Op zoek naar talent
Talentontwikkeling op Expeditiescholen

‘Het is leuk, leerzaam en je ontwikkelt je talenten erdoor.’ Dat was de ervaring van
een leerling van het Corlaer College uit Nijkerk, een van in totaal elf scholen die in
het kader van Expeditie durven, delen, doen drie jaar lang werkten aan talent
ontwikkeling. Werken aan talent betekent een omslag in denken. Niet alleen bezig
zijn met de vraag hoe de leerlingen het boek uit krijgen en hoe zoveel mogelijk
leerlingen het eindexamen halen, maar met een meer fundamentele vraag: hoe
zorgen we dat leerlingen zich optimaal en zo breed mogelijk ontwikkelen?
De elf scholen in deze publicatie kozen hiervoor verschillende invalshoeken:
bijvoorbeeld zelfvertrouwen stimuleren, het beste halen uit leerlingen met
gedragsproblemen of leerlingen met een academisch profiel, of competenties
ontwikkelen die relevant zijn voor de moderne samenleving.
Met het werk dat de Expeditiescholen hebben verzet, kunnen andere scholen hun
voordeel doen. Deze publicatie bevat daarvoor de bouwstenen. Dilemma’s zijn er ook:
zo fungeert talentontwikkeling al snel als paraplubegrip, blijft niet-cognitief talent
lastig zichtbaar te maken en zit er een spanning tussen verbreden en verdiepen en
tussen ruimte geven aan talent en de eisen van het eindexamen. Het neemt niet weg
dat de Expeditiescholen hebben laten zien dat veel van wat zij wilden bereiken, onder
voorwaarden inderdaad mogelijk is. Er liggen nu concrete producten, instrumenten en
beschrijvingen van procedures waarmee andere scholen hun voordeel kunnen doen.
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Over deze publicaties
Op zoek naar talent is een van de slot
publicaties van het Innovatieproject van
de VO-raad. Een project dat bij de start
een grote opdracht meekreeg: zoveel
mogelijk talenten van zoveel mogelijk
leerlingen ontdekken en tot ontwikkeling
brengen. Verreweg de meeste deel
nemende Expeditiescholen hebben zich
daarom op dit thema gericht.
In dit boekje staat het allemaal
beschreven: wat talentontwikkeling in
de praktijk kan betekenen, wat Expeditie
scholen ermee beogen, wat ze doen om
leerlingen die talenten te laten ontdekken
en ontwikkelen en wat dat oplevert.
Concrete producten – waaronder handige
manieren om talenten inzichtelijk te
maken – zijn te vinden in de publicatie
Op Expeditie. Een greep uit de producten
van Expeditie durven, delen, doen.
Dit is niet de enige publicatie over
talentontwikkeling. Beter innoveren met
kwaliteitszorg biedt nog meer inspiratie
en informatie. 50 projecten kregen de
kans om effecten van vernieuwingen
inzichtelijk te maken met instrumenten
die ook worden gebruikt voor kwaliteits
zorg. Bijna al deze projecten richten zich
op de een of andere manier op talenten
van leerlingen.
Wat Expeditie durven, delen, doen zo
bijzonder maakte, was de nauwe ver
binding tussen onderzoek en vernieuwing.
In dit boekje zijn de onderzoekers aan het

In deze reeks verschenen ook:
woord. In Scholen voorop is het de beurt
aan de school- en projectleiders. In eigen
woorden vertellen ze waaraan ze hebben
gewerkt, wat goed ging en wat niet, en
wat het project hen heeft gebracht.
De betrokkenheid van docenten bij het
onderzoek komt aan bod in ‘En, heb je
vandaag nog een goede vraag gesteld?’
Deze publicatie beschrijft ook – en
belangrijker nog – de effecten van
onderzoek voor de professionalisering
van docenten.
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In Duurzaam vernieuwen gaat het over
de inbedding van vernieuwingen in de
scholen en de rol van onderzoek daarbij.
Vervolgens beschrijft Het debat over
onderwijskwaliteit wat er tijdens de
Expeditie gebeurde in het publieke debat.
Want terwijl de scholen innoveerden,
stond de wereld om hen heen niet stil.
De publicatie laat zien hoe de Expeditie
scholen zijn omgegaan met het spannings
veld tussen werken aan innovaties en de
wisselende verwachtingen en eisen van
de buitenwereld.
De opbrengsten van alle deelprojecten
zijn kort samengevat in Vijf jaar inno
veren. Opbrengsten van het Innovatie
project.

Deze brochure is gedrukt op FSC papier, door een FSC-gecertificeerd bedrijf.
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie,
opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor
bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of
regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren
zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke
controleurs zien toe op naleving van de regels.
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Woord vooraf
‘De ontwikkeling van talent vraagt om een rijk leeraanbod, betrokken docenten en
een goede begeleiding.’ Dat is de laatste en hiermee tegelijk de eerste zin van deze
boeiende brochure. De ware onderwijsprofessional zal het van kaft tot kaft als een
inspirerend reisverslag lezen.
Nederland is in de ban van ‘talentontwikkeling’. Het land kan zich niet veroorloven één
greintje talent verloren te laten gaan. Daarbij wordt vol verwachting naar het onderwijs
gekeken. ‘Nederland moet het hebben van kennis’, staat er in de Kennisinvesterings
agenda (KIA). En: ‘Hoe keren we als land terug in de wereldtop van kenniseconomieën?’
Maar hoe speelt het onderwijs in op deze eisen van de samenleving?
Het is een misverstand dat onderwijs er alleen maar is om ‘kennis’ over te dragen.
Onderwijs heeft een brede vormingsdoelstelling en moet het denkvermogen van de
nieuwe generatie tot ontplooiing brengen. Daarom is er misschien eerder een TIA of
een DIA (talent- of denkinvesteringsagenda) dan een KIA nodig. Het gaat om het
ontwikkelen van het denkvermogen, om het omzetten van nieuwsgierigheid in
methodisch handelen, om creativiteit en probleemoplossen, om helder redeneren,
om goed waarnemen, om leren abstraheren en conceptualiseren, om het omzetten
van verbeelding in methodisch ontwerpen en om samen die ontwerpen te leren
bouwen en uit te voeren.
Kennis staat in dienst van het ontwikkelen van deze kwaliteiten en onderwijs heeft
pas dan een unieke meerwaarde als het erin slaagt om kennisontwikkeling en talent
ontwikkeling aan elkaar te koppelen. Want het monopolie op kennis is het allang kwijt.
Dus laten we onderwijs ontwerpen om dit te kunnen waarmaken, anders wordt het
vanzelf overbodig. Leraren moeten niet alleen een kennisbasis hebben, maar vooral ook
cultuurdrager zijn en professionele ontwerpers van krachtige leeromgevingen waarin
alle talenten worden ontwikkeld.
In de beschreven schoolprojecten hebben niet alleen leerlingen veel geleerd, maar
ook hun leraren en de onderzoekers die hen ondersteunden, en die net als leraren
worstelden met het ontwerpen van onderwijs vanuit nieuwe concepten van leren en
ontwikkelen. Door de unieke samenwerking tussen leraren en onderzoekers op de
werkvloer, is er kennis ontwikkeld die ook meteen kon worden toegepast. Deze vorm
van lerend ontwerpen en lerend onderzoeken bevordert een professionele dialoog,
waarbij wordt voortgebouwd op reeds aanwezige ‘evidence’. Het is een vorm van
verantwoord en toetsbaar experimenteren met onderwijs. Met deze systematische
rapportage kan het ook andere scholen aanzetten tot vergelijkbare ‘experimenten’.
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Concepten zijn verhelderd en ingevuld; ze zijn op hun uitvoerbaarheid getoetst en
ingebed in de (soms nog knellende) kaders van het vigerende onderwijs. Het kan andere
scholen inspireren. Het kan voorkomen dat ze dezelfde fouten maken. Maar vooral kan
het aanzetten om het in de eigen situatie opnieuw zelf te doen. Want je kunt veel leren
van de theorieën en concepten van experts, maar nog meer leer je van collega’s die
laten zien dat ze deze met succes toepassen. Maar het meeste leer je als je het als team
in je eigen situatie opnieuw gaat uitproberen. Want als leraren aan het leren blijven,
komt het met het leren van leerlingen vanzelf goed.
Jozef J. M. Kok
Lector emeritus Fontys Hogescholen
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Guuske Ledoux en Monique Volman
‘Nederland talentenland: het maximale
bereiken’. Zo werd bij de start van
Expeditie durven, delen, doen het onder
werp talentontwikkeling getypeerd.
Het was een van de drie thema’s waarop
scholen die aan de Expeditie wilden
meedoen, een plan konden indienen.
Kennelijk was het onderwerp goed
gekozen: gelet op het aantal plannen
dat werd ingediend en gehonoreerd, bleek
dit thema de scholen het meest aan te
spreken. Van de zestien scholen die aan
de Expeditie hebben meegedaan, hebben
er negen een plan uitgevoerd onder de
noemer ‘talentontwikkeling’.
Een aansprekend thema dus, maar wat is
talentontwikkeling eigenlijk? De eerste
associatie is meestal: zorgen dat toptalent
gestimuleerd wordt en de ruimte krijgt.
Dat betekent: aandacht voor de meer
begaafde leerlingen, het onderwijs zo
inrichten dat ook zij op maat worden
bediend. In de omschrijving van het
thema die het Innovatieproject van de
VO-raad gaf bij de start van de Expeditie,
was deze gedachte nadrukkelijk terug te
vinden. Het moest gaan om onderwijs dat
uitzonderlijke prestaties beloont en
stimuleert. Maar daarnaast werd nog een
invalshoek onderscheiden, die getypeerd
werd als een ‘breedtebenadering’.
Namelijk: het maximale bereiken bij alle
leerlingen, door aan te sluiten bij hun
mogelijkheden en interesses. Niet alleen
omdat dat goed is voor de
8

Op zoek naar talent

kenniseconomie, maar ook omdat het
leidt tot onderwijs dat leerlingen uitdaagt
en motiveert. Als mogelijkheden voor
uitwerking van het thema gaf het
Innovatieproject van de VO-raad de
volgende suggesties mee:
•
•
•
•
•

Leerlingen stimuleren hun talenten
te ontdekken en te ontwikkelen
Meer ruimte voor maatwerk in het
onderwijs
Meer aandacht voor toptalent in
cultuur, sport, taal- en bètaonderwijs
Meer aandacht voor ambachten/vak
mensen
Werken aan betere eindexamen- en
tussentoetsresultaten.

Met deze omschrijving van het thema
werd nadrukkelijk neergezet dat talent
ontwikkeling weliswaar óók betrekking
heeft op de meer begaafde leerlingen,
maar niet uitsluitend. Verder bleven er
nog veel vragen over. Want over wat
voor soort talenten gaat het eigenlijk?
En wanneer is een talent ontwikkeld?
Wat kan de rol van de school daarin zijn?
Welke strategieën zijn denkbaar om
talent te herkennen en te stimuleren?
Welk aandeel hebben leerlingen daar
zelf in?
De scholen die aan de Expeditie hebben
deelgenomen, hebben op dit soort vragen
uiteenlopende antwoorden gegeven.
In deze bundel laten we zien wat voor
antwoorden dat zijn, en tot welke resul
taten dat heeft geleid. Daarbij maken we

gebruik van een indeling in drie
invullingen van talentontwikkeling. Bij
elk van deze invullingen zijn voorbeelden
gekozen van scholen die op dat gebied
vernieuwingen hebben uitgeprobeerd.
Maar eerst een korte verkenning van de
begrippen talent en talentontwikkeling.

Talent en begaafdheid
Het begrip talent wordt meestal gebruikt
om de aanleg van een persoon voor iets
aan te duiden. Soms dient het als
synoniem voor aanleg of begaafdheid.
Het gaat eigenlijk altijd over een begaafd
heid in de context van een specifiek
prestatiedomein of -aspect: iemand heeft
een talent voor het vinden van creatieve
oplossingen, iemand is een talent in de
sociale omgang, iemand heeft een fysieke
aanleg voor een bepaalde sport, enzo
voort. Over het algemeen wordt aange
nomen dat een talent een persoons
eigenschap is die al dan niet aanwezig is.
Talent is dus niet aan te leren. Wel kan
het talent dat iemand voor iets heeft,
verder worden ontwikkeld. Ook is het
mogelijk dat in potentie aanwezig talent
juist niet tot bloei komt, bijvoorbeeld
doordat een stimulerende omgeving
ontbreekt.
Talent in de zin van ‘aanleg’ komt dicht
bij het begrip intelligentie, vooral als je
de verschillende kanten of domeinen van
intelligentie in ogenschouw neemt. Maar
voor de ontwikkeling van een talent is
meer nodig dan aanleg alleen. Er moeten
ook technieken worden aangeleerd. Zo is

een begaafd violist niet alleen goed in
noten lezen en interpreteren (muzikali
teit), maar moet hij 1 ook voldoende door
zettingsvermogen bezitten om viool te
leren spelen, flexibele vingers bezitten,
een goed gehoor hebben, enzovoort.
Naast intelligentie spelen dus andere
persoonskenmerken een cruciale rol bij
het ontwikkelen van aanwezige talenten.

Drie invullingen van talent
ontwikkeling
Talentontwikkeling is iemands talenten
zichtbaar maken en die persoon kansen
bieden om die talenten te ontplooien
zover als hij kan of wil. Binnen de school
context onderscheiden we hiervoor drie
invullingen.
•

Presteren naar je vermogen
De eerste invulling van talentont
wikkeling betreft leerlingen die nog
niet volledig hebben (kunnen) laten
zien wat hun prestatieniveau is. Het
doel is een einde te maken aan onder
presteren of onderbenutting. Bij deze
invulling van talentontwikkeling ligt
de focus meestal bij het cognitieve
domein en de prestaties in de traditio
nele schoolvakken. De aandacht gaat
speciaal uit naar leerlingen die in het
onderwijs hun potentie nog niet
volledig hebben gerealiseerd. Het kan
gaan om leerlingen met beperkingen
of uit achterstandsgroepen, maar ook
om hoogbegaafden. Vaak wordt hierbij
nog een onderscheid gemaakt tussen
relatieve en absolute onderpresteer
Op zoek naar talent

9

ders. Relatieve onderpresteerders
presteren wellicht minder dan ze
kunnen, maar wel voldoende om de
school met succes te doorlopen.
Absolute onderpresteerders presteren
niet alleen onder hun eigen kunnen,
maar ook onder het gemiddelde niveau
van hun klasgenoten.
De oorzaken van onderpresteren of
onderbenutting kunnen op allerlei
terreinen liggen. Geringe cognitieve
stimulans thuis, andere moedertaal
dan het Nederlands, te weinig uit
daging door de school, verschillen in
belangstelling (denk aan sekse
verschillen bij taal, cultuur en bèta
vakken) of de aanwezigheid van een
leer- of ontwikkelingsprobleem (zoals
dyslexie of ADHD): het kan er allemaal
toe leiden dat leerlingen niet het
maximale uit hun vermogens halen.
•

Veelzijdige talentontwikkeling
De tweede invulling van talent
ontwikkeling gaat uit van de gedachte
dat kinderen zich op school breed
moeten ontwikkelen, zowel op het
cognitieve als het niet-cognitieve
domein. Het streven naar zo’n brede
of veelzijdige talentontwikkeling was
kenmerkend voor de scholen die
hebben meegedaan aan de midden
schoolexperimenten, en werd daar
aangeduid als het ‘hoofd, hart en
handen’-principe. Ook op veel tradi
tionele vernieuwingsscholen (zoals
montessori en dalton) is het duidelijk
aanwezig. Naast aandacht voor cog
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nitief talent gaat het hier ook om
aandacht voor sociaal talent, creatief
talent, sportief talent, enzovoort.
Sommige scholen laten zich hierbij
tegenwoordig inspireren door het
model van meervoudige intelligentie2
en bieden een breed scala van leer
mogelijkheden aan, al dan niet via
keuzeactiviteiten.
Vanuit dit perspectief gaat het bij
talentontwikkeling dus vooral om
veelzijdigheid; om het ontwikkelen van
je kunnen op verschillende gebieden.
•

Je talent ontdekken
De derde invulling van talentont
wikkeling heeft betrekking op zelf
ontplooiing en daarmee op zelf
ontdekking. Hier gaat het om ‘leren
over wat je kan’, door kennis te maken
met allerlei soorten activiteiten en met
verschillende vormen van leren. Dat
moet leiden tot een beter zelfinzicht.
Soms leidt het ook tot meer zelf
bewustzijn en zelfvertrouwen, doordat
kinderen er achter komen dat ze meer
kunnen dan ze ooit van zichzelf
hadden gedacht. Dat is van belang
voor de persoonsvorming, maar kan
ook de toekomstoriëntatie beïn
vloeden: een hoger zelfbewustzijn
leidt dan tot meer ambitie en meer
inzet voor school. Het gaat om het
inzicht in je sterke en zwakke kanten
en om het ontdekken van je talenten.
Dat inzicht groeit als je met veel
kanten van je ontwikkeling bezig bent,
dus veel verschillende leersituaties

meemaakt. In dit opzicht sluit het
nauw aan bij de eerdergenoemde
interpretatie van talentontwikkeling
waarin veelzijdigheid centraal staat.
Maar kenmerkend voor deze invulling
is dat het gaat om het zelfinzicht, of,
in andere termen, om de ontwikkeling
van een steeds nauwkeuriger beeld
van je eigen kunnen. Daarvoor is
zelfreflectie van groot belang.

Domeinen van talentontwikkeling
Op welke gebieden kunnen leerlingen
talenten hebben? Dat zijn er oneindig
veel. Om talentontwikkeling in het
onderwijs hanteerbaar te maken, is een
indeling in enkele hoofddomeinen echter
handig. Zo’n indeling maakt het mogelijk
gericht te kijken naar het onderwijs
aanbod: geeft de school voldoende
gelegenheid tot (bewust en reflexief)
leren op alle relevante domeinen? Een
punt van discussie hierbij is natuurlijk wel
of het de taak van de school is om op al
deze domeinen ontwikkeling van talenten
mogelijk te maken, en zo ja, tot op welke
hoogte. Van oudsher heeft het onderwijs
vooral de taak om cognitieve talenten te
ontwikkelen. Hier heeft de school een
eerste verantwoordelijkheid en dus de
‘regie’. Op de andere domeinen is dat
minder vanzelfsprekend. De school moet
hierin keuzes maken.

Cognitief domein
Cognitieve begaafdheid komt soms, maar
niet altijd tot uiting in hoge schoolcijfers.
Sommige begaafde leerlingen scoren voor
bepaalde vakken gemiddeld of zelfs onder
het gemiddelde, omdat ze onvoldoende
uitgedaagd worden of geen interesse
hebben. Soms voelen deze leerlingen zich
ongelukkig op school, vervelen ze zich en
kunnen ze moeilijk omgaan met leeftijd
genoten. Andere begaafde leerlingen
daarentegen kunnen voldoende motivatie
opbrengen en hebben zonder al te veel
problemen een succesvolle onderwijs
carrière. Voor hoogbegaafden wordt het
onderwijs vaak beter als een school extra
voorzieningen inbouwt in het reguliere
onderwijsprogramma, hen de reguliere
lestijd versneld laat doorlopen om ruimte
te creëren voor extra activiteiten, en
allerlei plusprogramma’s aanbiedt.
Maar cognitieve talenten stimuleren is
natuurlijk niet alleen voor cognitief hoog
begaafde leerlingen van belang. Het
streven moet zijn alle leerlingen te laten
presteren naar hun kunnen. Dat betekent
dus ook:
•

•
We onderscheiden drie domeinen:
• Het cognitieve domein
• Kunst en cultuur, sport en beweging
• Het sociale domein.

Voorkomen dat leerlingen afstromen
naar een lager schooltype als ze wel
de capaciteiten hebben voor het
schooltype dat ze volgen.
Signaleren welke leerlingen het in
zich hebben om op te stromen naar
een hoger schooltype en hen daarbij
ondersteunen.
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•

•

Bij alle leerlingen de motivatie om te
leren zo hoog mogelijk houden en hen
uitdagen om (voor hen) moeilijke
taken aan te gaan.
Signaleren welke leerlingen specifieke
talenten hebben op een bepaald
leerdomein en hen de mogelijkheid
bieden zich daarin verder te
ontwikkelen.

Cognitief talent stimuleren is een kern
taak van het onderwijs. Daarbij gaat het
niet alleen om goede prestaties in de
schoolvakken, maar ook om overstijgende
(metacognitieve) vaardigheden, zoals
combineren, analyseren, problemen
oplossen. Cognitief uitdagend onderwijs
probeert juist ook deze vaardigheden te
ontwikkelen.

Kunst en cultuur; sport en beweging
Kunst, cultuur en sport worden vaak tot
het niet-cognitieve domein gerekend. Dat
is natuurlijk niet helemaal correct: ook in
deze leergebieden zijn cognitieve vaardig
heden nodig. Maar daarop ligt niet het
accent als er op dit domein gesproken
wordt van ‘talent’. Talenten worden hier
bij uitstek omschreven als een bepaalde
aanleg: fysieke aanleg (sport, dans),
muzikaal gevoel (muziek, dans), gevoel
voor beeld (tekenen, beeldende vakken,
foto/film, mode), uitdrukkingsvermogen
(drama, dans), taalgevoel (drama,
schrijven), creativiteit en originaliteit
(voor alle vakken waarbij ontwerpen aan
de orde is). Talent openbaart zich op deze
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gebieden soms al vroeg als een ontwikke
lingsvoorsprong op leeftijdsgenoten.
Kunst, cultuur en sport zijn ook leer
gebieden in het voortgezet onderwijs.
Scholen laten alle leerlingen hun moge
lijkheden op deze gebieden ontwikkelen.
Dat is bij uitstek de taak van het onder
wijs. Maar scholen kunnen ook verder
gaan en het eveneens hun taak vinden
om leerlingen met specifieke talenten op
deze gebieden te ondersteunen. Dat doen
bijvoorbeeld de scholen die zich profileren
als school voor aankomende topsporters
(LOOT-scholen) of als school voor aan
komende kunstenaars (LOOC-scholen,
cultuurprofielscholen). De taak van de
school is dan tweeledig: enerzijds leer
lingen in staat stellen te ontdekken
op welke van deze gebieden ze eventueel
specifieke talenten hebben (door een
veelzijdig aanbod, binnen en buiten de
lessen), anderzijds leerlingen te faciliteren
die een specifiek talent willen uitbouwen
en dat moeten combineren met hun
schoolopleiding.

Sociaal domein
Elke school en (vrijwel) iedere docent
vindt dat het onderwijs eveneens een
taak heeft in de sociale ontwikkeling van
leerlingen. Ook wettelijk heeft de school
op dit gebied taken, zie bijvoorbeeld de
recente wettelijke verplichting om aan
dacht te besteden aan burgerschaps
vorming. Tot nu toe vindt veel van het
leren op dit gebied informeel en onge
stuurd plaats. Daardoor is het sociale

domein als leergebied binnen het onder
wijs nog weinig gestructureerd en nog
maar zelden expliciet vormgegeven. Met
als gevolg dat ook talentontwikkeling op
dit domein een weinig verkend onderwerp
is. Toch is het in het dagelijks school
verkeer heel gebruikelijk om ook op dit
terrein te spreken over sterktes en
zwaktes van leerlingen. Elke leerling
bespreking in het voortgezet onderwijs
biedt daarvan vele voorbeelden. Niet
zelden overigens vooral in het negatieve;
dan gaat het over wat een leerling niet
kan of over welk ongewenst gedrag aan
de orde is. De positieve kant wordt vaak
minder besproken, want meer als vanzelf
sprekend verondersteld. Maar waarschijn
lijk kan iedere leraar wel een leerling
beschrijven die hij ‘sociaal getalenteerd’
vindt: een leerling die blijk geeft van
mensenkennis, een leerling die een
conflict weet op te lossen, een leerling
die de stagnerende samenwerking in een
groepje weet vlot te trekken, een leerling
met een groot solidariteits- en recht
vaardigheidsgevoel.
Om op dit domein gericht te kunnen
werken aan talentontwikkeling, is het
belangrijk te bezien om wat voor ‘kundes’
het eigenlijk gaat. We noemen als
voorbeelden:
• Voor je mening opkomen
• Invoelingsvermogen
• Positieve houding tegenover
verschillen

•
•

Begrip tonen voor een ander
Nadenken over ontstaan en oplossen
van conflicten.

Tot het sociale domein worden over het
algemeen niet direct kwaliteiten gerekend
op het terrein van organisatie en leiding
geven: dingen voor elkaar krijgen,
initiatief nemen, processen kunnen
sturen. Zulke kwaliteiten zijn relevant
bij projecten, presentaties, excursies en
samenwerkingsopdrachten. Maar dit type
kwaliteiten benoemen en er gericht aan
werken, is in het onderwijs nog niet erg
gebruikelijk. Toch is de relevantie echter
evident, zeker in vernieuwend onderwijs
dat een groot beroep doet op zulke
kwaliteiten. In termen van talenten gaat
het om het ontdekken en ontwikkelen van
talent op organisatorisch gebied. Omdat
dit vrijwel altijd plaatsvindt in samenhang
met en met gebruikmaking van sociale
vaardigheden, rekenen we dit type
kwaliteiten hier ook tot het sociale
domein.
Of de school nu wel of niet expliciet tot
taak heeft om kwaliteiten in het sociale
domein bij leerlingen te ontwikkelen, in
elk geval vindt er altijd leren op dit
domein plaats. Het is daarom mogelijk om
ook op dit domein vast te stellen wat de
sterktes en zwaktes van leerlingen zijn en
leerlingen te helpen bij het ontwikkelen
van zelfinzicht.

