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Voorwoord

Dit boek gaat over onderwijsvernieuwingen in het funderend onderwijs, en dan met name
op het gebied van leeromgevingen en leermiddelen. Om daar een beeld van te krijgen
hebben we veel literatuur bestudeerd, praktijkonderzoek gedaan in diverse scholen,
leermiddelen geanalyseerd en ontwikkelaars van leermiddelen geïnterviewd.

Onze zoektocht startte in 2005 en liep door tot 2007. In deze periode is ons vooral duidelijk
geworden, dat onderwijsvernieuwingen heel snel gaan. Zelfs zo snel, dat enkele van de

bezochte scholen (Iederwijs Deventer en Slash 21 in Lichtenvoorde) niet meer bestaan. Hun
gedachtegoed leeft gelukkig voort in andere scholen.

Onze bewondering gaat uit naar de leerkrachten van de innovatieve scholen die wij hebben
bezocht. Naar hun bevlogenheid en liefde voor hun vak, waar ze erg veel tijd in steken. Ook

de ontwikkelaars van de leermiddelen waren zeer inspirerend. Zonder al deze personen had
deze publicatie niet tot stand kunnen komen. Graag richten wij een woord van dank aan:
Leerlingen en medewerkers van:
De Achtbaan, Almere

Iederwijs, Deventer (nu school De paradox in Vorden)
De Kindercampus, Hilversum
De Kloostertuin, Assen

Romeroschool, Heusden
De Ruimte, Soest

De Meander, Amersfoort
De Klaverweide, Almere

Amadeus Lyceum, Utrecht
Baudartius, Zutphen

De nieuwste school, Tilburg

Kandinsky College, Nijmegen

Montessori College Oost, Amsterdam

Slash 21, Lichtenvoorde (nu Marianum, Groenlo - Lichtenvoorde)
Stedelijk Lyceum, Enschede
Unic, Utrecht.
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De leermiddelenontwikkelaars:

Nancy Meuleners, OBS De Klaverweide, Almere
Ries Kock, SLO; primair onderwijs, Enschede
Els Loman, CPS, Amersfoort

Jacqueline Kenter, Marant, Arnhem

Gabriëlle Remery, Teleblik, Utrecht-Hilversum

Bas Trimbos, SLO; voortgezet onderwijs, Enschede

Ariëtte Huisman en Marco Meurink, Ontwikkelcentrum, Ede

Petra Hendrikse en Jan van der Meij, Universiteit Twente, Enschede
Jerry Kerkdijk, Slash21, Lichtenvoorde.

Medewerkers van de SLO en de Universiteit Twente:
Wim de Boer
Joost Klep

Nienke Nieveen
Han Noordink

Loes Stadhouders-Hamoen
Jolien van Uden.
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1.

Inleiding

In beleidsdocumenten, maar ook in de media is de laatste tijd veel aandacht voor vernieuwing van het onderwijs. Om welke vernieuwingen gaat het dan? Betreft het de leer-

middelen of gaat het juist om veranderingen in de leeromgevingen? En hoe zit het met de

leerkrachten en de leerlingen? Blijven hun rollen gelijk of doen de veranderingen zich juist

daarin voor? Gaat het om alle aspecten van leren of enkele daarvan? Kunnen deze aspecten
los van elkaar worden beschouwd of oefenen ze invloed op elkaar uit? Veel interessante
vragen, waar we graag een antwoord op wilden krijgen.

In 2005 zijn we dan ook een onderzoek gestart met als doel inzicht te krijgen in:

1. het ontwikkel- en implementatieproces van alternatieve leermiddelen in innovatieve
scholen in het funderend onderwijs;

2. hoe deze alternatieve leermiddelen zich verhouden tot de andere curriculumcomponenten.

Opzet van het onderzoek

In het onderzoek keken we naar leermiddelen vanuit een leerplankundig perspectief. Een

leerplan is letterlijk een plan van leren, opgebouwd uit 10 onderdelen. Van den Akker (2003)
beschrijft leermiddelen, leeromgevingen en docentrollen als belangrijke onderdelen van
het curriculum. Dat bestaat uit de volgende componenten.

1. Rationale of visie. Waartoe wordt geleerd? Welke opvattingen liggen ten grondslag aan
het onderwijs? Welke functies en principes staan centraal?

2. Doelen. Tot welke brede en/of specifieke resultaten dient het leren te leiden?

3. Inhouden. Wat dient geleerd te worden, c.q. aan de hand van welke onderwijsinhouden
vindt het leren plaats?

4. Leeractiviteiten. Hoe verloopt het leren? Welke concrete leertaken en processen worden
nagestreefd?

5. Docentrollen. Welke rol vervult de leraar om het leren te bevorderen?

6. Materialen & bronnen. Waarmee wordt geleerd? Welke hulpmiddelen worden gebruikt
om het leren te stimuleren en te ondersteunen?

7. Groeperingsvormen. Met wie wordt geleerd? Leert de lerende alleen of vindt het leren
plaats in kleiner of groter groepsverband?

8. Tijd. Wanneer vindt het leren plaats en hoeveel leertijd is er voorzien?

9. Plaats. Waar wordt geleerd? In de school, daarbuiten? Welke sociale/fysieke kenmerken
heeft de leeromgeving?
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10. Evalueren van het leren. Hoe wordt nagegaan tot welke resultaten het leren heeft
geleid?

De verschillende componenten kunnen worden opgevat als een ‘curriculair spinnenweb’
(zie afbeelding 1).

Time
Location

Assesment

Grouping

Aims & Objectives

Content

Materials & Resources

Teacher role

Learning activities

Afbeelding 1: Curriculair spinnenweb (Van den Akker, 2003)

De draden van het spinnenweb symboliseren de onderlinge samenhang. Beïnvloeding van
één van de componenten zal ook zijn uitwerking hebben op de overige componenten. We

zullen de leeromgevingen en leermiddelen dan ook niet separaat, maar altijd in relatie tot
de overige aspecten van het curriculum beschrijven.

Een nadere beschouwing van diverse innovatieve curricula is nodig om inzicht te krijgen in
de rol van leermiddelen. Daarom hebben we praktijkonderzoek verricht in verschillende
scholen.

Deelonderzoeken
Ons onderzoek bestond uit vier deelonderzoeken, die elkaar opvolgden:
1. Literatuurverkenning (2005)

2. Praktijkonderzoek in 16 innovatieve scholen (2005-2006)
3. Zes verdiepende case studies (2006-2007)

4. Interviews met ontwikkelaars van negen nieuwe leermiddelen (2007).
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In de jaren 2006 en 2007 zijn we tegen dusdanig veel interessante literatuur aangelopen,
dat we deze ook hebben opgenomen in de verslaglegging van de literatuurstudie.

Voor de uitvoering van de verschillende deelonderzoeken hebben we samengewerkt met
medewerkers van de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 komt aan bod wat in de literatuur is geschreven over leermiddelen en

leeromgevingen in vernieuwend onderwijs. Het hoofdstuk start met een beschrijving

van de belangrijkste kenmerken en leerpsychologische uitgangspunten van vernieuwend
onderwijs. Het laat aan de hand van onderzoek zien hoe deze vormen van vernieuwend
onderwijs in de schoolpraktijk aanwezig zijn. Bij de beschrijving van de leermiddelen
zoomen we in op de rol en potentie van ICT in het onderwijs en op de praktijk als

leerbron. Het hoofdstuk eindigt met conclusies aangaande de kenmerken van innovatieve
leermiddelen en de knelpunten die scholen ervaren bij het hanteren ervan.

De beschrijvingen van de 16 schoolbezoeken in het najaar van 2005 en het voorjaar van

2006 staan in hoofdstuk 3. Door het bezoeken van innovatieve scholen kregen we een beeld
van de leeromgevingen en van de leermiddelen die zij gebruiken. Bij elk schoolbezoek is
aandacht besteed aan het (ver)nieuw(d)e onderwijsconcept van de school, de gebruikte
leermiddelen en de ervaringen tot dan toe.

In hoofdstuk 4 staan beschrijvingen van de verdiepende case studies die we in het najaar

van 2006 en het voorjaar van 2007 hebben uitgevoerd. Meer specifiek richtten die zich op

de intenties, de wijze van implementatie en de effecten van geselecteerde leermiddelen en
leeromgevingen op het leren.

Een weergave van de interviews met ontwikkelaars van nieuwe leermidden staat in
hoofdstuk 5.

Vragen die daarbij centraal staan zijn: wat zien ontwikkelaars als werkelijk nieuwe of

vernieuwende leermiddelen en waarom? Welke nieuwe uitgangspunten zijn er in vergelij-

king met traditionele methoden? Hoe verloopt het onderwijsleerproces bij gebruik van het
nieuwe leermiddel? Op welke wijze is het leermiddel ontwikkeld en wordt het tot nu toe
gebruikt en gewaardeerd?

We ronden af met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 6.

Leeromgevingen en leermiddelen in innovatieve scholen
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Bijlagen

Van alle bezoeken, observaties, analyses en interviews zijn rapportages gemaakt. Tevens
zijn hiervoor diverse instrumenten (vragenlijsten, kijkwijzers, observatieformulieren)
ontwikkeld. Deze kunt u downloaden via www.slo.nl/innovatievescholen.
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2.

De rol van leermiddelen in vernieuwend
onderwijs

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een literatuurverkenning gezocht naar kenmerken
van vernieuwend onderwijs en de rol die leermiddelen daarin spelen. Het hoofdstuk start
met een beschrijving van de belangrijkste kenmerken en leerpsychologische uitgangs-

punten van vernieuwend onderwijs. In paragraaf 2.1 laat het zien hoe deze vormen van

vernieuwend onderwijs in de schoolpraktijk aanwezig zijn. Paragraaf 2.2 gaat meer speci-

fiek in op kenmerken van leermiddelen die in vernieuwend onderwijs worden gebruikt. In
paragraaf 2.3 tenslotte worden conclusies getrokken over de rol van leermiddelen in
vernieuwend onderwijs.

2.1

Vernieuwend onderwijs

2.1.1 Veranderende visies op onderwijs
Onderwijsvernieuwing is van alle tijden. In de twintigste eeuw hebben met name
Céline Freinet (Freinet onderwijs), Maria Montessori (Montessori onderwijs),

Helen Parkhurst (Dalton onderwijs), Peter Petersen (Jenaplan onderwijs) en Rudolf Steiner

(Vrije School) het onderwijs zichtbaar vernieuwd. Ook momenteel is er veel belangstelling

voor vernieuwing in het onderwijs. Scholen en onderwijsinstellingen zoeken naar nieuwe
vormen van onderwijs en leren. De term ‘het nieuwe leren’ duikt veelvuldig op in onder-

wijsdebatten en in de media, als verzamelterm voor allerhande vernieuwingsinitiatieven.
Deze behoefte aan vernieuwing heeft te maken met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en informatisering (SCP, 2004). Om leerlingen voor te

bereiden op de kenniseconomie zijn nieuwe leeropbrengsten nodig. Volgens Simons en

Lodewijks (1999) moeten leerresultaten vooral duurzaam, flexibel, functioneel, betekenisvol,
generaliseerbaar en toepassingsgericht zijn. Dit betekent dat er veel aandacht is voor

flexibilisering en maatwerk in het onderwijs. Sommige scholen werken vanuit een eigen
model, anderen volgens een bepaald concept of model dat meerdere scholen delen. Box 1

bevat een kort overzicht van de verschillende termen en stromingen die in het landschap
van het nieuwe leren te vinden zijn (zie ook Blok, Oostdam & Peetsma, 2006).

Het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden en competenties die een brede reikwijdte
hebben, zoals algemene leer-, denk-, regulatie- en sociale vaardigheden, die leerlingen in

staat stellen om adequaat om te gaan met grote hoeveelheden snel veranderende informatie.

Leeromgevingen en leermiddelen in innovatieve scholen
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Deze nieuwe leeropbrengsten vragen om nieuwe vormen van onderwijs. Er zijn scholen die
deze op kleine schaal invoeren en scholen die werken aan een integraal en schoolbreed
vernieuwend onderwijsconcept. Er zijn bestaande scholen die hun onderwijs - vaak

stapsgewijs - vernieuwen en scholen die nieuw zijn opgericht en van start gaan met een
integraal en schoolbreed vernieuwend onderwijsconcept. Het streven is altijd om de
leerling meer centraal te stellen in het onderwijs.
Box 1: Vormen van vernieuwend onderwijs

Natuurlijk Leren

Kiezen en zelfsturing vormen de kern van Natuurlijk Leren. Het gaat uit van leer- en ont-

wikkelingslijnen die op essentiële gedragsdomeinen het gedrag van een leerling beschrij-

ven aan het begin en aan het einde van zijn ontwikkeling. Op basis van de leer- en ontwikkelingslijnen formuleren de leraren met elkaar de prestaties (betekenisvolle opdrachten),
met mogelijkheden voor leerlingen om zich op de gedragsdomeinen te ontwikkelen. De

prestaties moeten levensecht zijn en zelf gekozen. Daardoor verwacht men te bereiken dat
de leerling actief en gemotiveerd aan zijn eigen ontwikkeling werkt. De term natuurlijk
leren is afkomstig van het APS (www.aps.nl).

Zin in Leren - uitdagend onderwijs

Het concept Zin in Leren bevat 12 essenties: er uit halen wat er in zit; nooit meer vervelen;
je hersenen leren gebruiken; minder is meer; leren betekenisvol maken; zonder relatie

geen prestatie; de leerling leert; elke leerling leert anders; laten zien wat je geleerd hebt;

voor de goede orde; de school is van iedereen; overal kun je leren. Zin in leren is gebaseerd

op de visie van Stevens (2004) op de manier waarop leerkrachten het best kunnen bemiddelen in de ontwikkeling en het leren van leerlingen. De uitdaging hierbij is het kantelen
van aanbod naar vraag, van curriculum naar ontwikkeling, van leraar naar leerling.
Het concept is afkomstig van het CPS (www.cps.nl).

Levensecht leren - Iederwijs

Binnen Iederwijs wordt ervan uitgegaan dat ieder kind al wijs is en dat dit tot uiting kan

komen binnen een levensechte omgeving. Belangrijk is dat kinderen zichzelf kunnen zijn en
van daaruit zichzelf verder ontwikkelen, binnen zijn of haar eigen vermogen, op zijn of haar
eigen tempo en manier. Het levensecht leren gaat ervan uit dat de leerlingen kiezen wat,

wanneer en hoe ze iets willen leren. De activiteiten ontstaan uit initiatieven van de leerlin-

gen en/of begeleiders, waarbij het leren van èn met elkaar gebeurt. In Iederwijsscholen zijn
geen klaslokalen, maar aparte ruimtes voor veelsoortige activiteiten. Begeleiders en kinderen besturen de school samen. Iederwijs streeft vijf doelen na: veilig voelen; verrijking door
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verschillen; verder door vragen; vormgeven van verlangens; vertrouwen op vermogen en

vrijheid met verbondenheid. Meer informatie over Iederwijs is te vinden op www.iederwijs.nl.

Betekenisvol leren - Authentiek leren

Bij betekenisvol leren, ook wel authentiek leren genoemd. gaat het om het ontwikkelen
van kennis die in te zetten is in realistische contexten. Dat gebeurt door het leren te

laten plaatsvinden in een levensechte of realistische leeromgeving. Daardoor zijn leer-

lingen meer gemotiveerd en vindt er meer transfer plaats. Authentieke leeromgevingen
kunnen dus worden beschouwd als krachtige leeromgevingen. Marzano en Miedema

(2005) onderscheiden vijf soorten betekenisvolle leertaken: besluitvormingstaken, onderzoek, experimenteel onderzoek, probleem oplossen en uitvinden/ontwerpen.

Zelfstandig leren - Zelfverantwoordelijk leren

De termen zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren worden veel aangetroffen

binnen het voortgezet onderwijs. Zelfstandig leren is het geheel van leerlinggestuurde

leerprocessen, waarbij de verantwoordelijkheid voor die processen zoveel mogelijk bij de
leerling ligt. De docent begeleidt, reikt relevante leermiddelen aan en organiseert werk-

vormen in groepsverband. Bij het zelfverantwoordelijk leren ligt de gehele verantwoordelijkheid bij de leerling.

Samenwerkend leren - coöperatief leren - teamonderwijs op maat
Teamonderwijs op maat staat voor een aanpak, waarbij verschillende leerkrachten

gezamenlijk onderwijs op maat verzorgen voor een groep leerlingen. Leraren en leerlin-

gen delen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Daarbij zal zelfstandig werken zich

moeten ontwikkelen naar samenwerkend leren. Coöperatief leren onderscheidt zich van

samenwerkend leren, doordat bij deze laatste vorm de kinderen zelf hun onderlinge communicatie regelen, in plaats van de leraar. Aan coöperatief leren kan een aantal vaardig-

heden worden gekoppeld, zoals voordoen, samendoen en nadoen (modelling). Leerlingen

brengen hun gedachten onder woorden, leren argumenteren en passen hun ‘waarheid’ aan
door nieuwe inzichten en verbindingen. Er is een onderscheid tussen onbewust samen-

werken en bewust samenwerkend leren. Leerlingen willen graag samenwerken. Wanneer
een leraar een vrije samenwerkingsopdracht geeft, kiezen leerlingen vaak een vriendje of

vriendinnetje om in tweetallen aan de taak te werken. Samenwerkend leren is een bewust

in te zetten instrument voor de leraar om bijvoorbeeld samenwerkingsvaardigheden aan te
leren. Een belangrijke randvoorwaarde voor samenwerkend leren is een goed pedagogisch
klimaat. Andersom werkt het ook: samenwerkend leren draagt bij aan een goed pedago-

gisch klimaat. Meer informatie over Teamonderwijs is te vinden op www.teamonderwijs.nl.

Leeromgevingen en leermiddelen in innovatieve scholen
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Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs is aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de individuele
leerling. Adaptief onderwijs heeft sterk aan betekenis gewonnen door de invoering van

de basisschool in 1985 en het project ‘Weer Samen Naar School’. Een positief pedagogisch
klimaat waarin ruimte is voor de ontwikkeling van competenties, relaties en autonomie

wordt gezien als voorwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Dit veronderstelt dat de
leraar de leerlingen op hun individuele capaciteiten uitdaagt en hierbij ondersteunt. Het
onderwijskundig aspect van adaptief onderwijs gaat over de concreet te nemen onder-

wijsmaatregelen, waardoor het mogelijk is met de individualiteit van elk kind rekening te

houden. Dit kan door het toepassen van differentiatie. Zo kan rekening worden gehouden
met voor het onderwijs relevante verschillen tussen kinderen, zoals tempo, ontwikkelingsniveau, leerstijl en begaafdheid. Ook het verlenen van orthodidactische hulp valt

onder het onderwijskundig aspect van adaptief onderwijs. Het APS biedt een ondersteuningstraject voor adaptief onderwijs: ‘Kies adaptief’ (zie www.aps.nl). Ook het semina-

rium voor orthopedagogiek biedt een uitgebreid ondersteuningstraject aan voor adaptief
onderwijs conform het BAS-model (Bouwen aan een Adaptieve School). Binnen BAS zijn

zeven samenhangende ontwikkelingslijnen gemaakt, die in meerderheid toewerken naar
een versterking van het zelfstandig leren van kinderen. Daarnaast wordt de ervaring en

deskundigheid van het schoolteam versterkt. Er is onder meer een ontwikkelingslijn voor

het samenwerkend leren, voor de interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en voor
het teamleren. Voor meer informatie over dit traject, zie svo.feo.hvu.nl.

Ervaringsgericht onderwijs (EGO)

Binnen ervaringsgericht onderwijs (EGO) wordt geleerd door te doen. In deze vorm van

leren staan de verantwoordelijkheid, de activiteit en de zingeving van de leerling centraal.
Leerlingen worden aangesproken op hun eigen kunnen en ontwikkelen zich op hun eigen
niveau en in hun eigen tempo. Ze leren hun eigen onderwijs mee vorm te geven en daar
verantwoordelijkheid voor te dragen. Leerkrachten zorgen voor een goed voorbereide

omgeving en scheppen ruimte voor initiatieven van leerlingen. Ze hebben permanente
aandacht voor betrokkenheid en welbevinden van leerlingen en interveniëren op basis
van die observaties. Voor meer informatie, zie www.ervaringsgerichtonderwijs.nl.

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

In de visie van het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) ontwikkelen leerlingen zich

niet vanzelf. Zij zijn opvoedbaar en onderwijsbaar. Het ontwikkelings- en leerproces vindt

vooral plaats vanuit de zone van de naaste ontwikkeling. Kinderen leren door hun deelname aan de sociaal-culturele wereld en hebben een eigen ontwikkelingskracht, maar zijn
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tevens afhankelijk van de invloed van de omgeving. Leerkrachten dienen zich op te stellen
als partner van de kinderen, door onderdelen van zinvolle en betekenisvolle activiteiten

voor hun rekening te nemen die een kind nog niet zelfstandig kan. Het concept OGO werd
ontwikkeld door de projectgroep onderbouw van APS, onder leiding van onderwijspeda-

goog Frea Janssen-Vos. Het werd in 1990 geïntroduceerd in de onderbouw en is in de loop
van de jaren uitgebreid tot de bovenbouw. Meer informatie hierover treft u aan op
www.ogo-academie.nl.
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Er zijn tal van vernieuwingsinitiatieven in scholen die raakvlakken vertonen met voren-

staande concepten en als zodanig in verband worden gebracht met het nieuwe leren. De

vernieuwingen leggen ieder hun eigen accent en kennen een grote variatie aan verschijningsvormen in de praktijk. In algemene zin is er echter ook een aantal gemeenschap-

pelijke kenmerken te onderscheiden. Teurlings, Van Wolput en Vermeulen (2006) beschrijven drie uitgangspunten die centraal staan bij de meeste vernieuwingsinitiatieven:
• er is een activerende leeromgeving met accent op zelfstandig leren;
• er wordt gewerkt met betekenisvolle en authentieke contexten;
• leerlingen werken samen.

De Inspectie van het Onderwijs (2006) komt op basis van onderzoek naar onderwijs-

vernieuwing in het basis- en het voortgezet onderwijs tot de volgende vier karakteristieke
kenmerken:

• de leeromgeving is authentiek, de context van het leren is betekenisvol;

• er is een grote mate van zelfsturing van de leerling in een activerende leeromgeving,

waarbij de leerling ook de eigen vorderingen kan en mag beoordelen en reflecteert op zijn
leerproces;

• het leren gebeurt veelal in sociale settings;
• ICT is een belangrijk hulpmiddel.

De meest uitgebreide omschrijving geven Blok, Oostdam en Peetsma (2006) in hun analyse
van huidige vernieuwingstrends in het basisonderwijs. Zij onderscheiden zes uitgangspunten:

• er is aandacht voor zelfregulatie en metacognitie;
• er is ruimte voor zelfverantwoordelijk leren;

• leren vindt plaats in een authentieke context;

• leren wordt beschouwd als een sociale activiteit;
• leren vindt plaats met behulp van ICT;

• er wordt gebruik gemaakt van nieuwe beoordelingsmethodieken, die passen bij een of
meer van de hiervoor genoemde uitgangspunten.

Kijkend naar de verschillende definities en verschijningsvormen van het nieuwe leren, kan
vernieuwend onderwijs getypeerd worden als onderwijs waarin leerlingen actief, zelf-

standig en samenwerkend leren, met behulp van authentieke leeromgevingen, en waarin
ICT een belangrijke rol speelt. Deze kenschets zegt het nodige over kenmerken van leer-

middelen en leeromgevingen in vernieuwend onderwijs. Op basis daarvan kunnen ook

kenmerken van leermiddelen en leeromgevingen in vernieuwend onderwijs samengevat
worden. Leermiddelen zouden moeten bestaan uit:
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• authentieke inhouden en contexten;

• activiteiten die uitnodigen tot actief, zelfstandig en samenwerkend leren;
• ICT-rijke materialen.

Leerpsychologische uitgangspunten

De genoemde karakteristieke kenmerken van vernieuwende vormen van onderwijs vinden
hun oorsprong in verschillende leerpsychologische theorieën. Het sociaalconstructivisme

wordt regelmatig genoemd als belangrijke inspiratiebron (Kok, 2003; Teurlings, Van Wolput
& Vermeulen, 2006). Het gaat ervan uit dat leren een actief en constructief proces is.
Volgens radicale sociaalconstructivisten wordt er alleen geleerd als er interactie met

anderen plaatsvindt. Andere constructivisten erkennen een objectieve werkelijkheid naast
subjectieve ervaring en persoonlijke interpretaties, maar geven aan dat we die alleen via
onze eigen waarneming kennen (zie Castelijns, Koster & Vermeulen, 2004). Ondanks

verschillen zijn de meeste constructivisten het er over eens dat leren een zelfgestuurd

proces is, waarin de lerende ‘actief kennis en inzicht construeert in interactie met zijn of
haar omgeving’ (Onderwijsraad, 2003a). Simons en Lodewijks (1999) noemen twee
terreinen waarop leerlingen actief kunnen zijn:

• het verwerven van leerinhouden (verwerkingsactiviteiten, bijvoorbeeld herhalen,

luisteren, observeren, uit het hoofd leren, kritisch verwerken, oplossen van problemen);

• het reguleren van het leerproces (regulatieve activiteiten, bijvoorbeeld stellen van leerdoelen, monitoren van het leren, reflecteren op eerdere leertaken).

Het laatste type activiteiten stimuleert het zelfsturend vermogen van de leerling. Simons

en Lodewijks onderscheiden vervolgens zes aspecten van het onderwijsleerproces, waarop
de leerling meer zelfsturend moet zijn: (I) planning maken en bewaken; (II) leerdoelen

stellen; (III) initiatief nemen tot leeractiviteiten; (IV) voortgang bewaken en toetsen; (V)

verantwoordelijkheid nemen voor leren en begrip en (VI) reflectieren op fouten, moeilijkheden en successen.

Op basis van een metastudie benadrukt de Onderwijsraad (2003a), evenals Simons, Van der
Linden en Duffy (2000), dat actief leren waarbij leerlingen grotendeels zelfsturend werken
niet in de plaats moet komen van kennisoverdracht, maar juist goed werkt in combinatie

met een meer instructiegerichte aanpak. Het gaat vooral om een goede balans tussen een
instructiegerichte en een leerlinggerichte aanpak (Blok, Oostdam & Peetsma, 2006). De
balans wordt bepaald door het type leerdoelen dat wordt nagestreefd. Wanneer het

ontwikkelen van declaratieve kennis (knowing what, knowing why) centraal staat, is een

zelfstandige aanpak van belang. Voor het ontwikkelen van procedurele kennis (knowing

how) en strategische kennis (knowing when) zou een meer instructiegerichte aanpak beter
werken (Onderwijsraad, 2003a). Voor een geïntegreerde toepassing van declaratieve,

procedurele en strategische kennis is een gecombineerde aanpak met zowel instructiegerichte- als leerlinggerichte elementen van belang.
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Naast de constructivistische visie op leren als een actief proces maken nieuwe visies op

leren gebruik van drie andere leerpsychologische uitgangspunten (Blok, Oostdam, Peetsma,
2006):

• leren is een sociale activiteit;

• leren is altijd gesitueerd in een context;

• reflectie en zelfregulatie spelen een belangrijke rol bij het leren.
Leren als een sociale activiteit

Vernieuwende visies op onderwijs baseren zich op de aanname, dat leren een sociale

activiteit is. Centraal staat het principe dat leren plaatsvindt in interactie met een sociale en
culturele context (Blok, Oostdam & Peetsma, 2006). Dialoog met deze context speelt een
belangrijke rol. Leerlingen construeren kennis door eigen betekenissen en visies op de

werkelijkheid te vergelijken met die van anderen. Leerlingen onderhandelen met elkaar en
met anderen en geven zo gezamenlijk betekenis aan de werkelijkheid, een proces dat coconstructie wordt genoemd. De leeromgeving kan dit proces faciliteren door het creëren

van taken waarmee leerlingen gestimuleerd worden om gezamenlijk begrip te ontwikkelen
en activiteiten uit te voeren. Hierbij gaat het om vormen van samenwerkend leren.

Teurlings, Van Wolput en Vermeulen (2006) vatten onderzoek naar samenwerkend leren
samen en concluderen dat het samen leren bijzonder effectief kan zijn, niet alleen wat

betreft cognitieve vaardigheden (probleemoplossend vermogen, toepassing van kennis in

nieuwe situaties), maar ook waar het gaat om sociale vaardigheden en motivatie voor leren.
Samenwerking moet dan echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen op het gebied
van groepssamenstelling, groepsgrootte en de aard van de opdrachten. Ook moet het
samenwerken expliciet worden aangeleerd.
Leren als een gesitueerde activiteit

De nadruk op authentieke leertaken binnen het nieuwe leren bouwt voort op het leer-

psychologische uitgangspunt, dat de context waarbinnen leren plaatsvindt van invloed is
op hetgeen geleerd wordt. Leren wordt gezien als een gesitueerde activiteit, een aanname
die voortvloeit uit de theorie van situated learning (Lave & Wenger, 1991). Deze theorie

beschouwt alle kennis als situatiegebonden en verbonden met de specifieke activiteiten,
context en cultuur waarin deze verworven en gebruikt wordt (Blok, Oostdam & Peetsma,
2006). In deze theorie is het begrip ‘transfer’ belangrijk: het kunnen toepassen van het
geleerde in nieuwe situaties. Het idee daarbij is van toepassingen in sterk verwante

contexten toe te werken naar toepassingen in contexten die steeds meer verschillen van de
situatie waarin de kennis oorspronkelijk werd bijgebracht. Kok (2003) omschrijft dit als een
voortdurende en progressieve re-contextualisatie tijdens het leerproces. Hierbij is het van

belang om te starten vanuit preconcepties en eigen constructies van leerlingen, en daar om
transfer te bevorderen een variëteit aan leercontexten tegenover te stellen. Ook Bransford,
Brown en Cocking (2000) wijzen erop, dat variatie in de wijze waarop contexten worden
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aangeboden en problemen worden gerepresenteerd transfer bevorderen. Kennis die teveel
gecontextualiseerd is, kan in hun ogen transfer in de weg staan.

Afbeelding 2: Spellenmiddag op de Unic in Utrecht
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Reflectie en zelfregulatie

In vernieuwende visies op leren spelen zelfverantwoordelijkheid en zelfregulatie een

belangrijke rol (Kok, 2003). Om zelfregulatie - het leren reguleren van het eigen leerproces mogelijk te maken moeten leerlingen specifieke leer- en denkvaardigheden ontwikkelen.
Uit onderzoek blijkt dat deze het best worden ontwikkeld in een stapsgewijze aanpak,
waarin de ontwikkeling van leerstrategieën wordt geïntegreerd met (vak)inhoudelijk

onderwijs (Blok, Oostdam & Peetsma, 2006). De ondersteuning moet daarbij zowel gericht
zijn op de aanpak van de leertaak als op het leerproces als geheel. Ze kan bestaan uit:

(I) modelling: voordoen van bepaalde regulatiewijzen; (II) monitoring: ondersteuning
beperkt zich tot het toezien op de voortgang van het leerproces en (III) scaffolding:

het leerproces wordt tijdelijk ondersteund door middel van bepaalde aanwijzingen.

De regulatie van het leerproces komt geleidelijk aan steeds meer in handen van de leerling.

2.1.2 Vernieuwend onderwijs in de praktijk
Basisonderwijs

In 2006 waren er naar schatting zo’n vijftig basisscholen bezig met een verregaande

implementatie van het nieuwe leren (Blok, Oostdam & Peetsma, 2006). Dit aantal is gestaag
aan het groeien. Dit blijkt onder meer uit de 266 verzoeken om subsidie voor onderwijskundige vernieuwingen (Ministerie van OC&W, 2005).

Uit een landelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW, waarin 1318 basis-

scholen zijn benaderd (respons 43%) met vragen op welke wijze onderwijsvernieuwing in
het primair onderwijs plaatsvindt en welke trends daarin aan te wijzen zijn, blijkt dat

scholen willen werken aan zelfstandig werken/zelfstandig leren, ICT en het werken in

niveaugroepen. Als vernieuwingsonderwerpen kiezen scholen het vervangen van lesmethoden, ICT, het aanleren van sociale vaardigheden en het ‘nieuwe leren’, waarbij lesstof

meer aangeboden wordt vanuit de ontwikkeling van de leerlingen. Drie van de vijf scholen

ondergaan een ingrijpende verandering op het gebied van de onderwijsorganisatie, doordat
ze nu uitgaan van het niveau van de leerling in plaats van diens leeftijd. Er is sprake van

functiedifferentiatie en wijziging van taken van het personeel. Zo worden meer mensen

verantwoordelijk voor de begeleiding van een groep. Als knelpunten bij de implementatie
van onderwijsvernieuwingen worden opgesomd ‘gebrek aan financiën’, ‘tijdgebrek’,

‘personeelstekort’, ‘werkdruk’, ‘gebrek aan draagkracht’, ‘tegenwerking van de gemeente’,
‘kwaliteit van het personeel’ en ‘personeelswisselingen’ (Van Wonderen, 2004).

De inspectie van onderwijs heeft op haar website www.schoolvoorbeelden.nl portretten
van scholen verzameld die bedoeld zijn als inspiratiebron voor andere scholen. Daarbij

worden 35 nieuwe vormen van leren op acht scholen voor primair, voortgezet en speciaal

onderwijs beschreven. In hun publicatie ‘Leerlingen: Boeit ’t’ staan deze nieuwe vormen van
leren centraal. In verschillende schoolsettings wordt gekeken wat de context is van het
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leren, wie de verantwoordelijkheid heeft, de leerkracht of de leerling, en hoe hun pedagogi-

sche relatie is. Zij concluderen dat het nieuwe zich vaak uit in een inhoud die meer contextgebonden is, een didactiek die meer zelfstandigheid aan leerlingen geeft en een pedagogi-

sche relatie waarin de leraar een meer begeleidende rol gaat spelen. Tevens constateren zij
dat ICT heel vaak een ondersteunende en soms zelfs een dominante rol speelt (Inspectie
van het onderwijs, 2006b).

Ook Oostdam, Peetsma en Blok (2007) constateren dat ICT een steeds belangrijkere plek
binnen het onderwijs krijgt. Zij hebben gevalsstudies gemaakt van acht scholen voor

basisonderwijs die voorop lijken te lopen met het nieuwe leren. Voor elk uitgangspunt van
het nieuwe leren geven zij weer op welke wijze de scholen hun onderwijs inrichten.
De hierna volgende box bevat hun belangrijkste bevindingen.
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Box 2

Uitgangspunten

Wetenschappelijke evidentie

Aandacht voor

• Voldoende overtuigende empirische bewijsvoering dat het gaat om

metacognitie

• Nog onvoldoende bekend welke instructiecomponenten het meest

zelfregulatie en

effectieve instructievariabelen

werkzaam zijn en of deze voor uiteenlopende leeftijdsgroepen,
typen leerlingen, vakdomeinen en typen taken verschillen

Ruimte voor zelfverantwoordelijk leren

• Volledig onbegeleid leren zonder enige vorm van begeleiding blijkt
niet erg effectief

• Zelfverantwoordelijk leren waarbij tevens begeleiding wordt gegeven in de vorm van instructie of nadere ondersteuning laat goede
resultaten zien

• Leerlingen hebben zelf een voorkeur voor constructivistisch onderwijs waarin de docent begeleider en stimulator is

• Leerlingen verschillen in de mate waarin ze behoefte hebben aan
externe sturing

• Vraag blijft of zelfverantwoordelijk leren voor elke leerling even
geschikt en effectief is

Leren in een authen- • Vanuit onderzoek nog geen overtuigende onderbouwing dat
tieke leeromgeving

authentiek leren leidt tot betere prestaties

• Er is weinig bekend over de condities waaronder transfer van het
geleerde naar nieuwe contexten plaatsvindt

Leren als een sociale
activiteit

• Aanwijzingen dat samenwerkend leren in sommige situaties is te
prefereren boven individueel leren

• Veel vragen over de optimale condities voor samenwerkend leren
• Vraag blijft of samenwerkend leren voor alle leerlingen even geschikt en efficiënt is

Leren met ICT

• Computers en software in de klas leiden niet zondermeer tot
effectiever onderwijs

• Veel mogelijkheden om onderwijs aantrekkelijker te maken en
plaats- en tijdsongebonden aan te bieden

Gebruik van nieuwe
beoordelingsmethodieken
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• Veel onderzoek naar functie en vorm van portfolio’s

• Weinig onderzoek naar de relatie tussen portfoliogebruik en
leeropbrengsten
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De inspectie (2007) schat op basis van een steekproefonderzoek dat circa 6 procent van het
basisonderwijs sterk innovatief onderwijs aanbiedt. In dit onderzoek, dat in het najaar van
2006 is uitgevoerd onder driehonderd basisscholen, gaven 46 daarvan aan de kenmerken

van het nieuwe leren in meerdere mate te realiseren. Bijna de helft (21) van deze 46 scholen
is recent bezocht door de inspectie. Uit de schoolbezoekinformatie blijkt dat bij 5 van de 21
scholen ‘geen spoor’ van nieuwe vormen van leren onder de titel van ‘natuurlijk leren’,
‘nieuw leren’ of soortgelijke termen valt te ontdekken.

