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1 Inleiding 
Welke vernieuwingen voert !mpulse uit en hoe hebben we de voortgang daarvan in beeld 

gebracht? 

 

In de periode 2007-2010 vindt binnen het VO-project Innovatie de Expeditie durven, delen, doen 

plaats. Eén van de drie programmalijnen binnen deze Expeditie is „Nederland talentenland‟. Binnen 

die programmalijn werken negen scholen, waaronder !mpulse, gericht aan hun eigen innovaties. Doel 

van deze innovaties is leerlingen uit te dagen hun talenten optimaal te ontwikkelen.  

 

1.1 Innovatie op !mpulse  
 

!mpulse is een nieuwe school die gestart is in het schooljaar 2005/06 en die zich richt op leerlingen 

met een advies theoretische leerweg tot en met vwo. De school is opgezet en bedoeld als een 

innovatieve leer- en leefgemeenschap. De visie op onderwijs op !mpulse is gebaseerd op drie pijlers. 

Deze pijlers zijn: 

 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. 

 

De Expeditie heeft op !mpulse de naam „Ontdekkingsreis naar de ontwikkeling van talent‟. De twee 

hoofddoelen bij de start van de Expeditie waren: 

 leerlingen leren hun talenten en interesses te ontwikkelen zodat ze op basis daarvan hun eigen 

doel kunnen vaststellen: contextrijk leren in de tweede fase; 

 ontwerpen van een doorlopende leerlijn van de theoretische leerweg tot en met het vwo door 

middel van het vormgeven van eindtermen, sectoren en profielen in elkaars verlengde. 

 

Tijdens het eerste Expeditiejaar is het tweede doel gewijzigd. Er is sprake van een tweesporenbeleid: 

enerzijds de theoretische leerweg en anderzijds havo en vwo. Reden hiervoor is dat de eindtermen 

zodanig ver uit elkaar liggen dat gewerkt moet worden met specifieke thema‟s en leerinhouden. De 

tweede reden is dat docenten en leerlingen behoefte bleken te hebben aan een apart traject voor de 

theoretische leerweg. In overleg met !mpulse ligt de nadruk van het onderzoek op de ontwikkeling van 

de tweede fase voor havo en vwo. 

 

1.2 Doelen en onderzoeksvragen 
 

Bij de start van de Expeditie hebben we samen met de school een onderzoeksplan opgesteld. We 

keren nog even terug naar de doelen en onderzoeksvragen uit dat plan.  

 

Doelen 

1. Procesdoelen op schoolniveau: 

a. ontwerpen van een doorlopende leerlijn van de theoretische leerweg tot en met het vwo door 

middel van het in elkaars verlengde vormgeven van eindtermen, sectoren en profielen; 

b. ontwikkelen van een systematiek voor het volgen van talent- en competentieontwikkeling van 

bovenbouwleerlingen. 

2. Doelen op leerlingniveau: 

a. leerlingen in de tweede fase oriënteren zich zichtbaar deels buiten de school en werken daar 

aan leerdoelen; 
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b. leerlingen in de tweede fase zijn in staat om hun eigen leerproces te regisseren (bewuste 

keuzes maken voor wat en hoe ze willen ontwikkelen (inclusief sector- en profielkeuze)), eigen 

doelen te stellen en te werken aan realisatie daarvan; 

c. leerlingen komen op de terreinen van hun passie en talent veel verder dan het gevraagde 

examenniveau; 

d. leerlingen ontwikkelen zich sterk in competenties die relevant zijn voor leren en werken in de 

moderne samenleving; 

e. overige kwantitatieve resultaten: 

- leerlingen verlaten de school met minimaal het diploma dat op grond van hun vo-advies 

verwacht mag worden (geen afstroom en uitval, wel opstroom) 

- goede (examen)resultaten, bekeken in een breder verband (waaronder aantal jaren en 

rekening houdend met opstroom); 

- goede resultaten in de vervolgopleiding voor inmiddels uitgestroomde leerlingen. 

 

Onderzoeksvragen 

Op basis van de hiervoor beschreven doelen van de Ontdekkingsreis en in overleg met !mpulse 

hebben wij bij de start van het onderzoek de volgende geformuleerd: op welke wijze geeft !mpulse in 

de bovenbouw vorm aan een doorlopende leerlijn van vmbo-t tot en met vwo en tot welke resultaten 

leidt dat? In de loop van het onderzoek bleek dat er meer sprake is van een tweesporenbeleid: 

enerzijds de theoretische leerweg en anderzijds havo en vwo. In overleg met !mpulse ligt de nadruk 

van het onderzoek op de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase voor havo en vwo. Als 

gevolg van deze accentverschuiving is de hoofdvraag van het onderzoek bijgesteld. Deze luidt vanaf 

het tweede Expeditiejaar: op welke wijze geeft !mpulse vorm aan de tweede fase en tot welke 

resultaten leidt dat? 

 

Bij de start van het onderzoek hebben we deze hoofdvraag onderverdeeld in subvragen behorend bij 

de drie fasen van het onderzoek. De subvragen van de voorbereidende fase hadden uitsluitend 

betrekking op de meting in het eerste Expeditiejaar. We laten deze daarom in voorliggende rapportage 

buiten beschouwing. De subvragen behorend bij het implementatie- en effectonderzoek komen (ook in 

het tweede en derde Expeditiejaar aan bod.1 

 

Tabel 1.1 Onderzoeksvragen 

Onderzoeksvragen 

Implementatieonderzoek 

1. Hoe verloopt de uitvoering van de geplande activiteiten en wat zijn daarbij succes- en faalfactoren? 

2. In hoeverre is er voldoende draagvlak en deskundigheid bij docenten en andere betrokkenen op !mpulse om 
door te gaan met de ingezette veranderingen? 

Effectonderzoek 

3. Tot welke resultaten op leerlingniveau leiden de vernieuwingen? 

a. in welke mate leren leerlingen in de tweede fase van elkaar en van de samenleving?
2
 

b. in welke mate zijn leerlingen in de tweede fase in staat om hun eigen leerproces te regisseren (bewuste 
keuzes maken voor wat en hoe ze willen ontwikkelen (inclusief sector- en profielkeuze)), eigen doelen te 
stellen en te werken aan realisatie daarvan? 

c. hoe verhouden de prestaties van leerlingen op de terreinen van hun passie en talent zich tot het 
gevraagde examenniveau? 

d. in welke mate ontwikkelen leerlingen zich in competenties die relevant zijn voor leren en werken in de 
moderne samenleving? 

 

                                                      
1
  De vragen behorend bij het implementatieonderzoek zijn in de eerste meting wel onderzocht en die van het 

effectonderzoek niet.  
2
  Deze onderzoeksvraag en het daarbij horende doel is in het tweede Expeditiejaar iets aangepast om zo beter aan te 

sluiten bij één van de drie pijlers van !mpulse: community learning/samenwerkend leren.  
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e. overige kwantitatieve resultaten: 
- in welke mate doet zich tijdens de schoolloopbaan van leerlingen op !mpulse op- en afstroom, en 

uitval voor? 
- hoe verhoudt het diplomaniveau van leerlingen zich tot hun oorspronkelijke vo-advies? 
- wat zijn de (examen)cijfers en slaagpercentages van leerlingen en hoe verhouden deze zich tot 

landelijke gemiddelden? 
- hoe presteren !mpulse leerlingen in vervolgopleidingen? 

 

1.3 Opzet van het onderzoek 
 

De werkwijze om de onderzoeksvragen te beantwoorden is in de drie Expeditiejaren grotendeels 

vergelijkbaar geweest. Het onderzoek bestond steeds uit twee hoofdonderdelen: een implementatie- 

en een effectonderzoek. We hebben meerdere onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

 documentenanalyse (implementatieonderzoek); 

 interviews (implementatieonderzoek); 

 observaties (implementatieonderzoek); 

 vragenlijsten voor docenten en leerlingen (implementatie- en effectonderzoek); 

 learner report (effectonderzoek). 

 

Documentenanalyse 

Deze activiteit heeft gedurende het gehele schooljaar plaatsgevonden. Hij diende om goed zicht te 

houden op de ontwikkelingen rondom de vormgeving en implementatie van de tweede fase. 

Documenten die we geanalyseerd hebben, zijn onder meer: 

 het schoolplan !mpulse bovenbouw (juni 2010); 

 coaching in de bovenbouw op !mpulse; 

 powerpoint-presentatie !mpulse ouderavond (november 2009 / april 2010); 

 overlegverslag onderwijskundig overleg !mpulse – Montessori (maart 2010); 

 !mpulse in de bovenbouw; 

 memo voortgang Expeditie Durven Delen Doen; 

 notulen !mpulse - Montessori (juni 2010). 

 

Interviews 

In april en juni 2010 zijn een aantal interviews gehouden met een interim-directielid, tweede fase 

docenten en vierde- en vijfdejaars leerlingen. Tijdens deze interviews hebben we ons gericht op de 

voortgang van de tweede fase en op de zogenaamde „zeven C‟s.3 De gesprekken zijn gevoerd aan de 

hand van gespreksleidraden die grotendeels vergelijkbaar waren met die uit het eerste twee 

Expeditiejaren. Van alle interviews zijn verslagen gemaakt die vervolgens zijn voor akkoord 

voorgelegd aan de geïnterviewden en daar waar nodig bijgesteld. 

 

Observaties 

In tegenstelling tot de vorige Expeditiejaren zijn er dit jaar nauwelijks observaties uitgevoerd bij 

onderwijsactiviteiten van vierde en vijfdejaars leerlingen uit de tweede fase. Uit de interviews en een 

eerste beperkte observatie bleek namelijk dat nieuwe observaties geen aanvullende informatie op 

zouden leveren ten opzichte van de andere dataverzamelingsmethoden en ten opzichte van 

voorgaande jaren. Bovendien hebben we op deze manier de belasting voor !mpulse zo beperkt 

mogelijk kunnen houden. 

  

                                                      
3
  Waslander (2007). Leren innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen 

in het voortgezet onderwijs. Utrecht: VO-project Innovatie. 
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Vragenlijst docenten 

Vanaf het schooljaar 2010/11 gaat de tweede fase van !mpulse samenwerken met de tweede fase 

van Montessori. In overleg met !mpulse is daarom besloten de vragenlijst voor docenten niet alleen af 

te nemen bij !mpulse-docenten team B, maar ook bij bovenbouwdocenten van Montessori. Beide 

groepen docenten zijn in juni 2010 via e-mail uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst 

bestond uit (grotendeels meerkeuzevragen) over de volgende thema‟s:4 

1. een aantal van „de zeven C‟s‟: draagvlak (commitment), professionele leergemeenschap en 

leiderschap (community) en continuïteit; 

2. de onderwijsvisie van docenten; 

3. resultaten van leerlingen. 

De antwoorden op de vragen van de eerste twee onderdelen zijn gebruikt voor de beantwoording van 

de onderzoeksvragen van het implementatieonderzoek. De overige vragen hebben betrekking op het 

effectonderzoek.  

 

In totaal hebben negen docenten van !mpulse (=64% van het benaderde aantal docenten) en vijftien 

docenten van Montessori (=58%) de vragenlijst helemaal ingevuld. Hoewel het responspercentage 

redelijk hoog zijn, is het aantal respondenten in absolute zin laag. Dit beperkt de „hardheid‟ van de 

conclusies die we kunnen trekken op basis van de vragenlijst.  

 

Tabel 1.2 Op welke school bent u werkzaam? 

 percentage aantal 

!mpulse  38  9 

Montessori  63  15 

totaal  100  24 

 

Tabel 1.3 Aan welke groep(en) leerlingen geeft u les? 

 percentage aantal 

havo  8  2 

vwo  17  4 

beide  75  18 

totaal  100  24 

 

Tabel 1.4 In welk vakgebied geeft u (hoofdzakelijk) les? 

 percentage aantal 

taal (Nederlands, Engels, Frans, Duits)  33  8 

mens en maatschappij (maatschappijleer, maatschappijwetenschap, 
geschiedenis, aardrijkskunde, economie, m&o en filosofie) 

 29  7 

mens en maatschappij (maatschappijleer, maatschappijwetenschap, 
geschiedenis, aardrijkskunde, economie, m&o en filosofie) 

 25  6 

kunst en cultuur (ckv, tekenen, handvaardigheid, muziek, kunst)   8  2 

sport en spel (lichamelijke oefening)  4  1 

totaal  100  24 

 

Vragenlijst leerlingen en learner report 

Evenals de docenten zijn ook de leerlingen in juni 2010 via e-mail uitgenodigd een digitale vragenlijst 

in te vullen. De uitnodiging is verstuurd naar alle vierde- en vijfdejaars havo- en vwo-leerlingen. 

De vragenlijst bestond overwegend uit meerkeuzevragen over de: 

1. ontwikkeling en implementatie van de tweede fase; 

2. resultaten van de tweede fase. 

                                                      
4
  Een deel van de vragen gold alleen voor docenten van !mpulse, enkele andere vragen alleen voor docenten van 

Montessori. 
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Het eerste thema maakt onderdeel uit van het implementatieonderzoek, terwijl het tweede bij het 

effectonderzoek hoort. 

 
Naast deze twee onderdelen bevatte de vragenlijst een digitaal learner report. In het learner report 

stonden de zes competenties die !mpulse van belang vindt voor leerlingen centraal: 

1. samenwerken; 

2. communiceren; 

3. zelfreflectie; 

4. zelfsturing; 

5. denken; 

6. jezelf ontwikkelen. 

 

In het learner report was voor elke competentie een vraag naar mogelijke leerervaringen opgenomen, 

zoals “Ik heb op !mpulse geleerd samen te werken”. Leerlingen konden op een vier-puntschaal 

aangeven in hoeverre ze het eens waren met deze uitspraken. Vervolgens konden ze een toelichting 

geven op hun antwoord door middel van het afmaken van een leerzin zoals “dat werd me duidelijk 

doordat ik…..”. Naast de gesloten vragen met de toelichting waren in het learner report twee open 

vragen opgenomen over wat leerlingen goed/minder goed geleerd hebben op !mpulse.  

 

In totaal hebben 33 van de 68 leerlingen de vragenlijst (inclusief learner report) helemaal ingevuld 

(49%). De respons is beduidend minder dan vorig jaar, toen nog een kleine 80 procent van de 

leerlingen deelnam.5 Zowel bij vierde- als vijfdejaarsleerlingen nam ongeveer de helft deel aan het 

onderzoek. Verder hebben we ook gekeken naar het profiel van de leerlingen die de vragenlijst 

hebben ingevuld (zie tabel 1.7). Doordat leerlingen hier maximaal twee antwoorden konden geven, 

tellen de deelpercentages op tot meer dan 100 procent. 

 

Tabel 1.5 Op welk niveau volg je onderwijs? 

 percentage aantal 

havo  61  20 

vwo  39  13 

totaal  100  33 

 

Tabel 1.6 In welk leerjaar zit je? 

 percentage aantal 

leerjaar 4  76  25 

leerjaar 5  24  8 

totaal  100  33 

 

Tabel 1.7 Profiel van leerling (maximaal twee antwoorden mogelijk) 

 percentage aantal 

economie en maatschappij  48  16 

cultuur en maatschappij  36  12 

natuur en techniek  12  4 

natuur en gezondheid   9  3 

totaal  100  33 

 

De totale respons van de leerlingen is aan de lage kant om met grote zekerheid te kunnen zeggen dat 

de leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld een goede afspiegeling vormen van alle leerlingen. 

Doordat we de gegevens uit de vragenlijsten voor leerlingen combineren met die uit de vragenlijsten 

                                                      
5
  In 2008/09 was het learner report een afzonderlijke vragenlijst die door 56 procent van de leerlingen werd ingevuld.  
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voor docenten en uit de interviews kunnen we toch een betrouwbaar beeld schetsen van de gehele 

school. 

 

1.4 Leeswijzer 
 

In voorliggende rapportage doen we verslag van de onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd in het 

laatste Expeditiejaar. De onderzoeksvragen vormen de basis voor de rapportage. Het 

implementatieonderzoek (vragen 1 en 2) bespreken we in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 gaan we in op 

het effectonderzoek (vraag 3). We ronden het rapport in hoofdstuk 4 af met een samenvatting van de 

belangrijkste conclusies van drie jaar onderzoek en enkele aanbevelingen. 
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2 Uitvoering van de ontdekkingsreis 
Hoe verloopt de uitvoering van de vernieuwingsactiviteiten, wat zijn daarbij succes- en 

faalfactoren en is er voldoende draagvlak en deskundigheid. 