Op zoek naar talent

13

Deze bundel
In deze bundel beschrijven we hoe
scholen in het kader van Expeditie durven,
delen, doen hebben gewerkt aan talent
ontwikkeling en tot welke resultaten dat
heeft geleid. We baseren ons op materiaal
dat is verzameld in de verschillende
onderzoeken die de innovaties vanaf de
start van de Expeditie hebben begeleid.
De meeste scholen hebben aan hun
innovatie gewerkt onder de noemer
‘Nederland, talentenland’. Maar ook de
activiteiten van de scholen die zich
hebben gericht op het Expeditiethema
‘met plezier naar school’, bleken in
termen van talentontwikkeling geïnter
preteerd te kunnen worden. Hun verhalen
hebben in deze bundel eveneens een
plaats gekregen. De bundel heeft drie
delen, waarin steeds een van de drie
genoemde invullingen van talent
ontwikkeling centraal staat.
Deel I laat zien hoe scholen in het kader
van de Expeditie hebben geprobeerd
leerlingen in de gelegenheid te stellen te
‘presteren naar vermogen’. Het eerste
hoofdstuk in dit deel (genummerd hoofd
stuk 2) beschrijft hoe binnen de Johan de
Witt Scholengroep gewerkt is aan en met
de ‘leerbiografie’. Wie leerlingen in de
gelegenheid wil stellen te presteren naar
vermogen, heeft op beslismomenten in de
schoolloopbaan informatie nodig over de
mogelijkheden van de leerling in brede
zin. Als instrument hiervoor is de leer
biografie ontwikkeld. In hoofdstuk 3
nemen we een kijkje op het IJburg
14
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College. Een belangrijk element in het
schoolconcept van deze school is het
‘themaleren’. Leerlingen werken in sterk
heterogene groepen aan vakoverstijgende
thema’s. Lukt het inderdaad om alle
leerlingen in een dergelijke context uit
te dagen om naar hun vermogen te
presteren? Hoe wordt dat aangepakt?
Hoofdstuk 4 laat zien hoe SG Sint Ursula
en vso-school De Ortolaan hebben
gewerkt aan een aanpak die het leerlingen
met een cluster-4-indicatie mogelijk
maakt te integreren in het reguliere
vmbo-onderwijs en zo een diploma te
behalen dat in het voortgezet speciaal
onderwijs buiten hun bereik zou liggen.
Ook kunnen we lezen hoe het de leer
lingen in dit experiment is vergaan.
In deel II komen de ervaringen aan de
orde van scholen die zich in het kader van
de Expeditie hebben gericht op ‘veel
zijdige talentontwikkeling’. Hoofdstuk 5
gaat over Expeditie Corlaer, waarin leer
lingen drie jaar lang een aantal uur per
week in teamverband werkten aan een
maatschappelijk doel in de vorm van een
project in het buitenland. Het hoofdstuk
laat zien in hoeverre deze innovatie heeft
bijgedragen aan talentontwikkeling op
het gebied van sociale vaardigheden,
inhoudelijke kennis en maatschappelijke
betrokkenheid, en welke elementen van
de innovatie hiervoor verantwoordelijk
zijn. Op de Burgemeester Harmsma
School van hoofdstuk 6 krijgen leerlingen
in de bovenbouw les op lespleinen. Dit
vraagt van leerlingen andere competen

ties dan het traditionele onderwijs vraagt,
bijvoorbeeld zelfstandig kunnen werken.
Dit hoofdstuk beschrijft hoe dergelijke
algemene competenties gemeten kunnen
worden, en gaat in op verschillen tussen
de lespleinen in de competenties die leer
lingen er ontwikkelen. In hoofdstuk 7 zien
we hoe het Amadeus Lyceum werkt aan
talentontwikkeling van leerlingen. Dit
gebeurt met behulp van cultuurgebaseerd
onderwijs (cgo) en wordt geïnspireerd
door kernwaarden als zelfsturing, dialoog
en creativiteit. Wat herkennen leerlingen
van deze waarden in het onderwijs van
alledag en hoe waarderen ze cgo en de
kernwaarden?
Deel III laat zien hoe scholen invulling
hebben gegeven aan het streven leer
lingen te ondersteunen bij ‘het ontdekken
van hun talenten’. Hoe kunnen scholen
leerlingen helpen er achter te komen wat
ze kunnen, waar ze goed en minder goed
in zijn? Hoofdstuk 8 gaat over OSG Nieuw
Zuid. Om recht te doen aan verschillen
tussen leerlingen, zijn in de onderbouw
profielen ingevoerd. Dit hoofdstuk gaat
in op de mediaklas en de masterklas. Zelf
vertrouwen ontwikkelen door te ont
dekken wat je kunt, speelt een belangrijke
rol. Als instrumenten zijn een portfolio
en sollicitatiegesprekken ingezet. In
hoofdstuk 9 worden voorbeelden
besproken van drie scholen uit de
Expeditie die het antwoord hebben
gezocht in keuzelessen buiten het regu
liere lesprogramma. Op het Picasso
Lyceum, het Da Vinci College en het

Willem Lodewijk Gymnasium hebben
leerlingen in dergelijke keuzelessen
hun horizon kunnen verbreden of hun
ervaringen met een bepaald domein
kunnen verdiepen. Zijn keuzelessen een
goede manier om leerlingen veel soorten
ervaringen aan te bieden, en leidt dat dan
ook tot zelfontdekking en zelfinzicht? In
hoofdstuk 10 wordt het ontwikkelings
proces van de Tweede Fase op !mpulse
besproken. De Expeditie droeg hier de
naam ‘Ontdekkingsreis naar de ont
wikkeling van talent’. Per schoolperiode
maken leerlingen een eigen individueel
leerplan (ILP), waaraan ze via diverse
onderwijsvormen werken. De vraag is hoe
het onderwijsconcept voor de onderbouw
kan worden doorgetrokken naar de
Tweede Fase.
De bundel sluit af met een nabeschouwing,
waarin we proberen conclusies te formu
leren. Om te beginnen kijken we nog eens
terug naar de invullingen van talent
ontwikkeling die we in deze inleiding
hebben onderscheiden. Zien we ze alle
maal in de veronderstelde vorm terug in
de Expeditie? Vervolgens zetten we op
een rijtje hoe de Expeditiescholen hebben
gewerkt aan talentontwikkeling en wat
dat aan inzichten en instrumenten heeft
opgeleverd die ook op andere scholen
bruikbaar kunnen zijn. We staan in het
bijzonder stil bij de manieren waarop
de scholen, in samenwerking met de
Expeditieonderzoekers, hebben
geprobeerd de resultaten van de beoogde
talentontwikkeling zichtbaar te maken:
Op zoek naar talent
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via toetsen, vragenlijsten, learner reports,
enzovoort. Wat zijn de mogelijkheden
en beperkingen van deze ‘meetinstru
menten’? Tot slot stellen we de vraag wat
het Expeditieonderzoek heeft bijgedragen
aan het vormgeven van talentontwikke
ling en het zichtbaar maken van de
resultaten daarvan.
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1

Overal waar in deze publicatie ‘hij’ staat, dient ook
‘zij’ te worden gelezen.
2 Model ontwikkeld door Gardner (1993). Hij onder
scheidt negen soorten intelligentie: verbaal, logisch/
mathematisch, visueel/ruimtelijk, muzisch,
lichamelijk/beweging, intrapersoonlijk, sociaal/
interpersoonlijk, natuurgericht, existentieel.

2

Deel I: presteren naar vermogen

Alles komt samen
in de leerbiografie

		 17

Yolande Emmelot

Johan de Witt Scholengroep
De leerbiografie is een instrument
voor mentoren, leerlingbegeleiders en
anderen die betrokken zijn bij de school
loopbaan van leerlingen en daar het
maximale uit willen halen.

2.1 Inleiding
De Johan de Witt Scholengroep omvat
vijf colleges. Twee hebben er meegedaan
Expeditie durven, delen, doen: het City+
College voor vmbo-t, havo en vwo en het
Varias College voor vmbo (basis- en
kaderberoepsgerichte leerwegen). De
colleges liggen tegenover elkaar, dicht bij
de Schilderswijk in Den Haag. Op beide
colleges zitten voornamelijk leerlingen
van allochtone herkomst. Veel leerlingen
hebben een zwakke taalvaardigheid. De
scholengroep heeft in samenwerking met
de Universiteit van Leiden een Talenten
centrum opgericht om potentiële talenten
van leerlingen beter te benutten en leer
lingen te laten schakelen naar een zo
hoog mogelijk niveau. De slogan van
de Johan de Witt Scholengroep is ‘Jouw
talent krijgt de kans’. Die slogan moet in
dit licht gezien worden: leerlingen de
mogelijkheid bieden om te presteren
naar hun vermogen.
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In deze bijdrage laten we zien hoe
het streven om de leerlingen te laten
presteren naar hun vermogen op de Johan
de Witt Scholengroep vorm krijgt. We
zoomen in op de manier waarop de
‘leerbiografie’ wordt ingezet, die in het
kader van de Expeditie is ontwikkeld.

2.2 Presteren naar vermogen
Al een aantal jaren hebben het City+ en
het Varias College speciale brugklassen
voor leerlingen van wie verwacht wordt
dat ze met extra aandacht voor taal een
niveau hoger kunnen komen. Hier wordt
gewerkt aan de taalvaardigheid van
leerlingen, als sleutel tot ‘presteren naar
vermogen’. Leerlingen met een advies
voor kaderberoepsgerichte leerweg van
wie de school denkt dat ze te zijner tijd
theoretische leerweg kunnen doen, zitten
in een speciale brugklas. Zo’n klas is er
ook voor vmbo-t-leerlingen die mogelijk
naar de havo kunnen.
In de Expeditieperiode is geprobeerd de
aandacht voor presteren naar vermogen
schoolbreed te maken. Het streven is om
enerzijds zoveel mogelijk opstroom te
realiseren (tussentijdse doorstroom naar
een hoger onderwijsniveau), anderzijds
zoveel mogelijk leerlingen te ‘handhaven’
(afstroom of voortijdig schoolverlaten te
voorkomen). Het einddoel is zoveel
mogelijk onderwijs op maat te bieden.

In de schoolloopbaan van leerlingen
zitten verschillende beslissingsmomenten
die bepalend zijn voor het niveau waarop
de leerling wordt geplaatst. De meeste
zitten in de onderbouwperiode, omdat
daar de meeste determinatie plaatsvindt.
Het gaat onder andere om de plaatsing bij
intake, om beslissingen om leerlingen
tussentijds te laten op- of afstromen, dan
wel extra leerstof te geven of opstroom na
een jaar mogelijk te maken (medio leer
jaar 1 en 2) en om beslissingen over over
gaan, verandering van niveau (eind leer
jaar 1 en 2) en de profiel- en sectorkeuze.
Op al deze momenten spelen vragen als:
wat kan deze leerling, wat is zijn leer
houding en motivatie, zijn er specifieke
risicofactoren, zijn er specifieke gunstige
factoren, is er extra steun of hulp nodig?
Het is belangrijk op dergelijke momenten
zorgvuldig te handelen en alle informatie
te kunnen gebruiken die over de leerling
voorhanden is: informatie over prestaties,
over persoonlijk functioneren en gedrag,
over ambities, over de thuissituatie,
over eventuele specifieke talenten of
beperkingen, over de sociaal-emotionele
ontwikkeling, over taalvaardigheid in
relatie tot verblijfsduur in Nederland,
enzovoort. Naarmate een leerling langer
op school zit, wordt die informatie
uitgebreider en specifieker.
Om de zorgvuldigheid van beslissingen te
bevorderen en te zorgen dat relevante
informatie over leerlingen beschikbaar is,
hebben ontwikkelgroepen protocollen en

procedures ontwikkeld. Zo is er een
procedure en protocol voor de intake.
Hiervoor is bepaald wat de plaatsings
criteria voor de onderwijsniveaus en de
speciale brugklassen moeten zijn. Ook is
bepaald welke kans- en risicofactoren
relevant zijn voor het onderscheid tussen
kansrijke leerlingen (leerlingen met
opstroomkansen) en niet-kansrijke leer
lingen (leerlingen met te veel risico
factoren voor opstroom, dan wel
leerlingen met risico op afstroom of
andere problemen).
Daarnaast is er een protocol ontwikkeld
voor mentorgesprekken met leerlingen.
Deze POP- of portfoliogesprekken zijn
bedoeld om afspraken te maken gericht
op de ontwikkeling van de leerling. Er
worden cognitieve leerdoelen geformu
leerd en doelen voor de sociaal-emotio
nele ontwikkeling van leerlingen. Het
gaat in deze gesprekken om ambities en
afspraken en acties om deze te realiseren.
Verder zijn voor de vakken Nederlands,
wiskunde en Engels ontwikkelgroepen
voor leerlijnen ingesteld. De leerlijnen zijn
bedoeld om leerlingen voor deze vakken
op hun eigen niveau te laten werken en zo
onderwijs op maat te bieden. Leerlingen
die goed presteren, krijgen aan de hand
van de leerlijnen ook extra leerstof
waarmee schakelen naar een hoger
niveau mogelijk wordt.
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2.3 De leerbiografie
Een andere ontwikkelgroep kreeg de
opdracht te bedenken hoe alle gegevens
bij elkaar gebracht en eventueel aan
gevuld kunnen worden. Het moest een
instrument worden waarin relevante
gegevens beschikbaar zijn voor de
verschillende beslismomenten en
gesprekken, zoals een rapportbespreking.
Bovendien moest het alle relevante
informatie bevatten die nodig is voor
onderwijs op maat, of dat nu plaatsing in
speciale brugklassen, de juiste opleiding
of het volgen van een eigen leerlijn
betreft.
De ontwikkelgroep ontwierp een leer
biografie: een instrument waarin niet
alleen alle relevante gegevens van leer
lingen samenkomen, maar waaruit ook
eenvoudig die gegevens te halen zijn die
op een bepaald moment relevant zijn,
bijvoorbeeld voor een rapportbespreking
of voor een antwoord op de vraag of op
stroom mogelijk is. Het streven is, per
leerling samenvattende overzichten op
A4 mogelijk te maken.
De ontwikkelgroep had tot doel een
fysieke leerbiografie tot stand te brengen,
waarin alle relevante gegevens zijn op
genomen die via toetsen, gesprekken,
vragenlijsten en andere bronnen ver
zameld zijn in heden en verleden (bijvoor
beeld op de basisschool). Aan de tech
nische realisering wordt nog gewerkt,
maar de inhoud van de eerste versie van
de leerbiografie is vastgesteld.
20 Op zoek naar talent

De leerbiografie bestaat uit vier onder
delen:
• Leervorderingen
• Ambities en verwachtingen
• Relevante factoren
• Interventies, acties en beslissingen.
Het onderdeel ‘leervorderingen’ bevat
informatie van de basisschool (Cito-eind
toets, DLE’s en leerachterstanden), cijfers,
scores op VAS-toetsen voor Nederlands,
Engels en Wiskunde en – voor zover
voorhanden – scores voor cognitieve en
metacognitieve studievaardigheden. In
de toekomst komt ook informatie uit de
leerlijnen in dit onderdeel.
Het onderdeel ‘ambities en verwachtin
gen’ bevat onder meer verwachtingen
van de basisschool en van de leerling zelf,
leerdoelen, leerbehoeften en ambities van
de leerling, als ook informatie over de
thuissituatie. Veel van deze informatie
komt uit de intake en het POP-/portfolio
gesprek tussen mentor en leerling.
Het onderdeel ‘relevante factoren’ bevat
informatie over studievoorwaarden, wel
bevinden, absentie, ziekte, enzovoort. De
informatie komt deels van de basisschool
in de vorm van IQ-score, onderwijskundig
rapport en score op Apeldoornse vragen
lijst of Schoolvragenlijst. Daarnaast komt
de informatie uit instrumenten die op de
Johan de Witt Scholengroep gebruikt
worden: de Vragenlijst Studievaardig
heden en een speciaal voor de leer
biografie ontwikkelde leerlingvragenlijst.

De Expeditieonderzoekers hebben deze
vragenlijst in overleg met de ontwikkel
groep leerbiografie samengesteld.
Hierbij is een overzicht gebruikt dat de
Universiteit van Leiden heeft gemaakt
van factoren die van invloed zijn op
schoolsucces. De leerlingvragenlijst
leerbiografie is bedoeld om de individuele
leerbiografieën van (nog niet gemeten)
relevante factoren te voorzien. De vragen
lijst levert scores op voor de volgende
variabelen: welbevinden op school, wel
bevinden met medeleerlingen, gedrag,
binding met school, inzet voor school,
zelfvertrouwen voor school, toekomst
perspectief voor de korte en lange
termijn, oordeel over het leerkracht
gedrag, verwachtingen van ouders,
belang dat door ouders aan school
gehecht wordt.
Het vierde onderdeel van de leerbiografie,
‘interventies, acties en beslissingen’,
bevat informatie over een eventuele lwooof lgf-indicatie, extra programma’s en
begeleiding, handelingsplannen en
beslissingen omtrent overgang, op- of
afstroom en profiel- of sectorkeuze.
Al deze informatie samen vormt de leer
biografie van een leerling. De leerbiografie
is een instrument voor mentoren, leerling
begeleiders en anderen die betrokken zijn
bij de schoolloopbaan van leerlingen en
daar het maximale uit willen halen.

2.4 Werken met de leerbiografie
Ook al is de leerbiografie op dit moment
technisch nog niet gerealiseerd en nog
niet volledig geïmplementeerd, de
scholen werken in grote lijnen al ‘volgens
de leerbiografie’. Dat blijkt uit Expeditie
onderzoek waarin intakegesprekken en
rapportbesprekingen werden geobser
veerd. De geobserveerde intake
gesprekken lieten zien dat de intake
procedure zorgvuldig is en dat de kansen risicofactoren uit het intakeprotocol
(onder meer gedrag, taalvaardigheid,
leervermogen, werkhouding, en thuis
situatie) meewegen in de beslissing over
plaatsing.
De observaties van rapportbesprekingen
lieten zien dat er in de onderbouw van het
Varias College expliciete aandacht is voor
de potentie van leerlingen en de mogelijk
heid tot opstroom. Hoewel de bespreking
vooral over de cijfers gaat, wordt in geval
van problemen of mogelijke opstroom ook
naar andere factoren gekeken. Bij twijfel
over de keuze tussen een basis- of kader
beroepsgerichte leerweg wordt vooral
ook naar inzet en werkhouding gekeken.
In incidentele gevallen bleken daarnaast
factoren mee te spelen als faalangst,
zelfreflectie, taalvaardigheid, intelligentie,
werktempo en leergierigheid.
Op het City+ College wordt tijdens de
rapportbesprekingen in eerste instantie
naar cijfers gekeken. Zijn die goed, dan is
er geen probleem. Zijn er onvoldoendes,
dan worden andere factoren bekeken:
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werkhouding, gedrag, absentie, thuis
situatie, ontwikkeling in cijfers, en historie
(bijvoorbeeld: zittenblijver, afstromer).
Incidenteel zijn factoren genoemd als
dyslexie, ziekte, gepest worden, sociaalemotionele problemen en gedrag. De
school geeft ook een prognose over
opleiding, zittenblijven en op- of
afstroom. Daarbij speelt de wens van
de leerling eveneens een rol.
Op basis van de bevindingen worden al
dan niet acties voorgesteld, variërend van
bijles of training en nader onderzoek tot
een gesprek met de ouders en het inscha
kelen van de leerplichtambtenaar.
In de rapportbesprekingen komen
verschillende onderdelen van de leer
biografie dus al aan bod: in de eerste
plaats leervorderingen, maar bij problemen
ook relevante factoren en ambities en
verwachtingen. Op basis hiervan worden
eventueel acties in gang gezet.
De afname van de leerlingvragenlijst
leerbiografie bood de mogelijkheid te
onderzoeken welke factoren samenhangen
met de inzet van leerlingen voor school.
Er blijken vier belangrijke voorspellers te
zijn: vooral de beoordeling van gedrag
door de leerling zelf, het (stimulerend
gehalte van het) leerkrachtgedrag, het
belang dat ouders aan school hechten en
het zelfvertrouwen. Uit eerder onderzoek
is al gebleken dat gedrag op school een
belangrijke voorspeller is voor school
succes.
22
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Op de Johan de Witt Scholengroep
worden docentoordelen over gedrag
soms al meegenomen bij belangrijke
beslismomenten en besprekingen. De
leerbiografie biedt nu ook (betrouwbare)
informatie over hoe de leerling zijn eigen
gedrag op school beoordeelt. Daarmee
hebben de mentoren en leerling
begeleiders weer extra materiaal in
handen voor een goede begeleiding van
de leerlingen.
Voor een goede implementatie van de
leerbiografie is wel draagvlak nodig.
Elk Expeditiejaar is het draagvlak onder
docenten (mentoren), onderwijsonder
steunend personeel en management
gemeten. Daarbij is ook gevraagd naar
oordelen over de leerbiografie en het
gebruik hiervan. Docenten vinden het
opzetten van leerbiografieën van leer
lingen zinvol om de kwaliteit van het
onderwijs en van het schakelen te ver
beteren. Ook vinden zij de leerbiografie
een zinvol instrument om talentontwikke
ling te bevorderen. Bij eerdere metingen
in 2008 en 2009 waren de resultaten
hetzelfde.

2.5 Tot slot
Voor uitspraken over resultaten van het
werken met de leerbiografie is het eigen
lijk nog te vroeg. De meeste docenten
hebben op dit moment nog geen compleet
overzicht van het hele instrument leer
biografie en hebben ook nog geen formu
lier gezien waarop de relevante gegevens
op twee A4-tjes per leerling geordend
zijn. Het uiteindelijke instrument en de
mogelijkheden daarvan moeten de werk
vloer dus nog grotendeels bereiken.
Uit gesprekken met mentoren, leerling
begeleiders en leerjaarcoördinatoren over
het werken volgens de leerbiografie blijkt
dat nog niet alle mogelijkheden van het
instrument bekend zijn. De gegevens uit
de leerlingvragenlijst leerbiografie hebben
de mentoren bijvoorbeeld nog niet
bereikt. Er wordt nog gewerkt aan een
manier om de informatie eenvoudig (via
Magister) toegankelijk te maken. Voorts
hebben de mentoren nog scholing, onder
steuning en uitleg nodig om alle gegevens
goed te kunnen interpreteren. Uit de
gesprekken bleek wel dat er vooral bij
leerlingbegeleiders, maar ook bij een deel
van de mentoren duidelijk belangstelling
is voor de scores van leerlingen op de
schalen uit de vragenlijst leerbiografie
(‘relevante factoren’). Inzicht in deze
factoren biedt aanknopingspunten om
leerlingen te helpen naar vermogen te
presteren.
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Deel I: presteren naar vermogen

Talentontwikkeling
door themaleren

		 25

Sarah Blom, Martine Braaksma

IJburg College, Amsterdam
Themaleren kan leerlingen van alle
niveaus uitdagen, blijkt uit onderzoek
op het IJburg College. Dat gaat niet
ten koste van de reguliere onderwijs
prestaties.

3.1 Inleiding
Het IJburg College ontving zijn eerste
leerlingen – een brede instroom van vmbo
tot en met vwo – in augustus 2006. Voor
afgaand was er door het reeds benoemde
schoolteam enthousiast aan een school
concept gewerkt. Pedagogisch-organisa
torisch koos het team voor heterogene
stamgroepen en niveaugroepen. Peda
gogisch-didactisch maakte het team
keuzes aangaande:
•

•

•
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de missie van de school: alle leerlingen
leren zoveel mogelijk over zichzelf en
over de wereld en ontwikkelen zich
minimaal op het niveau van hun basis
schooladvies
de leerprincipes: a. er is interactie van
hoge kwaliteit; b. de doelen zijn helder
en ambitieus c. leerlingen werken aan
echte opdrachten in de werkelijkheid;
d. docenten houden rekening met
verschillende leervoorkeuren en laten
leerlingen leren door ervaren; e. leer
lingen zijn trots op hun prestaties en
reflecteren erop
de thematische werkwijze: per jaar
wordt een deel van de leerstof in zes
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vakoverstijgende thema’s aangeboden
om de interesse van leerlingen te
wekken en hen in staat te stellen
kennis en vaardigheden uit verschil
lende vakken met elkaar te verbinden.
Het zogenaamde themaleren vindt
plaats in de heterogene groepen.
Het themaleren is in de afgelopen vier jaren
steeds verder uitgewerkt, met steun van
Expeditie durven, delen, doen, het ILO van
de Universiteit van Amsterdam, de SLO en
het APS. Er liggen nu voor de onderbouw
twaalf thema’s, zes per leerjaar, die aan
gemengde klassen worden aangeboden.3
In deze bijdrage ligt de focus op talent
ontwikkeling binnen themaleren. Om te
beginnen beschrijven we in paragraaf 2
hoe het IJburg College ernaar streeft
leerlingen in het themaleren relevante en
uitdagende leerstof aan te bieden en die
op een zo hoog mogelijk niveau te ver
werken. Daarna stellen we de vraag in
hoeverre de school er bij het themaleren
in sterk heterogene groepen in slaagt,
de beoogde talentontwikkeling van leer
lingen te realiseren. Op basis van kwanti
tatieve gegevens die in het kader van het
Expeditieonderzoek op het IJburg College
zijn verzameld over de leerprestaties en
de schoolloopbaanontwikkeling van
leerlingen, geven we de ‘buitenmaten’
van talentontwikkeling. Tot slot schetsen
we bij wijze van voorbeeld hoe de talent
ontwikkeling van leerlingen binnen een
thema is gevolgd met een learner report
en een diepteonderzoek.

3.2 Themaleren in ontwikkeling
Themaleren vormt de pedagogischdidactische spil van het onderwijs in de
eerste twee leerjaren. In een leerjaar
volgen eerste- en tweedeklassers dezelfde
zes thema’s, in het jaar daarop worden de
andere zes aangeboden. Dit maakt ver
schillende heterogene groeperingen
mogelijk: binnen een leerjaar, maar ook
tussen de twee leerjaren, door twee stam
groepen samen te voegen (een stamgroep
bestaat uit twaalf tot vijftien eerste- en
tweedejaars leerlingen).
Themaleren wordt ontworpen door
een kernteam van docenten. Dit zijn de
docent(en) Mens & Maatschappij, de
docent(en) Nederlands en de docent
‘themavaardig’. Deze laatste begeleidt
leerlingen bij het verwerken van het
thema en het maken van de eindopdracht.
Al naar gelang het thema daartoe uit
nodigt, worden ook docenten van andere
vakken en leergebieden bij het ontwerpen
betrokken. In alle gevallen krijgen andere
docenten ruim van te voren het conceptthemaboekje, zodat zij hun lessen op het
thema kunnen afstemmen. Andere
docenten nemen regelmatig zelf het
initiatief mee te ontwerpen, of trekken
aan de bel als er in hun ogen te weinig
is afgestemd.
Het ontwerpteam wordt geleid door
iemand uit de schoolleiding. Verder maakt
de innovatiemedewerker er deel van uit;
deze stelt de themaboekjes samen en legt
de externe contacten voor ‘echte’ eind

opdrachten. Ook de onderzoeker neemt
deel aan het team, als observant, critical
friend en medeontwikkelaar. Experts van
buiten worden uitgenodigd als daaraan
behoefte is. Zo zijn de afgelopen drie jaar
experts van de SLO en van het ILO
(vakdidactici) aangeschoven en hebben
relevante bijdragen geleverd.
Ten slotte denkt een focusgroep van
leerlingen van uiteenlopend niveau sinds
januari 2009 een à twee keer per maand
mee over het thema dat in voorbereiding
is. De leerlingen kunnen tips geven om
het thema aantrekkelijker, spannender,
leerzamer en begrijpelijker te maken.
3.2.1 Aanbodgericht is ontwikkelings
gericht
Het team van docenten ontwerpt de
thema’s bewust aanbodgericht. De
docenten vinden dat leerlingen van die
leeftijd pas goed geïnteresseerd raken
en zich ontwikkelen als ze niet alleen
vaardigheden leren, maar ook kennis
overgedragen krijgen die hen uitnodigt tot
het stellen en beantwoorden van ‘sleutel
vragen’. Voor het team betekent op deze
manier aanbodgericht werken ontwikke
lingsgericht werken. De docenten willen
leerlingen ontwikkelen door hen verder
te brengen dan ze zelf al zouden kunnen.
De inhoudelijke kwaliteit van een thema
en de didactische en pedagogische kwali
teiten van de docenten vergen zorg
vuldige afstemming. Het doel is zoveel
mogelijk leerlingen op een hoger niveau
van verwerking van de stof te brengen en
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hun kansen op een goede doorstroom te
bevorderen.
Samen een thema ontwikkelen blijkt een
spannende én inspannende activiteit te
zijn. Het is bijvoorbeeld niet eenvoudig
de sleutelinzichten van een thema als
Oorlog en Vrede of Beeld van de Aarde
te bedenken en hierover consensus te
bereiken. De discussies worden echter in
het algemeen als waardevol ervaren. De
docenten vinden dat ook zij zich hierdoor
ontwikkelen. Ondertussen ontstaat een
diepere consensus over wat leerlingen nu
eigenlijk moeten leren.
Om de aangeboden thema’s van goede
kwaliteit te houden, is de inbreng van
eigen en externe experts in het kennis
domein van het thema uiterst belangrijk.
De officiële eindtermen van basisvorming
en eindexamen (vwo, havo, vmbo-t) van
het leergebied Mens & Maatschappij zijn
door een expert van de SLO in een matrix
afgezet tegen de twaalf thema’s. Dit
document is van grote steun geweest bij
het ontwikkelen van de kernconcepten en
sleutelinzichten van de thema’s. Ook het
leerplan voor Mens & Maatschappij van
Jerome Bruner heeft een leidraad gevormd,
vooral bij het zoeken naar sleutelvragen
en sleutelinzichten4. Zo gebruikte het
team de vraag ‘Wat maakt mensen
menselijk?’ als een goed voorbeeld
van een sleutelvraag.
Met deze kernconcepten en sleutel
inzichten beoogt het team de cognitieve
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ontwikkeling van leerlingen te versterken,
zonder de sociale en affectieve kant te
verwaarlozen. Het gaat erom dat alle
leerlingen meer gaan begrijpen en ervaren
van wat een kennisdomein (thema)
inhoudt, waarom het er is, en wat zij er
persoonlijk verder aan kunnen ontdekken.
Het team heeft zich daarbij gebaseerd
op een onderscheid tussen betekenis
verlening (verwerken en begrijpen) en
‘persoonlijke zin’. Dat laatste werd
weer gesplitst in ‘verbinden met eigen
ervaringen en toepassen’ en ‘kritisch en
bewust omgaan met kernconcepten en
sleutelinzichten’5.
Gaandeweg werd duidelijk dat de
beoordelingscriteria en -instrumenten
voor de leerlingen niet altijd even helder
waren. Een leerling kon zijn eigen vooruit
gang binnen een thema ten opzichte van
de leerdoelen niet goed volgen en bij
sturen. Niveauverschillen bleven
impliciet. Sinds januari 2009 werkt het
team daarom met rubrics (analytische
beoordelingsschalen, red.). De rubrics
worden gebruikt om de eindopdrachten
te beoordelen, maar ook om leerlingen
op weg naar hun eindproduct inzicht te
geven in hun verwerkingsniveau. In een
context van heterogene groepen waarin
leerlingen aan hetzelfde thema werken,
maakt een rubric niet alleen duidelijk op
welk niveau ze het thema verwerken,
maar laat ook zien wat zij kunnen doen,
om ‘beter’ te worden. Het maken van
rubrics voor de beoordeling van eind
opdrachten van thema’s heeft de

inhoudelijke samenhang binnen thema’s
versterkt. In de rubrics komen de gekozen
kernconcepten en sleutelinzichten
(antwoorden op sleutelvragen) terug.
3.2.2 De cyclus
Na elk thema heeft het team terug
gekeken op het proces en resultaat om
verbeteringen op te tekenen. De docenten
merkten op dat het ene thema ‘krachtiger’
is dan het andere. En de vraag is opge
worpen: waar ligt dat eigenlijk aan? Een
definitief antwoord is er zeker nog niet,
maar wel is er onder de teamleden
consensus over de kenmerken van een
krachtig ontwerp. Een krachtig thema
heeft bijvoorbeeld een heldere en
generieke structuur met een uitdagende
eindopdracht, maakt dat leerlingen diep
gaan leren via gevarieerde werkvormen,
en biedt uitdagende teksten aan. Bij het
(her)ontwerpen van de thema’s is ook het
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek
gebruikt, waarvan we in de volgende
paragrafen een indruk geven.