Bij 7 van de 21 scholen trof de inspectie diverse vernieuwingen aan waarvoor de termen

‘coöperatief leren’, ‘adaptief onderwijs’, ‘BAS-project’, ‘domeingebonden leerlijnen’ en ‘een
ingrijpende vernieuwing van het wereldoriëntatieonderwijs’ worden gebruikt.

Termen als ‘natuurlijk leren’, ‘nieuw leren’ of ‘competentiegericht leren’ vallen bij deze
scholen niet. Op een aantal basisscholen werkt de innovatie goed. Vier van de negen
scholen die intensief met nieuwe vormen van leren werken, hebben niet alleen een

voldoende voor hun opbrengsten aan het eind van het basisonderwijs, ze scoren ook een

voldoende of beter op alle aspecten van de inrichting van het onderwijsleerproces (aanbod,
leertijd, pedagogisch-didactisch handelen, afstemming van het onderwijs op verschillen
tussen de leerlingen, sfeer op school en zorg en begeleiding).

Onderbouw in het voortgezet onderwijs

Verschillende onderzoeken rapporteren over kenmerken van onderwijsvernieuwing in het
voortgezet onderwijs (Busman, Klein & Oomen, 2006; Diephuis & van Kasteren, 2004b;

Hendriks, 2004; Oostdam, Peetsma & Blok, 2007; Waslander, 2004). Ze laten zien dat alle

(ver)nieuw(d)e scholen een gemeenschappelijk streven hebben: de leerling centraal stellen.
Dit betekent dat er veel aandacht is voor flexibilisering van het onderwijs en voor onderwijs dat aansluit bij de dagelijkse leefwereld van leerlingen. Om dit streven te realiseren

besteden alle (ver)nieuw(d)e scholen veel aandacht aan het creëren van meer samenhang

in de leerstof. Dit gebeurt vaak in de vorm van vakoverstijgende projecten. Een klein aantal

scholen werkt aan de ontwikkeling van brede leergebieden en competentiegericht onderwijs.
Ook streven scholen ernaar het onderwijs zo authentiek mogelijk te maken. Dit is vooral

merkbaar in het vmbo, waar gewerkt wordt met werkplekstructuren en andere vormen van
simulaties en leerpleinen. Daarnaast organiseren scholen veel praktijkopdrachten en

organiseren ze projecten in samenwerking met andere instellingen, bijvoorbeeld in het
bedrijfsleven of de culturele sector (zie verder paragraaf 5.3).

Een derde kenmerk van de vernieuwing in veel scholen is het streven naar vormen van
actief en zelfstandig leren. Zelfregulerend leren komt slechts in beperkte mate voor.

Sommige scholen kiezen ervoor het zelfstandig leren langzaam op te bouwen en vooral in
de tweede fase te laten plaatsvinden. In de onderbouw ligt de nadruk dan vooral op actief
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leren. Volgens Waslander (2004) willen scholen leerlingen graag zoveel mogelijk keuze

bieden bij de invulling van de gegeven tijd, maar organisatorische randvoorwaarden maken
enige vorm van sturing vaak noodzakelijk. De meeste (ver)nieuw(d)e scholen laten leer-

lingen niet volledig vrij in het kiezen van de inhoud en volgorde van de lesstof. Ze zijn van
mening dat niet alle leerlingen in staat zijn zelf alle keuzes in het leerproces verstandig te

maken. De scholen kiezen daarom veelal voor een combinatie van sturing en keuze, waarbij
verplichte vakken worden gecombineerd met keuzevakken of modules. Ook kunnen

leerlingen binnen vakken kiezen aan welke onderdelen ze in groepen aan brede opdrachten
werken, waarbij ieder een onderdeel kiest dat hem of haar aanspreekt. De resultaten van de
Innovatiemonitor VO van 2006 (Busman, Klein & Oomen, 2006) laten zien, dat op 70% van
de scholen leerlingen af en toe een keuze kunnen maken binnen een vaststaand aanbod
(scenario 1). Op 10% van de scholen hebben leerlingen daarnaast ook enige zeggenschap
over de werkwijze (scenario 2). Een klein aantal scholen (6%) geeft leerlingen deels de
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces (scenario 3).

Niveaudifferentiatie komt nog maar zeer beperkt voor. In de meeste scholen is sprake van
onderwijs binnen de grenzen van het jaarklassensysteem. Wel bestaat de wens bij sommige scholen om leerlingen bij vakken op verschillende niveaus te laten werken.

Waslander (2004) concludeert tot slot dat in alle onderzochte scholen vernieuwing in de

praktijk naast ‘traditionele’ vormen van onderwijs bestaat. Alle scholen die bij het onderzoek betrokken waren zouden meer vernieuwend willen zijn dan nu het geval is. Tal van
factoren, zoals verroostering, administratie, beschikbare huisvesting, inrichting van de

school, beschikbaarheid van lesmateriaal, staan een meer radicale vorm van vernieuwing
in de weg.

Recentelijk rapporteert de Inspectie van het Onderwijs (2007) dat er circa 85 sterk innovatieve voortgezet onderwijsscholen in Nederland zijn. Dat is ongeveer 7 procent van het

totale aantal. De Inspectie concludeert dat deze innovatieve scholen vaak moeite hebben

om de koppeling tussen visie en vernieuwend aanbod te expliciteren. Ook kwaliteitszorg in
de school is een punt van aandacht. Veel scholen vinden het lastig om het eigen onderwijs

en de eigen opbrengsten systematisch te evalueren. Dit is voor een deel het gevolg van het
feit dat men meer geïntegreerde en vakoverstijgende inhouden kiest, waar de traditionele

toetsvormen niet bij aansluiten. Ook constateert de inspectie dat het leerstofaanbod in deze
innovatieve scholen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw minder vaak in overstemming is met de wettelijke vereisten of dekkend voor de examenprogramma’s.

Sommige scholen die de kanteling maken van aanbodgericht naar vraaggestuurd onder-

wijs, geven de leerlingen daarmee meer invloed op de volgorde waarin zij zich het leerstof-

aanbod eigen maken en in sommige gevallen ook op de inhoud van de leerstof. Scholen die
de leerstofinhoud verbinden aan relevante thema’s bereiken vaak niet alle vereiste kern-

doelen. Wel voeren zij leerlingenzorg planmatiger uit dan andere scholen. Vaak vindt men
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de traditionele begeleiding van een klas door een mentor te mager. Men werkt ofwel met

twee mentoren op een groep, of men vormt kernteams die een groep leerlingen begeleiden.
Er worden frequent voortgangsgesprekken met leerlingen gevoerd, maar een adequaat

leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van leerlingen systematisch te volgen en vast te
leggen wordt niet altijd gehanteerd. Bij enkele scholen is het zoeken naar een passend
volgsysteem onderdeel van het vernieuwingsproces.

2.2

Vernieuwende leermiddelen

2.2.1 Leermiddelen in innovatieve scholen
Leermiddelen in het basisonderwijs

In 2004/2005 heeft de onderwijsinspectie een twintigtal scholen met nieuwe vormen van

leren bezocht voor een (normaal) periodiek kwaliteitsonderzoek. Men trof nieuw ingerichte
leercentra aan, waar veel computers en andere leermiddelen aanwezig zijn en waar

leerlingen alleen of in groepen kunnen werken. De kwaliteit van de geformuleerde leeropdrachten of te leveren ‘prestaties’ liet echter te wensen over. De opdrachten zijn vaak door

leraren zelf opgesteld en soms onduidelijk wat betreft hun doelstelling en de eisen voor het

eindproduct. Ze geven onvoldoende handvatten voor een gestructureerd en resultaatgericht
leerproces.

ICT lijkt onlosmakelijk verbonden met nieuwe vormen van leren. Steeds meer ICT-apparatuur, programmatuur en toepassingen doen hun intrede in de school. Ook werkvormen
veranderen. De inspectie van onderwijs (2006b) constateert een verschuiving van links
naar rechts, zie de figuur hieronder.

THEORIE

CONTEXT VAN HET LEREN
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EXPERT

VERANTWOORDELIJKHEID
PEDAGOGISCHE RELATIE

LEERLING
COACH

DOCEREN
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TOETSAFNAME
INSTRUCTIE
VIDEO KLASSIKAAL KIJKEN

OEFENSITUATIE
BEGELEIDINGSGESPREK
KLASSELEERGESPREK
IN TWEETALLEN WERKEN
HUISWERK MAKEN
CHAT
WEB1UEST

DEBAT
ZELFSTANDIG WERKEN
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TENTOONSTELLING MAKEN
PRESENTATIE VOORBEREIDEN
GAMES
MINDMAPPING

SAMENWERKEND LEREN
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DISCUSSIE
PRESENTATIE
VIDEOCONFERENTIE

Afbeelding 3: Werkvormen uit Inspectie van het onderwijs (2006)
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De Boer (2008, in druk ) concludeert dat naarmate leerlingen meer verantwoordelijk

worden voor hun eigen leerproces zij minder papieren materialen gebruiken en meer
digitaal materiaal en combinaties van beide. Zie hiervoor ook de grafiek hieronder.
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leermiddelen in relatie met mate van actief leren

Enkele andere conclusies uit de leermiddelenmonitor 2007 (De Boer, 2008 in druk) zijn:
• Iets meer dan 70% van de tijd wordt gewerkt met papieren leermiddelen. Ongeveer

9% wordt besteed aan alleen digitale leermiddelen. De overige tijd gaat naar een combinatie van beide;

• Naarmate er meer aandacht is voor vakkenintegratie worden er meer digitale leermiddelen gebruikt;

• Leraren bepalen samen welke methoden gekozen worden, maar schoolleiders hebben wel
meer invloed op de vraag of er een nieuwe methode mag komen;

• De doorlooptijd voor methoden is in het primair onderwijs gemiddeld 8,5 jaar;

• Scholen vervangen methoden als ze inhoudelijk en/of didactisch verouderd zijn. Ook het
aansluiten op de belevingswereld en niveau van de leerlingen is een belangrijke reden
voor vervanging;
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• Redenen om niet-methodegebonden leermiddelen te gebruiken hebben te maken met het
aanbieden van extra stof, het aansluiten bij de omgeving van en verschillen tussen
leerlingen.

Leermiddelen in de onderbouw voortgezet onderwijs

Weinig onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling en inzet van nieuwe leermiddelen in
scholen die experimenteren met het nieuwe leren in het kader van de vernieuwende

onderbouw. Wel concludeert Hendriks (2004) dat scholen het gebrek aan flexibel lesmateriaal als een belemmerende factor ervaren bij het realiseren van vernieuwend onderwijs.
Onderwijs op maat vraagt om flexibele en op de doelgroep afgestemde leermaterialen.

Uitgevers zijn over het algemeen niet zo snel bereid die uit te geven, omdat de doelgroep
vaak klein is. Docenten moeten zelf materialen ontwikkelen, wat tijd kost en vraagt om
deskundigheid. Ook Diephuis en Van Kasteren (2004) concluderen dat scholen tijd en
menskracht voor extra ontwikkeltaken als een belemmerende factor ervaren bij het
vernieuwen van hun onderwijs.

De Taakgroep Vernieuwing Basisvorming (2004a) constateert dat grootschalige, kant-en-

klare leergangen niet passen binnen de vernieuwde onderbouw, waar maatwerk, flexibili-

teit en differentiatie sleutelwoorden zijn. Nieuwe leermiddelen die scholen in staat stellen
hun eigen keuzes te maken in het combineren van leerstof op verschillende niveaus zijn
nodig, om de ontwikkeling van de nieuwe onderbouw te sturen. Om kenmerken van

dergelijke leermiddelen verder te onderzoeken is medio 2003 het project Basisvorming
Multiflex 30 van start gegaan. De in dit project ontwikkelde leermiddelen bezitten de
volgende kenmerken (Taakgroep Vernieuwing Basisvorming, 2004b):

• combinatie van (papieren) lesmateriaal en digitale materialen: alle papieren materialen

(leer/werkboek, bronnenboek) worden digitaal ondersteund door een interactieve cd-rom

of website (met oefenmateriaal, planners, portfolio’s, werkmappen, simulaties, animaties);

• mogelijkheid voor adaptatie: in veel gevallen kunnen scholen en docenten een eigen

pakket op maat samenstellen, bijvoorbeeld door aanreiken van een database met bron-

nen- en opdrachtenmateriaal, of een digitale leeromgeving met behulp waarvan de leraar
digitaal leerlingpakketten en leerroutes op maat of een schoolgerichte website kan
ontwikkelen;

• aandacht voor actief en zelfstandig leren in projectverband: leerlingen werken zelfstandig
en/of in groepen aan projecten waarin kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden zijn geïntegreerd;

• keuzemogelijkheden van leerlingen staan centraal: in de materialen wordt zoveel mogelijk
differentiatie in werkvormen, onderwerpen, (deel)opdrachten en taken aangebracht.
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De materialen zijn in het kader van het project door 39 scholen in de praktijk gebruikt. Een

ruime meerderheid vond het experiment geslaagd (Taakgroep Vernieuwing Basisvorming,
2004b). De leermiddelen speelden op de meeste scholen een katalyserende rol bij het

vernieuwen van de onderbouw. Scholen wilden door het gebruik van de leermiddelen

ervaring opdoen met het werken in leergebieden en met vakintegratie, en zich zo ontwikkelen in de richting van scenario 2. De ontwikkeling en inzet van de nieuwe leermiddelen
gaf scholen meer zicht op de huidige en gewenste situatie. Ook de verschillen in ambities

tussen de schoolleiding en docenten werden zichtbaar. Dit inzicht hielp om aanbevelingen
voor verdere vernieuwing van de school te formuleren.

De beschikking over de experimentele leermiddelen stelde scholen in staat om meer

samenhang in de inhoud en didactische aanpak aan te brengen en de samenwerking

tussen docenten te stimuleren. In de meeste scholen besteden docenten minder tijd aan

klassikale instructie en is er meer ruimte gekomen voor werkvormen waarbij leerlingen
zelfstandig aan opdrachten werken.

Samenwerkend leren en actief zelfstandig leren zijn in veel mindere mate gerealiseerd.

Docenten bleken veelal didactisch onvoldoende onderlegd om de wenselijke differentiatie
en activerende didactiek vorm te geven. Ook het lesmateriaal schoot op sommige punten
tekort. De rode draad in het materiaal is niet altijd helder en ook duidelijke didactische

doelstellingen van de digitale componenten ontbraken in veel gevallen. De ontwikkeling

van ‘kop/staart’-modules zou kunnen helpen om docenten zicht te geven op de samenhang
tussen de verschillende onderdelen van het materiaal. Verder ontbraken suggesties

voor beoordeling en toetsing van leerlingresultaten, terwijl docenten daar wel behoefte
aan hadden.

Wat betreft het gebruik van ICT is de conclusie dat de ICT-infrastructuur op veel scholen

niet toereikend was. Internet bleek vaak te instabiel en niet in alle klassen waren voldoende computers beschikbaar om de klassikale inzet van computers mogelijk te maken.

Ook ICT-vaardigheden van docenten waren niet altijd voldoende ontwikkeld om het
werken met een elektronische leeromgeving ten volle te benutten.

Tenslotte bleken roosteraanpassingen noodzakelijk om het gebruik van de leermiddelen

met een vernieuwende aanpak mogelijk te maken. In scholen waar dat niet mogelijk was
kwam de vernieuwende aanpak niet tot zijn recht.

Op basis van bevindingen in de praktijk concludeert de Taakgroep Basisvorming (2004a)
dat scholen die experimenteren met aspecten van het nieuwe leren in de vernieuwde

onderbouw behoefte hebben aan leermiddelen met een open karakter, die hen in staat

stellen om hun eigen pakket op maat samen te stellen. De juiste balans tussen voorstructurering en vrije keuzemogelijkheden verschilt per school en leermiddel. Het concept van
flexibiliteit is, aldus de Taakgroep, ‘zeker nog niet uitgekristalliseerd’. Het ministerie van

OCW heeft dit opgepakt en ervoor gezorgd dat de Stuurgroep Experimenten Leermiddelen
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Onderbouw samen met scholen en uitgevers flexibele leermiddelen heeft ontwikkeld
(Onderbouw VO, 2006). Er is gewerkt aan:

• geschikt leermateriaal waarvan de inhoud, samenstelling en organisatie door uitgever èn
school gezamenlijk zijn bepaald;

• een bruikbaar samenwerkingsmodel waarin de inhoud, de financiën en auteurs- en
exploitatierechten naar ieders tevredenheid geregeld zijn;

• het stimuleren van schoolontwikkeling, doordat docenten en scholen hun visie op
leermiddelen concretiseren.

Voor zowel scholen als uitgevers bleek het soms lastig om de verwachtingen, wensen en

eisen die men heeft ten aanzien van de te ontwikkelen leermiddelen goed op elkaar af te
stemmen. De volgende conclusies zijn uit de experimenten te trekken:

• de ontwikkeling van eigen leermiddelen (in samenwerking met een uitgever) kan een
katalysator zijn voor schoolontwikkeling.De betrokken docenten en managers zoeken

naar maatwerk en krijgen gedurende het proces ook meer zicht op hoe zij de onderwijs-

visie van hun eigen school vorm willen geven. Eén van de fundamentele discussies is die
over de mate waarin leermiddelen meer open dan wel meer gestructureerd zouden
moeten zijn;

• er is op scholen in een bepaalde mate behoefte aan ‘eigenaarschap’ van leermiddelen;
• de samenwerkingsverbanden tussen scholen en uitgevers kunnen heel verschillende
vormen aannemen:

- de docenten schrijven het materiaal, de uitgever begeleidt en redigeert

- de uitgever en/of school levert bestaand materiaal, docenten arrangeren en vullen aan
- auteurs van de uitgever ontwikkelen (of hebben ontwikkeld), docenten proberen uit;

• docenten blijken in de praktijk meestal ook geen goede ontwikkelaars van leermiddelen

te zijn. Ze weten vaak heel goed wat ze in hun les nodig hebben en kunnen zich een goed

oordeel vormen over het materiaal, maar het auteurschap is een vak apart. Dit heeft ook te
maken met het feit dat een ontwikkelende docent vooral denkt als gebruiker, en niet
zozeer als producent ten behoeve van andere docenten. Het meest succesvol zijn de
leermiddelenexperimenten, waarbij gebruik is gemaakt van heldere formats, waar

langere ervaren deskundigheid beschikbaar is en waar men op school al een aantoonbaar
gedeeld beeld van de onderwijsvisie heeft.

Afbeelding 5: Veel gebruik van ICT in het rekenatelier van
de Kindercampus
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2.2.2 Potentie en gebruik van ICT als leermiddel
Verwachtingen van ICT

ICT wordt veelvuldig genoemd als middel in het onderwijsleerproces. Zo wordt in drie van

de vier scenario’s die de OECD voorstelt de centrale rol van ICT genoemd. Ook het onderzoek
van Hendriks (2004) laat zien, dat in alle door haar bestudeerde sectoren ICT een belang-

rijke rol speelt. De rol die aan ICT in onderwijs wordt toegedicht is breed. ICT zou belangrijk
zijn om onderwijs op maat mogelijk te maken, om onderwijs op afstand te verbeteren, om

leren buiten het klaslokaal te faciliteren, om een actieve didactiek te ondersteunen, om het
onderwijs up-to-date te houden en om de kloof tussen praktijk en school te dichten. Dit
lijstje suggereert dat ICT een oplossing zou kunnen bieden voor een aantal problemen

waarmee het onderwijs kampt. Echter, in dit soort lijstjes van verwachtingen van ICT wordt
vaak in (erg) algemene termen over ICT gesproken. In feite is er echter sprake van heel veel
verschillende toepassingen, die niet zo gemakkelijk onder een noemer kunnen worden
geschaard. Ook blijkt er vaak een grote tegenstelling tussen de potentie van ICT en de
realisatie in de praktijk van het onderwijs. Zo concludeert de Taakgroep Vernieuwing

Basisvorming op basis van de evaluatie van het project Basisvorming Multiflex 30, bijvoorbeeld, dat in de praktijk van het onderwijs het gebruik van digitaal materiaal problemen
opleverde. Die varieerden van een niet toereikende ICT- infrastructuur en onvoldoende

vaardige docenten tot het ontbreken van didactische doelstellingen bij het digitale materiaal (zie ook de vorige paragraaf). Deze paragraaf gaat eerst nader in op verschillende

toepassingen van ICT voor het onderwijs en vervolgens op het gebruik van ICT in vernieuwend onderwijs.

Afbeelding 6: Leerlingen van de Kloostertuin in Assen werken elk op een laptop

ICT-toepassingen voor het onderwijs

Onder de brede noemer ICT gaat het in feite om heel verschillende typen ICT-toepassingen

die voor het onderwijs potentie hebben. Sommige daarvan zijn voorzien van (vak-)inhoudelijke kennis en/of vaardigheden. Bij andere ICT-toepassingen moet de inhoud door de
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leerling of de docent zelf worden gecreëerd, bijvoorbeeld in een E-mailproject met een

andere klas. Sommige ICT-toepassingen, zoals een elektronische leeromgeving, worden
vooral gebruikt om de organisatie van het onderwijs te ondersteunen. Andere, zoals

generieke ICT-tools, kunnen leerlingen ondersteunen bij het structureren en presenteren
van informatie.

Vooral generieke ICT toepassingen (tekstverwerken) en het Internet (informatie zoeken)

hebben hun weg naar het onderwijs gevonden. Het basisonderwijs maakt daarnaast veel
gebruik van oefenprogramma’s. Een overzicht van diverse typen toepassingen volgt
hieronder (Van den Berg, Blijleven en Janssen, 2003).

Drill en practice/tutorials/multimedia/animaties en simulaties

Deze toepassingen presenteren onderwijsinhouden in een digitale omgeving aan de

leerlingen. De toepassingen hebben met elkaar gemeen dat zij kunnen worden ingezet als
ondersteuning of als vervanging van activiteiten die anders zonder de computer zouden
worden uitgevoerd.

Drill en practice programma’s richten zich op het consolideren van kennis en het trainen
en/of automatiseren van vaardigheden. Met name de kwaliteit van de feedback die de

programma’s genereren bepaalt hun waarde voor het onderwijs. Tutorials richten zich op

het verwerven van nieuwe kennis, die lineair of vertakt aan de leerling wordt aangeboden.
De leerling kan zich met behulp van de tutorial deze kennis zelfstandig en in eigen tempo
eigen maken. In een tutorial kan de te verwerven kennis via verschillende media worden

aangeboden (video, audio, animaties, simulaties). Daarnaast biedt een tutorial feedback om
de leerling in zijn leerproces te begeleiden.

Ook multimedia richten zich op het verwerven van nieuwe kennis.Het grote verschil is dat

de kennis niet lineair of vertakt wordt aangeboden. Leerlingen kunnen zelf hun weg kiezen
door het multimediaprogramma. Per definitie wordt in multimedia gebruik gemaakt van

meerdere media: audio, video, plaatjes, animaties et cetera. Multimedia zijn vooral bedoeld
voor het verwerven van kennis in slecht gestructureerde kennisdomeinen, waarbij
meningen verschillen.

Animaties en simulaties kunnen worden ingebed in de bovenstaande toepassingen, maar

ook zelfstandig in het onderwijsleerproces worden ingezet. Kenmerkend voor beide typen
toepassingen is dat zij een proces visualiseren. Simulaties en animaties kunnen worden
gebruikt om nieuwe concepten of processen te illustreren of te ‘onderzoeken’.

Elektronische leeromgeving

Een elektronische leeromgeving (ELO) omvat de hardware, software en telecommunicatie-

infrastructuur die nodig is voor het faciliteren van de interactie tussen het proces van leren,
de communicatie die nodig is voor dat leren en de organisatie van het leren (Droste, 2003).
Er is een grote variëteit aan dergelijke systemen voor het onderwijs (bijvoorbeeld Teletop,
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Blackboard of Web-CT). Bij een elektronische leeromgeving gaat het dus slechts om een
technische voorziening. Het onderwijs moet echter de inhoud van een elektronische

leeromgeving en het ontwerp van het beoogde onderwijsproces zelf ter hand nemen.

Generieke ICT-toepassingen

Er zijn veel ICT-toepassingen die niet specifiek voor het onderwijs zijn ontworpen, zoals

tekstverwerkingsprogramma’s (bijvoorbeeld Word), presentatieprogramma’s (PowerPoint)

en rekenbladen (Excel), maar wel in het onderwijs worden gebruikt. Deze toepassingen zijn
gemakkelijk beschikbaar voor het onderwijs, omdat ze veelal met de hardware worden

meegeleverd. Het gebruik van dergelijke toepassingen, met name tekstverwerking, komt
steeds vaker voor. De inzet in het onderwijs beperkt zich vaak tot het ’eind’ van het leerproces; van leerlingen wordt in toenemende mate verwacht dat zij hun werkstukken

maken op de tekstverwerker of dat ze presenteren met PowerPoint. Van de mogelijkheden
van generieke toepassingen om leerlingen te ondersteunen tijdens het leerproces bij het
ordenen van informatie wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt. Dit komt onder meer

doordat het docenten ontbreekt aan didactische routines om de generieke toepassingen op
deze wijze te gebruiken.

WWW

Het Web biedt vele mogelijkheden om het leren te ondersteunen. In de eerste plaats omdat
het Web een belangrijke (gratis) informatiebron is en daarnaast omdat het communicatie

kan ondersteunen. Een probleem is de grote hoeveelheid en de beoordeling van de kwaliteit
van de informatie. Op dit moment wordt het Web door leerlingen vooral gebruikt om

informatie op te zoeken voor werkstukken. De integratie van het Web in de lespraktijk van
docenten is vaak nog heel beperkt. Van de communicatiemogelijkheden die het Web biedt
maakt het onderwijs slechts incidenteel gebruik.

Innovatieve onderwijspraktijken ondersteund door ICT

Van meet af aan is aan ICT de potentie toegedicht om het leren van leerlingen in een

innovatieve onderwijssetting te ondersteunen (bijvoorbeeld Dede, 2000; Itzkan, 1994).
Diverse auteurs gebruiken echter verschillende termen als zij spreken over dergelijke

innovatieve onderwijssettings en de rol die ICT daarin kan spelen. Sommigen hebben het
over een krachtige leeromgeving (bijv. Smeets, 2004; De Jong en Pieters, 2005). Smeets

definieert die als onderwijs dat gekenmerkt wordt door een rijke en authentieke context,
waarin actief, zelfstandig en samenwerkend leren wordt gestimuleerd en waarin het

curriculum is aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van individuele leerlingen.

Diverse auteurs leggen een verband tussen de kenmerken van onderwijs in een informatiesamenleving en onderwijspraktijken, waarin ICT een substantiële rol speelt (onder andere
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Kozma, 2003; Voogt en Pelgrum, 2005). In deze paragraaf kijken we naar de rol die ICT heeft
in dergelijke innovatieve onderwijssettings.

Smeets (2005) heeft onderzoek gedaan naar krachtige leeromgevingen in het basisonder-

wijs en de rol die ICT daarbij speelt. Hij concludeert dat leerkrachten in het basisonderwijs
proberen om leerlingen authentieke taken aan te bieden en strategieën toepassen om

actief en zelfstandig leren te bevorderen. Minder aandacht is er voor de afstemming van

het onderwijs op individuele behoeften van leerlingen. Docenten waarderen de potentie
van ICT voor het onderwijs, vooral voor zelfstandig werken en curriculumdifferentiatie,

positief. Echter, in de praktijk bleek het gebruik van ICT in hun eigen lespraktijk vooral het
‘bestaande’ onderwijs te ondersteunen. Zo maakten ze vooral gebruik van ICT voor het
inoefenen van vaardigheden en routines en voor remediatie.

Kozma (2003) en Voogt & Pelgrum (2005) beschrijven case study onderzoek naar innova-

tieve onderwijspraktijken in het basis- en voortgezet onderwijs in 28 landen. In dit onder-

zoek werd van een innovatieve didactische onderwijspraktijk gesproken als er sprake was
van een verandering ten opzichte van de heersende onderwijspraktijk in het land, van

rollen van leerlingen en docenten, van curriculumdoelen, van beoordelingspraktijken en/of
van onderwijsleermaterialen. Van ICT werd verwacht dat het een toegevoegde waarde

moest hebben voor de innovatieve didactische praktijk. Uit het onderzoek bleek dat ICT

vooral werd ingezet om producten te maken, presentaties voor te bereiden of om informatie op te zoeken Veel minder werden specifiek ICT- toepassingen ingezet, zoals drill &

practice, tutorials en simulaties. Ook het gebruik van ICT om samenwerking te ondersteunen was beperkt. Uit het onderzoek van Voogt en Pelgrum (2005) blijkt dat in innovatieve
onderwijspraktijken drie typen curriculumvernieuwing kunnen worden onderscheiden.
• Curriculumvernieuwing van een bepaald vak (het accent ligt op ‘begrip’ in plaats van
kennis); ICT wordt ingezet om ingewikkelde concepten beter te begrijpen. Er wordt
gebruik gemaakt van vakspecifieke software (bijvoorbeeld simulaties);

• Curriculumvernieuwing in de richting van thematisch onderwijs (het accent ligt op

nieuwe vaardigheden). ICT wordt ingezet bij vakoverstijgende projecten die gericht zijn op
het leren van nieuwe vaardigheden (zoals ICT-vaardigheden, samenwerken, informatiemanagement). Er wordt gebruik gemaakt van generieke ICT-toepassingen;

• Schoolbrede curriculumverandering (het accent ligt op zelfverantwoordelijkheid van
leerlingen voor hun leerproces). Hier wordt ICT ingezet in het hele curriculum. Zowel
vakspecifieke software als generieke ICT-toepassingen worden gebruikt.

Voogt en Pelgrum concluderen dat de meeste innovatieve didactische praktijken gericht

zijn op een didactische verandering, en niet op een verandering van doelen en inhouden
van onderwijs. Dit komt doordat de innovatieve onderwijspraktijken gebonden zijn aan
nationale standaarden voor onderwijs. Soms is er wel sprake van nieuwe doelen, vooral
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gericht op vaardigheden nodig in de informatiemaatschappij. Het gaat dan vooral om het
verwerven van nieuwe vaardigheden die van belang zijn voor de informatiesamenleving
en niet om nieuwe inhouden van onderwijs.

2.2.3 De praktijk als leerbron
Combineren van binnenschools en buitenschools leren

In voorgaande secties bleek al dat scholen in toenemende mate gaan samenwerken met
hun omgeving en buitenschoolse leerervaringen opnemen in het onderwijs.

Het Koersdocument Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs benadrukt het belang van
deze samenwerking. De redenering is dat het huidige (schoolse) onderwijs studenten
onvoldoende boeit, omdat de aansluiting op hun dagelijkse leefwereld ontbreekt. De

Onderwijsraad (2003a) stelt dat het onderwijs in zijn huidige vorm niet kan voorzien in

dergelijke leeromgevingen. De trend is dan ook om binnen- en buitenschools leren nadrukkelijker te combineren. De praktijk wordt steeds meer als leermiddel gebruikt. Deze trend

krijgt op verschillende manieren vorm in het onderwijs. De Onderwijsraad (2003a) noemt

in dit verband drie strategieën: (I) vervlechten van elementen van het buitenschoolse leren
in het onderwijs, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een werkplekkenstructuur,

omgevingsprojecten, ervaringsgericht leren; (II) verbinden van binnen- en buitenschoolse

leerervaringen, door activiteiten aan te bieden die aanvullend of vervangend zijn voor het

schoolse leren (duale leertrajecten, maatschappelijke stages, brede school) en (III) stapelen
van schoolse en buitenschoolse leertrajecten. Voor dit onderzoek is de eerste categorie het
meest relevant. De kenmerken en mogelijkheden van ervaringsgericht leren, werkplek-

structuren en omgevingsprojecten worden in de volgende paragrafen verder besproken.

Afbeelding 7: Koken op een Iederwijsschool
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Levensechte leeromgevingen

Binnen Iederwijs vindt leren plaats binnen een levensechte omgeving. Er wordt voort-

durend gezocht hoe er met elkaar een omgeving gecreëerd kan worden, waarin een ieder
zich gezien, gehoord en begrepen voelt, zodat een ieder kan zijn wie hij/zij is en zijn/haar
innerlijke ontwikkelingsweg kan volgen, in verbinding met de omgeving. Er zijn geen

klaslokalen, maar verschillende ruimtes voor verschillende activiteiten: een atelier, een

studieruimte, een tuin, een keuken, computers, een leeshoek, een sportveld en meer ruimtes
die kunnen ontstaan als daar behoefte aan is. De inrichting van de school wordt met elkaar

vorm gegeven, zodat de omgeving aangepast is en uitnodigend blijft voor de behoeften van
de kinderen. Zie www.iederwijs.nl (2006).

Ervaringsgericht leren

Binnen het primair onderwijs gaan veel scholen uit van ervaringsgericht onderwijs. Het

atelier is hiervan een van de belangrijkste werkvormen. Ateliers zijn aparte tijdsblokken
waarin kinderen de keuze hebben uit een ruim aanbod van activiteiten die bijzondere

materialen, een bijzondere ruimte en soms een bijzondere begeleiding veronderstellen. Bij

deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen en het actief bezig zijn. Daarbij
krijgen ze deskundige begeleiding en werken ze met verschillende materialen. Het gaat

niet om een uurtje tussendoor, ze zijn er een halve dag mee bezig. Men kan hierbij denken

aan veel verschillende activiteiten: creatieve en kunstzinnige activiteiten, sportactiviteiten,
koken en bakken, werken in de schooltuin of hutten bouwen.
Zie www.ervaringsgerichtonderwijs.nl.