 

In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de verdere ontwikkeling en de uitvoering van de tweede 

fase in het schooljaar 2009/10. We bespreken de volgende onderzoeksvragen:  

1. Hoe verloopt de uitvoering van de geplande activiteiten en wat zijn daarbij succes- en 

faalfactoren? 

2. In hoeverre is er voldoende draagvlak en deskundigheid bij docenten en andere betrokkenen op 

!mpulse om door te gaan met de ingezette veranderingen? 

 

We starten in de eerste paragraaf met een korte terugblik op de eerste twee Expeditiejaren. In de 

tweede paragraaf beschrijven we de ontwikkelingen in het laatste Expeditiejaar. In paragraaf 3 geven 

we een beschrijving van bevorderende en belemmerende factoren. We sluiten af (paragraaf 4) met de 

beantwoording van de onderzoeksvragen en enkele aanbevelingen. 

 

2.1 De tweede fase op !mpulse 
 

De ontwikkeling van de tweede fase op !mpulse is volgens betrokkenen te omschrijven als een 

zoektocht waarin geprobeerd wordt om een aantal, deels lastig te verenigen zaken, tot hun recht te 

laten komen: 

 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 daadwerkelijke uitvoering ervan 

voortdurend aan verandering onderhevig geweest.  

 

2.1.1 Voorbereiding van de tweede fase: 2007/08 

In het eerste Expeditiejaar, het schooljaar 2007/08, zaten op !mpulse nog geen leerlingen in de 

tweede fase. De directie en docenten zijn in dit jaar gestart met de daadwerkelijke voorbereiding en 

ontwikkeling van de tweede fase. Hiervoor hebben zij het zogenaamde ABCD-model ontwikkeld, 

bestaande uit vier soorten onderwijsactiviteiten: 

A. verplicht algemeen deel (vakgericht); 

B. profielen: natuur- of maatschappijstroom (thematisch modulair); 

C. profielwerkstuk/setting; 

D. verbindende schoolcommunities. 

 

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 werkvormen 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 maatschappijstroom. In elke stroom zijn twee profielen geclusterd. Het onderwijs 

wordt vormgegeven aan de hand van thematische modulen. In een thema worden meerdere vakken 

gecombineerd. Per vak worden de examentermen vastgesteld die de leerlingen behaald moeten 

hebben na afronding van de module. Vervolgens worden de leerinhouden ontwikkeld. In de C-laag 

werken de leerlingen aan een uitgebreid profielwerkstuk, ook wel de meesterproef genoemd. De D-

laag is vergelijkbaar met de communities zoals die momenteel in de onderbouw functioneren. 
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2.1.2 Echte start van de tweede fase: 2008/09 

Het eerste cohort leerlingen van !mpulse zat in het schooljaar 2008/09, het tweede Expeditiejaar in het 

vierde leerjaar. Daarmee is de tweede fase op !mpulse in dat schooljaar echt gestart. Daartoe is het 

hiervoor beschreven ABCD-model verder uitgewerkt. Naast het onderscheid in vier soorten 

onderwijsactiviteiten werd een onderscheid in vier „typen‟ leerlingen toegevoegd. De leerlingen worden 

daarbij ingedeeld naar leerstijl variërend van aan het ene uiterste leerlingen die hun eigen leerproces 

in hoge mate zelf kunnen sturen en voornamelijk samenwerkend leren in relevante contexten tot aan 

het andere uiterste leerlingen die veel sturing nodig hebben en voornamelijk individueel leren met 

behulp van methodes en boeken. 

 

In de praktijk bleek in dit eerste echte bovenbouwschooljaar dat er sprake is van een spanningsveld 

tussen enerzijds de !mpulse-idealen, zoals beschreven in het model en anderzijds de exameneisen. 

Het uiteindelijke onderwijsaanbod bestaat voor de tweede fase leerlingen hoofdzakelijk uit vaklessen 

(A). De modules (B) en settingen (C) nemen een veel kleinere plaats in en de communities (D) lijken 

grotendeels verdwenen. Verder zijn de ontwikkelde modules met name vakgebonden en minder 

vakoverstijgend en thematisch zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Tot slot blijken er grote 

verschillen te zijn tussen onderwijsactiviteiten wat betreft de keuzevrijheid die leerlingen hebben, de 

mate waarin leerlingen buitenschools leren, de manier van lesgeven en de daarbij gebruikte 

onderwijsleermiddelen. Aan het ene uiterste zijn er lessen die een relatief traditioneel verloop hebben: 

leerlingen zitten in een klaslokaal, er wordt gewerkt met bestaande methoden, leerlingen maken 

opdrachten en de docent geeft uitleg. Aan het andere uiterste zijn er settingen waarbij leerlingen in 

groepjes aan een eigen gekozen opdracht werken, daar zelf via de computer of de mediatheek 

materiaal voor zoeken en waarbij de docent rondloopt voor eventuele vragen. Kortom, variatie van 

„heel weinig !mpulse tot heel sterk !mpulse‟.  

 

2.1.3 Tussenjaar van de tweede fase: 2009/10 

Wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van de tweede fase is het derde Expeditiejaar te 

beschouwen als een tussenjaar. In eerste instantie is in dit jaar in de tweede fase op een vergelijkbare 

manier gewerkt als in het schooljaar ervoor. Om verschillende redenen is deze werkwijze echter 

aangepast. Zo moesten alle leerlingen uit de tweede fase halverwege het schooljaar verhuizen naar 

een ander gebouw van het bestuur, vanwege ruimtegebrek op de locatie van !mpulse. De leerlingen 

gingen hierdoor het „echte !mpulse-gevoel‟ missen. Wel is de manier van omgaan met elkaar, zowel 

tussen leerlingen onderling als tussen leerlingen en docenten, volgens de leerlingen hetzelfde 

gebleven. De omgangsvormen zijn informeel en de relatie tussen leerlingen en docenten is gebaseerd 

op gelijkwaardigheid. 

 

Onderwijsaanbod 

In de vragenlijst hebben we aan docenten en leerlingen van !mpulse gevraagd of het onderwijsaanbod 

in de tweede fase bestaat uit thematische opdrachten en of in deze opdrachten meerdere vakken 

worden gecombineerd. Volgens 56 procent van de docenten bestaat het onderwijsaanbod in grote 

mate uit thematische opdrachten, terwijl 54 procent van de leerlingen deze mening heeft. Ten opzichte 

van de vorige meting zijn de meningen van docenten en leerlingen naar elkaar toe geschoven; meer 

docenten dan vorig jaar zijn van mening dat het onderwijsaanbod uit thematische opdrachten bestaat, 

terwijl minder leerlingen deze mening hebben (was respectievelijk 30 procent voor docenten en 74 

procent voor leerlingen). 

 

Volgens docenten worden binnen de thematische opdrachten meerdere vakken niet vaak (of niet 

sterk) gecombineerd. Volgens geen van docenten is dit in grote mate het geval, terwijl dit volgens 

twee derde van de docenten enigszins gebeurt. Hoewel 12 procent van de leerlingen het eens is met 

de stelling dat meerdere vakken binnen de thematische opdrachten worden gecombineerd, is meer 
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dan de helft het hier (helemaal) mee oneens. Zowel docenten als leerlingen zien dit jaar minder 

gecombineerde vakken dan vorig jaar (van docenten was 10 procent van mening dat vakken in grote 

mate werden gecombineerd, terwijl 37 procent van de leerlingen dit vond).6 

 

Tabel 2.1 Oordeel van docenten over het onderwijsaanbod (percentages)  

 helemaal 
niet 

nauwelijks enigszins groot heel 
groot 

Het onderwijsaanbod bestaat uit 
thematische opdrachten. 

11  0 33  56 0 

In de thematische opdrachten worden 
meerdere vakken gecombineerd. 

22  11 67  0 0 

 

Tabel 2.2 Mate waarin leerlingen het eens zijn met stellingen over het onderwijsaanbod (percentages) 

 helemaal 
oneens 

oneens niet eens, 
niet oneens 

eens helemaal 
eens 

Het onderwijsaanbod bestaat uit 
thematische opdrachten. 

 6  9 30 45  9 

In de thematische opdrachten worden 
meerdere vakken gecombineerd. 

 12  39 36 12  0 

De kring levert een zinvolle bijdrage aan 
mijn leerproces. 

 15  15 12 36  21 

De docenten begeleiden mij goed bij mijn 
opdrachten. 

 6  18 21 52  3 

 

Op verzoek van !mpulse hebben we aan de leerlingen verder nog gevraagd of de kring volgens hen 

een zinvolle bijdrage levert aan hun leerproces en of de docenten hen goed begeleiden bij hun 

leerproces. Wat betreft de bijdrage van de kring zijn de meningen van de leerlingen verdeeld (zie 

bovenstaande tabel). Bijna de helft is het (helemaal) eens met de uitspraak dat de kring een zinvolle 

bijdrage levert aan hun leerproces, en dertig procent is het er (helemaal) mee oneens. Over de 

begeleiding door docenten bij opdrachten zijn de leerlingen iets positiever dan over de bijdrage van de 

kring. 

 

Op basis van de vragenlijst kunnen we concluderen dat het onderwijsaanbod volgens de leerlingen in 

het derde Expeditiejaar minder thematisch en meer vakgericht is dan in het tweede Expeditiejaar. 

Deze conclusie komt overeen met de bevindingen van de interviews. Als voorbereiding op het examen 

wordt volgens de leerlingen in het schooljaar 2009/10 vakgerichter gewerkt dan in het voorgaande 

jaar. De leerlingen hadden de mogelijkheid om zich op te geven voor vakken waarin ze extra bijles 

wilden. De meeste leerlingen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hopen dat deze ook 

volgend schooljaar blijft bestaan. Een andere verandering die is doorgevoerd is dat het omzetten van 

het bovenbouwrooster van een anderhalf uur rooster naar een 40 minuten rooster. Het rooster 

bestond deels uit flexblokken, waarin (onder begeleiding) huiswerk werd gemaakt. Gevolg van al deze 

veranderingen is volgens de leerlingen dat het onderwijs in het schooljaar 2009/10 steeds meer op het 

reguliere onderwijs is gaan lijken. Dat was volgens hen nodig in verband met de examens. De 

leerlingen volgden lessen in de reguliere vakken en er werd met methodes gewerkt. Bij een aantal 

vakken werd op de klassieke, „schoolse‟ manier gewerkt en bij andere vakken werd er nog wat meer 

ruimte gelaten voor keuzevrijheid en was er nog steeds veel aandacht voor vaardigheden zoals 

samenwerken. Ook de settingen en de coaching- en de community-onderdelen zijn volgens de 

leerlingen grotendeels verdwenen uit het onderwijsprogramma in de tweede fase.  

                                                      
6
  De absolute aantallen docenten en leerlingen die een vragenlijst hebben ingevuld zijn gering (9 docenten van 

!mpulse, 15 docenten van Montessori en 33 leerlingen). Bij dergelijke kleine aantallen is het niet zinvol om de 
gegevens te toetsen op statistische significantie. In plaats daarvan kijken we of verschillen betekenisvol zijn, waarbij 
wij als vuistregel hanteren dat verschillen betekenisvol zijn als deze gelijk of groter zijn dan 0,3 op een schaal van 1 
tot en met 5 óf als deze gelijk of groter zijn dan 7,5 procentpunt bij percentages op een schaal van 0 tot 100. 
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Het oordeel van de leerlingen over het vakgerichter werken wisselt. Er zijn leerlingen die blij waren dat 

er meer aandacht werd besteed aan de „reguliere‟ schoolvakken, in verband met het eindexamen. 

Daarnaast vonden sommige leerlingen het goed dat er geen settingen meer waren, omdat het volgens 

hen lastig was om na drie jaar nieuwe onderwerpen te bedenken. Toch vonden veel leerlingen het 

jammer dat zoveel !mpulse-onderdelen verdwenen zijn, zoals de community.  

 

2.1.4 Vooruitblik: 2010/11 

De hiervoor beschreven werkwijze in het derde Expeditiejaar had een tijdelijk karakter. Daarom is in 

dat jaar tevens gewerkt aan de voorbereidingen van het schooljaar 2010/11. Vanaf dat schooljaar gaat 

de bovenbouw van !mpulse samenwerken met de bovenbouw van de Montessori-locatie van het 

bestuur.7 Reden hiervoor is dat het gezien het relatief kleine aantal leerlingen in de tweede fase van 

!mpulse onmogelijk is geheel zelfstandig een volwaardige bovenbouw met alle profielen en voldoende 

keuzevakken te realiseren. 

 

De samenwerking is intensief van aard. De gehele bovenbouw van !mpulse verhuist naar de 

Montessori-locatie. Leerlingen van beide scholen krijgen gezamenlijk vakonderwijs. De vakdocenten 

zijn grotendeels afkomstig van Montessori en in beperkte mate van !mpulse. De resterende tijd 

(ongeveer 20%) zal gebruikt worden voor !mpulse-onderdelen. !mpulse-onderdelen die behouden 

blijven zijn: 

 Setting: een onderzoeksproject dat de leerlingen individueel of samen met andere leerlingen 

uitvoert. De settingen vormen een schooleigen onderdeel van het profielwerkstuk. 

 Coaching: groepscoaching (voorheen kring), individuele coaching en portfoliogesprekken. 

 Community: zal nog verder uitgewerkt worden. 

De begeleiding van de !mpulse-onderdelen wordt verzorgd door !mpulse-docenten. Om het !mpulse-

gevoel te kunnen behouden, krijgt de bovenbouw van !mpulse een eigen fysieke plek op de 

Montessori-locatie. 

 

De samenwerking in de tweede fase met de Montessori-locatie stelt !mpulse voor twee grote 

uitdagingen: voorkomen dat er een breuk ontstaat tussen de onder- en bovenbouw en behouden van 

de essentiële uitgangspunten van !mpulse in de bovenbouw. De toekomst zal leren op welke wijze 

!mpulse deze uitdagingen het hoofd weet te bieden. 

 
Visie op onderwijs 
Met het oog op de samenwerking tussen !mpulse en Montessori hebben we docenten van beide 

scholen gevraagd naar hun visie op onderwijs. De docenten konden met behulp van een vijf-

puntschaal kiezen welke omschrijving van twee extremen het beste bij hun onderwijsvisie past. Uit 

tabel 2.3 blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de docenten van !mpulse en van Montessori. Zo 

hebben docenten van !mpulse een uitgesproken voorkeur voor thematisch onderwijs, terwijl 

Montessoridocenten juist veel meer zien in vakgericht onderwijs. Iets soortgelijks is te zien bij 

vakkenintegratie, dat door veel !mpulse-docenten als groot goed wordt gezien, maar waar 

Montessoridocenten minder voor voelen. Ook wat betreft de gewenste vrijheid voor leerlingen zien we 

aanzienlijke verschillen tussen !mpulse- en Montessoridocenten. Van beide scholen is de meerderheid 

van de docenten voorstander van contextrijk leren en een houding van “elkaar helpen”. Wel geldt ook 

hier dat !mpulse-docenten hier positiever tegenover staan dan hun collega‟s van de Montessori. 

 

  

                                                      
7
  Vanaf het schooljaar 2010/11 zal !mpulse geen onderwijs op vmbo-t-niveau meer verzorgen. 
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Tabel 2.3 Welke van de volgende woorden past het best bij uw visie op onderwijs (percentages) 

  1 2 3 4 5  

!mp. docent bepaalt tempo  11  11  22  56  - leerling bepaalt tempo 

Mont.   7  73  20  -  -  

!mp. weinig keuzevrijheid voor 
leerlingen 

 -  11  -  67  22 veel keuzevrijheid voor 
leerlingen 

Mont.   7  20  47  27  -  

!mp. klassikaal  -  11  22  67  - zelfstandig/in kleine groepjes 

Mont.   -  33  40  27  -  

!mp. ieder voor zich  -  -  11  56  33 elkaar helpen 

Mont.   -  7  40  27  27  

!mp. vakgericht -  -  33  44  22 thematisch 

Mont.   33  47  20  -  -  

!mp. contextarm  -  -  11  67  22 contextrijk 

Mont.   -  7  40  40  13  

!mp. aparte vakken  -  -  33  56  11 vakkenintegratie 

Mont.   27  33  27  13  -  

!mp. bestaande lesmethoden  -  11  44  22  22 zelf ontwikkeld lesmateriaal 

Mont.   33  13  20  33  -  

!mp. verplichte opdrachten  -  11  11  67  11 keuzeopdrachten 

Mont.   20  33  33  13  -  

 

Op grond van de antwoorden van docenten hebben we een gemiddelde score berekend (zie 

onderstaande tabel).8 Dit laat eveneens zien dat de meningen van !mpulse- en Montessoridocenten 

sterk verschillen. 