3.3 ‘Buitenmaten’ van
talentontwikkeling
Om iets te kunnen zeggen over talent
ontwikkeling in de zin van ‘minstens
presteren op het niveau van het basis
schooladvies’, is de schoolloopbaan van
leerlingen gevolgd van hun entreeniveau
tot in het leerjaar 2009-2010. Verder
hebben de leerlingen toetsen gemaakt in
het Volg- en Adviessysteem (VAS) van het
Cito, al registreren die natuurlijk op een

beperkte manier wat cognitieve talent
ontwikkeling inhoudt.
3.3.1 Doorstroom
De samenstelling van de leerlingen
populatie heeft de laatste vier jaar
gefluctueerd. Bij het entreeniveau zien
we dat de gemiddelde Citoscore van de
instromers is gestegen van 530 in het
eerste cohort (2006) naar respectievelijk
533, 536 en 534 in de daarop volgende
cohorten. Gemiddeld genomen komen
leerlingen binnen op vmbo-tl-niveau,
maar in de loop der jaren is het aandeel
havo/vwo-leerlingen toegenomen.
Was er in 2006 nog maar 1 ‘echte’ vwo/
gymnasium-leerling op de 75, in 2009
(cohort 4) zijn het er 8 op de 75, en 22
met een havo- of havo/vwo-advies.6
Dat betekent dat de instroom van 2009
40% havo/vwo-leerlingen bevat, terwijl
in heel Amsterdam in dat jaar 50% van
de leerlingen op havo/vwo-niveau door
stroomt naar het voortgezet onderwijs.
Letten we op de sociale achtergrond, dan
treffen we geen significante fluctuaties
aan in de samenstelling van de cohorten.
Gemiddeld komt 50% van de kinderen uit
een lager opgeleid milieu en 38% uit een
hoger opgeleid milieu (van de overige
leerlingen is het opleidingsniveau van de
ouders onbekend). Wat betreft de her
komst van de kinderen valt op dat de
instroom in 2008 (cohort 3) aanmerkelijk
minder allochtonen bevat, namelijk 10%.
In de andere cohorten ligt hun aandeel
tussen de 47 en de 31%.
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In het schooljaar 2009-2010 is het eerste
cohort leerlingen in de vierde klas
gekomen. Zij zijn verdeeld over een vwoen havo-stroom, een vmbo-tl-stroom en
een vmbo-kb-stroom. Het is zinvol te
kijken waar zij uitkomen in vergelijking
met het advies waarmee ze van de basis
school kwamen. Leerlingen die hoger of
juist lager uitkomen dan hun basisschool
advies, noemen we stijgers respectievelijk
dalers. In de vwo-stroom van het IJburg
College zitten 7 leerlingen van wie er 5
stijger zijn; in de havo-stroom zitten 11
leerlingen van wie er 5 stijger zijn. In de
vmbo-stromen zitten in de vierde klas 40
leerlingen. Onder hen zijn 14 stijgers en 6
dalers. In juni 2010 hebben de vmbo’ers
examen gedaan. Het slagingspercentage
is zowel in de vmbo-tl- als in de vmbo-kbstroom 94%. De examenresultaten van de
havo- en vwo-leerlingen uit het eerste
cohort zijn er uiteraard nog niet. Bij het
tweede cohort, dat zich in leerjaar 20092010 in de derde klas bevindt, zien we een
vergelijkbaar patroon: aanmerkelijk meer
stijgers dan dalers.
3.3.2 VAS-toetsen
Of themaleren invloed heeft gehad op de
VAS-toetsscores, is niet vast te stellen.
We kunnen met deze toetsen op zijn best
vaststellen dat leerlingen minstens op
hun entreeniveau presteren voor onder
delen die hoogstens indirect effecten van
themaleren meten. Als leerlingen van het
IJburg College op deze onderdelen
minstens op hun verwachte niveau
presteren en daarbij als groep in de pas
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lopen met de landelijke prestatieniveaus,
dan is in elk geval te constateren dat
themaleren leerlingen niet belemmert om
in de pas te lopen met de reguliere eisen.
Of leerlingen méér leren dan de reguliere
eisen – bijvoorbeeld of ze een breder en
dieper inzicht verwerven in een kennis
domein – moet op andere wijze worden
vastgesteld.
Hieronder vatten we de kwantitatieve
resultaten van de VAS-toetsen samen
voor de onderdelen studievaardigheid,
leesvaardigheid en woordenschat. Deze
onderdelen ‘dekken’ de leerdoelen van
themaleren het meest. De leerlingen
deden de toetsen op indicatie van hun
mentor op havo/vwo-niveau of op
vmbo-gt/kb-niveau. De VAS-toets wordt
op vier momenten afgenomen: herfst en
zomer leerjaar 1; zomer leerjaar 2; zomer
leerjaar 3. We lichten de prestaties van
cohort 1 (entree 2006) en cohort 4
(entree 2009) eruit.
1. Studievaardigheid
Dit onderdeel meet informatie
verwerking (veelal vallend onder Mens
& Maatschappij), probleemoplossend
gedrag en (meta)cognitieve vaardig
heden. De leerlingen van de cohorten
1 en 4 scoren door de bank genomen
op het bij hun instroom verwachte
niveau.
Leerlingen van cohort 1 die alle vier de
havo/vwo-toetsen hebben gemaakt,
maken de studievaardigheidtoets ten
opzichte van het landelijke niveau in

het onderste kwartiel van de havo
band. Gezien hun gemiddelde
instroomniveau (gemiddelde Citoscore
basisschool is 534) is dat conform de
verwachting. In de zomer van 2008
is er echter een dip7, die weer wordt
ingehaald in de zomer van 2009.
De leerlingen die alle vier de toetsen
studievaardigheid op vmbo-niveau
hebben gemaakt, scoren in de vmbokb-band. Opnieuw is dat, gelet op hun
instroomniveau (gemiddelde Citoscore
basisschool is 525), niet onder de
verwachting.
Bij cohort 4 (entree 2009) ligt het
instroomniveau voor de havo/vwogeadviseerden hoger. Voor studie
vaardigheid presteren deze leerlingen
in de zomer van 2010 in het hoogste
kwartiel van de havoband. De vmbogeadviseerden scoren als groep
volgens verwachting in de vmbo-kbband.
2. Leesvaardigheid en woordenschat
De havo/vwo-leerlingen van de eerste
lichting (cohort 1) scoren op leesvaar
digheid en woordenschat in de havo
band bij de vier toetsen die bij hen
zijn afgenomen. De vmbo-leerlingen
presteren in het onderste kwartiel van
de vmbo-gt-band. Zoals we zagen, is
dat gelet op hun instroomniveau zeker
niet lager dan verwacht.
De conclusie luidt dat de leerlingen van
het IJburg College conform de reguliere
verwachtingen presteren. We zien ook dat

er beduidend meer opstromers dan
afstromers zijn. In het reguliere onderwijs
zijn opstroom en afstroom ongeveer
gelijk. Maar een gedegen vergelijking zal
pas mogelijk zijn als een aantal cohorten
van het IJburg College examen hebben
gedaan.

3.4 Talentontwikkeling binnen een
thema
Om talentontwikkeling binnen een thema
te volgen, hebben we gebruik gemaakt
van learner reports en diepte
onderzoeken.
Het learner report is een zelfbeoordelings
instrument; een manier om leereffecten
te meten waarbij leerlingen de leer
ervaringen onder woorden brengen die
zij in een onderwijssituatie hebben
opgedaan. Het learner report is al in 1974
geïntroduceerd door de onderwijspsycho
loog A.D. de Groot. Hij vond dat leerlingen
in staat moeten worden geacht zelf te
rapporteren over wat ze geleerd hebben
van onderwijsactiviteiten. Daarbij beperkt
‘leren’ zich niet tot cognitieve vaardig
heden: ook vorderingen op het gebied van
sociale kennis en vaardigheden kunnen
hiermee in kaart gebracht worden.
De Groot gebruikte bewust de Engelse
term ‘learner report’ in plaats van het
Nederlandse ‘leerlingverslag’. Het woord
‘learner’ heeft volgens De Groot namelijk
een ruimere betekenis dan ons woord
‘leerling’.
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In de afgelopen jaren zijn op het IJburg
College een maand na elk thema learner
reports afgenomen via de digitale leer
omgeving It’s learning. Met de diepte
onderzoeken konden docenten van het
themalerenteam binnen hun eigen lessen
onderzoek doen naar wat leerlingen
daarvan leerden en hoe ze leerden.
Als voorbeeld nemen we het thema
Filosofie/wereldreligies. Bij dit thema is
een diepteonderzoek gedaan naar het
aanleren van leesstrategieën om woorden
schat en tekstbegrip te verbeteren.
De docent Nederlands was niet tevreden
over de scores op de VAS-toetsen voor
woordenschat en tekstbegrip (lees
vaardigheid) van juni 2008. Bovendien
wilde de docent graag weten of de
‘academische’ leerlingen voldoende
werden uitgedaagd.
In samenwerking met een vakdidacticus
en een onderzoeker is een quasi-experi
mentele onderzoeksopzet bedacht waarin
de docent in vier gemengde klassen
‘gewoon’ lesgaf en in vier gemengde
klassen coöperatieve werkvormen
gebruikte. Het lesmateriaal bestond uit
teksten over religies, dan wel teksten
met een in religieuze geschriften vaak
gebruikte vorm, zoals de parabel. De
lessen werden gegeven in de vier weken
die het thema duurde. Voor woordenschat
en tekstbegrip werden begin- en eind
toetsen gemaakt waarmee de progressie
van leerlingen kon worden vastgelegd.
Verder werd, zoals gebruikelijk, een
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maand na afloop van het thema een
learner report afgenomen. In dit learner
report waren open vragen opgenomen
over de boodschap van twee behandelde
teksten: ‘Een onbekende trekvogel’ van
Kader Abdolah en ‘Jona en de walvis’.
Uit de toetsen woordenschat en tekst
begrip blijkt dat de leerlingengroepen
die de school onderscheidt – basisniveau,
gevorderd niveau en academisch niveau –
alle drie evenveel vooruit zijn gegaan,
ongeacht of ze nu wel of geen coöpera
tieve werkvormen hadden gehad. Ook de
academische leerlingen tonen in beide
condities evenveel vooruitgang als de
andere twee groepen, alleen wel op een
hoger niveau.
Via de learner reports (n=111) kunnen
we achterhalen dat de leerlingen die de
boodschap goed kunnen verwoorden,
overwegend in de klassen met coöpera
tieve werkvormen zaten. 33% van de leer
lingen lukt dat voor ‘Jona en de walvis’,
en 13% van de leerlingen voor ‘Een
onbekende trekvogel’. Overigens blijken
de academische leerlingen de teksten en
de werkvormen iets meer te waarderen
dan de leerlingen uit de andere niveau
groepen.
Een conclusie uit dit diepteonderzoek is
dat teksten met metaforen en parabels
uitdagend kunnen zijn voor alle leerlingen
en daarom – in combinatie met coöpera
tieve werkvormen – goed bruikbaar zijn
voor Nederlands in themaleren. Maar ook

de docenten van Mens & Maatschappij en
themavaardig vinden het belangrijk uit
dagende teksten bij een thema te zoeken
en meer coöperatieve werkvormen te
gebruiken.

3.5 Tot slot
Met deze bijdrage hopen we een welis
waar beperkte, maar toch gefundeerde
indruk te hebben gegeven van hoe thema
leren op het IJburg College talent
ontwikkeling stimuleert. We hebben
daarvoor indirecte en directe indicatoren
gebruikt. De kwantitatieve indicatoren
(doorstroomgegevens en VAS-toetsen )
maken geen directe causale invloed van
themaleren op talentontwikkeling zicht
baar. Ze maken wel aannemelijk dat
themaleren in elk geval geen negatieve
invloed heeft op de prestaties die in het
reguliere onderwijs worden verlangd. De
directe indicatoren (toetsen binnen een
diepteonderzoek; learner reports) tonen
dat binnen een thema – in dit geval
Filosofie/wereldreligies – alle drie de
niveaugroepen, dus ook de academische
leerlingen, worden uitgedaagd en voor
uitgaan. Het learner report maakt niet
alleen duidelijk dat bepaalde uitdagende
teksten in combinatie met coöperatieve
werkvormen talentontwikkeling bij alle
leerlingen kunnen stimuleren, maar ook
dat met dit instrument de betekenis
verlening en persoonlijke zin van thema
leren voor leerlingen opgespoord kan
worden.
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3 Deze thema’s staan beschreven in het Handboek
Themaleren IJburg College. In 2010 zijn de volgende
twaalf thema’s voor leerjaar 1 en leerjaar 2
vastgelegd: Geschiedenis van Europa, (Ver)kiezen,
Kracht, Wereldreligies, Oorlog & Vrede , Energie &
Milieu; Geschiedenis in het groot, De Mensch, Arm en
Rijk, Beeld van de Aarde, Macht, en Stad en Land.
4 E. Van Vliet; J.S. Bruner (1966). Man, a course of
study. In Toward a Theory of Instruction, Harvard
University Press.
5 Deze indeling is gebaseerd op een artikel van Van
Oers en Wardekker (1999). On becoming an authentic
learner: semiotic activity in the early years. Journal of
Curriculum Studies, 31: 229-249.
6 Het IJburg College hanteert als ondergrenzen van
direct toelaatbaar voor een schooltype:
vmbo-kl p 526; vmbo-tl p 532; havo p 535; vwo p 540;
gymnasium p 545.
7 Aangezien alle deelnemende cohorten in de zomer
van 2008 een dip vertonen op alle toetsonderdelen ,
zijn we geneigd deze toe te schrijven aan de afname
conditie: het was de laatste schoolweek en erg mooi
weer.

34

Op zoek naar talent

4

Deel I: presteren naar vermogen

Leerlingen met
speciale leerbehoeften
op weg naar een
diploma

		 35

Henk Sligte, Sui Lin Goei, Dianne Roerdink,
Ria Kleijnen, Monique Volman, Anna Heurter
en Thea Peetsma

Scholengemeenschap Sint Ursula
Twee scholen in Midden-Limburg laten
zien dat het mogelijk is een deel van de
cluster-4-leerlingen door te leiden naar
een reguliere school en een volwaardig
diploma.

4.1 Inleiding
Sommige leerlingen met een onderwijs
belemmerende beperking gaan naar het
speciaal onderwijs. Een relatief groot deel
hiervan heeft ernstige gedrags- en/of
psychiatrische beperkingen (cluster-4leerlingen). Voor veel van deze leerlingen
geldt dat ze wel over de cognitieve
capaciteiten beschikken om een regulier
diploma voortgezet onderwijs te behalen,
maar dat het speciaal onderwijs hen
daarvoor slechts beperkte mogelijkheden
kan bieden. Dat betekent dat niet alle
leerlingen kunnen presteren naar hun
vermogen.
Twee scholen in Midden-Limburg werken
samen aan een oplossing. In het Limburgse
kerkdorp Heythuysen staat een vestiging
van de Scholengemeenschap Sint Ursula.
Op zeshonderd meter afstand bevindt
zich De Ortolaan, een cluster-4-voor
ziening. De Ortolaan is in 22 jaar gegroeid
van twaalf tot driehonderd leerlingen en
tachtig personeelsleden. Hoewel het
altijd de ambitie was leerlingen (terug)
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te plaatsen in het regulier onderwijs,
gebeurde dat steeds minder. De Ortolaan
bleek voor veel leerlingen eindonderwijs
te zijn. Binnen het vso is het wettelijk
echter niet mogelijk een diploma te
behalen. Daarom is samen met SG Sint
Ursula het plan voor de innovatie ‘Een
synthese gerealiseerd, naar verdere ont
schotting’ gemaakt. De scholen willen er
in nauwe samenwerking voor zorgen dat
leerlingen van De Ortolaan integreren in
het reguliere onderwijs en een diploma of
één of meer certificaten in het voortgezet
onderwijs kunnen behalen. Dit gebeurt
onder andere in ‘syntheseklassen’, waarin
de cluster-4-geïndiceerde leerlingen aan
vankelijk apart vmbo-onderwijs volgen en
daarna geleidelijk integreren in reguliere
vmbo-klassen.
In het kader van de Expeditie hebben
onderzoekers het ontwikkel- en invoerings
proces van de syntheseklas en het scha
kelen naar het reguliere vmbo gevolgd en
soms ondersteund. Ook zijn de resultaten
ervan in kaart gebracht. Het onderzoek
begon met ontwerpvragen gericht op de
interventies, arrangementen en proce
dures die in de loop van de drie Expeditie
jaren zijn ontwikkeld. Op basis van dat
deel van het onderzoek beschrijven we het
model van de syntheseklas zoals het nu,
na drie jaar experimenteren en bijstellen,
functioneert. Een ander deel van het
onderzoek richtte zich op het volgen
van de leerlingen, op zoek naar succesen faalfactoren voor schakelen. We
beschrijven de resultaten in termen

van aantallen (succesvol) schakelende
leerlingen. Ook geven we een indruk van
de ervaringen van een aantal ‘synthese
leerlingen’ en hun docenten van Sint
Ursula.

4.2 Synthesetraject
4.2.1 Deelnemers
In de drie jaar dat de Expeditie heeft
geduurd, hebben in totaal 36 leerlingen
deelgenomen aan het synthesetraject.
In het schooljaar 2007-2008 zijn de eerste
syntheseklassen gestart met in totaal
twintig leerlingen: in het eerste leerjaar
zeven leerlingen en in het tweede leerjaar
dertien. In 2008-2009 zijn in totaal negen
leerlingen gestart in het eerste leerjaar.
Het tweede leerjaar kende twee leerlingen
vanuit het eerste jaar en twee nieuwe
leerlingen. In 2009-2010 zijn in totaal vijf
nieuwe leerlingen gestart. Syntheseleer
lingen volgen hetzelfde programma als
reguliere vmbo-leerlingen.
4.2.2 Betrokkenen
De syntheseklassen zijn gehuisvest in het
gebouw van Sint Ursula. Eerst krijgen de
leerlingen daar les van een docent van
De Ortolaan en later van docenten die les
geven in de reguliere vmbo-klassen. De
docent van de Ortolaan blijft betrokken
als begeleider en mentor. Vanuit deze
syntheseklassen schakelen de leerlingen
naar de reguliere klassen.
De Sint Ursula-docenten krijgen algemene
informatie over de leerlingen via de

synthesementoren en de schakelcoach.
Deze schakelcoach is aangesteld in het
tweede Expeditiejaar; hij monitort en
begeleidt de leerlingen bij het hele schakel
proces van synthese- naar reguliere klas.
Hij is een vraagbaak voor de docenten,
voor de mentoren en uiteraard voor de
leerlingen zelf. Dit doet hij in samen
werking met de orthopedagoge van De
Ortolaan en de zorgcoördinator van Sint
Ursula. De orthopedagoge en de schakel
coach zijn elke donderdag beschikbaar om
de docenten van Sint Ursula te coachen.
Tevens nemen ze een keer in de maand
deel aan de teamvergaderingen van Sint
Ursula.
Tijdens het eerste Expeditiejaar bleek
het goed om te werken aan professionali
sering van docenten die schakel- en
syntheseleerlingen in hun reguliere klas
krijgen. De docenten gaven aan, behoefte
te hebben aan meer informatie over het
omgaan met leerlingen van De Ortolaan.
Zij zijn vervolgens geschoold in het ver
richten van systematische observaties en
het plegen van interventies in de klas op
basis van observatiegegevens.
4.2.3 Organisatie van het schakelen
Oorspronkelijk was het idee dat leerlingen
individueel in de reguliere vmbo-klassen
zouden instromen. In het schooljaar
2007-2008 werd inderdaad per leerling
bekeken hoe en binnen welk tijdpad
instroom mogelijk was. In de praktijk
betekende dit dat leerlingen wekelijks
voor een vak konden schakelen. Om
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organisatorische redenen zijn er vanaf
het schooljaar 2008-2009 vaste schakel
momenten aangewezen: direct na de
herfstvakantie, de kerstvakantie, de
paasvakantie en de meivakantie. Dit
houdt het schakelen overzichtelijk, zowel
voor leerlingen als docenten. Er zijn
uitzonderingen mogelijk als dit in het
belang van de leerling is.
4.2.4 Schakelproces
Of het aantal vakken waarvoor een
leerling gaat schakelen wordt uitgebreid,
is afhankelijk van het functioneren van de
leerling in de syntheseklas, in de schakel
klas, en tijdens lesgebonden en nietlesgebonden momenten, zoals de pauze.
De mentor deelt zijn bevindingen over de
leerling tijdens het tweewekelijkse
teamoverleg.
Bij het eerste schakelmoment wordt
meteen een schakelschrift in gebruik
genomen. Dit schrift dient als communi
catiemiddel tussen docent, mentor en
ouders. Het functioneren van de leerling
bij reeds geschakelde vakken wordt nauw
lettend gevolgd. De mentor volgt de leer
ling door navraag te doen bij de betref
fende docent, door het controleren van
het schakelschrift en het observeren van
de leerling in de schakellessen. Verder
wordt het proces gevolgd aan de hand van
de signaleringslijst ‘schoolhouding’. Deze
wordt ingevuld door de docenten bij wie
de leerling inmiddels schakelt.
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Wanneer (verder) schakelen wordt over
wogen, neemt de mentor contact op met
de ouders. Zij dienen in te stemmen met
de schakelstap en een toestemmings
verklaring te tekenen voor het uitwisselen
van gegevens. De mentor zorgt aan de
hand van een overdrachtsformulier voor
een beknopte overdracht van handelings
plan en diagnoseverklaring, eventueel
aangevuld met gegevens uit het onder
wijskundig rapport van de vorige school,
de Citoscore en didactische en/of per
soonlijke testen. Verschillende gegevens
worden ingevoerd in het digitale leer
lingvolgsysteem, Magister. Verder zorgt
de mentor dat de schakelcoach beschikt
over een exemplaar van het uitgebreide
handelingsplan. Dit ligt altijd ter inzage
voor de vakdocent die meer over een leer
ling wil weten. Het is de bedoeling dat de
mentor de vakdocent proactief infor
meert, waardoor de informatie uit het
overdrachtsformulier een steeds duide
lijker plek krijgt in het verdere leerproces
en de begeleiding van de schakelende
leerling.
De leerling krijgt de mogelijkheid om
binnen twee schooljaren volledig te
schakelen, beginnende in de brugklas.
Een leerling die er niet in slaagt om
binnen twee jaar volledig te schakelen,
gaat terug naar De Ortolaan. Een leerling
die wel binnen twee schooljaren volledig
schakelt, gaat zich in leerjaar 3 en 4
verder voorbereiden op het vmbodiploma.

4.2.5 Criteria voor toelating in een
syntheseklas
• De leerling beschikt over een cluster4-indicatie.
• De leerling heeft een totaal IQ van 90
of hoger.
• Het gemiddelde didactische leeftijds
equivalent is 45 of hoger.
• De leerling is gemotiveerd en heeft de
wil om een diploma of deelcertificaten
te halen.
• De leerling is in staat om huiswerk te
maken.
• De leerling is in staat te functioneren
in een reguliere klas van 20 à 25
leerlingen en is niet afhankelijk van
een-op-eenbegeleiding.
• De leerling is nog niet in staat om al
volledig te functioneren in een
reguliere vmbo-groep.
• De gedragsproblematiek is dusdanig
dat deze de leerontwikkeling niet
belemmert.

Aan het einde van het schooljaar worden
de cluster-4-scholen in de regio die leer
lingen doorverwijzen naar De Ortolaan,
bezocht door leden van de toelatings
commissie van de syntheseklas. Eventuele
synthesekandidaten worden daar
besproken aan de hand van de toelatings
criteria. Daarnaast bezoeken de leerjaar
coördinator van het eerste leerjaar en de
sectordirecteur van Sint Ursula alle basis
scholen in de regio. Zij bespreken dan ook
eventuele synthesekandidaten. Als er
synthesekandidaten zijn, melden de

ouders deze leerlingen aan bij De
Ortolaan. De administratie verzamelt
leerlinggegevens die uitmonden in een
startplan. Daarna doen de orthopedagoge
en de intern begeleider op De Ortolaan
een intake met de ouders en hun zoon of
dochter. De leerling wordt vervolgens
besproken in de toelatingscommissie.
Er zijn dan drie mogelijkheden:
•
•
•

De leerling kan direct starten in de
syntheseklas.
De leerling wordt afgewezen.
De leerling begint op De Ortolaan;
gedurende het schooljaar wordt
bekeken of de leerling tussentijds in
de syntheseklas kan instromen.

4.2.6 Criteria voor instroom in een
reguliere vmbo-klas
Voorafgaand aan de instroom in een
reguliere vmbo-klas volgt de leerling de
lesmethode en het programma van toet
sing en afsluiting (PTA) van Sint Ursula
(er is per periode van twaalf weken een
studiewijzer, waarin het PTA per week is
uitgewerkt).
Een algemeen criterium voor instroom in
een reguliere vmbo-klas is dat de leerling
in staat is te functioneren in een groep
van ongeveer twintig leerlingen. Dit wordt
bepaald aan de hand van de observaties
van de leerkracht, maar ook aan de hand
van de eerdergenoemde signaleringslijst
schoolhouding. Die gaat naar vak
docenten waar de leerling inmiddels al
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schakelt. Daarbij gelden de volgende,
specifieke criteria:
•
•
•
•

De leerling kan omgaan met het
gehanteerde werktempo.
De leerling kan omgaan met de diverse
docenten en meerdere klasgenoten.
De leerling kan omgaan met wisseling
van lokalen.
De leerling is in staat om zelfstandig
te functioneren op gebied van:
diplomagerichtheid en motivatie,
huiswerk maken, omgaan met het
lesrooster en de studieagenda.

•

•
4.2.7 Syntheseklassen geconcretiseerd
Inmiddels zijn de volgende elementen
uitgekristalliseerd als kenmerken van de
syntheseklas en het schakelen.
•
•

•

Leeromgeving: de lokalen voor de
syntheseklassen zijn ingericht in het
vmbo-gebouw van Sint Ursula en er
zijn afspraken gemaakt over toezicht
en de pauzes. Syntheseleerlingen
kunnen profiteren van het reguliere
aanbod en de activiteiten op Sint
Ursula. De leerlingen kunnen steeds
meer schakelen naar reguliere lessen
tot en met volledige synthese. Er is
een maximale termijn bepaald waarin
het proces van volledige synthese
afgerond moet zijn: twee jaar voor
leerlingen die starten in leerjaar 1.
Curriculum: er is een jaarplan en een
periodeplanning. Syntheseleerlingen
die schakelen, krijgen hetzelfde
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curriculum als reguliere leerlingen.
Voor alle syntheseleerlingen wordt
met een handelingsplan gewerkt.
Competentie syntheseleerlingen en
ontvangende leerlingen: management,
synthesementoren en docenten stimu
leren leerlingen om mede-eigenaar te
worden van het leerproces. Vooral de
synthesementoren werken aan de
competenties van de syntheseleer
lingen en ondersteunen daarbij de Sint
Ursula-docenten. Voor de competen
ties van de ontvangende leerlingen is
geen expliciete actie ondernomen.
Specifieke zorgarrangementen: de
syntheseleerlingen zijn opgenomen in
het totale onderwijszorgsysteem dat
Sint Ursula in het kader van passend
onderwijs realiseert.
Samenwerking met ouders, maat
schappelijke partners in de keten:
ouders en leerling zijn betrokken bij de
perspectiefbepaling, doelbepaling en
verwachtingen en inspannings
verplichtingen.

4.3 Syntheseleerlingen
Alle leerlingen uit de syntheseklassen zijn
vanaf de start van de Expeditie in school
jaar 2007-2008 gevolgd in hun schakel
proces. De Expeditieonderzoekers hebben
daarnaast elf leerlingen twee of drie jaar
lang intensiever gevolgd. Over hen zijn
verschillende gegevens verzameld: leer
lingdossiers, observaties, observaties
door docenten met behulp van een door
henzelf ontwikkelde Kijkwijzer, interviews
met de leerlingen zelf.