Werkplekkenstructuur in het vmbo

Begin jaren ’90 werd voor het eerst geëxperimenteerd met een werkplekkenstructuur in

het beroepsonderwijs. De eerste vormen werden ontwikkeld bij de opleidingen transport
en logistiek, maar in de laatste jaren zijn werkplekstructuren ook te vinden in andere

sectoren (metaaltechniek, bouw, zorg en welzijn, economie). De Inspectie van het onderwijs
constateert dat er in het vmbo veel energie wordt gestopt in het ontwikkelen van een

werkplekkenstructuur in de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw. Scholen richten

werkplekken en leeromgevingen in, die toekomstige beroepssituaties zo goed mogelijk

nabootsen. Lokalen worden ingericht als minibedrijven, bijvoorbeeld een supermarkt of
kantoor. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van miniondernemingen in samenwerking met het bedrijfsleven (zie Onderwijsraad, 2003). Leerlingen vervullen in een

dergelijke constructie de rol van ondernemers die zelf bepalen welk product ze leveren en
uit hun midden een middenmanagementteam samenstellen. Ze zorgen voor een eigen

bedrijfskapitaal door de verkoop van aandelen, verrichten een marktonderzoek en schrijven
een ondernemingsplan. Ze worden begeleid door een docent, een (oud-)ondernemer en een
accountant.
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Met dergelijke praktijksimulaties streven scholen ernaar praktijk en theorie te integreren
en de betrokkenheid van leerlingen te vergroten (Hendriks, 2004). Leerlingen krijgen de
mogelijkheid realistische beroepstaken te vervullen, bijvoorbeeld als kapper, ober of

medewerker van een reisbureau (Van der Sanden, Streumer, Doornekamp, Hoogenberg &

Teurlings, 2003). De theorie gaat vaak vooraf aan de praktijkopdrachten. Het is vervolgens
de bedoeling dat leerlingen gebruik maken van de verworven kennis bij het plannen van
hun praktijkwerk (Van der Sanden et al, 2003). Leerlingen werken zelfstandig aan de

planning en uitvoering van hun opdrachten. De rol van de leraar is vooral die van begelei-

der aan de zijlijn, die aandacht besteedt aan de begeleiding van leerlingen bij het verwerven

van algemene vaardigheden, bijvoorbeeld door het organiseren van voortgangsgesprekken
(Van der Sanden et al, 2003).

Van der Sanden et al. (2003) hebben onderzoek gedaan naar ervaringen met praktijk-

simulaties in drie vmbo-scholen. Uit case studies en leerlingenonderzoek blijkt dat leerlin-

gen hun nieuwe taken en rollen waarderen. De beroepsrollen spreken tot hun verbeelding,
ze kunnen zich makkelijk inleven en zijn gemotiveerd om bepaalde vaardigheden te

oefenen. Wel moeten ze soms wennen aan hun nieuwe rol. Desgevraagd vinden leerlingen
met name het zelfstandig leren aantrekkelijk in de praktijksimulaties. Daarnaast noemen
ze ook de vakinhoud, de andere wijze van werken en het zelf actief bezig zijn, en het
gebruik van ICT.

De onderzochte scholen besteden in de praktijksimulaties veel aandacht aan algemene

vaardigheden als plannen, samenwerken, reflecteren. De manier waarop zelfstandig leren
en werken vorm krijgen is echter vrij beperkt (Van der Sanden et al, 2003). Leerlingen

werken weliswaar zelfstandig aan (deel)opdrachten, maar hebben weinig inbreng in de
manier waarop en volgorde waarin opdrachten worden uitgevoerd. Ook zijn sommige

leraren van mening dat het sturingsmateriaal aan de hand waarvan leerlingen de opdrachten doorlopen te directief is opgesteld, waardoor het zelfstandig leren te weinig uit de verf
komt. Voor sommige leerlingen blijkt het daarnaast lastig de samenhang tussen de

vaktheorie en de vakpraktijk zelfstandig te ontdekken. Docenten vinden het tot slot lastig

de begeleiding en beoordeling van competentieontwikkeling bij leerlingen vorm te geven.
De geldende exameneisen worden daarbij soms als belemmering gezien.

Exameneisen zijn ook een belemmering bij het betrekken van algemeen vormende vakken
als Nederlands en wiskunde op de praktijksimulaties (Inspectie van het Onderwijs, 2004).
Volgens Van der Sanden et al. (2003) zien scholen het belang van integratie tussen alge-

meen vormende vakken en praktijksimulatie in, maar is er in de praktijk nog maar zelden

sprake van. Leerlingen hebben echter wel behoefte aan duidelijke afstemming. In de sector
Techniek geven leerlingen aan bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten veel te hebben
aan het gebruik van inzichten uit het vak wiskunde, terwijl leerlingen in de sector Economie en Zorg & Welzijn vooral Nederlands noemen.
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Als geheel concludeert Van der Sanden et al. (2003) dat er meer gebruik gemaakt zou

kunnen worden van de potentie van praktijksimulaties om vernieuwend leren tot stand te
brengen. In de werkplekkenstructuur zouden de volgende aspecten beter ontwikkeld

kunnen worden: (I) producerend leren, waarbij de leerlingen voor echte opdrachtgevers

werken; (II) integraal ontwerpen, waarbij alle fasen van de levenscyclus van producten of

diensten worden doorlopen en (III) competentiegericht leren, met speciale aandacht voor
leercompetenties en ondernemend werken en leren tot stand te brengen.

Omgevingsprojecten

Naast praktijksimulatie en een werkplekkenstructuur kunnen scholen ook op andere

manieren elementen uit de buitenwereld vervlechten in het onderwijs. Een eerste manier
waarop de praktijk wordt benut is in de vorm van omgevingsgerichte opdrachten of

omgevingsonderwijs (Hendriks, 2004). In dergelijke opdrachten onderzoeken leerlingen
levensechte thema’s die in de directe omgeving van de school spelen. Gezamenlijke

onderzoeksprojecten (collaboratories) waarin scholen met elkaar en met andere onderzoeksinstellingen samenwerken vormen een tweede manier waarop leerlingen hun
omgeving kunnen onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het project Globe, waarin

scholieren uit meer dan 95 landen milieudata in hun schoolomgeving verzamelen ten
behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer, water, bodem en

vegetatie (zie Hendriks, 2004). Excursies naar locaties en instanties in de omgeving van de
school zijn een derde voorbeeld van de wijze waarop de praktijk een rol speelt in het
onderwijs.

Lensink (1997) formuleert een aantal aspecten dat kenmerkend is voor omgevingsonderwijs:
Het is handelingsgericht; in principe gaat het niet zozeer om zoveel mogelijk te weten van
de eigen omgeving, maar om ‘handelingsbekwaam’ werken aan problemen en ontwikke-

lingen in de (school- en/of leerlingnabije) praktijk. Dit roept op tot stellingname en mede-

verantwoordelijkheid. Doel is kennis en inzicht bijbrengen; zicht geven op eigen betrokkenheid, het ontwikkelen van waardenbesef en oordeelvermogen en het aanleren van

praktische kennis en vaardigheden. Omgevingsonderwijs leent zich goed voor onder-

zoekend en toepassingsgericht leren. In principe gaat het steeds om een vorm van zelf-

ontdekkend leren. Eenvoudige onderzoeksvaardigheden, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en presentatievaardigheden krijgen er vaak hun plek.

Vormen van omgevingsonderwijs zijn de trajectvorm (een route die leerlingen moeten

volgen, waarbij ze vragen beantwoorden en opdrachten maken), de inventariserende vorm
(het in kaart brengen van verschijnselen) en de probleemoplossende vorm (ontdekken en
analyseren van verbanden staat centraal).

Een belangrijk gegeven is dat omgevingsonderwijs altijd onderwijs op maat is. De eigen
omgeving heeft immers een uniek karakter, al zullen er ook enkele algemeen geldende
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wetmatigheden herkenbaar zijn. Standaardlesmateriaal is per definitie niet beschikbaar. Wel

zijn er generieke vragen voor omgevingsonderwijs ontwikkeld (Ankoné, H., e.a. 2004). Dit zijn
algemeen geformuleerde vragen en opdrachten, waaruit voor de eigen omgeving van school
en leerlingen een selectie kan worden gemaakt en die specifiek ingevuld dienen te worden.
Deze selectie hangt mede af van de vakken die bij het betreffende omgevingsonderwijs
betrokken zijn. In ieder geval kan een vraagstuk van vier kanten benaderd worden:
• het areaal (het gebied dat bestudeerd wordt);
• de artefacten (de inrichtingselementen);

• de actoren (de mensen die er wonen, werken, recreëren);
• de activiteiten (die er ondernomen worden).

2.3

Conclusies

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen nieuwe leeropbrengsten van het onderwijs.

Leerresultaten moeten vooral duurzaam, flexibel, functioneel, betekenisvol, generaliseerbaar en toepassingsgericht zijn. Het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden en

competenties die een brede reikwijdte hebben, zoals algemene leer-, denk-, regulatie- en

sociale vaardigheden die leerlingen in staat stellen adequaat om te gaan met grote hoeveelheden snel veranderende informatie. Om hieraan tegemoet te komen gaan veel scholen

hun onderwijs vernieuwen. De vernieuwingen leggen ieder hun eigen accent en kennen
een grote variatie aan verschijningsvormen. Toch kent dit vernieuwende onderwijs
gemeenschappelijke kenmerken :

• zelfstandig: het gaat erom dat leerlingen actief, zelfstandig en met een grote mate van
zelfsturing leren;

• sociaal: er is veel aandacht voor samenwerkend leren;

• authentiek: het gaat om echte leeromgevingen waarbinnen betekenisvol geleerd kan
worden.

Leermiddelen binnen vernieuwend onderwijs moeten dit dus waarborgen. Opvallend is dat
ICT een grote rol speelt en dat ook de praktijk als leermiddel (omgevingsonderwijs) wordt
gebruikt. Kenmerken van leermiddelen kunnen als volgt worden samengevat:

• flexibel: materiaal biedt de mogelijkheid om een pakket op maat samen te stellen
(voortgezet onderwijs)

• thematisch: de materialen zijn geschikt voor vakoverstijgend projectwerk

• adaptief: de materialen bevatten veel differentiatie in werkvormen, onderwerpen,
opdrachten en taken.

ICT speelt vaak een substantiële rol in innovatieve onderwijspraktijken. Wel moet worden
opgemerkt dat veelal gebruik wordt gemaakt van generieke ICT-tools en niet van ICT-

toepassingen die speciaal voor het onderwijs zijn ontwikkeld. ICT wordt vooral gebruikt om
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didactische vernieuwingen te ondersteunen en minder om inhoudelijke vernieuwingen
van het onderwijs te realiseren.

Om betekenisvol te leren wordt veelal de praktijk als leermiddel gebruikt. Dit kan zowel

binnen als buiten de school. Binnen de school kunnen levensechte omgevingen gecreëerd
worden, zoals ateliers (primair onderwijs), keukens, tuinen en de werkplekkenstructuur
(vmbo).

De buitenwereld wordt vervlochten met het onderwijs door onderzoek buiten de school,

samenwerking met andere scholen en instanties en excursies naar diverse instellingen en

locaties. Het lastige van de praktijk als leermiddel is het koppelen van de praktijkervaringen
aan de theoretische schoolkennis. Wanneer kennis teveel ingebakken is in praktijksituaties,
kan het transfer naar nieuwe situaties in de weg staan.

Er is bij de scholen grote bereidheid om aan de onderwijsvernieuwingen te werken, maar zij
lopen daarbij tegen knelpunten aan:

• een gebrek aan geschikt lesmateriaal;

• te weinig menskracht voor het ontwikkelen van het materiaal;

• de open opdrachten met keuzemogelijkheden maken dat beoordelings- en toetsings-

criteria niet op voorhand vastliggen en aan de leerkrachten overgelaten worden, die dat
lastig vinden;

• organisatorische randvoorwaarden (verroostering, administratie) zorgen voor een
beperking in de zelfsturing;

• beschikbare huisvesting en inrichting van de school;

• de inrichting van de bovenbouw (voortgezet onderwijs);

• leerkrachten beschikken niet altijd over de didactische competenties om de wenselijke
differentiatie en activerende didactiek vorm te geven;

• de ICT-infrastructuur is op veel scholen niet toereikend.
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43

44

Leeromgevingen en leermiddelen in innovatieve scholen

3.

3.1

Innovatieve scholen

Inleiding

In najaar 2005 en voorjaar 2006 zijn acht primair onderwijsscholen en acht scholen voor

voortgezet onderwijs bezocht die een innovatieve visie op onderwijs hebben. Het doel van
de schoolbezoeken was een beeld te krijgen van de leermiddelen die deze scholen gebrui-

ken. Bij elk schoolbezoek is aandacht besteed aan het (ver)nieuw(d)e onderwijsconcept van
de school, de gebruikte leermiddelen en aan praktijkervaringen.

Op elke school heeft een gesprek van circa 1,5 uur plaatsgevonden met een stafmedewerker,
in veel gevallen lid van de directie, die nauw betrokken is bij de vormgeving en uitvoering
van het (ver)nieuw(d)e onderwijsconcept van de school. Verder is gekeken naar de gehanteerde leermiddelen. Daarnaast is één specifiek leermiddel dat de school als geslaagd

beschouwt nader bestudeerd (materialen, omgeving, websites). Hiervoor is veelal ook
gesproken met een docent die betrokken is bij de uitvoering en ontwikkeling van het
specifieke leermiddel.

In dit hoofdstuk staat allereerst een uitwerking van de schoolbezoeken in het primair

onderwijs, gevolgd door een uiteenzetting over de schoolbezoeken in het voortgezet onder-

wijs. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies. Van de schoolbezoeken zijn uitgebreidere verslagen gemaakt. Deze treft u aan op de bijgevoegde dvd.

3.2

Primair onderwijs

3.2.1 Achtergrond bezochte scholen

Bij de selectie van scholen in het primair onderwijs is getracht een zo groot mogelijke
verscheidenheid aan type scholen in het onderzoek te betrekken. Daarnaast is ervoor

gezorgd dat zowel nieuw opgerichte scholen alsook vernieuwde scholen tot de selectie
behoren, omdat elk verschillende inzichten zouden kunnen opleveren wat betreft de

ontwikkeling van leermiddelen voor vernieuwend onderwijs. Tabel 1 bevat een overzicht
van de algemene achtergrondkenmerken van de acht scholen die zijn bezocht.
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Type school

Grootte

Onderwijsvernieuwing
Start

(ver)nieuw(d)e school

De Achtbaan

TOM/Zuiderzee

210 leerlingen

2003

Vernieuwde school

Iederwijs

Iederwijs

7 leerlingen

2004

Nieuwe school

De

Nieuw leren/

110 leerlingen

2004

Nieuwe school

Hilversum

onderwijs

De Kloostertuin Jenaplan

120 leerlingen

2004

Nieuwe school

Romeroschool

Nieuw leren/

230 leerlingen

2002

Vernieuwde school

De Ruimte

Democratische

90 leerlingen

2005

Nieuwe school
(2003 Iederwijs)

De Meander

Nieuw leren/

400 leerlingen

1990

Nieuwe school

De Klaverweide

Natuurlijk leren

300 leerlingen

2003/2004

Vernieuwde school

Almere

Deventer
Kindercampus

Ervaringsgericht

Assen

Heusden
Soest

Amersfoort
Almere

Meervoudige l.
school

circuitonderwijs

Afbeelding 8: Algemene kenmerken PO-scholen

Zoals is te zien in deze tabel richtte het onderzoek zich op vier scholen die nieuw zijn

opgericht en op vier scholen die werken aan vernieuwing van het bestaande onderwijs. Bij
de scholen die vernieuwen gaat het in alle gevallen om een schoolbrede vernieuwing, dus
in alle klassen/groepen.

3.2.2 Onderwijsconcept
Achtergronden van de vernieuwing

Alle acht scholen gaan uit van onderwijsconcepten die de leerling centraal stellen. Maatwerk voor de leerling (het sluit aan bij de belevingswereld en er is ruimte voor eigen

keuzes), actief leren en samenwerking tussen betrokkenen (ouders, opvoeders, leerkrach-

ten) en buitenschoolse instellingen (sport, cultuur) worden vaak genoemd. Opvallend is de

positieve houding ten opzichte van de ‘eigenheid’ van de leerling. Specifiek talent, persoonlijke kwaliteit, type intelligentie en interesse worden gewaardeerd en genoemd als uitgangspunten voor het onderwijs.
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De Ruimte Soest is een Democratische school. Dat wil zeggen:
1. gelijke stem in de besluitvorming voor studenten en staf
2. zelfgeïnitieerd leren, waarbij de student zelf zijn dagelijkse activiteiten kiest
3. gelijkwaardigheid tussen studenten en staf.
Beslissingen worden op sociocratische wijze genomen,door middel van dialoog en consent. Dit beslissingmodel ondersteunt het gelijkwaardigheidsprincipe binnen de school.
Door de gelijkwaardigheid krijgt iedere persoon de mogelijkheid zich betrokken te voelen
bij de beslissingen die genomen worden en bij de manier waarop er met regels en afspraken wordt omgegaan. Als de leerling iets voor elkaar wil krijgen binnen de school dan zal
hij daar zelf zorg voor moeten dragen.
De beweegredenen en achtergronden voor het inzetten op onderwijsvernieuwing zijn

verschillend. Bij twee scholen is onvrede met de eerdere werkwijze, waarin er te weinig

mogelijkheden voor differentiatie waren, de reden om het anders aan te pakken. Eén school
is met de komst van een nieuwe directie gestart met een concept waarin veel aandacht is
voor meervoudige intelligenties (Gardner).

Op de Romeroschool gaat men uit van de theorie van meervoudige intelligentie van
Howard Gardner. Hoe meer het onderwijs aansluit bij de sterkst ontwikkelde intelligentie,
hoe makkelijker en meer het kind leert. De 8 intelligenties van Gardner heeft de school als
volgt vertaald.
1. Logisch-mathematische intelligentie		
Rekenknap
2. Verbaallinguïstische intelligentie			
Taalknap
3. Intrapersoonlijke intelligentie			
Zelfknap
4. Interpersoonlijke intelligentie			
Samenknap
5. Lichamelijk-kinesthetische intelligentie		
Beweegknap
6. Muzikaal-ritmische intelligentie			
Muziekknap
7. Naturalistische intelligentie			
Natuurknap
8. Visueel-ruimtelijke intelligentie			
Knutselknap
Er zijn meer gebieden waarop een kind knap kan zijn, zoals Computerknap, Luisterknap
enzovoort en kinderen mogen zelf ook KNAP’s bedenken, zoals ‘dansknap’.

Vijf scholen zijn helemaal nieuw en starten vanuit hedendaagse visies op onderwijs.

Doelen die veel worden genoemd zijn onder meer de ontwikkeling van de leerling, het

bevorderen van vaardigheden, sociale en relationele competenties, zelfstandigheid en leren
voor de toekomst.
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Het doel van Iederwijs Deventer is een omgeving te bieden waarin kinderen op kunnen
groeien tot effectieve volwassenen. Daarbij gaat de school ervan uit dat ieder kind al wijs
is en dat dit tot uiting komt in een geschikte omgeving. Voortdurend onderzoeken ze hoe
ze met elkaar een omgeving kunnen creëren waarin ieder zich gezien, gehoord en begrepen voelt, zodat ieder kan zijn wie hij is en zijn innerlijke ontwikkelingsweg kan volgen, in
verbinding met de omgeving. Dit vraagt om een houding van (zelf)reflectie en communicatie.
Met het ‘Vee’st’ van Iederwijs beschrijven ze voorwaarden voor deze houding en omgeving.
Het zijn niet zozeer uitgangspunten, maar meer de bedoelingen van wat ze met onderwijs
willen, waarbij ze steeds bijsturen in de richting die ze willen:
• Veilig voelen
• Verrijking door verschillen
• Verder door vragen
• Vormgeven van verlangens
• Vertrouwen op vermogen
• Vrijheid met verbondenheid.

Organisatie van het onderwijs

Het onderwijs wordt op allerlei manieren georganiseerd. De leerlingen worden ingedeeld in
(half)jaargroepen (Achtbaan, Meander en Romero), thuis- en stamgroepen in onder-,

midden- en bovenbouw (Kindercampus, Klaverweide en Kloostertuin) of zitten helemaal
niet in een groep (Iederwijs en De Ruimte). Deze laatste twee scholen zijn gestructureerd

rondom ‘kringen’, zoals de schoolkring, de onderzoekskring, de begeleiderskring, de activiteitenkring, de studiekring, de gezinskring enzovoort, waarin zowel staf als studenten
zitting hebben.
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De Klaverweide is opgedeeld in bouwen. Groep 1, 2 en 3 zijn samen de onderbouw,de groepen 4, 5 en 6 de middenbouw en de groepen 7 en 8 de bovenbouw. Elk kind maakt deel uit
van een stamgroep, die bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden en groepen van
één bouw. Een stamgroep bestaat uit ongeveer 25 leerlingen en heeft een vaste leerkracht.
In de onderbouw wordt de ochtend en de middag gestart en afgesloten in de stamgroepkring. Tussendoor kunnen kinderen werken in hoeken of kiezen voor een workshop. In de
middenbouw wordt na de ochtendkring meestal gerekend. Na half elf werken de leerlingen zelfstandig aan prestaties, onderzoeksvragen of workshops. Eén ochtend per week
heeft de middenbouw stamgroepochtend, waarin onderwerpen worden besproken die
de kinderen bezig houden (nieuwsitems/gevoelsonderwerpen). De donderdagmiddag is
keuzecursusmiddag met creatieve activiteiten. In de bovenbouw starten de leerlingen met
een korte werkbespreking voor de dag. Ze hebben planningsformulieren waarop zij per
dag kunnen aangeven waaraan ze gaan werken. In de hal staan planborden met de activiteiten en workshops (bijvoorbeeld Engels, topografie, natuur, verleden, aardrijkskunde,
taal enzovoort), van die dag. Tijdens het zelfstandig werken wordt gewerkt aan prestaties,
onderzoeksvragen, werkstukken, verwerkingsstof van workshops en zelfgekozen opdrachten. Op vrijdagochtend schrijven de leerlingen een verslag over de week en leveren dit in
bij de leerkracht. De leerkracht neemt het verslag met de leerling door en geeft hierop
feedback.

De muren van klaslokalen zijn in veel scholen weggehaald zodat grotere ruimtes (ateliers)
ontstaan, waar leerlingen onder begeleiding van meerdere leerkrachten (begeleider/

counseler) in hoeken (kookhoek, leeshoek, rekenhoek, computerhoek, enzovoort) kunnen
werken, zie afbeelding 9.

Afbeelding 9: Leerlingen kunnen zich terugtrekken in de leeshoek
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Leeractiviteiten

De leeractiviteiten worden deels begeleid en deels zelfstandig door leerlingen uitgevoerd.

De begeleiding kent verschillende ‘rollen’, ze zijn docent, maar ook vaak begeleider of coach.
Bovendien is de rol van docent voor een groot deel die van motivator, sturinggevende en
bewaker van het proces, en voor een kleiner gedeelte die van instructeur.

De scholen bieden de leerlingen in het leerproces ruimte voor eigen inbreng in invulling en
uitvoering. Dit gaat van ’s middags het eigen programma mogen invullen tot het geheel
volgens eigen voorkeur mogen werken (Iederwijs Deventer en de Ruimte).

In veel gevallen zijn de scholen bezig om de leeromgeving zodanig in te richten dat die voor
de leerling uitdagend en aantrekkelijk is en dat hij daarin zelfstandig of in groepjes kan

werken, zie figuur 8 . Hierbij horen uiteraard ook materialen die geschikt zijn voor zelfstandig werken. Naast het zelfstandig of in groepen uitvoeren van opdrachten, kunnen de

leerlingen op alle scholen deelnemen aan workshops en/of projecten waarin vakken en
(vakoverstijgende) thema’s aan bod komen. Bij zes van de acht scholen wordt op vaste
tijden instructie verzorgd in taal en rekenen.

Op de Meander wordt circuitonderwijs gegeven. De leerlingen mogen over het algemeen
zelf kiezen op welke manier zij bepaalde leerstof willen oefenen, passend bij hun leerstijl.
De kenmerken van circuitonderwijs zijn:
• kinderen kiezen uit verschillende hoeken en opdrachten;
• verschillende instructievormen (klassikaal, in groepjes en individueel);
• differentiatie naar tempo, leerstijl, belangstelling en beheersingsniveau;
• sociale vorming: onderlinge hulp en samenwerking;
• verantwoordelijkheid voor materiaal en eigen werk.

Afbeelding 10: Leerlingen werken samen in groepjes in een grote ruimte
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Evaluatie van het leerproces en de leerresultaten

Evaluatie wordt als zeer belangrijk ervaren en vindt plaats door feedback van onderwijsgevenden, begeleiders en medeleerlingen. Niet alle scholen maken gebruik van toetsen.

Wel registreren alle scholen de ontwikkeling van de leerlingen op diverse aspecten. In De

Ruimte betreft het volgsysteem alleen de sociaal-emotionele en ethische ontwikkeling van
de leerlingen (en dus niet de cognitieve ontwikkeling).

Op de Achtbaan worden de leerresultaten en het leerproces geëvalueerd in coachingsgesprekken. In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen een half uur coaching per twee weken.
In de groepen 6, 7 en 8 is dat 40 minuten per twee weken. De specifieke activiteiten die de
coach met de leerling uitvoert kunnen variëren van een gesprek over hoe het gaat, samen
een taak uitvoeren zodat de coach beter begrijpt waar de leerling staat, toetsen afnemen
om het niveau van de leerling op een bepaald gebied te beoordelen, het leerlingdossier
bijwerken enzovoort. De gesprekken zijn er met name op gericht de leerling inzicht te
geven in wie hij/zij is, wat en hoe hij/zij leert, wat hij/zij wil leren en wat hij/zij al heeft
geleerd, en op het kweken van verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen leerproces.
De leerkracht en groepsbegeleider houden in hun administratiemap de resultaten bij van
iedere leerling in hun niveaugroep. Aan de hand van deze gegevens wordt 2 x per jaar voor
iedere leerling een rapportage over de ontwikkeling gemaakt die in het portfolio wordt
opgenomen. Ook de leerling maakt 2 x per jaar een rapportage over zijn/haar ontwikkeling. Verder wordt in het porfolio een selectie van het werk van de leerling opgenomen
alsook workshopverslagen, behaalde kerndoelen, uitgewerkte plannen en resultaten van
de CITO-toetsen.
In veel scholen verzamelen leerlingen en leerkrachten het gemaakte werk in een portfolio
en worden de vorderingen bijgehouden in een (digitaal) leerling- of kindvolgsysteem.

Reflectie op het proces en inzicht in de eigen ontwikkeling worden veel genoemd als de
belangrijke aspecten van evaluatie. Daarnaast zijn er per school specifieke aandachts-

punten die bij reflectiemomenten aan de orde gesteld worden. Zo besteedt de Kloostertuin
(Jenaplanschool) extra aandacht aan het samen leren werken en wordt op de Kinder-

campus besproken of de afspraken in het contract, dat per kind verschilt, zijn nagekomen.
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In het kindvolgsysteem van de Kindercampus wordt, door elke medewerker die met het
kind te maken heeft, regelmatig in het logboek van het kind geschreven. Daarin staan de
stappen in de ontwikkeling beschreven die van belang zijn. Deze logboeken zijn ieder moment toegankelijk voor de ouders via het digitale netwerk Fronter. Ouders kunnen vanuit
huis inloggen en de gegevens van hun kind inzien.
Daarnaast bekijkt de coach drie à vier keer per jaar alle kinderen op drie gebieden: welbevinden, betrokkenheid en competenties (ontwikkelingsniveau). Op een 5-puntschaal
geeft de coach zijn/haar inschatting.
Als blijkt dat een kind laag scoort op welbevinden of betrokkenheid (3 of lager) wordt zeer
uitgebreid samen met kind en ouders gekeken hoe de huidige situatie is en gezocht naar
activiteiten, hoeken en contacten met anderen die kunnen bijdragen aan het verhogen
van het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

3.2.3 Leermiddelen
De scholen vinden het niet gemakkelijk om leermiddelen op te sommen. Ze noemen

leermiddelen vaak in een adem met organisatorische zaken, sturingsmiddelen en hulp-

middelen, zoals de computer. Een aantal scholen maakt gebruik van reguliere methoden,
waaruit soms een selectie wordt gemaakt voor een aanbod op maat.

De Achtbaan probeert de methoden los te laten en alleen van de leerlijnen gebruik te

maken. De Meander gebruikt de leerlijnen en probeert daaraan bestaande methoden, eigen
materialen, opdrachten en hoeken te koppelen. De Klaverweide gaat uit van zelfontwik-

kelde leer- en ontwikkelingslijnen en maakt daarbij gebruik van bestaande en zelf ontwikkelde materialen. De KinderCampus is zelf bezig om leerlijnen te ontwikkelen, met een
koppeling aan activiteiten en leermiddelen. Bij de Kloostertuin zijn de kerndoelen het
uitgangspunt en werken de leerkrachten een leerlijn wereldoriëntatie uit om zicht te
krijgen op het aanbod.

Iederwijs Deventer en de Democratische school De Ruimte noemen expliciet de omgeving

als leerbron. Daaronder vallen het gebouw, de natuurlijke omgeving (bijvoorbeeld het bos),
mensen en Internet. Iederwijs Deventer moedigt leerlingen aan om stage te lopen bij een
bedrijf. De Ruimte ziet de vrije interactie van mensen als de grootste bron van leren voor
zowel de ontwikkeling van vaardigheden als voor het opdoen van kennis.

Op alle scholen neemt het gebruik van de computer ‘in de klas’ toe, een deel van de scholen

heeft hiervoor leerlijnen ontwikkeld. De computer wordt ingezet om te werken aan digitaal
lesmateriaal, voor toetsen, digitale portfolio’s en om zelf werkstukken te maken, zie

afbeelding 11. Op het systeem van De Kindercampus kunnen ouders inloggen om het

52

Leeromgevingen en leermiddelen in innovatieve scholen

Voor leerlingen van De Kloostertuin is het meest gebruikte leermiddel de digitale leeromgeving. Op school bevinden zich vijf laptops per stamgroep. De laptops bevinden zich in afsluitbare kasten en kunnen op diverse plekken in de school worden gebruikt (werkplekken
met stopcontacten in de klas en bij de leerpleinen). Daarnaast hangt er in de stamgroepen
een smartboard waarmee Internet en digitale bestanden eenvoudig ‘in de klas’ gehaald
logboek dat van hun kind gemaakt is te bekijken. Ook maken enkele scholen gebruik van
kunnen worden, maar waar ook op geschreven kan worden, zoals een normaal schoolbord.
smartboards.
De digitale leeromgeving wordt ingezet bij het leren van spelling en rekenen (Taaljournaal,
Alles telt), het concreet leren werken met softwareprogramma’s zoals MS Office, het
maken van producten als presentaties en werkstukken en het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden als informatie opzoeken, selecteren, verwerken, enzovoort.
Naast de digitale leermiddelen zijn schriftelijke materialen (methoden en boeken) de meest
gebruikte leermiddelen op de bezochte scholen. Opvallend is dat er veel zelf wordt ontwikkeld, omdat men materialen, activiteiten en opdrachten zoekt die passen bij een (vakoverstijgend) thema en/of leerlijn.

Afbeelding 11: Leerlingen van de Kindercampus werken met computer zelfstandig aan opdrachten

Bij de keuze en ontwikkeling van leermaterialen is een belangrijk criterium dat het geschikt
is om zelfstandig mee te werken. Ook aansluiting bij het onderwijsconcept is van belang.

Zo gebruikt de Romeroschool de methode Geschiedenis Anders, die is geschreven vanuit de

intelligentietheorie. De selectiecriteria voor leermiddelen kunnen als volgt worden samengevat:
• beperkte instructie nodig;
• zelfstandig te hanteren;

• aansluiten bij leerlijnen en kerndoelen;

• aansluiten bij vakoverstijgende thema’s.
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3.2.4 Uitvoering in de praktijk
De leerkrachten en leerlingen van scholen waar een vernieuwing van het onderwijs heeft

plaatsgevonden zijn tevreden over de veranderingen. De leerlingen vinden het erg prettig
dat zij meer keuzemogelijkheden hebben en zelf meer mogen beslissen. Dit wordt als zeer
motiverend ervaren. De leerkrachten voelen dat de veranderingen hebben geleid tot een
grotere betrokkenheid en enthousiasme bij en voor de school. Op één school zijn de

leerlingen zichtbaar (in Cito-scores) vooruitgegaan. De nieuwe scholen geven aan dat ze

vinden dat er een prettige werksfeer hangt, maar dat er nog veel uitgewerkt moet worden
op allerlei gebied (materialen, eisen, doelen, afspraken, opdrachten, activiteiten, leerlijnen
enzovoort). Twee scholen vermelden dat ze af en toe te maken hebben met onbegrip ten
aanzien van het onderwijsconcept (De Ruimte en Iederwijs Deventer).

Bij de verdere ontwikkeling en invoering van het (vernieuwde) onderwijsconcept zien
scholen de volgende uitdagingen.

• Nieuwe rollen voor de leerkracht: De leerkracht was voorheen hoofdzakelijk instructeur en
graag zou hij de rol van begeleider en motivator goed onder de knie krijgen, waarvoor
andere vaardigheden nodig zijn;

• Financiën: Men gaat trachten om meer geld te vinden voor begeleiding van leerlingen,
ruimtes om in te werken en middelen om mee te werken;

• Tijd: Veel leerkrachten ervaren de nieuwe werkwijze als tijdrovend en zouden graag meer
tijd vrijmaken voor het uitwerken van leerlijnen en het ontwikkelen van (vakoverstijgende) materialen, activiteiten en opdrachten;

• Geschikte materialen: De nieuwe werkwijze vraagt materialen die aansluiten op het
onderwijsconcept, daarom wil men die gaan ontwikkelen;

• De leerkracht als ontwikkelaar: Leerkrachten ervaren het als een noodzaak om zelf

materialen te ontwikkelen en zouden daartoe graag het expertiseniveau van leerkrachten
verhogen;

• Planning, registratie en evaluatie. Men heeft behoefte aan een goed systeem voor planning, registratie en evaluatie van het aanbod.

Alle scholen zijn content over de weg die ze zijn ingeslagen. Ondanks de vele hobbels die
nog moeten worden genomen, hopen ze actief te blijven doorontwikkelen. Wel zou men
graag ondersteuning hebben van externen bij het ontwikkelen van leermaterialen en

leerlijnen, het koppelen van activiteiten, opdrachten en leermaterialen aan leerlijnen, en
het ontwikkelen van een goed systeem voor planning, registratie en evaluatie.
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3.3

Voortgezet onderwijs

3.3.1 Achtergrond bezochte scholen
In het voortgezet onderwijs is gezocht naar scholen die werken met een innovatieve visie

op onderwijs in de onderbouw. Bij de selectie is verder gelet op spreiding over de verschillende richtingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). Afbeelding 12 bevat een
overzicht van de algemene achtergrondkenmerken van de acht scholen die zijn bezocht.
Type school

Amadeus

Grootte

Onderwijsvernieuwing
Start

Schaalgrootte

(ver)nieuw(d)e
school

vmbo-t, havo,

200 leer-

2004/2005

Alle leerjaren
(nu leerj. 2 bereikt)

Nieuwe school

Baudartius

vmbo-t, havo,

530 leer-

1999

Gestart in de
onderbouw

Vernieuwde
school

DNS Tilburg

vmbo-t, havo,

75 leer-

2005/2006

Alle leerjaren
(nu in leerj. 1)

Nieuwe school

Kandinsky

vmbo (basis

460 leer-

2000/2001

Eerst bovenbouw, nu ook
onderbouw

Vernieuwde
school

MCO Am-

vmbo (alle

1000 leer-

2003/2004

Pilotproject in
de onderbouw

Vernieuwde
school

Slash 21

vmbo, havo,

ca. 400

2002/2003

Alle leerjaren
(nu leerj. 4
bereikt)

Nieuwe school

Lyceum

Utrecht
Zutphen

Nijmegen
sterdam
Lichtenvoorde

Stedelijk
Lyceum

Enschede
Unic

Utrecht

vwo

vwo
vwo

en kader)

leerwegen)
vwo

lingen

lingen
lingen
lingen
lingen
leer-

lingen

vmbo, havo

3500 leer-

2002/2003

Hele school2

Vernieuwde
school

havo, vwo

150 leer-

2004/2005

Alle leerjaren
(nu leerj. 2 bereikt)

Nieuwe school

vwo

lingen

lingen

Afbeelding 12: Algemene kenmerken VO-scholen
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Zoals te zien in deze tabel richtte het onderzoek zich op vier scholen die nieuw zijn opgericht
en/of van start zijn gegaan in een nieuw schoolgebouw, en op vier scholen die werken aan
vernieuwing van het bestaande onderwijs. De vernieuwde scholen hebben een grote

leerlingpopulatie (circa 1000 leerlingen) terwijl de nieuwe scholen met een klein aantal

leerlingen van start zijn gegaan. In alle scholen richt het (ver)nieuw(d)e onderwijsconcept

zich op de onderbouw. In de meeste gevallen gaat het om een schoolbrede vernieuwing, dus
in alle klassen en leerjaren in de onderbouw. In twee scholen worden elementen van de
vernieuwing in pilot-projecten in enkele klassen verder uitgewerkt. De meeste scholen
bieden alle richtingen aan, maar er zijn ook scholen met alleen vmbo of havo/vwo.