 

Tabel 2.4 Verschil is onderwijsvisie tussen !mpulse- en Montessoridocenten (gemiddelden) 

 Montessori !mpulse  

docent bepaalt tempo 2,1 3,2 leerling bepaalt tempo 

weinig keuzevrijheid voor leerlingen 2,9 4,0 veel keuzevrijheid voor leerlingen 

klassikaal 2,9 3,6 zelfstandig/in kleine groepjes 

ieder voor zich 3,7 4,2 elkaar helpen 

vakgericht 1,9 3,9 Thematisch 

contextarm 3,6 4,1 Contextrijk 

aparte vakken 2,3 3,8 Vakkenintegratie 

bestaande lesmethoden 2,5 3,6 zelf ontwikkeld lesmateriaal 

verplichte opdrachten 2,4 3,8 Keuzeopdrachten 

 

In de interviews hebben de leerlingen aangegeven welke elementen van !mpulse zij graag willen 

behouden bij de samenwerking met Montessori. De meest essentiële elementen zijn volgens hen: 

 gelijkwaardige omgang en respectvolle omgang tussen leerlingen en docenten en tussen 

leerlingen onderling; 

 keuzevrijheid: vrije opdrachten bij vakken waar dat kan en ruimte om dingen op je eigen manier te 

doen; 

 flexibiliteit van docenten: ook buiten de lessen zijn de docenten bereid om leerlingen te helpen; 

 de tutorgroepen: kring en coach. 

 

Tot slot hebben we aan docenten van !mpulse en Montessori gevraagd wat volgens hen de meest 

optimale verhouding is tussen lessen en overige onderwijsactiviteiten. Ook hier zien we een verschil 

                                                      
8
  Waarbij 1 staat voor “helemaal eens” met het linker begrip en 5 voor “helemaal eens” met het rechter begrip. 
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tussen de docenten van beide scholen. Docenten van !mpulse willen gemiddeld 64 procent lessen en 

36 procent overige onderwijsactiviteiten, terwijl deze percentages voor docenten van Montessori 

respectievelijk 81 en 19 procent bedragen. 

 
Tabel 2.5 Wat is volgens u de meest optimale verhouding tussen lessen en overige onderwijsactiviteiten? 

(percentages) 

 !mpulse Montessori 

100% lessen en geen overige onderwijsactiviteiten 11 - 

90% lessen en 10% overige onderwijsactiviteiten - 33 

80% lessen en 20% overige onderwijsactiviteiten - 47 

70% lessen en 30% overige onderwijsactiviteiten 44 20 

60% lessen en 40% overige onderwijsactiviteiten 22 - 

50% lessen en 50% overige onderwijsactiviteiten 11 - 

40% lessen en 60% overige onderwijsactiviteiten 11 - 

30% lessen en 70% overige onderwijsactiviteiten - - 

20% lessen en 80% overige onderwijsactiviteiten 11 - 

10% lessen en 90% overige onderwijsactiviteiten - - 

geen lessen en 100% overige onderwijsactiviteiten - - 

gemiddelde 64% lessen 81% lessen 

 

2.2 Succesbepalende factoren (de zeven c’s) 
 

In de vorige paragraaf hebben we beschreven hoe de ontwikkeling en implementatie van de tweede 

fase op !mpulse verloopt. In deze paragraaf gaan we nader in op factoren die van invloed zijn op het 

al dan niet succesvol verloop van de vernieuwingsactiviteiten. Volgens Waslander (2007) zijn er zeven 

factoren die er toe doen bij duurzame vernieuwingen op scholen in het voorgezet onderwijs: 

 concentratie (doelgerichtheid); 

 commitment (draagvlak); 

 coherentie en consistentie (samenhang tussen de vernieuwingen onderling en tussen de 

vernieuwing en andere activiteiten van de school); 

 community (professionele leergemeenschap en leiderschap); 

 continuïteit (duurzaamheid); 

 context-management (samenwerking met omgeving). 

 

2.2.1 Doelgerichtheid 

Voor het laten slagen van een innovatie als Expeditie durven, delen, doen op !mpulse is het van 

belang dat alle betrokkenen duidelijk voor ogen hebben wat de school met de innovatie wil bereiken. 

Zowel de interim-directie als de bovenbouwdocenten willen de komende jaren de !mpulse-visie binnen 

de tweede fase behouden. Belangrijke onderdelen van deze visie zijn volgens de geïnterviewden 

coaching en gelijkwaardige behandeling van en door leerlingen en docenten. Zowel docenten, 

leerlingen als ouders hechten veel waarde aan deze gelijke behandeling.  

 

Het behouden van de !mpulse-visie binnen de tweede fase wordt volgens de docenten een uitdaging, 

omdat ze naar een ander gebouw gaan en het overgrote deel van vaklessen gegeven wordt door 

Montessoripersoneel. Om het !mpulse-gevoel te blijven behouden krijgt !mpulse een eigen ruimte op 

de nieuwe locatie. In de tweede fase maken settingen onderdeel uit van het profielwerkstuk. Om deze 

opzet te laten slagen is het volgens de docenten nodig om afspraken te maken met de docenten van 

de Montessori-locatie. Zo moet voorkomen worden dat !mpulse-leerlingen het idee krijgen dat zij meer 

moeten doen dan Montessorileerlingen. Voor de langere termijn willen de !mpulse-docenten met de 
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Montessoridocenten in overleg over meer vrijheid binnen vakken voor de leerlingen. Op die manier 

zouden leerlingen er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een deel van de lessen te vervangen door 

een opdracht (setting). Volgens één van de docenten is het belangrijk dat de !mpulse-manier verder 

wordt ontwikkeld door de tweede fase docenten. Hier gaan ze volgend schooljaar mee aan de slag.  

   

2.2.2 Draagvlak (‘commitment’) 

Om de Expeditie tot een succes te maken op !mpulse is het van belang dat alle betrokkenen die de 

Expeditie mede vormgeven achter de innovatie staan. In de enquête hebben we docenten hiernaar 

gevraagd. De komende jaren zal de implementatie van de tweede fase door !mpulse en Montessori 

gezamenlijk worden opgepakt. We hebben daarom in deze meting niet gekeken naar het draagvlak 

“an sich”, maar juist naar het draagvlak om de implementatie gezamenlijk met de andere locatie op te 

pakken. De vragen zijn zowel gesteld aan docenten van !mpulse als aan Montessoridocenten. Ten 

behoeve van de leesbaarheid hebben wij in onderstaande tabel de antwoorden van 

Montessoridocenten vet afgedrukt. 

 

Volgens de !mpulse-docenten is er bij hun eigen directie maar weinig draagvlak om de tweede fase te 

ontwikkelen samen met Montessori. Montessoridocenten zien bij hun eigen directie meer draagvlak. 

Onder docenten is het meeste draagvlak bij !mpulse-docenten van team B. Verder is te zien dat er 

ook onder (een deel van de) Montessoridocenten draagvlak is voor de ontwikkeling van de tweede 

fase. De daadwerkelijke samenwerking zal met name gerealiseerd dienen te worden door !mpulse-

docenten uit team B en door Montessoridocenten. Voor beide groepen geldt dat er bij een minderheid 

sprake is van een (heel) groot draagvlak. Dit lijkt geen gunstige uitgangspositie voor samenwerking. 

 

Wat betreft leerlingen en hun ouders van !mpulse, zien we dat het grootste draagvlak te vinden is bij 

leerlingen en ouders van de havo/vwo. Leerlingen en ouders van de onderbouw volgen, en het minst 

draagvlak is er bij leerlingen en ouders van de vmbo-t stroom, aldus de !mpulse-docenten. Volgens 

een groot deel van de docenten van Montessori zijn de leerlingen en ouders van hun school (nog) 

geen partij bij de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase, gezien het grote aantal 

antwoorden „niet van toepassing‟.  

 

Tabel 2.6 Mate waarin er volgens docenten bij de betrokkenen draagvlak is voor de ontwikkeling en 
implementatie van de tweede fase in samenwerking de andere school (percentages) 

 helemaal 
niet 

nauwe-
lijks 

enigs-
zins 

groot heel 
groot 

nvt 

directie !mpulse  0  22  56  22  0  0 

directie Montessori   0  0  13  67  13  7 

docenten team A !mpulse  0  44  33  11  0  11 

docenten team B !mpulse  0  11  33  33  11  11 

docenten Montessori   0  33  47  20  0  0 

leerlingen onderbouw !mpulse   22  33  33  0  0  11 

leerlingen vmbo-t !mpulse  33  44  11  0  0  11 

leerlingen havo/vwo !mpulse  0  33  33  33  0  0 

leerlingen Montessori  7  33  13  7  0  40 

ouders van leerlingen onderbouw 
(!mpulse) 

 22  33  33  0  0  11 

ouders van leerlingen vmbo-t (!mpulse)  33  33  11  0  0  22 

ouders van leerlingen havo/vwo (!mpulse)  11  33  22  22  11  0 

ouders Montessori  7  20  13  0  0  60 

 

De interim-directie en de docenten verwacht bij de leerlingen geen problemen als het gaat om 

draagvlak. Zij verwachten dat de !mpulse-leerlingen goed zullen mengen met de Montessori-
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leerlingen. Al gaat dat volgens hen en volgens leerlingen niet vanzelf. De leerlingen hebben net als de 

docenten al voor de zomervakantie kennisgemaakt met de Montessori-locatie. Daarnaast heeft een 

aantal leerlingen uit 5 vwo op eigen initiatief een gesprek gehad met de directeur van de locatie. De 

docenten zijn hier trots op. De leerlingen waren volgens de docenten na afloop van het gesprek 

positief over de ontmoeting. Sommige derdejaars waren echter teleurgesteld over hun eerste 

kennismaking, omdat er die dag een aantal lessen uitviel en zij het gevoel hadden aan hun lot te zijn 

overgelaten. De „menging‟ van docenten verloopt vooralsnog minder soepel dan die bij leerlingen. 

Toch ziet de interim-directie dit niet direct als groot probleem omdat het voor het behoud van !mpulse-

cultuur belangrijk is om verschillen tussen de scholen te blijven benadrukken. Docenten zien in dat het 

samengaan van de twee scholen de nodige verandercapaciteit vraagt. Het vraagt om een open 

houding van het personeel van beide scholen.  

 

Wat betreft het draagvlak bij ouders geven zowel de interim-directie als de docenten aan dat er twijfels 

leven bij ouders over de voortzetting van het !mpulse-concept. Volgens de interim-directie zien 

desondanks de meeste ouders in dat de idealen van !mpulse niet haalbaar waren in de „oude situatie‟. 

Daarnaast vinden de ouders het cognitieve deel van de Montessori prima en geruststellend, omdat dit 

goed georganiseerd is. Dit kwam naar voren uit een ouderavond die op school werd georganiseerd 

over de aankomende veranderingen op !mpulse. De docenten vinden het jammer dat er geen 

terugkoppeling heeft plaatsgevonden naar de ouders over wat er met hun input is gebeurd. Deze 

terugkoppeling naar ouders is volgens de docenten van belang om de ouders het gevoel te geven dat 

ze serieus worden genomen.  

 

Betrokkenheid van leerlingen, volgens henzelf 

In vergelijking met vorig jaar voelen leerlingen zich in het derde Expeditiejaar minder geïnformeerd 

over de ontwikkeling van de tweede fase. In 2008/09 vond 26 procent van de leerlingen dat zij (ruim) 

voldoende geïnformeerd werden, in 2009/10 is dit percentage gedaald naar zes procent. Wat betreft 

de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de tweede fase oordelen leerlingen in beide jaren 

vergelijkbaar: volgens ongeveer tien procent van de leerlingen is deze betrokkenheid voldoende. 

 

Tabel 2.7 Oordeel van leerlingen over informatie over en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de tweede fase 
(percentages) 

 helemaal 
niet 

nauwelijks een beetje voldoende ruim 
voldoende 

Worden leerlingen geïnformeerd over de 
ontwikkeling van de tweede fase?  

 9 39 45 6 0 

Worden leerlingen betrokken bij de 
ontwikkeling van de tweede fase?  

 18 33 39 9 0 

 

Ook uit de interviews komt duidelijk naar voren dat de leerlingen vinden dat !mpulse beter had moeten 

informeren over allerlei veranderingen. Leerlingen zijn van mening dat ze te laat geïnformeerd werden 

over de verhuizing begin 2010 en de samenwerking met Montessori. Daardoor hebben leerlingen het 

gevoel te weinig betrokken te worden bij de school. Het past volgens de leerlingen niet bij de 

schoolcultuur van !mpulse om grote beslissingen zo plotseling op te leggen, zonder dat vooraf met 

elkaar te bespreken of zelfs maar mede te delen. De leerlingen vinden het belangrijk dat ze bij de 

veranderingen worden betrokken en hebben behoefte aan voldoende informatie en een goede 

overgang van de oude locatie naar de Montessori-locatie. Vragen die bij de leerlingen speelden ten 

tijde van de interviews (april 2010)9 waren onder meer: welke !mpulse-onderdelen blijven behouden, 

welke leerkrachten gaan mee, welke methodes worden gebruikt. Daarnaast vragen de leerlingen zich 

af hoe de twintig procent !mpulse-tijd ingevuld gaat worden en of zij daardoor meer of minder lessen 

volgen dan de Montessorileerlingen. Toch zien sommige leerlingen wel een kans voor een goede 
                                                      
9
  Met het oog op het beantwoorden van deze vragen door de school is deze informatie kort na de interviews 

telefonisch teruggekoppeld aan de interim-directie. 
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samenvoeging van !mpulse en Montessori, wanneer een juiste mix wordt gemaakt van de goede 

elementen van beide scholen. Montessori- en !mpulse-leerlingen zouden elkaar goed kunnen 

aanvullen, bijvoorbeeld wanneer zij samen aan opdrachten moeten werken.  

 

2.2.3 Coherentie en consistentie 

Coherentie en consistentie verwijzen naar de vraag of de ontwikkeling en implementatie van de 

tweede fase ondersteund en niet gehinderd wordt door andere processen binnen de school. Een 

coherente en consistente innovatie is een vernieuwing waarbij korte termijn doelen bijdragen aan het 

succes op lange termijn, waar verschillende teams bijdragen aan hetzelfde doel en waarbij 

verschillende onderdelen van een vernieuwing op elkaar zijn afgestemd. Breukvlakken en abrupte 

koerswijzigingen vormen hierbij een risico, met name voor een school in opbouw zoals !mpulse. 

Wijzigingen binnen de directie van !mpulse en de verhuizing van de bovenbouw naar een andere 

locatie zijn voorbeelden van dergelijke risico‟s. Coherentie en consistentie zijn om deze reden een 

belangrijk aandachtspunt. 

 

Volgens de tweede fase docenten zullen er vanaf schooljaar 2010/11 een aantal zaken veranderen op 

!mpulse. Door de samenwerking met Montessori wordt het onderwijs vakgerichter en is er minder tijd 

voor settingen. Deze werkwijze verschilt van die in de onderbouw waar de nadruk meer op zelfstandig 

werken en andere !mpulse-competenties ligt. Volgens de docenten zijn de verschillen tussen de 

tweede fase in 2009/10 en 2010/11 niet zo groot als ze op het eerste gezicht lijken. Er was in de 

bovenbouw altijd minder ruimte voor zelfstandig werken en settingen dan in de onderbouw. Als reden 

voor de breuk tussen de onder- en bovenbouw noemen leerlingen en docenten onder andere de 

voorbereiding op het examen, die plaats vindt in de bovenbouw. Vanwege de verschillen tussen 

onder- en bovenbouw vinden docenten het belangrijk dat de derdejaars goed voorbereid worden op 

de overgang naar de tweede fase.  