Deze zogenoemde ‘longitudinale cases’
worden uitgewerkt via het model
handelingsgerichte diagnostiek. Hierbij
staat de onderwijs- en leerbehoefte van
de leerling centraal, maar ook de inter
actie met het onderwijs dat de docent
aanbiedt. Een belangrijke vraag in dit deel
van het onderzoek is of er specifieke ken
merken aanwezig zijn bij deze leerlingen
die bevorderend dan wel belemmerend
zijn voor het schakelproces en uiteindelijk
voor de onderwijsparticipatie in een regu
liere klas en school. Daarnaast wordt
bestudeerd hoe de school haar onderwijs
aanbod afstemt op de specifieke onder
wijsleer- en instructiebehoeften van deze
leerlingen en welke elementen van dat
aanbod eraan bijdragen dat ze met plezier
en succes naar een reguliere school gaan.
4.3.1 Resultaten
Negen van de elf gevolgde leerlingen zijn
volledig geschakeld. Van deze leerlingen
staan vijf leerlingen ingeschreven op Sint
Ursula. Van de overige vier leerlingen die
volledig zijn geschakeld (dus geïntegreerd
in het vmbo), zijn drie leerlingen vanwege
verhuizing van school gewisseld en hebben
hun carrière op een andere reguliere VOschool voortgezet. Een van de volledig
geschakelde leerlingen is terug naar De
Ortolaan, vanwege ernstige gedrags
problematiek die belemmerend was voor
de omgang met de docenten en leerlingen
op Sint Ursula. Van de twee leerlingen die
niet volledig zijn geschakeld, is één naar
een gesloten inrichting verhuisd en de

andere leerling is vanwege verhuizing
naar een andere reguliere school gegaan.
Kortom, op twee na zitten de geselec
teerde syntheseleerlingen in het school
jaar 2009-2010 nog steeds in het regulier
voortgezet onderwijs. Het traject blijkt
dus te werken en kan als succesvol
worden beschouwd. Er zijn dit schooljaar
vier leerlingen op Sint Ursula en twee
leerlingen elders geslaagd voor hun
vmbo-examen.
4.3.2 Ervaringen van de
syntheseleerlingen
De data uit de longitudinale cases kunnen
hier niet uitgebreid aan bod komen, want
deze bijdrage richt zich vooral op de weer
gave van het ontwikkelde model. Wel
komt naar voren dat bijna alle leerlingen
het fijn vinden dat zij de kans krijgen om
te schakelen, zodat zij een diploma
kunnen halen. Een aantal leerlingen geeft
aan dat zij zich door de reguliere VO-klas
goed geaccepteerd voelen sinds zij daarin
volledig zijn opgenomen. Leerlingen
vinden het ook prettig dat ze rustig en
stapsgewijs kunnen schakelen, zodat ze
kunnen wennen aan het feit dat ze
verschillende leraren hebben.
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Uitspraken van leerlingen, ter illustratie:
‘Het is een goed werkende formule.’
‘De mentor van de syntheseklas was als
een soort vriend voor me. Ik kon altijd bij
hem terecht.’
‘Sinds ik geschakeld ben voor alle vakken,
voel ik me meer thuis in mijn klas en
accepteren mijn klasgenootjes mij nu
ook.’
Uitspraken van leraren, ter illustratie:
‘X gedraagt zich in de klas waarin hij
schakelt, beter dan sommige andere
klasgenoten.’
‘X is een rustige leerling die niet opvalt
door zijn gedrag. Hij is altijd vriendelijk en
beleefd. Hij komt altijd rustig het lokaal
binnen en doet goed mee tijdens de les.’
‘X is goed aanspreekbaar op zijn gedrag.
Met duidelijke structuur en instructie kun
je X goed in de klas hebben.’
‘X valt niet meer of minder op in de les
dan andere leerlingen.’
Ook de docenten van Sint Ursula tonen
zich dus tevreden. Meer informatie over
wat het onderzoek voor de docenten heeft
betekend, is te vinden in de publicatie ‘En,
heb je vandaag nog een goede vraag
gesteld?’.8
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4.4 Tot slot
Het voorbeeld van de samenwerking
tussen Ortolaan en Sint Ursula heeft laten
zien dat het mogelijk is om in elk geval
een deel van de leerlingen in een cluster4-school door te leiden naar een reguliere
school, via een stapsgewijze aanpak,
zodat zij daar uiteindelijk een volwaardig
diploma kunnen behalen. De eerste
leerlingen bij wie dit is gelukt, zitten
inmiddels in het mbo. Het Expeditie
onderzoek heeft ertoe bijgedragen
dat deze aanpak nu systematisch is
beschreven, zodat andere scholen het
ontwikkelde model als voorbeeld kunnen
gebruiken. Hopelijk leidt dat ertoe dat
straks voor veel meer leerlingen deze
weg begaanbaar wordt.
8 Lockhorst, D., Van den Berg, I., Boogaard, M. (2011).
‘En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?’ Wat
onderzoek kan doen voor de professionalisering van
docenten. Utrecht: VO-raad.
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Deel II: veelzijdige talentontwikkeling

Leerlingenteams
op expeditie
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Figuur 5.1 Schematische weergave doelstellingen Expeditie Corlaer
Interventie

Doelen op leerlingniveau

Doelen op schoolniveau

Expeditie Corlaer:
in teamverband werken
aan een maatschappelijk
doel.

Leerlingen ontdekken en
ontplooien hun talenten
door middel van het
vergroten van hun:
• sociale vaardigheden;
• inhoudelijke kennis;
• maatschappelijke
betrokkenheid.

Schoolcultuur op het
Corlaer College creëren
waarin talenten van
leerlingen optimaal
ontdekt en ontplooid
worden.

Ton Klein en Marleen Kieft

Corlaer College
Een heel havo/vwo-cohort werkte drie
jaar lang aan maatschappelijke doelen.
De grootste en meest opvallende ont
wikkeling maakten de leerlingen naar
eigen zeggen door op het gebied van
sociale vaardigheden.

5.1 Inleiding
‘Het is leerzaam, leuk en je ontwikkelt je
talenten erdoor’. Zo vatte een leerlinge
van het Corlaer College haar deelname
aan de Expeditie Corlaer samen. Het
Corlaer College is een school voor vmbo,
havo en vwo in Nijkerk. De havo/vwoafdeling bestaat nog niet zo lang: in het
schooljaar 2007-2008 heeft de eerste
lichting eindexamen gedaan. Het Corlaer
College heeft met name voor de onder
bouw van havo/vwo gekozen voor een
nieuwe vorm van lesstofaanbod waarbij
de leerling centraal staat. Leerlingen
werken in toenemende mate zelfstandig
en met meer eigen verantwoordelijkheid.
Een aantal vakken wordt geïntegreerd
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aangeboden via een elektronische leer
omgeving. Daarnaast zijn internationali
sering en cultuur speerpunten van het
Corlaer College.
In het kader van Expeditie durven, delen,
doen zijn de leerlingen die in 2007-2008 in
de tweede klas van havo/vwo zaten, drie
jaar lang op expeditie geweest. De kern
van Expeditie Corlaer was dat de leer
lingen twee tot vier lesuren per week in
teamverband werken aan een maatschap
pelijk doel in de vorm van een project in
het buitenland. Elk team had een team
coach, die het team gedurende de hele
expeditie begeleidde. In totaal waren er
acht teams met elk vijftien leerlingen.
Zij hebben onder meer sportactiviteiten in
Zuid-Afrika georganiseerd, waterzuive
ringsinstallaties in een weeshuis in India
aangelegd en speeltoestellen in Suriname
opgeknapt. De leerlingen hebben deze
activiteiten voorbereid én ter plekke
uitgevoerd.
Bij de start van Expeditie Corlaer is onder
zoeksbureau Oberon begonnen met
flankerend onderzoek om het proces en

de opbrengsten in kaart te brengen. In dit
artikel beschrijven we de uitkomsten op
leerlingniveau: heeft Expeditie Corlaer
daadwerkelijk bijgedragen aan talent
ontwikkeling op het gebied van sociale
vaardigheden, inhoudelijke kennis en
maatschappelijke betrokkenheid? Welke
elementen uit de Expeditie zijn hiervoor
verantwoordelijk? Het gaat hier dus niet
alleen om talentontwikkeling op cognitief
gebied, maar ook op het vlak van sociaalemotionele ontwikkeling en burgerschap.

5.2 Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit drie typen
activiteiten. Gedurende drie jaar zijn er
interviews gehouden met betrokkenen bij
Expeditie Corlaer: leerlingen, docenten en
schoolleiding. Eveneens zijn gedurende
die periode vragenlijsten over uitvoering
en resultaten van Expeditie Corlaer voor
gelegd aan Expeditieleerlingen, leerlingen
uit een controlegroep, teamcoaches en
docenten. Ten derde is een learner report
(zie paragraaf 3.4, pagina 31) voorgelegd
aan een groep Expeditieleerlingen en een
controlegroep.

5.3 Resultaten
5.3.1 Effecten op burgerschaps
vaardigheden
Een van de doelen van Expeditie Corlaer
was het vergroten van burgerschaps
vaardigheden. Dit is een overkoepelend
begrip dat we hebben onderverdeeld in
vier deelvaardigheden, afkomstig uit
het Meetinstrument Burgerschaps

competenties van het Instituut voor de
Lerarenopleiding en het Kohnstamm
Instituut van de Universiteit van
Amsterdam:
• Omgaan met verschillen
• Samenleven met anderen en omgaan
met anderen
• Democratisch handelen
• Besluiten nemen en letten op wat
iedereen wil.
Om na te gaan in hoeverre leerlingen
zich op deze burgerschapsvaardigheden
ontwikkelden, hebben we interviews met
de leerlingen gehouden. Daarnaast
hebben we een lijst samengesteld met
een selectie van vragen die deze deel
vaardigheden meten. De vragen waren
afkomstig uit hetzelfde meetinstrument.
Het gaat om meerkeuzevragen in de vorm
van stellingen waarbij leerlingen aan
geven of ze het er meer of minder mee
eens zijn (bij vragen over hun attitude) en
hoe goed ze zichzelf ergens in vinden (bij
vragen over hun vaardigheden). De vragen
zijn gedurende drie jaar voorgelegd aan
de Expeditieleerlingen. Vanaf het tweede
Expeditiejaar is de vragenlijst ook voor
gelegd aan een controlegroep. Dat waren
de leerlingen uit het leerjaar vooraf
gaande aan het leerjaar waarin de
Expeditieleerlingen zaten (dus havo/
vwo-2 en havo/vwo-3).
Omdat we de resultaten over drie
expeditiejaren en twee groepen weer
geven, hebben we gekozen voor een
visuele weergave in de vorm van
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45

grafieken. We vergelijken steeds de scores
van de Expeditieleerlingen tussen de
verschillende jaren (a) en met de scores
van de controlegroep (b). In de grafiek
geven we de gemiddelde scores van de
groepen weer; waar mogelijk melden we
ook of verschillen significant zijn. Deze
verschillen worden weergegeven met een
* of met ^, waarbij * een significant
verschil aangeeft tussen schooljaren en ^
een significant verschil tussen groepen.

resultaten op de subschaal ‘besluiten
nemen en letten op wat iedereen wil’ niet
opgenomen.

We geven alleen de resultaten weer voor
de subschalen die voldoende betrouwbaar
bleken te zijn. Om deze reden zijn de

•

Omgaan met verschillen
Welke ontwikkeling zien we bij leerlingen
wat betreft omgaan met verschillen
tussen culturen? Om deze vraag te
beantwoorden, hebben we de leerlingen
de volgende stellingen uit het cluster
‘omgaan met verschillen’ voorgelegd:
Verschillen in culturen maken het
leven leuker.

Figuur 5.2 De burgerschapsvaardigheid ‘omgaan met verschillen’
op een schaal van 1 (past helemaal niet bij mij) tot 4 (past heel goed bij mij).
Expeditieleerlingen
Controlegroepleerlingen

4

3,5
3,15^
3,01^

3,05

3
2,66^
2,55^
2,5

2
havo/vwo 2

havo/vwo 3

havo/vwo 4

* staat voor een significant verschil tussen verschillende schooljaren;
^ staat voor een significant verschil tussen verschillende responsgroepen.
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Figuur 5.3 De burgerschapsvaardigheden ‘samen leven met anderen en omgaan met anderen’
op een schaal van 1 (past helemaal niet bij mij) tot 4 (past heel goed bij mij).
Expeditieleerlingen
Controlegroepleerlingen

4

3,5
3,18*/^
3*

3
2,94^

3

2,93

2,5

2
havo/vwo 2

havo/vwo 3

havo/vwo 4

*
^

staat voor een significant verschil tussen verschillende schooljaren;
staat voor een significant verschil tussen verschillende responsgroepen.

•

Ik ben er nieuwsgierig naar hoe mensen
in andere landen leven.
Ik vind het goed iets te leren over
andere culturen.
Ik vind het leuk om te gaan met mensen
die andere gewoonten hebben dan ik.

•
•

Bij de gemiddelde scores op dit cluster valt
op dat de Expeditieleerlingen gedurende
de drie jaren bijna niet van houding zijn
veranderd (zie figuur 5.2). Ze hebben al
drie jaar een positieve houding ten
aanzien van verschillen tussen culturen.
Duidelijke verschillen zien we wel tussen
de controlegroep en de Expeditie

leerlingen. Zowel in havo/vwo-2 als -3 zijn
de Expeditieleerlingen positiever over
omgaan met verschillen tussen culturen
dan de leerlingen uit de controlegroep.
Samenleven met anderen
Het tweede kenmerk van burgerschaps
vaardigheden dat we hebben onderzocht,
is samen leven met anderen. We hebben
de mening van de leerlingen gevraagd
over de vraag: ‘Hoe goed ben jij in…:’
•

Je indenken hoe een ander zich voelt
en daarmee rekening houden.
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Figuur 5.4 De burgerschapsvaardigheid ‘democratisch handelen’ op een schaal van 1
(past helemaal niet bij mij) tot 4 (past heel goed bij mij).

Expeditieleerlingen
Controlegroepleerlingen

4

3,5

3 2,94^

2,81^

2,89

2,5 2,59^
2,39^
2
havo/vwo 2

•

•

havo/vwo 3

Je voorstellen hoe een ander zich voelt
als jij een mening over hem of haar
geeft.
Rekening houden met de wensen van
anderen als je samen een beslissing
moet nemen.

Ook bij dit cluster hebben we de
antwoorden op de vragen bij elkaar
opgeteld en gemiddeld. Voor dit cluster
wordt een aantal ontwikkelingen over de
afgelopen drie jaar zichtbaar in figuur 5.3
(pagina 47). Zo zien we dat de Expeditie
leerlingen over het algemeen positief zijn
over hun vaardigheden op het gebied van
samenleven met anderen, maar dat zij
hierin niet gegroeid zijn. In het eerste
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Expeditiejaar waren zij het meest positief
hierover en in het tweede en derde
Expeditiejaar is dit afgezwakt. Verder valt
op dat het verschil met de controlegroep
kleiner is geworden. In havo/vwo-2
scoorden de Expeditieleerlingen nog
significant hoger dan de controlegroep,
maar in havo/vwo-3 zijn beide groepen
vrijwel even positief over hun
vaardigheden.
Democratisch handelen
We hebben twee stellingen geselecteerd
voor het thema ‘democratisch handelen’:

•

•

Ik vind het belangrijk dat kinderen en
jongeren zich inzetten voor een recht
vaardige wereld.
Ik wil graag met anderen praten over
wat er in de wereld gebeurt.

De gemiddelde scores voor de verschil
lende groepen staan afgebeeld in figuur
5.4. De Expeditieleerlingen scoren
gemiddeld significant hoger op de
stellingen over democratisch handelen
dan de controlegroep. Door de jaren heen
zien we echter geen betekenisvolle
verschillen voor de Expeditieleerlingen.
Conclusies burgerschapsvaardigheden
De Expeditieleerlingen zijn wat betreft
burgerschapsvaardigheden niet veel
veranderd. Zij zijn tijdens de drie
Expeditiejaren onverminderd positief
geweest over ‘omgaan met verschillen’
en ‘democratisch handelen’. Alleen bij
de burgerschapsvaardigheid ‘samenleven
met anderen’ melden de Expeditie
leerlingen dat ze hierin het laatste jaar
minder vaardig waren dan het eerste jaar.
De groep Expeditieleerlingen mag dan
op zichzelf niet veel veranderd zijn, in
vergelijking met de controlegroep zien we
wel verschillen. Vooral in havo/vwo-2 zien
we dat de Expeditieleerlingen positiever
zijn over ‘omgaan met verschillen’,
‘samen leven met anderen’ en ‘demo
cratisch handelen’ dan de controlegroep.
In havo/vwo-3 zien we dit verschil in iets
mindere mate terug, maar alleen voor
‘omgaan met verschillen’; voor ‘samen

leven met anderen’ is het verschil
afgezwakt.
5.3.2 Leerervaringen volgens de
leerlingen
Wat hebben de Expeditieleerlingen tijdens
Expeditie Corlaer geleerd? Wat zijn hun
belangrijkste leerervaringen? Met behulp
van een aangepaste versie van het learner
report hebben we deze ervaringen van
zowel de Expeditieleerlingen als de
controlegroep in beeld gebracht.
De centrale vraag van het learner report
is vrij open: ‘wat heb je geleerd?’ Samen
met het Corlaer College hebben wij een
meer ‘gesloten’ variant van het learner
report gemaakt. Daarin staan naast open
vragen formuleringen als ‘ik heb beter
leren samenwerken in een team’. Leer
lingen konden op een vierpuntschaal
aangeven in hoeverre zij het eens waren
met deze stelling. Vervolgens konden ze
hun antwoord toelichten door de zin ‘Dat
heb ik gemerkt toen/doordat/omdat ik…’
af te maken.
Alle antwoorden op de open vragen zijn
op dezelfde manier gescoord. Eerst zijn
per vraag categorieën vastgesteld en
vervolgens hebben twee onderzoekers
onafhankelijk van elkaar alle antwoorden
in deze categorieën ingedeeld. Daar waar
de onderzoekers sterk bij het indelen van
mening verschilden, is er overlegd,
bijgesteld en opnieuw geteld.
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Tabel 5.5 Overzicht van de antwoorden op de gesloten vragen in het learner report (N = 73)
Door de Expeditie Corlaer…

Zeer oneens

Oneens

Eens

Zeer eens

1	heb ik beter leren samen
werken in een team

3%

3%

57%

38%

2	heb ik mijn talenten
kunnen ontwikkelen

3%

7%

78%

12%

3	heb ik meer
zelfvertrouwen gekregen

3%

21%

68%

8%

6%
4	heb ik op school andere
kanten van mezelf kunnen
laten zien

18%

68%

8%

In deze paragraaf geven we een overzicht
van de uitkomsten van het learner report.
Net als in de paragraaf burgerschaps
vaardigheden presenteren we in deze
paragraaf de gemiddelde scores in
grafieken.
Waar mogelijk vergelijken we de ant
woorden van de Expeditieleerlingen met
antwoorden uit de eerdere Expeditiejaren
en met de uitkomsten van de controle
groep. Deze vergelijking is niet altijd
mogelijk omdat sommige vragen in het
learner report de afgelopen jaren zijn
aangepast of vervangen. Daarvoor is
gekozen omdat sommige vragen meer
van toepassing waren op een bepaald
Expeditiejaar dan andere vragen. Zo is
in de vragenlijst na de Expeditiereis
geen vraag opgenomen over zelfstandig
werken, omdat leerlingen tijdens de reis
vooral moesten samenwerken.
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Resultaten Expeditieleerlingen
schooljaar 2009-2010
Allereerst geven we een overzicht van
de antwoorden die de Expeditieleerlingen
gedurende het laatste Expeditiejaar
hebben gegeven op de gesloten vragen.
De leerervaringen zijn geordend van
‘meest mee eens’ naar ‘minst mee eens’.
In tabel 5.5 zien we dat zowel leren
samenwerken in een team als het ont
wikkelen van talenten hoog scoort. Meer
dan 90% van alle leerlingen zegt tijdens
Expeditie Corlaer hierin te zijn gegroeid.
Op de andere punten vinden de leerlingen
zichzelf ook gegroeid, maar hierover zijn
ze duidelijk minder eensgezind. Drie op de
vier leerlingen vinden dat ze meer zelf
vertrouwen hebben gekregen en andere
kanten van zichzelf hebben kunnen laten
zien. Enkele leerervaringen: ‘Ik werd
steeds zekerder van mezelf. Ik durfde
eerst niet eens een presentatie te geven
en dat gaat nu ook gewoon goed.’ En:
‘Ik heb nu ook op school mijn leiderschap
kunnen tonen, op school was ik altijd iets

stiller, maar nu ben ik een van de
druksten.’

gaan met cultuurverschillen en hoe het
eraan toe gaat in een ander land.’

De Expeditieleerlingen is gevraagd naar
het belangrijkste dat zij geleerd hebben
van de Expeditie. Naast eerdergenoemde
ervaringen noemen de leerlingen leren
plannen en organiseren, zelfstandiger
worden, leren presenteren en leren over
andere landen en culturen. Enkele uit
spraken: ‘Ik heb geleerd dat je door
samenwerking veel kan bereiken. Als je
een goed en hecht team bent, kan je heel
ver komen.’ ‘Ik ben erachter gekomen dat
het belangrijk is om een goede planning
te maken en ook duidelijke afspraken te
maken.’ En: ‘Het belangrijkste wat ik heb
geleerd van Expeditie Corlaer is om te

Vergelijking Expeditieleerlingen en
controlegroep
Doordat het learner report in de loop van
de Expeditie is aangepast, kunnen we
niet alle leerervaringen van de Expeditie
leerlingen en de controlegroep door de
jaren heen vergelijken. Toch zijn er leer
ervaringen die in meer learner reports
terugkomen. Deze ervaringen zijn
weergegeven in figuur 5.6 en 5.7. In het
schooljaar 2008-2009 is tweemaal een
learner report afgenomen bij de
Expeditieleerlingen: eenmaal vóór de
Expeditiereis en eenmaal daarna. Alleen
de uitkomsten van het learner report dat

Figuur 5.6 Vergelijking learner report Expeditieleerlingen en controlegroep. ‘Ik heb beter leren
samenwerken in een team’ op een schaal van 1 (past helemaal niet bij mij) tot 4 (past heel goed bij mij)
Expeditieleerlingen
Controlegroepleerlingen

4

3,5
3,11

3,29*
3,16^

3

3,15

2,97*
2,56^
2,5

2

havo/
vwo 2

havo/vwo 3
voor de reis

havo/vwo 3
na de reis

havo/
vwo 4
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Figuur 5.7 Vergelijking learner report Expeditieleerlingen en controlegroep. ‘Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen’ op een schaal van 1 (past helemaal niet bij mij) tot 4 (past heel goed bij mij)
Expeditieleerlingen
Controlegroepleerlingen

4

3,5

3

2,89^
2,82*
2,48*

2,5
2,46^

2

havo/
vwo 2

2,65

2,48

havo/vwo 3
voor de reis

havo/vwo 3
na de reis

voor de Expeditiereis is afgenomen, zijn
vergeleken met de resultaten in de
schooljaren 2007-2008 en 2009-2010.
Opvallend is dat de Expeditieleerlingen
zeggen een duidelijke positieve ontwikke
ling te hebben doorgemaakt als het gaat
om samenwerking, zelfvertrouwen en
medeleerlingen leren kennen. Expeditie
leerlingen scoren hierop in het derde
Expeditiejaar nog hoger dan aan het begin
van de Expeditie. Daarnaast zien we dat
de Expeditieleerlingen in havo/vwo-3
beter hebben leren samenwerken, mede
leerlingen beter hebben leren kennen en
vaker nieuwe talenten hebben ontdekt
dan de controlegroep. Daar waar in havo/
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havo/
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vwo-2 nog een duidelijk verschil zichtbaar
was tussen de Expeditieleerlingen en de
controlegroep op het gebied van zelf
vertrouwen (namelijk lager bij de
Expeditieleerlingen) is dit in havo/vwo-3
verdwenen. Expeditieleerlingen zijn het
minst positief over hun leerervaringen op
het gebied van zelfstandig werken. Dit is
ook het punt waarop ze de minste ont
wikkeling hebben doorgemaakt.
5.3.3 Conclusies leerervaringen
De Expeditieleerlingen zijn over het
algemeen (zeer) positief over hun leer
ervaringen in het derde jaar van de
Expeditie. Vooral het ontwikkelen van
talenten en leren samenwerken in een

team zijn veelgenoemde leerervaringen.
Dat eerste punt is interessant omdat
teamcoaches hebben aangegeven dat er
naar hun zin gedurende de Expeditie
eigenlijk te weinig tijd kon worden
besteed aan talentontwikkeling. Verder
valt op dat de Expeditieleerlingen aan
geven een positieve ontwikkeling te
hebben doorgemaakt op het gebied van
zelfvertrouwen.
Ook wanneer we deze leerervaringen
vergelijken met de controlegroep, zien we
dat de Expeditieleerlingen in havo/vwo-3
aangeven beter te hebben leren samen
werken, medeleerlingen beter te hebben
leren kennen en vaker nieuwe talenten te
hebben ontdekt. Als het gaat om zelf
standig werken, zien we geen duidelijke
verschillen tussen de controlegroep en
de Expeditieleerlingen. Het lijkt erop dat
zelfstandig leren werken niet zozeer ver
bonden is met de Expeditie, maar meer
met het algemene onderwijsconcept van
het Corlaer College.

5.4 Tot slot
De centrale onderzoeksvraag was in
hoeverre Expeditie Corlaer leidt tot meer
kennis en vaardigheden bij leerlingen op
inhoudelijk, sociaal en maatschappelijk
gebied.
De grootste en meest opvallende ontwik
keling hebben de Expeditieleerlingen
doorgemaakt op het gebied van sociale
vaardigheden. Expeditieleerlingen vinden
dat zij beter hebben leren samenwerken

in een team, meer zelfvertrouwen hebben
gekregen en hun medeleerlingen beter
hebben leren kennen. Ook in vergelijking
met de controlegroep is deze positieve
ontwikkeling zichtbaar: Expeditie
leerlingen geven aan dat zij beter hebben
leren samenwerken, medeleerlingen beter
hebben leren kennen en vaker nieuwe
talenten hebben ontdekt dan hun
leeftijdsgenoten die niet aan de
Expeditie hebben deelgenomen.
Op het maatschappelijk gebied zijn
Expeditieleerlingen positief over burger
schapsvaardigheden als omgaan met
verschillen, samenleven met anderen en
democratisch handelen. Ze geven echter
ook aan dat ze in de loop van de Expeditie
op dit punt niet veel veranderd zijn. In
vergelijking met de controlegroep zien we
echter wel verschillen: Expeditieleerlingen
zijn hierover positiever dan hun leeftijds
genoten.
Op vakinhoudelijk gebied zien we ten
slotte in veel mindere mate opbrengsten
dan op sociaal en maatschappelijk gebied.
De vraagt rest in hoeverre Expeditie
Corlaer verantwoordelijk is voor de
geconstateerde opbrengsten op sociaal
en maatschappelijk gebied. Voor een
tweetal burgerschapsvaardigheden zien
we al bij aanvang een verschil tussen de
twee groepen leerlingen. Een verklaring
hiervoor zou een selectie-effect kunnen
zijn (denk aan: ‘leerlingen die aan de
Expeditie willen meedoen, zijn over het
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algemeen van nature op dit gebied al
vaardiger’). Echter: alle leerlingen die bij
aanvang van de Expeditie in leerjaar
havo/vwo-2 zaten, hebben aan de
Expeditie meegedaan. Deze leerlingen zijn
vergeleken met de leerlingen die een jaar
later in leerjaar 2 zaten. Ervan uitgaande
dat er geen grote verschillen zijn tussen
deze twee leerlingcohorten, is een meer
waarschijnlijke verklaring het tijdstip van
afname van de vragenlijst en het learner
report. De Expeditieleerlingen waren op
dat moment al een jaar bezig met de
Expeditie, waardoor er geen sprake is
van een echte nulmeting.
Ten slotte hebben we de Expeditieleer
lingen in het learner report ook gevraagd
wanneer hen duidelijk werd dat ze iets
hadden geleerd. Daarbij zijn allerlei
elementen uit Expeditie Corlaer genoemd.
Zo geven leerlingen aan dat ze in het
buitenland hun talenten daadwerkelijk
moesten inzetten, dat ze veel zelf
moesten regelen omdat ze zonder ouders
op reis waren en steeds zekerder werden
van zichzelf doordat presentaties goed
gingen (bijvoorbeeld een presentatie voor
het Surinaamse Jeugdjournaal).
Een Expeditieleerling wist de meerwaarde
treffend uit te drukken: ‘Door het plannen
en uitvoeren van een project in een ver
land hebben we talenten ontdekt en
kwaliteiten gebruikt die je niet direct nodig
hebt bij het maken van bijvoorbeeld een
wiskundeproefwerk.’
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Deel II: veelzijdige talentontwikkeling

Competenties op
lespleinen in de
bovenbouw

		 55

Margot Oomens

2007-2008 tot en met 2009-2010 gewerkt
tijdens de Expeditie durven, delen, doen.

Burgemeester Harmsma School
Werken op lespleinen is voor de
Burgemeester Harmsma School een
manier om ruim baan te geven aan
competentie- en talentontwikkeling in
de bovenbouw. De eerste stappen op
weg naar de realisatie van deze doelen
zijn gezet.