3.3.2 Onderwijsconcept
Achtergronden van de vernieuwing

Het belangrijkste motief voor vernieuwing van het onderwijs in de acht bezochte scholen is
de afnemende motivatie van leerlingen. De vernieuwing is ingezet om het onderwijs

aantrekkelijker te maken voor leerlingen en beter aan te laten sluiten bij hun belevingswereld. De leerling moet meer centraal komen te staan. Ook aansluiting bij maatschappelijke

ontwikkelingen is een belangrijk streven. Bij enkele scholen spelen ook concurrentieoverwegingen een rol. Scholen zijn eensgezind in de doelen die zij nastreven bij de invoering van

hun nieuwe onderwijsconcept en er zijn veel overeenkomsten tussen de scholen. Samengevat vormen de volgende uitgangspunten de kern van de onderwijsvisies die centraal staan:
• zelfstandigheid: leerlingen moeten de ruimte hebben zelfstandig te werken;

• zelfverantwoordelijkheid: er wordt nadruk gelegd op eigen initiatief en leerlingen worden
gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces;

• aansluiting bij individuele interesses: onderwijs moet voldoende ruimte en keuzevrijheid
bieden, zodat leerlingen de mogelijkheid krijgen vanuit eigen interesses te leren;

• brede ontwikkeling: leerlingen worden uitgedaagd competenties en vaardigheden te
ontwikkelen op verschillende domeinen;

• samenwerken: leerlingen moeten binnen het leerproces met maar vooral ook van
elkaar leren.

Organisatie van het onderwijs

Ruim de helft van de scholen kiest voor een opzet waarin leerlingen in grote groepen bijeen
zitten. Deze jaargroepen van circa 60 tot 100 leerlingen werken vaak in één grote ruimte.
Veel scholen hebben de muren tussen de lokalen weggehaald, zodat grotere ruimtes zijn
ontstaan waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Ook zijn er vaak instructielokalen
waar een kleine groep leerlingen gerichte instructie kan krijgen, kleinere ruimtes waar

leerlingen in groepjes bij elkaar kunnen zitten en stiltewerkplekken. Per jaargroep is in al
deze scholen een team van drie tot vier leerkrachten aanwezig voor het begeleiden van
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onderwijsactiviteiten. Ze helpen, stimuleren en motiveren leerlingen, en bewaken de orde en
rust. Leerkrachten treden in deze rol vooral op als coach. Daarnaast zijn ze op gezette

momenten aanwezig om vakinhoudelijke ondersteuning te bieden (zie ‘leeractiviteiten’).

Bij UniC begeleiden leerkrachten in een team van vier een jaargroep tijdens een dagdeel.
Een team is meestal opgebouwd uit twee ervaren begeleiders en twee LIO-ers of LIDO-ers.
De taken binnen het team worden aan het begin van de dag verdeeld. Er is een didactisch
leider, die voorafgaand aan een dagdeel de activiteiten en aandachtspunten bespreekt
met het team, er zijn coaches voor het ondersteunen van leerlingen en er is een ‘rustchef’
die de taak heeft rust en orde binnen de jaargroep te bewaken. Wanneer begeleiders geen
groepsdienst hebben, hebben ze bureaudienst. Ze houden zich dan bezig met het verbeteren van thema’s en materialen. Ook voor begeleiders bestaat er een verlengde schooldag.
Hierdoor zijn de begeleiders altijd op school aan het werk en gemakkelijk aanspreekbaar.
Een klein aantal scholen werkt niet met grote jaargroepen, maar met klassen van 30

leerlingen in een eigen klaslokaal. Het Montessori College Oost kiest voor deze aanpak

om het onderwijs kleinschalig te houden en leerlingen een gevoel van veiligheid te geven.
Voor hun leerlingpopulatie, vmbo-leerlingen, vinden zij dit een belangrijk aandachtspunt.
Per klas is een kernteam van 5 tot 6 docenten verantwoordelijk voor het onderwijs in alle
leergebieden. Dit team teachingmodel is ingevoerd om het onderwijs voor leerlingen

overzichtelijker en persoonlijker te maken en om de samenhang tussen de leergebieden
op weg te helpen.

Leeractiviteiten

Alle scholen streven er naar het onderwijs zo in te richten dat er veel ruimte is voor zelf-

standig werken. Dit betekent in de meeste gevallen dat leerlingen zelf plannen hoe ze taken

over de week verdelen en zelfstandig werken aan opdrachten en thema’s. De opdrachten en
taken worden aangeboden in de vorm van elektronische studiewijzers (zie ‘leermiddelen’).
Docenten zijn aanwezig als coach om leerlingen te begeleiden bij het uitvoeren van de
opdrachten.

Bij ruim de helft van de scholen bepalen leerlingen zelf aan welke opdrachten ze werken,
maar ligt wel vast op welke momenten ze aan een bepaald leergebied werken. Er is een

rooster dat door een gehele jaargroep of klas wordt gevolgd. In de andere scholen bepalen

leerlingen zelf wanneer ze aan welk leergebied werken. Wel zijn er vaste momenten verroosterd waarop vakdocenten aanwezig zijn voor het geven van vakinhoudelijke instructie. Dit

kan in de vorm van een instructieworkshop, het beantwoorden van inhoudelijke vragen van
leerlingen of het organiseren van een andere activiteit op het terrein van hun leergebied.
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Op het Baudartius College volgen leerlingen lessen in blokuren. De lessen vinden plaats in
lokalen waar de leerlingen als klas bij elkaar zitten. De leerlingen zien op een studiewijzer
wanneer ze welke opdrachten af moeten hebben. Bij de opdrachten komen verschillende
vaardigheden aan bod, waaronder informatie verzamelen en verwerken, interviewen,
schrijven en presenteren. Bij het uitvoeren van de opdracht maken leerlingen gebruik van
informatie uit methodes, leerlingmateriaal, andere relevante literatuur en Internet, en
houden ze interviews met personen binnen of buiten de school.

Naast het zelfstandig uitvoeren van opdrachten kunnen leerlingen in een aantal scholen
ook deelnemen aan groepsgerichte workshops en projecten, en aan activiteiten rond

vakoverstijgende thema’s of op het gebied van kunst en cultuur en sport. Bij de vier nieuwe

scholen is er daarnaast ook vrije keuzeruimte waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken
aan een zelfgekozen onderwerp. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een eigen onderzoeks-

vraag formuleren of activiteiten uitvoeren buiten de school,bijvoorbeeld meelopen bij een
architectenbureau of een kinderdagverblijf.

Het Amadeus Lyceum profileert zich als cultuurschool. Dit wordt op verschillende manieren zichtbaar. Allereerst biedt de school een breed scala aan kunstdisciplines. Naast de
gebruikelijke vakken als muziek, handvaardigheid en tekenen zijn er veel workshops in
drama en dans, film en digitale fotografie. Daarnaast komt er op termijn een groot buitenschools aanbod van kunstonderwijs. Wanneer de school gevestigd is op de cultuurcampus
kunnen leerlingen gebruik maken van diensten van andere culturele voorzieningen die
daar ook aanwezig zijn, zoals de bibliotheek en een kunstencentrum. De school biedt
leerlingen een verlengde schooldag aan. Leerlingen zijn van 8.30 tot 15.30 uur op school en
kunnen daarna verschillende culturele workshops en cursussen volgen.
Leerlingen werken vaak individueel aan opdrachten, maar ook samenwerkend leren is een
belangrijk streven in de meeste scholen. Sommige opdrachten worden in tweetallen of
groepjes gedaan. Twee van de nieuwe scholen dagen leerlingen nadrukkelijk uit tot

samenwerkend leren, door hen in kleine groepen aan opdrachten te laten werken en hen
onder begeleiding van een mentor te stimuleren elkaar te ondersteunen en feedback te
geven op elkaars onderzoek en prestaties.
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In De Nieuwste School werken leerlingen in verschillende groepen. Leerlingen behoren
allereerst tot een stamgroep ( jaargroep) bestaande uit 75 leerlingen. Deze stamgroep is
onderverdeeld in mentorgroepen. Deze bestaan uit 25 leerlingen en een vaste mentor. De
mentor ondersteunt leerlingen bij het leerproces en helpt hen bij het formuleren van leervragen waar zij binnen thema’s mee aan de slag gaan. Leerlingen kunnen daarnaast ook
vrije keuze leervragen formuleren. De mentor begeleidt leerlingen ook bij het onderzoek
dat zij rond de leervragen uitvoeren. Leerlingen die hetzelfde type onderzoek uitvoeren
vormen weer een andere groep, een leercirkel. Binnen deze leercirkel helpen leerlingen elkaar verder. Ze stimuleren elkaar om op zoek te gaan naar een antwoord op een specifieke
leervraag en kijken kritisch naar elkaars leervragen en onderzoek.
Naast het werken aan thematische leervragen en vrije keuze leervragen volgen leerlingen
per week drie workshops over uiteenlopende themaoverstijgende onderwerpen en nemen
ze deel aan commissies,bijvoorbeeld de keukencommissie of de rondleidingencommissie.

Evaluatie van het leerproces en de leerresultaten

In de meeste scholen is het onderwijs opgedeeld in periodes van 4 tot 8 weken, waarin leerlingen werken aan een thema of module in een leergebied. De periodes worden afgesloten
met een beoordeling. De bestaande scholen maken daarvoor gebruik van proefwerken. In

sommige scholen kunnen leerlingen zelf aangeven wanneer ze een proefwerk willen maken,
in andere scholen zijn er toetsweken verroosterd. De meeste nieuwe scholen maken gebruik
van alternatieve vormen van beoordeling, zoals een digitaal portfolio en het beoordelen van

uiteenlopende eindproducten (bijvoorbeeld artikelen, presentaties, (verslagen van) activiteiten, werkplannen en prestaties).

Alle scholen streven naar een ruimere vorm van beoordeling waarbij:

• niet alleen kennis en vaardigheden per leergebied worden getoetst maar ook algemene

vaardigheden en vakoverstijgende competenties, zoals samenwerken en reflectievermogen;

• geen gebruik wordt gemaakt van cijfers, maar van een meer kwalitatieve beoordeling van
leerlingprestaties.

Op termijn willen de meeste scholen graag gebruik maken van een digitaal portfolio.
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Op Slash 21 hebben alle leerlingen een persoonlijke coach. Het streven is om iedere leerling
maandelijks een half uur met zijn persoonlijke coach te laten praten. Bij drie gesprekken worden ook de ouders betrokken. Kern van deze gesprekken is het functioneren en
de voortgang van de leerling. In een elektronische leeromgeving worden de persoonlijke
vorderingen van de leerling in kaart gebracht. Het Overzicht Persoonlijke Scores (OPS)
systeem geeft een overzicht van de verschillende leeractiviteiten die een leerling heeft
uitgevoerd Het is gekoppeld aan een digitaal portfolio waar leerlingen prestaties en producten kunnen presenteren. Het OPS genereert aan de hand van persoonlijke scores van
leerlingen tevens persoonlijke feedback op basis waarvan de leerling de volgende stappen
in zijn leerproces kan plannen. In de gesprekken met de persoonlijke coach wordt hier ook
aandacht aan besteed. De coach helpt de leerling bij het formuleren van leerdoelen en
het kiezen van bijpassende onderwijsinhouden en activiteiten. Leerlingen krijgen ook 360
graden feedback op grond van impressies van de coach, medeleerlingen en leerkrachten
(vakinhoudelijke docenten, tutoren en onderwijsassistenten).

3.3.3 Leermiddelen
Het vakkencurriculum heeft in alle scholen plaats gemaakt voor brede leergebieden. In de

meeste scholen zijn de vakken verdeeld over de gebieden Moderne Vreemde Talen, Mens en
Maatschappij, Mens en Natuur, Kunst en Cultuur en Bewegen en Sport. Het is de bedoeling

Nederlands en Wiskunde zoveel mogelijk in deze leergebieden te integreren, maar dat blijkt
vaak lastig. In drie (bestaande) scholen worden ze daarom vooralsnog als aparte vakken
gegeven. Ook de Moderne Vreemde Talen worden vaak apart aangeboden.

Bij de vier nieuwe scholen zijn naast de leergebieden ook thema’s richtinggevend in het
onderwijs.

• Bij het Amadeus Lyceum zijn culturele thema’s (bijvoorbeeld Apollo, Cheops, Mozart)

richtinggevend voor de invulling van de leergebieden. Er is een cultureel jaarthema met

subthema’s voor elke periode (module). Leerkrachten ontwikkelen opdrachten waarin de
thema’s worden uitgewerkt binnen elk leergebied;

• Bij UniC wordt het onderwijs geclusterd rondom natuurwetenschappelijke en maatschappelijke thema’s. De thema’s (bijvoorbeeld voeding en verslaving) zijn ontwikkeld op basis
van de eindtermen van de tweede fase en de kerndoelen van de basisvorming. In de
thema’s worden verschillende leergebieden geïntegreerd. Kunstzinnige vorming en
wiskunde worden daarnaast apart behandeld;

• Slash 21 hanteert ook een indeling in de stromen Natuur en Techniek en Mens & Maat-

schappij. Daarbinnen worden inhouden geclusterd rondom kernbegrippen, zoals energie
bij Natuur & Techniek en veiligheid bij Mens & Maatschappij;
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• De Nieuwste School clustert onderwijsinhouden rond thema’s die aansluiten bij de

belevingswereld van leerlingen. De thema’s zijn verdeeld over vier leergebieden: linguistics, science, humanics en art. De individuele leervragen van leerlingen bepalen vervolgens de precieze onderwerpen die binnen de thema’s aan de orde komen. Leerlingen
bepalen dus in grote lijnen de leerstof. Ook hebben leerlingen ruimte om buiten de
thema’s om te werken aan een vrije keuze leervraag.

Naast onderwijs in leergebieden en rondom thema’s kennen alle scholen ook leergebied- of
themaoverstijgende projecten. Workshops en projecten bestrijken uiteenlopende vakoverstijgende onderwerpen.

De meeste scholen bieden leermiddelen aan in een elektronische leeromgeving. Gemaakt in
Moodle of een andere webomgeving bestaat die in de meeste gevallen uit een studiewijzer
met overzicht van de verschillende taken en opdrachten die per thema of periode gedaan
moeten worden, de opdrachten zelf, digitaal lesmateriaal dat gebruikt kan worden bij de
opdrachten, en (oefen)toetsen. In sommige scholen bevat de leeromgeving ook tools

waarmee leerlingen hun leerproces kunnen plannen en een communicatieplatform voor
uitwisseling van producten en ervaringen met leerkrachten en andere leerlingen. Eén
(nieuwe) school heeft een overeenkomst met een uitgeverij dat deze al zijn materiaal

digitaal ter beschikking stelt voor opname in de leeromgeving. De meeste scholen hebben
computers in de lesruimtes staan, waar leerlingen om beurten of in groepjes mee kunnen
werken. Op twee (nieuwe) scholen hebben leerlingen toegang tot de leeromgeving met

behulp van een (eigen) laptop. Het streven in de meeste scholen is om leerlingen ook vanuit
thuis toegang te geven tot de leeromgeving.

Het Montessori College Oost werkt in een pilotproject in de onderbouw met Prikkel, een
webleeromgeving waarmee leerlingen zelf sturing kunnen geven aan hun leerproces. De
webomgeving bestaat uit een werkplaats waar leerlingen eigen werk kunnen plaatsen.
Leerlingen wisselen daarnaast met elkaar en met de docent ervaringen en informatie uit
door middel van een aantekenfunctie en de prikkelmuur. Verder heeft iedere leerling een
eigen homepage en een showroom. Leerlingen bepalen onderling welke producten er in
de showroom geplaatst worden. De leeromgeving bestaat ook uit een gesloten omgeving,
mijn prikkel, waarin leerlingen met behulp van web-based opdrachten en tools hun eigen
leerdoelen formuleren, plannen en bespreekbaar maken met de docent. In dit gedeelte
kunnen leerlingen ook hun competentieprofiel samenstellen. Het competentieprofiel van
de leerling wordt meegenomen in de beoordeling van het onderwijs.
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Op alle scholen wordt de digitale leeromgeving aangevuld met papieren materiaal, zoals

werkbladen, (delen van) methodes, naslagwerken en andere boeken, zie afbeelding 13. Ook

halen leerlingen veel informatie van Internet, bijvoorbeeld door middel van een WebQuest,
raadplegen ze experts en onderzoeken ze locaties buiten de school. Voor de opdrachten

binnen de natuurvakken worden vaak practica uitgevoerd. In de bovenbouw van de vmbo-

scholen zijn er simulatieomgevingen waarin leerlingen met tal van levensechte leermiddelen kunnen werken, bijvoorbeeld een winkel met drogisterijartikelen.

Afbeelding 13: Leerlingen werken met de elektronische leeromgeving en papieren materiaal

In het Kandinsky College kunnen leerlingen een groot deel van de tijd werken in levensechte leeromgevingen. Er is een leerwerkhuis voor de onderbouw en twee voor de bovenbouw waarin praktijksimulaties zijn ondergebracht. De leeromgevingen zijn ontwikkeld in
samenwerking met het werkveld. Er zijn twee simulatieruimtes, een kantoor (groothandel) en een winkel. Ook zijn er een crèche en een bistro waarin leerlingen taken kunnen
uitvoeren. Voor leerlingen uit de bovenbouw zijn er bovendien leeromgevingen buiten de
school. Een voorbeeld hiervan is het Rentmeesterhof, een wooncomplex voor ouderen. In
samenwerking met de woningbouwvereniging heeft het Kandinksy College hier een ontmoetingsplaats voor de bewoners opgezet. Leerlingen dragen zorg voor de bar, de keuken,
de bediening en het onderhoud van de ruimte.
De meeste scholen maken wat leermiddelen betreft gebruik van onderdelen van bestaande
methodes in combinatie met zelf ontwikkelde materialen (thema’s, opdrachten, projecten).
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van eigen materialen, veelal in

samenwerking met een leerstofontwikkelgroep. Enkele voorbeelden van deze werkwijze:
• een leerstofontwikkelgroep, bestaande uit docenten van verschillende vakgebieden, is
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van alle studiewijzers en opdrachten;

• een leerstofgroep ontwikkelt een inhoudelijk raamwerk van thema’s met suggesties voor
uitwerking per leergebied. Leerkrachten zoeken en/of ontwikkelen vervolgens zelf
geschikte materialen die passen binnen dit raamwerk;
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• docententeams zijn verantwoordelijk voor het samenstellen van materiaal voor hun eigen
klas, maar kunnen daarbij ondersteuning krijgen van een leerkracht met expertise op een
specifiek leergebied.

Drie van de nieuwe scholen maken geen gebruik van bestaande methodes, maar ontwikkelen hun eigen materialen. In De Nieuwste School begeleiden leerkrachten leerlingen bij het
zoeken van leermiddelen die passen bij het onderzoeken van hun zelf geformuleerde
leervraag. Bij UniC ontwikkelen externe auteurs en studenten en docenten van de

Hogeschool Utrecht materialen voor het leergebied Natuur. SLO is betrokken bij het ontwikkelen van materiaal voor het leergebied Maatschappij. Docenten zijn betrokken bij het

specificeren van het thema en bekijken en beoordelen het materiaal tussentijds. Slash 21

heeft voor het ontwikkelen van materiaal samenwerking gezocht met de KPC-groep en SLO.
Veel van het ontwikkelde materiaal wordt door een ontwikkelteam van leerkrachten verder
bewerkt en aangepast aan organisatorische randvoorwaarden en kenmerken van de
leerlingengroep. Daarnaast hebben ook leerkrachten eigen materiaal ontwikkeld.

3.3.4 Uitvoering in de praktijk
De meeste scholen zijn positief over ervaringen van leerlingen en leerkrachten met de
onderwijsvernieuwing. De vernieuwde scholen constateren dat zowel leerlingen als

leerkrachten meer gemotiveerd zijn geraakt. Eén van deze scholen meldt dat er minder

schooluitval is en dat leerlingen minder behoefte hebben aan extra ondersteuning en zorg.
Ook de drie nieuwe scholen hebben positieve ervaringen opgedaan. Wel zijn alle scholen

van mening dat het onderwijsconcept verder uitgewerkt moet worden. De nieuwe scholen
zijn vaak pas net van start gegaan en hebben nog niet alle onderdelen voldoende kunnen

vormgeven. De vernieuwde scholen hebben het nieuwe onderwijs nog niet in volle omvang
kunnen invoeren en vaak gekozen voor een gefaseerde invoering. Sommige scholen

voeren de vernieuwing niet meteen schoolbreed in, maar beperken deze eerst tot enkele

leerjaren of pilotprojecten. Andere kiezen ervoor leerkrachten eerst te laten wennen aan

enkele aspecten van de vernieuwing, bijvoorbeeld het werken in kernteams, voordat alle
onderdelen worden ingevoerd.

Bij de verdere ontwikkeling en invoering van het vernieuwde onderwijsconcept voorzien
scholen verschillende uitdagingen:

• de mate van sturing van het leerproces: zowel vernieuwde als nieuwe scholen zijn op zoek
naar een goede balans tussen zelfwerkzaamheid van leerlingen en sturing. Lastig is te
bepalen hoe ‘open’ of ‘gesloten’ opdrachten moeten zijn, hoeveel tijd wenselijk is voor
zelfwerkzaamheid en hoeveel instructie leerkrachten moeten geven;
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• samenwerkend leren: een aantal scholen wil samenwerkend leren verder ontwikkelen en

is op zoek naar goede manieren waarop je samenwerking tussen leerlingen kunt stimuleren en zorgen dat het ten goede komt aan het leerproces;

• nieuwe rollen voor docenten: in scholen die werken met grote jaargroepen en een team

van begeleiders vinden leerkrachten het lastig om te schakelen tussen hun rol als coach en
begeleider en die van inhoudelijk expert;

• integratie van Nederlands en Wiskunde in de leergebieden: in veel (bestaande en nieuwe)
scholen is het een probleem hoe deze vakken zo te integreren dat ze voldoende aan bod
komen;

• alternatieve vormen van toetsing: de meeste scholen worstelen met de wijze waarop

naast vakspecifieke inhouden en vaardigheden ook algemene competenties als samenwerken, reflectie en zelfstandig werken getoetst kunnen worden. Ook willen scholen

toetsvormen ontwikkelen met meer inbreng,verantwoordelijkheid bij leerlingen leggen
en die meer formatieve feedback op het leerproces geven.

De grootste uitdaging voor scholen is echter de ontwikkeling van goede leermiddelen.

Scholen zijn tevreden over het gebruik van een elektronische leeromgeving, maar vinden het
(voldoende) eigen materiaal ontwikkelen zeer arbeidsintensief. Ook geven sommige scholen
aan het lastig te vinden om materiaal te ontwikkelen dat voldoende vernieuwend is.

Op het Stedelijk Lyceum ontwikkelt een leerstofontwikkelgroep, bestaande uit verschillende vakdocenten de nieuwe leerarrangementen (studiewijzers). Deze groep ontwikkelt
studiewijzers voor alle leergebieden. Docenten in de groep ontlenen veel arbeidsvreugde
aan het ontwikkelen van nieuwe materialen, maar hebben er niet altijd genoeg tijd voor
beschikbaar. Dit leidt ertoe dat niet alle benodigde studiewijzers worden ontwikkeld en
docenten noodgedwongen moeten terugvallen op bestaande methodes. Een andere zorg
betreft de kwaliteit van het materiaal. De ontwikkelde studiewijzers worden wisselend
ontvangen. Sommige leerkrachten vinden hun vakgebied onvoldoende tot zijn recht komen
in de materialen of hebben problemen met de praktische uitvoerbaarheid. Voor docenten is
het niet duidelijk hoe ze een juiste balans kunnen vinden tussen het werken met de studiewijzers in de elektronische leeromgeving en met hard-copy materiaal. Ook de balans tussen
instructie van de leerkracht en zelfstandig werken en de wijze van toetsing vinden zij nog
onvoldoende helder. De ontwikkelaars zelf vinden dat de structuur van de huidige studiewijzers nog teveel op een methode lijkt. Er zou meer ruimte moeten komen voor leerlingen
om hun eigen taken en aanpak te bepalen en om vaardigheden te ontwikkelen, met name
wat betreft samenwerkend leren. Om deze kwaliteitsslag te kunnen maken heeft de school
zich aangesloten bij een netwerk van scholen die een soortgelijke onderwijsvernieuwing
nastreven. Doel van dit netwerk is het uitwisselen van ervaringen en leermaterialen. De
scholen hopen hiermee zowel hun expertise als de beschikbaarheid van geschikte materialen te vergroten en minder tijd kwijt te zijn aan materiaalontwikkeling.
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Ondanks de genoemde hindernissen willen alle scholen eigen materialen blijven ontwikkelen. Om dit te realiseren vinden zij (inhoudelijke) input en ondersteuning van experts
buiten de school wenselijk. De meeste scholen krijgen momenteel al externe onder-

steuning, veelal van een landelijke onderwijsondersteunende instelling (onder andere APS,
CPS, SLO) of een instelling voor hoger onderwijs (waaronder Hogeschool Arnhem en

Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente). Deze instellingen bieden vooral ondersteuning bij het formuleren van de onderwijsvisie, uitwerken van het leerplan en het

ontwikkelen van het lesmateriaal. Ook worden leerkrachten begeleid in het omgaan met
hun nieuwe rollen en taken.

3.4

Conclusies

Het doel van de schoolbezoeken was inzicht krijgen in de kenmerken van de leermiddelen.
Om het gebruik van de leermiddelen goed te kunnen begrijpen is het onderwijsconcept in
de scholen ook in brede zin bestudeerd, door te vragen naar kenmerken van de onderwijsvernieuwing. Uit de schoolbezoeken blijkt dat de onderwijsvernieuwing in alle scholen is

ingezet om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor leerlingen door hem of haar meer
centraal te stellen. Deze visie heeft tot verschillende nieuwe onderwijsvormen geleid. Die

zijn het meest zichtbaar in de veranderde organisatie van het onderwijs. Kleine groepen en
klaslokalen hebben plaatsgemaakt voor grotere jaargroepen en werkruimtes. Ook is er in
alle scholen ruimte voor zelfwerkzaamheid van leerlingen gekomen. Leerlingen werken

zelfstandig aan opdrachten of modules, onder begeleiding van een team van docenten die

als coach beschikbaar zijn om hen te helpen met vragen, te stimuleren en motiveren en om
de orde te bewaken. Docenten treden op gezette momenten ook op als experts om leerlingen vakinhoudelijke instructie of ondersteuning te geven. Zelfwerkzaamheid betekent

echter niet altijd dat leerlingen zelf kunnen bepalen wat te doen. In het primair onderwijs

hebben leerlingen meer ruimte om hun eigen programma in te vullen dan in het voortgezet onderwijs. Daar wordt de planning van leerlingen grotendeels bepaald door verroos-

terde modules en uitgewerkte studiewijzers. In de nieuwe scholen hebben leerlingen meer
keuzevrijheid en vrije keuzeruimte om te werken aan zelfgekozen onderwerpen.

ICT speelt in alle scholen een belangrijke rol. Enerzijds als medium om materiaal beschik-

baar te maken (in de vorm van een elektronische leeromgeving), anderzijds als informatiebron (gebruik van Internet). Alle scholen vullen digitale leermiddelen aan met papieren

materiaal. Ook raadplegen leerlingen binnen de nieuwe scholen experts en locaties buiten
de school. De leermiddelen richten zich vaak op thema’s die meerdere vakken beslaan. In

het voortgezet onderwijs heeft het vakkencurriculum in alle scholen plaatsgemaakt voor
bredere leergebieden. Nederlands en Wiskunde, en in sommige gevallen ook de moderne
vreemde talen, worden vaak als aparte vakken aangeboden. Het blijkt lastig te zijn deze
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vakken voldoende tot hun recht te laten komen als onderdeel van de leergebieden. In het

primair onderwijs zijn de leermiddelen veelal gekoppeld aan de door de school ontwikkelde
leerlijnen (op cognitief gebied) en ontwikkelingslijnen (persoonlijke vorming).

Bij het ontwikkelen van de leermiddelen gebruiken de meeste scholen een combinatie van
bestaande methodes en zelfontwikkelde materialen. De meeste nieuwe scholen werken
niet met bestaande methodes, maar ontwikkelen eigen materialen die aansluiten bij

leerlijnen (primair onderwijs), en curriculumthema’s in de school en de leervragen van

leerlingen (voortgezet onderwijs). De scholen vinden het noodzakelijk eigen materialen te

blijven ontwikkelen, maar vinden daarbij ondersteuning van buiten noodzakelijk. Scholen
vinden het zeer arbeidsintensief om zelf materiaal te ontwikkelen en ook lastig om de

vernieuwende onderwijsvisie daarin voldoende tot zijn recht te laten komen. Het blijkt

lastig om een goede balans te vinden tussen zelfwerkzaamheid en sturing. Het gaat hierbij

om vragen als hoe ‘open’ of ‘gesloten’ opdrachten moeten zijn, hoeveel tijd wenselijk is voor
zelfwerkzaamheid en hoeveel voor instructie van leerkrachten, en wanneer een leervraag
van voldoende kwaliteit is om leerlingen zelf aan het werk te zetten. Ook is het bij het

gebruik van de leermiddelen in de meeste scholen niet helder hoe docenten hun rol als

begeleider precies moeten invullen (hoe stimuleer je leerlingen, hoeveel instructie geef je?).
Tenslotte worstelen scholen met vragen als hoe tijd en financiën vrij te maken, hoe

samenwerkend leren vorm te geven, hoe algemene competenties als samenwerken en

zelfstandig werken te toetsen, hoe te komen tot een goed plannings-, evaluatie- en registratiesysteem (primair onderwijs) en hoe de vakken Nederlands en Wiskunde voldoende tot
hun recht te laten komen binnen bredere leergebieden (voortgezet onderwijs).

Het onderzoek laat zien dat de onderwijsvisies van de scholen grotendeels in dezelfde

richting wijzen en ook op een vergelijkbare manier worden vormgegeven in het onderwijsleerproces. Er wordt meer aandacht besteed aan versterking van persoonlijke kwaliteiten

en talenten, sociale vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, samenwerken en (zelf)
verantwoordelijkheid. De nadruk is meer komen te liggen op het proces van leren en

metacognitieve vaardigheden. De nieuwe scholen zijn vooruitstrevender in hun visie en de
uitwerking in het onderwijsleerproces is verder doordacht. Er is meer keuzeruimte voor

leerlingen wat betreft onderwijsinhouden en variatie in werkvormen, en de onderwijsinhouden zijn veelal thematisch georganiseerd. Er zijn nieuwe rollen voor de leerkracht als

begeleider, coach en specialist. Binnen de vernieuwde scholen heeft een herinrichting van
de leeromgeving plaatsgevonden. Hierdoor zijn grotere ruimtes ontstaan met meer

mogelijkheden voor instructie en/of groepswerk. Ook wordt meer gebruik gemaakt van

omgevingsonderwijs (primair onderwijs). De meeste nieuwe scholen ontwikkelen eigen

materialen om tegemoet te komen aan de leervragen van de leerlingen, eigen thema’s en

eigen leerlijnen, die in het primair onderwijs een steeds belangrijkere rol krijgen. Er wordt
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meer gebruik gemaakt van ICT. In het voortgezet onderwijs gaat het dan vooral om

leeromgevingen. In het primair onderwijs wordt ICT vooral als informatiebron ingezet. Voor
beide geldt dat de inhouden en opdrachten vaak uit bestaande methodes komen. Verder
passen scholen alternatieve vormen van evaluatie en toetsing toe (DLE/portfolio).
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4.

Nieuwe leermiddelen in de praktijk  

4.1

Inleiding

In het najaar 2006 en het voorjaar 2007 zijn verdiepende case studies uitgevoerd. Het doel
was meer inzicht te krijgen in de leermiddelen en leeromgevingen die vernieuwende

scholen gebruiken. Meer specifiek richtten de case studies zich op de intenties, de wijze van
implementatie en de effecten op het leren van leerlingen bij geselecteerde leermiddelen/
leeromgevingen. In concreto is informatie verzameld over de volgende aspecten:
• beschrijving van de leeromgeving/het leermiddel;

• gebruik van de leeromgeving/het leermiddel in de praktijk;

• waardering van de leeromgeving/het leermiddel door leerlingen en docenten;

• aansluiting van de leeromgeving/het leermiddel bij de kenmerken van de vernieuwing
die school nastreeft;

• effecten van de leeromgeving/het leermiddel op het leren van leerlingen.
Er zijn zes case studies uitgevoerd, drie in het primair onderwijs en drie in het voortgezet

onderwijs. Ze vonden plaats op een selectie van de scholen die in het kader van de school-

bezoeken (zie hoofdstuk 3) zijn bezocht. Een belangrijke overweging voor de selectie van de
cases was dat deze scholen de vernieuwing van de leeromgeving/het leermiddel zien als

een belangrijk instrument voor de realisatie van vernieuwing. Daarnaast is gevarieerd in de
mate waarin de school zelf actief betrokken is bij de ontwikkeling van leermiddelen/
leeromgevingen.

Om de intenties, de wijze van implementatie en het gerealiseerde gebruik van het leer-

middel/de leeromgeving te bestuderen zijn gegevens verzameld bij schoolinterne beslissers
(bijvoorbeeld directie, afdelingshoofd), docenten en leerlingen. Daarnaast is het gebruik
van het leermiddel in de praktijk geobserveerd en zijn leermiddel en leeromgeving
zelf bestudeerd.
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4.2

Leermiddelen in het PO
Techniekprestatie

Het Lavendelbos

Rekenatelier

Leergebied/vak

Techniek

Wereldoriëntatie en

Rekenen

Bouw

Bovenbouw

Bovenbouw

Alle bouwen

Ontwikkeling

School ontwikkelt zelf

School ontwikkelt zelf

School ontwikkelt zelf

Klaverweide

Kloostertuin
Taal

Kindercampus

Afbeelding 14: Overzicht van de case studies in het primair onderwijs

4.2.1 Klaverweide: Techniekprestatie
Beschrijving van het leermiddel
Inbedding in het curriculum

Een prestatie is een open en uitdagende opdracht, liefst van een externe opdrachtgever.
Twee tot drie kinderen werken samen aan een prestatie. Een thema waaronder een

prestatie valt wordt altijd ingeleid met workshops, waarbij in de school hoeken worden
ingericht en objecten tentoongesteld die met het thema te maken hebben. De gekozen
thema’s vallen binnen de leer- en ontwikkelingslijnen die de school heeft opgesteld.