 

Door de samenwerking van !mpulse en Montessori bestaat volgens de interim-directie en leerlingen 

het gevaar dat !mpulse uiteindelijk volledig opgaat in Montessori. De grootste uitdaging ziet de interim-

directie dan ook in het samenbrengen van de verschillende culturen van Montessori en !mpulse 

zonder daarbij de eigen !mpulse-cultuur te verliezen. De Interim-directie ziet hierbij een rol voor de 

!mpulse-leerlingen weggelegd: “!mpulse-leerlingen moeten de schoolcultuur behouden, zij bepalen de 

schoolcultuur”. Leerlingen hopen dat het Montessori uiteindelijk ook „hun‟ school is en dat er een 

sterke vertegenwoordiging zal zijn van !mpulse-mensen. 

 

2.2.4 Professionele leergemeenschap 

Voor de realisatie van de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase, hebben docenten veel 

competenties nodig. We hebben de docenten van !mpulse gevraagd welke competenties volgens hen 

cruciaal zijn. Ter vergelijking hebben we de zelfde vraag ook gesteld aan docenten van de Montessori 

(zie tabel 2.8). Vrijwel alle !mpulse-docenten vinden alle genoemde competenties van cruciaal belang 

voor de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase. Voor een groot deel van de competenties 

komt de mening van !mpulse-docenten overeen met die van hun collega‟s op de Montessori. Aan drie 

competenties wordt op het Montessori duidelijk minder belang gehecht dan op !mpulse. Het betreft 

“vakoverstijgend samenwerken”, “ict integreren in de lessen” en met name “werken met nieuwe 

beoordelingswijzen zoals bijvoorbeeld portfolio's”.   

 

Vanaf het schooljaar 2010/11 krijgen leerlingen van !mpulse en Montessori gezamenlijk vakonderwijs. 

De vakdocenten zijn grotendeels afkomstig van Montessori en in beperkte mate van !mpulse. De 

resterende tijd (ongeveer 20%) zal gebruikt worden voor !mpulse-onderdelen. De begeleiding van 

deze onderdelen wordt zoveel mogelijk verzorgd door !mpulse-docenten. Voor de vaklessen zijn 

vermoedelijk deels andere competenties van belang dan voor de begeleiding van de !mpulse-
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onderdelen. Om welke competenties het bij beide gaat, kunnen we op basis van de vragenlijst niet 

aangeven omdat we daarin gevraagd hebben naar cruciale competenties voor uitvoering van de 

tweede fase in het algemeen. 

 

Tabel 2.8 Cruciale competenties van docenten (percentages) 

 !mpulse Montessori docenten 
(gemiddeld) 

leerlingen coachen  100  100  100 

ontwikkelen leerplan/leerlijn  100  93  96 

feedback geven aan leerlingen  100  93  96 

samenwerken in een team  100  80  88 

leerlingen helpen hun talenten te ontplooien  100  73  83 

vakoverstijgend samenwerken  100  47  67 

omgaan met ict  89  73  79 

leerlingen helpen hun talenten te ontdekken  89  73  79 

ict integreren in de lessen  89  60   71 

werken met nieuwe beoordelingswijzen zoals bijvoorbeeld portfolio's  89  20  46 

 

Met een vervolgvraag hebben we docenten gevraagd in hoeverre zij zelf over de cruciale 

competenties beschikken.10 De docenten vinden in de meeste gevallen dat zij zelf in voldoende mate 

beschikken over de door hen cruciaal geachte competenties. Slechts één docent acht zichzelf op een 

cruciaal aspect (ict integreren in de lessen) onvoldoende bekwaam. 

 

Tabel 2.9 Mate waarin docenten zelf over de cruciale competenties beschikken (percentages) 

 onvoldoende enigszins voldoende 

feedback geven aan leerlingen 0  9 91 

samenwerken in een team 0  10 90 

ontwikkelen leerplan/leerlijn 0  17 83 

omgaan met ict 0  21 79 

leerlingen coachen 0  21 79 

leerlingen helpen hun talenten te ontdekken 0  21 79 

leerlingen helpen hun talenten te ontplooien 0  25 75 

vakoverstijgend samenwerken 0  31 69 

ict integreren in de lessen 6  29 65 

werken met nieuwe beoordelingswijzen zoals bijvoorbeeld 
portfolio's 

0  45 55 

 

Tenslotte hebben we docenten van !mpulse en Montessori gevraagd in hoeverre docenten op hun 

school behoefte hebben aan nascholing op de door hen cruciaal geachte competenties. Voor de 

meeste aspecten geldt dat tien tot twintig procent van de docenten vindt/denkt dat er in grote mate 

behoefte is aan nascholing. De behoefte is het sterkst bij “vakoverstijgend samenwerken”, “ict 

integreren in de lessen” en “werken met nieuwe beoordelingswijzen”. Voor “omgaan met ict” bestaat 

de minste nascholingsbehoefte. 

 

  

                                                      
10

  De docenten zijn alleen bevraagd over de competenties die zij cruciaal vinden. Het aantal docenten dat de vraag 
heeft beantwoord kan daardoor per vraag verschillen.  
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Tabel 2.10 Mate waarin docenten behoefte hebben aan nascholing (percentages)
11

 

 niet enigszins groot 

vakoverstijgend samenwerken  13  69  19 

ict integreren in de lessen  12  71  18 

werken met nieuwe beoordelingswijzen zoals bijvoorbeeld 
portfolio's 

 9  73  18 

leerlingen coachen  21  63  17 

samenwerken in een team  48  38  14 

ontwikkelen leerplan/leerlijn  43  43  13 

leerlingen helpen hun talenten te ontdekken  32  58  11 

leerlingen helpen hun talenten te ontplooien  25  65  10 

feedback geven aan leerlingen  30  61   9 

omgaan met ict  16  79  5 

 

2.2.5 Leiderschap  

De leiding van de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase kan getypeerd worden aan de 

hand van vier rollen: 

 bestuurder: bepalen strategie, stellen van doelen, plannen en evalueren; 

 beheerder: aandacht voor randvoorwaarden, zorgen voor faciliteiten, verdeling van taken, 

reguleren van besluitvorming; 

 stimulator: bevorderen van samenwerking en eenheid onder het personeel, enthousiastmeren 

van het personeel voor veranderingen; 

 vernieuwer: initiëren van vernieuwingen, open staan voor ontwikkelingen buiten de school. 

 

Met ingang van het schooljaar 2010/11 heeft !mpulse vanwege ziekte van twee directieleden een 

interim-directie. In de vragenlijst hebben wij de !mpulse-docenten gevraagd naar de wijze waarop 

deze interim-directie de verschillende leiderschapsrollen vervult, los van hun oordeel hierover. Uit de 

antwoorden blijkt dat de interim-directie zich vooral richt op de rol van bestuurder en beheerder. Dit 

betekent een volledige omslag ten opzichte van de vorige jaren, toen de toenmalige directie nog 

gekenschetst werd als vernieuwer en stimulator.  

 

Tabel 2.11 Mate waarin de twee directieleden ad interim de vier leiderschapsrollen vervullen (percentages) 
(Vraag gesteld aan docenten !mpulse) 

 sterk matig zwak 

bestuurder 44 56  0 

beheerder 44 44  11 

stimulator 11 56  33 

vernieuwer 22 44  33 

 

Ook hebben we !mpulse-docenten gevraagd of de directie de rollen in voldoende mate vervult. Twee 

derde van de docenten vindt dat de interim-directie onvoldoende als stimulator fungeert, en ruim de 

helft deelt deze mening over de rol van vernieuwer (zie tabel 2.12). Over de invulling van de rol van 

bestuurder en beheerder zijn zij positiever, maar ook die rollen zouden zij meer ingevuld willen zien. 

Docenten verwachten van de interim-directie blijkbaar niet alleen dat deze “orde op zake” stelt (met 

andere woorden, dat deze de rollen van bestuurder en beheerder vervult), maar ook dat deze de 

rollen van stimulator en vernieuwer vervult. 

 

 

                                                      
11

  De vraagstelling luidde: “In welke mate hebben de docenten op uw school behoefte aan nascholing over …”. De 
vraag heeft dus zowel betrekking op de eigen behoefte, als op de inschatting van de behoeften van collega‟s. 
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Tabel 2.12 Is de mate waarin de twee directieleden ad interim deze rollen vervullen volgens u voldoende? 
(percentages) (Vraag gesteld aan docenten !mpulse) 

 ja nee 

bestuurder 78 22 

beheerder 67 33 

stimulator 33 67 

vernieuwer 44 56 

 

Dat de interim-directie zich voornamelijk richt op beheer en bestuur komt ook naar voren uit de 

interviews met docenten en de interim-directie. Volgens de interim-directie was er in de voorgaande 

jaren vooral aandacht voor vernieuwen en stimuleren. Het was een sterk punt van de directie dat deze 

veel goede ideeën had en “het lef had om aan het avontuur te beginnen”. Er was echter te weinig 

aandacht voor beheer en bestuur, zowel vanuit de directie als vanuit het bestuur. De interim-directie 

heeft er daarom voor gekozen zich daar meer op te richten. Ook de docenten zijn van mening dat 

meer aandacht voor beheer en bestuur wenselijk was. Volgens de docenten heeft ook het bestuur 

daarbij een rol gespeeld. Na het wegvallen van de voormalige directie heeft het bestuur de touwtjes 

aangetrokken en die lijn wordt gevolgd door de interim-directie. Volgens de docenten was deze actie 

nodig om de school weer op de rails te krijgen. De docenten voegen daaraan toe dat de interim-

directie meer op de achtergrond aanwezig is dan de vorige directie. Gezien het aantal beschikbare 

fte‟s voor directietaken is dat volgens de interim-directie logisch. Tot slot spreken docenten hun 

verbazing uit over het feit dat de voormalige directie in hun ogen slecht is gecontroleerd door het 

bestuur. Daardoor werd het volgens hen pas in een laat stadium duidelijk dat !mpulse met financiële 

tekorten te maken had. De interim-directie voegt daaraan toe dat dit mede komt omdat !mpulse zich te 

afhankelijk heeft gemaakt van de projectgelden van de Expeditie. Het is volgens de interim-directie 

raadzaam daar in de toekomst beter op te letten, zowel door school en bestuur, maar ook door 

projectorganisaties. Een ander belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is volgens de interim-

directie en de docenten het versterken van de verantwoordingscyclus en de taakverdeling daarbij 

tussen directie en bestuur. 

 

De interim-directie heeft de verantwoordelijkheid voor het vernieuwen meer naar de werkvloer 

verplaatst. Dit loopt volgens haar nog niet altijd even goed omdat niet alle docenten de vernieuwende 

rol in voldoende mate (kunnen) vervullen. 

 

2.2.6 Continuïteit  

Voor verstrekkende innovaties zoals die op !mpulse plaatsvinden, is het belangrijk dat de innovatie 

geen tijdelijke verandering is, maar dat deze voortbestaat. Verschillende factoren dragen bij aan het 

voortbestaan van innovaties. Bijvoorbeeld de vraag of de innovatie afhankelijk is van één trekker of 

dat het initiatief breed gedragen wordt. Aan deze vraag hebben we in paragraaf 2.2.2 al aandacht 

besteed. Ook de randvoorwaarden zijn van belang om te voorkomen dat men noodgedwongen weer 

over gaat tot de orde van de dag. In de vragenlijst hebben we !mpulse-docenten gevraagd naar hun 

mening over de randvoorwaarden en beschikbare tijd 

 

Randvoorwaarden 

Aan de randvoorwaarden die een rol spelen bij de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase 

wordt volgens docenten slechts in zeer beperkte mate voldaan (zie tabel 2.13). Een (ruime) 

meerderheid is van mening dat er onvoldoende personeel en tijd beschikbaar is voor de ontwikkeling 

en implementatie van de tweede fase. Het meest „positief‟ zijn docenten over de ict-voorzieningen en 

de huisvesting, hoewel het ook hier gaat om een groep van nog geen 25 procent die deze 

voorwaarden voldoende vindt. 
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Ten opzichte van de vorige meting zijn een aantal verschuivingen te zien. Waren de docenten in het 

tweede Expeditiejaar nog (erg) ontevreden over de geschiktheid van de huisvesting, nu zijn zij daar 

iets positiever over. De tevredenheid over de beschikbaarheid van personeel en geld is duidelijk 

teruggelopen ten opzichte van de vorige meting. Een mogelijke verklaring voor deze mindere 

tevredenheid wordt gegeven in de interviews met de interim-directie en de docenten. Vanwege 

financiële redenen is het volgens hen niet mogelijk in de tweede fase voor alle profielen en vakken 

aparte !mpulse-leerlijnen op te ontwikkelen en realiseren. Mede daardoor is er sprake van de eerder 

besproken breuk tussen de onder- en de bovenbouw. Ook het tekort aan eerstegraads docenten 

speelt daarbij een rol. 

 

Tabel 2.13 Mate waarin de randvoorwaarden voor de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase in 
voldoende mate aanwezig zijn (percentages) (Vraag gesteld aan docenten !mpulse) 

 nee neutraal ja 

ict-voorzieningen 33 44  22 

huisvesting (geschikte ruimten) 44 33  22 

geld 11 78  11 

(les)materiaal 44 44  11 

tijdsduur/periode voor voorbereiding 56 33  11 

informatievoorziening 22 78  0 

scholing/deskundigheidsbevordering 33 67  0 

tijdsduur/periode voor uitvoering 56 44  0 

personeel 67 33  0 

 

Beschikbare tijd 

Zoals bij veel onderwijsvernieuwingen vervullen docenten een sleutelrol bij de realisatie van de 

tweede fase. Voor het succes van de Expeditie is het dan ook van belang dat docenten voldoende tijd 

hebben voor de voorbereiding en uitvoering.  

 

Een derde van de docenten heeft naar eigen zeggen voldoende tijd om bij te dragen aan de 

ontwikkeling en implementatie van de tweede fase, ofwel doordat ze voldoende extra tijd hebben 

gekregen, ofwel omdat ze geen extra tijd nodig hebben. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig 

jaar, toen slechts tien procent van de docenten voldoende tijd had. 

 

Tabel 2.14 Mate waarin docenten tijd hebben gekregen om bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie 
van de tweede fase (percentages) (Vraag gesteld aan docenten !mpulse) 

 percentage 

Ik heb geen extra tijd gekregen en heb deze ook niet nodig. 11 

Ik heb voldoende extra tijd gekregen. 22 

Ik heb geen extra tijd gekregen, maar heb deze wel nodig. 56 

Ik heb extra tijd gekregen, maar deze is onvoldoende. 11 

 

2.2.7 Samenwerking met de omgeving (context-management) 

!mpulse heeft tijdens de Expeditie samengewerkt met diverse andere organisaties. In de eerste plaats 

gaat het om externe ondersteuning die de school heeft ontvangen: 

 ondersteuning bij de ontwikkeling van de tweede fase; 

 ondersteuning bij digitaal beoordelen. 

Over het algemeen heeft deze ondersteuning volgens de interim-directie te weinig opgeleverd. 

Daarom is deze inmiddels beëindigd. 
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In de tweede plaats betreft het samenwerking met andere scholen, zoals binnen Pleion (Platform 

Eigentijds Onderwijs). Ondanks deze samenwerking merken de docenten in de interviews op dat 

!mpulse te weinig heeft gekeken naar andere vernieuwingsscholen. Van hun ervaringen had !mpulse 

kunnen leren volgens docenten en wellicht had !mpulse ook zijn voordeel kunnen doen met door heb 

ontwikkeld materiaal. 

 

2.3 Conclusies 
 

Hoe verloopt de uitvoering van de geplande activiteiten? (1) 

Halverwege het schooljaar 2009/10 is de tweede fase van !mpulse vanwege ruimtegebrek verhuisd 

naar een ander schoolgebouw van het bestuur. De leerlingen gingen hierdoor het „echte !mpulse-

gevoel‟ missen. Wel is de manier van omgaan met elkaar, zowel tussen leerlingen onderling als 

tussen leerlingen en docenten, volgens de leerlingen hetzelfde gebleven. De omgangsvormen zijn 

informeel en de relatie tussen leerlingen en docenten is gebaseerd op gelijkwaardigheid. 