Optimale talentontwikkeling vraagt
volgens de BHS om differentiatie naar
niveau, interesse en tempo. De BHS wil
dit realiseren door in de bovenbouw op
lespleinen les te geven. In het eerste
Expeditiejaar waren er zes lespleinen:
•

6.1 Inleiding
De Burgemeester Harmsma School (BHS)
heeft ruim 800 leerlingen en verzorgt
onderwijs in alle leerwegen en leerjaren
van het vmbo en in de eerste drie jaar van
het havo. De BHS heeft een rijk innovatie
verleden. Het startpunt van de school en
de onderwijsvernieuwingen lag bij de
fusie van drie scholen tot de BHS in 1968.
Sinds die tijd is het de missie van de
school om het maximale uit leerlingen
te halen.
De school heeft in de jaren zeventig actief
geparticipeerd in het Middenschool
experiment. Mede als gevolg daarvan
werkt de onderbouw nog steeds met
heterogene groepen. Vanaf 1999 is de BHS
bezig ook de bovenbouw aan te passen
aan haar visie op een optimale ontwikke
ling van talenten. Als vervolg op eerdere
vernieuwingsactiviteiten heeft de BHS
het zogenaamde TOP 2-plan opgesteld
(Talent op Profiel). Aan de vernieuwingen
uit dit plan heeft de school in de jaren
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•
•
•
•

•

Expressieplein: drama, handvaardig
heid, muziek, tekenen en kunstzinnige
vorming
Handel- en administratieplein:
praktijkvakken van de sector economie
Talenplein: Duits en Engels
Techniekplein: praktijkvakken van
de sector techniek
Wereldplein: Nederlands, Mens
& Maatschappij (aardrijkskunde,
geschiedenis, maatschappijleer) en
Mens & Natuur (biologie, natuur
kunde, scheikunde)
Zorg- en welzijnplein: praktijkvakken
van de sector zorg en welzijn.

Het ideaalbeeld is dat leerlingen op deze
lespleinen werken met gemodulariseerde
leerstof, dat docenten er samenwerken en
dat ict voor onderwijsdoeleinden wordt
ingezet. De modules moeten mogelijk
heden bieden voor differentiatie naar
niveau, interesse en tempo. Op lespleinen
werken leerlingen in vergelijking met
klassikale lessen vaker zelfstandig en
hebben zij meer keuzemogelijkheden. De
veronderstelling is dat dit de competentieen talentontwikkeling van leerlingen ten

goede komt. Competenties van leerlingen
zijn echter ook een voorwaarde voor het
werken op lespleinen: leerlingen moeten
bijvoorbeeld in staat zijn zelfstandig te
werken.
Daarom was een van de beoogde resulta
ten dat bovenbouwleerlingen beschikken
over een aantal algemene competenties.
Dit doel staat centraal in deze bijdrage.
We beginnen met een beschrijving van de
wijze waarop we algemene competenties
van leerlingen hebben gemeten. Vervol
gens gaan we in op de uitkomsten van de
metingen en bekijken we in hoeverre er
verschillen zijn tussen lespleinen. Tot slot
blikken we kort vooruit naar de toekomst
plannen van de BHS.

6.2 Brede competenties meten
Bij de start van het onderzoek hebben
we samen met vertegenwoordigers van de
school vastgesteld welke brede compe
tenties de BHS van belang acht voor
bovenbouwleerlingen. Hiertoe hebben we
meerdere groepsinterviews met directie,
vakgroepleiders en docenten gehouden.
Het bleek niet om beroepsgerichte, maar
om algemene competenties te gaan. De
BHS wil dat bovenbouwleerlingen zich
ontwikkelen in de algemene competenties
samenwerken, zelfstandig werken, com
municeren, plannen en organiseren,
reflecteren, en onderzoeken. Om te
meten in hoeverre leerlingen beschikken
over deze competenties, hebben we twee
dataverzamelingsmethoden gebruikt: een

vragenlijst voor docenten en een learner
report voor bovenbouwleerlingen.
6.2.1 Vragenlijst docenten
In alle drie de Expeditiejaren hebben
docenten van de BHS een vragenlijst
ingevuld. Bij een van de vragen hebben
docenten op een vijfpuntschaal aange
geven in welke mate zij denken dat
bovenbouwleerlingen beschikken over
algemene competenties. Door de resul
taten van de drie metingen te vergelijken,
kunnen ontwikkelingen in beeld worden
gebracht die zich tijdens de Expeditie
hebben voorgedaan. Verder hebben we
docenten in alle drie de jaren gevraagd in
welke mate zij tevreden zijn over de
competenties van leerlingen. Tot slot
hebben docenten in het derde Expeditie
jaar met behulp van een vijfpuntschaal
een totaaloordeel gegeven over de vraag
of het doel, de ontwikkeling van brede
competenties, al dan niet is bereikt.
6.2.2 Learner report
bovenbouwleerlingen
Bij het ontwikkelen en uittesten van het
learner report (zie paragraaf 3.4, pagina
31) heeft Oberon nauw samengewerkt
met een docentonderzoeker van de BHS.
Tevens hebben we gebruik gemaakt van
ervaringen met learner reports op twee
andere Expeditiescholen: het Corlaer
College (hoofdstuk 5) en OSG Nieuw
Zuid (hoofdstuk 8).
Het learner report bevatte voor elke
competentie een gesloten vraag naar
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mogelijke leerervaringen, zoals ‘Op het
lesplein heb ik geleerd samen te werken’.
Leerlingen konden op een driepuntschaal
aangeven in hoeverre ze het eens waren
met deze uitspraken. Vervolgens konden
ze een toelichting geven door het af
maken van een leerzin zoals ‘dat werd me
duidelijk doordat ik…’. Omdat leerlingen
volgens de docenten bekend waren met
de competenties, zijn deze letterlijk opge
nomen in het learner report. Zo werd
bovendien voorkomen dat een uitleg van
de competenties door docenten of onder
zoekers sturend was voor de toelichtingen
die de leerlingen gaven.

6.3 Ontwikkeling van brede
competenties

Bij de laatste meting hebben alle boven
bouwleerlingen een learner report
ingevuld voor een van de vier lespleinen
die in het onderzoek centraal stonden:
expressieplein, talenplein, techniekplein
en wereldplein. Alle leerlingen uit leerjaar
3 van de gemengde en theoretische leer
weg hebben het learner report ingevuld
voor het expressieplein (overige leer
lingen krijgen niet of nauwelijks les op
dit plein). Het learner report voor het
techniekplein is ingevuld door alle leer
lingen uit de sector techniek. De overige
leerlingen zijn aselect verdeeld over de
learner reports voor het talen- en het
wereldplein.

Voor de afzonderlijke competenties van
bovenbouwleerlingen hebben de docenten
hun tevredenheid eveneens aangegeven
op een vijfpuntschaal. Ook hier zien we
tussen de drie jaren geen verschillen in
het oordeel van docenten. Verder valt op
dat docenten over de afzonderlijke com
petenties veelal iets minder positief oor
delen dan over brede competenties in het
algemeen. Gemiddeld beschikken boven
bouwleerlingen volgens docenten in grote
mate over de competenties ‘samen
werken’ en ‘communiceren’ (gemiddelde
respectievelijk 3,6 en 3,5) en enigszins
over de andere competenties (gemiddelde
variërend tussen 2,5 en 3,0).

6.3.1 Oordeel van docenten
Over het algemeen zijn de docenten
redelijk tevreden over de brede compe
tenties waarover leerlingen in de boven
bouw beschikken. Op een vijfpuntschaal
lopend van zeer ontevreden (1) naar zeer
tevreden (5) scoren zij gemiddeld een 3,7.
Bijna tweederde van de docenten is (zeer)
tevreden over de brede competenties
waarover bovenbouwleerlingen beschik
ken. Dit oordeel is stabiel in de drie
Expeditiejaren.

Verschil in oordeel
Dat de oordelen van docenten over de
competenties van bovenbouwleerlingen
tijdens de drie Expeditiejaren stabiel zijn,
kan leiden tot de conclusie dat de
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Expeditie geen bijdrage heeft geleverd
aan de ontwikkeling van brede competen
ties. Dit komt echter niet overeen met
het oordeel van docenten. Vrijwel alle
docenten vinden dat de Expeditie hieraan
wél een bijdrage heeft geleverd. Volgens
42 procent is dit doel enigszins bereikt,
volgens 48 procent grotendeels en
volgens 3 procent helemaal. De overige 7
procent is van mening dat dit doel nauwe
lijks is gerealiseerd.
Er zijn verschillende verklaringen voor dit
verschil. Wellicht is een termijn van drie
jaar te kort om een ontwikkeling te
kunnen zien in het oordeel over de af
zonderlijke competenties. Zeker omdat
het werken op een deel van de lespleinen
pas in de loop van de Expeditieperiode
echt van de grond is gekomen en de uit
gangssituatie in verhouding al gunstig
was (de leerlingen hebben op dit gebied in
de onderbouw kennelijk al het nodige
geleerd).
Ook hebben we gebruik gemaakt van
verschillende vraagtypen. Als docenten
wordt gevraagd of een doel bereikt is
waaraan zij drie jaar lang gewerkt
hebben, zullen zij geneigd zijn deze vraag
positief te beantwoorden. Anders zouden
zij drie jaar ‘voor niets hun best hebben
gedaan’. De tevredenheid over de
competenties van bovenbouwleerlingen
is gemeten met vijfpuntschalen. Daarbij
kan de neiging tot ‘antwoorden naar het
midden’ optreden, waardoor verschillen
in de tijd onderschat kunnen worden.

6.3.2 Oordeel van leerlingen
Een ruime meerderheid van de leerlingen
vindt dat zij op de lespleinen deels of
helemaal geleerd hebben samen te
werken, zelfstandig te werken, te commu
niceren en te plannen en organiseren. Dit
komt redelijk overeen met het oordeel van
de docenten. Over het leren reflecteren en
onderzoeken oordelen de leerlingen (iets)
minder positief dan over de andere
competenties en dan de docenten. Ruim
een kwart van de leerlingen is van mening
dat zij op de lespleinen niet hebben leren
onderzoeken en ongeveer 14 procent weet
niet wat onderzoeken is. Bij reflecteren
bedragen deze percentages respectievelijk
11 en 45 procent. Vermoedelijk is het
begrip ‘reflecteren’ bij de leerlingen
minder bekend dan vooraf werd
verondersteld.

6.4 Verschillen tussen lespleinen
We beperken ons hier tot de vier pleinen
die centraal stonden in ons onderzoek:
expressieplein, talenplein, techniekplein
en wereldplein. Het aantal docenten per
lesplein dat een vragenlijst heeft ingevuld,
is te klein om harde uitspraken te kunnen
doen over significante verschillen tussen
de lespleinen. Desondanks hebben we
de oordelen van docenten over de mate
waarin het doel ‘ontwikkeling brede com
petenties’ wordt bereikt, per lesplein
vergeleken voor een indicatie van moge
lijke verschillen. We zien dat de docenten
van het techniekplein positiever oordelen
dan die van de andere pleinen. Aangezien
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het techniekplein het langst bestaat, lijkt
deze conclusie logisch.
Het learner report is afgenomen bij alle
bovenbouwleerlingen. Het aantal in
vullers per lesplein is groot genoeg om
uitsplitsingen naar lesplein te kunnen
maken. Het beeld bij de leerlingen komt
overeen met het beeld bij de docenten.
De leerlingen van het techniekplein oor
delen positiever over de mate waarin de
Expeditie een bijdrage heeft geleverd aan
het ontwikkelen van hun competenties
dan de leerlingen van de andere drie les
pleinen. De leerlingen van het techniek
plein zijn daarbij het meest tevreden over
de mate waarin ze hebben leren samen
werken, zelfstandig werken, communi
ceren, en plannen en organiseren. Dit
komt volgens de leerlingen doordat ze
op het techniekplein veel ruimte krijgen;
ze mogen bijvoorbeeld zelf kiezen welke
opdracht ze eerst doen, als ze maar
zorgen dat alle opdrachten aan het eind
van de periode af zijn.

6.5 Tot slot
Werken op lespleinen in de bovenbouw
was een centraal onderdeel van de
vernieuwingen op de BHS tijdens de
Expeditie durven, delen, doen. Het uit
eindelijke doel is leerlingen de mogelijk
heid bieden om hun talenten te ontwik
kelen. Tijdens de Expeditie heeft de BHS
een aantal belangrijke stappen gezet op
weg hiernaartoe. Zo functioneren de
lespleinen in de praktijk en wordt gewerkt
aan het ontwikkelen van brede competen
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ties van leerlingen. De ervaringen van de
BHS uit de drie Expeditiejaren zijn wel
licht bruikbaar voor andere scholen waar
docenten op lespleinen met modules
willen werken. Zo is het raadzaam
gebleken om zorg te dragen voor vol
doende differentiatiemogelijkheden
binnen modules, om het uiteindelijke
doel van talentontwikkeling centraal
te kunnen blijven stellen.
Zoals aangegeven is een termijn van drie
jaar aan de korte kant om effecten op
leerlingniveau te kunnen vaststellen.
De BHS is het daar volledig mee eens en
gaat na afloop van de Expeditie door op
de ingeslagen weg. De school zet onder
meer in op verdere ontwikkeling van het
lespleinconcept, docentvaardigheden
passend bij dat concept en talent
ontwikkeling bij leerlingen.

7

Deel II: veelzijdige talentontwikkeling

Cultuurgebaseerd
onderwijs biedt
ruimte aan talent

		 61

Henk Sligte, Jacquelien Bulterman-Bos,
Monique Volman, Mechtild Derriks,
Anna Heurter en Thea Peetsma

Amadeus Lyceum
Het Amadeus Lyceum streeft ernaar zijn
onderwijs zo in te richten dat leerlingen
het beste uit zichzelf halen. Cultuur
gebaseerd onderwijs is daarbij een
centraal begrip. Hierin krijgen de kern
waarden van de school gestalte.

7.1 Inleiding
Het Amadeus Lyceum heeft verschillende
vernieuwingen in gang gezet in de inhoud
en organisatie van het leren. De school is
onderdeel van de Cultuurcampus in de
nieuwe wijk Leidsche Rijn. In het gebouw
met een prachtige moderne klokkentoren
zijn ook de Kunstuitleen, de Bibliotheek,
een welzijnsorganisatie, een theaterzaal
en een kerkelijk centrum gevestigd. Als
leerlingen binnenkomen, gaan zij naar
hun ‘domein’, een grote ruimte waar
alle leerlingen van hun leerjaar tezamen
komen. Ze pakken hun laptop en loggen
in op de elektronische leeromgeving waar
hun rooster en hun taken te vinden zijn.
Daar zijn ook de modules cultuur
gebaseerd onderwijs te vinden.
Bij cultuurgebaseerd onderwijs (cgo)
begint het leren vanuit bijvoorbeeld een
museumobject, cultureel erfgoed of een
kunstuiting. Het kan gaan om de kunst
disciplines (architectuur, beeldende
kunst, muziek, theater en dans), maar
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bijvoorbeeld ook om de wetenschappen
als cultureel verschijnsel. Op het
Amadeus Lyceum heeft cgo de afgelopen
jaren vorm gekregen in vakoverstijgende
modules, waarin steeds een bepaald
thema centraal staat. Cgo is dus niet
beperkt tot het leergebied Kunst &
Cultuur; het is ook een leidend principe
voor andere leergebieden.
Naast cgo spelen vier kernwaarden
een belangrijke rol in het onderwijs:
persoonlijke ontwikkeling, zelfsturing,
dialoog & respect en creativiteit. Zowel
cgo als deze ‘Amadeuswaarden’ kunnen
gezien worden als manieren om recht te
doen aan veelzijdige talentontwikkeling
van leerlingen. Cgo doet een appèl op
andere dan uitsluitend cognitieve
talenten en stimuleert tegelijkertijd de
ontwikkeling van dergelijke talenten. De
kernwaarden brengen tot uitdrukking hoe
belangrijk een veelzijdige ontwikkeling op
het Amadeus Lyceum wordt gevonden;
het gaat niet alleen om cognitieve
ontwikkeling, maar ook om sociale
ontwikkeling en creativiteit.
In het Expeditieonderzoek stond veel
zijdige talentontwikkeling niet centraal;
het onderzoek richtte zich op de vraag in
hoeverre cgo eraan bijdraagt dat leer
lingen ‘met plezier naar school’ gaan. Uit
de onderzoeksresultaten zijn echter wel
antwoorden over talentontwikkeling te
destilleren. In deze bijdrage beschrijven
we hoe het Amadeus Lyceum met behulp
van cgo en geïnspireerd door de kern

waarden werkt aan talentontwikkeling
van leerlingen. Vervolgens laten we zien
wat in de ogen van leerlingen kenmerkend
is voor cgo, hoe ze cgo waarderen, en
waar ze in het onderwijs van alledag de
Amadeuswaarden herkennen.

7.2 Cgo, kernwaarden en
talentontwikkeling
Het Amadeus Lyceum is een cultuur
school, waar kunst en cultuur worden
gezien als voertuig voor het leren. Cgo
bestaat op het Amadeus Lyceum naast
meer traditionele onderwijsvormen; aan
beide wordt ongeveer evenveel tijd
besteed.
In de afgelopen drie jaren zijn voor de
verschillende ‘domeinen’ cgo-modules
ontwikkeld. Zo gaat een van de modules
voor domein 1 (leerjaar 1) over de Romeinen,
en staat voor de domeinen 3-havo/vwo en
3/4-vmbo-tl onder andere een module
over de VOC op het programma. Tijdens
het ontwerpen, implementeren en
evalueren van de cgo-modules is het
concept cgo op het Amadeus Lyceum
steeds duidelijker geworden. Het kent
inmiddels de volgende elementen:
•
•

•

Er is een stimulus vanuit de omgeving
buiten de school.
Er is samenwerking met buiten
schoolse instellingen op het gebied
van cultuur.
Meerdere vakken dragen bij aan het
cgo-thema.

•

Leerlingen maken in groepjes een
eigen presentatie binnen het thema en
zijn relatief vrij in hun keuze voor vorm
en inhoud van de presentatie.

Bij de start van de Expeditie was de
gedachte dat de theorieën van Stevens
over zelfsturing van leerlingen, van Kolb
over verschillen in leerstijlen en van
Gardner over meervoudige intelligentie
richting zouden geven aan de
ontwikkeling van cgo. Al deze theorieën
wijzen op het belang, rekening te houden
met de verschillende talenten van leer
lingen. Uit onderzoek in het eerste
expeditiejaar (2007-2008) bleek echter
dat vooral Kolb en Gardner bij de leraren
nauwelijks bekend waren. Voor zover ze
dat wel waren, lag de nadruk in de inter
pretatie sterk op het belang, leerlingen
zelf te laten kiezen wat en hoe ze willen
leren. De gedachte was dat leerlingen dan
vanzelf volgens hun eigen leerstijl zouden
leren. Veel leerlingen bleken cgo in deze
beginperiode als onduidelijk te ervaren en
gaven aan dat ze meer duidelijkheid en
begeleiding nodig hadden om écht iets
aan de geboden keuzevrijheid te hebben.
Inmiddels zijn de vier kernwaarden van
het Amadeus een grotere rol gaan spelen.
Cgo wordt gezien als een context waarin
deze Amadeuswaarden goed vorm kunnen
krijgen. De kernwaarden zijn:
•

Persoonlijke ontwikkeling van de
leerling: eigen leerroute bepalen
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•
•

•

Zelfsturing: verantwoordelijkheid leren
nemen voor eigen leerproces
Dialoog en respect: leerlingen en
medewerkers voelen zich gezien en
gehoord
Creativiteit: ruimte voor eigenheid
(autonomie) en cultuur (cgo).

Ook in de Amadeuswaarden klinkt het
belang van een brede opvatting van
talentontwikkeling duidelijk door; nu
echter meer als een uitnodiging aan
leerlingen en leraren om leerprocessen
met een bepaalde kwaliteit te realiseren.

7.3 Leerlingen over talent
ontwikkeling binnen een cgo-module
In het kader van het Expeditieonderzoek
is onder andere een van de modules
intensief onderzocht. De module ‘Van
mens naar machine’ (M&M) gaat over
de industriële revolutie en integreert
inhouden uit gammavakken (aardrijks
kunde, geschiedenis) en bètavakken
(natuurkunde). In het schooljaar 20092010 stond deze module voor de derde
keer op het programma in het tweede
leerjaar. In het kader van het Expeditie
onderzoek zijn onder andere interviews
met leerlingen gehouden met leerlingen
en is een vragenlijst afgenomen over cgo.
Hier richten we ons op de vraag in hoe
verre leerlingen het doel van veelzijdige
talentontwikkeling herkennen in de cgomodule M&M. In het schooljaar 20092010 vroegen we twaalf leerlingen die al
enige weken bezig waren met deze
module, wat in hun ogen het verschil is
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tussen cgo en het ‘gewone’ onderwijs op
het Amadeus, en hoe ze cgo waarderen.
De resultaten van de gesprekken worden
vergeleken met de resultaten van
eenzelfde soort gesprekken een jaar
eerder.
7.3.1 Kenmerken van cgo
Gevraagd naar een kenmerk van cgo,
noemen leerlingen verreweg het vaakst
de samenwerking tussen vakken rondom
een thema. Voor vijf leerlingen heeft deze
integratie een positieve betekenis: ‘In cgo
werken vakken samen. Gewoon les niet.
Samenwerken is goed, dan krijg je een
beetje van alles mee. Je werkt met veel
vakken aan hetzelfde project. Is wel fijn.
Dan leer je een beetje van alles. Je leert
er veel van.’ Drie leerlingen zijn minder
positief over vakkenintegratie, soms juist
omdat er nog niet-geïntegreerde vakken
overblijven. ‘Bij cgo werken heel veel
vakken samen. Als je gewoon werkt, niet.
Soms is het irritant dat vakken elkaar
overlappen. Dan doe je iets niet goed met
het ene vak, gaat het ook mis met het
andere vak.’ Bij twee leerlingen wordt
minder duidelijk of de integratie een
positieve of negatieve betekenis heeft.
Na integratie wordt samenwerken als
kenmerk het meest genoemd. De waar
dering hiervan varieert. Samenwerken
wordt niet altijd gemakkelijk gevonden.
‘Dat je met je groepje moet beslissen,
vind ik moeilijk. Als die iets niet leuk
vinden, moet je je aanpassen. Dat is
vervelend. Je kiest je groepje. Je hebt

meestal verschillende meningen in een
groepje van vier. Het is moeilijk om iets
te vinden dat iedereen leuk vindt.’

vergelijking met het jaar daarvoor minder
nadruk. Daar staat tegenover dat leer
lingen dit jaar wel meer merken dat ze
‘zelf werken’ en ‘praktijkleren’. In 20092010 zijn de presentaties waarmee de cgomodule wordt afgesloten en leerlingen
laten zien wat ze geleerd hebben, moge
lijk beter gelukt dan het jaar daarvoor:
de leerlingen noemen deze als (positief)
kenmerk van cgo, terwijl daar het jaar
daarvoor nauwelijks naar is verwezen.
Het meest opvallende is dat leerlingen in
2009-2010 nauwelijks noemen dat cgo een
‘vrijblijvende’ vorm van onderwijs is. Waar
leerlingen het jaar daarvoor relatief vaak
als kenmerk van cgo naar voren brachten
dat zij daar minder leerden, geen les
kregen, of meer ontspannen hun werk
konden doen, merkt dit jaar slechts één
leerling op dat er geen toetsen zijn. Dit is

In 2008-2009 waren met leerlingen in
leerjaar 2 ook al interviews gehouden naar
aanleiding van de module M&M. In dat
jaar werden ook leerlingen in leerjaar 1 en
3 geïnterviewd over cgo in meer algemene
zin. In tabel 7.1 zijn percentages opge
nomen van het aantal gedane uitspraken
over de kenmerken van cgo, respectie
velijk voor M&M in dit en vorig schooljaar
en voor alle leerjaren in het schooljaar
2008-2009.
De integratie tussen de vakken komt ook
in de uitspraken uit 2008-2009 als meest
opvallende kenmerk van cgo naar voren.
Het aspect ‘kiezen’ krijgt in 2009-2010 in

Tabel 7.1 Genoemde kenmerken van cgo, in % van totaal aantal genoemde kenmerken
in het betreffende jaar
M&M 2009-10
Kenmerken
In % van totaal aantal (28 uitspraken door
genoemde kenmerken 12 leerlingen)

M&M 2008-09
(19 uitspraken door
10 leerlingen)

Totaal 2008-09
(32 uitspraken door
22 leerlingen)

Integratie

32

16

25

Samenwerken

14

16

9

Presentatie

14

5

0

Kiezen

11

32

25

Zelf werken

11

0

0

Praktijkleren

6

0

0

Geen toetsen

3

0

0

Creatief zijn

3

0

0

Buitenschools

3

10

16

Minder leren, geen les, 0
ontspannen

21

22

3

0

3

Onderzoekend leren
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overigens niet terecht, want ditmaal heeft
er, alvorens het ‘vrije’ deel begon, wel een
toets plaatsgevonden. Opvallend is dat
het buitenschoolse leren dit jaar duidelijk
minder accent heeft in de beleving van de
leerlingen dan vorig jaar.
7.3.2 Kernwaarden binnen cgo
De vier kernwaarden zijn rechtstreeks aan
de twaalf leerlingen voorgelegd als iets
wat bij cgo mogelijk duidelijker uit de verf
komt in vergelijking met het gewone
onderwijs.
Persoonlijke ontwikkeling
Op de vraag ‘Mag je (meer) je eigen leer
route bepalen?’ (persoonlijke ontwikke
ling) antwoorden vijf leerlingen dat ze dat
meer mogen dan in het gewone onderwijs.
Voor sommige leerlingen zit dat in de
verruimde mogelijkheid om zelf te
plannen, anderen benadrukken ook de
keuzevrijheid. Voor een even groot
aantal leerlingen (vijf van de twaalf) is
het minder duidelijk dat cgo meer ruimte
biedt om je eigen leerroute te bepalen.
Vaak geven zij aan dat ook het gewone
onderwijs hiervoor ruimte biedt. ‘Ik
weet het niet. Je moet wel meer van een
bepaald onderwerp gaan leren. Dan kan
je geen andere dingen kiezen. Hoe je een
opdracht uitvoert, mag je meer zelf weten
bij cgo, maar met cgo mag je meer kiezen
over wat je gaat leren, maar niet hoe je
gaat leren.’ Twee leerlingen zien de
keuzevrijheid bij cgo niet.
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Zelfsturing
De vraag over zelfsturing: ‘Leer je (meer)
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen
leerproces?’, wordt door acht leerlingen
positief beantwoord. Ze vinden dat je bij
cgo meer verantwoordelijkheid leert
nemen voor je eigen leerproces. Ook hier
leggen leerlingen zowel nadruk op verant
woordelijkheid voor de planning als
verantwoordelijkheid voor de inhoud.
‘Het is jóuw prestatie, je moet het samen
goed doen met de groep. Dan leer je meer
verantwoordelijkheid dragen voor je
leerproces en het eindresultaat.’
De drie leerlingen die geen verschil zien,
wijzen erop dat de kernwaarden ook in
het gewone onderwijs worden gereali
seerd. Er is één leerling die vindt (en
verwacht) dat het schoolsysteem sowieso
iets vraagt dat de leerling zelf niet heeft
bedacht. ‘Met cgo krijg je wel een
opdracht. Je hoeft de opdrachten zelf
niet te bedenken. Het is logisch dat je
opdrachten krijgt. Als je zelf je opdrachten
mocht maken, zat je niet op school.’
Dialoog & respect
‘Voel je je als leerling (meer) gezien en
gehoord?’ is de vraag die gebruikt is om
zicht te krijgen op de kernwaarde dialoog
& respect. Vrijwel alle leerlingen voelen
zich op het Amadeus gezien en gehoord.
Vier vinden dat dit bij cgo nog meer het
geval is dan in het gewone onderwijs.
Zeven leerlingen zien geen onderscheid:
‘Daar zit niet veel verschil in. Op deze

school wordt veel aandacht aan je
besteed, bij cgo is dat hetzelfde.’
Vier leerlingen vinden of vermoeden dat
ze bij cgo meer aandacht krijgen van
leraren. ‘De leraren moeten meer doen,
dus ik denk dan wel dat ze beter kijken
hoe het gaat, of iedereen het wel snapt.
Opdrachten in het gewone onderwijs
moet je gewoon maken, maar deze
opdrachten hebben meer uitleg nodig.
Misschien moeten ze wel beter kijken.’
Slechts bij één leerling blijft deze kern
waarde onduidelijk.
Creativiteit
Bij de vraag die geassocieerd is met de
kernwaarde ‘Creativiteit’, ‘Is er bij cgo
(meer) ruimte voor jouw eigenheid en
jouw cultuur?’, hebben veel leerlingen
verduidelijking nodig om te begrijpen wat
deze stelling inhoudt. Voor sommigen
blijft de vraag onduidelijk. Op grond van
wat er dan uitkomt, kunnen we conclu
deren dat zeven van de twaalf leerlingen
het gevoel hebben dat cgo ruimte biedt
voor hun eigenheid. ‘Er is meer keuze
tussen de deelnemende vakken, je kan je
leukste vak zelf kiezen als dat meedoet
aan de module.’ Drie leerlingen zien op
dit punt geen verschil tussen cgo en het
gewone onderwijs, en twee leerlingen
vinden dat het van het onderwerp af
hangt. ‘Ik weet het niet. Als het over een
onderwerp gaat wat je niet leuk vindt,
moet je wel meedoen, want bijna alles
gaat over dat onderwerp. Bij de gewone
vakken zijn er allemaal verschillende

onderwerpen, dus dan is er altijd wel iets
bij dat je leuk vind. Maar ik vind Mens en
Machine wel leuk.’
Conclusie
De interviews maken duidelijk dat het
Amadeus de kernwaarden serieus neemt.
Een zeer groot deel van de leerlingen
vindt dat deze kernwaarden zowel in het
‘gewone’ onderwijs (dat op het Amadeus
zo gewoon niet is) als bij cgo worden
gerealiseerd. Van deze leerlingen vindt
een behoorlijk deel dat de kernwaarden
bij cgo nog meer worden gerealiseerd.
Wel wordt uit de citaten duidelijk dat de
vier kernwaarden in de ogen van leer
lingen vaak op hetzelfde neer komen.
Ze zouden terug te brengen zijn tot een
of twee kernwaarden. Leerlingen ervaren
dat zij, binnen kaders, zelf inhouden
mogen kiezen en dat ze vervolgens zelf
verantwoordelijk zijn voor de planning.
De kernwaarde ‘leerlingen worden gezien
en gehoord’ gaat voor hen meer over aan
dacht die leraren geven aan leerlingen.
Dat vrijwel alle leerlingen hier positief
over zijn, is opmerkelijk. Kennelijk slaagt
het Amadeus (in dit tweede leerjaar bij de
module Mens en Machine) erin om met
leerlingen goede relaties te leggen.