Prestaties kunnen gedurende de hele week worden uitgevoerd, zowel bij wereldoriënterende vakken, als bij taal en rekenen. Prestaties worden in alle leerjaren ingezet.

De leerlingen kunnen zelf het onderwerp en de soort opdracht kiezen. In de periode van het
case study-onderzoek werden 3 soorten prestaties aangeboden aan leerlingen van de

groepen 7 en 8: op het gebied van kunst (door 16 kinderen gekozen), de schoolkrant (door 16
kinderen gekozen) en techniek (door 32 kinderen gekozen).
De techniekprestatie nader bekeken

Voor de techniekprestatie is een workshop georganiseerd en in de school een hoek inge-

richt, met veel informatieboeken over techniek, en een map met 50 werkbladen techniek

die op Internet worden aangeboden door de Stichting Ontdekplek. De hoeken en workshop
zijn bedoeld om de kinderen op ideeën te brengen en hen te interesseren voor het thema.

De leerlingen kunnen zelf het onderwerp en het soort opdracht kiezen. Ze hebben naast de
algemene techniekprestatie ‘het organiseren van een techniekbeurs’ zelf een aantal

prestaties geformuleerd, waaraan ze in groepjes werken. Voorbeelden van dergelijke

prestaties zijn een vulkaan die uitbarst, een elastiekauto, de droomkamer, een stoomboot
en een elektromotor.
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De leerlingen moeten een eigen stappenplan maken en worden daarbij geholpen door een
werkblad ‘Ontwerp techniek’. Ze werken gedurende 8 weken aan de techniekprestatie.

Hiervoor is er op 2 middagen in de week begeleiding. Daarnaast kunnen zij 5 dagdelen per
week zelfstandig aan de techniekprestatie werken. De leerlingen maken het product, een
handleiding en een verslag. Na de 8 weken is er een presentatie voor ouders en medeleerlingen.

Gebruik in de praktijk
Er wordt met een groep van 22 leerlingen beneden in een ‘gewoon’ klaslokaal begonnen
door een van de twee aanwezige juffen. Acht kinderen kunnen boven in het technieklokaal
al meteen aan hun project verder werken. Zij worden geholpen door een vader en een
lio-stagiaire. In de eerste 10 minuten wordt besproken hoe ver de groepjes zijn en wat er
moet gebeuren. Twee leerlingen moeten hun oorspronkelijke keuze wijzigen omdat het
materiaal niet voorhanden is. Ook wanneer kinderen hulp nodig hebben moeten ze niet te
lang wachten, maar eerst iets anders doen, zoals bijvoorbeeld aan de handleiding werken
die ook af moet. De juf benoemt enkele projecten (o.a. de vulkaan) waar andere groepen
een voorbeeld aan kunnen nemen.
Dan gaan alle leerlingen aan de slag. Het klaslokaal komt echt tot leven. Verschillende
groepen beginnen met enthousiasme, maar een aantal kinderen neemt een afwachtende
houding aan. De juffen zoeken gedurende de les alle groepen op en ondersteunen en
helpen de kinderen. De meisjes die de vulkaan maken, zijn binnen 5 minuten bezig met
papier-maché. De jongensgroep die werkt aan een elektromotor komt echter niet verder
dan het afzagen van de kop van een spijker.
In het technieklokaal is een minder drukke sfeer. Hier wordt door 3 groepjes geconcentreerd getekend, gezaagd, gesneden en overlegd. De maquettebouwers hebben alle materialen verzameld en maken kubussen. Afgezien van de vader en de lio-stagiaire, die zo nu
en dan kijkt of alles ordelijk verloopt, krijgen de kinderen geen (technische) hulp.
Na anderhalf uur werken roept één van de juffen alle kinderen bij elkaar. Er wordt gezegd
dat er beter samengewerkt moet worden. Verder moeten sommige groepen in hun eigen
tijd goed doorwerken, anders komt het niet op tijd af voor de tentoonstelling. Na het
opruimen lopen twee meisjes met een indrukwekkende vulkaan de gang op, de natte lijm
moet nu drogen, echt spannend om het geheel te zien uitbarsten over 2 weken!
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Activiteiten van leerlingen

De leerlingen formuleren met behulp van de informatieboeken en de beschikbare techniekwerkbladen van de Stichting Ontdekplek een prestatie waaraan zij willen werken. In de
hele groep bespreken zij de keuzes en stellen ze groepjes samen. Vervolgens maakt elk
groepje met behulp van een werkblad een eigen werkplan, waarin het moet aangeven

welke materialen het nodig heeft. De leerlingen gaan op zoek naar informatie (ze gebruiken
daarbij onder andere Internet) over hun onderwerp en verzamelen in een doos het beno-

digde materiaal. Sommige materialen zijn echter niet voorhanden en dan moet een groepje
alsnog een ander onderwerp kiezen. De leerlingen werken zelfstandig aan hun prestatie en
kunnen indien nodig twee keer per week hulp vragen aan de docent. De leerlingen maken

een product, een handleiding en een verslag, waarin ze ook reflecteren op de samenwerking
en op datgene wat ze hebben geleerd. Uit observatie blijkt dat niet alle leerlingen even

gemotiveerd bezig zijn. Sommige leerlingen zijn geconcentreerd bezig en stemmen met
elkaar af wat ze aan het doen zijn, andere leerlingen praten met elkaar en hangen rond.

Het werken met techniek is volgens de kinderen leuk. Ze leren er veel van. Ook vinden ze

samenwerken leuk, al hebben sommige groepjes wel te horen gekregen dat ze ook eens met
andere kinderen groepjes moeten vormen. Dit is echter aan de kinderen zelf. De kinderen
geven aan dat de juffen goede ondersteuning bieden; ze stellen goede vragen en willen
altijd helpen.

Activiteiten van docenten

Voordat de techniekprestatie kan worden uitgevoerd zijn docenten erg druk met het

inrichten van de leeromgeving, door te zoeken naar geschikte informatie en het verzamelen
van objecten over het onderwerp. Daarnaast moet ook de workshop worden voorbereid. Bij
de uitvoering van de techniekprestatie zijn twee docenten, een klassenassistent en een
ouder betrokken, die elk een begeleidende rol hebben. De ouder is een timmerman, hij

begeleidt kinderen die met hout werken. De docenten verzorgen een klassikale start van de
techniekprestatie. De leerlingen maken kennis met het onderwerp via een PowerPoint en
kunnen van alles bekijken. Ze maken in groepjes een werkplan voor hun eigen prestatie,
dat door de docenten wordt beoordeeld. De docenten en andere begeleiders hebben

voornamelijk een begeleidende rol. Ze stellen veel vragen, laten kinderen zelf dingen

ontdekken, leggen indien nodig technieken nader uit en doen ze voor en verduidelijken te
moeilijke informatie. Omdat er veel vragen over elektriciteit waren en de gevonden

informatie voor de leerlingen te ingewikkeld was, is besloten een workshop elektriciteit te

geven. Indien nodig wordt tijdens de begeleidingsmiddagen de voortgang van de leerlingen
(soms klassikaal) besproken. Aan het eind van het traject beoordeelt de docent de kwaliteit
van het werk en het leerproces door een individueel gesprek.
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Omdat het werken aan de techniekprestatie een verzoek van de leerlingen zelf was, waren
zij zeer gemotiveerd. De veelzijdigheid van de techniekprestatie maakt die voor de leer-

kracht en de leerlingen aantrekkelijk. Leerlingen kunnen er veel creativiteit en eigen ideeën
in kwijt, meer dan in de technieklessen in het reguliere onderwijs, die de leerkracht
voorheen ook heeft gegeven.

De leerkracht vindt aan de techniekprestatie voor de leerling alleen maar positieve aspecten zitten. Zo kan de leerling zelf een onderwerp en uitvoering kiezen. Er is een koppeling

tussen de prestatie en de onderzoeksopdracht mogelijk, waardoor het nog betekenisvoller
wordt. Leerlingen die een vulkaan gingen bouwen die kon spuwen, onderzochten ook de
werking van een vulkaan. Ook positief is dat de leerlingen samenwerken en daarbij van
elkaar leren. Vooral het proces is belangrijk. De docent vindt het ontwikkelen van een
geheel nieuwe prestatie erg pittig en arbeidsintensief.

Realisatie

Leerlingen leren initiatief nemen, doorzetten, zelf informatie zoeken, samenwerken, maar
natuurlijk ook hoe bepaalde constructiemechanismen of technische aspecten werken. De
leerling geeft zelf aan wat hij heeft geleerd. Dit gebeurt in een gesprek met de leerkracht,
die daarin veel vragen stelt.

Aansluiting op kenmerken van de vernieuwing

De school heeft in 2001 inspectiebezoek gehad. Daaruit kwam naar voren dat die voldoende
kwaliteit bood, maar meer zou kunnen doen aan het aanbieden van uitdagende leersituaties. Daarmee is de school actief aan de slag gegaan. Hij werkt nu volgens het concept van

Natuurlijk Leren, dat ervan uitgaat dat kinderen tot betere leerprestaties komen als ze leren
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling.

Bij de techniekprestatie hebben leerlingen meer keuzemogelijkheden wat betreft de soort
opdracht en het onderwerp van de opdracht. Binnen het onderwijs is veel diversiteit.

Naarmate de leerlingen in een hogere groep zitten bepalen en plannen zij steeds meer hun
eigen werkzaamheden, waarbij zij een keuze kunnen maken uit het aanbod van de school
of zelf een opdracht formuleren. Een zelf bedachte opdracht kan na goedkeuring van de

leerkracht worden uitgevoerd. De sturing komt steeds meer bij de leerling te liggen. Ook

wordt er bij de uitvoering van een prestatie meer gebruik gemaakt van ICT en informatieboeken (bibliotheek) dan voorheen in het meer klassikale systeem.
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Samenvattend komen kenmerken van de vernieuwing in de Techniekprestatie op de
volgende manier aan de orde: de leerlingen

• moeten zelf plannen en reflecteren op hun product en wat ze hebben geleerd;
• kunnen zelf kiezen met welke prestatie zij aan de slag gaan;

• werken zelfstandig aan de prestaties; de docent heeft een begeleidende rol;

• maken producten die ze aan ouders en medeleerlingen moeten presenteren;
• werken in groepjes;

• gebruiken Internet om informatie over hun onderwerp te vinden;

• leggen aan de docent verantwoording af over wat ze hebben geleerd.

Ondersteuning

Inhoudelijke ondersteuning kregen de leerkrachten van de rest van het team. Onderling

bespraken zij de prestaties. Daarnaast is hulp gevraagd aan vrienden en bekenden die meer
over het onderwerp van de prestatie (techniek) weten. De school heeft op dit moment een
techniekwerkgroep die een techniekatelier gaat inrichten.

Leerlingen kunnen voor zowel inhoudelijke als technische ondersteuning bij de 4 begeleiders terecht. Deze hebben in eerste instantie de taak de leerling te helpen bij het vinden

van geschikte informatie. Leerlingen dienen informatie eerst zelfstandig door te nemen,
maar kunnen bij vragen een beroep doen op de begeleiding.

4.2.2 Kloostertuin: Het Lavendelbos
Beschrijving van het leermiddel
Inbedding in het curriculum

Een belangrijke pijler binnen het onderwijs op De Kloostertuin is de koppeling tussen

wereldoriëntatie en taal. Bij wereldoriëntatie worden wereldoriëntatiemappen gebruikt,
die zijn ontwikkeld door SLO. Het LBVO heeft deze leerervaringen aan de kerndoelen

gekoppeld. De mappen omvatten verschillende thema’s die elk zijn opgebouwd uit leer-

ervaringen. Voordeel ten opzichtte van een methode is dat de lesstof niet helemaal dicht-

getimmerd is. Er kan worden uitgegaan van de leerervaringen van de leerling, waarbij ook
kan worden nagegaan of alle kerndoelen behaald worden.

Voor wereldoriëntatie wordt twee keer per jaar een groot project gedaan. De hele school
werkt dan aan hetzelfde thema. Gedurende de rest van het jaar wordt wereldoriëntatie

opgezet aan hand van de actualiteit en onderwerpen die de leerlingen aandragen. Aan de

opdrachten in het kader van wereldoriëntatie worden ook opdrachten voor taal gekoppeld,
bijvoorbeeld het schrijven van een brief of het vormen van een eigen mening. Een voorbeeld
is dat er affiches worden gemaakt over een bepaald onderwerp binnen wereldoriëntatie.
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Deze worden in de klas bekeken en besproken. Hieruit kunnen bijvoorbeeld bepaalde
taalfouten worden gehaald, zoals in het gebruik van gesloten en open lettergrepen.
Vervolgens kan er een korte cursus worden aangeboden over het gebruik van
deze lettergrepen.

Alle groepen gebruiken de map met het overzicht van leerervaringen, gekoppeld aan de

kerndoelen. Bij de verschillende opdrachten maken ze ook regelmatig gebruik van bronnen
op het Internet. Ook kan via het Smartboard in de klas gemakkelijk informatie van het

Internet gepresenteerd worden. Daarnaast kunnen leerlingen door middel van PowerPoint
hun werkstuk aan de rest van de groep presenteren.

Het koppelen van de leerervaringen aan kerndoelen is nieuw binnen het Jenaplanonderwijs. Dit zal nog verder ontwikkeld kunnen worden in de komende tijd. Ook is het LBVO
bezig het materiaal zo te bewerken dat andere scholen het ook kunnen gebruiken.
Het Lavendelbos nader bekeken

Het project in het Lavendelbos werd uitgevoerd door leerlingen van groep 7 en 8 en vond
plaats binnen wereldoriëntatie en taal. Aanleiding waren de bulldozers die in de nieuwbouwwijk Kloosterveen steeds dichter bij het bos in de buurt van de school kwamen. De
leerlingen spelen vaak in het bos en wilden het behouden.

De te nemen stappen binnen het project kwamen tot stand in samenspraak met de leer-

lingen. Componenten die onder andere als leermiddel werden gebruikt zijn het Internet, de
kindergemeenteraad, het boekje ‘Kies voor Kids’, medewerkers van de gemeente en
natuurlijk het bos zelf.

Er werden verschillende opdrachten uitgevoerd, voorbeelden zijn:

• onderzoek in het bos (hoe ziet het bos eruit, wat voor dieren leven er?);
• opdrachten uit het boekje ‘Kies voor Kids’;
• oefenen in debatteren;

• een folder over het bos;

• een maquette van het speelbos.

In het project komen verschillende vakken aan bod, zoals taal, biologie en aardrijkskunde.
Veel van de opdrachten hebben de leerlingen zelf geformuleerd. Opdrachten waren
daardoor actueel en sloten ook aan bij de belevingswereld van de leerlingen.
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Gebruik in de praktijk
Er kon in deze case study geen observatie worden uitgevoerd. Leerlingen hebben verteld
wat het project Het Lavendelbos inhield.
We wilden via de kindergemeenteraad proberen het bos te behouden. Hiervoor hebben
we veel onderzoek gedaan. We hebben opdrachten gemaakt over de gemeenteraad, sommige leerlingen hebben het bos onderzocht (wat voor bomen staan er, zijn ze gezond?).
Een vader die bij de Kloosterveen Groep werkt heeft uitleg gegeven over het bos, o.a.
waarom het bos weg zou moeten. Hierbij werd ook een kaart gebruikt om uit te leggen
waar het bos precies ligt. Er werd verteld dat het bos onder water loopt in de winter, omdat het bos lager ligt dan het omringende land.
Daarnaast is er door de leerlingen een rondleiding door het bos verzorgd voor iemand
uit de gemeenteraad. De leerlingen geven aan veel geleerd te hebben van het project.
Ze hebben veel over het bos geleerd (bijvoorbeeld wat het betekent dat de grond nat is,
waar geluiden vandaan komen). Ook weten ze nu hoe de gemeente werkt en hebben ze
leren debatteren. Uit het materiaal ‘Kies voor kids’ (over hoe de overheid werkt) hebben ze
bijvoorbeeld ook geleerd hoe duur speeltoestellen eigenlijk zijn. Tot slot hebben ze geleerd
een plan te schrijven en hier een maquette van te maken. Leerlingen hebben in hun plakboek verslag gedaan van hun ervaringen tijdens het project.

Activiteiten van leerlingen

De activiteiten die kinderen uitvoerden in het kader van het project ‘Het Lavendelbos’

ontstonden in wisselwerking tussen leerkracht en leerlingen. Niet alle leerlingen voerden
dezelfde activiteiten uit, maar ze werkten wel aan hetzelfde doel: behoud van het bos. De

leerlingen voerden diverse activiteiten uit, zoals debatteren en brieven schrijven. Er waren
ook leerlingen die onderzochten hoe gezond het bos is.

Aan het eind van elke dag vond een evaluatiekring plaats, waarin werd besproken wat
leerlingen ontdekt hadden. Daar werd ook de voortgang in het project besproken.

Leerlingen hielden een plakboek bij van hun ervaringen. Daarin werd regelmatig een tekst
geschreven en een tekening gemaakt.

De leerlingen geven aan veel geleerd te hebben van het project, over het bos, de gemeente
en de overheid. Ook hebben ze geleerd een plan te schrijven, een maquette te maken. Ze
vonden het leuk dat ze bij de uitvoering van de projecten vaak hun fantasie konden
gebruiken.
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Activiteiten van docenten

De leerkracht zoekt materialen en opdrachten of ontwerpt opdrachten die dicht bij de

belevingswereld van de leerlingen staan. De leerkracht probeert zoveel mogelijk ervaringsgebieden te verwerken in de opdrachten die passen bij de projecten waar leerlingen mee

bezig zijn. Wanneer een ervaringsgebied niet aan de orde komt, kan er ook een korte cursus
ingelast worden over een onderwerp. Dit kan een les van de leerkracht zijn, waarin aan alle
leerlingen iets wordt uitgelegd of een item wordt toegelicht, zoals ‘democratie en hoe die
werkt’.

Tijdens de activiteiten in het kader van het project heeft de leerkracht een begeleidende rol.
Ook is het de taak van de leerkracht om leerlingen te stimuleren verder onderzoek te doen.

Zo kwamen leerlingen terug met het verhaal dat er een boom aangevreten was. Ze dachten
dat dit door een ree kwam. De leerkracht speelde in op deze ontdekking door te vragen of
het mogelijk is dat een ree een boom aanvreet. Leerlingen gingen dat dan weer verder
onderzoeken.

De leerkracht moet de voortgang van de leerlingen in de gaten houden en nagaan of de

leerling genoeg de breedte ingaat en ook inhoudelijk genoeg leert. In het ‘Wereldoriëntatie
Verantwoording- en Planningdocument’ wordt bijgehouden welke leerervaringen en

daarmee ook welke kerndoelen aan bod komen. In een geschreven rapport staat beschreven
wat de leerling de afgelopen periode heeft gedaan en wat zijn sterke en minder sterke

punten zijn. Dit gebeurt in dialoog met de leerling, waarbij ook wordt besproken wat nog
punten zijn die de leerling verder zal moeten ontwikkelen.

Volgens de docent zijn de betrokkenheid en motivatie van leerlingen en leerkrachten bij
deze vorm van onderwijs erg groot. Een ‘nadeel’ is dat er hoge eisen aan de leerkrachten

worden gesteld. Er moet dan ook goed opgelet worden dat leerkrachten worden binnengehaald die over de vaardigheden en kennis beschikken om dit te kunnen doen. Een

negatief punt is verder dat de ICT wel eens hapert. Over het algemeen werkt de ICT goed,
maar het is vervelend als het mis gaat.

Realisatie

Leerlingen leren inhoudelijk zaken, zoals bijvoorbeeld tijdens een les over democratie.
Daarnaast leren ze een heleboel vaardigheden: een voorstel schrijven, debatteren, op
onderzoek uitgaan.

Aansluiting op kenmerken van de vernieuwing

Belangrijk bij alle opdrachten is dat de kernactiviteiten van het Jenaplanonderwijs naar

voren komen. Opdrachten zijn ervaringsgericht, zinzoekend, wereldoriënterend, ontwikkelingsgericht en stimuleren de leerlingen kritisch en coöperatief te zijn.
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Leerlingen vergaren niet slechts meer kennis, maar leren voornamelijk hoe ze kennis

moeten toepassen, hoe ze kunnen samenwerken, een kritische houding ontwikkelen,

verantwoordelijkheid dragen, zichzelf zijn en hun eigen kwaliteiten verder ontwikkelen.

De meerwaarde van het werken vanuit de ervaringen van leerlingen is dat ze meer betrokken zijn. Ze nemen zorg voor hun eigen ontwikkeling en zien waarom ze bepaalde dingen

leren. Ook vormen de opdrachten de maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen. De
opdrachten vormen niet alleen een eilandje binnen de school, maar zijn verbonden met
actualiteiten en ontwikkelingen in de omgeving. Leerlingen zijn hierdoor meer gemotiveerd en leerkrachten op hun beurt ook weer.

Samenvattend komen kenmerken van de vernieuwing in ‘Het Lavendelbos’ op de volgende
manier aan de orde.

• de leerlingen bespreken met de docent wat hun sterke en zwakke punten zijn en hoe ze
daar verder aan kunnen werken;

• de leerlingen werken zelfstandig aan de opdrachten die in het kader van het project zijn
geformuleerd;

• aangezien veel opdrachten en projecten inspelen op zaken die bij leerlingen spelen, is het
voor hen duidelijk waarom het handig is bepaalde dingen te leren;

• de leerlingen werken gezamenlijk aan een onderwerp, daarbinnen voeren ze alleen of in
kleinere groepjes verschillende taken uit;

• de leerlingen gebruiken Internet om informatie over hun onderwerp te vinden en

PowerPoint bij hun presentaties. Ook wordt via het Smartboard informatie van het
Internet in de klas gepresenteerd;

• in een geschreven rapport wordt beschreven wat de leerling de afgelopen periode heeft
gedaan en wat zijn sterke en minder sterke punten zijn. Dit gebeurt in dialoog met de
leerling, waarbij ook wordt besproken wat nog punten zijn die de leerling verder zal
moeten ontwikkelen.

Ondersteuning

Er is een uitgebreide ICT-infrastructuur. Een ICT-coördinator binnen de school zorgt er voor
dat de software op de computers staat. Het technisch beheer is uitbesteed.

De school krijgt begeleiding van het LBVO en het JAS (Jenaplan Advies & Scholing). Daarnaast is er van alle ouders een lijst waarop staat wat voor werk ze doen. Op die manier

kunnen zij gevraagd worden bijvoorbeeld iets te vertellen over hun werkzaamheden, als die
passen binnen een bepaald project.

Docenten worden ondersteund door de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken, en door studiedagen waarbij alle leerkrachten betrokken zijn. Er is dan de mogelijkheid om collegiaal

kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook vindt er videocoaching plaats. Nadat de
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leerkracht is gefilmd wordt samen teruggekeken op wat er tijdens het lesgeven gebeurt.

Op die manier kunnen leerkrachten zich ook telkens weer verder ontwikkelen. De directie

bezoekt zelf met enige regelmaat de lessen en geeft feedback. Daarnaast zijn er de expert-

groepen. Deze bestaan minimaal uit drie mensen en krijgen de opdracht iets uit te zoeken.
Hierbij wordt er gewerkt met leerkrachten uit verschillende bouwen. Ze kunnen dan

informatie zoeken, maar ook ontwikkelactiviteiten op zich nemen. Voor deze expertgroepen
is ook tijd vrijgemaakt.

Leerlingen hebben weinig ondersteuning nodig bij het werken met de computer en het

Internet. Zij hebben vaak sneller door hoe alles werkt dan de leerkrachten. Leerlingen leren

ook heel veel van elkaar. Wel krijgen ze begeleiding van de leerkracht en sommigen van een
ambulante begeleider.

Dat leerlingen snel leren werken met programma’s op de computer en van elkaar kan ook
benut worden door de school. Zo zijn er vorig jaar vier leerlingen uit groep zes bij een

andere Jenaplanschool op bezoek gegaan. Op deze school werd gewerkt met een digitaal
portfolio dat De Kloostertuin ook wilde implementeren. Leerlingen hebben daar geleerd
hoe ze ermee moesten werken en hebben het op hun beurt weer aan andere leerlingen
binnen de eigen school uitgelegd.

4.2.3 Kindercampus: Het rekenonderwijs in het rekenatelier
Beschrijving van het leermiddel
Inbedding in het curriculum

Het rekenonderwijs is op de kindercampus behoorlijk gewijzigd. Het staat dagelijks op het

programma. Elk kind maakt hierover afspraken in zijn weekcontract. De manier waarop het
rekenen plaatsvindt is echter heel anders dan voorheen. De leerkrachten vonden dat de

huidige rekenmethodes te veel wisselingen in zich hadden: dan een oefening over delen,
dan een meetoefening, dan breuken. Zij wilden liever dat een leerling zich echt kon

bekwamen in een bepaald onderdeel. Vandaar dat zij ervoor gekozen hebben om voor elk
rekenonderdeel de oefeningen achter elkaar te zetten, gevolgd door een toets.
Het rekenonderwijs in het rekenatelier nader bekeken

De leerkrachten hebben allereerst rekenleerlijnen gemaakt. Vervolgens hebben zij de
methode Wis en Reken aangeschaft, deze geheel ‘uit elkaar gehaald’ en opnieuw per

rekenleerlijn per bouw in elkaar gezet. Zo zijn er bijvoorbeeld de leerlijnen tafels, kommagetallen, breuken, procenten, vermenigvuldigen enzovoort. Voor elke leerlijn zijn er naast

de basismaterialen extra opdrachten (Varia-kaarten) ontwikkeld. De ontwikkelaars zijn nog
bezig met het toevoegen van de opgaven uit de werkboeken Wis en Reken.
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Er is een rekenlokaal ingericht met verschillende rekenmaterialen, als linialen en breuken-

stokken. Belangrijkste onderdeel van het rekenonderwijs zijn de rekenkaarten die de school
zelf gemaakt heeft op basis van de leerlijnen en met behulp van de methode Wis en Reken.

De kaarten zijn genummerde A4-tjes die in bakken in het rekenatelier staan. Op de kaarten
staat ook op welke pagina van het correctieboek de antwoorden te vinden zijn.

Onderdeel van het rekenonderwijs zijn verder de toetsen die tussen de kaarten staan. Deze
worden gekopieerd en na het maken bij de leerkracht ingeleverd. Planningen worden

gemaakt (in de regel door de docent) in weekcontracten, waarna kinderen grotendeels
zelfstandig kunnen werken met het leermiddel.

Eens per week krijgen de leerlingen instructie in de rekenkring. Elke dag staat minimaal 1
rekenonderdeel in het contract van de leerling. Als de leerling dat wenst kan hij in het

rekenatelier begeleiding krijgen. Hij mag ook zelfstandig aan de rekenkaarten werken.
Ongeveer 70% van de leerlingen kan vrij zelfstandig met de rekenkaarten werken. De
overige 30% heeft sturing van de leerkracht nodig.

Gebruik in de praktijk
Het rekenatelier is een grote ruimte met een zithoek met een bank. Langs de wand zijn
allemaal werkplekken en in de ruimte staan allemaal kasten met rekenmaterialen en 4
groepjes met tafels en stoelen. Om 11.00 uur pakken de kinderen de leskaarten waarmee
ze aan de slag gaan. Ieder kind gaat zelfstandig werken.
Om 11.05 uur meldt de leerkracht dat ze het behoorlijk rumoerig vindt en vraagt de leerlingen stil te werken. In een groepje waar 3 kinderen werken worden vingers opgestoken
en na vragen van de leerlingen geeft de leerkracht instructie. Tijdens deze instructie komt
een leerling erbij staan en stelt een korte vraag, omdat zij echt niet verder kan (kan een
bepaalde kaart niet vinden). De leerkracht beantwoordt de vraag en gaat verder met de
instructie.
De meeste kinderen werken tijdens het rekenuur individueel. Bijna iedereen werkt aan een
andere rekenkaart. Er is één groepje met 3 kinderen die dezelfde kaart hebben en daarnaast zijn er nog 2 x 2 kinderen met dezelfde kaart voor zich. Ieder werkt dus op zijn eigen
tempo aan de rekenstof. Elk kind heeft een weekplanning (contract) waarop aangegeven
staat waaraan hij/zij die week voor de verschillende vakken werkt. Als een bepaalde taak
gedaan is, tekent de leerling dit zelf af op het contract. Sommige leerlingen vragen elkaar
om hulp. De lio-er loopt door de klas om leerlingen die een vinger opsteken te helpen.
Twee jongens doen rekenwerk op de computer. Er zijn diverse leerlingen die zelfstandig
concreet rekenmateriaal erbij pakken, zoals breukstokken.
Eén jongen leest een boek in de leeshoek. Hij heeft zijn rekenwerk af en ook al diverse
andere taken van zijn weekcontract en heeft daarom besloten te gaan lezen.
Vlak voor het einde van het rekenuur vraagt de leerkracht de leerlingen op de tijd te letten.
De leerlingen ruimen hun eigen materialen op en verlaten de ruimte.
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Activiteiten van leerlingen

De leerlingen werken elke dag 45 minuten aan rekenen. Dit kan zijn met de rekenkaarten
of met de computer. Op dit moment werken in de bovenbouw vrij veel kinderen aan

breuken, waarbij ze het ‘breukenspel’ op de computer gebruiken. Bij elke leerling staat
op het weekcontract aangegeven wat hij die week voor rekenen af moet hebben.

Elk onderdeel wordt afgesloten door een toets. Sommige kinderen zijn sneller klaar, ze

kunnen dan andere (uitdagende en leuke) dingen gaan doen. Sommige kinderen maken
extra opdrachten.

De leerlingen weten door het (individuele) weekcontract wat ze per week moeten doen.

Ze mogen zelf in zekere mate bepalen wat ze wanneer willen doen. Als een kaart af is kijken
de leerlingen zelf na. Op de kaart staat op welke bladzijde in het nakijkboek de antwoorden
staan. De leerlingen houden zelf bij wat gedaan is door het vakje op de planning in te

kleuren. Kinderen vragen in eerste instantie elkaar om hulp als ze iets niet snappen. Als het
zo niet lukt mogen kinderen de vinger opsteken en dan komt de leerkracht helpen.

De kinderen kiezen zelf een plek in het rekenlokaal of ergens anders in de school. Op

sommige plekken staan radio/cd-spelers, met dubbele koptelefoons. Alle kinderen hebben
een eigen la in een kast. Daarin bewaren ze ook verschillende dingen die ze voor het
rekenen gebruiken, zoals een liniaal met ingebouwde calculator.

Als een leerling een aantal kaarten heeft gemaakt is er een toets. Die kopiëren de kinderen
zelf, waarna ze die in een rustig hoekje maken en ingevuld inleveren bij de leerkracht. Die
leerlingen krijgen de toets terug, maar deze wordt niet nabesproken. Soms moeten de

kinderen wel weer wat dingen herhalen of staat er in het contract: ‘extra aandacht voor... ‘.
Activiteiten van docenten

De leerkracht staat dagelijks een gedeelte van de dag in het rekenatelier en vindt het een

groot voordeel dat hij fulltime werkt, omdat ze daardoor de kinderen goed kent en sneller
kan inspelen op hun problemen.

De leerkracht heeft een plannende, controlerende en begeleidende taak. Voor de zelfstandig
werkende kinderen is de leerkracht hoofdzakelijk coach (‘gids’). Om de voortgang van de

leerlingen bij te houden voert de leerkracht regelmatig portfoliogesprekken met hen. Ook

houdt de leerkracht in Fronter (ELO) een logboek bij, waarin hij vorderingen/gebeurtenissen
rondom het kind zet. De ouders kunnen daarop inloggen.

Omdat elk kind op zijn eigen niveau werkt, moet de leerkracht goed zijn best doen om te
zorgen dat er geen gaten vallen.

De leerkrachten vinden het heerlijk dat zij niet meer hoeven te zeggen ‘maak allemaal

oefening 1 tot 5 van bladzijde ...’. Jarenlang ging het alleen maar om het uit hebben van het

boek en nu kunnen de leerlingen elke keer een afgerond stuk pakken. Elk kind doet wat het
kan voor het onderwerp dat hij gekozen heeft op zijn niveau. De kinderen zijn door deze
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manier van werken een stuk gemotiveerder. Alle kinderen die geïnterviewd zijn, staan

neutraal of positief tegenover het werken met het leermiddel. Ze vinden het fijn dat ze niet
in groepjes hoeven te werken, dat ze zelf hun snelheid kunnen bepalen en dat ze zelf

kunnen kiezen. Natuurlijk zijn er altijd kinderen die het lastig vinden om te kiezen, maar

die krijgen daarbij hulp. Negatief aspect van werken met de rekenkaarten en het rekenatelier is dat het zo enorm arbeidsintensief is. Binnenkort is na 3 jaar intensieve arbeid het
rekenatelier gereed en zijn de rekenkaarten klaar.

Realisatie

De leerlingen leren plannen en zelfstandig werken, maar natuurlijk doen ze met behulp

van de rekenkaarten en bijbehorende rekenhulpmiddelen ook kennis en vaardigheden op
het gebied van rekenen op.

De kinderen kunnen zelf moeilijk aangeven wat ze geleerd hebben. Het blijkt echter wel dat
ze in andere soorten activiteiten (projecten met meervoudige intelligenties) op een

betekenisvolle manier met getallen, schatten, geld en ruimte bezig zijn. De maquette op
schaal in de gang is hier een voorbeeld van.

Aansluiting op kenmerken van de vernieuwing

Het liefst zou de school voor alle vakken leer- en ontwikkelingslijnen opstellen en daaraan

vervolgens lesmateriaal koppelen. Ze weten nu door hun ervaring met het vak rekenen dat
dit een enorm karwei is. Toch zijn ze van plan dit ook voor andere vakgebieden te gaan

doen. De rekenkaarten kunnen nu al goed worden ingezet bij diverse andere vakgebieden.
Samenvattend komen kenmerken van de vernieuwing in ‘Het Rekenatelier’ op de volgende
manier aan de orde.

• de leerlingen kunnen met behulp van het weekcontract zelf plannen aan welk vak of
welke opdracht ze gaan werken en kunnen hun eigen werk nakijken;

• de leerlingen werken individueel en zelfstandig aan de opgaven;

• bij sommige opgaven kunnen leerlingen de computer gebruiken.

Ondersteuning

De school heeft een rekengroep van drie leerkrachten. Zij zorgen dat alle benodigde

rekenkaarten (kopieën) aanwezig zijn. In het rekenatelier is ook een lio-er aanwezig.
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4.3

Leermiddelen in het voortgezet onderwijs
WebQuest Engels

Dromen en Werkelijk-

Seksualiteit en

Slash 21

Amadeus

UniC

Leergebied/vak

Engels

Kunst & Cultuur

Natuur

Leerjaar

2

1

2

Ontwikkeling

SLO ontwikkelt

Uitgever stelt

Hogeschool maakt

van school

docenten arrangeren

van school

heid

materiaal in opdracht

voortplanting

materiaal beschikbaar; materiaal in opdracht
het materiaal

Afbeelding 15: Overzicht van de case studies in het voortgezet onderwijs

4.3.1 Slash 21: WebQuest Engels
Beschrijving van het leermiddel
Inbedding in het curriculum: Engels op Slash 21

Het onderwijs in moderne vreemde talen vindt op Slash 21 plaats volgens de zogenaamde
onderdompelingsmethode. In leerjaar 1 krijgen leerlingen in een aaneengesloten periode
Engels (gedurende acht weken), Duits (acht weken) en Frans (vier weken). In leerjaar 2

krijgen de leerlingen Frans (gedurende acht weken) en Engels en Duits (beide vier weken).