 

Als voorbereiding op het examen werd volgens leerlingen en docenten in het schooljaar 2009/10 

vakgerichter gewerkt dan in het voorgaande jaar. De leerlingen volgden lessen in de reguliere vakken 

en er werd met methodes gewerkt. Bij een aantal vakken werd op de klassieke, „schoolse‟ manier 

gewerkt en bij andere vakken werd er nog wat meer ruimte gelaten voor keuzevrijheid en was er nog 

steeds veel aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken. Ook de settingen en de coaching- en 

community-onderdelen zijn volgens de leerlingen grotendeels verdwenen uit het onderwijsprogramma 

in de tweede fase. Verder hadden leerlingen de mogelijkheid om zich op te geven voor vakken waarin 

ze extra bijles wilden. De meeste leerlingen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Een 

andere verandering die is doorgevoerd is het omzetten van het bovenbouwrooster van een anderhalf 

uur rooster naar een 40 minuten rooster. Het rooster bestond deels uit flexblokken, waarin (onder 

begeleiding) huiswerk werd gemaakt. Gevolg van al deze veranderingen is dat het onderwijs in het 

schooljaar 2009/10 steeds meer op het reguliere onderwijs is gaan lijken. Dat was volgens leerlingen 

en docenten nodig in verband met de examens.  

 

Wat zijn succes- en faalfactoren? (1) 

In de eerste twee Expeditiejaren hebben we gezien dat de directie met name de rollen van vernieuwer 

en stimulator vervulde. In het derde jaar is er vanwege ziekte van de directieleden een interim-directie 

aangesteld. Deze roemt haar voorgangers om de invulling van deze rollen: het was een sterk punt van 

de directie dat deze veel goede ideeën had en “het lef had om aan het avontuur te beginnen”. Er was 

echter te weinig aandacht voor beheer en bestuur, zowel vanuit de directie als vanuit het bestuur. De 

interim-directie heeft er daarom voor gekozen zich daar meer op te richten. Hoewel dit door docenten 

gewaardeerd wordt, blijkt dat zij de stimulerende en vernieuwende rol van de directie missen. 

 

Wat betreft de besturende en beherende rol zien docenten en interim-directie ook een rol voor het 

bestuur. Zo spreken docenten hun verbazing uit over het feit dat de voormalige directie in hun ogen 

slecht is gecontroleerd door het bestuur. Daardoor werd het volgens hen pas in een laat stadium 

duidelijk dat !mpulse met financiële tekorten te maken had. De interim-directie voegt daaraan toe dat 

dit mede komt omdat !mpulse zich te afhankelijk heeft gemaakt van de projectgelden van de 

Expeditie. Een ander belangrijk aandachtspunt voor de toekomst is volgens de interim-directie en de 

docenten het versterken van de verantwoordingscyclus en de taakverdeling daarbij tussen directie en 

bestuur. 

 

Aan de randvoorwaarden die een rol spelen bij de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase 

wordt volgens docenten slechts in (zeer) beperkte mate voldaan. Een (ruime) meerderheid is van 

mening dat er onvoldoende personeel en tijd beschikbaar waren voor de ontwikkeling en 
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implementatie van de tweede fase. Het meest „positief‟ zijn docenten over de ict-voorzieningen en de 

huisvesting, hoewel het ook hier gaat om een groep van nog geen 25 procent die deze voorwaarden 

voldoende vindt. Ten opzichte van het tweede Expeditiejaar hebben zich in het derde jaar een aantal 

verschuivingen voorgedaan. Docenten zijn in het derde Expeditie jaar iets tevredener over de 

geschiktheid van de huisvesting en de tijd die zij hebben voor de ontwikkeling en uitvoering van de 

tweede fase. De tevredenheid over de beschikbaarheid van personeel en geld is duidelijk 

teruggelopen ten opzichte van de vorige meting. Het tekort aan eerstegraads docenten wordt 

genoemd als een van de redenen voor het niet goed van de grond komen van de !mpulse-idealen in 

de bovenbouw. Een andere reden daarvoor is het beschikbare budget. Dat maakt het niet mogelijk  

in de tweede fase voor alle profielen en vakken aparte !mpulse-leerlijnen op te ontwikkelen en 

realiseren.  

 

In hoeverre is er voldoende draagvlak en deskundigheid bij docenten en andere betrokkenen 

op !mpulse om door te gaan met de ingezette veranderingen? (2) 

De samenwerking in de tweede fase met de Montessori-locatie stelt !mpulse voor twee grote 

uitdagingen: voorkomen dat er een breuk ontstaat tussen de onder- en bovenbouw en behouden van 

de essentiële uitgangspunten van !mpulse in de bovenbouw. De toekomst zal leren op welke wijze 

!mpulse deze uitdagingen het hoofd weet te bieden. Op basis van het onderzoek hebben we een 

aantal aandachtspunten waar !mpulse haar voordeel mee kan doen. 

 

Draagvlak en visie 

De komende jaren zal de implementatie van de tweede fase door !mpulse en Montessori gezamenlijk 

worden opgepakt. We hebben daarom in deze meting gekeken naar het draagvlak om de 

implementatie gezamenlijk met de andere locatie op te pakken. De daadwerkelijke samenwerking zal 

met name gerealiseerd dienen te worden door !mpulse-docenten uit team B en door 

Montessoridocenten. Voor beide groepen geldt dat er bij een minderheid sprake is van een (heel) 

groot draagvlak. Dit lijkt geen gunstige uitgangspositie voor samenwerking. 

 

Met het oog op de samenwerking tussen !mpulse en Montessori hebben we docenten van beide 

scholen verder gevraagd naar hun visie op onderwijs. Het blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de 

docenten van !mpulse en van Montessori. Zo hebben docenten van !mpulse een uitgesproken 

voorkeur voor thematisch onderwijs, terwijl Montessoridocenten juist veel meer zien in vakgericht 

onderwijs. Iets soortgelijks is te zien bij vakkenintegratie, dat door veel !mpulse-docenten als groot 

goed wordt gezien, maar waar Montessoridocenten minder voor voelen. Ook wat betreft de gewenste 

vrijheid voor leerlingen zien we aanzienlijke verschillen tussen !mpulse- en Montessoridocenten. Tot 

slot verschillen de docenten van beide scholen van mening over de optimale verhouding tussen 

lessen en overige onderwijsactiviteiten. Dergelijke verschillen in de visie op onderwijs komen de 

samenwerking wellicht niet ten goede. Het lijkt ons dan ook raadzaam om te zoeken naar manieren 

om de verschillen te verkleinen. 

 

Deskundigheid 

De docenten van !mpulse en Montessori zijn redelijk eensgezind over de competenties die cruciaal 

zijn voor de ontwikkeling en realisatie van de tweede fase. De docenten vinden in de meeste gevallen 

dat zij zelf in voldoende mate beschikken over de door hen cruciaal geachte competenties. We zien 

dan ook bij alle competenties dat slechts een beperkte groep docenten vindt dat de behoefte aan 

nascholing groot is. In verhouding hebben de docenten de meeste behoefte aan nascholing bij 

“vakoverstijgend samenwerken”, “ict integreren in de lessen” en “werken met nieuwe 

beoordelingswijzen”. 

 

Vanaf het schooljaar 2010/11 krijgen leerlingen van !mpulse en Montessori gezamenlijk vakonderwijs. 

De vakdocenten zijn grotendeels afkomstig van Montessori en in beperkte mate van !mpulse. De 
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resterende tijd (ongeveer 20%) zal gebruikt worden voor !mpulse-onderdelen. De begeleiding van 

deze onderdelen wordt zoveel mogelijk verzorgd door !mpulse-docenten. Voor de vaklessen zijn 

vermoedelijk deels andere competenties van belang dan voor de begeleiding van de !mpulse-

onderdelen. Voor de begeleiding van !mpulse-onderdelen en het behoud van de !mpulse-visie is het 

volgens de interim-directie bijvoorbeeld van belang dat docenten vernieuwend zijn. We adviseren 

!mpulse om in beeld te brengen over welke competenties begeleiders van de !mpulse-onderdelen 

dienen te beschikken en daar in de toekomst rekening mee te houden bij het werven van personeel en 

de taakverdeling. 
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3 Effecten bij leerlingen  
 

!mpulse hoopt met de tweede fase een aantal doelen op leerlingniveau te bereiken. Om de realisatie 

van deze doelen te op leerlingniveau kunnen meten, hebben we de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

a. In welke mate leren leerlingen in de tweede fase van elkaar en van de samenleving? 

b. In welke mate zijn leerlingen in de tweede fase in staat om hun eigen leerproces te regisseren 

(bewuste keuzes maken voor wat en hoe ze willen ontwikkelen (inclusief sector- en profielkeuze)), 

eigen doelen te stellen en te werken aan realisatie daarvan? 

c. Hoe verhouden de prestaties van leerlingen op de terreinen van hun passie en talent zich tot het 

gevraagde examenniveau? 

d. In welke mate ontwikkelen leerlingen zich in competenties die relevant zijn voor leren en werken in 

de moderne samenleving? 

e. Overige kwantitatieve resultaten: 

- In welke mate doet zich tijdens de schoolloopbaan van leerlingen op !mpulse op- en afstroom, 

en uitval voor? 

- Hoe verhoudt het diplomaniveau van leerlingen zich tot hun oorspronkelijke vo-advies? 

- Wat zijn de (examen)cijfers en slaagpercentages van leerlingen en hoe verhouden deze zich 

tot landelijke gemiddelden? 

- Hoe presteren !mpulse leerlingen in vervolgopleidingen? 

 

We bespreken de resultaten van de meting aan de hand van de hierboven beschreven 

onderzoeksvragen. Door een vergelijking te maken tussen het tweede en het derde Expeditiejaar 

kunnen ontwikkelingen in beeld worden gebracht.12 De ontwikkelingen geven aanknopingspunten voor 

de resultaten die op !mpulse behaald zijn met de tweede fase. 

 

3.1 Leren van elkaar en van de samenleving (community learning) 
 

In zowel de docenten- als de leerlingenvragenlijst stonden vier stellingen over community learning, 

één van de drie pijlers van !mpulse. Uit de antwoorden blijkt dat leerlingen en docenten van !mpulse 

ook daadwerkelijk ervaren dat het op school belangrijk wordt gevonden dat leerlingen van elkaar en 

van de samenleving leren. Zowel leerlingen als docenten zijn het minst positief over de mate waarin 

leerlingen buiten school werken aan hun leerdoelen. Tussen leerlingen uit het vierde en het vijfde jaar 

zijn er geen verschillen. 

 

Als we de resultaten vergelijken met die van vorig jaar valt het volgende op. !mpulse-docenten zijn dit 

jaar iets stelliger in hun mening dat het op school belangrijk wordt gevonden om iets nuttigs te doen 

voor anderen. Tegelijkertijd geven leerlingen aan dat docenten hen juist iets minder stimuleren om 

zich in te zetten voor hun omgeving. Ten opzichte van vorig jaar zijn minder docenten en leerlingen 

van mening dat leerlingen buiten de school werken aan leerdoelen. 

 

Ook Montessoridocenten geven aan dat het op hun school normaal wordt gevonden om anderen te 

helpen. Verder vinden ook zij het belangrijk dat leerlingen iets nuttigs doen voor anderen en zich 

inzetten voor de maatschappij, zij het in mindere mate dan !mpulse-docenten. 

 

  

                                                      
12

  In het eerste Expeditiejaar zijn de vragen behorend bij het effectonderzoek niet onderzocht. 
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Tabel 3.1 Leerlingen in de tweede fase leren van elkaar en van de samenleving (gemiddelden)
13

 

 leerlingen 
 

docenten 
!mpulse 

docenten 
Montessori 

Op onze school wordt het belangrijk gevonden dat je iets nuttigs doet 
voor anderen. 

3,9 4,3 3,9 

Op onze school is het normaal om anderen te helpen. 4,2 3,9 4,0 

Op onze school stimuleren de docenten dat leerlingen zich inzetten 
voor hun omgeving. 

3,5 3,9 3,5 

Leerlingen werken buiten de school aan leerdoelen 3,2 2,8 nvt 

 

3.2 Regisseren eigen leerproces, eigen doelen stellen en werken aan 
realisatie daarvan 

 

Een ander leerdoel van !mpulse is dat leerlingen in de tweede fase in staat zijn om hun eigen 

leerproces te regisseren. Daarmee wordt bedoeld dat zij bewuste keuzes maken voor wat en hoe ze 

willen ontwikkelen (inclusief sector- en profielkeuze), eigen doelen stellen en werken aan de realisatie 

daarvan. Om vast te stellen of leerlingen en docenten ook daadwerkelijk ervaren dat op school 

leerlingen hun eigen leerproces sturen zijn elf stellingen opgesteld (zie tabel 3.2). Hiervan zijn er tien 

zowel aan docenten als aan leerlingen van !mpulse voorgelegd. Eén stelling is alleen door leerlingen 

gescoord. Van de docentenvragenlijst zijn er vijf stellingen alleen voorgelegd aan !mpulse-docenten. 

Docenten van Montessori hebben over vijf stellingen hun mening gegeven.  

 

Tabel 3.2  Leerlingen in de tweede fase zijn in staat om hun eigen leerproces te regisseren (gemiddelden) 

 leerlingen 
 

docenten 
!mpulse 

docenten 
Montessori 

Op onze school kennen de docenten de leerlingen goed. (1) 4,4 4,6 4,3 

De docenten vinden de meningen van leerlingen belangrijk. (1) 3,8 4,6 4,2 

De docenten stimuleren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen. (1) 4,0 4,2 4,1 

Leerlingen stappen gemakkelijk naar docenten toe voor hulp. (1) 4,2 4,1 4,4 

Op onze school wordt van leerlingen verwacht dat ze zelfstandig 
werken. (2) 

4,5 4,0 4,3 

Op onze school krijgen de leerlingen veel vrijheid. (2) 4,3 3,9 3,9 

Leerlingen werken zelfstandig aan de realisatie van hun leerdoelen. (3) 3,8 3,3 nvt 

Leerlingen maken zelf keuzes op welke manier ze hun leerdoelen 
willen bereiken. (3) 

3,2 3,0 nvt 

Leerlingen regisseren hun eigen leerproces. (3) 3,3 2,9 nvt 

Leerlingen formuleren hun eigen leerdoelen. (3) 3,2 2,7 nvt 

Ik ben tevreden over de ruimte om zelf mijn leerdoelen te realiseren. 
(3) 

3,3 nvt nvt 

 
De stellingen uit de tabel zijn onder te verdelen in drie clusters: 

1. stellingen over de relatie tussen docent en leerling; 

2. stellingen over de verwachtingen ten aanzien van de zelfstandigheid van leerlingen; 

3. stellingen over zelfstandig werken aan het eigen leerproces door leerlingen. 

 

Docenten van !mpulse zijn erg tevreden over de relatie tussen docent en leerling. Op deze stellingen 

scoren zij gemiddeld hoger dan op die uit de andere twee clusters. Het cluster over de verwachtingen 

ten aanzien van de zelfstandigheid van leerlingen scoren de !mpulse-docenten gemiddeld iets lager, 

gemiddeld rond het cijfer 4. Met andere woorden, de docenten van !mpulse zijn het ermee eens dat de 

                                                      
13

  Voor het bereken van het gemiddelde in deze en volgende tabellen hebben we het antwoord „zeer oneens‟ de 
waarde 1 gegeven en het antwoord „zeer eens‟ de waarde 5. 
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school van leerlingen zelfstandigheid verwacht en hen vrijheid geeft. !mpulse-docenten scoren het 

laagst op de stellingen uit het cluster dat betrekking heeft op de mate waarin leerlingen zelfstandig 

werken aan hun eigen leerproces. Gemiddeld scoren de docenten op deze stellingen rond het cijfer 3 

(neutraal). 

 

Een vergelijking tussen antwoorden van docenten van !mpulse en Montessori maakt duidelijk dat ook 

op Montessori de relatie tussen leerling en docent goed is en dat ook daar zelfstandigheid wordt 

verwacht van leerlingen.  