7.4 Leerlingen over positieve en
negatieve kanten van cgo
Naast interviews is elk Expeditiejaar een
internetvragenlijst rond allerlei aspecten
van motivatie afgenomen (Peetsma et al,
2005; 2009). Voor het Amadeus Lyceum
zijn twee nieuwe schalen toegevoegd die
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Tabel 7.2 Uitspraken in de schalen cgo-positief en cgo-negatief
+

Het is fijn dat we bij cgo creatief mogen zijn.

+

Het is fijn dat we bij cgo mogen kiezen wat we gaan doen.

+

Ik vind het fijn dat bij cgo meerdere vakken gecombineerd worden.

+

Aan cgo heb ik veel tijd besteed.

+

Door het combineren van vakken krijg je meer diepgang.

+

Cgo motiveert mij meer dan het gewone onderwijs.

-

Je eigen les invullen bij cgo is irritant.

-

Ik vind het fijn als alle leerlingen hetzelfde doen.

-

Ik vind dat leraren moeten zeggen wat wij voor cgo moeten doen.

-

Kiezen wat je gaat doen voor cgo is heel moeilijk.

-

Voor cgo heb ik vooral op het laatste moment gewerkt.

-

Leraren moeten ons helpen om te kiezen wat we gaan doen.

-

Als vakken gecombineerd worden, wordt alles heel onduidelijk

-

Het gewone onderwijs motiveert mij meer dan cgo.

bestaan uit positieve en negatieve uit
spraken rond cgo; leerlingen wordt
gevraagd aan te geven in hoeverre ze
het met die uitspraken eens zijn.

hogere gemiddelde score een positievere
mening over cgo weergeeft.

De gemiddelde scores op deze schalen
in de drie schooljaren staan in tabel 7.3.
De antwoordmogelijkheden waren 1
(helemaal niet mee eens) t/m 5 (helemaal
mee eens). Voor de duidelijkheid zijn echter
de negatieve uitspraken gehercodeerd,
zodat nu voor beide schalen geldt dat een

We zien dat de leerlingen door de jaren
heen steeds positiever worden over cgo.
Als we naar de itemscores kijken, worden
vooral het creatieve aspect, het keuze
aspect en de combinatie van meer vakken
positief gewaardeerd.
De scores op de negatieve uitspraken zijn
minder eenduidig. Vooral in het schooljaar
2008-2009 zijn meer leerlingen het eens

Tabel 7.3 Uitspraken over cgo door leerlingen (s.d. = standaarddeviatie)
Schalen

2007-08
N=215
Gemidd

s.d.

2008-09
N=116

2009-10
N=221

Gemidd. s.d.

Gemidd. s.d.

Positieve uitspraken over cgo

3,53

0,81

3,64

0,72

3,65

0,70

Negatieve uitspraken over cgo

2,84

0,67

2,88

0,52

3,01

0,62
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met de uitspraak dat de leerkrachten
moeten zeggen wat ze voor cgo moeten
doen en met de uitspraak dat zij het fijn
vinden als alle leerlingen hetzelfde doen.
Dat is in 2009-2010 weer anders. Ook
scores op de andere schalen waarin cgo
met het ‘gewone’ onderwijs wordt ver
geleken, laten zien dat er in 2008-2009
een dip is.
Een verklaring hiervoor is dat cgo nog niet
is uitgekristalliseerd. Er was in 2008-2009
veel onduidelijkheid bij leerlingen, vooral
over de grenzen van zelfsturing: wat
leerlingen zelf mogen en moeten doen, en
wat niet. In 2009-2010 lijkt voor leerlingen
meer duidelijkheid gerealiseerd te zijn.
Dat geldt ook voor de verschillende rollen
en verantwoordelijkheden van de
docenten.

7.5 Tot slot
Het Amadeus Lyceum probeert het voort
gezet onderwijs echt anders vorm en in
houd te geven, zodat leerlingen gemoti
veerd zijn en het beste uit zichzelf
proberen te halen. Dat gebeurt aan de
hand van een andere ruimtelijke indeling
met grote domeinen in plaats van klassen,
een andere dagindeling (geen lessen van
40 of 50 minuten) en vooral door een
vernieuwing van het curriculum. Groot
belang wordt gehecht aan het inzetten
en ontwikkelen van een breed scala van
talenten. In cultuurgebaseerd onderwijs
is dit heel zichtbaar in de grote rol die
kunst en cultuur in de thematische
modules spelen. We zagen dat leerlingen

de vakkenintegratie in de cgo-modules
vooral ervaren als iets waardoor je kunt
kiezen voor leerinhouden die bij je passen,
zodat je je daarin verder kunt ontwikke
len. Samenwerken is een (lastige)
vaardigheid die in de ogen van leerlingen
in cgo een belangrijke rol speelt; een
talent dat hier dus eveneens ontwikkeld
kan worden. Ook de kernwaarden doen
een appèl op het ontwikkelen van meer
dan uitsluitend cognitieve talenten.
Leerlingen herkennen vooral de mogelijk
heid om zelf te kiezen en het beroep op
het nemen van eigen verantwoordelijk
heid. Dit is echter niet exclusief voor cgo;
veel leerlingen vinden het ook kenmerkend
voor de rest van het onderwijs op het
Amadeus Lyceum.
In de loop van de drie Expeditiejaren is
op het Amadeus Lyceum gezocht naar
manieren om de vormgeving van cultuur
gebaseerd onderwijs goed te organiseren
en de kernwaarden hierin tot uitdrukking
te laten komen. Uit het onderzoek blijkt
dat dit steeds beter lukt, zeker bij de
module Mens en Machine.
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Deel III: talenten ontdekken

Meer zelfvertrouwen
en zelfreflectie voor
vmbo-leerlingen

		 71

Miriam Walraven

OSG Nieuw Zuid
Een nieuw pedagogisch-didactisch
concept heeft een positieve invloed op
het zelfbewustzijn, het zelfvertrouwen
en de zelfontplooiing van de leerlingen.
Voor een deel van de leerlingen hoort
opstromen naar een hoger niveau tot
de mogelijkheden.

8.1 Inleiding
‘We vinden het belangrijk dat onze leer
lingen zelfvertrouwen hebben, zodat ze
hun kansen benutten’, staat in het missieen visiedocument van OSG Nieuw Zuid.
Deze kleurrijke brede scholengemeen
schap in Rotterdam-Zuid heeft als missie
dat ‘leerlingen, kansrijk of kansarm,
schakelen naar een kansrijke toekomst
en daarmee een zelfstandige plaats in
de maatschappij veroveren’.
Een van de locaties, Putsebocht, heeft
hieraan de afgelopen drie jaar invulling
gegeven via Expeditie durven, delen,
doen. Op Putsebocht kunnen leerlingen
terecht voor de eerste twee leerjaren van
het vmbo (alle leerwegen), leerwegonder
steunend onderwijs en de internationale
schakelklas. In het kader van de Expeditie
heeft Putsebocht een mediaklas en een
masterklas in het leven geroepen. Alle
invullingen van talentontwikkeling spelen
daar een rol: presteren naar vermogen en
onderbenutting voorkomen, veelzijdige
talentontwikkeling (onder andere op
72
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mediagebied) en ontdekken wie je bent en
wat je kunt. Op dit laatste aspect zoomen
we in deze bijdrage in.

8.2 Expeditie op Nieuw Zuid
De basis van de Expeditie op Putsebocht
was de ontwikkeling van een nieuw
pedagogisch-didactisch concept onder
het motto: ‘De leerling staat centraal en
de docent maakt het verschil’. De kern
begrippen zijn oriënteren, exploreren,
evalueren en reflecteren. Nieuw Zuid
heeft dit in de schooljaren 2007-2010
vormgegeven door in leerjaar 1 en 2 een
mediaklas aan te bieden en in leerjaar 2
een masterklas.
In de mediaklas volgen de leerlingen de
reguliere vakken van de basisvorming,
maar ze gebruiken daarbij veel multimedia
(video, film, powerpoint, photoshop).
Het doel is dat leerlingen zich in een
uitdagende leeromgeving optimaal
ontwikkelen; zowel in het cognitieve
domein als op het gebied van media
vaardigheden in brede zin. De leerlingen
werken aan projecten met opdrachten
waarin verschillende schoolvakken aan
bod komen. Op school doen ze dat vaak
(zelfstandig of in groepjes) in de media
tuin. Ook leggen ze een portfolio aan
waarin ze hun vorderingen en werk
stukken bijhouden. Regelmatig maken ze
presentaties met multimedia. Daarnaast
gaan de leerlingen uit de mediaklas 1 aan
het begin van het jaar een aantal weken
voor lessen naar de Rotterdamse Willem
de Kooning Kunstacademie. Ze krijgen

daar alle basisvaardigheden aangeleerd
die ze nodig hebben om multimedia goed
te gebruiken.
De masterklas wordt aangeboden aan
leerlingen die doorstromen van het eerste
leerjaar naar het tweede leerjaar vmbo en
leerlingen die uit de internationale
schakelklas komen. Het doel is leerlingen
met meer potentie onderwijs te bieden
dat hen stimuleert meer uit zichzelf te
halen. De ambitie is dat leerlingen hier
door in de derde klas op een hoger niveau
instromen dan het advies van hun vorige
school. Leerlingen kunnen ‘solliciteren’
naar een plek in de masterklas en worden
geselecteerd op basis van hun motivatie
en capaciteiten. In de masterklas krijgen
de leerlingen extra uren Nederlands,
wiskunde en Engels. Net als in de media
klassen is er veel aandacht voor werken
aan het portfolio.
8.2.1 Portfolio
Werken met portfolio’s is een belangrijk
middel voor meer zelfvertrouwen en zelf
bewustzijn. Leerlingen ontwikkelen zelf
vertrouwen doordat ze ontdekken wat ze
kunnen – en dat is vaak meer en veel
zijdiger dan ze ooit van zichzelf hadden
gedacht.
Het portfolio is in het eerste Expeditiejaar
ingevoerd in de masterklas, later in de
mediaklassen en inmiddels over de hele
onderbouw. In het portfolio verzamelen
leerlingen informatie over hun cognitieve
prestaties, hun leervorderingen (zowel op

cognitief als mediagebied) en hun sociale
vaardigheden, zoals samenwerken en
voor je mening uitkomen. De leerlingen
reflecteren regelmatig op hun eigen
houding en gedrag en gaan daarover in
gesprek met medeleerlingen, docent en
mentor. Dit zijn de portfoliogesprekken.
De mentor ondersteunt de leerlingen in
hun ontwikkeling en probeert hen te
stimuleren goede resultaten te behalen
en na te denken over hun mogelijkheden.
Het werken met het portfolio is in de
Expeditie voorwerp van onderzoek
geweest. Zowel docenten als leerlingen
zijn erover geïnterviewd. Docenten geven
aan dat het portfolio voor leerlingen
belangrijk is bij het behalen van een hoger
niveau. De meeste ondervraagde docenten
(11 van de 14) vinden dat het werken met
portfolio’s een meerwaarde heeft: ‘Ze
leren er beter door reflecteren, nadenken
over zichzelf, waar ze staan en wat ze
willen bereiken.’
Veel leerlingen geven aan dat ze trots zijn
op hun portfolio en dat het laat zien wat
ze hebben geleerd. ‘Hier op school krijgen
we portfoliogesprekken met je mentor en
praat je over alles wat je hebt gedaan in
die periode. Dingen die zijn veranderd en
dingen die je nog wil veranderen.’ Een
leerling zegt door de portfoliogesprekken
te hebben leren nadenken over zichzelf.
‘Doordat ik portfoliogesprekken heb en
vaak over mezelf moet nadenken, weet ik
wat ik wel kan en waar ik goed in ben.’
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8.2.2 Zelfbewustzijn en ambitie
Andere instrumenten die op Nieuw Zuid
worden gebruikt om leerlingen te stimu
leren over hun mogelijkheden en ambities
na te denken, zijn de sollicitatiebrief en
het sollicitatiegesprek aan het einde van
de eerste klas. Leerlingen die graag in de
masterklas terecht willen komen, moeten
een sollicitatiebrief schrijven. Uit deze
brieven blijkt dat het ambitieniveau van
een groot deel van deze vmbo-leerlingen
hoog is; ze willen graag een zo hoog
mogelijk (opleidings)niveau halen. Op
basis van de brief, een gesprek en het
advies van de school worden leerlingen
geplaatst in de masterklas. Dat leerlingen
er veel voor over hebben om hogerop te
komen en te laten zien wat ze (denken te)
kunnen, blijkt wel uit de brieven: ‘Ik schrijf
deze brief omdat ik graag in de masterklas
wil worden aangenomen. Want ik heb een
mooi rapport en ik doe goed mijn best.
Ik vind het niveau wat ik nu doe wel een
beetje makkelijk, daarom wil ik graag een
hoger niveau gaan doen.’ Een ander: ‘Ik
wil de kans hebben om een hoger niveau
te behalen en om mijn doel te bereiken.’
En: ‘Als je er maar in gelooft, kan je alles
bereiken wat je wilt. Ook was Obama een
hele grote inspiratie voor mij, hij had een
droom en die is uitgekomen omdat hij
doorzette. Ik zal ook doorzetten om mijn
doel te bereiken.’ Of: ‘Ik wil een hoger
advies dan ik tot nu toe heb gekregen. Ik
weet gewoon van mezelf dat ik meer kan
bereiken en presteren. Naar de masterklas
gaan is de enige manier om mezelf te
bewijzen. Ik heb er alles voor over.’
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De sollicitatiebrief en het sollicitatie
gesprek zijn belangrijke stappen naar het
versterken van de zelfreflectie en doel
bepaling. Ook hebben ze eraan bijgedragen
dat de masterklas een positief imago
heeft: ‘als je hogerop wilt komen, dan
moet je zorgen dat je in de masterklas
komt’. De leerlingen uit de masterklas zijn
blij met hun klas: ‘Anderen zijn jaloers op
ons, want wij werken hard, hebben een
goed niveau en maken veel lol met elkaar.’
Vanwege het positieve effect van de
sollicitatiebrief op de zelfreflectie en de
motivatie van leerlingen, heeft de school
er vanaf het schooljaar 2010-2011 voor
gekozen alle tweede klassen (media-,
master- en sport-/cultuurprofiel) een
sollicitatiebrief te laten schrijven. Zo
wil zij bewerkstelligen dat het positieve
imago van de masterklas (‘laten zien wat
je kan’) uitstraalt naar andere klassen.
8.2.3 Learner reports
Veel leerlingen hebben in de mediaklas of
masterklas gemerkt dat ze meer dingen
kunnen dan gedacht. Ook vinden veel
leerlingen dat ze meer zelfvertrouwen
hebben gekregen. We kunnen dit afleiden
uit de learner reports die we in het onder
zoek hebben gebruikt (zie paragraaf 3.4,
pagina 31). We hebben gekozen voor een
half gesloten/half open variant, waarbij
leerlingen over vooraf opgestelde leer
zinnen kunnen aangeven of deze voor hen
kloppen. Daarnaast is steeds via een open
vraag om toelichting verzocht: ‘hoe heb
je dat gemerkt?’. Het learner report

Figuur 8.1 Uit het learner report
Ik heb gemerkt dat ik meer dingen kan
dan ik dacht (N=63)

Klopt
niet

Klopt een
beetje

Klopt

helemaal

Weet ik
niet

6%

30%

58%

6%

Dat werd me duidelijk toen / doordat / omdat …
‘het duidelijk werd bij wiskunde.’
‘ik goeie cijfers haal, en van te voren dacht ik niet dat ik het kon!!!’
‘ik kon vroeger bijvoorbeeld geen nee zeggen maar nu ben ik zelfverzekerd geworden!’
‘ik meerdere opdrachten kreeg en ze allemaal goed uitvoerde.’
‘want in het begin wist ik niet hoe je een presentatie moest houden met een smartbord, en hoe
je moeilijke vragen over het laatste nieuws moet opzoeken.’
‘toen ik Duitse les kreeg dacht ik dat ik niks kan en dat ik helemaal niks ga begrijpen, maar ik
leerde en begreep het dus gewoon wel! Eigenlijk vind ik Duits nu makkelijk.’
‘en nu heb ik gezien dat ik meer m’n best kan doen en leren dan dat ik dacht.’
‘ik heb geleerd hoe je goed moet presenteren, je houding, je uitspraken en hoe je moet beginnen
etc. ik heb ook ontdekt dat ik wel wat beter ben geworden met presenteren.’
‘ik dacht dat ik veel dingen niet kon, maar uiteindelijk wel.’

Figuur 8.2 Uit het learner report
Ik heb dit jaar meer zelfvertrouwen
gekregen (N=63)

Klopt
niet

Klopt een
beetje

Klopt
helemaal

Weet ik niet

6%

41%

45%

8%

Dat werd me duidelijk toen / doordat / omdat …
‘ik er met m’n mentor over ging praten en in kleine stapjes heb ik wel zelfvertrouwen gekregen.’
‘ik nu meer durf en meer kan.’
‘ik hogere cijfers ging halen.’
‘ik met mijn mentrix een gesprekje had en toen met mijn ouders en zij steunden mij en daarom
ben ik niet zo zenuwachtig meer.’
‘ik nu meer durf dan vorig jaar.’
‘ik leerde hoe je je rustig moest houden wanneer je iets presenteerde voor de klas, daardoor heb
ik veel zelfvertrouwen gekregen.’
‘ik niet zo goed vertrouwen in mezelf had vorig jaar, maar nu wel.’
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bevat onder meer leerzinnen over zelf
vertrouwen en ‘meer dingen kunnen dan
gedacht’. De tabellen op pagina 75 geven
weer wat de in totaal 63 leerlingen uit de
twee mediaklassen en de masterklas in
2009-2010 hebben geantwoord. Uit de
toelichtingen blijkt waarop de leerlingen
hun antwoorden baseren. We hebben een
selectie gegeven van de toelichtingen bij
de antwoordcategorieën ‘klopt een
beetje’ en ‘klopt helemaal’.

8.3 Tot slot
De Expeditie durven, delen, doen heeft
een belangrijke basis gelegd voor het
ontwikkelen van talenten bij vmboleerlingen in de onderbouw van Nieuw
Zuid. De ingeslagen weg heeft een
positieve invloed op het zelfbewustzijn,
het zelfvertrouwen en de zelfontplooiing
van de leerlingen. Voor een aantal leer
lingen betekent het een mogelijkheid om
te bewijzen wat ze in huis hebben. Zo is in
2010 eenderde deel van de leerlingen uit
de masterklas doorgestroomd naar een
hoger onderwijsniveau dan het school
advies dat ze bij aanvang kregen.
Ook de komende jaren wil de school zich
richten op talentontwikkeling en wil ze
alle leerlingen stimuleren hard te werken
voor een zo hoog mogelijk niveau. Ze
kunnen daarbij in het tweede leerjaar
kiezen voor een profiel dat aansluit bij
hun interesse: het mediaprofiel, het
sport- en cultuurprofiel en de masterklas.
‘In elk profiel behoort doorstroom naar
een hoger niveau dan het basisschool
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advies tot de mogelijkheden. Langs welke
weg dat gaat, is voor elke leerling anders’,
zo staat te lezen in informatie die is
uitgereikt aan ouders van toekomstige
leerlingen. Daarbij blijft het portfolio een
belangrijke rol spelen: leerlingen krijgen
daardoor inzicht in eigen kunnen, in hun
sterke kanten en verbeterpunten.
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Deel III: talenten ontdekken

Zelfontdekking
in keuzelessen

		 77

Guuske Ledoux, Yolande Emmelot,
Marianne Boogaard, Jaap Schuitema,
Gonny Schellings

Picasso Lyceum, Da Vinci College
en Willem Lodewijk Gymnasium
Drie scholen bieden hun leerlingen
keuzelessen aan om hen te helpen ont
dekken wat hun mogelijkheden en
talenten zijn. De leerlingen vinden
het vooral een leuke afwisseling;
docenten zien echter wel degelijk
leeropbrengsten.

leuk vinden. Ook in het gewone school
leven leren ze van alles over zichzelf, over
hun functioneren, kwaliteiten en relaties
met anderen. Scholen kunnen er echter
ook expliciete strategieën voor ontwik
kelen. Een zo’n strategie is het aanbieden
van veel verschillende leeractiviteiten.
Om achter je eigen talenten of zwakke
punten te komen, moet je immers veel
gebieden en mogelijkheden verkennen.
Je kunt een eventueel talent alleen ont
dekken door op dat gebied iets te gaan
proberen. Wie nooit toneel speelt, zal
nooit weten of hij daar misschien talent
voor heeft.

9.1 Inleiding
Een van de invullingen van talent
ontwikkeling die we onderscheiden, gaat
over zelfontdekking en zelfontplooiing.
Hoe kunnen scholen leerlingen helpen er
achter te komen wat ze kunnen, waar ze
goed en minder goed in zijn? Hoe kunnen
ze leerlingen tot zelfinzicht laten komen,
dat wil zeggen: inzicht in hun (on)mogelijk
heden, sterke en zwakke kanten? Zelf
ontdekking impliceert immers niet alleen
het ontdekken van je talenten, maar ook:
leren wat je niet goed kunt of niet leuk
vindt. Dit inzicht is nodig voor het maken
van bewuste keuzes, in en na het
onderwijs.
Er zijn natuurlijk vele manieren om zelf
ontdekking te bevorderen. Het gewone
curriculum biedt daarvoor al tal van
kansen. Leerlingen ontdekken min of
meer vanzelf in welke vakken ze sterk of
niet sterk zijn en welke ze meer en minder
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Nu liggen schoolprogramma’s behoorlijk
vast. Veel leren is verplichte kost, zeker in
het voortgezet onderwijs. Hetzelfde geldt
voor roosters en schoolorganisatie. Hoe
kun je leerlingen dan toch zoveel mogelijk
verschillende leeractiviteiten aanbieden,
zoveel mogelijk over zichzelf laten leren
en ontdekken? Verschillende scholen uit
de Expeditie hebben het gezocht in het
aanbieden van keuzelessen. Dat zijn
extra lessen, naast het gewone school
programma. Ze gaan over onderwerpen
die de horizon van leerlingen kunnen
verruimen of die juist kunnen zorgen
voor verdieping, door meer of andere
activiteiten op een bepaald domein dan
mogelijk is in de gewone lessen.
Hoe bruikbaar is deze strategie? Zijn
keuzelessen een goede manier om leer
lingen veel soorten ervaringen aan te
bieden, en leidt dat dan ook tot zelf

ontdekking en zelfinzicht? Wat voor soort
organisatie is daarvoor nodig? En hoe
verhouden ‘ontdekken’ en ‘ontwikkelen’
van talent zich in deze lessen? Op deze
vragen gaan we hier in op basis van de
ervaringen van drie Expeditiescholen.
Op alle drie de scholen is gedurende de
Expeditie onderzocht wat leerlingen
vinden en leren van de keuzelessen.

9.2 Drie scholen
9.2.1 Picasso Lyceum
Het Picasso Lyceum is een school voor
vwo, havo en vmbo-t in Zoetermeer. De
school werkt op verschillende manieren
aan talentontwikkeling: door het onder
wijs te organiseren in leergebieden,
door projectonderwijs, door coachings
gesprekken met leerlingen te voeren, door
extra aanbod voor begaafde leerlingen en
door de zogenaamde TOP-klassen.
TOP staat op Picasso voor Talent
Ontwikkelen tot Prestaties. De TOPklassen worden aangeboden in de onder
bouw. De belangstelling bij de leerlingen
is groot. In het eerste leerjaar doet
ongeveer de helft van de leerlingen aan
een TOP-klas mee; in de leerjaren 2 en 3
neemt dat aandeel wat af.
Er zijn vier typen TOP-klassen: Cultuur,
Sport, ICT en Science. Scienceklassen zijn
er alleen voor havo/vwo en vmbo-t
samen, de andere klassen zowel voor
havo/vwo als vmbo-t. De TOP-klas vindt
één keer per week plaats, aansluitend aan

de schooltijd. Deelname is facultatief en
ouders moeten ervoor betalen. Wel zijn
het reguliere docenten die de lessen
geven, al worden voor specifieke modules
soms mensen van buiten ingehuurd.
Het uitgangspunt is dat leerlingen een
jaar lang aan één TOP-klas deelnemen.
In het tweede en derde jaar kunnen ze
dan een ander type kiezen of doorgaan
met hetzelfde type. Binnen elke TOP-klas
komen verschillende onderwerpen aan
bod. Zo worden binnen de TOP-klassen
Sport verschillende sporten aangeboden.
Binnen Cultuur wordt een deel van het
jaar gereserveerd voor podiumkunsten
(dans, bijvoorbeeld) en een deel voor
werken aan beeldende vorming in het
atelier. Binnen ICT en Science staan
zelf ontwikkelen (bijvoorbeeld een eigen
game) en zelf onderzoeken centraal.
Er wordt toegewerkt naar een specifieke
prestatie: bijvoorbeeld een voorstelling
geven of meedoen aan een landelijke
wedstrijd.
De doelen van de TOP-klassen zijn:
interesse en affiniteit met de aangeboden
vakonderdelen vergroten, talent ontdek
ken, leerlingen de kans geven zich verder
te ontwikkelen in vakken die hen aan
spreken, bevorderen van een onder
zoekende houding, leren doorzetten en
problemen oplossen.
9.2.2 Da Vinci College
Het Da Vinci College in Leiden neemt met
zijn afdelingen havo/vwo en vmbo-t deel
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aan de Expeditie. De ambitie is leerlingen
meer bewust te maken van hun talenten
en van wat zij daarmee kunnen bereiken.
Om de vernieuwingen binnen het Da Vinci
College een kader te geven, is het concept
van de Transparante School ontwikkeld:
een school die open in de samenleving
staat. Belangrijke uitgangspunten zijn
dat leerlingen leren in een betekenisvolle
context en in leernetwerken met de
directe omgeving en de maatschappij.
Daartoe wordt geprobeerd muren af te
breken: de muren naar de buitenwereld en
muren binnen de school. Door samen
werking over leerjaren en niveaus heen
wil de school een sfeer van verbondenheid
en gezamenlijke verantwoordelijkheid
creëren.
De Transparante School wordt
gerealiseerd in deelprojecten. Het gaat
om activiteiten waarbij op een of andere
manier samenwerking plaatsvindt met
instanties of personen buiten de school,
de afdeling of de jaarlaag. Voorbeelden
zijn het project ‘peersupport’ (leerlingen
uit hogere klassen ondersteunen leer
lingen uit lagere klassen), het project
‘LOL’ (leerlingen van het Da Vinci College
gaan lesgeven op een basisschool), het
project ‘uitwisseling met Marokko’
(leerlingen van het Da Vinci College
communiceren met Marokkaanse leer
lingen via e-mail), het project ‘virtueel
museum’ (leerlingen creëren een eigen
virtuele museale omgeving en ontwerpen
de hierbinnen te plaatsen kunst) en Toptrajecten. Dat zijn extra lessen waarvoor
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leerlingen in onder- en bovenbouw naar
gelang hun interesse kunnen kiezen. Ze
gaan over onderwerpen die niet tot het
gewone curriculum behoren en worden
grotendeels gegeven door ouders van
Da Vinci-leerlingen. Dit is een van de
manieren om de buitenwereld de school
in te halen. De variatie is groot: van
speksteen bewerken tot websites
bouwen, en van overleven in de natuur
tot Chinees leren. Het gaat om korte
trajecten van tien lessen op het gebied
van doeactiviteiten, denksport en taal.
Het voornaamste doel is leerlingen hun
horizon te laten verbreden en hen te laten
ontdekken waar hun interesses en
kwaliteiten liggen. Ook op het Da Vinci
College is de belangstelling voor de Toptrajecten in het eerste leerjaar hoog (zo’n
65% van de leerlingen doet mee) en daalt
die in de hogere leerjaren percentage
enigszins.
9.2.3 Willem Lodewijk Gymnasium
Het Willem Lodewijk Gymnasium in
Groningen is een kleine, categorale school
die naar haar aard (gymnasium) veel
‘toptalent’ in huis heeft en ernaar streeft
daar ook het maximale uit te halen. Net
als de beide andere scholen hanteert het
Willem Lodewijk daarvoor verschillende
strategieën: waar mogelijk zorgen voor
afwisseling, differentiatie en verdiepend
leren binnen de lessen, het aanbieden van
een ‘plusprogramma’ met een breed
pakket aan keuzeactiviteiten, ruime
mogelijkheden om extra vakken te kiezen

in de bovenbouw, projecten en excursies,
deelname aan Olympiades, enzovoort.
Een van de activiteiten die de school dank
zij de Expeditie verder heeft kunnen uit
bouwen, is een keuzeprogramma voor de
onderbouwleerlingen. Dat dit er kwam,
had een vrij praktische reden: de school
voldeed niet aan de urennorm en moest
extra lesuren aanbieden. De school
besloot daarmee dan meteen iets uit
dagends te gaan doen: nieuwe leer
activiteiten bieden die verrijkend en
verdiepend moesten zijn en bovendien
leuk om te doen, dus motiverend.
Gedurende de Expeditie heeft het Willem
Lodewijk deze uren steeds verder door
dacht en ingevuld, zowel organisatorisch
als inhoudelijk. De verantwoordelijke
organisator op de school verwoordt dat
als volgt: ‘Van KeuzeWerkTijd-uren naar
PLUS-uren naar Verbredings-Verdiepingsuren is het proces dat we doorlopen
hebben bij ons op school de afgelopen
drie jaar. Dit lijken alleen maar naams
veranderingen, maar er zit veel meer
achter. Een naam zegt iets over wat je
aanbiedt, het moet de lading dekken en
uitstralen wat je ermee wilt. In het kort
zou je kunnen zeggen dat we de weg
hebben doorlopen van keuze (kwt) naar
iets extra’s (plus) naar een combinatie
van extra (verbreding) en inhoud
(verdieping).’
Tegenwoordig heten deze uren dus
Verbredings-Verdiepingsuren (VV-uren).
Ze zijn verplicht voor alle leerlingen in de

leerjaren 1 en 2. Leerlingen kunnen kiezen
uit verschillende soorten lessen, bijvoor
beeld Russisch, CSI (misdaadonderzoek),
Groninger kerken, gedichten schrijven,
debatteren en hiphop. De lessen om
vatten twee lesuren per week en zijn
ingedeeld in drie blokken. In elk blok
volgen leerlingen een VV-cursus naar
keuze. Bij overintekening worden ze
ingedeeld bij hun tweede of derde keuze.
De docenten komen overwegend van het
Willem Lodewijk Gymnasium, maar soms
ook van buiten.