In deze periode hebben de leerlingen vier dagdelen per week beschikbaar voor de vreemde
taal die aan de orde is. Voor het onderwijs in moderne vreemde talen maakt Slash 21

gebruik van WebQuests, die ontwikkeld zijn door SLO. In dit deelonderzoek richten we ons
op het gebruik van WebQuests bij het vak Engels.

Naast de WebQuests is er voor het onderwijs in Engels een native speaker beschikbaar.

Leerlingen moeten een aantal keren per jaar een gesprek met de native speaker voeren om
op die manier hun spreekvaardigheid te verbeteren. In de periode dat de leerlingen geen

Engels krijgen is er een wekelijks instructiemoment van een half uur, waarin de leerlingen
de taal bijhouden. Dit instructiemoment is vooral gericht op grammatica.
WebQuests Engels in leerjaar 2

In leerjaar 2 werken de leerlingen gedurende een periode van vier weken aan één WebQuest
per week. Elke WebQuest heeft een eigen thema en wordt afgesloten met een eindopdracht.
De eindopdracht kan variëren, bijvoorbeeld het schrijven van een brief, het geven van een
presentatie of het houden van een interview. Naast de WebQuests heeft de docent een
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reader gemaakt. Die bevat een planning voor de vier weken, een overzicht van de kerndoelen
die behaald worden door het uitvoeren van de WebQuests, een overzicht van wat er per

WebQuest geleerd wordt en een nabespreking. De leerlingen kunnen de antwoorden op

vragen en oefeningen uit de WebQuest opschrijven in de reader. De docent heeft daarin - als
extra hulpmiddel voor spreekvaardigheid - veel gebruikte zinnen opgenomen.
In het kader van dit deelonderzoek is de WebQuest ‘Care’ bestudeerd.

De WebQuest ‘Care’ nader bekeken

De WebQuest begint met een korte introductie op het onderwerp ‘Care’. Er wordt uitgelegd
dat ‘Care’ een heel breed en open onderwerp is.

Onder ‘Task’ wordt uitgelegd wat het uiteindelijke product zal zijn van de WebQuest:een
presentatie in de present perfect.

Onder ‘Process’ staan 16 verschillende stappen die de leerlingen moeten doorlopen, om tot

de eindpresentatie te komen. Deze bestaan uit verschillende oefeningen en opdrachten die
de leerlingen moeten doen.
Bijvoorbeeld:

• Brainstorm about what you think of when you hear the word ‘care’.

• Before exploring the subjects click on the links to practice the present perfect. Also, do the
exercises. You have to use the present perfect in your presentation.

Onder ‘Resources’ zijn links opgenomen naar onderwerpen die betrekking hebben op ‘Care’.
Ook zijn er links opgenomen naar een digitaal woordenboek, het alfabet en een zoek-

machine. Onder het kopje ‘Evaluation’ staat beschreven waarop de leerling beoordeeld zal
worden.

Tot slot staat onder ‘Flashback’ beschreven wat de leerling geleerd zou moeten hebben door
het werken met de WebQuest.

In de reader zijn alleen die stappen opgenomen waarbij een antwoord moet worden
opgeschreven.

Afbeelding 16: Leerlingen werken aan de WebQuest ‘Care’
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Gebruik van het leermiddel in de praktijk
Alle leerlingen (ongeveer 25) zijn in tweetallen bezig met de eindopdracht van de
WebQuest. De eindopdracht bestaat uit het houden van een presentatie in het Engels over
een onderwerp dat betrekking heeft op ‘Care’.
Leerlingen gaan verschillend te werk. Sommige leerlingen maken een PowerPoint
presentatie eerst in het Nederlands en vertalen die dan naar het Engels. Anderen maken
de presentatie gelijk in het Engels. Op het Internet wordt naar informatie gezocht over
het onderwerp dat door de verschillende duo’s is gekozen. Voorbeelden van onderwerpen
zijn: Fast food, hondenverzorging, beveiliging van je computer, het opvoeden van kinderen
en het onderhouden van je motor. Leerlingen bedenken eerst een hoofdvraag en deelvragen, om deze later te beantwoorden. De presentaties worden aantrekkelijk gemaakt met
afbeeldingen die ook op het Internet worden gevonden. Sommige leerlingen zijn bezig de
tekst te schrijven die bij elke dia uit de presentatie hoort, zodat ze weten wat ze bij elke
dia moeten vertellen. Woorden die leerlingen niet kennen worden voornamelijk opgezocht
in een woordenboek. Sommige leerlingen maken ook gebruik van vertaalprogramma’s
als Babel Fish, ze weten echter wel dat dit vaak geen goede vertaling oplevert. Een aantal
duo’s vraagt aan de docent Engels of deze feedback wil geven op de gemaakte presentatie.

Activiteiten van leerlingen

Leerlingen kunnen de WebQuest in hun eigen tempo doorwerken en plannen wanneer ze
welke stap doen. De WebQuests zijn nog vrij sturend, maar leerlingen hebben zelf de

verantwoordelijkheid om ook daadwerkelijk alle stappen uit te voeren. Als leerlingen
denken een opdracht bij een bepaalde stap al te kunnen, mogen ze die overslaan. De

verantwoordelijkheid voor het afleveren van een goed eindproduct ligt bij de leerlingen zelf.
De leerlingen kunnen zelf invulling aan het leermiddel geven, doordat ze zelf een onderwerp mogen kiezen waarover de presentatie zal gaan. Eis is wel dat dit onderwerp een
relatie heeft met het onderwerp van de WebQuest: ‘Care’.

Uit het interview met een groepje leerlingen blijkt dat ze tevreden zijn over de WebQuests

voor Engels, in tegenstelling tot het werken met WebQuests voor Frans en Duits. Een van de
leerlingen geeft als verklaring dat ze voor Engels al een basis hebben gelegd op de basis-

school. Daar hebben de meeste leerlingen al twee jaar Engels gehad. Frans en Duits zijn heel
nieuwe talen, waarbij ze de basis ook via WebQuests moeten leren. Over het algemeen lukt
het ze om de WebQuest op tijd af te ronden. Sommige leerlingen geven aan soms stappen

in de WebQuests over te slaan als ze in tijdnood komen. Andere leerlingen volgen meestal
wel de stappen, omdat deze tips geven die gebruikt kunnen worden bij de eindopdracht.
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Daardoor wordt het makkelijker de eindopdracht goed uit te voeren. Het draait uiteindelijk
om de eindopdracht, want die wordt beoordeeld.

De leerlingen vinden het fijn om samen te werken. Als ze iets niet weten vragen ze het eerst
aan degene met wie ze samenwerken. Als die het ook niet weet vragen ze het aan een

ander duo. Komen ze er dan nog niet uit, dan stappen ze op de docent af, die hen dan helpt
het antwoord te vinden. Per opdracht mogen ze één keer tussendoor om feedback vragen.

De docent bekijkt dan samen met de leerling de fouten. Volgens de leerlingen onthouden ze
dan beter hoe het wel moet.
Activiteiten van de docent

De belangrijkste activiteiten van de docent zijn het begeleiden van de leerlingen in hun

voortgang en het beantwoorden van vragen. Ook beoordeelt de docent het eindproduct, het
enige wat wordt beoordeeld. Voor het beoordelen is een beoordelingsschema beschikbaar.
Hierbij wordt ook rekening gehouden met het niveau van de leerlingen.

Docenten zien de WebQuest als een aantrekkelijk leermiddel voor de leerlingen. Die gaan
veel gemotiveerder aan de slag dan wanneer zij met een gewone methode werken. Dit

komt waarschijnlijk doordat er afwisseling zit in de opdrachten en de leerlingen inzien

waarom ze bepaalde dingen moeten leren. Leerlingen komen nu ook met gerichtere vragen
bij de docent. Een nadeel is dat de WebQuest is ontworpen voor een zeer heterogene groep.
Hierdoor zijn de webbased opdrachten voor vmbo-leerlingen veel te moeilijk en zijn de
grammatica en het idioom voor havo/vwo-leerlingen te gemakkelijk.

Door de organisatie van het onderwijs zijn docenten in de periode waarin Engels aan bod
komt heel druk en hebben ze nauwelijks tijd voor andere taken, zoals het coachen van
leerlingen.

Realisatie van leerdoelen

Volgens de docent ontwikkelen de leerlingen door de WebQuests hun kennis van de Engelse
taal. WebQuests stimuleren met name de lees- en spreekvaardigheid. Leerlingen die

overstappen naar het traditionele onderwijs blijken een achterstand te hebben wat betreft

grammatica, maar een voorsprong op het gebied van spreek- en leesvaardigheid. Daarnaast
leren de leerlingen ook hoe ze goed kunnen samenwerken, doordat WebQuests vaak in
duo´s of groepjes worden doorlopen.

Aansluiting bij de kenmerken van de vernieuwing

Een belangrijk kenmerk van Slash 21 is volgens de schoolinterne beslisser, dat leerlingen

ontdekkend leren. Dit komt ook gedeeltelijk in de WebQuests naar voren: leerlingen worden
ondergedompeld in een taal en maken zo kennis met bepaalde constructies van die taal. De

WebQuests zijn misschien nog iets te sturend, maar in het algemeen is er een goede balans
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tussen sturing en vrijheid. Volgens de docent bieden WebQuests de leerlingen de mogelijkheid om naast Engels ook andere vaardigheden te ontwikkelen, zoals samenwerken en

plannen. De leerlingen geven aan dat je op Slash 21 veel meer vrijheid hebt en socialer bezig
bent. Bij de WebQuests moeten zij zelf plannen wanneer ze bepaalde dingen doen, maar op
een bepaalde manier dwingen de docenten ze wel om echt aan het werk te gaan. Uiteindelijk worden ze beoordeeld. Wie een opdracht dan niet af heeft, krijgt een onvoldoende.

Leerlingen zijn socialer bezig, omdat ze de mogelijkheid hebben om elkaar te helpen en
samen te werken.

Slash 21 houdt op te bestaan. Het is op het moment van het interview niet duidelijk in

hoeverre WebQuests voor het vreemde talenonderwijs ook in de nieuwe setting zullen

worden gebruikt. Met name de geringe aandacht voor grammatica is een mogelijk struikelblok.

Samenvattend komen kenmerken van de vernieuwing in de WebQuests op de volgende
manier aan de orde.

• leerlingen worden aangemoedigd kritisch te zijn op de kwaliteit van hun product. Naar

aanleiding van behaalde resultaten moeten leerlingen terugkijken op hun leerprestaties
en aangeven waarom dingen fout zijn;

• leerlingen moeten zelf plannen en zijn zelf verantwoordelijk voor het tot stand komen en
voor de kwaliteit van hun eindproduct;

• in de WebQuests komen onderwerpen aan bod die leerlingen aanspreken;

• leerlingen worden aangemoedigd samen te werken en elkaar te helpen bij het maken van
de WebQuest;

• het curriculummateriaal wordt via ICT aangeboden, daarnaast maken de leerlingen

opdrachten (producten) met behulp van ICT (Word of PowerPoint) en maken zij gebruik
van het WWW voor het opzoeken van informatie;

• de eindproducten worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsschema. De
leerlingen moeten op hun resultaten reflecteren.

Ondersteuning

De docent is dit jaar voor het eerst betrokken bij Slash. Voordat hij zelf met de WebQuests
Engels aan de slag moest, kon hij zien hoe collega’s ze bij Frans en Duits gebruikten. Hij is

één dagdeel per week uitgeroosterd om dingen voor te bereiden en ontwikkel- en nakijkwerk te doen.

De docent was al gewend om met computers te werken. Hierbij is technische ondersteu-

ning aanwezig. Leerlingen zelf hebben weinig ondersteuning nodig wat betreft het gebruik
van computers.
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4.3.2 Amadeus: Dromen en werkelijkheid
Beschrijving van het leermiddel
Inbedding in het curriculum

In het kader van het leergebied Cultuur en Maatschappij is een lessenserie samengesteld
door de groep docenten van de vakken Tekenen, Handvaardigheid, Drama en Levens

beschouwing. Het thema voor de reeks is Droom en Werkelijkheid, hij is bedoeld voor het
eerste leerjaar. Er wordt 6 weken lang 6 uur per week gewerkt aan een thema, verdeeld

over de verschillende kunst- en cultuurvakken. In het kader van de lessenserie Droom en
Werkelijkheid werken leerlingen individueel of in groepjes aan een opdracht, die wordt
aangeboden via de digitale leeromgeving Moodle.

De leermiddelen worden gemaakt met behulp van de kerndoelen en de kernbegrippen van

methodes. Het zou goed zijn als methodes ‘uitgekleed’ konden worden, zodat alleen de rode
draad zicht- en bruikbaar was. Volgens de docent is bij het thema Droom en Werkelijkheid

de relatie met de kerndoelen niet geheel duidelijk, dit zou verder moeten worden uitgewerkt.
Ontwikkeling van curriculummateriaal

Kenmerkend voor het leermiddel is een samenhangende context, gerealiseerd door

modules en thema’s. Amadeus maakt zelf geen methodes, daar is geen expertise en tijd
voor. Wel maken leraren gedurende het jaar de materialen voor de volgende periode,

waarvoor ze speciaal tijd krijgen. Ze kunnen daarbij gebruik maken van eigen materiaal en
materialen van uitgever EPN. Die heeft al het materiaal in boekvorm en als PDF’s beschikbaar gesteld, beide worden gebruikt. De PDF’s kunnen door speciale software bewerkbaar
worden gemaakt.
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Gebruik in de praktijk
In totaal zijn er 25 leerlingen in de les. Een aantal leerlingen is bezig met het maken van
een kijkdoos (droomwereldje in een doos), anderen maken een schimmenspel. Een aantal
leerlingen bediscussieert hoe ze groepjes gaan vormen. Er wordt een manier bedacht om
dit eerlijk te doen, zo worden er onder andere lootjes getrokken.
De leerlingen die voor de kijkdoos hebben gekozen bedenken wat voor kijkdoos ze willen
maken. Vervolgens worden de voorwerpen voor in de kijkdoos in elkaar geknutseld. De
leerlingen die met het schimmenspel aan de slag gaan bedenken eerst een verhaal. Om
beurten gaan groepjes leerlingen die met het schimmenspel bezig zijn een dvd bekijken,
waarop verschillende schimmenspellen voorkomen.
De figuren die voor het verhaal nodig zijn worden in het schetsboek geschetst. Elke leerling heeft een dik schetsboek, dat gedurende de onderbouw gebruikt kan worden. Nadat
de figuren geschetst zijn, worden ze op karton getekend. De leerlingen krijgen een korte
instructie van de docent. De figuren moeten aan de rand van het karton worden getekend,
zodat er niet te veel karton verloren gaat. Ook krijgen ze instructie hoe ze de figuren moeten uitsnijden.
De leerlingen zijn met alle opdrachten in principe zelfstandig bezig. Af en toe vraagt de
docent wel waar de leerlingen mee bezig zijn. Ook bespreekt de docent de schetsboeken
van de leerlingen.

Afbeelding 17 : De leerlingen van Amadeus werken in hun schetsboek
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Activiteiten van leerlingen

Het leermiddel is behoorlijk sturend, via de ELO wordt duidelijk aangegeven wat de

leerlingen moeten doen. Bij de verdiepingsopdrachten mogen zij kiezen welke opdracht ze
willen uitvoeren. Ze mogen ook kiezen of ze alleen of in een groepje willen werken. Indien
nodig worden de leerlingen geïnstrueerd door de docent. De instructie richt zich op het
omgaan met bepaalde technieken. De leerlingen bedenken eerst wat ze willen maken,
vervolgens verdelen ze de taken en gaan ze aan de slag. De leerlingen die een kijkdoos

maken leren onder andere hoe je voorwerpen de juiste grootte moet geven en hoe je ze in
de kijkdoos moet plaatsen. De leerlingen die een schimmenspel maken leren hoe zoiets
werkt en hoe je figuren hiervoor moet vormgeven.

Uit het interview met de leerlingen blijkt dat zij enthousiast zijn over de opdracht. Ze

vinden het leuk dat ze zelf een opdracht kunnen kiezen en dat ze binnen de opdracht ook
zelf kunnen bedenken hoe ze deze vormgeven. Ze vinden het leuk om samen te werken,
omdat dat gezellig is, maar ook omdat je samen op betere ideeën komt.
Activiteiten van de docent

De docent is begeleider. Hij moet de leerling oplossingsgericht begeleiden door het stellen
van goede vragen. Het grotendeels zelfsturende materiaal en de opdrachten worden

aangeboden via de ELO, waardoor dat een belangrijke rol speelt. Er is beperkte ruimte voor
klassikale instructie. Omdat de opdrachten divers zijn is de instructie meestal gericht op

een groepje leerlingen of een individuele leerling. De keuzemogelijkheden die de leerlingen
hebben vereisen beschikbaarheid van goed georganiseerd materiaal. De manier van

werken betekent ook dat docenten leerlingen begeleiden bij gebieden die niet hun specialiteit zijn.

De docent geeft aan dat er nog onvoldoende integratie bestaat tussen de verschillende

deelvakken van het domein Cultuur en Maatschappij. De verschillende vakken zijn nog erg
duidelijk aanwezig en er wordt nog onvoldoende samengewerkt met dit leermiddel, al zijn
er andere leermiddelen waarbij dat al wel lukt. De relatie met kerndoelen is nog niet
duidelijk, dit zal nog onderzocht moeten worden.

Realisatie van leerdoelen

Leerlingen leren vooral zelfstandig werken. Ook is er, in principe, meer ruimte voor

differentiatie en verdieping. De docent geeft aan dat sommige leerlingen de stof op deze
nieuwe manier wel twee keer zo snel doorlopen, doordat die veel beter aansluit op het
eigen niveau.

Positief is dat deze manier van werken een ander, veel zelfstandiger type leerlingen
oplevert. Aandacht zou er echter moeten zijn voor de controle en begeleiding.
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Welke leerlingen lukt het niet om bij te blijven? Waarom, en hoe die te ondersteunen?
Meer flexibiliteit wordt gezien als een voor- en een nadeel.

Aansluiting bij de kenmerken van de vernieuwing

De vernieuwing is gerealiseerd door te focussen op de leerling, waarbij die zich als persoon
ontwikkelt en de ruimte krijgt voor het doen van zelfstandig onderzoek in de leerstijl die

het beste bij hem of haar past. Belangrijk hierbij zijn de leervaardigheden (zoals plannen,
werken, groepswerk) en meer ruimte voor flexibiliteit en individualiteit. Het leermiddel
blijft wel in belangrijke mate aanbodgestuurd, dat geldt voor tweederde van het totale

programma. Een derde van de tijd is bestemd voor projecten en opdrachten die vrijer zijn.
Samenvattend komen kenmerken van de vernieuwing in ‘Dromen en werkelijkheid’ op de
volgende manier aan de orde.

• de leerlingen moeten zelf een invulling geven aan hun opdracht en bedenken hoe ze die
gaan uitvoeren;

• de leerlingen kunnen kiezen of ze willen samenwerken of individueel een opdracht
maken. In het eerste geval moeten ze taken verdelen;

• in dit leermiddel worden met name het leermateriaal en de opdrachten aangeboden via
een ELO, Moodle.

Ondersteuning

Docenten hebben technische ondersteuning nodig bij het plaatsen van leermiddelen in de
ELO. Er wordt gewerkt met docenten die de rol van coördinator van een domein krijgen,
maar zij moeten zelf materialen toevoegen. Dit is voor veel docenten nog moeilijk, het

plaatsen en organiseren van inhoud gebeurt dan ook vaak niet op een consistente manier.

Leraren hebben wel een training gehad bij de start, zoals van de HvA en van KPC. Nu helpen
collega’s elkaar.

Leerlingen hebben soms technische ondersteuning nodig bij het gebruik van de ELO,

bijvoorbeeld bij verlies van hun wachtwoord. Elke leerling heeft een laptop die op school

blijft. In het begin van het eerste jaar krijgen de leerlingen een Moodle-instructie, maar ze

vinden erg snel hun weg. Ook inhoudelijk hebben ze weinig tot geen ondersteuning nodig.
Bij nieuwe onderwerpen is er vaak een instructie door de docent. Bij vragen moeten

leerlingen in de leergroepjes eerst altijd elkaar vragen. Per domein is er een onderwijsassistent die kan helpen.

Leeromgevingen en leermiddelen in innovatieve scholen

91

4.3.3 UniC: Seksualiteit en voortplanting
Beschrijving van het leermiddel
Inbedding in het curriculum

Het thema Seksualiteit en Voortplanting valt binnen het leergebied Natuur en dekt de

doelen die behaald moeten worden op dit gebied. Het thema is vakoverstijgend, met een

nadruk op biologie, en wordt in leerjaar 2 behandeld. De leerlingen zijn er drie weken mee

bezig, gedurende vijf dagdelen per week. Het thema wordt aangeboden via de elektronische
leeromgeving, waarover UniC beschikt. Veel informatie kunnen de leerlingen ook zelf via

het Internet vinden. Daarnaast worden ook andere bronnen van informatie ingezet, zoals

personen, film en brochures. De bedoeling is dat het thema zoveel mogelijk aansluit bij de

belevingswereld van de leerlingen. Het lesmateriaal is in eerste instantie ontwikkeld door

auteurs van de Hogeschool Utrecht. Docenten passen dit lesmateriaal zelf aan en zetten dit
ook in de ELO. Evenals bij de andere thema’s die voor Unic zijn ontworpen is getracht het
lesmateriaal zo zelfsturend mogelijk te maken.

De ELO staat centraal in het proces. Die heeft een aansturende functie (het lesmateriaal),
een monitoring functie (bewaking voortgang) en een communicatieve functie (mail/

communicatie ouders et cetera). Alles wat de leerlingen maken en beoordeeld krijgen wordt
bewaard in de ELO, en is door docenten, ouders en leerlingen op te vragen.
Seksualiteit en voortplanting nader bekeken

In drie delen kan de leerling informatie vinden: de lesstof, achtergrondinformatie en de

opdrachten. Het thema begint met een overzicht van de activiteiten, de eindproducten die
van de leerlingen worden verwacht en de onderdelen die worden beoordeeld.

De eerste opdracht die de leerlingen krijgen, bestaat uit het maken van een planning voor
de komende drie weken waarin aan het thema gewerkt wordt. Hiervoor inventariseren

leerlingen eerst wat ze zelf al weten over het onderwerp en wat ze kunnen bijdragen aan de
uitvoering van de eindopdracht.

Door het uitvoeren van negen taken verzamelen de leerlingen informatie voor het eind-

product. Deze taken bestaan uit verschillende opdrachten. Sommige daarvan worden met

de hele maatjescirkel van 4 à 5 leerlingen gemaakt, andere alleen of in kleinere groepjes. Bij
sommige opdrachten ligt de werkvorm al vast, bij andere mogen de leerlingen zelf kiezen.
Voorbeelden van onderwerpen van taken zijn:
• vruchtbaarheid;

• voortplanting bij mensen;
• nature en nurture.
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Er zijn links opgenomen naar bepaalde bronnen, zodat leerlingen vaardigheden als

aantekeningen maken kunnen oefenen. Tijdens het thema wordt er gewerkt aan een

opdracht voor Nederlands: het schrijven van een column over een onderwerp dat met

seksualiteit te maken heeft. Ook de opdrachten bij kunst zijn gekoppeld aan dit thema.

Voor de leerlingen is een beoordelingsformulier aanwezig. Dit wordt gebruikt om tijdens de
generale elkaars presentaties te beoordelen. Tijdens het thema worden ook drie workshops
gehouden, waarover de leerlingen een toets moeten maken. Het thema wordt afgesloten

met een presentatie aan de ouders. Hierbij wordt een voorlichtingspakket gepresenteerd,
dat door de leerlingen is samengesteld. Een ander eindproduct is een werkstuk over de

laatste drie taken. De opdrachten uit het thema worden beoordeeld met ‘voldoende’, ‘goed’

of ‘uitstekend’. Een opdracht kan ook afgekeurd worden, na verbetering kan die dan alsnog

met een voldoende of goed beoordeeld worden. Voor de eindopdracht is van tevoren bekend
waarop deze beoordeeld zal worden.
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Gebruik in de praktijk
De docenten komen een kwartier voordat het middagdeel begint bij elkaar om te bespreken wat er ’s middags gedaan zal worden. De inhoudelijke expert bij het thema heeft de
leiding tijdens dit gesprek. Er wordt voornamelijk besproken wat er tijdens de start van
het thema gedaan zal worden.
Vervolgens begint het middagdeel. Docenten starten in tweetallen met een groep van
ongeveer 20 leerlingen. Vervolgens wordt er begonnen met een ‘spel’. Het is een korte
vragenlijst ‘Als ik twee jongens zie....’ die leerlingen individueel moeten invullen. De vragen
gaan over hetero- en homoseksualiteit. Vervolgens worden de antwoorden in de groep
besproken. Leerlingen reageren hierbij op elkaar en vullen elkaar aan. Het gesprek wordt
geleid door één van de twee docenten.
Na de start gaan de leerlingen naar boven, naar de ruimte waar hun stamgroep zit. De
leerlingen zoeken vrij snel hun plaats op en gaan dan ook snel aan de slag. De leerlingen
zitten verdeeld over vier ruimtes, drie kleinere en één grote. Elke maatjescirkel (mc) heeft
zijn eigen tafel, sommige mc’s hebben hun tafel gezellig gemaakt met bijvoorbeeld lampjes.
In de grote ruimte liggen folders over seksualiteit en voortplanting, ook liggen er methodes van biologie en verzorging, die als naslagwerk gebruikt kunnen worden. In deze ruimte
hangt ook de globale planning van het thema. In alle ruimtes hangen posters die betrekking hebben op het onderwerp.
Leerlingen zijn met verschillende opdrachten bezig en geven hun eigen invulling aan de
opdrachten. Sommige leerlingen maken bijvoorbeeld een collage van de groei van een
baby tijdens de zwangerschap, andere leerlingen beschrijven dit in een verslag. Leerlingen
proberen eerst zelf een antwoord te vinden op vragen die ze hebben. Als leerlingen er zelf
niet uitkomen, vragen ze het aan één van de begeleiders die rondlopen in de ruimte. Deze
probeert dan door het stellen van de vragen de leerlingen de juiste richting op te sturen.
De expert van het thema komt in alle ruimtes, de andere drie begeleiders hebben de ruimtes verdeeld. Aan het eind van de middag wordt er weer in de startgroepen afgesloten.
Hier wordt kort besproken hoe het die middag is gegaan.
De vier begeleider die dit middagdeel op de groep hebben gestaan bespreken na de afsluiting hoe het gegaan is. Alle begeleiders zijn over het algemeen enthousiast. Ze vinden dat
de leerlingen goed aan de gang gaan met het thema.
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Activiteiten van leerlingen

Leerlingen moeten in hun maatjescirkel een eigen planning maken, zodat ze het thema

binnen de beschikbare tijd kunnen afronden. De docent moet de planning goedkeuren. In
principe kunnen de leerlingen zelfstandig met het leermiddel aan de slag, het leerproces
wordt dan ook gedeeltelijk door het leermiddel gestuurd. Wel hebben de leerlingen bij

sommige taken de keuze uit verschillende opdrachten. Na elke opdracht wordt die geëvalueerd. Zo vullen leerlingen voor elkaar een tips & tops formulier in. Hierin geven de ze bij

elkaar aan wat ze goed vinden gaan en wat er nog verbeterd kan worden. Dit bespreken de
ze vervolgens samen. De leerlingen gebruiken bij het werken aan de opdrachten verschil-

lende bronnen. Veel antwoorden op vragen vinden ze via het Internet. Als leerlingen er niet
uitkomen, kunnen ze het aan een docent vragen. Naast het Internet raadplegen ze ook
andere bronnen. Zo wordt er een interview gehouden met een jonge moeder en met
een dokter.

De leerlingen vinden het leuk om met het thema Seksualiteit en Voortplanting te werken.
Ze vinden het een interessant onderwerp. Wel geven ze aan dat ze weinig tijd hebben om
alles af te ronden. In dit thema zit ook wel een aantal ingewikkelde opdrachten, zoals het
weergeven van de menstruatiecyclus en uitleggen hoe verschillende hormonen de ge-

slachtsorganen beïnvloeden. Sommige leerlingen vinden het ook erg fijn dat ze zelf hun tijd
kunnen inplannen. Ze kunnen er niet goed tegen als de docent elke keer aangeeft wat er
gedaan moet worden.

Activiteiten van docenten

Bij elk thema zijn meerdere docenten beschikbaar. Eén van hen is expert, de overige zijn

begeleiders. De expert die tijdens het thema de groep begeleidt, bereidt het dagdeel voor en

bespreekt voorafgaand daaraan met de andere begeleiders wat er gaat gebeuren en waarop
gelet moeten worden. Tijdens het dagdeel beantwoorden zowel de expert als andere

begeleiders de vragen van leerlingen. Communicatie tussen de docenten en de leerlingen
kan ook via e-mail gebeuren. Zo heeft de expert een mail met informatie over hormonen
naar de mc’s gestuurd, omdat bleek dat leerlingen niet zelf de juiste informatie konden

vinden. Ook heeft de expert gezorgd voor extra achtergrondinformatie over de menstruatiecyclus. Daarnaast houden de begeleiders de voortgang van de leerlingen in de gaten, zodat
ze niet te ver achter op het schema komen te liggen.

Na afloop van het dagdeel bespreken de begeleiders hoe het is verlopen. Daarbij wordt

vooral de communicatie met leerlingen en docenten onderling en de organisatie besproken.
De expert beoordeelt de opdrachten aan de hand van vooraf opgestelde criteria, die
leerlingen kunnen opvragen in het thema.
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Volgens de docenten is een groot voordeel van het op deze manier aanbieden van leerstof
het feit dat het heel dynamisch is. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn in de maatschappij of de groep leerlingen vraagt om een andere benadering, dan kan een thema

gemakkelijk worden aangepast. Ook is de voortgang van leerlingen goed te volgen. Het

werken met het thema is voor hen erg motiverend. Het lesmateriaal voldoet aan alle eerder
genoemde aspecten. Verder vraagt het van de leerlingen veel meer dan domweg opgaven
maken in een werkboek, wat het weer erg uitdagend maakt. Ook erg belangrijk is het feit

dat leerlingen veel moeten onderzoeken en uitwerken buiten het schoolgebouw. Dit zet het
onderwijs midden in de maatschappij neer. Een negatief aspect is dat er soms problemen
zijn met de ICT.

Realisatie

Het thema spreekt de leerlingen erg aan. Het lesmateriaal en de opgaven bieden voldoende
uitdaging. Door de manier van werken op UniC, ook binnen dit thema, leren de leerlingen
zelfstandig werken, samenwerken, omgaan met fouten van zichzelf en anderen, kennis
vanuit meerdere bronnen vergaren en alle kennis die zij nodig hebben om een havo- of
vwo-diploma te behalen.

Aansluiting op kenmerken van de vernieuwing

Op UniC staat de leerling centraal; de school wil de leerlingen helpen bij de eigen ontwikkeling en ontplooiing. Elke leerling kan op UniC zijn wie hij of zij is en worden wat hij of zij

wil. De leerling leert gebruik te maken van eigen talenten en interesses, het vergroten van
de persoonlijke vaardigheden en studievaardigheden. Samenwerkend leren vormt hierbij
de rode draad. Op UniC worden de leerlingen voortduren uitgedaagd hun grenzen te

verleggen. Een grote nadruk ligt op eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de leerlingen en medewerkers. Werken buiten het schoolgebouw zorgt voor sterkere aansluiting bij
de maatschappij.

Samenvattend komen kenmerken van de vernieuwing in ‘Seksualiteit en Voortplanting’ op
de volgende manier aan de orde.

• leerlingen moeten plannen en ze reflecteren op hun werk;

• leerlingen uit het tweede leerjaar vormen een stamgroep van ongeveer tachtig leerlingen.
Deze is opgedeeld in maatjescirkels van 4 à 5 leerlingen. Deze maatjescirkels veranderen
een paar keer van jaar van samenstelling. Leerlingen werken met hun maatjescirkel

zelfstandig aan een thema en hebben de ruimte om zelf hun tijd in te delen en keuzes te
maken uit verschillende onderdelen;

• leerlingen zitten in een andere samenstelling bij elkaar dan in traditionele scholen;

• leerlingen zijn in hun maatjescirkels verantwoordelijk voor de eindproducten die moeten
worden gemaakt;
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• het thema Seksualiteit en Voortplanting wordt aangeboden via de elektronische

leer-omgeving. Veel informatie kunnen de leerlingen ook zelf via het Internet vinden.

Daarnaast worden ook andere bronnen van informatie, zoals personen, film en brochures
ingezet. Er wordt beoogd het thema zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen;

• het thema wordt niet alleen beoordeeld door middel van een toets, maar ook op basis van

de presentatie van een voorlichtingspakket, de inhoud van dit pakket en een werkstuk. Dit
werkstuk kan gezien worden als een samenvatting van een bepaald gedeelte van het

thema. Op deze manier kunnen leerlingen op verschillende manieren laten zien dat ze de
stof beheersen.

Ondersteuning

Vanuit het ROC beheert een aantal stagiairs de ICT-toepassingen en hardware. Daarnaast
komt er ook ondersteuning vanuit Eljakim, het bedrijf dat de ELO maakt en beheert. De

ondersteuning vanuit de stagiaires is heel basaal en blijft vanuit een kantoor binnen UniC

beperkt tot het bijhouden van storingen, laptops uitlenen en als vraagbaak dienen voor de

leerlingen en docenten. Eljakim ontwikkelt de ELO verder en verhelpt via een helpdesk vaak
storingen.

Ook van inhoudelijke ondersteuning wordt gebruik gemaakt binnen de thema’s. Zo worden
er soms externe experts ingeschakeld. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld artsen
en mensen uit het bedrijfsleven die een presentatie geven. Leerlingen hebben weinig

technische ondersteuning nodig. Maar als er problemen zijn kan ook hier de hulp van de
ICT stagiairs worden ingeschakeld.

Ook is een docent verantwoordelijk voor de inrichting van de ELO, die bij problemen kan
worden ingeschakeld.

Begeleiders en de expert die op de groep staan bieden inhoudelijke ondersteuning. Soms
ervaren meerdere leerlingen hetzelfde probleem. Een voorbeeld hiervan in het thema

Seksualiteit en Voortplanting is de opdracht over de menstruatiecyclus. Leerlingen vonden
het moeilijk de juiste informatie te vinden. Om dit probleem op te lossen is er extra

achtergrondinformatie opgenomen in de ELO, zodat de leerlingen in elk geval over de juiste
informatie kunnen beschikken. Deze informatie is ook gelijk opgenomen in de toetsstof.

4.4

Conclusies

De zes case studies geven een gevarieerd beeld van de leermiddelen en leeromgevingen die
worden gebruikt en van de wijze waarop deze leermiddelen tot stand zijn gekomen.

Deze paragraaf geeft een samenvatting van (het gebruik van) het leermiddel en de leer-

omgeving vanuit de kenmerken van de vernieuwing, de effecten op het leren van leerlingen en de rol van de docent als ontwerper van leermiddelen en leeromgevingen.

Leeromgevingen en leermiddelen in innovatieve scholen

97

Zelfstandig leren

In alle case studies worden de leerlingen geacht om zelfstandig aan de opdrachten te

werken. Vaak is het aangeboden lesmateriaal daarbij min of meer sturend, omdat daarin de
opdrachten die leerlingen moeten uitvoeren vastliggen (Techniekprestatie, Rekenatelier,
WebQuest, Dromen en Werkelijkheid, Seksualiteit en Voortplanting). Alleen het

Lavendelbos is zo flexibel opgezet dat gedurende het project extra opdrachten kunnen

worden ontwikkeld. De leerlingen kunnen soms kiezen uit opdrachten die hen aanspreken
(Techniekprestatie, Dromen en Werkelijkheid) of hoe ze een opdracht uitvoeren (Seksualiteit en Voortplanting, WebQuest). In het Lavendelbos voeren leerlingen verschillende
opdrachten uit, maar werken zij gezamenlijk aan een doel.