 

Bij leerlingen zien we op hoofdlijnen hetzelfde patroon als bij de docenten van !mpulse. Leerlingen zijn 

echter iets stelliger dan hun docenten over de mate waarin de school zelfstandigheid van hen 

verwacht en hen vrijheid geeft. Net als docenten zijn leerlingen het minst tevreden over de mate 

waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken aan hun eigen leerproces. Verder zien we dat leerlingen 

uit het vierde jaar over het algemeen iets positiever zijn over de ruimte die zij krijgen om hun eigen 

leerdoelen en -proces te plannen en realiseren. Toch zijn leerlingen uit het vijfde jaar iets tevredener 

dan de vierdejaars over de ruimte die zij krijgen om hun eigen leerdoelen te realiseren. Uit de 

interviews blijkt dat dit komt doordat leerlingen die vlak voor hun examen zitten over het algemeen 

geen grote behoefte hebben aan heel veel ruimte. Een gedegen voorbereiding op het examen heeft 

bij veel leerlingen de voorkeur. Een ander verschil tussen de vierde- en vijfdejaars leerlingen betreft 

de relatie tussen docenten en leerlingen. Vijfdejaars zijn hier gemiddeld iets positiever over. Dat komt 

waarschijnlijk doordat de leerlingen uit het vijfde jaar het eerste cohort leerlingen van !mpulse betreft. 

Deze leerlingen hebben vanaf het begin de school samen met docenten „opgebouwd‟. 

 

In vergelijking met de vorige meting valt op dat leerlingen volgens docenten minder zelf “aan het roer” 

staan. In vergelijking met het tweede Expeditiejaar krijgen leerlingen in het derde Expeditiejaar 

volgens docenten minder vrijheid, regisseren ze hun eigen leerproces minder en formuleren ze minder 

hun eigen leerdoelen. Tevens werken ze minder vaak zelfstandig aan de realisatie van hun leerdoelen 

en maken ze minder vaak zelf keuzes over de manier waarop ze hun leerdoelen willen bereiken. Bij 

de leerlingen zijn de verschillen tussen het tweede en derde Expeditiejaar beperkter. Leerlingen zijn 

nu minder vaak dan vorig jaar van mening dat zij hun eigen leerdoelen formuleren. Daarentegen 

stappen ze wel gemakkelijker naar docenten voor hulp. 

 

3.3 Passie en talent 
 

Voor !mpulse is het belangrijk dat leerlingen niet alleen het eindexamen halen, maar ook op de 

terreinen van hun passie en talent veel verder komen dan het gevraagde examenniveau. Met vijf 

stellingen proberen we vast te stellen of leerlingen en docenten ervaren dat leerlingen op !mpulse 

verder komen dan het gevraagde examenniveau (zie tabel 3.3). Drie van deze stellingen zijn door 

zowel docenten (!mpulse en Montessori) als leerlingen zijn gescoord, de overige twee alleen door 

docenten van !mpulse. 

 

Net als in de vorige meting scoren !mpulse-leerlingen iets lager op de drie stellingen dan hun 

docenten: de leerlingen scoren meer „neutraal‟ dan de docenten. Ten opzichte van de vorige meting 

zijn docenten iets positiever over hun eigen bijdrage aan talentontwikkeling, terwijl zij nu juist iets 

minder positief zijn over de talentontdekking en -ontplooiing van leerlingen (nu beiden 3,2, vorig jaar 

respectievelijk 3,6 en 3,5). Docenten van !mpulse zijn nauwelijks positiever over de mate waarin zij 

leerlingen bijstaan in hun talentontwikkeling dan docenten van de Montessori. Wel zijn ze iets vaker 

van gedachte dat ze de talenten van leerlingen zien. 
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Tussen leerlingen uit de vijfde en uit de vierde klas is een klein verschil te zien; leerlingen uit het vijfde 

leerjaar vinden iets vaker dan leerlingen uit de vierde dat zij geholpen en gestimuleerd worden om hun 

talenten te ontwikkelen. Over het geheel zijn leerlingen in het schooljaar 2009/10 iets positiever over 

de mate waarin hun talenten worden opgemerkt door docenten dan in het schooljaar 20098/09 (was 

3,4 nu 3,7). Tijdens de interviews zijn leerlingen positief over de ruimte die er op !mpulse is voor 

talentontwikkeling. Veel leerlingen geven aan dat ze, als ze opnieuw zouden kunnen kiezen, opnieuw 

voor !mpulse zouden kiezen. Een van de redenen die ze daarvoor noemen is dat ze op !mpulse een 

grote persoonlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. De onderbouw speelt daarbij volgens hen een 

aanzienlijk grotere rol dan de bovenbouw. 

 

Tabel 3.3 Leerlingen komen op de terreinen van hun passie en talent veel verder dan het gevraagde 
examenniveau (gemiddelden) 

 leerlingen 
 

docenten 
!mpulse 

docenten 
Montessori 

Talenten van leerlingen worden gezien door de docenten. 3,7 4,2 3,8 

De docenten helpen de leerlingen hun talenten te ontwikkelen. 3,3 4,0 3,8 

De leerlingen worden gestimuleerd om beter te worden in waar ze al 
goed in zijn. 

3,5 3,9 3,7 

Hoe tevreden bent u over de talentontdekking van leerlingen op uw 
school? 

nvt 3,2 nvt 

Hoe tevreden bent u over de talentontplooiing van leerlingen op uw 
school? 

nvt 3,2 nvt 

 

3.4 Competenties die relevant zijn voor leren en werken in de moderne 
samenleving 

 

3.4.1 Docentvragenlijst 

Leerlingen ontwikkelen op school verschillende competenties. !mpulse vindt het van belang dat 

leerlingen zich sterk ontwikkelen in competenties die relevant zijn voor leren en werken in de moderne 

samenleving. In de vragenlijst hebben we aan docenten van !mpulse gevraagd in welke mate tweede 

fase leerlingen beschikken over de competenties die !mpulse van belang vindt. 

 

Tabel 3.4 Mate waarin tweede fase leerlingen volgens docenten beschikken over competenties (gemiddelden 
en percentages)

14
 

 gem. helemaal niet nauwelijks enigszins groot heel groot weet niet 

communiceren 4,4 0  0 22 11  67  0 

samenwerken 4,3 0  0 22 22  56  0 

denken 3,8 0  0 33 44  11  11 

zelfreflectie 3,8 0  0 22 78  0  0 

jezelf ontwikkelen 3,5 0  0 44 44  0  11 

zelfsturing 3,2 0  11 56 33  0  0 

 

Volgens een zeer ruime meerderheid van de docenten beschikken leerlingen in (heel) grote mate over 

competenties met betrekking tot communiceren en samenwerken. Over competenties met betrekking 

tot denken en zelfreflectie beschikken leerlingen volgens docenten gemiddeld in grote mate. Over de 

ontwikkeling en zelfsturing van leerlingen zijn docenten in verhouding het minst positief. Gemiddeld 

oordelen zij dat leerlingen enigszins in staat zijn tot zelfsturing. Dit alles is in lijn met de resultaten uit 

de vorige meting. 

                                                      
14

  Bij het berekenen van het gemiddelde hebben we het antwoord „weet niet‟ buiten beschouwing gelaten.  
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3.4.2 Learner report leerlingen 

Naast de vragen in de docentenvragenlijst gaat ook het learner report voor leerlingen in op de 

competenties van leerlingen. We beginnen met een overzicht van wat de leerlingen hebben 

geantwoord op de gesloten vragen van het learner report. Zo is het mogelijk snel een beeld te krijgen 

van wat de meerderheid van de leerlingen zegt geleerd te hebben op !mpulse. De leerervaringen 

staan in volgorde van hoe vaak er “zeer eens” is geantwoord. 

 

Tabel 3.5 Overzicht van de antwoorden op de gesloten vragen in het learner report (percentages) 

 zeer 
oneens 

oneens eens zeer 
eens 

Ik heb op !mpulse geleerd samen te werken.  0  6 42 52 

Ik heb op !mpulse geleerd te communiceren.  3  9 42 45 

Ik heb op !mpulse geleerd te reflecteren op mijn eigen gedrag en 
handelen. 

 3  12 55 30 

Ik heb op !mpulse geleerd hoe ik mijn eigen leerproces kan sturen.  0  13 63 25 

Ik heb op !mpulse geleerd hoe ik mezelf kan ontwikkelen.  0  9 67 24 

Ik heb op !mpulse geleerd te denken.  12  30 39 18 

 

Over de mate waarin leerlingen hebben leren samenwerken, communiceren, reflecteren, sturing te 

geven aan hun eigen leerproces en zichzelf te ontwikkelen oordelen leerlingen positief. Een zeer 

ruime meerderheid van de leerlingen is (zeer) eens met de uitspraken daarover. Het minst positief zijn 

de leerlingen over de uitspraak dat zij op !mpulse hebben leren denken. Ten opzichte van de vorige 

meting zijn leerlingen nu minder positief over de mate waarin zij op !mpulse hebben geleerd te 

reflecteren en positiever over de mate waarin zij geleerd hebben hun eigen leerproces te sturen. 

 

Vergelijking leerlingen en docenten 

Als we de antwoorden van de leerlingen vergelijken met die van de docenten zien we het volgende. 

 Docenten en leerlingen zijn het redelijk eens over de mate waarin leerlingen hebben leren 

samenwerken, communiceren en reflecteren. Zowel docenten en leerlingen oordelen positief over 

de mate waarin leerlingen deze competenties geleerd hebben. 

 Ook over de mate waarin leerlingen hebben leren denken hebben docenten en leerlingen een 

vergelijkbare mening. Van beide groepen vindt iets meer dan de helft dat leerlingen hebben leren 

denken op !mpulse. 

 Over de mate waarin leerlingen hebben leren zichzelf te ontwikkelen en sturing te geven aan hun 

eigen leerproces oordelen leerlingen positiever dan docenten. Een zeer ruime meerderheid van 

de leerlingen zegt deze competenties geleerd te hebben op !mpulse, terwijl docenten vinden dat 

leerlingen enigszins (tot in grote mate) beschikken over deze competenties. 

 

Tijdens de interviews hebben leerlingen en docenten unaniem aangegeven dat leerlingen op !mpulse 

andere dingen leren dan op veel andere vo-scholen. Op !mpulse is volgens hen voor leerlingen veel 

meer ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en ontwikkelen leerlingen een breed scala aan 

algemene vaardigheden en een sociale en respectvolle attitude. De onderbouw speelt hierin volgens 

hen 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.  

 

Toelichtingen van leerlingen 

Naast het globale overzicht van de antwoorden van leerlingen op de gesloten vragen van het learner 

report zijn natuurlijk ook hun toelichtingen interessant. In de volgende zes tabellen geven we per 

competentie een overzicht van de categorieën waartoe de gegeven toelichtingen behoren. Tevens 

geven we bij elke categorie een voorbeeld in de vorm van een citaat. 
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Tabel 3.6 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op !mpulse heb ik geleerd samen te werken 

antwoord  categorie toelichting aantal Voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat / toen / omdat 
ik…. 

oneens dit al kon  2 “Samenwerken kon ik wel, en daarvoor ga ik niet naar school 
toe.” 

eens verbetering zie na 
verloop van tijd 

 5 “Gesprekken voeren en besluiten nemen steeds beter verloopt.” 

 veel heb moeten 
samenwerken met 
verschillende mensen 

 5 “ We heel veel samen moeten werken, bij veel vakken.” 

 resultaten behaal met 
de groep / de 
samenwerking goed 
verloopt 

 2 “Ook met mensen waarvan anderen en ikzelf dachten dat de 
samenwerking stroef zou gaan, en dat ook zo was, er toch een 
goed gezamenlijk product uit is gekomen.” 

zeer eens veel heb moeten 
samenwerken met 
verschillende mensen 

 11 “Settingen je werkt dan samen met verschillende mensen.” 

 resultaten behaal met 
de groep / de 
samenwerking goed 
verloopt 

 3 “Mijn setting goed afrondde na een succesvolle samenwerking.” 

 verbetering zie na 
verloop van tijd 

 1 “Dat eerst niet zo goed kon. Ik zie duidelijk ontwikkeling.” 

 anders  1 “Een kwetsende opmerking maakte en daar toen meteen op 
gewezen werd en we daar goed over gepraat hebben.” 

 

Tabel 3.7 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op !mpulse heb ik geleerd te communiceren 

antwoord  categorie toelichting aantal Voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat / toen / omdat 
ik…. 

zeer oneens dit al kon 1 - 

oneens dit al kon 1 “Dit op andere plekken veel effectiever en sneller heb geleerd.” 

 anders 1 “Wanneer er onenigheid is in de klas we dat vrijwel altijd 
proberen op te lossen door middel van praten, discussiëren 
etc.”  

eens veel moest 
communiceren / 
samenwerken 

7 “Ik met leraren in gesprek ging en tijdens bijeenkomsten bij de 
setting goed kon communiceren” 

 verbetering zie na 
verloop van tijd 

5 “Ik vind het tegenwoordig wel makkelijker om te communiceren 
dan vroeger en daar heeft !mpulse waarschijnlijk wel een 
aandeel in gehad omdat we vaak dingen moeten presenteren.” 

zeer eens veel moest 
communiceren / 
samenwerken 

8 “Alles wat ik heb gedaan moest ik nabespreken met mijn 
groepje.”  

 verbetering zie na 
verloop van tijd 

3 “Door !mpulse heb ik me meer durven open te stellen en ben ik 
eigenlijk heel sociaal geworden.” 

 merkte dat mijn 
mening belangrijk is 

1 “Merkte dat het belangrijk wordt gevonden wat wij zeggen.” 

 anders 1 “Al heel lang geleden heb leren praten.” 

 

  



Ontdekkingsreis naar de ontwikkeling van talent in 2009/10 33 

 

Tabel 3.8 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op !mpulse heb ik geleerd te reflecteren op mijn eigen gedrag 
en handelen. 

antwoord  categorie toelichting aantal Voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat / toen / omdat 
ik…. 

zeer oneens niet geleerd  1 “Denk dat deze school slecht is.” 

oneens dit al kon  3 “Ik kon dat al voordat ik hier kwam en dit niet moeilijk vind.” 

 anders  1 “Na elke setting met de groep een evaluatie hield (wat 
inmiddels trouwens niet meer zo is aangezien we geen 
settingen hebben).” 

eens veel moest reflecteren 
 

 16 “Omdat ik altijd terug kijk naar hoe ik dingen gedaan heb. En 
hoe ik dingen anders had kunnen doen. Hier heb ik veel van 
geleerd.” 

zeer eens veel moest reflecteren  8 “Veel gesprekken heb gehad om te reflecteren.” 

 verbetering zie na 
verloop van tijd 

 1 “Ik steeds beter in staat ben om te luisteren naar anderen, en 
mijn mening aan te passen als een ander me kan overtuigen 
van het nut daarvan.” 

 

Tabel 3.9 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op !mpulse heb ik geleerd hoe ik mijn eigen leerproces kan 
sturen. 

antwoord  categorie toelichting aantal Voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat / toen / omdat 
ik…. 

oneens veel door de school 
gestuurd wordt 

3 “Vooral in de bovenbouw veel gestuurd word.” 

 anders 1 “Dit kon ik altijd wel, maar er was te weinig begeleiding en 
helderheid bij.” 

eens een individuele 
planning/ zelf keuzes 
heb gemaakt 

6 “Zelf leerdoelen bij de settingen kon plaatsen en dit kon 
inplannen.” 

 het je eigen 
verantwoordelijkheid is 

4 “Daar zelf verantwoordelijk voor ben en dat het gaat om mijn 
eigen toekomst.” 