9.3 Leerlingen over keuzelessen
De drie scholen hebben veel gemeen
schappelijk wat betreft de doelen en de
invulling van hun keuzelessen. Overal
kiest de leerling naar eigen interesse,
bieden de leeractiviteiten iets anders/
extra’s naast het gewone curriculum, en
moeten leerlingen er iets van leren over
hun eigen voorkeuren en talenten.
Verschillen zijn er echter ook. De keuze
lessen op Da Vinci en het WLG zijn korter
en meer oriënterend van aard, vergeleken
met de TOP-klassen van het Picasso die
een heel schooljaar duren. Bij Picasso
kunnen leerlingen meer de diepte ingaan
van een vak of leerdomein waarvoor ze
speciale interesse hebben; bovendien
werken ze toe naar een afsluitende
‘prestatie’. Op de andere scholen is dat
niet het geval, maar is het aanbod breder
waardoor de leerlingen aan meer dingen
kunnen ‘snuffelen’. Verder is deelname op
het WLG verplicht, anders dan bij Da Vinci
en Picasso.
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Op alle drie de scholen is gedurende de
Expeditie onderzocht wat leerlingen
vinden en leren van de keuzelessen. Op
het Picasso Lyceum zijn daarvoor groeps
interviews gehouden met leerlingen die
de TOP-klassen hebben gevolgd en is in
mentorgesprekken in onderbouwklassen
nagegaan wat de motieven zijn van leer
lingen die niet aan een TOP-klas hebben
deelgenomen. Op het Da Vinci College
hebben leerlingen learner reports ingevuld
met open vragen over wat ze van de TOPtrajecten hebben geleerd. Verder zijn ook
hier leerlingen geïnterviewd. Op het WLG
hebben alle leerlingen uit de leerjaren 1
en 2 vragenlijsten ingevuld met zowel
gesloten als open vragen over hun waar
dering van de lessen en hun leer
ervaringen.
9.3.1 Waardering
Uit de interviews en de learner reports
komt over het algemeen hetzelfde beeld.
Veel leerlingen zien de keuzelessen vooral
als iets anders dan ‘gewoon school’.
Lessen die de leerlingen als het meest
afwijkend van de schoolse vakken ervaren,
zijn soms erg populair. Ze brengen af
wisseling en de leerlingen vinden de
lessen leuk om te volgen. Ze waarderen
de vrije keuze en het feit dat ze voor deze
uren geen huiswerk hoeven te maken.
Daarmee lijken de keuzelessen bij te
dragen aan de motivatie van leerlingen
voor school. Leerlingen doen uitspraken
als: ‘Het is wel leuk om ook wat anders te
doen dan leren en echt les te hebben.’
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‘Leuker dan een normale les.’ ‘Meestal is
het leuk, het voelt niet als school.’
Op Picasso en Da Vinci nemen leerlingen
op vrijwillige basis deel aan de TOPklassen en -trajecten. De leerlingen die er
niet voor kiezen, haken vooral af vanwege
de extra tijdsinvestering. Sommige leer
lingen zeggen hun tijd hard nodig te
hebben om goede resultaten te halen:
‘Ik heb ervoor gekozen om geen TOP-klas
te doen omdat het me al moeite kost om
alle lessen te volgen.’
Een tweede belangrijke reden is dat leer
lingen de voorkeur geven aan vrij zijn
boven extra lessen volgen. Op het Willem
Lodewijk, waar de VV-uren verplicht zijn
(ze werden in het schooljaar 2009-2010 op
dinsdagmiddag gegeven voor klas 1, en op
vrijdagmiddag, aan het einde van de
schoolweek, voor klas 2) is dat ook de
reden dat sommige leerlingen niet graag
deelnemen: ‘Ik vind sommige vakken wel
leuk, maar ik heb toch liever na het zesde
uur vrij, en ik snap het nut er niet echt
van.’ ‘Sommige delen zijn wel leuk, maar
ik vind het niet leuk dat we altijd pas na
het achtste uur vrij zijn. Als het slecht
weer is, ben ik soms pas om vijf uur thuis
en dan moet ik ook nog veel huiswerk
maken.’ ‘Saai en irritant op vrijdag
middag.’
Een derde reden is dat leerlingen het
aanbod niet altijd interessant vinden.
Ze doen bijvoorbeeld zelf al vergelijkbare
activiteiten buiten school (toneel, sport)

en hebben daarom op school geen
behoefte aan nog meer activiteiten in
die richting.
9.3.2 Leeropbrengst
Leerlingen blijken goed in staat aan te
geven of ze keuzelessen waarderen, maar
ze vinden het veel moeilijker om aan te
geven wat ze ervan leren. De doelen die
de school ermee heeft (horizon verbreden,
ontdekken wat je wel niet kunt of leuk
vindt, leren doorzetten en problemen
oplossen) komen zelden terug in hun uit
spraken. Op het Da Vinci College, waar
leerlingen learner reports invulden, gaven
ze voornamelijk aan vakspecifieke kennis
en vaardigheden te hebben geleerd (‘Ik
weet nu iets van Chinees’). Daarnaast
zeiden ze ook wel iets te hebben geleerd
over hun eigen capaciteiten en interesses.
Op het Willem Lodewijk Gymnasium
waren de resultaten soortgelijk; ook
daar vonden leerlingen dat ze vooral iets
hadden geleerd over het aangeboden vak.
Over het algemeen vinden leerlingen het
moeilijk om leeropbrengsten te zien en te
benoemen die de context van het specifieke
vak overstijgen. Een uitzondering bleek de
keuzecursus speksteen bewerken op het
Da Vinci College: daarvan gaven sommige
leerlingen aan dat ze ervan leerden
geduld te hebben (‘Een eigenschap
waar je veel aan hebt’).
Op het Picasso Lyceum konden evenmin
veel leerlingen aangeven wat ze in de
TOP-klas over zichzelf hadden geleerd.

Maar ook hier waren uitzonderingen. Een
leerlinge van de TOP-klas Sport vond dat
ze meer zelfvertrouwen had gekregen:
‘Als je bepaalde sporten toch blijkt te
kunnen, terwijl je dacht dat je het niet
kon.’ Ook de TOP-klas Cultuur en dan
vooral het onderdeel ‘podium’ lijkt bij
te dragen aan de ontwikkeling van zelf
vertrouwen. En voor een leerling die niet
gemakkelijk vrienden maakt, betekende
de TOP-klas: aansluiting vinden bij leer
lingen die dezelfde interesses hebben en
aardig zijn.
Een knelpunt dat zich vooral voordoet op
het Willem Lodewijk Gymnasium, is dat
niet iedereen kan worden ingedeeld bij
zijn eerste keuze. Dat maakt dat sommige
leerlingen bij bepaalde blokken minder
gemotiveerd zijn. ‘Ik vond het wel stom
dat ik bij dingen zat die niet echt hoog in
mijn lijstje stonden en nu zit ik alweer bij
iets dat heel laag op mijn lijstje stond.’
‘Het is wel leuk maar het ligt eraan waar
je wordt ingedeeld, want ik ben voor het
derde blok ingedeeld bij CSI, maar ik kan
helemaal niet tegen bloed en dat is wel
stom, maar nu zit ik gelukkig bij
Russisch!’ Overigens zijn leerlingen die
wel worden ingedeeld bij hun eerste
keuze, achteraf ook niet altijd tevreden:
dan valt het tegen. Daarnaast komt het
voor dat leerlingen die worden ingedeeld
bij een programma dat ze helemaal niet
zien zitten, achteraf erg enthousiast zijn
en er zelfs mee willen doorgaan
(bijvoorbeeld debatteren).
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9.4 Leraren over keuzelessen
Op het Picasso Lyceum zijn de TOPklassen ook geëvalueerd met de leraren
die de lessen verzorgen. Meer dan de
leerlingen rapporteren de leraren dat
leerlingen er vakoverstijgende dingen
leren: presenteren, zelfvertrouwen ont
wikkelen, sociale vaardigheden, samen
werken, werk plannen. De TOP-klassen
helpen de leerlingen volgens de docenten
ook om meer inzicht in zichzelf en hun
specifieke kwaliteiten te krijgen. Sommige
leerlingen ontdekken bijvoorbeeld dat ze
goed als coach of ‘projectleider’ kunnen
optreden, of dat ze ergens zo goed in zijn
dat ze daarin zelf anderen kunnen les
geven. Verder vinden leraren dat leer
lingen in de TOP-klassen hun creativiteit
ontwikkelen, zowel vakgebonden als
vakoverstijgend, en dat ze leren dat ze
iets kunnen, iets voor elkaar krijgen.
Daarnaast bevorderen de TOP-klassen het
plezier in schoolgaan, volgens sommige
docenten. ‘Je biedt een setting waarbij
iedereen zich prettig voelt. Dat werkt door
op je welbevinden en dus op de school in
het geheel.’

9.5 Tot slot
Hoe kun je in het onderwijs leerlingen
zoveel mogelijk verschillende leer
activiteiten aanbieden, zodat ze zoveel
mogelijk over zichzelf en over hun
talenten kunnen leren en ontdekken? Het
Picasso Lyceum, het Da Vinci College en
het Willem Lodewijk Gymnasium hebben
ervoor gekozen dat onder meer te doen
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via keuzelessen. Wat heeft het onderzoek
naar de ervaringen daarmee opgeleverd?
Een aantal pluspunten, maar ook wat
dilemma’s en overblijvende vragen.
Een pluspunt is dat veel leerlingen met
plezier naar deze lessen gaan en ze
beschouwen als een welkome afwisseling
op het gewone schoolleven. Hoe meer de
lessen afwijken van gewone lessen, hoe
meer de leerlingen het zien als een goede
aanvulling en als bevorderend voor hun
motivatie en plezier in school. Een plus
punt is ook dat ze de inhoud van de lessen
over het algemeen leerzaam vinden, dat
wil zeggen: interessant om meer van te
weten/mee kennis te maken. Veel minder
blijken ze echter in staat om te reflecteren:
levert mij dit zelfinzicht op, ontdek en
ontwikkel ik mijn talenten? Hun leraren
zien dit type leeropbrengsten echter wel
optreden. De vraag is dus of het erg is dat
leerlingen dat zelf (nog) niet zien. Wel
licht moet dat groeien met de tijd: naar
mate er meer leeractiviteiten geweest zijn
en leerlingen ouder worden, zullen ze
meer kunnen overzien en doorzien wat
hen dat oplevert. Maar wellicht moet
dat op school ook meer met leerlingen
geoefend worden. Jezelf de vraag stellen
wat je leert, hoe je leert, wat je kunt en
niet kunt, zou vaker expliciet aan de orde
kunnen komen, om te bevorderen dat
leerlingen daadwerkelijk zelfinzicht ont
wikkelen en dat kunnen benutten voor
het maken van bewuste keuzes.

Een lastige afweging is of het accent moet
liggen op ‘talent ontdekken’ of op ‘talent
ontwikkelen’. Picasso heeft aanvankelijk
gekozen voor dit laatste: leerlingen doen
een heel jaar mee aan een bepaalde TOPklas en kunnen zich dan ook echt verder
ontwikkelen in dat vak/op dat domein.
Maar die opzet biedt minder ruimte voor
brede talentontwikkeling, omdat de
leerling met minder verschillende leer
activiteiten in aanraking komt. Op het
Willem Lodewijk en op Da Vinci ligt het
accent juist op dat brede aanbod, dat
echter weer als nadeel heeft dat de
mogelijkheid tot verdieping gering is.
Over het (kunnen) combineren van beide
wensen moet nog verder nagedacht
worden. Een mogelijke oplossing ligt in
het model waarmee Picasso inmiddels
werkt: in het ene leerjaar een breed aan
bod, in het andere leerjaar de mogelijk
heid tot specialisatie.

Verder zal de relatie tussen de deelname
aan keuzelessen, de ontwikkeling van
nieuwe of specifieke ‘talenten’, de
motivatie voor school en mogelijk ook
de schoolprestaties in het algemeen
nog beter gelegd en binnen de scholen
besproken moeten worden. Sommige
leraren vinden het voldoende als de
keuzelessen leuk zijn voor leerlingen en
hebben daar verder geen hogere pretenties
mee. Anderen benadrukken dat die lessen
ook moeten bijdragen aan de ontwikkeling
van kennis, inzicht en vaardigheden bij
leerlingen. Verder expliciet maken welke
kennis, inzicht en vaardigheden, is nodig
om in de school te kunnen vaststellen of
de keuzeprogramma’s aan hun doel
beantwoorden.

Een andere kwestie is of keuzelessen
verplicht of vrijwillig moeten zijn. Vrij
willigheid lost het probleem op dat niet
alle leerlingen gemotiveerd zijn voor de
lessen. Het betekent echter ook dat een
deel van de leerlingen niet aan de
geboden verrijking toekomt en dat de
beoogde effecten dus niet bij alle leer
lingen bereikt worden. Als ‘talent
ontwikkelen via een breed activiteiten
aanbod’ een doel van de school is, past
vrijwillige deelname daar eigenlijk niet bij.
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Deel III: talenten ontdekken

T alent in de
Tweede Fase

		 87

Margot Oomens

!mpulse
De innovatieve leergemeenschap
!mpulse ontwikkelde in het kader van de
Expeditie haar Tweede Fase en stuitte
op een spanningsveld tussen idealen en
exameneisen.

10.1 Inleiding
!mpulse is een nieuwe school, gestart in
het schooljaar 2005-2006, die zich richt
op leerlingen met een advies theoretische
leerweg tot en met vwo. Bij de start van
de Expeditie had !mpulse ongeveer 240
leerlingen, verdeeld over de eerste drie
leerjaren. In het schooljaar 2009-2010,
het laatste jaar van de Expeditie, had
!mpulse bijna 300 leerlingen, verdeeld
over leerjaar 1 tot en met 5. De school is
opgezet en bedoeld als een innovatieve
leer- en leefgemeenschap. De onderwijs
visie van !mpulse is gebaseerd op drie
pijlers:
•
•
•

Ruimte en vrijheid in het eigen
leerproces
Community learning of samenwerkend
leren
Een rol spelen in de samenleving en de
samenleving gebruiken als bron bij het
onderwijs.

Expeditie durven, delen, doen heeft op
!mpulse de naam ‘Ontdekkingsreis naar
de ontwikkeling van talent’ gekregen.
De ontwikkeling en vormgeving van de
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Tweede Fase stond centraal. De grote
uitdaging was volgens directie en
docenten om dit te doen op ‘de !mpulsemanier’. Wat deze !mpulse-manier van
werken in de Tweede Fase precies
inhoudt, diende tijdens de Expeditie
verder uitgewerkt te worden. Met het
onderwijs in de Tweede Fase beoogt
!mpulse uiteraard dat leerlingen hun
diploma halen. Daarnaast heeft !mpulse
een aantal schoolspecifieke doelen op
leerlingniveau voor ogen:
•
•

•

Leerlingen leren in de Tweede Fase
van elkaar en van de samenleving.
Leerlingen in de Tweede Fase
regisseren hun eigen leerproces,
stellen eigen doelen en werken aan
de realisatie daarvan.
Leerlingen ontwikkelen zich in
competenties die relevant zijn voor
leren en werken in de moderne
samenleving.

In deze bijdrage beschrijven we het
ontwikkelingsproces van de Tweede Fase
op !mpulse tijdens de Expeditieperiode.
We beginnen met een korte beschrijving
van de werkwijze in de onderbouw. Ver
volgens bespreken we de plannen voor
en uitvoering van de Tweede Fase per
Expeditiejaar. We sluiten af met een blik
op de toekomst.

10.2 Onderbouw
Het schooljaar is onderverdeeld in vijf
periodes. Voor elke periode maken leer
lingen hun eigen individuele leerplan

(ILP). In het ILP beschrijft een leerling de
doelen die hij in de betreffende periode
wil bereiken. Deze doelen kunnen
betrekking hebben op de vakken die elke
school dient te verzorgen in de basis
vorming of op de algemene competenties
die op !mpulse centraal staan. Iedere
leerling heeft een vaste coach. Deze helpt
de leerlingen bij het schrijven van hun ILP
en volgt samen met hen de voortgang.
Leerlingen werken aan de realisatie van
hun doelen tijdens een of meer van de
onderwijsvormen die !mpulse kent in de
onderbouw: ‘vaklessen’, kring, setting en
community.
10.2.1 ‘Vaklessen’
De vakken uit de basisvorming zijn door
!mpulse ingedeeld in zes leergebieden:
Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij,
Moderne Vreemde Talen, Nederlands,
Science en Sport & Spel. De docenten van
elk leergebied hebben de verantwoorde
lijkheid om de basisstof aan te bieden die
alle leerlingen moeten beheersen. Dat kan
in de vorm van klassikale vaklessen, maar
ook op andere manieren, zoals in work
shops. Docenten krijgen veel ruimte om
het onderwijs naar eigen inzicht vorm te
geven.
10.2.2 Kring
Leerlingen die dezelfde coach hebben
(dit zijn er ongeveer 17), zitten bij elkaar in
een kring. Elke schooldag begint met een
kringbijeenkomst. Daarin is aandacht voor
onderwerpen als pesten en vriendschap,
maar ook voor praktische kwesties zoals

het opladen van laptops. Verder is er
ruimte voor leerlingen om elkaar om hulp
te vragen over lesstof of competenties.
Er is geen vaste agenda en zowel de leer
lingen als de coach kunnen onderwerpen
inbrengen.
10.2.3 Setting
De setting is het centrale onderdeel van
het onderwijs op !mpulse. Elke periode
werken leerlingen in kleine groepjes aan
een setting. Deze omvat zowel vak
inhouden als algemene competenties.
Leerlingen kiezen zelf hun onderwerp
en stellen zelf leerdoelen. Ze worden
gestimuleerd om bij de uitvoering van hun
setting gebruik te maken van expertise
buiten de school. Na afloop van een
setting evalueert elke leerling zelf of de
vooraf opgestelde leerdoelen behaald
zijn, geven medeleerlingen daar hun
mening over en geeft de docent zijn
oordeel. Ter verduidelijking geven we
hieronder een voorbeeld dat afkomstig
is uit de schoolgids van !mpulse.
Voorbeeld van een setting
Je doet je setting over het onderwerp
treinen. Je hebt onderzoek gedaan naar de
geschiedenis van de trein. Je bent bij de
NS geweest en je hebt een boek gelezen
over de techniek van de stoommachine.
Je hebt dan gewerkt aan de inhoud van:
• geschiedenis (Mens & Maatschappij)
• techniek (Science)
• Nederlands.
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Nu wil je dit op een originele manier
presenteren. Je maakt uitnodigingen in
de vorm van een treinkaartje. Je hebt een
ruimte tot je beschikking die je hebt
ingericht als een trein. Het publiek stapt
bij jou in de trein, de kaartjes worden
gecontroleerd, het fluitsignaal wordt
gegeven en je gaat op reis door de
geschiedenis van de trein. In de rol van
conducteur vertel jij je verhaal. De compe
tentie waaraan je werkt, is zelfstandig
heid. Dit laat je zien door zelf een afspraak
te maken bij de NS.
10.2.4 Community
!mpulse wil een leer- en werkgemeenschap
zijn waar zowel leerlingen als docenten
actief betrokken worden bij het reilen en
zeilen van de school. Om het gemeen
schapsgevoel te versterken, heeft de
school een aantal community’s ingesteld:
schoolkrant, schooljournaal, rechtbank,
leerlingenraad, onderhoud en milieu,
activiteitencommissie, studiocommissie
en ontvangstcommissie. Elke leerling
participeert in een van deze community’s
en waar nodig werken community’s
samen.

10.3 Ontwikkeling van de
Tweede Fase
Betrokkenen omschrijven de ontwikkeling
van de Tweede Fase op !mpulse als een
zoektocht waarin zij proberen een aantal,
deels lastig te verenigen, zaken tot hun
recht te laten komen:
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•
•
•

De drie pijlers van de onderwijsvisie
van !mpulse
Aansluiting op het onderwijs in de
onderbouw
Voorbereiding van leerlingen op het
centraal eindexamen.

In de loop van de Expeditie zijn de
ideeën over de Tweede Fase en de daad
werkelijke uitvoering ervan voortdurend
aan verandering onderhevig geweest. We
beschrijven de plannen en uitvoering per
Expeditiejaar.
10.3.1 Voorbereiding
In het eerste Expeditiejaar, het schooljaar
2007-2008, zaten op !mpulse nog geen
leerlingen in de Tweede Fase. Wel
begonnen directie en docenten dit jaar
met de voorbereiding en ontwikkeling van
de Tweede Fase. Hiervoor hebben zij het
ABCD-model ontwikkeld, dat bestaat uit
vier soorten onderwijsactiviteiten:
A. Verplicht algemeen deel (vakgericht)
B. Profielen: natuur- of maatschappij
stroom (thematisch modulair)
C. Profielwerkstuk/setting
D. Verbindende schoolcommunity’s.
Van A naar D hebben de leerlingen een
toenemende mate van vrijheid om zelf
keuzes te maken. De A-laag bestaat uit
vakkenclusters (basisvaardigheden) die
klassikaal worden aangeboden in vaste
groepen. De leerlingen hebben daarbij
een beperkte keuzevrijheid voor de werk
vormen en de planning. De A-laag bevat

vakken die voor alle leerlingen verplicht
zijn; er wordt daarbij een onderscheid
gemaakt tussen havo en vwo. De B-laag
wordt vormgegeven aan de hand van twee
stromen: natuur en maatschappij. In elke
stroom zijn twee profielen geclusterd. Het
onderwijs wordt vormgegeven aan de
hand van thematische modulen. In een
thema worden meerdere vakken gecombi
neerd. Per vak worden de examentermen
vastgesteld die de leerlingen na afronding
van de module behaald moeten hebben.
Vervolgens worden de leerinhouden
ontwikkeld. In de C-laag werken de
leerlingen aan een uitgebreid profiel
werkstuk, ook wel de meesterproef
genoemd. De D-laag is vergelijkbaar met
de community’s zoals die momenteel in
de onderbouw functioneren.
10.3.2 Start
In 2008-2009, het tweede Expeditiejaar,
zat het eerste cohort leerlingen van
!mpulse in het vierde leerjaar. De Tweede
Fase op !mpulse ging dus echt van start.
Het ABCD-model werd verder uitgewerkt:
naast het onderscheid in vier soorten
onderwijsactiviteiten werd een onder
scheid in vier ‘typen’ leerlingen toe
gevoegd. De leerlingen werden ingedeeld
naar leerstijl: van leerlingen die hun eigen
leerproces in hoge mate zelf kunnen
sturen en voornamelijk samenwerkend
leren in relevante contexten (het ene
uiterste), tot leerlingen die veel sturing
nodig hebben en voornamelijk individueel
leren met behulp van methodes en
boeken (het andere uiterste).

In de praktijk bleek er een spanningsveld
te zijn tussen de !mpulse-idealen en de
exameneisen. Uiteindelijk bestond het
onderwijsaanbod voor de bovenbouw
leerlingen nog hoofdzakelijk uit vaklessen
(A). De modules (B) en settingen (C)
namen een veel kleinere plaats in en de
community’s (D) leken grotendeels ver
dwenen. Verder waren de ontwikkelde
modules vooral vakgebonden en niet zo
vakoverstijgend en thematisch als oor
spronkelijk de bedoeling was. Tot slot
bleken er tussen onderwijsactiviteiten
grote verschillen te zijn wat betreft de
keuzevrijheid van leerlingen, de mate
van buitenschools leren, de manier van
lesgeven en de gebruikte onderwijsleer
middelen. Aan het ene uiterste waren er
lessen met een relatief traditioneel
verloop: leerlingen zaten in een klas
lokaal, er werd gewerkt met bestaande
methoden, leerlingen maakten
opdrachten en de docent gaf uitleg.
Aan het andere uiterste waren er
settingen waarbij leerlingen in groepjes
aan een zelfgekozen opdracht werkten,
daar via de computer of de mediatheek
materiaal voor zochten en waarbij de
docent rondliep voor eventuele vragen.
Kortom, van ‘heel weinig !mpulse’ tot
‘heel sterk !mpulse’.
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10.3.3 Tussenjaar
Wat betreft de ontwikkeling en uitvoering
van de Tweede Fase is het derde Expeditie
jaar te beschouwen als een tussenjaar.
Aanvankelijk was de werkwijze vergelijk
baar met die van het schooljaar daarvoor.
Om verschillende redenen vonden echter
aanpassingen plaats. Zo moesten alle
leerlingen uit de Tweede Fase halverwege
het schooljaar verhuizen naar een ander
gebouw van het bestuur, vanwege ruimte
gebrek op de locatie van !mpulse. De
leerlingen gingen hierdoor het ‘echte
!mpulse-gevoel’ missen. Verder was het
onderwijs in vergelijking met het voor
gaande jaar (nog) vakgerichter, als voor
bereiding op het examen. De leerlingen
hadden de mogelijkheid zich op te geven
voor vakken waarin ze extra les wilden.
De werkwijze in het derde Expeditiejaar
had een tijdelijk karakter; er werd tevens
gewerkt aan de voorbereiding van het
schooljaar 2010-2011.
10.3.4 Ontplooiing en talentontwikkeling
Een van de doelen die !mpulse voor ogen
had met de Tweede Fase, was dat leer
lingen zich ontwikkelen in competenties
die relevant zijn voor leren en werken in
de moderne samenleving. Volgens
!mpulse hoort daarbij dat leerlingen ont
dekken waar hun talenten liggen. Zoals
beschreven bleek het tijdens de Expeditie
periode lastig om de idealen van !mpulse
in de Tweede Fase te verwezenlijken.
Toch geven zowel leerlingen als docenten
in interviews unaniem aan dat leerlingen
92
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op !mpulse andere dingen leren dan op
veel andere scholen voor voortgezet
onderwijs. Volgens hen is er voor leer
lingen veel meer ruimte om te ontdekken
waar ze goed in zijn en ontwikkelen leer
lingen een breed scala aan algemene
vaardigheden en een sociale en respect
volle attitude. De onderbouw speelt hierin
wel een veel belangrijkere rol dan de
Tweede Fase. Dit komt volgens leerlingen
en docenten vooral doordat het verplichte
examen niet goed aansluit bij wat !mpulse
leerlingen extra wil bieden.
In aanvulling op de interviews hebben
leerlingen uit de Tweede Fase een vragen
lijst en een learner report ingevuld (zie
paragraaf 3.4, pagina 31) en docenten een
vragenlijst. De vraagstelling is daarbij niet
beperkt tot de Tweede Fase, maar had
betrekking op de gehele !mpulse-periode.
Een belangrijke uitkomst is dat zowel
docenten als leerlingen van mening zijn
dat leerlingen op !mpulse geleerd hebben
zichzelf te ontwikkelen. Zo schrijven leer
lingen: ‘Ik heb de vrijheid gekregen om
me te ontplooien tot de persoon die ik nu
ben’, ‘Door settingen/modulen te doen
leer je wat je wel en niet leuk vindt. Ook je
talenten en passies komen meer naar
voren’ en ‘Qua sociale vaardigheden heb
ik veel geleerd op !mpulse. Daar was ook
veel aandacht voor.’

