
SlimFit

Dit experiment, het enige in het primair onderwijs en met de meeste scholen, 

is qua opzet gericht op het realiseren van een heel ander organisatieprincipe

voor het onderwijs: geen klassen meer, maar grote eenheden van 70-90 leer -

lingen waarin een gedifferentieerd team van leraren en assistenten met ieder

eigen taakverdelingen het onderwijs voor zijn rekening neemt. 

De invoering van het innovatieconcept heeft gevolgen voor het primaire onder-

wijsleerproces en voor de organisatie daarvan. Misschien de belangrijkste voor-

waarde was dat deelname aan SlimFit een verandering van mentale modellen

over onderwijs vraagt, zowel van de kant van het team als van andere belang-

hebbenden, met name ouders. Ook leerlingen moeten wennen aan veranderingen

in de manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt. 

In de gevoerde gesprekken met deelnemende scholen springen de volgende  

opbrengsten in het oog. 

Op het niveau van de leerkracht en teams:

• Leraren werken samen met andere leraren en ondersteuners (en met grotere

groepen leerlingen, vaak in grotere ruimten), leraren begeleiden en sturen

onderwijsassistenten aan, leraren hebben een meer coachende rol in het leer-

proces, er ontstaat vakspecialisatie en functiedifferentiatie, er wordt meer

gebruik gemaakt van ict. Om deze rollen te kunnen uitoefenen was verdere

professionalisering wenselijk, waarin ook voorzien werd. 

• Lesgeven aan grotere groepen is een taak van meer onderwijsgevenden

samen, leraren, onderwijsondersteuners, klassenassistenten. Door daarmee te

experimenteren hebben de scholen daarvoor, binnen de randvoorwaarden,
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bruikbare vormen ontwikkeld en worden deze rollen en functies en de onder-

linge verhouding ertussen vastgelegd. 

• De scholen zien SlimFit als een manier om een school vorm te geven die meer

te bieden heeft dan taal en rekenen alleen. Zo’n school veronderstelt een

professionelere organisatie. Die is zich aan het ontwikkelen als gevolg van ge-

richte scholing, maar ook door meer leren van elkaar als gevolg van intensie-

vere samenwerking. Daarnaast zien de betrokkenen meer plezier ontstaan uit

samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid, bij onderwijsgevenden,

maar ook breder dan voorzien, bij ouders en leerlingen.

Op het niveau van de leerlingen onderscheiden de deelnemers 

verschillende manieren waarop het veranderconcept SlimFit doorwerkt:

• Ten eerste is het mogelijk leerlingen meer maatwerk te bieden, betere uitleg

en meer adequate aandacht. 

• Ten tweede is het mogelijk om met verschillende groeperingsvormen te wer-

ken in één ruimte waardoor leerlingen ook meer van en met elkaar leren in

groepjes.

• Ten derde ervaren leerlingen meer autonomie en worden meer eigenaar van

hun eigen leerproces. Dit komt doordat ze minder afhankelijk zijn van een

vaste leerkracht, ze kennen ook andere onderwijsgevenden en kunnen hen om

hulp vragen. 

• Verder kunnen leerlingen medeleerlingen om hulp vragen en op sommige

scholen werken leerlingen ook in vaklokalen waar allerlei hulpbronnen 

beschikbaar zijn. 

• Leerlingen worden gemotiveerder en enthousiaster en voelen zich trots op

hun vorderingen.

• Ondanks dat leerlingen vaak in grotere ruimten met meer leerlingen werken,

is er geen sprake van onrust, omdat leerlingen goed weten wat er van ze

wordt verwacht. Ze worden zelfstandiger, voelen zich meer verantwoordelijk

voor hun leerproces en weten hoe ze zelf antwoord op hun vragen kunnen 

vinden. Daardoor kunnen ze verder met het leren. Ook zouden leerlingen min-

der onrust hebben omdat ze in de loop van de ochtend verschillende keren ‘in

de benen’ mogen/moeten om van de ene naar de andere werkruimte te gaan. 

• Tot slot is een belangrijke uitkomst voor leerlingen dat ze andere dingen

leren, samenwerken, ICT gebruiken, presenteren, en metacognitieve vaardig-

heden, bijvoorbeeld leren te leren, leren nadenken over hun leerproces. 



Deelname aan SlimFit verandert de school als geheel: 

• Men ervaart een cultuuromslag, de deuren staan open, leraren lopen bij 

elkaar binnen. Leraren geven elkaar gemakkelijker feedback en vragen daar

ook om, werken in mini-teams en gebruiken elkaar als klankbord. Er ontstaat

een professioneler cultuur, en de professionaliteit van het team groeit. 

• Door het letterlijk doorbreken van muren tussen de klassen, die er ooit

waren, lijkt het ook of men niet meer terug kan naar de traditionele situaties

binnen het leerstofjaarklassensysteem. 

De scholen hebben verschillende interventies gepleegd om tot deze 

resultaten te komen:

• De meeste scholen hebben voor een pragmatische insteek gekozen. Dat bete-

kent dat men vooral leert door te doen, door in te spelen op wat zich voor-

doet, goed te kijken wat werkt en wat niet, en het proces te monitoren. 

• Qua voorwaarden voor het succesvol invoeren van de vernieuwing is vooral

(het creëren van) draagvlak belangrijk, niet alleen bij de leraren en onder-

steuners die de vernieuwing in de praktijk brengen, maar ook bij ouders en 

bij de leerlingen. 

• Verder is eigenaarschap aan de kant van de leraren belangrijk, hetgeen ver-

sterkt wordt door leraren aan te spreken op hun professionaliteit, vertrouwen

te geven en de verantwoordelijkheid voor vormgeving en uitvoering zoveel

mogelijk bij hen te leggen. Daarbij is ondersteuning van de schoolleiding on-

ontbeerlijk, vooral met het oog op noodzakelijke professionalisering voor de

nieuwe rollen die leraren moesten gaan vervullen, als vakspecialist, als bege-

leiders van onderwijsondersteuners, als coach van de leerlingen, als teamlid,

partners in een gezamenlijk leerproces. 

Op een aantal scholen is het invoeringsproces niet zo soepel verlopen. 

Dit wordt geweten aan bijvoorbeeld:

• onvoldoende leiderschap, 

• het ontbreken van draagvlak, 

• de grotere tijdsbesteding van de ontwikkeling en invoering,

• een intensiever proces dan voorzien, 

• tussentijds vertrek van medewerkers die een voortrekkersrol vervulden,

• personele wisselingen in het algemeen. 
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Scholen kunnen leerlingen 

meer maatwerk bieden, betere uitleg geven 

en meer adequate aandacht schenken. 