 (in sommige gevallen) 
veel keuzevrijheid heb 
/ eigen inbreng heb 

4 “Tijdens mijn settingen eigen gekozen leerdoelen kon 
afronden.” 

 anders  4 “Ook met een beperkt aanbod uitstekend mezelf kan redden, 
hoewel ik het soms niet doe.” 
 

zeer eens een individuele 
planning/ zelf keuzes 
heb gemaakt 

5 “Ook maakten we vaak eigen planningen en was je 
verantwoordelijk voor je setting.”  

 zelf bepaal wanneer 
aan iets werk 

2 “Nooit problemen kreeg als ik aangaf dat ik niet naar de les 
kwam omdat ik bijvoorbeeld iets anders moest afmaken, of op 
dat moment genoeg geleerd had over het betreffende vak. “ 

 dit op !mpulse wordt 
verwacht 

1 “Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig kan werken.” 
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Tabel 3.10 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op !mpulse heb ik geleerd hoe ik mezelf kan ontwikkelen 

antwoord  categorie toelichting aantal Voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat / toen / omdat 
ik…. 

oneens dit al kon 1 “Me mijn hele leven al ontwikkel tot wat ik nu ben.” 

 anders 1 “Ik me misschien wel heb ontwikkeld, dingen heb geleerd, maar 
niet duidelijk heb geleerd hoe ik dat kan formuleren en 
coördineren.” 

eens reflecteer op mijn 
eigen ontwikkeling / 
feedback krijg 

8 “Je wordt gestimuleerd om je eigen fouten te herkennen, 
erkennen en verbeteren.” 

 vaardigheden/kennis 
heb opgedaan 

5 “Steeds bij elk project beter werd.” 

 me op sociaal vlak heb 
ontwikkeld 

3 “Zie dat ik heel erg veranderd ben in vergelijking met het eerste 
jaar.” 

 de vrijheid/ruimte krijg 
om mezelf te 
ontwikkelen 

2 “Hier ruimte heb gekregen mijn eigen talenten te vinden en te 
ontwikkelen.” 

 het op !mpulse 
belangrijk wordt 
gevonden dat je je 
ontwikkelt 

1 “Omdat dit altijd op !mpulse gestimuleerd wordt.” 

zeer eens reflecteer op mijn 
eigen ontwikkeling / 
feedback krijg 

3 “Omdat ik elke periode weer nieuwe competenties stel, en 
evalueer of ik mijn vorige competenties wel gehaald heb.” 

 het op !mpulse 
belangrijk wordt 
gevonden dat je je 
ontwikkelt 

2 “Doordat we zelf onze route moeten uitstippelen van ons 
leerproces.” 

 vaardigheden/kennis 
heb opgedaan 

2 “Presenteren, overleggen, leiding geven.” 

 me op sociaal vlak heb 
ontwikkeld 

2 “Qua sociale vaardigheden heb ik veel geleerd op !mpulse. 
Daar was ook heel aandacht voor.” 

 

Tabel 3.11 Overzicht toelichtingen op de vraag: Op !mpulse heb ik geleerd te denken 

antwoord  categorie toelichting aantal Voorbeeld: dat werd me duidelijk doordat / toen / omdat 
ik…. 

zeer oneens dit al kon 4 “Ik kon al voor !mpulse voor mezelf denken.” 

oneens dit al kon 9 “Dat ook al kon voordat ik naar !mpulse ging.” 

 anders 1 “Dat leer ik ergens anders wel.” 

eens geleerd heb om meer 
na te denken  

7 “Ik heb op !mpulse wel geleerd beter na te denken over 
beslissingen.” 

 kritisch heb leren 
denken 

2 “Steeds kritischer ga staan tegenover wat er gebeurt.” 
 

 veel zelf moest 
plannen en vooruit 
denken 

2 “In de onderbouw niet alles werd voorgekauwd, maar je zelf 
leert denken wat het beste zal zijn etc.” 

 anders 1 “Denk, dus ik besta.” 

zeer eens veel zelf moest 
plannen en vooruit 
denken 

2 “Je moet zelfstandig aan de slag en je eigen planning maken.” 

 kritisch heb leren 
denken 

2 “Ik heb geleerd kritisch te zijn, bijvoorbeeld over reclames of 
feedback.” 

 anders 1 “Omdat ik hier mezelf leerde ontdekken.” 
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Open vragen 

Naast de hiervoor beschreven gesloten vragen met toelichting per competentie zijn ook nog twee 

open vragen gesteld aan de leerlingen. Deze vragen luidden: „Op !mpulse heb ik geleerd dat ik goed 

kan…‟ en „Op !mpulse heb ik geleerd dat ik nog niet zo goed kan…‟. De meest opvallende bevinding 

is dat relatief veel leerlingen aangeven dat ze op !mpulse hebben geleerd dat ze nog niet goed zijn in 

plannen, deadlines halen of organiseren. 

 

Tabel 3.12 Op !mpulse heb ik geleerd dat ik goed kan / nog niet zo goed kan… 

categorie aantal goed aantal niet goed 

samenwerken  15  0 

zelfstandig werken  9  1 

presenteren / praten / communiceren  8  1 

plannen / deadlines halen / organiseren  7  17 

verantwoordelijkheid dragen  4  0 

leiding geven  3  1 

overleggen / luisteren  3  0 

werkstukken/verslagen maken  3  0 

leren / bepaalde vakken  2  1 

mening geven  2  1 

creatief zijn  1  1 

evalueren  1  0 

feedback geven  1  1 

flexibel zijn / improviseren  1  2 

helpen  1  0 

ideeën bedenken   1  0 

initiatief nemen  1  0 

kritische houding  1  0 

observeren  1  0 

omgaan met computers  1  0 

omgaan met stress / relativeren  1  3 

onderzoeken  1  0 

overzicht houden  1  0 

sociale vaardigheden  1  0 

uitstellen / niksen  1  1 

werken met opdrachten/projecten  1  1 

concentreren  0  1 

de controle uit handen geven  0  1 

mezelf motiveren  0  1 

 

3.5 Overige (kwantitatieve) resultaten 
 

Tenslotte wil !mpulse een aantal kwantitatieve resultaten bereiken bij haar leerlingen. De 

onderzoeksvragen hierover luiden: 

1. In welke mate doet zich tijdens de schoolloopbaan van leerlingen op !mpulse op- en afstroom, en 

uitval voor? 

2. Hoe verhoudt het diplomaniveau van leerlingen zich tot hun oorspronkelijke vo-advies? 

3. Wat zijn de (examen)cijfers en slaagpercentages van leerlingen en hoe verhouden deze zich tot 

landelijke gemiddelden? 

4. Hoe presteren !mpulse leerlingen in vervolgopleidingen? 
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De beantwoording van deze onderzoeksvragen in voorliggende onderzoeksrapportage is zeer 

summier. Hiervoor zijn meerdere redenen. Voor het beantwoorden van de eerste drie 

onderzoeksvragen zouden we gebruik maken van Excel-overzichten van !mpulse. !mpulse bleek niet 

in staat de gevraagde informatie tijdig te leveren. Daardoor hebben we geen analyses uit kunnen 

voeren ter beantwoording van de eerste onderzoeksvragen. Om toch een beeld te krijgen van de 

prestaties van leerlingen maken we gebruik van gegevens uit de vragenlijsten en de interviews. De 

vierde onderzoeksvraag kan nog niet beantwoord worden omdat het eerste cohort leerlingen van 

!mpulse pas in het schooljaar 2009/10 examen heeft gedaan. We weten daardoor nog niet hoe deze 

leerlingen presteren in het vervolgonderwijs. 

 

Tabel 3.13 Tevredenheid docenten over overige resultaten leerlingen tweede fase (gemiddelden en 
percentages)

15
 

 gemid-
delde 

zeer 
ontevre-

den 

ontevre-
den 

niet tevre- 
den, niet 

ontevreden 

tevre-
den 

zeer 
tevre-
den 

weet 
niet 

sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen 

4,6  0  0 22  0  78  0 

motivatie van leerlingen 4,6  0  0 11  22  67  0 

cognitieve prestaties van leerlingen 3,4  0  11 33  56  0  0 

voorbereiding van leerlingen op 
vervolgonderwijs 

3,2  0  11 67  11  11  0 

percentage leerlingen dat voortijdig de 
school verlaat 

2,9  0  11 67  0  0  22 

percentage leerlingen dat opstroomt 
naar een hoger onderwijstype 

2,5  11  22 22  11  0  33 

 

Over het geheel bezien, zijn weinig docenten ontevreden over de resultaten van leerlingen. Wel zijn er 

tussen de verschillende stellingen duidelijke verschillen te zien in het percentage docenten dat (zeer) 

tevreden is of een neutraal antwoord geeft. De !mpulse-docenten zijn zeer tevreden over de sociaal-

emotionele ontwikkeling en motivatie van tweede fase leerlingen. Ook over de cognitieve prestaties 

zijn de meeste docenten tevreden. Over de voorbereiding op vervolgonderwijs, het voortijdig 

schoolverlaten en de opstroom naar een hoger onderwijstype zijn maar weinig docenten tevreden. Dit 

beeld komt grotendeels overeen met dat van de vorige meting. Het enige verschil betreft het 

percentage leerlingen dat opstroomt naar een hoger onderwijstype. Daarover zijn de docenten in het 

schooljaar 2009/10 gemiddeld minder tevreden dan het jaar daarvoor. 

 

Tabel 3.14 Oordeel leerlingen over overige resultaten in tweede fase (gemiddelden en percentages) 

 gemid-
delde 

hele-
maal 

oneens 

on-
eens 

niet eens, 
niet 

oneens 

eens helemaal 
eens 

In de tweede fase leer ik genoeg om mijn diploma 
te kunnen halen. 

3,2  6 15 33 42 3 

In de tweede fase ben ik gemotiveerd aan het werk. 2,9  12 24 24 39 0 

 

Leerlingen verschillen onderling sterk in hun antwoord op de vraag of ze genoeg leren om hun 

diploma te kunnen halen en de mate waarin zij gemotiveerd aan het werk zijn. Hoewel nog altijd 21 

procent van de leerlingen vindt dat ze onvoldoende leren om hun diploma te kunnen halen, is dit 

percentage lager dan vorig jaar (destijds 36 procent). Van leerlingen uit het vijfde leerjaar verwacht 

drie kwart dat ze hun diploma kunnen halen, terwijl dit voor leerlingen uit de vierde 36 procent is. Dit is 

in lijn met het beeld uit de interviews. Daar zien we dat de vijfdejaars in het schooljaar 2009/10 meer 

                                                      
15

  Bij het berekenen van het gemiddelde hebben we het antwoord „weet niet‟ buiten beschouwing gelaten. 
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vertrouwen hebben dat zij genoeg hebben geleerd om hun diploma te halen dan in het schooljaar 

2008/09 toen zij in het vierde jaar zaten. 

 

3.6 Conclusies 
 

In het tweede Expeditiejaar hebben we het effectonderzoek voor de eerste keer uitgevoerd. In het 

derde en laatste Expeditiejaar hebben dit grotendeels herhaald. Door de gegevens uit beide 

schooljaren te vergelijken kunnen ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Deze ontwikkelingen 

bieden eerste aanknopingspunten voor de resultaten die !mpulse behaald met de ontwikkeling en 

implementatie van de tweede fase. Harde conclusies over de behaalde resultaten kunnen we op basis 

van ons onderzoek echter niet trekken. Een periode van twee jaar is daarvoor aan de korte kant. 

Bovendien is de tweede fase van !mpulse nog volop in ontwikkeling.  

 

Leren van elkaar en van de samenleving (3a) 

Leerlingen en docenten van !mpulse ervaren dat het op school belangrijk wordt gevonden dat 

leerlingen van elkaar en van de samenleving leren. !mpulse-docenten zijn dit jaar iets stelliger in hun 

mening dat het op school belangrijk wordt gevonden om iets nuttigs te doen voor anderen. 

Tegelijkertijd geven leerlingen aan dat docenten hen juist iets minder stimuleren om zich in te zetten 

voor hun omgeving. Ten opzichte van vorig jaar zijn minder docenten en leerlingen van mening dat 

leerlingen buiten de school werken aan leerdoelen. 

 

Ook Montessoridocenten geven aan dat het op hun school normaal wordt gevonden om anderen te 

helpen. Verder vinden ook zij het belangrijk dat leerlingen iets nuttigs doen voor anderen en zich 

inzetten voor de maatschappij, zij het in mindere mate dan !mpulse-docenten. 

 

Regisseren eigen leerproces, eigen doelen stellen en werken aan de realisatie daarvan (3b) 

Docenten en leerlingen van !mpulse zijn erg tevreden over de relatie tussen docent en leerling. Verder 

zijn !mpulse-docenten het ermee eens dat de school van leerlingen zelfstandigheid verwacht en hen 

vrijheid geeft. Leerlingen zijn nog iets positiever dan docenten over de mate waarin de school 

zelfstandigheid van hen verwacht en hen vrijheid geeft. Het regisseren van het eigen leerproces, het 

stellen van eigen doelen het werken aan de realisatie komt volgens docenten en leerlingen nog niet 

voldoende uit de verf. Docenten oordelen over deze aspecten bovendien minder positief dan vorig 

jaar. 

 
Passie en talent (3c) 

Docenten vinden dat leerlingen worden gestimuleerd om beter te worden in waar ze al goed in zijn. 

Daarnaast vinden zij dat docenten leerlingen helpen hun talenten te ontwikkelen en dat talenten van 

leerlingen worden gezien door de docenten. Net als bij de vorige meting oordelen de leerlingen iets 

„neutraler‟ dan hun docenten. Ten opzichte van de vorige meting zijn docenten iets positiever over hun 

eigen bijdrage aan talentontwikkeling, terwijl zij nu juist iets minder positief zijn over de 

talentontdekking en -ontplooiing van leerlingen. Leerlingen zijn in het schooljaar 2009/10 iets 

positiever over de mate waarin hun talenten worden opgemerkt door docenten dan in het schooljaar 

20098/09. Uit de interviews blijkt dat leerlingen positief zijn over de ruimte die er op !mpulse is voor 

talentontwikkeling. Zij geven aan op !mpulse een grote persoonlijke ontwikkeling te hebben 

doorgemaakt. De onderbouw speelt daarbij een aanzienlijk grotere rol dan de bovenbouw. 
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Competenties (3d) 

Als we de antwoorden van de leerlingen vergelijken met die van de docenten zien we het volgende. 

 Docenten en leerlingen zijn het redelijk eens over de mate waarin leerlingen hebben leren 

samenwerken, communiceren en reflecteren. Zowel docenten en leerlingen oordelen positief over 

de mate waarin leerlingen deze competenties geleerd hebben. 

 Ook over de mate waarin leerlingen hebben leren denken hebben docenten en leerlingen een 

vergelijkbare mening. Van beide groepen vindt iets meer dan de helft dat leerlingen hebben leren 

denken op !mpulse. 

 Over de mate waarin leerlingen hebben leren zichzelf te ontwikkelen en sturing te geven aan hun 

eigen leerproces oordelen leerlingen positiever dan docenten. Een zeer ruime meerderheid van 

de leerlingen zegt deze competenties geleerd te hebben op !mpulse, terwijl docenten vinden dat 

leerlingen enigszins (tot in grote mate) beschikken over deze competenties. 

 

Tijdens de interviews hebben leerlingen en docenten unaniem aangegeven dat leerlingen op !mpulse 

andere dingen leren dan op veel andere vo-scholen. Op !mpulse is volgens hen voor leerlingen veel 

meer ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en ontwikkelen leerlingen een breed scala aan 

algemene vaardigheden en een sociale en respectvolle attitude. De onderbouw speelt hierin volgens 

hen 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. 

 

Overige (kwantitatieve) resultaten (3e) 

Over de daadwerkelijke op- en afstroom van leerlingen en over hun slaagresultaten kunnen we geen 

uitspraken doen vanwege het niet leveren van de benodigde gegevens door !mpulse. We beperken 

ons daarom tot een inschatting van docenten en leerlingen over de leerlingresultaten. We adviseren 

!mpulse om in de toekomst de benodigde cijfermatige gevens te registreren en daarmee de 

kwantitatieve resultaten van leerlingen in beeld te brengen. 

 

Docenten zijn zeer tevreden over de sociaal-emotionele ontwikkeling en motivatie van leerlingen. Ook 

over de cognitieve prestaties zijn de meeste docenten tevreden. Over de voorbereiding op 

vervolgonderwijs, het voortijdig schoolverlaten en de opstroom naar een hoger onderwijstype zijn in 

verhouding maar weinig docenten tevreden. Het enige verschil met het schooljaar 2008/09 betreft de 

opstroom. Daarover waar de docenten toen iets tevredener dan in het schooljaar 2009/10. 

 

Hoewel nog altijd 21 procent van de leerlingen vindt dat ze in de tweede fase onvoldoende leren om 

hun diploma te kunnen halen, is dit percentage lager dan vorig jaar (destijds 36 procent). Van 

leerlingen uit het vijfde leerjaar verwacht drie kwart dat ze hun diploma kunnen halen, terwijl dit voor 

leerlingen uit de vierde 36 procent is. 
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4 Samenvatting 
 

In september 2007 is de Expeditie durven, delen, doen van start gegaan. In dit landelijke project 

werken scholen gedurende drie jaar intensief aan de vernieuwing van hun onderwijs. De scholen 

bepalen zelf op welke punten ze gaan vernieuwen en hoe ze dat gaan doen. Als onderdeel van de 

Expeditie wordt op alle deelnemende scholen onderzoek uitgevoerd naar de voortgang en resultaten 

van de vernieuwingen. Oberon heeft dit onderzoek uitgevoerd op !mpulse. Een centrale vernieuwing 

op !mpulse is de ontwikkeling en invoering van de tweede fase. De hoofdvraag van het onderzoek 

was: op welke wijze geeft !mpulse vorm aan de tweede fase en tot welke resultaten leidt dat? Ter 

beantwoording van deze vraag hebben we in de drie Expeditiejaren meerde activiteiten uitgevoerd: 

documentenanalyse, interviews, observaties en afname van vragenlijsten en learner reports. In deze 

samenvatting presenteren we de conclusies van drie jaar onderzoek naar de Expeditie durven, delen, 

doen op !mpulse. Tevens geven we enkele aanbevelingen voor de periode na afloop van de 

Expeditie. 