10.4 Tot slot
Met het relatief kleine aantal leerlingen
in de Tweede Fase van !mpulse is het
onmogelijk geheel zelfstandig een vol
waardige bovenbouw met alle profielen
en voldoende keuzevakken te realiseren.
Daarom werkt de bovenbouw van !mpulse
vanaf het schooljaar 2010-2011 samen met
de bovenbouw van de Montessorilocatie
van het bestuur.
Het is een intensieve samenwerking: de
hele bovenbouw van !mpulse is verhuisd
naar de Montessorilocatie. Om het
!mpulse-gevoel te behouden, heeft
!mpulse daar wel fysiek een eigen plek.
Leerlingen van beide scholen krijgen
gezamenlijk vakonderwijs. De vak
docenten zijn grotendeels afkomstig van
Montessori en in beperkte mate van
!mpulse. De resterende tijd (ongeveer
20%) zal gebruikt worden voor !mpulseonderdelen, die ook door !mpulsedocenten worden begeleid. Behouden
blijven:
•

•

•

De samenwerking stelt !mpulse voor twee
grote uitdagingen: voorkomen dat er een
breuk ontstaat tussen de onder- en
bovenbouw en de essentiële uitgangs
punten van !mpulse in de bovenbouw
behouden. De toekomst zal leren hoe
!mpulse deze uitdagingen het hoofd weet
te bieden. In de Expeditieperiode heeft de
school geleerd dat het niet eenvoudig is
om een vergaand vernieuwingsconcept
overeind te houden tot aan het laatste
leerjaar. Examens werpen hun schaduw
vooruit en dat betekent dat een school
een soms moeilijk evenwicht moet zien te
vinden tussen de eigen pedagogische en
onderwijskundige doelen en de opdracht
te zorgen dat leerlingen hun diploma
halen. Ook voor andere scholen dan
!mpulse biedt dit stof tot overdenking.

Setting: een onderzoeksproject dat de
leerlingen individueel of samen met
andere leerlingen uitvoeren. De
settingen vormen een schooleigen
onderdeel van het profielwerkstuk.
Coaching: groepscoaching (voorheen
kring), individuele coaching en
portfoliogesprekken.
Community: wordt nog verder
uitgewerkt.
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Talentontwikkeling
herbezien –
opbrengsten van
de Expeditie

		 95

Monique Volman en Guuske Ledoux

11.1 Inleiding
Negen scholen gingen in 2007 op expeditie
met het doel op innovatieve wijze te
werken aan de talentontwikkeling van
hun leerlingen. Twee andere scholen
begonnen met een innovatie die bedoeld
was om leerlingen met meer plezier naar
school te laten gaan. Ook hun inspan
ningen blijken gezien te kunnen worden in
het licht van talentontwikkeling. Al deze
scholen kwamen in deze bundel aan bod.
In dit hoofdstuk stellen we de vraag wat
we – alles overziend – in de loop van de
Expeditie geleerd hebben over talent
ontwikkeling: wat het is, hoe je het kunt
stimuleren, en hoe je het kunt vaststellen
en meten.
Eerst gaan we in op de definiëring van
talent in de Expeditie. Welke betekenis
hebben scholen gegeven aan talent
ontwikkeling, en vinden we daarin de
gehanteerde driedeling terug? Daarna
gaan we na hoe er in het kader van de
Expeditie aan talentontwikkeling is
gewerkt. Welke aanpak hebben scholen
gevolgd, en heeft dat geresulteerd in
concrete producten of instrumenten die
ook voor andere scholen bruikbaar zijn?
Een deel van de producten die de
Expeditie heeft voortgebracht, zijn
instrumenten die beogen ‘talent’ of
‘talentontwikkeling’ te meten of in kaart
te brengen. Als talent(ontwikkeling)
ruimer wordt opgevat dan voortgang op
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het gebied van schoolse kennis en vaardig
heden, doemt namelijk al gauw de vraag
op hoe dit zichtbaar gemaakt kan worden.
Op bijna alle Expeditiescholen die in deze
bundel staan, is dit een onderdeel van de
zoektocht geweest, voor de school en
voor de onderzoekers. Ook hierop gaan
we nog afzonderlijk in. Tot slot staan we
stil bij de vraag wat het onderzoek heeft
bijgedragen aan het vormgeven van
manieren om aan talentontwikkeling te
werken en aan het zichtbaar maken van
de resultaten daarvan. Is het nuttig
geweest om onderzoek te verbinden aan
de innovaties op het gebied van talent
ontwikkeling?
Elke expeditie leidt tot ontdekkingen
en het in kaart brengen van onbekend
terrein. Tegelijkertijd brengt zo’n reis het
besef met zich mee dat er gebieden zijn
waar we niet zijn geweest, en vaak
ontstaat het verlangen om vaker en
verder te reizen. We sluiten dit hoofdstuk
daarom af met een aantal vragen waarop
nieuwe expedities antwoorden zullen
moeten vinden.

11.2 Invullingen van
talentontwikkeling
Dat scholen bezig zijn met talentontwik
keling lijkt vanzelfsprekend. Maar gezien
het perspectief dat vaak leidend is in het
onderwijs, impliceert het toch een omslag
in denken. Het betekent dat leraren en
leerlingen niet alleen bezig zijn met de
vraag hoe ze dit jaar het boek uitkrijgen of
hoe zoveel mogelijk leerlingen het eind

examen halen, maar met een fundamen
telere vraag: hoe kun je zorgen dat de
activiteiten van leerlingen en leraren op
school eraan bijdragen dat leerlingen zich
optimaal en zo breed mogelijk ontwik
kelen? Wat de scholen in deze bundel
gemeen hebben, is een gerichtheid op
de leerling en op het aanbieden van leer
activiteiten, binnen en buiten het
‘gewone’ onderwijs, die leerlingen verder
kunnen helpen bij het ontwikkelen van
hun kwaliteiten en hun zelfinzicht.
Zij hebben daarvoor verschillende
invalshoeken gekozen. Zelfvertrouwen
stimuleren, het beste halen uit leerlingen
met gedragsproblemen of leerlingen met
een academisch profiel, competenties
ontwikkelen die relevant zijn voor de
moderne samenleving... allemaal vormen
van talentontwikkeling die we in deze
bundel zijn tegengekomen.
We hadden verwacht daarbij de driedeling
terug te zullen vinden die we in de
inleiding hebben gepresenteerd: presteren
naar je vermogen, veelzijdige talent
ontwikkeling, je talent ontdekken. Globaal
is dat ook zo. Tegelijkertijd zien we dat
scholen zich niet netjes ‘houden aan’ zo’n
indeling. Om te beginnen blijken op veel
scholen de verschillende invullingen van
talentontwikkeling naast elkaar te
bestaan. Zij willen het beste uit leerlingen
halen (presteren naar vermogen) en méér
doen dan alleen cognitieve ontwikkeling
bevorderen (veelzijdige talentontwik
keling). Leerlingen laten ontdekken wat

ze kunnen en wat ze willen, blijkt zowel
voorwaarde voor als resultaat van een
optimale en veelzijdige talentontwik
keling. Verder bleek de betekenis van
talentontwikkeling in de drie delen van
deze bundel soms minder eenduidig of
anders dan we dachten. Zo zagen we
binnen één school ‘presteren naar
vermogen’ in de betekenis van: zo ver
mogelijk komen (streven naar opstromen),
maar ook: zorgen dat cognitief begaafde
leerlingen voldoende worden uitgedaagd
in heterogene groepen en tot diepgaand
leren komen. Veelzijdige talentontwik
keling werd wel behoorlijk eenduidig
ingevuld; de beschreven scholen streven
allemaal naar ‘meer dan cognitieve ont
wikkeling’. Dat ‘meer’ bestaat uit zaken
als leren samenwerken, zelfvertrouwen,
zelfsturing, maatschappelijke betrokken
heid. Het oude middenschoolideaal van
ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’
dat we hadden verwacht aan te treffen,
zien we veel minder. Het accent ligt
eerder op een brede ontwikkeling in de
zin van aandacht voor persoonsvorming en
sociale doelen.
De driedeling die we hebben gebruikt
in deze bundel is dus niet zaligmakend,
maar wel een handige kapstok die helpt
spraakverwarring te voorkomen in
gesprekken over talentontwikkeling.
Bovendien helpt deze driedeling om de
automatische associatie tussen ‘talent’
en ‘hoogbegaafdheid’ te nuanceren.
Talentontwikkeling is op het Johan de
Witt, op Nieuw Zuid en op Sint Ursula
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even belangrijk als op het Willem
Lodewijk Gymnasium.

11.3 Werken aan talentontwikkeling
De scholen die deelnamen aan de
Expeditie, hebben op uiteenlopende
manieren gewerkt aan talentontwikkeling.
Een van die manieren was te proberen vat
te krijgen op de mogelijkheden van leer
lingen (de leerbiografie, Johan de Witt)
of leerlingen over zichzelf en hun ambities
te laten nadenken (het portfolio en de
sollicitatiebrief, Nieuw Zuid). Andere
scholen organiseerden een speciaal
project gericht op talentontwikkeling
(Corlaer), of keuzelessen waarin leer
lingen hun talenten kunnen verkennen
of verdiepen (Picasso, Da Vinci en Willem
Lodewijk). Tot slot heeft een aantal
scholen geprobeerd in het kader van
de Expeditie gestalte te geven aan een
compleet schoolconcept, dat (onder
andere) de talentontwikkeling van
leerlingen beoogt (IJburg, Amadeus,
!mpulse).
Welke inzichten hebben deze activiteiten
nu opgeleverd waaraan ook andere
scholen iets kunnen hebben? Wat de
Expeditie vooral heeft laten zien, is dat
veel van wat de scholen wilden bereiken,
onder bepaalde voorwaarden inderdaad
mogelijk is. Bijvoorbeeld: sommige leer
lingen met een cluster 4-indicatie kúnnen
een vmbo-diploma halen. Dat vraagt wel
om een stapsgewijze instroom in het
vmbo, zorgvuldig monitoring van dat
proces, en werken aan de competenties
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van de vmbo-docenten die met deze
leerlingen te maken krijgen (Sint Ursula).
Een ander voorbeeld: het lukt om een deel
van de leerlingen te laten doorstromen
naar een hoger onderwijsniveau dan het
schooladvies waarmee ze het voortgezet
onderwijs binnenkomen, als je hen laat
nadenken over wat ze willen en kunnen
en hun ambitie honoreert (Nieuw Zuid) of
laat werken aan vakoverstijgende thema’s
waarin ze worden uitgedaagd de leerstof
diepgaand te verwerken (IJburg). Ook
blijken scholen in staat te zijn hun
leerlingen – in elk geval in de beleving van
leerlingen en hun leraren - meer mee te
geven dan uitsluitend cognitieve vaardig
heden. Leerlingen vertelden in learner
reports, vragenlijsten en interviews over
toegenomen zelfvertrouwen en samen
werkingsvaardigheden (Corlaer), over
beter communiceren, zelfstandig werken,
plannen en organiseren (Burgemeester
Harmsma) en over andere dingen leren
dan op veel andere scholen zoals een
sociale en respectvolle attitude (!mpulse).
Groter zelfinzicht en zelfvertrouwen van
leerlingen, ten slotte, lijken op de
Expeditiescholen de grootste gemene
deler als het gaat om effecten van de
innovaties. Op bijna alle scholen wordt
hiervan melding gemaakt, als effect met
een waarde op zichzelf én als voorwaarde
om te komen tot prestaties, niet-cognitieve
competenties, of een weloverwogen eigen
keuze.

De Expeditie heeft ook veel voorbeelden
opgeleverd van hoe scholen zulke
resultaten kunnen bereiken, variërend van
een project waarin leerlingen in teams
werken aan een maatschappelijk doel
(Corlaer), het inrichten van leerpleinen
(Burgemeester Harmsma), de invoering
van themaleren (IJburg), tot een compleet
concept als cultuurgebaseerd onderwijs
(Amadeus). De activiteiten van scholen
die hebben gewerkt (en nog werken) aan
een volledig schoolconcept (IJburg,
Amadeus, !mpulse) zijn voor anderen
uiteraard niet zomaar over te nemen; wel
zijn het inspirerende voorbeelden van hoe
scholen aan talentontwikkeling kunnen
werken. Maar de Expeditie heeft ook
geresulteerd in een aantal concrete
producten, instrumenten en beschrijvingen
van procedures, waarmee veel andere
scholen hun voordeel kunnen doen. Zo is
de ‘leerbiografie’ een instrument dat het
mogelijk maakt zorgvuldige beslissingen
te nemen op basis van brede informatie
over het ‘vermogen’ van leerlingen (Johan
de Witt). Het ‘schakelprotocol’ beschrijft
hoe leerlingen met een cluster 4-indicatie
op een verantwoorde manier stap voor
stap kunnen instromen in het vmbo (Sint
Ursula). Het portfolio en de sollicitatie
brief zijn in deze bundel beschreven als
interessante instrumenten om leerlingen
over zichzelf en hun ambities te laten
nadenken en daar iets mee te doen
(Nieuw Zuid). De modellen voor keuze
lessen van Picasso, Da Vinci en Willem
Lodewijk zijn voor andere scholen
eveneens zonder meer toepasbaar.

11.4 Talentontwikkeling ‘meten’
Bij de start van de Expeditie hebben
onderzoekers en schoolleiders of project
leiders op alle scholen overlegd over de
vraag waarop het onderzoek zich zou
moeten richten. Dat was niet altijd
eenvoudig; het was een expeditietje op
zichzelf. In algemene termen was de
voornaamste onderzoeksvraag steeds:
hoe maken we zichtbaar wat op deze
school aan talentontwikkeling wordt
gedaan en hoe krijgen we inzicht in wat
dat bij leerlingen oplevert?
Voor dat laatste zijn allerlei soorten
onderzoeksinstrumenten ingezet. Vragen
lijsten met bestaande en nieuwe schalen,
learner reports, gegevens over cijfers en
loopbanen, interviews, analyse van speci
fieke cases. In veel gevallen is geprobeerd
zicht te krijgen op veranderingen in de
loop van de Expeditie via herhaalde
metingen (dezelfde instrumenten
meerdere jaren afnemen bij dezelfde
groep) en soms is geprobeerd na te gaan
of er meeropbrengst kon worden aan
getoond door ook een controlegroep in
het onderzoek te betrekken. Terugkijkend
kunnen we niet zeggen dat nu de ultieme
manier van het meten van talentontwik
keling is gevonden. De redenen daarvoor
zijn meervoudig.
Ten eerste was op veel scholen de
innovatie die in de Expeditie centraal
stond, verbonden met een langer lopend
proces van schoolontwikkeling. Scholen
hebben hun eigen, meer of minder
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vernieuwende concept en hebben de
kans van de Expeditie aangegrepen om
elementen daarvan door te ontwikkelen
en te versnellen. In zo’n traject is het
lastig om te denken in termen van nul- en
eindmetingen, om opbrengsten van inter
venties vast te stellen. De onderzoekers
zijn daarom op die scholen op zoek gegaan
naar het vaststellen van trends in een
lopende ontwikkeling of naar waarde
ringen van leerlingen van (delen van) een
vernieuwing. Op andere scholen was de
innovatie in het kader van de Expeditie
wel echt iets nieuws, zodat er een strakker
evaluatiedesign kon worden toegepast
(bijvoorbeeld Corlaer). Verschil in de aard
van de innovatie leidt dus tot verschillende
onderzoeksmethoden.
Ten tweede heeft elke methode om
opbrengsten van een innovatie vast te
stellen haar eigen pro’s en contra’s.
Vanwege het feit dat veel doelen van de
vernieuwingen betrekking hadden op
niet-cognitieve en moeilijk meetbare
aspecten van de ontwikkeling, is in
verschillende scholen gebruik gemaakt
van learner reports. Learner reports
kunnen open en gesloten worden toe
gepast, het zijn manieren om leerlingen
zelf te laten rapporteren over wat ze van
een bepaalde activiteit geleerd hebben.
Ze zijn ook geschikt om veranderingen in
kaart te brengen, hetzij door herhaalde
afname, hetzij door leerlingen te laten
terugkijken op een bepaalde periode en
zelf te laten aangeven wat ze inmiddels
meer of beter weten en kunnen dan
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voorheen. Ook kunnen ze diagnostisch
gebruikt worden, om na te gaan of leer
lingen van een bepaalde leeractiviteit of
een bepaald leeraanbod begrepen hebben
wat de bedoeling was, zodat met die
informatie weer kan worden door
ontwikkeld (zie het voorbeeld van IJburg).
Vooral de open vragen van learner reports
leverden echter minder op dan gehoopt.
Leerlingen blijken nog wel redelijk in staat
om aan te geven welke nieuwe vak- of
domeinkennis ze hebben verworven (‘ik
weet nu meer van de Romeinen’), maar
kunnen veel minder goed aangeven wat
ze over hun eigen vaardigheden of
persoon hebben geleerd. Naarmate
leerlingen ouder zijn en de leeractiviteit
intenser of langduriger is, lukt dat
overigens wel beter (zie de voorbeelden
van de Burgemeester Harmsma School
en Corlaer).
Leerlingen rechtstreeks vragen naar
wat ze geleerd hebben in een bepaalde
periode levert verder het risico van
vertekende of sociaal wenselijke
antwoorden op. Je zult immers niet zo
gauw zeggen dat je helemaal niets hebt
geleerd. De andere weg om veranderingen
te meten, namelijk herhaalde afname van
instrumenten (learner reports, vragen
lijsten, docentoordelen) heeft echter ook
nadelen. Leerlingen rapporteren over hun
eigen vaardigheden altijd in de context
van dat moment, en niet afgezet tegen
een eerdere periode. Dat levert nogal eens
nauwelijks waarneembare verschuivingen

op, waardoor het lijkt alsof leerlingen
niets geleerd hebben. Hetzelfde kan
optreden bij docentenoordelen.
Ten derde lukt het soms niet of niet
goed om rechtstreekse effecten van een
bepaalde vernieuwing te meten, omdat
die niet goed afgebakend kan worden,
nog volop in ontwikkeling is of omdat
geschikte meetinstrumenten niet voor
handen zijn. Wat in die situaties meestal
wel kan, is nagaan of de vernieuwing niet
ten koste gaat van wat in elk geval van
elke school verwacht mag worden, name
lijk dat leerlingen hun cognitieve potentie
waarmaken en hun diploma halen. Vooral
voor sterk vernieuwende scholen is het
essentieel om op deze wijze de ‘buiten
maten te bewaken’, zoals dat in het
voorbeeld van IJburg is genoemd.
Kortom, een recept voor het meten van
talentontwikkeling valt niet te geven.
Per situatie moet bepaald worden wat
daarvoor de beste mogelijkheid is. Het
mooie van de Expeditie was wel, dat het
mogelijk was om samen met scholen naar
die beste mogelijkheid te zoeken.

11.5 Nut van onderzoek op
vernieuwende scholen
Het ging in het onderzoek op de elf
scholen die in deze bundel staan, niet
uitsluitend om het vaststellen van
opbrengsten van talentontwikkeling van
leerlingen. De onderzoekers hebben nog
allerlei andere activiteiten uitgevoerd.
Zoals de vernieuwingen nauwkeurig

documenteren en daarmee vastleggen
wat ontwikkeld en bereikt is, wat betreft
nieuwe leerinhouden (bijvoorbeeld
Amadeus, IJburg), nieuwe procedures
(bijvoorbeeld Sint Ursula, Nieuw Zuid)
of nieuwe onderdelen van het curriculum
(bijvoorbeeld Picasso, Da Vinci, Willem
Lodewijk). Daarnaast zijn in sommige
gevallen instrumenten ontwikkeld die de
scholen blijvend kunnen gebruiken. Zo
benut de Johan de Witt Scholengemeen
schap de in het onderzoek ontwikkelde
leerlingenvragenlijst voor de leerbiografie
en overweegt het Picasso Lyceum om
vragen die voor het onderzoek in een
leerlingenvragenlijst zijn opgenomen over
‘het Picassoconcept’, te blijven herhalen
in de functie van kwaliteitsbewaking.
Moeilijker grijpbaar, maar niet minder
belangrijk is dat onderzoekers op de
scholen ook een kritische rol hebben
vervuld wat betreft het denken over
talentontwikkeling en de innovatie.
Begrippen verhelderen, een spiegel voor
houden, laten zien dat hooggestemde
idealen soms een weerbarstige werkelijk
heid ontmoeten, een cultuur van ‘willen
weten’ bevorderen, nuttige informatie en
literatuur aandragen – ook dit zijn alle
maal bijdragen geweest van onderzoekers
aan de innovaties in de scholen. De vraag
of het nuttig is geweest om onderzoek te
verbinden aan de innovaties, kan daarom
gerust met ja worden beantwoord. Ook
nuttig voor de onderzoekers overigens
– uit de periodieke besprekingen van
onderzoekers onderling is duidelijk

Op zoek naar talent

101

geworden dat ook zij van de Expeditie
veel hebben geleerd.

•

11.6 Tot slot
Het feit dat de scholen uit deze bundel
zijn uitgekozen om deel te nemen aan de
Expeditie, betekent dat ze destijds hun
talent voor talentontwikkeling goed over
het voetlicht hebben weten te brengen.
Nu de Expeditie is afgelopen, kunnen we
zeggen dat we iets meer weten over
talentontwikkeling van leerlingen, over
manieren om daaraan te werken en over
manieren om talentontwikkeling in beeld
te brengen. Al doende hebben de
betrokken scholen ook hun talent voor
talentontwikkeling verder ontwikkeld.
De ambitie van de Expeditie reikte echter
verder dan opbrengsten voor de betrok
ken leerlingen en scholen. Ook andere
scholen zouden moeten kunnen profiteren
van het werk dat de afgelopen drie jaar is
verzet. In deze bundel hebben we met dat
doel (een deel van) de resultaten van de
Expeditie beschreven. Met het toeganke
lijk maken van de opbrengsten van de
Expeditie hopen we bouwstenen te
leveren waarmee ook anderen - leraren,
schoolleiders, begeleiders en onder
zoekers – hun talent voor talentontwik
keling verder kunnen ontwikkelen.
Tegelijkertijd hebben we ook iets van de
moeilijke kanten en de dilemma’s van
werken aan talentontwikkeling kunnen
laten zien. Bijvoorbeeld:
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•
•

•

•

Talentontwikkeling is een complex
begrip, het fungeert al gauw als
paraplu voor van alles9 en het valt dus
niet mee om er (onderzoeksmatig)
greep op te krijgen.
Niet-cognitief talent is en blijft lastig
zichtbaar te maken.
Er zit een spanning tussen ruimte
geven aan veelzijdige talentontwik
keling en talent ontdekken enerzijds
en de eisen van het eindexamen
anderzijds.
Er zit eveneens een spanning tussen
talenten ontdekken (breed aanbod) en
talenten ontwikkelen (verdiepen),
want de totale hoeveelheid tijd is
beperkt.
Je kunt je energie niet in alle talenten
tegelijk stoppen. Als je accepteert dat
leerlingen een ‘ander’ talent hebben
dan cognitief presteren, stop je dan
met stimuleren van cognitief presteren
naar vermogen?

Het laatste woord over dit onderwerp is
dus nog lang niet gezegd. Maar wat de
bijdragen in deze bundel in elk geval laten
zien is dat, hoewel talenten misschien zijn
aangeboren, de ontwikkeling van talent
vraagt om een rijk leeraanbod, betrokken
docenten en een goede begeleiding.

9

Zie ook Sligte, H., Bulterman-Bos, J., & Huizinga, M.
(2009). Maatwerk voor latente talenten? Uitblinken op
alle niveaus. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
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Colofon
Over het Innovatieproject
Het Innovatieproject van
de VO-raad heeft de af
gelopen jaren gewerkt aan
kwaliteitsverbetering van
het voortgezet onderwijs
door scholen te faciliteren
en te ondersteunen bij
innovatietrajecten.
Innovaties met dit doel,
afkomstig van scholen
zelf, zijn wetenschappelijk
onderzocht en onder
bouwd.
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Over deze publicaties
Op zoek naar talent is een van de slot
publicaties van het Innovatieproject van
de VO-raad. Een project dat bij de start
een grote opdracht meekreeg: zoveel
mogelijk talenten van zoveel mogelijk
leerlingen ontdekken en tot ontwikkeling
brengen. Verreweg de meeste deel
nemende Expeditiescholen hebben zich
daarom op dit thema gericht.
In dit boekje staat het allemaal
beschreven: wat talentontwikkeling in
de praktijk kan betekenen, wat Expeditie
scholen ermee beogen, wat ze doen om
leerlingen die talenten te laten ontdekken
en ontwikkelen en wat dat oplevert.
Concrete producten – waaronder handige
manieren om talenten inzichtelijk te
maken – zijn te vinden in de publicatie
Op Expeditie. Een greep uit de producten
van Expeditie durven, delen, doen.
Dit is niet de enige publicatie over
talentontwikkeling. Beter innoveren met
kwaliteitszorg biedt nog meer inspiratie
en informatie. 50 projecten kregen de
kans om effecten van vernieuwingen
inzichtelijk te maken met instrumenten
die ook worden gebruikt voor kwaliteits
zorg. Bijna al deze projecten richten zich
op de een of andere manier op talenten
van leerlingen.
Wat Expeditie durven, delen, doen zo
bijzonder maakte, was de nauwe ver
binding tussen onderzoek en vernieuwing.
In dit boekje zijn de onderzoekers aan het

In deze reeks verschenen ook:
woord. In Scholen voorop is het de beurt
aan de school- en projectleiders. In eigen
woorden vertellen ze waaraan ze hebben
gewerkt, wat goed ging en wat niet, en
wat het project hen heeft gebracht.
De betrokkenheid van docenten bij het
onderzoek komt aan bod in ‘En, heb je
vandaag nog een goede vraag gesteld?’
Deze publicatie beschrijft ook – en
belangrijker nog – de effecten van
onderzoek voor de professionalisering
van docenten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vijf jaar innoveren
Scholen voorop
‘En, heb je vandaag nog een goede
vraag gesteld?’
Duurzaam vernieuwen
Het debat over onderwijskwaliteit
Op Expeditie
Kennisnetwerken
Beter innoveren met kwaliteitszorg
Is een innovatieve school een
productieve school?
Verder na Slash21
Durven, delen, doen en… doorgeven

In Duurzaam vernieuwen gaat het over
de inbedding van vernieuwingen in de
scholen en de rol van onderzoek daarbij.
Vervolgens beschrijft Het debat over
onderwijskwaliteit wat er tijdens de
Expeditie gebeurde in het publieke debat.
Want terwijl de scholen innoveerden,
stond de wereld om hen heen niet stil.
De publicatie laat zien hoe de Expeditie
scholen zijn omgegaan met het spannings
veld tussen werken aan innovaties en de
wisselende verwachtingen en eisen van
de buitenwereld.
De opbrengsten van alle deelprojecten
zijn kort samengevat in Vijf jaar inno
veren. Opbrengsten van het Innovatie
project.

Deze brochure is gedrukt op FSC papier, door een FSC-gecertificeerd bedrijf.
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie,
opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor
bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of
regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren
zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke
controleurs zien toe op naleving van de regels.

Op zoek naar talent
Talentontwikkeling op Expeditiescholen

‘Het is leuk, leerzaam en je ontwikkelt je talenten erdoor.’ Dat was de ervaring van
een leerling van het Corlaer College uit Nijkerk, een van in totaal elf scholen die in
het kader van Expeditie durven, delen, doen drie jaar lang werkten aan talent
ontwikkeling. Werken aan talent betekent een omslag in denken. Niet alleen bezig
zijn met de vraag hoe de leerlingen het boek uit krijgen en hoe zoveel mogelijk
leerlingen het eindexamen halen, maar met een meer fundamentele vraag: hoe
zorgen we dat leerlingen zich optimaal en zo breed mogelijk ontwikkelen?
De elf scholen in deze publicatie kozen hiervoor verschillende invalshoeken:
bijvoorbeeld zelfvertrouwen stimuleren, het beste halen uit leerlingen met
gedragsproblemen of leerlingen met een academisch profiel, of competenties
ontwikkelen die relevant zijn voor de moderne samenleving.
Met het werk dat de Expeditiescholen hebben verzet, kunnen andere scholen hun
voordeel doen. Deze publicatie bevat daarvoor de bouwstenen. Dilemma’s zijn er ook:
zo fungeert talentontwikkeling al snel als paraplubegrip, blijft niet-cognitief talent
lastig zichtbaar te maken en zit er een spanning tussen verbreden en verdiepen en
tussen ruimte geven aan talent en de eisen van het eindexamen. Het neemt niet weg
dat de Expeditiescholen hebben laten zien dat veel van wat zij wilden bereiken, onder
voorwaarden inderdaad mogelijk is. Er liggen nu concrete producten, instrumenten en
beschrijvingen van procedures waarmee andere scholen hun voordeel kunnen doen.

Guuske Ledoux,
Monique Volman

