeteren: denk 

dus ook steeds aan de „Planet‟, „People‟ en „Profit‟ invalshoek. 

 



 
 

 

. 
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Aandachtspunten en Algemene tips: 
 

Kom je op een interessant punt? Dan maak je een filmpje, foto, geluidsopname, 

aantekening of je bedenkt een opdracht die je wilt laten uitvoeren. 

 

PPP 
 

o Het thema van jullie wijkwandeling is ook 

Planet, Profit en People. Bekijk de wijk dus 

door deze verschillende “brillen”. 

o Zoek punten voor je wijkwandeling die laten 

zien: Bijvoorbeeld bij ‘People’: welke 

bevolkingsgroepen wonen in de wijk?, waaraan 

herken je de cultuur van die mensen?. 

o Bij ‘Planet’: zijn er plekken in de wijk vervuild? 

Worden de parken goed onderhouden?   

o Bij Profit: zijn er plekken waar veel werklozen 

zijn? Zijn winkeliers tevreden?  

 

Foto’s o Denk goed na wat je met de foto wilt vertellen of 

duidelijk maken. 

o Probeer niet teveel op de foto te krijgen (ze 

worden later op het beeldschermpje van een 

telefoon getoond, dus veel details zie je niet). 

 

Aantekeningen 

 

 

o Maak onderweg veel notities; die kun je later 

bewerken, afhankelijk van de scene (prikker) op 

de kaart (daarover meer op de volgende 

pagina). 

 

 

 

  
Deze Kijkwijzer bestaat uit … pagina’s.  

 

Als je alle punten opvolgt van deze Kijkwijzer dan heb je met juiste informatie 

verzameld voor jouw route en verbeterplan!  

 

Zorg er dus voor dat je deze kijkwijzer nauwkeurig invult  en de stappen goed 

volgt. 

 
Veel plezier en succes!!! 



 
 

 

. 
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1. Goede Punten in de wijk: 
 

Dit punt vind jij 'heel goed aan deze wijk'. Bijvoorbeeld omdat: 

o Jij als jongere je daar prettig en veilig voelt. (een weg met goede straatverlichting 

zonder enge donkere hoeken) 

o Jij als jongere je daar kunt vermaken (een skatebaan of basketbalveld) 

o Jij als jongere daar kunt afspreken met klasgenoten zonder boze blikken te 

krijgen van andere buurtbewoners (een grasveld met bankjes waar je kunt 

„chillen‟) 

o Etc.  

 

GOED PUNT IN DE WIJK 1 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 

 

 

Waarom daar? 

 

 

 

 

Wat voor foto’s maak je 

Wat voor notitie/aantekening maak je?  

          O  FOTO         O  NOTITIE 
 

Beschrijf wat je gemaakt hebt: 

 

 

 

GOED PUNT IN DE WIJK 2  

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 

 

 

Waarom daar? 

 

 

 

 

Wat voor foto’s maak je?  

Wat voor notiie heb je gemaakt? 

O  FOTO         O  NOTITIE 
 

Beschrijf wat je gemaakt hebt: 
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2. Slechte punten in de wijk  
 

 

Deze punten vind jij 'slecht aan deze wijk'. Bijvoorbeeld omdat: 

o Jij als jongere daar onveilig voelt. (een weg zonder goede straatverlichting zonder 

enge donkere hoe) 

o Jij als jongere je snel verveelt (geen plekken waar jongeren zich kunnen 

vermaken)  

o Etc.  

Dit zijn de punten die je aan je gast wilt laten zien:  

 

MOGELIJK SLECHT PUNT 1 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 

 

 

Wat vind je daar slecht aan? 

 

 

 

 

Wat voor foto’s heb je gemaakt?  

Wat voor notities heb je gemaakt?  

O  FOTO         O  NOTITIE 
 

Beschrijf wat je gemaakt hebt: 

 

 

 

MOGELIJK SLECHT PUNT 2 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 

 

 

Wat vind je daar slecht aan? 

 

 

 

 

Wat voor fotos heb je gemaakt?  

Wat voor notities heb je gemaakt?  

 

O  FOTO         O  NOTITIE 
 

Beschrijf wat je gemaakt hebt: 
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3. Wat wil je verbeteren en hoe wil je het verbeteren?  
 

Dit zijn punten die jij slecht vindt (zie punt 2). Je hebt vast wel een idee hoe jij deze 

slechte punten wilt verbeteren. Hoe kan het anders? Denk daarbij aan de volgende 

vragen: 

 

- Wat kan er gemaakt worden? (denk aan de drie P‟s) 

- Wat moet er gedaan worden? (denk aan de drie P‟s) 

- Hoe kan je dat laten zien?  

- Wat is daar voor nodig? (denk aan de drie P‟s) 

 

Overleg met je klasgenoot. Als jullie er niet uitkomen, kun je eventueel een 

buurtbewoner om advies vragen. 