 

4.1 De tweede fase op !mpulse 
 

Halverwege het schooljaar 2009/10 is de tweede fase van !mpulse vanwege ruimtegebrek verhuisd 

naar een ander schoolgebouw van het bestuur. De leerlingen gingen hierdoor het „echte !mpulse-

gevoel‟ missen. Wel is de manier van omgaan met elkaar, zowel tussen leerlingen onderling als 

tussen leerlingen en docenten, volgens de leerlingen hetzelfde gebleven. De omgangsvormen zijn 

informeel en de relatie tussen leerlingen en docenten is gebaseerd op gelijkwaardigheid. 

 

Als voorbereiding op het examen werd volgens leerlingen en docenten in het schooljaar 2009/10 

vakgerichter gewerkt dan in het voorgaande jaar. De leerlingen volgden lessen in de reguliere vakken 

en er werd met methodes gewerkt. Bij een aantal vakken werd op de klassieke, „schoolse‟ manier 

gewerkt en bij andere vakken werd er nog wat meer ruimte gelaten voor keuzevrijheid en was er nog 

steeds veel aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken. Ook de settingen en de coaching- en 

community-onderdelen zijn volgens de leerlingen grotendeels verdwenen uit het onderwijsprogramma 

in de tweede fase. Verder hadden leerlingen de mogelijkheid om zich op te geven voor vakken waarin 

ze extra bijles wilden. De meeste leerlingen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Een 

andere verandering die is doorgevoerd is het omzetten van het bovenbouwrooster van een anderhalf 

uur rooster naar een 40 minuten rooster. Het rooster bestond deels uit flexblokken, waarin (onder 

begeleiding) huiswerk werd gemaakt. Gevolg van al deze veranderingen is dat het onderwijs in het 

schooljaar 2009/10 steeds meer op het reguliere onderwijs is gaan lijken. Dat was volgens leerlingen 

en docenten nodig in verband met de examens. 

 

De samenwerking in de tweede fase met de Montessori-locatie stelt !mpulse voor twee grote 

uitdagingen: voorkomen dat er een breuk ontstaat tussen de onder- en bovenbouw en behouden van 

de essentiële uitgangspunten van !mpulse in de bovenbouw. De toekomst zal leren op welke wijze 

!mpulse deze uitdagingen het hoofd weet te bieden. 

 

4.2 Succesbepalende factoren 
 

Leiderschap 

In de eerste twee Expeditiejaren hebben we gezien dat de directie met name de rollen van vernieuwer 

en stimulator vervulde. In het derde jaar is er vanwege ziekte van de directieleden een interim-directie 

aangesteld. Deze roemt haar voorgangers om de invulling van deze rollen: het was een sterk punt van 
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de directie dat deze veel goede ideeën had en “het lef had om aan het avontuur te beginnen”. Er was 

echter te weinig aandacht voor beheer en bestuur, zowel vanuit de directie als vanuit het bestuur. De 

interim-directie heeft er daarom voor gekozen zich daar meer op te richten. Hoewel dit door docenten 

gewaardeerd wordt, blijkt dat zij de stimulerende en vernieuwende rol van de directie missen. Voor de 

toekomst lijkt het raadzaam op directieniveau te streven naar een mix van enerzijds de vernieuwende 

en stimulerende rol en anderzijds de besturende en beherende rol. Tijdens de bespreking van de 

conceptrapportage is deze mix aangeduid als de mix tussen passie en ratio. 

 

Wat betreft de besturende en beherende rol zien docenten en interim-directie ook een rol voor het 

bestuur. Zo spreken docenten hun verbazing uit over het feit dat de voormalige directie in hun ogen 

slecht is gecontroleerd door het bestuur. Daardoor werd het volgens hen pas in een laat stadium 

duidelijk dat !mpulse met financiële tekorten te maken had. De interim-directie voegt daaraan toe dat 

dit mede komt omdat !mpulse zich te afhankelijk heeft gemaakt van de projectgelden van de 

Expeditie. Gezien voorgaande is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst het versterken van 

de beleids- en verantwoordingscyclus en de taakverdeling daarbij tussen directie en bestuur. 

 

Randvoorwaarden 

Aan de randvoorwaarden die een rol spelen bij de ontwikkeling en implementatie van de tweede fase 

wordt volgens docenten slechts in (zeer) beperkte mate voldaan. Een (ruime) meerderheid is van 

mening dat er onvoldoende personeel en tijd beschikbaar waren voor de ontwikkeling en 

implementatie van de tweede fase. Het meest „positief‟ zijn docenten over de ict-voorzieningen en de 

huisvesting, hoewel het ook hier gaat om een groep van nog geen 25 procent die deze voorwaarden 

voldoende vindt. Ten opzichte van het tweede Expeditiejaar hebben zich in het derde jaar een aantal 

verschuivingen voorgedaan. Docenten zijn in het derde Expeditie jaar iets tevredener over de 

geschiktheid van de huisvesting en de tijd die zij hebben voor de ontwikkeling en uitvoering van de 

tweede fase. De tevredenheid over de beschikbaarheid van personeel en geld is duidelijk 

teruggelopen ten opzichte van de vorige meting. Het tekort aan eerstegraads docenten wordt 

genoemd als een van de redenen voor het niet goed van de grond komen van de !mpulse-idealen in 

de bovenbouw. Een andere reden daarvoor is het beschikbare budget. Dat maakt het niet mogelijk  

in de tweede fase voor alle profielen en vakken aparte !mpulse-leerlijnen op te ontwikkelen en 

realiseren.  

 

Draagvlak en visie 

De komende jaren zal de implementatie van de tweede fase door !mpulse en Montessori gezamenlijk 

worden opgepakt. We hebben daarom in deze meting gekeken naar het draagvlak om de 

implementatie gezamenlijk met de andere locatie op te pakken. De daadwerkelijke samenwerking zal 

met name gerealiseerd dienen te worden door !mpulse-docenten uit team B en door 

Montessoridocenten. Voor beide groepen geldt dat er bij een minderheid sprake is van een (heel) 

groot draagvlak. Dit lijkt geen gunstige uitgangspositie voor samenwerking. 

 

Met het oog op de samenwerking tussen !mpulse en Montessori hebben we docenten van beide 

scholen verder gevraagd naar hun visie op onderwijs. Het blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de 

docenten van !mpulse en van Montessori. Zo hebben docenten van !mpulse een uitgesproken 

voorkeur voor thematisch onderwijs, terwijl Montessoridocenten juist veel meer zien in vakgericht 

onderwijs. Iets soortgelijks is te zien bij vakkenintegratie, dat door veel !mpulse-docenten als groot 

goed wordt gezien, maar waar Montessoridocenten minder voor voelen. Ook wat betreft de gewenste 

vrijheid voor leerlingen zien we aanzienlijke verschillen tussen !mpulse- en Montessoridocenten. Tot 

slot verschillen de docenten van beide scholen van mening over de optimale verhouding tussen 

lessen en overige onderwijsactiviteiten. Dergelijke verschillen in de visie op onderwijs komen de 

samenwerking wellicht niet ten goede. Het lijkt ons dan ook raadzaam om te zoeken naar manieren 

om de verschillen te verkleinen. 



Ontdekkingsreis naar de ontwikkeling van talent in 2009/10 41 

 

 

In vergelijking met vorig jaar voelen leerlingen zich in het derde Expeditiejaar minder geïnformeerd 

over de ontwikkeling van de tweede fase. Wij adviseren !mpulse daarom om voorliggende rapportage 

niet alleen te bespreken met docenten van !mpulse en Montessori, maar ook met tweede fase 

leerlingen van !mpulse. 

 

Deskundigheid 

De docenten van !mpulse en Montessori zijn redelijk eensgezind over de competenties die cruciaal 

zijn voor de ontwikkeling en realisatie van de tweede fase. De docenten vinden in de meeste gevallen 

dat zij zelf in voldoende mate beschikken over de door hen cruciaal geachte competenties. We zien 

dan ook bij alle competenties dat slechts een beperkte groep docenten vindt dat de behoefte aan 

nascholing groot is. In verhouding hebben de docenten de meeste behoefte aan nascholing bij 

“vakoverstijgend samenwerken”, “ict integreren in de lessen” en “werken met nieuwe 

beoordelingswijzen”. 

 

Vanaf het schooljaar 2010/11 krijgen leerlingen van !mpulse en Montessori gezamenlijk vakonderwijs. 

De vakdocenten zijn grotendeels afkomstig van Montessori en in beperkte mate van !mpulse. De 

resterende tijd (ongeveer 20%) zal gebruikt worden voor !mpulse-onderdelen. De begeleiding van 

deze onderdelen wordt zoveel mogelijk verzorgd door !mpulse-docenten. Voor de vaklessen zijn 

vermoedelijk deels andere competenties van belang dan voor de begeleiding van de !mpulse-

onderdelen. Voor de begeleiding van !mpulse-onderdelen en het behoud van de !mpulse-visie is het 

volgens de interim-directie bijvoorbeeld van belang dat docenten vernieuwend zijn. We adviseren 

!mpulse om in beeld te brengen over welke competenties begeleiders van de !mpulse-onderdelen 

dienen te beschikken en daar in de toekomst rekening mee te houden bij het werven van personeel en 

de taakverdeling. 

 

4.3 Effecten bij leerlingen 
 

In het tweede Expeditiejaar hebben we het effectonderzoek voor de eerste keer uitgevoerd. In het 

derde en laatste Expeditiejaar hebben dit grotendeels herhaald. Door de gegevens uit beide 

schooljaren te vergelijken kunnen ontwikkelingen in beeld worden gebracht. Deze ontwikkelingen 

bieden eerste aanknopingspunten voor de resultaten die !mpulse behaald met de ontwikkeling en 

implementatie van de tweede fase. Harde conclusies over de behaalde resultaten kunnen we op basis 

van ons onderzoek echter niet trekken. Een periode van twee jaar is daarvoor aan de korte kant. 

Bovendien is de tweede fase van !mpulse nog volop in ontwikkeling.  

 

Leren van elkaar en van de samenleving 

Leerlingen en docenten van !mpulse ervaren dat het op school belangrijk wordt gevonden dat 

leerlingen van elkaar en van de samenleving leren. !mpulse-docenten zijn dit jaar iets stelliger in hun 

mening dat het op school belangrijk wordt gevonden om iets nuttigs te doen voor anderen. 

Tegelijkertijd geven leerlingen aan dat docenten hen juist iets minder stimuleren om zich in te zetten 

voor hun omgeving. Ten opzichte van vorig jaar zijn minder docenten en leerlingen van mening dat 

leerlingen buiten de school werken aan leerdoelen. 

 

Ook Montessoridocenten geven aan dat het op hun school normaal wordt gevonden om anderen te 

helpen. Verder vinden ook zij het belangrijk dat leerlingen iets nuttigs doen voor anderen en zich 

inzetten voor de maatschappij, zij het in mindere mate dan !mpulse-docenten. 

  



42 Oberon 

 

Regisseren eigen leerproces, eigen doelen stellen en werken aan de realisatie daarvan 

Docenten en leerlingen van !mpulse zijn erg tevreden over de relatie tussen docent en leerling. Verder 

zijn !mpulse-docenten het ermee eens dat de school van leerlingen zelfstandigheid verwacht en hen 

vrijheid geeft. Leerlingen zijn nog iets positiever dan docenten over de mate waarin de school 

zelfstandigheid van hen verwacht en hen vrijheid geeft. Het regisseren van het eigen leerproces, het 

stellen van eigen doelen het werken aan de realisatie komt volgens docenten en leerlingen nog niet 

voldoende uit de verf. Docenten oordelen over deze aspecten bovendien minder positief dan vorig 

jaar. 

 

Passie en talent 

Docenten vinden dat leerlingen worden gestimuleerd om beter te worden in waar ze al goed in zijn. 

Daarnaast vinden zij dat docenten leerlingen helpen hun talenten te ontwikkelen en dat talenten van 

leerlingen worden gezien door de docenten. Net als bij de vorige meting oordelen de leerlingen iets 

„neutraler‟ dan hun docenten. Ten opzichte van de vorige meting zijn docenten iets positiever over hun 

eigen bijdrage aan talentontwikkeling, terwijl zij nu juist iets minder positief zijn over de 

talentontdekking en -ontplooiing van leerlingen. Leerlingen zijn in het schooljaar 2009/10 iets 

positiever over de mate waarin hun talenten worden opgemerkt door docenten dan in het schooljaar 

20098/09. Uit de interviews blijkt dat leerlingen positief zijn over de ruimte die er op !mpulse is voor 

talentontwikkeling. Zij geven aan op !mpulse een grote persoonlijke ontwikkeling te hebben 

doorgemaakt. De onderbouw speelt daarbij een aanzienlijk grotere rol dan de bovenbouw. 

 
Competenties 

Als we de antwoorden van de leerlingen vergelijken met die van de docenten zien we het volgende. 

 Docenten en leerlingen zijn het redelijk eens over de mate waarin leerlingen hebben leren 

samenwerken, communiceren en reflecteren. Zowel docenten en leerlingen oordelen positief over 

de mate waarin leerlingen deze competenties geleerd hebben. 

 Ook over de mate waarin leerlingen hebben leren denken hebben docenten en leerlingen een 

vergelijkbare mening. Van beide groepen vindt iets meer dan de helft dat leerlingen hebben leren 

denken op !mpulse. 

 Over de mate waarin leerlingen hebben leren zichzelf te ontwikkelen en sturing te geven aan hun 

eigen leerproces oordelen leerlingen positiever dan docenten. Een zeer ruime meerderheid van 

de leerlingen zegt deze competenties geleerd te hebben op !mpulse, terwijl docenten vinden dat 

leerlingen enigszins (tot in grote mate) beschikken over deze competenties. 

 

Tijdens de interviews hebben leerlingen en docenten unaniem aangegeven dat leerlingen op !mpulse 

andere dingen leren dan op veel andere vo-scholen. Op !mpulse is volgens hen voor leerlingen veel 

meer ruimte om te ontdekken waar ze goed in zijn en ontwikkelen leerlingen een breed scala aan 

algemene vaardigheden en een sociale en respectvolle attitude. De onderbouw speelt hierin volgens 

hen 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. 

 

Overige (kwantitatieve) resultaten 

Over de daadwerkelijke op- en afstroom van leerlingen en over hun slaagresultaten kunnen we geen 

uitspraken doen vanwege het niet leveren van de benodigde gegevens door !mpulse. We beperken 

ons daarom tot een inschatting van docenten en leerlingen over de leerlingresultaten. We adviseren 

!mpulse om in de toekomst de benodigde cijfermatige gevens te registreren en daarmee de 

kwantitatieve resultaten van leerlingen in beeld te brengen. 

 

Docenten zijn zeer tevreden over de sociaal-emotionele ontwikkeling en motivatie van leerlingen. Ook 

over de cognitieve prestaties zijn de meeste docenten tevreden. Over de voorbereiding op 

vervolgonderwijs, het voortijdig schoolverlaten en de opstroom naar een hoger onderwijstype zijn in 
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verhouding maar weinig docenten tevreden. Het enige verschil met het schooljaar 2008/09 betreft de 

opstroom. Daarover waar de docenten toen iets tevredener dan in het schooljaar 2009/10. 

 

Hoewel nog altijd 21 procent van de leerlingen vindt dat ze in de tweede fase onvoldoende leren om 

hun diploma te kunnen halen, is dit percentage lager dan vorig jaar (destijds 36 procent). Van 

leerlingen uit het vijfde leerjaar verwacht drie kwart dat ze hun diploma kunnen halen, terwijl dit voor 

leerlingen uit de vierde 36 procent is. 