Als leerlingen iets niet begrijpen moeten zij eerst zelf proberen het antwoord te vinden

door andere bronnen te raadplegen of door hun medeleerlingen te vragen. Mocht dat niet
lukken dan is de docent beschikbaar.
Leren als sociale activiteit

In het algemeen wordt in de case studies waarde gehecht aan het leren samenwerken. In de
meeste case studies werken de leerlingen daarom samen aan een project (Seksualiteit en

Voortplanting, Lavendelbos, Techniekprestatie, WebQuest). De groepsgrootte varieert van 2
tot5 leerlingen. Binnen het geheel van een groter project zijn in sommige gevallen ook

individuele taken gedefinieerd. In twee van de zes case studies zitten individuele opdrachten (Rekenatelier) of kunnen leerlingen kiezen een opdracht individueel uit te voeren
(Dromen en Werkelijkheid).
Authentieke omgeving

In de meeste case studies wordt geprobeerd om leerlingen te laten werken aan opdrachten

die authentiek zijn of die aansluiten bij hun leefwereld. Leerlingen werken aan een concreet
product dat zij moeten presenteren aan ouders en/of medeleerlingen, zoals een voorlich-

tingspakket (Seksualiteit en Voortplanting) of een technisch apparaat (Techniekprestatie).
In het Lavendelbos zijn de activiteiten gericht op een concreet belang van de leerlingen:
het behoud van hun speelbos.

Zelfregulatie en metacognitie en beoordelingsmethoden

In alle case studies moeten de leerlingen hun werk plannen en worden zij verantwoordelijk
gehouden voor de kwaliteit van hun product. Daarnaast wordt in een aantal case studies
expliciet aan leerlingen gevraagd om te reflecteren op hun eigen leer- en studeerproces,

door middel van een verslag (Techniekprestatie), een gesprek met de docent (Techniekpres-

tatie, Lavendelbos), een voorgestructureerd formulier (Seksualiteit en Voortplanting) of door
terug te kijken op behaalde resultaten tijdens een reflectieweek (WebQuest). Vaak is er een

gesprek met de docent over sterke en zwakke punten. De docent speelt een centrale rol in de
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beoordeling van de kwaliteit van het werk. Er wordt echter niet alleen beoordeeld door

middel van toetsen, maar ook door het beoordelen van het product en het proces. Soms
spelen leerlingen een expliciete rol in de beoordeling.
ICT

In het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van ELO’s om lesmateriaal aan de

leerlingen beschikbaar te stellen. In een enkel geval wordt de ELO (of een digitaal portfolio)
gebruikt om de voortgang van leerlingen te registreren. ICT wordt in alle gevallen gebruikt

om informatie te vinden. Soms wordt ICT gebruikt om te presenteren en in een enkel geval
als hulpmiddel bij het leren (Rekenatelier).
Effecten op leren van leerlingen

In alle leermiddelen/leeromgevingen krijgen leerlingen kennis en vaardigheden die met de
vakinhoud of het leergebied samenhangen. Daarnaast is er expliciet aandacht voor

vakoverstijgende vaardigheden. Vaardigheden die docenten en schoolinterne beslissers
noemen zijn plannen, initiatief nemen, zelfstandig werken, samenwerken, informatie

zoeken en verwerken, debatteren en onderzoeken. Er is soms zorg over de aansluiting van
het leermiddel/de leeromgeving op het vervolgonderwijs.
De docent als ontwerper

In twee van de drie leermiddelen/leeromgevingen in het voortgezet onderwijs krijgt de

docent leermiddelen/leeromgeving aangereikt door een externe ontwikkelaar. Het materiaal is echter wel in nauw overleg met de school ontwikkeld, zodat het aansluit bij de

onderwijsvisie van de school. In één situatie arrangeren de docenten bronnenmateriaal van
de uitgever en creëren zij een leermiddel dat aansluit bij de visie van de school. In het

basisonderwijs zijn in alle drie case studies de docenten actief betrokken bij de ontwikke-

ling van het materiaal. Zij zijn erg tevreden over het resultaat, maar geven wel aan dat dit
een tijdrovende en arbeidsintensieve exercitie is.
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5.

Ontwikkelaars van leermiddelen

5.1

Inleiding

Ontwikkelaars centraal

In dit deelonderzoek staan de ontwikkelaars van nieuwe leermiddelen en -omgevingen

centraal. Zowel binnen scholen, uitgeverijen, instellingen voor onderwijsondersteuning en
onderzoeksinstellingen worden nieuwe leermiddelen en -omgevingen ontwikkeld. Er is

gezocht naar ontwikkelaars die een specifieke vernieuwing in het onderwijs beogen, dan wel
hun leermiddelen zodanig hebben ontworpen dat sprake is van een duidelijke vernieuwing.
Onderzoeksvragen in deze deelstudie

Doel van dit deelonderzoek is inzicht krijgen in het ontwikkelproces van alternatieve

leermiddelen, de overwegingen daarbij, de inhouden en (beoogde) onderwijsleerprocessen,

de wijze van sturing, randvoorwaarden voor gebruik en de ervaringen met de leermiddelen
in de praktijk (voor zover bekend bij de ontwikkelaars).
De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

• wat zien ontwikkelaars als werkelijk nieuwe of vernieuwende leermiddelen en waarom?
• welke nieuwe uitgangspunten (die betrekking hebben op vernieuwend onderwijs) en
veranderingen in inhoud zijn er in vergelijking met traditionele methoden?

• hoe verloopt het onderwijsleerproces bij gebruik van de nieuwe leermiddelen?
• op welke wijze zijn de leermiddelen ontwikkeld?

• hoe worden de leermiddelen tot nu toe gebruikt en gewaardeerd in de praktijk?

De onderzoeksvragen zijn uitgewerkt tot een interviewleidraad. Het overzicht van de
interviewvragen is opgenomen als bijlage, zie www.slo.nl/innovatievescholen.
Selectie van ontwikkelaars en leermiddelen

In deze studie zijn ontwikkelaars van leermiddelen voor primair en voortgezet onderwijs
(onderbouw) bevraagd. Daarbij is voor ‘ontwikkelaar’ de volgende definitie gehanteerd:

ieder die leermiddelen en leeromgevingen ontwikkelt, met het oog op nieuw/vernieuwend
onderwijs en voor een reële gebruikssituatie. Dit kunnen personen van instellingen voor
onderwijsontwikkeling en -begeleiding zijn, uitgeverijen, docenten et cetera.
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Bij de selectie van de ontwikkelaars zijn de volgende criteria gehanteerd:

• een evenwichtige verdeling van ontwikkelaars die leermiddelen en leeromgevingen
ontwikkelen voor basis- dan wel voortgezet onderwijs;

• de ontwikkelaars zijn afkomstig van verschillende instellingen (uitgever, ontwikkelinstituut, school et cetera);

• onderwijsondersteunende instellingen van Nederland (zoals schoolbegeleidingsdiensten,
CPS en SLO) worden vertegenwoordigd;

• de leermiddelen die in het interview worden betrokken variëren in verschijningsvorm, in
wijze waarop ze kunnen worden ingezet in het onderwijs en zijn recent (in 2005 of later)
ontwikkeld of nog in ontwikkeling.

5.2

Voor het voetlicht

De eerste vraag aan elke ontwikkelaar was: welke nieuwe leermiddelen of -omgevingen

ontwikkelt u of heeft u recent ontwikkeld? De definitie van ‘nieuw’ is aan de inschatting

van de ontwikkelaar overgelaten. Wel is gevraagd de keuze te onderbouwen. Dat leverde de
volgende ‘nieuwe leermiddelen’ op.
Leermiddel

Doelgroep*

Vak

Materiaal

1. Het kinder-

PO (OB), MB,

Sociaal-emotionele

Kaartjes met woorden

2. Heel veel kasteel

PO BB, VO

Geschiedenis

CD-rom met beeldverhaal

3. Techniekprestaties

PO (OB), MB,

Techniek

Opdrachten, geformuleerd

4. Geschiedenis met

PO MB, BB

Geschiedenis

Opdrachten met beschre-

5. Teleblik

PO (OB), MB,

Divers

Audiovisueel beeldmate-

6. TalenQuest

VO

Engels

Opdrachten, stappenplan

7. De kunst van het

VO

Kunst

Opdrachten, stappenplan

8. Simquest

VO

Wiskunde

Simulatie

9. Vakoverstijgende

VO

Mens & Maat-

Opdrachten, stappenplan

kwaliteitenspel

behulp van betekenis-

BB

BB, VO

onwikkeling

volle taken

verhaal

opdrachten

BB, VO

schappij/Divers

(kwaliteiten)

en informatie, bouwplaat
door leraar en leerlingen
ven aanpak

riaal

*PO = primair onderwijs, OB = onderbouw, MB = middenbouw, BB = bovenbouw,
VO = voortgezet onderwijs onderbouw
Afbeelding 18: Overzicht van recent ontwikkelde nieuwe leermiddelen en -omgevingen
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In de volgende paragrafen worden de leermiddelen beschreven. Op beknopte wijze wordt
aangegeven voor wie het product is bedoeld, met welk doel, voor welk vakgebied het is
gemaakt en hoe het er globaal uitziet.
Het kinderkwaliteitenspel

Hoewel de titel anders doet vermoeden gaat het hier niet om een spel. Het product is
ontwikkeld voor het basisonderwijs en bestaat uit 69 kaartjes. Elk kaartje bevat een

illustratie en een ‘kwaliteit’ (bijvoorbeeld dromerig, slim, eerlijk). Daarnaast is er een

uitgebreide handleiding. Hierin staan diverse werkvormen en activiteiten, die met deze

kaartjes kunnen worden uitgevoerd. Doel van dit product is leerlingen bewust(er) maken
van hun eigen kwaliteiten en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld.

De kaartjes kunnen zowel op individueel niveau, in kleine groepjes als klassikaal worden
gebruikt. Uitgangspunt voor een activiteit is steeds het woord op een kaartje, waarbij
concrete vragen worden gesteld door de leraar, mentor, interne begeleider of zorgcoördinator.

Heel veel kasteel

De volledige titel is: Heel veel kasteel. Met Hugo en Lisa naar de Middeleeuwen. Het gaat

om een cd-rom, multimediaal en interactief, met een (foto)verhaal, informatie, oefeningen
en opdrachten over kastelen en mensen uit de Middeleeuwen. Daarbij wordt een bouw-

plaat van een kasteel geleverd. Het doel is om leerlingen op een eigentijdse, aansprekende
en interactieve manier kennis te laten maken met het leven in de Middeleeuwen. Het is

bedoeld voor leerlingen van groep 7/8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet
onderwijs (10-13 jaar).
Techniekprestaties

De ‘techniekprestatie’, zie ook hoofdstuk 4, is gemaakt door een leerkracht van een basis-

school. Een prestatie is een open en uitdagende opdracht, waaraan twee tot drie kinderen
samenwerken. Prestaties worden in alle leerjaren ingezet. De techniekprestatie was een
verzoek van leerlingen van de bovenbouw en is ten tijde van het interview net voor de
eerste keer aangeboden in de groepen 7 en 8.

Als leerlingen tijdens het werken aan een prestatie tegen vragen aanlopen, kan dat voor de

leerkracht een reden zijn om een workshop te geven. Bij de techniekprestaties werd door de
kinderen een koppeling gemaakt met een uit te voeren onderzoeksvraag. Een onderzoeks-

vraag is een opdracht, die een onderzoekende houding van de leerling vraagt, bijvoorbeeld
‘hoe bouw je een brug die open en dicht kan?’.
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Geschiedenis met behulp van betekenisvolle taken

Voor geschiedenisonderwijs is een nieuwe aanpak gekozen, waarbij de uitgangspunten van
WebQuests worden gebruikt. Doel is om voor leerlingen op verschillende niveaus aantrekkelijk geschiedenisonderwijs te bieden, waarbij daadwerkelijk inzicht ontstaat in histori-

sche situaties en hun samenhang. Van belang is dat ze bezig gaan met niet-reproducerende
taken. Het werk dat ze doen moet voor hen betekenisvol zijn. Het nieuwe leermiddel biedt

daarvoor overtuigingstaken, ontwerptaken, beoordelingstaken, wetenschappelijke taken, et
cetera. De rol van de leerkracht als begeleider is cruciaal. De bedoeling is dat dit leermiddel
vanaf groep 5 en tot en met groep 8 wordt gebruikt.
Teleblik

Teleblik is een online bronnenbank (www.teleblik.nl) met radio-, televisie- en filmmateriaal
voor het onderwijs. Het gaat om historische en recente bronnen uit de archieven van de
publieke omroepen, zoals Het Klokhuis, Willem Wever, Jeugdjournaal, Schooltv, 8 uur
Journaal, Tegenlicht en Andere Tijden, maar ook de veel oudere Polygoon Journaals.

Leerlingen en docenten kunnen audiovisuele bronnen zoeken, bekijken en gebruiken
voor bijvoorbeeld presentaties. De doelgroep betreft ‘onderwijs’ en is heel breed, van

primair onderwijs, voortgezet onderwijs tot (in een later stadium) beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie.
TalenQuest

Een TalenQuest is een WebQuest plus hetgeen men weet over taalverwerving, hetgeen is

vertaald in een ‘meetlat’ waaraan een TalenQuest moet voldoen om zo genoemd te mogen

worden. De leeromgeving bestaat uit een onderzoeks- en productgerichte opdracht, waarbij

de informatie voor een groot deel afkomstig is uit bronnen op Internet. De TalenQuest heeft
een vast format dat bestaat uit introductie, taak, stappenplan, evaluatie en terugblik. Een

TalenQuest wordt veelal digitaal gepresenteerd, maar kan in principe ook op papier worden
aangeboden. De TalenQuests in dit onderzoek werden voor het voortgezet onderwijs
ontwikkeld.

De kunst van het verhaal

Leerlingen die met ‘De kunst van het verhaal’ werken, doen dit via een website. Deze biedt

een totaalpakket met een story (verhaal) en opdrachten voor vakken rond kunst en cultuur,
planningsinstrumenten, een stappenplan en bronnen. Leerlingen kunnen een toets maken
en deze opslaan in een portfolio. Scholen kunnen het materiaal zelf aanpassen. Via de

website is tevens een handleiding voor docenten beschikbaar. De basis van de website is
statisch, maar de school kan zelf dingen toevoegen en krijgt uiteindelijk een website op

maat, met een door de school gewenste vulling, het eigen schoollogo en een eigen kleurstelling. Deze leeromgeving is bedoeld voor de onderbouw havo/vwo.
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Simquest

Simquest is een auteursysteem waarmee een docent computergebaseerde simulaties kan
ontwikkelen. De bedoeling is om educatieve simulaties te maken, waarmee leerlingen

kunnen ontdekken welk model er onder een simulatie ligt. Leerlingen leren met Simquest

via het principe van onderzoekend leren. Door proefjes (binnen de simulatie op de computer) onderzoeken zij het onderliggende concept. Het doel is om inzicht in het betreffende
domein te krijgen. Er zijn simulaties ontwikkeld voor wis- en natuurkunde, met daarbij
lessuggesties en didactische tips.

Vakoverstijgende opdrachten Mens & Maatschappij

De basis voor dit leermiddel is bestaand materiaal voor het vakgebied Mens & Maatschappij. Het materiaal werd bewerkt zodat er een duidelijkere structuur zou ontstaan, met een

grotere gebruiksvriendelijkheid voor leerling en tutor. Vakoverstijgende opdrachten bieden
modules, met daarin steeds een introductie (wat zijn de leerdoelen), oriëntatiefase, verwerkingsfase (gelieerd aan de eindopdracht, bijvoorbeeld een debat), verdiepingsfase en

evaluatiefase. Na iedere fase is er feedback. Het materiaal is vooral product- en competen-

tiegericht. Het is zowel in digitale vorm te benaderen (via een elektronische leeromgeving)
als op papier. Vakoverstijgende opdrachten zijn gericht op leerjaar 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs.

5.3

Visie en idealen ontwikkelaars

Alle ontwikkelaars gaan uit van een bepaalde visie op leren en specifieke (soms ‘nieuwe’)

uitgangspunten. Er is in het algemeen veel aandacht voor zelfregulatie en metacognitie en

ruimte voor zelfverantwoordelijk leren, leren in een authentieke leeromgeving, leren als een
sociale activiteit en leren met behulp van ICT. Er wordt vaak gestreefd naar meer kwalita-

tieve, op maat van de leerling gesneden en digitale volgsystemen en beoordelingsmethoden,
zoals een digitaal portfolio. Deze opsomming klinkt niet nieuw; de Inspectie van het Onderwijs concludeerde al eerder (2006) dat deze aspecten de actuele vernieuwingen kenmerken,
zie hiervoor ook hoofdstuk 2.
Vaker zelf kiezen

Leermiddelen en -omgevingen moeten voor kinderen uitdagend zijn, interessant en

motiverend. Dat is voor de meeste ontwikkelaars een belangrijk algemeen uitgangspunt.
Maar hoe zorgen zij er dan voor dat die uitdaging er is en dat leerlingen gemotiveerd
worden?

Volgens veel ontwikkelaars is het van belang voor de motivatie dat leerlingen iets te kiezen
hebben. Bijna alle nieuwe leermiddelen en -omgevingen bieden de leerlingen meer

keuzemogelijkheden dan de traditionele methoden. De ontwikkelaars gaan ervan uit dat
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als leerlingen meer zelf mogen kiezen, ze niet alleen gemotiveerder aan het werk gaan,
maar ook meer leren.

Leerlingen mogen vaak zelf kiezen aan welk onderwerp ze werken, wat voor soort opdracht
ze doen en hoe ze die uitwerken. Opdrachten worden zodanig geformuleerd dat leerlingen
zelf invulling kunnen geven aan de uitwerking. Een format dat min of meer volgens een

WebQuest is gemaakt, biedt daartoe veel ruimte. Leerlingen zoeken hierbij zelf bronnen en

inhouden, verwerken deze naar eigen inzicht en kiezen hoe een eindproduct eruit gaat zien.
Ontwikkelaars doen daarbij ook hun best om interesse te wekken bij leerlingen, zodat ze
betrokken zijn bij de leeractiviteiten. Interesse wordt gewekt en gestimuleerd door een

onderwerp, zoals techniek, te introduceren en een hoek met attributen in te richten. Of door
een verhaal te vertellen, waarin kinderen van hun eigen leeftijd de hoofdrol spelen.

De keuzemogelijkheden die leerlingen krijgen, liggen in het verlengde van het veel ge-

noemde uitgangspunt ‘zelfstandig werken en plannen’. Deze beoogde zelfstandigheid kan
een uitdaging zijn voor leerlingen om te laten zien wat ze kunnen. Er wordt niet van alles
‘voorgekookt’, maar ze worden uitgedaagd om zelf een plan te maken en dit te realiseren.
Het lijkt erop dat ontwikkelaars met de nieuwe leermiddelen en -omgevingen leerlingen
vooral willen activeren.

Ontwikkelaars laten bijna altijd kinderen samenwerken. Het zelfstandig werken en

plannen gebeurt vaak in tweetallen of in groepjes. Samenwerken is een aspect dat bijna

ongemerkt wordt meegenomen bij de uitwerking van leermiddelen. Het wordt echter niet
vaak expliciet als uitgangspunt bij het ontwikkelen genoemd.

Voor veel ontwikkelaars is het ideaal als kinderen daadwerkelijk inzicht krijgen in de

materie van de betreffende vakken. Dat inzicht is wat hen betreft niet zozeer gekoppeld aan
het kennen van allerlei feiten, maar meer aan invoelen en ervaren.
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Bij de Techniekprestaties in het basisonderwijs staan kinderen aan de basis van de ontwikkeling. Hun vragen zijn aanleiding om nieuwe leermiddelen in de vorm van prestaties
te ontwikkelen. Een leerkracht van de eigen school heeft techniekprestaties ontwikkeld;
opdrachten rond techniek met daarbij horende hulpmaterialen, zoals werkbladen. De
basis voor deze ontwikkeling ligt in het verlengde van de schoolvisie (waarvan het dan
ook belangrijk is dat die helder en goed uitgewerkt is) en wordt uiteindelijk gevormd door
de interesse van de kinderen en hun eigen leervragen. De leraren stimuleren de interesse
door een onderwerp, zoals techniek, te introduceren en een hoek met attributen in te
richten. Daarna mogen kinderen zelf opdrachten bedenken of kiezen uit het door de leerkracht gemaakte aanbod. Ze mogen in principe ook hun eigen werkzaamheden bepalen
en plannen. Voor de lagere groepen moeten de kinderen hierbij begeleid worden, maar
hoe verder de kinderen komen (groep 7/8), hoe meer ze zelfstandig aan het werk kunnen.

Bron foto’s: http://www.deklaverweide.nl/gallery/albums.php
Informatie uit de (wijde) omgeving

Bij het nadenken over nieuwe leermiddelen en -omgevingen spelen de beschikbaarheid van
grote hoeveelheden (digitale) informatie en de mogelijkheden die ICT biedt in veel gevallen
een rol. Ontwikkelaars willen dit benutten, waarbij ze niet per se vooraf de exacte leerstof
bepalen.

Door het beter benutten van de informatie die op vele plaatsen, in veel vormen en op allerlei
niveaus beschikbaar is kan het onderwijs met deze leermiddelen ook beter recht doen aan

verschillen. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau informatie zoeken en verwerken. In de
visie van de ontwikkelaars is de leraar niet (meer) de belangrijkste bron van informatie. De
omgeving en Internet leveren minstens zoveel informatie aan leerlingen.

Bronnen toegankelijk(er) maken voor onderwijs is een actueel item, dat aansluit bij de trend
om leerlingen meer zelf informatie te laten zoeken. Het besef dat er inmiddels enorme

hoeveelheden beeldmateriaal over de meest uiteenlopende onderwerpen zijn gemaakt,
bracht ontwikkelaars ertoe om Teleblik voor het onderwijs te realiseren. Hun streven is

zoveel mogelijk bruikbare tv- en filmfragmenten aan het onderwijs beschikbaar te stellen.
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Een mogelijk probleem is dat leerlingen te veel informatie krijgen, door de bomen het bos
niet meer zien en minder ter zake doende of onjuiste informatie gebruiken. Dat kan

informatie zijn die bijvoorbeeld historisch gezien niet klopt. De ontwikkelaars van Heel veel
kasteel hebben dat opgelost door een cd-rom te vullen met veel informatie en website-

adressen, die vooraf door een team van deskundigen zijn gescreend. Het materiaal biedt

uiteindelijk veel meer informatie dan een hoofdstuk in een methode en laat de leerling de

vrijheid om een beperkte of grotere hoeveelheid informatie te gebruiken. Indien leerlingen
vrij worden gelaten bij het zoeken van informatie, vraagt dit meestal een intensievere
begeleiding van de docent.
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Bij De kunst van het verhaal staat voorop dat de school zelf invulling moet kunnen geven
aan kunst en cultuur. De kunst van het verhaal is een methode waarin leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met (aangeleverde of zelf gemaakte) verhalen: uitdagende, zoveel
mogelijk realistische opdrachten, opgedeeld in meerdere episoden. Daarin komen de
kunstvakken en andere leergebieden als handenarbeid, audiovisuele vormgeving, dans en
drama, maar ook Nederlands en geschiedenis aan bod. Het is de bedoeling van de ontwikkelaars dat de leeromgeving met meerdere docenten voor verschillende vakken wordt
gebruikt. Juist de breedte is belangrijk. Het gaat om samenhang, daar is het pakket sterk
in. De bedoeling is dat de leerlingen ook volop ervaring opdoen met samenwerken en
leiding geven binnen een kleine groep. Uiteraard vraagt dit afstemming en overeenstemming in een team docenten. In de praktijk blijkt dat docenten het wel veel werk vinden om
een dergelijk project te lanceren.
Elk verhaal is zo opgesteld dat het aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Het laat
hen kennismaken met allerlei vormen van kunst en laat hen de opdracht uitvoeren in een
realistische situatie. Daarbij helpen ‘episoden’ om de activiteiten te plannen. De leerlingen maken een product dat daadwerkelijk ergens voor gebruikt zal worden. Ze werken in
dienst van een opdrachtgever. Het docententeam gebruikt hun dansvoorstelling bijvoorbeeld als promotie. Of het gemeentehuis laat een ontvangstruimte versieren met een
door de leerlingen gemaakte muurschildering.
De ontwikkelaars noemen zowel het realiteitsgehalte als het veel zelf mogen invullen
motiverend. Deze werkwijze (realistisch en zo mogelijk het buitenschoolse erbij betrekken)
is een actuele trend in het onderwijs.
Voorbeeld episodeoverzicht van een story
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Bron illustratie: docentenhandleiding De kunst van het verhaal
(http://www.kunstcultuur.nl/beheer/KUNST_CULTUUR_BINNEN_DEF.pdf)
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5.4

Over de inhoud van nieuwe leermiddelen

Verandert er inhoudelijk iets in het onderwijs als leerlingen met nieuwe leermiddelen aan

de slag gaan? Wordt min of meer dezelfde inhoud aangeboden als in methoden, is het méér

of juist minder? Eén van de bevindingen is dat nieuwe leermiddelen en -omgevingen ‘losse’
inhouden bieden, in inhoud afgeronde eenheden betreffen, zonder (min of meer) verplicht
voortraject of vervolg, óf van zichzelf soms bijna inhoudsloos zijn. Ze bestaan in dit laatste
geval met name uit een opdracht, een raamwerk, een structuur of een procesbeschrijving.

De leerlingen moeten zelf op pad om inhouden te vinden en deze vervolgens te verwerken.
Wat leren de leerlingen?

De vraag wat de leerlingen leren is niet eenduidig te beantwoorden. De onderzochte

leermiddelen zijn daarvoor te divers. In het ene geval leren leerlingen iets over hun eigen

persoonlijkheid, gedrag en kwaliteiten (Het kinderkwaliteitenspel), in het andere biedt het
leermiddel minstens een aan de kerndoelen gerelateerde inhoud, met de mogelijkheid tot

verdieping en verrijking (Heel veel kasteel). Er worden simulaties aangeboden in Simquest,
waarbij leerlingen meer inzicht kunnen verwerven in wiskundige vraagstukken, en er zijn

WebQuest-achtige opdrachten voor bijvoorbeeld Mens & Maatschappij, waarbij de inhoud

vooraf nauwelijks vaststaat. Bij praktisch alle nieuwe leermiddelen gaat het niet alleen over
vakinhoud, maar ook over het leren van vaardigheden, het opbouwen van competenties.
De docent wordt veelal geconfronteerd met materiaal waarbij de inhouden niet of niet

helemaal vastliggen. De docent heeft dan de keuze om leerlingen veel zelf te laten zoeken,
selecteren en verwerken of hier zelf een grote rol in te spelen. Het komt er vaak op neer
dat de docent veel werk heeft aan de voorbereiding of aan intensieve begeleiding van
het leerproces.

Bij veel nieuwe leermiddelen ligt de nadruk op vakoverstijgend en samenwerken. Veelal

heeft dat als consequentie dat het materiaal zelf minder vakinhoud met zich meebrengt.

Maar de leerlingen hebben de vrijheid om zelf informatie te zoeken. Daarbij gebruiken ze

veelal authentiek materiaal, waardoor er eerder méér dan minder inhoud wordt verwerkt.
De docent heeft bij deze werkwijze echter minder grip op wat de leerlingen leren.
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In het kader van onderwijsvernieuwing ontwikkelt een docent vakoverstijgende opdrachten voor Mens & Maatschappij. Er wordt gewerkt volgens een WebQuest-achtig concept.
Het materiaal is verdeeld in modules: introductie, oriëntatiefase, verwerkingsfase, verdiepingsfase en evaluatiefase. Na iedere fase is er tijd voor feedback.
Deze nieuwe werkwijze brengt volgens de ontwikkelaar minder vakinhoud met zich mee.
Beoogd wordt om de leerling uiteindelijk te laten werken met inhouden van hetzelfde
niveau als in traditioneel onderwijs. Daartoe wordt de leerling verwezen naar methodes,
boeken, video en Internet.
In de drie jaar dat leerlingen met vakoverstijgende opdrachten hebben gewerkt, was dat
vooral met behulp van Internet, waarbij zij zelfstandig eigen keuzes maken. Inmiddels
zoeken docenten en ontwikkelaars meer naar minder talige bronnen of maken ze zelf
materiaal om aan verschillende leerstijlen tegemoet te komen.
Samenhang met andere vakken is wel aanwezig maar soms vergezocht. Vanuit het leergebied Mens & Maatschappij wordt bijvoorbeeld gevraagd een tentoonstelling te maken
over regen. De bijdrage van wiskunde aan dit leergebied is ‘het regent getallen’. Doordat
hier te weinig samenhang werd gezien, is dit onderdeel eruit gehaald.
Differentiatie en flexibele inzet

De nieuwe leermiddelen bieden over het algemeen veel mogelijkheden voor differentiatie

en flexibele inzet. Dit is mede een gevolg van de ruimte die geboden wordt voor zelfverant-

woordelijk leren en van het uitgangspunt om motiverend onderwijs te bieden, dat aansluit
bij de behoefte en interesse van de leerling.

Bij Heel veel kasteel is de kern van de inhoud voor iedereen hetzelfde, maar de cd-rom biedt
meer dan de basisstof. Leerlingen kunnen zich zo naar wens verder verdiepen. Dat kan door
meer theoretische informatie te bekijken op de cd-rom zelf, via links naar Internet of via
verwijzingen naar boeken, maar ook door bijvoorbeeld het maken van een uitgebreide

(digitale) presentatie, het bouwen van een brug naar middeleeuws model, het uitbreiden
van het kasteel van de bouwplaat, et cetera.

Bij veel nieuwe leermiddelen kunnen opdrachten op verschillende manieren worden

uitgevoerd. Dat heeft onder meer te maken met de informatiebronnen die leerlingen zelf

zoeken en de keuzes die ze maken ten aanzien van het eindproduct. Sommige leermiddelen/-omgevingen voorzien in een stappenplan, waarbij leerlingen en groepjes zich met

verschillende stappen kunnen bezighouden. Het komt ook voor dat leerlingen binnen een

opdracht de keuze hebben uit een aantal specifieke taken. Bij het leermiddel ‘Geschiedenis
met betekenisvolle taken’ heeft de ontwikkelaar leerdoelen omgezet in betekenisvolle
taken. Dit heeft hij gedaan met behulp van de ‘taxonomy of tasks’ van Bernie Dodge,

de bedenker van het WebQuest-concept. Leerlingen kiezen zelf een taak die voor hen
betekenis heeft, waarbij de docent ondersteuning biedt.
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De docent kan de meeste nieuwe leermiddelen flexibel inzetten, omdat het meestal gaat om
afgeronde eenheden. De leermiddelen bieden docenten een soort project, dat een bepaalde

tijd loopt en dan wordt afgesloten. Er is niet een min of meer verplicht voortraject of vervolg.

Aan de ene kant is dat prettig; de docent kan het leermiddel inplannen wanneer dat het best
uitkomt. Aan de andere kant is het moeilijk. De docent moet meer moeite doen om een
logische samenhang in het onderwijs te waarborgen.

Voor de ontwikkelaars van het Kinderkwaliteitenspel is een van de uitgangspunten dat
leerkrachten iets in handen krijgen dat flexibel te gebruiken is in het kader van omgaan
met verschillen en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Het Kinderkwaliteitenspel is door ervaringen met de onderwijspraktijk (via trainingen aan
leerkrachten) ontstaan. Met name de training ‘omgaan met druk gedrag’ gaf aanleiding tot
de ontwikkeling. In de training bleek dat het leerkrachten moeite kostte om iets positiefs te
zeggen over kinderen met druk gedrag. Over persoonlijke dingen konden ze eigenlijk niet
praten met het kind. Dat vonden ze wel een gemis, maar over de aanpak was weinig idee.
In de visie van de ontwikkelaar is recht doen aan omgaan met verschillen een belangrijk
punt in onderwijs. Oog houden voor kwaliteiten van kinderen is een belangrijk perspectief.
De ontwikkelaas weet dat elk kind haar/zijn eigen goede kwaliteiten heeft en wil dit onder
de aandacht brengen. Open en positieve communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.
Het Kwaliteitenspel biedt hiervoor volop gelegenheid, op een speelse wijze en minder als
les. De ontwikkelaar stelt de praktische bruikbaarheid voorop en heeft gezorgd voor een
leermiddel dat er aantrekkelijk uitziet en weinig tijd hoeft te kosten in voorbereiding en uitvoering. De kaartjes met woorden (kwaliteiten) geven de leerkracht de mogelijkheid het gesprek met leerlingen op een positieve manier aan te gaan. Dit kan op elk gewenst moment
en op verschillende wijzen. In de handleiding worden suggesties gedaan voor verschillende
werkvormen.
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Inpassing in het bestaande curriculum

Kunnen leerlingen direct aan het werk met de nieuwe leeromgevingen en -middelen of

komen er vaardigheden aan te pas die ze eerst moeten leren? Is bepaalde voorkennis nodig?
De meeste ontwikkelaars stellen geen eisen wat betreft het instapniveau van de leerling.

Wel gaan de ontwikkelaars ervan uit dat een leerling in de bovenbouw van de basisschool
als ‘normaal’ veronderstelde kennis en vaardigheden beheerst.

Als voorbeeld hierbij geldt het gebruik van ICT. Aan het bedienen van een computer, op

Internet zoeken en het maken van digitale presentaties wordt niet of nauwelijks aandacht
besteed. Soms krijgt de docent er daardoor een taak bij. Hij zal moeten inschatten of

leerlingen inderdaad de benodigde kennis en vaardigheden hebben en zonodig zelf actie
moeten ondernemen.

In het verlengde van bovenstaande ligt de vraag naar doorlopende leerlijnen, naar een

logische opbouw van onderwijs. In de meeste gevallen ontwikkelen de ontwikkelaars op

zichzelf staande modulen of eenheden. Deze bestrijken een zeer beperkt gedeelte van een
vakgebied. Wel wordt er over het algemeen met het hele (vak) programma, curriculum of
methode rekening gehouden.

Zo gaan de Betekenisvolle taken voor geschiedenis en Heel veel kasteel allebei over een

bepaalde periode uit de geschiedenis. Zij worden gezien als vervangende leermiddelen voor
een gedeelte uit de methode. Zo krijgen ze vanzelf een logische plek in het bestaande
curriculum.