  

 

MOGELIJK VERBETERPUNT 1 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 

 

 

Wat wil jij hier verbeteren?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Waarom wil je dit verbeteren?  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hoe willen jullie het verbeteren? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wil je ook iets verbeteren op het gebied van ‘Planet’?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Wil je iets verbeteren op het gebied van ‘People’?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Wil je iets verbeteren op het gebied van ‘Profit’ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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MOGELIJK VERBETERPUNT 2 

Waar? (straatnaam, ter hoogte van) 

 

 

Wat wil jij hier verbeteren?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Waarom wil je dit verbeteren?  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hoe willen jullie het verbeteren? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wil je ook iets verbeteren op het gebied van ‘Planet’?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Wil je iets verbeteren op het gebied van ‘People’?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Wil je iets verbeteren op het gebied van ‘Profit’ 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Jouw Verbeterplan 

 

Vat in onderstaand tekstblok jouw verbeterplan kort en bondig samen aan de hand van 

de informatie dat je onder punt 3 hebt opgeschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op school verwerk je het verzamelde materiaal 
in het programma 7 scenes.  

 

Wat wil ik verbeteren? (denk aan de drie P’s) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Wat moet er gedaan worden om dit te kunnen verbeteren? (denk aan de 

drie P’s) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Hoe organiseer ik alles?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Evaluatie “Welkom in mijn wijk” okt-nov 2012 
In de projectweek van oktober jl. hebben de leerlingen van het tweede leerjaar o.m. gewerkt aan het 
project “Welkom in mijn wijk”. 
Vragen die we ons stellen zijn: heeft dit project ertoe bijgedragen dat de leerlingen iets hebben 
geleerd van burgerschap en duurzaamheid én zijn ze geprikkeld een onderzoekende houding te 
ontwikkelen? 
Aan de hand van een aantal vragen zijn de begeleidende leraren tot een aantal conclusies en 
aanbevelingen gekomen. 
Vragen: 

1. Wat ging goed en wat kon beter? 
2. Heeft dit project bijgedragen en/of invulling gegeven aan het begrip burgerschap voor onze 

leerlingen? 
3. Is de noodzaak van duurzaamheid duidelijk geworden voor de leerlingen? 
4. Is hun onderzoekende houding geprikkeld? 
5. Wat hebben ze verder nog geleerd? 
6. Voor herhaling vatbaar? 

De antwoorden: 
1. De instructie voor de begeleidende leraren die niet direct betrokken waren bij de voorbereiding 

mag beter. M.n. het werken in de mediatheek (wel geen Internet, b.v.) gaf nogal wat frustratie. 
Vaak realiseren leerlingen zich op het laatste moment wat ze nodig hebben in de praktijk, 
ondanks de voorbereiding. 
De presentaties waren toch weer erg leuk. Positief was ook dat dit keer veel ouders aanwezig 
waren bij de klassenpresentaties (dan krijg je trotse leerlingen). 

2. Over het algemeen vindt men dit project een aanwinst in de lesprogramma‟s (o.m. bij het 
leergebied Mens&Maatschappij) die aandacht besteden aan burgerschap.  
Aardig is dat dit project in de projectweek afgewisseld werd met de lessen Leefstijl die – zij het 
op een andere wijze – ook refereren aan dit thema. 

3. De drie p‟s (people, planet en profit) die de richtlijnen waren voor duurzaamheid waren voor 
sommige leerling wat te abstract. Vaak konden ze niet goed het verband leggen tussen geld 
(wat kost het? wat levert het op?) en wat goed/slecht is voor onze aarde (planet). Misschien 
zou volgend jaar binnen het leergebied Mens&Maatschappij eerder aandacht aan een aantal 
economische begrippen kunnen worden besteed? Misschien zijn de begrippen (people, planet 
en profit) ook wat te abstract voor sommige leerlingen?  

4. Jazeker. De leerlingen waren al gewend om in het eerste leerjaar onderzoek te doen. In dit 
project hebben ze wel een grote stap voorwaarts gemaakt: ze zijn echt de school uitgegaan 
en hebben redelijk zelfstandig een onderzoekje gedaan. “Welkom in mijn wijk” is ook een 
mooie voorbereiding op het project “The Real Game” waar ze binnenkort mee aan de slag 
gaan. 
We moeten de ouders wel gelijk geven: onze leerlingen zijn wel enthousiast, maar soms te 
weinig kritisch. 

5. De leerlingen hebben in dit project ook ruimte en gelegenheid gekregen om zich verder te 
ontwikkelen op het gebied van samenwerken en presenteren. 

6. Zeker. Men is onverdeeld tevreden over dit project. In wezen is het gewoon goed. In de 
uitvoering en voorbereiding is ruimte voor verbetering (zie eerdere antwoorden). 
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Uitnodiging 

Beste ouders/verzorgers 

         Graag nodigen wij u uit op vrijdag 5 oktober van 13.30-14.30 

uur. 

Volgende week zijn uw kinderen, onze leerlingen van klas 2, bezig 

met het project welkom in mijn wijk en geven een presentatie op die 

vrijdagmiddag. We hopen dat u allen komt. Onder het genot van een 

hapje en een drankje bewonderen we dan de presentaties. 

Graag tot dan !!!  

team klas 2 mavo en 2 havo 

Wilt u a.u.b. onderstaand strookje invullen en inleveren bij de mentor van uw 

kind  

(dit i.v.m. de inkoop) 

------------------------------------------------------ 

    De ouders/verzorgers van ............................................  

Klas ......... komen op vrijdag 5 -10 met ......... personen. 

------------------------------------------------------ 

 