Ongeveer even vaak is hetgeen ontwikkeld wordt verrijkend materiaal. Zo kunnen de

filmfragmenten van Teleblik naar wens worden ingezet in het onderwijs (zie kader). Ook de
simulaties van Simquest zijn niet bedoeld als methodevervangend. Ze zijn bedoeld om
leerlingen door het principe van onderzoekend leren meer inzicht te laten krijgen. De
docent beslist of, wanneer en hoe hij Simquest inzet als extra oefening.
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Met de komst van Teleblik zijn inmiddels grote delen van archieven met beeld- en
geluidsmateriaal voor het onderwijs ontsloten. In feite liggen de uitgangspunten voor
Teleblik in het verlengde van die van schooltelevisie. Maar het materiaal is nu veel breder
en makkelijker toegankelijk. In principe kunnen scholen, docenten en leerlingen de beelden
op elk gewenst moment bekijken en gebruiken.
De visie van de ontwikkelaars is dat het onderwijs steeds meer de richting opgaat van
leren van beeld en geluid, onder meer omdat er dan makkelijk(er) geleerd kan worden. ‘Een
beeld zegt meer dan 1000 woorden.’ De verwachting is dat het gebruik van authentiek
materiaal motiverend werkt voor leerlingen. Er zal meer en meer behoefte ontstaan aan
het soort bronmateriaal dat Teleblik biedt. In die zin speelt Teleblik in op een actuele trend
in het onderwijs.
De fragmenten die Teleblik biedt duren tussen de een en vijf minuten. Het zijn fragmenten
waarvan wordt verondersteld dat ze een waarde hebben voor educatie. Deze kenmerken
moeten er mede voor zorgen dat Teleblik makkelijk inpasbaar is in het curriculum.
Of de bronnenbank daadwerkelijk gebruikt wordt, is afhankelijk van de school (die een
inlogcode moet aanvragen), van docenten die er raad mee weten en van leerlingen die (na
introductie door de docent) interesse hebben.
In de sfeer van randvoorwaarden en algemene vaardigheden wordt er wel wat verwacht.
Het werkt bijvoorbeeld handiger als er een Smartboard (digitaal schoolbord) in de klas
aanwezig is, dan als leerlingen aan de computer moeten zitten om een fragment te
bekijken. Gebruikers moeten kritisch kunnen kijken, inzicht hebben in de manier waarop
beelden tot stand komen en hoe beelden manipulerend kunnen werken, zoals bijvoorbeeld in reclamefilmpjes. Het gaat voor de leerkracht ook om vakdidactische kennis en
vaardigheden bij het gebruiken van Teleblik: wat haal je er voor een bepaald vak uit.

Bron: http://www.bioscoopgeschiedenis.nl/index.php?id=133,0,0,1,0,0
en Jeugdjournaal
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5.5

Het (onderwijs)leerproces

Bij het bespreken van de inhouden van de leermiddelen en -omgevingen werd al geraakt aan
het aspect ‘wat doet de leerling’? Hoe verwerkt de leerling aangeboden inhouden of, als er

niet of nauwelijks in inhouden wordt voorzien, wat doet de leerling dan? Logischerwijs is dan
‘informatie zoeken’ een belangrijke leeractiviteit van de leerling. De sturing van het leer-

proces ligt in grote mate bij de leerling zelf, maar vaak binnen een vooraf bepaalde tijdsperi-

ode. Het volgen van de vorderingen is nogal eens lastig, onder andere door de grotere vrijheid
van de leerlingen.

Hoe leren de leerlingen?

Kinderen leren als het ware vanzelf: incidenteel leren. Van dit gegeven maken veel ontwikkelaars gebruik. Ze dagen leerlingen uit door realistische opdrachten te bieden, de leer-

lingen uit te nodigen in interactie te gaan met hun omgeving en een product op te leveren.
Kinderen zitten tegenwoordig al vanaf jonge leeftijd achter de computer. Daar is hun

concentratie vaak hoog en kunnen ze ook heel lang met belangstelling ergens mee bezig

zijn. Dezelfde ervaringen hebben kinderen met spellen. In nieuwe leermiddelen wordt vaak
geprobeerd een soort spel-/leeromgeving te realiseren. Voor leerlingen krijgt het leren zo
meer de vorm van een spel, een uitdaging. Daarbij hebben ze veel keuzevrijheid en eigen
verantwoordelijkheid.

Bij de nieuwe leermiddelen werken leerlingen ook steeds vaker in groepen. Om dat met
succes te kunnen doen zijn basisvaardigheden op het gebied van communicatie nodig.

Docenten dienen zich hiervan bewust te zijn, zodat zij tijdig kunnen instrueren of ingrijpen

als het samenwerken niet goed verloopt. In de samenwerking zelf is het belangrijk de taken
te verdelen en op elkaar te laten aansluiten, zodat groepswerk ook echt samen doen of

maken betekent. In een succesvolle samenwerking hebben de leerlingen vaak elk een eigen
rol en verantwoordelijkheid.

Leerlingen leren ook veel door zelf actief informatie te zoeken en te verwerken. Veelal moet
dit leiden tot een eindproduct, bijvoorbeeld een presentatie. Belangrijk hierbij is dat

leerlingen leren kritisch en selectief te zijn bij het verzamelen van informatie. Niet alles wat
op papier en op het web staat is waar. De meeste leermiddelen met een WebQuest-achtig

karakter bieden de leerling hierbij weinig ondersteuning. Begeleiding van de docent bij het
ontwikkelen van deze competenties (mediavaardigheden) is dan erg belangrijk.
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In de optiek van de ontwikkelaars van Heel veel kasteel spelen leermiddelen een zeer
belangrijke rol bij onderwijsinnovatie. Immers, de leerling moet het behalve van de docent
vooral van het leermateriaal hebben.
Voor de ontwikkelaars stond de vraag ‘hoe laat ik kinderen de geschiedenis echt beleven?’
aan de basis van het ontwerp. Als het te ver weg blijft van hun belevingswereld leren
kinderen er te weinig van. Daarom is gekozen voor een verhaal, opdat kinderen geboeid
raken. In het verhaal zijn de hoofdpersonen twee kinderen ‘van nu’, waarmee de leerlingen
zich kunnen vergelijken. Als die kinderen plotseling in de middeleeuwen terecht komen,
kunnen de leerlingen zich makkelijk ‘mee verplaatsen’ naar die andere tijdsperiode.
De informatie en opdrachten beogen de interesse van de leerlingen vast te houden en te
vergroten. Zo passeert er veel uit het dagelijks leven (de markt, gebruiksvoorwerpen, kleding), maar dan vanuit de situatie in de middeleeuwen. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt
als iemand ziek wordt. Hierdoor kan de leerling het gevoel krijgen wat het betekent in de
middeleeuwen te leven.
Als leerlingen de basisstof hebben verwerkt mogen ze meer eigen keuzes maken. Het
leermiddel biedt erg veel informatie en leerlingen kiezen zelf in welke mate ze zich hierin
verder willen verdiepen. Ook bij het maken van een presentatie, met de mogelijkheid om
digitale beelden en geluidsopnames te maken en verwerken, hebben kinderen veel keuzevrijheid.
Door de herkenbaarheid en het actief aan de slag gaan met de opdrachten raakt de leerling betrokken bij het onderwerp. De bijbehorende bouwplaat biedt bovendien direct iets
tastbaars ‘uit de middeleeuwen’. De ontwikkelaars hopen met dit leermiddel de leerling
zodanig te interesseren, dat deze er thuis graag wat over vertelt en er mogelijk verder mee
aan de slag gaat.
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Sturing; leerlingen aan het roer?

Ondanks de grote mate van zelfstandigheid die verwacht wordt van leerlingen, is het nog
altijd vaak de docent die bepaalt of, wanneer, waar en hoe er met een leermiddel of bron
van informatie wordt gewerkt. Een uitzondering hierop zijn scholen die hun onderwijs
sterk leerling- of vraaggestuurd hebben ingericht.

Veel nieuwe leermiddelen bevatten componenten die de leerling helpen in het leerproces.
Zo worden bijvoorbeeld de doelstellingen duidelijk gemaakt (onder andere in Talenquest)
en stappenplannen geboden (onder andere in De kunst van het verhaal). De rol van de
docent wordt vaker die van begeleider van het leerproces dan die van instructeur of
inhoudsdeskundige.

Heel veel kasteel is een voorbeeld van een leermiddel waarbij sturing op alle niveaus -van
docentgestuurd, leerlinggestuurd tot oudergestuurd- mogelijk is. Meest logisch is als het

onderwerp ‘middeleeuwen’ aan bod komt na ‘de Romeinen’. De docent kan zorgen voor het
juiste moment van inzet. Maar op een school waar leerlingen veel keuzevrijheid en

verantwoordelijkheid voor het leerproces hebben, kunnen leerlingen op elk zelf gekozen

moment met Heel veel kasteel aan de slag. Het leermiddel is er geschikt voor. In feite is dan
het materiaal voldoende sturend voor de leerling.
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In ‘Geschiedenis met betekenisvolle taken’ verkennen leerlingen aan de hand van taken een
bepaalde periode uit de geschiedenis. Echter, niet alle leerlingen kunnen alle taken maken.
Een groepje houdt zich bijvoorbeeld bezig met een beoordelingstaak: ‘wat vind je van de
Hertog van Alva?’. Dan moeten ze zich afvragen wat een legerleider moet kunnen en wat
daarbij goede karaktereigenschappen zijn . Dit beoogt een ‘hoger nivo’ leren. Daar is de
leraar bij nodig, niet als instructeur, maar als iemand die vragen oproept, kritisch is.
Om leerlingen overzicht te geven, het geheel te laten zien en ze de samenhang tussen
onderdelen te laten begrijpen is het nodig dat de groepen hun bevindingen delen met
andere groepen. De leraar heeft hierbij een duidelijk sturende en begeleidende taak.
Aan het begin van de les besteedt de leraar aandacht aan de doelstellingen achter de
opdrachten en de relaties tussen leerdoelen. Daarna gaan de leerlingen zelfstandig met
het thema aan de gang. Dit is de werkperiode, die ongeveer een half uur tot drie kwartier
duurt. De leraar moet hierbij goed observeren. Punten van aandacht zijn: zien de leerlingen
nog de samenhang, hebben ze inderdaad overzicht? Basale relaties moeten aanwezig zijn
(of worden geleerd) in de kennis van de leerlingen. Omdat leerlingen met voor hen betekenisvolle taken bezig zijn, komt de uitleg over relaties beter aan.
In het derde deel van de les mogen twee groepen presenteren. Andere leerlingen stellen
vragen en moeten bij zichzelf nagaan: weet ik nu genoeg of wil ik nog wat weten?
Elk groepje komt twee keer aan de beurt, in de tussentijd kunnen ze alsnog antwoorden
zoeken op gestelde vragen. Daarna volgt er nog een eindpresentatie. Soms bestaat die uit
een tentoonstelling voor ouders of hele school.
Duidelijk is dat dit traject veel vraagt van de docent. Deze zal zich een goede coach moeten
tonen, die kinderen kritisch bevraagt. Uit ervaring blijk dat deze nieuwe rol van begeleider
soms onwennig is. ‘Onze rol moet veel meer liggen in het bijsturen: kijk daar eens naar, ga
die kant eens op en zoek daar eens even. Dat moet je wel leren. Je moet er voor waken de
opdracht van de kinderen over te nemen.’ (Citaat van: website http://www.marant.nl)
Gegevens over de leerresultaten

De vraag is hoe wordt nagegaan tot welke resultaten het leren heeft geleid. Bij veel leermiddelen leveren de leerlingen een eindproduct op. Aan de hand van het doorlopen proces en
het uiteindelijke product wordt beoordeeld wat de leerlingen hebben geleerd.

Bij een Techniekpresentatie wordt de werkperiode van acht weken afgesloten met een

presentatie voor ouders en medeleerlingen. Het product wordt dan gepresenteerd met een

verslag van het proces met daarin foto’s. In dit verslag komen altijd de volgende vragen aan
bod: hoe verliep het proces; hoe ging de samenwerking; wat heb je geleerd; wat zou je een
volgende keer anders doen; waaraan zou je in de volgende periode willen werken? De

leerling geeft zelf aan wat hij heeft geleerd. Dit gebeurt in een gesprek met de docent,
waarin de docent met name veel vragen stelt.

Volgens de ontwikkelaar, tevens als docent bij de uitvoering betrokken, leren leerlingen bij
een Techniekpresentatie initiatief te nemen, door te zetten, zelf informatie te zoeken,
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samen te werken en natuurlijk ook hoe bepaalde constructiemechanismen of technische
aspecten werken.

Het gesprek tussen leerling en docent is erg belangrijk voor het volgen van de vorderingen.
Bij de ‘Vakoverstijgende opdrachten’ is het de bedoeling na elke fase binnen een opdracht

een gesprek te hebben met de leerling over de vorderingen. In de praktijk blijkt het echter

lastig te zijn, omdat het veel tijd kost. Ook bij het werken met ‘Geschiedenis met betekenisvolle taken’ is het begeleiden van het leerproces, het in de gaten houden van ieders vorderingen en zorgen dat leerlingen overzicht over het geheel houden (de context en samen-

hang begrijpen) voor de docent erg intensief. Het gaat dan ook om een nieuwe werkwijze
en een andere rol van de docent dan bij meer traditionele methoden.

Er zijn ook leermiddelen die een of meer voortgangs- of evaluatiemodulen bevatten. Dit zijn
meestal instrumenten in digitale vorm, waarmee de leerling zelf de vorderingen in de
gaten houdt. Ook zijn er leermiddelen waarbij de leeropbrengsten zichtbaar worden

gemaakt door verwerkings- en toetsopdrachten, die gekoppeld zijn aan een volgsysteem.
Bij de Talenquest en Leerzame activiteiten wordt de leerling op allerlei manier gevolgd in
zijn ontwikkeling. Dat begint met het vaststellen van het beginniveau.
Bij een taak en de verschillende onderdelen kan aangegeven worden wat als minimumniveau (in schalen van het Europees Referentiekader) wordt verondersteld. Leerlingen kunnen
binnen het Taalporfolio (www.europeestaalportfolio.nl) op elk moment een self-assessment uitvoeren. Zo weten ze direct op welk niveau ze zitten.
Net als bij veel nieuwe leermiddelen bestaat de opbrengst minstens uit een concreet
product. Dit kan een collage zijn, een krant, artikel, maquette, brief, opgenomen gesprek,
digitale presentatie, et cetera. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk producten worden
ge-upload naar het digitale Taalportfolio. De niet tastbare opbrengsten, zoals het vergroten
van onderzoeksvaardigheden, zijn moeilijker in beeld te krijgen.
De leerling wordt begeleid door een leerprocesbegeleider. Dit kan de vakdocent zijn, maar
ook bijvoorbeeld een onderwijsassistent. Deze volgt de leerling zowel in het systeem als
via persoonlijk contact. Dit komt neer op een intensievere begeleiding dan eerder in het
klassensysteem. Het gaat hier om maatwerk, meer individuele begeleiding. De begeleider is
een soort mentor.
Leerlingen krijgen op verschillende manieren feedback over hun voortgang. Dit kan geautomatiseerd bij bepaalde oefenvormen op de computer, via gesprekken met de begeleider, met de vakdocent en via zelfreflectie. Dit laatste is een vast onderdeel in deze werkwijze; het is een van de taken in het geheel. In dit systeem moeten leerlingen bewijzen wat
ze kunnen. Voortgang wordt dus gebaseerd op bewijzen. Door het leveren van die bewijzen
komen leerlingen steeds verder in het systeem. Aangeraden wordt dat leerlingen twee
maal per jaar zich zelf toetsen om de voortgang te zien. De leerling is echter zelf verantwoordelijk voor deze zelfevaluatie.
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#RITERIA



0OINTS



4ASK

!LL AREAS OF THE
TASK WERE ADDRES
SED AND HANDLED
WITH A HIGH DEGREE
OF SOPHISTICATION
4HE PLAN FOLLOWED
BY THE TEAM DEM
ONSTRATED A GREAT
DEAL OF THOUGHT

!T LEAST ONE AREA OF
THE TASK WAS NOT
ADDRESSED 4HE PLAN
FOLOWED BY THE TEAM
DEMONSTRATED A GREAT
DEAL OF THOUGHT

!T LEAST TWO AREAS OF
THE TASK WERE NOT
ADDRESSED 4HE PLAN
FOLLOWED BY THE TEAM
DEMONSTRATED A
MODERATE LEVEL OF
THOUGHT

4HE TASK IS INCOMPLETE
ANDOR IT IS APPARENT
THAT LITTLE EFFORT WENT
INTO THE DEVELOPMENT
OF THE TASK

0ROCESS
4EAMWORK

)T IS EVIDENT THAT A
MUTUAL EFFORT AND
COHESIVE UNIT CREATED
THE FINAL PRODUCT

4HE TEAM WORKED WELL
TOGETHER BUT COULD HAVE
UTILIZED EACH OTHER´S
SKILLS TO A BETTER DEGREE

4HE TEAM HAD PROBLEMS
WORKING TOGETHER
,ITTLE COLLABORATION
OCCURED

4HE FINAL PRODUCT IS NOT
THE RESULT OF A
COLLABORATIVE EFFORT
4HE GROEP SHOWED NO
EVIDENCE OF
COLLABORATION

0ROCESS
/RIGINALITY

4HE IDEAS EXPRESSED
BY THE BODY OF WORK
DEMONSTRATE A HIGH
DEGREE OF ORGINALITY

4HE IDEAS EXPRESSED
BY THE BODY OF WORK
ARE MOSTLY ORIGINAL
4HE GROEP MAY HAVE
IMPROVED UPON A
PREVIOUS IDEA

4HE IDEAS EXPRESSED
BY THE BODY OF WORK
DEMONSTRATE A LOW
DEGREE OF ORGINALITY

4HE WERE NO ORIGINAL
IDEAS EXPRESSED IN
THIS PROJECT

4OTAL
4EACHER #OMMENTS

Afbeelding 19: Voorbeeld van een voortgangs-/evaluatiemodel

5.6

Ontwikkeling en gebruik in de praktijk

De ontwikkeling van nieuwe leermiddelen en -omgevingen vraagt doorgaans een grote

investering. De tijd en de financiën die ontwikkelaars hebben zijn veelal beperkt. Bovendien
gaat het om ‘uitvindingen’, dus er kan weinig op routine worden gedraaid.

In de onderwijspraktijk zijn nog niet zoveel ervaringen opgedaan met de nieuwe leermid-

delen. Uit proefdraaien en hier en daar langduriger gebruik blijkt dat docenten vaak nogal
wat moeten investeren bij het aan de slag gaan met de nieuwe leermiddelen. Een positief

resultaat van de nieuwe leermiddelen is dat leerlingen er in de meeste gevallen enthousiast
mee werken en leren.

De praktijk van de ontwikkelaar

Ontwikkelaars van nieuwe leermiddelen hebben min of meer dezelfde uitgangspunten,

maar zijn vanuit verschillende organisaties actief en werken vanuit verschillende perspectieven. Soms gaat het om commerciële trajecten of opdrachten, of om gesubsidieerde

activiteiten. Soms wordt er vooral vanuit visie en idealen gewerkt aan beter onderwijs (in

de eigen school), soms liggen er onderzoeksmotieven aan een ontwikkeling ten grondslag

(universiteit). In alle gevallen is met de ontwikkeling van de nieuwe leermiddelen veel tijd

en inzet gemoeid. Het gaat immers om uitvinden, pionieren. Routinematig ontwikkelwerk,
volgens een vast stramien, kost minder tijd.
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Het ontwikkelproces is voor bijna elk leermiddel weer anders. Dat levert ook evenzoveel

verschillende praktijkverhalen op. Er zijn (grote) verschillen in omvang en reikwijdte van
een ontwikkeld product. Teleblik is bijvoorbeeld een vrij groot, landelijk project, met een

beoogde langere doorlooptijd en een lang en uitgebreid implementatietraject. Dit geldt ook

voor een project als de Talenquest. Bij Simquest is veel inspanning gaan zitten in de ontwikkeling, waarna de implementatiekant door beperkte randvoorwaarden noodgedwongen

minder aandacht krijgt. De Techniekprestaties zijn maatwerk, ontwikkeld vanuit de visie

van een school. Het zijn de leerlingen die vragen stellen en de docenten/ontwikkelaars die
de vragen in goede banen moeten leiden door het ontwikkelen van leermiddelen en
-omgevingen.
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Met Simquest kunnen leerlingen door het werken met simulaties meer inzicht krijgen in
wiskundige en natuurkundige onderwerpen. Simquest heeft een verschillende auteur- en
een leerlingenomgeving. Simquest is gratis te downloaden, de ontwikkelaar heeft uit het
gebruik hiervan dus geen opbrengsten. Gemaakte simulaties kunnen in principe vrij worden gebruikt. Hiervoor moet een docent (of andere ontwikkelaar) die iets heeft ontwikkeld
dit wel vrijgeven door het te publiceren. Docenten kunnen een simulatie altijd aanpassen.
Dit gebeurt in de praktijk ook wel, bijvoorbeeld een tekst net even anders maken, variabelen herbenoemen, et cetera.
Op Internet zijn ook allerlei applets te vinden. Daarbij ontbreekt echter vaak instructie.
Simquest biedt die wel, er zijn cognitieve tools die het leerproces ondersteunen, bijvoorbeeld door vragen (open vragen, multiple choice), opdrachten en feedback. Een zogenaamde monitoring tool hoort er ook bij. Hiermee houden leerlingen bij, welke experimenten
ze al gedaan hebben. Doen ze bijvoorbeeld steeds hetzelfde, dan kunnen ze dat zien (en
daarmee ook hopelijk zelf herkennen).
De ontwikkelaars van Simquest hebben ook tips voor docenten gemaakt over hoe de
simulatie geïntroduceerd kan worden. Voor wiskunde heeft de ontwikkelaar meerdere lessen gemaakt. Dit alles om docenten in het voortgezet onderwijs op weg te helpen met het
benutten van Simquest.
Het project is -inmiddels al enkele jaren geleden- begonnen met zeven internationale
partners, die ieder een deel hebben geprogrammeerd. Het gevolg is dat er nu nog dingen
in zitten die onlogisch zijn en ook slecht gedocumenteerd. De ontwikkelaars werken constant aan verdere ontwikkeling, inclusief verbetering van de user interface. Al met al een
geweldig omvangrijke en complexe klus.

Bron: http://www.simquest.nl/
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Successen en knelpunten van nieuwe leermiddelen in de praktijk

Over het algemeen zijn ontwikkelaars enthousiast over hun nieuwe leermiddelen en

-omgevingen in de praktijk. De implementatie loopt nog niet altijd geheel naar wens, maar
de meerwaarde voor leerlingen wordt wel duidelijk gezien. Deze meerwaarde zit vaak in
het beter motiveren van leerlingen en in de grotere mate van zelfstandigheid bij het

werken met de leermiddelen, en daarmee ook de mogelijkheid om te differentiëren. In de

meeste nieuwe leermiddelen worden digitale mogelijkheden benut, mede daardoor is veel

en gevarieerde informatie beschikbaar. De activiteiten die leerlingen uitvoeren met en naar
aanleiding van de leermiddelen zijn divers en daardoor ook interessanter voor de leerlingen. Ontwikkelaars noemen dat leerlingen enthousiast zijn.

De knelpunten bij het gebruik van nieuwe leermiddelen in de praktijk hebben vaak te
maken met de moeite die docenten moeten doen om ze te gaan gebruiken. De nodige

voorbereiding en begeleiding van leerlingen kosten veel tijd. Ook wordt er soms verwacht
dat er een adequaat werkend computernetwerk aanwezig is, met ondersteuning van een

ICT-deskundige. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd soepel te werken. Een netwerk dat
plat ligt doet een project al gauw stagneren.

Voor de meeste ontwikkelaars zit de uitdaging in het verder gaan op de ingeslagen weg en
daarbij te zorgen voor een goede inbedding van de leermiddelen in het onderwijs.

5.7

Conclusies

De resultaten van de interviews stemmen overeen met de resultaten van de literatuurstudie, de schoolbezoeken en de case studies. Zij nuanceren eerder getrokken conclusies.

Nieuwe leermiddelen kennen een grote verscheidenheid in verschijningsvormen, maar een
redelijke mate van eenheid in uitgangspunten. Deze uitgangspunten sluiten in grote lijnen
aan bij door de Inspectie van Onderwijs genoemde trends in vernieuwing. Vaak zijn de

nieuwe leermiddelen product- en competentiegericht. Ze zijn minder gericht op kennisoverdracht, waarbij de kennis van de leerling uiteindelijk wordt getoetst. Het gaat vaker over

het opdoen van ervaring en competenties, waarbij de opbrengst wordt beoordeeld aan de
hand van het doorlopen proces en opgeleverde product. Dit maakt het werken met de

nieuwe leermiddelen intensief wat betreft benodigde begeleiding en moeilijker te beoordelen op leeropbrengsten. Maar ook door de openheid van opdrachten, de grotere zelfstandigheid van leerlingen en de mogelijkheden van differentiatie is het vooraf niet altijd vast te

stellen met welke inhouden leerlingen gaan werken. De docent heeft hierdoor minder grip
op inhouden die de leerlingen verwerken.

Bij het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen gaat het meestal om losse eenheden (projectonderwijs). Het betreft meestal geen vakgebieddekkende, kant-en-klare methode voor een
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leerjaar of voor alle groepen. De reikwijdte wat betreft beoogde gebruikers is in dit onderzoek heel verschillend; van landelijk tot zeer lokaal. Dit heeft ook te maken met het maatwerk dat wordt geleverd: soms worden leermiddelen gemaakt die specifiek passen bij de
visie van één school.

Er wordt veel gebruik gemaakt van WebQuests. Het concept en componenten ervan worden
gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen, bijvoorbeeld de opbouw van een

opdracht, het gegeven dat er een product moet worden gemaakt en dat er -vaak op Inter-

net- zelf informatie moet worden gezocht. Er wordt echter niet altijd recht gedaan aan het
volledige gedachtegoed van WebQuests. Het blijkt in de praktijk moeilijk werkelijk goede

WebQuests of WebQuest-achtige leermiddelen te maken. Bij de onderzochte leermiddelen

is niet altijd informatie voorhanden over mogelijkheden voor implementatie, inbedding in
het curriculum en de relatie met kerndoelen. Dit betekent dat leraren meer aandacht

moeten besteden aan opbouw van het curriculum en de relatie met kerndoelen. Leraren

moeten meer moeite doen dan doorgaans bij methodegebruik het geval is om te bepalen op
welke wijze zij de leermiddelen een (al of niet structurele) plaats in het curriculum gaan
geven en hoe ze dit gaan doen.

Knelpunten liggen meestal op het gebied van de benodigde tijdsinvestering van de docent
en inpassing in het curriculum. Als succes wordt vaak het enthousiasme van leerlingen
genoemd, maar er is nog weinig zicht op behaalde (leer)resultaten.

Er is doorgaans een flinke investering gemoeid met het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen. Het zijn intensieve trajecten, met soms maar een kleine gebruikersgroep.
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6.

Conclusies en aanbevelingen

6.1

Samenvattende conclusies

De verschillende deelstudies zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kenmerken van

leermiddelen en leeromgevingen in innovatieve scholen. Er is onderzoek gedaan naar de
praktijkervaringen van innovatieve scholen met alternatieve leermiddelen en naar hoe

deze zijn ontwikkeld. Om het gebruik van de leermiddelen in context te kunnen plaatsen is

het onderwijsconcept in de scholen ook in brede zin bestudeerd. Behalve naar leermiddelen
is gevraagd naar kenmerken van de onderwijsvernieuwing en de relatie tussen leermiddelen met andere curriculumcomponenten als visie, doelen, inhouden, leeractiviteiten,

docentrollen, groeperingsvormen, evaluatievormen, de hoeveelheid tijd voor het onderwijs

en de plaats van het leren. Juist dit laatste aspect kreeg gedurende het onderzoek een steeds
belangrijker plek. Diverse scholen gaven aan dat de (leer)omgeving voor hen de belangrijkste bron van leren is, het was op hun school het belangrijkste leermiddel. Naast leermiddelen is de focus toen ook op leeromgevingen komen te liggen.

Uit de literatuurstudie en het praktijkonderzoek blijkt dat de onderwijsvernieuwing in alle
scholen is ingezet om het onderwijs aantrekkelijker te maken door de leerling meer

centraal te stellen. Er wordt meer aandacht besteed aan versterking van persoonlijke

kwaliteiten en talenten, sociaal-emotionele ontwikkeling en (zelf)verantwoordelijkheid.

Veel waarde wordt verder gehecht aan het leren samenwerken. De vaardigheden plannen,

initiatief nemen, informatie zoeken en verwerken, onderzoeken, presenteren, debatteren en
reflecteren komen meer aan bod. De nadruk is dan ook meer komen te liggen op het proces
van leren en metacognitieve vaardigheden.

Leermiddelen in innovatieve scholen richten zich veelal op thema’s die meerdere vakken

beslaan, vakoverstijgend zijn. De leermiddelen zijn flexibeler geworden en bieden mogelijk-

heden om een pakket op maat samen te stellen. Ook bieden de leermiddelen veel differentiatiemogelijkheden in werkvormen, onderwerpen, opdrachten en taken. In het primair
onderwijs zijn de leermiddelen veelal gekoppeld aan de door de scholen ontwikkelde
leerlijnen (op cognitief gebied) en ontwikkelingslijnen (persoonlijke vorming).

Om betekenisvol te leren wordt ook de praktijk als leermiddel gebruikt, zoals ateliers,

keukens, tuinen en de werkplekkenstructuur. Daarnaast wordt de ‘buitenwereld’ in het

onderwijs vervlochten door onderzoek buiten de school, samenwerking met andere scholen
en instanties en excursies naar diverse instellingen en locaties.
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In alle scholen speelt ICT een belangrijke rol. Enerzijds als medium om materiaal beschik-

baar te maken, in de vorm van een elektronische leeromgeving, anderzijds als informatie-

bron door het gebruik van Internet. In het voortgezet onderwijs wordt gebruik gemaakt van
ELO’s om lesmateriaal aan de leerlingen beschikbaar te stellen en van het concept van
Webquests.

Docenten treden vooral op als begeleider/coach, die beschikbaar is om leerlingen te helpen
bij vragen, om ze te stimuleren en motiveren en om de orde te bewaken. Docenten treden
op gezette momenten ook op als experts om leerlingen vakinhoudelijke instructie of
ondersteuning te geven.

De school als gebouw is ook veranderd. De kleinere klaslokalen hebben plaatsgemaakt voor
grotere werkruimtes, waar meerdere docenten een groep leerlingen begeleiden. Ook zijn er
ruimtes ingericht voor specifieke doeleinden, zoals een rekenatelier, kookatelier, studieruimte, woonkamer en presentatieruimtes.

Er worden alternatieve vormen van evaluatie en toetsing in de scholen toegepast, zoals de

didactische leeftijdequivalent-toets (DLE-toets) en het gebruik van portfolio’s. Ook wordt er

meer expliciet aan leerlingen gevraagd om te reflecteren op hun eigen leer- en studeerproces, door middel van een verslag, een gesprek met de docent, een voorgestructureerd

formulier of door terug te kijken op behaalde resultaten tijdens een reflectieweek. Omdat
de evaluatie zich nu naast het eindproduct richt op het doorlopen proces, ervaren de

leerkrachten dat het beoordelen lastiger wordt, ook al doordat leerlingen gedurende het
proces kunnen kiezen met welke inhouden ze willen gaan werken.

De meeste nieuwe scholen ontwikkelen eigen materialen om aan de leervragen van de
leerlingen, eigen thema’s en leerlijnen tegemoet te komen. Ze vinden het lastig om de

vernieuwende onderwijsvisie voldoende tot zijn recht te laten komen en worstelen met de
precieze kenmerken wat betreft vorm en inhoud en de inpassing van leermiddelen in het
curriculum. Ondanks dat het tijdrovend is en een arbeidsintensieve exercitie, zijn het

toenemende enthousiasme en de stijgende motivatie van leerlingen voor deze scholen een
belangrijke impuls om door te gaan. Hulp zouden ze hierbij echter graag ontvangen.

De voorgaande conclusies geven samengevat het volgende beeld wat betreft de invulling
van de verschillende leerplanonderdelen:
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Component curriculair spinnenweb Uitwerking
Rationale

De leerling centraal

Doelen

Nadruk op sociaal-emotionele ontwikkeling; persoon-

Inhouden

Brede leergebieden

Leerlingactiviteiten

Samenwerken plannen, informatie zoeken/verwerken

lijke kwaliteiten en (metacognitieve) vaardigheden

- presenteren, onderzoek uitvoeren, debatteren en
reflecteren.

Docentrollen

Coach, specialist, ontwerper

Materialen

Veel zelf ontwikkelde materialen en toename van ICT

Tijd

De planning staat op hoofdlijnen vast maar daarbinnen

Ruimte

Herinrichting van gebouwen: grote ruimtes naast

Evaluatie-Toetsing

Variatie in evaluatie- en toetsvormen

en omgevingsonderwijs

is ruimte voor leerlingen

speciale ruimtes voor instructie en groepswerk
(DLE-toets/portfolio’s)

Afbeelding 20: Conclusies ten aanzien van invulling verschillende leerplanonderdelen

6.2

Aanbevelingen

Op basis van de conclusies en inzichten uit de deelstudies kunnen verschillende aanbeve-

lingen worden gedaan. Het onderzoek laat zien dat er bij scholen grote bereidheid bestaat
om aan de onderwijsvernieuwingen te werken, maar dat zij bij realisatie ervan in de

praktijk tegen diverse knelpunten aanlopen. Deze knelpunten vragen om verder onderzoek.
Leermiddelen: scholen hebben vooral behoefte aan maatwerk, maar er zijn nog weinig
leermiddelen met veel keuzemogelijkheden voor leerlingen waarvan de thematische

inhouden aansluiten bij de kerndoelen en/of (zelf) ontwikkelde leerlijnen. Er zijn op dit

moment wel leermiddelen ontwikkeld waarmee maatwerk geleverd kan worden, maar

deze ‘half-ontwikkelde’ producten van uitgevers vragen veel tijd en expertise van leerkrachten om er in de praktijk mee te kunnen werken. Graag zouden leerkrachten hierbij handreikingen ontvangen. Er moet kortom onderzoek komen naar de inrichting van flexibele
leermiddelen en de invulling van maatwerk verdient verdere doordenking.

Rol van de leerkrachten: Leerkrachten beschikken niet altijd automatisch over de didactische
competenties om de wenselijke differentiatie en activerende didactiek vorm te geven in

hun rol als begeleider/coach. Dit vraagt een nadere uitwerking: hoeveel instructie moet je
geven, hoe stimuleer je leerlingen, hoe bevorder je samenwerkend leren, hoe toets/volg je
het zelfstandig werken?.
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Organisatorische randvoorwaarden: problemen rond niet toereikende infrastructuur,

beschikbaarheid en inrichting van de lokalen en de beschikbare begeleiding zorgen er in
veel scholen voor dat de gewenste mate van maatwerk en inspraak van leerlingen niet

wordt gerealiseerd. Er is dan ook nader onderzoek nodig naar de inrichting van leeromgevingen en de wijze waarop ze kunnen bijdragen aan het leerproces van de leerlingen in
vernieuwende onderwijsomgevingen.

Integratie praktijk en theorie: scholen maken in toenemende mate gebruik van omgevingsonderwijs, maar het lastige van de praktijk als leerbron is het koppelen van de praktijkervaringen aan de theoretische schoolkennis. Wanneer kennis teveel ingebakken is in
praktijksituaties, kan dat transfer naar nieuwe situaties in de weg staan. Veel scholen
willen dat beter vormgeven. Verder onderzoek naar omgevingsonderwijs is dan ook
wenselijk.

Scholen zullen zich blijven vernieuwen en doorontwikkelen. In het praktijkonderzoek

hebben zij wel te kennen gegeven dat ze bij de verschillende hiervoor vermelde vraagstukken rekenen op ondersteuning van onderwijsinstituten die daarop expertise hebben. Op
dat vlak liggen voor ons mooie uitdagingen, met andere woorden: wordt vervolgd.
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Bijlagen
Van alle bezoeken, observaties, analyses en interviews zijn rapportages gemaakt.
Tevens zijn hiervoor diverse instrumenten (vragenlijsten, kijkwijzers, observatie-

formulieren) ontwikkeld. Deze verschillende rapportages en gehanteerde instrumenten
kunt u downloaden, via www.slo.nl/innovatievescholen.
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Door die jarenlange expertise weten wij wat er speelt en
zijn wij als geen ander in staat trends, ontwikkelingen en
maatschappelijke vraagstukken te duiden en in een breder
onderwijskader te plaatsen. Dat doen we op een open,
innovatieve en professionele wijze samen met
beleidsmakers, scholen, universiteiten en
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