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1 Inleiding

Eigentijds onderwijs staat volop in de belangstelling. 

Het is de taak van het onderwijs om jongeren voor te 

bereiden op de samenleving van de toekomst. Maar 

hoe ziet die samenleving eruit? Veel van de huidige 

basisschoolkinderen zullen een baan krijgen die nu nog 

niet bestaat. Dat vraagt (deels) een andere invulling 

van het onderwijs dan we gewend zijn. Wat we weten 

is dat de arbeidsmarkt hoogwaardige (vak)kennis 

vraagt, waarbij een groot beroep wordt gedaan op 

ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, 

kritisch denken, creativiteit en sociale competenties. 

Dat geldt op alle niveaus: ook in de fabriek verdwijnen 

veel routinematige taken en wordt het productieproces 

complexer. In de dynamische arbeidsmarkt van de 

toekomst moeten mensen zelf hun kennis op peil houden 

en zichzelf blijven ontwikkelen. Daarvoor moeten ze 

geleerd hebben om te reflecteren op eigen motieven 

en kwaliteiten. Dat maakt deel uit van de 21ste eeuwse 

vaardigheden die jongeren van nu zich eigen moeten 

maken. 

In mei bracht de Onderwijsraad het advies ‘Een 

eigentijds Curriculum’ uit, waarin het belang 

wordt onderstreept van het bij de tijd houden 

van het onderwijs: ‘Om scholen beter in positie te 

brengen, pleit de raad voor kennisuitwisseling en 

kennisverrijking gericht op curriculumvernieuwing. 

Bijvoorbeeld door deelname aan kennisgemeenschappen 

te stimuleren en bij- en nascholing te laten 

ontwikkelen. Het onderwijzen van de verschillende 

21ste-eeuwse vaardigheden verdient daarbij expliciete 

aandacht. Daarnaast kunnen in samenspraak met het 

onderwijsveld visiedocumenten ontwikkeld worden 

over wat leerlingen voor hun toekomst moeten 

kennen en kunnen. Ook het ontwikkelen van evaluatie-

instrumenten waarmee scholen de opbrengsten van hun 

curriculumvernieuwing in kaart kunnen brengen, helpt 

om het onderwijs bij de tijd te houden.’

Met onderzoek en het delen van kennis en ervaringen 

wil Kennisnet bijdragen aan het verhogen van de 

expertise van het onderwijsveld. Leren van elkaar 

staat voorop. Dat is ook het doel van deze brochure. 

In deze brochure beschrijven wij een onderzoek 

dat Kennisnet verricht heeft op integrale 

vernieuwingsscholen, verenigd in het netwerk 

Pleion1, Platform voor Eigentijds Onderwijs. Het 

IJburg College en het Vathorst College traden hierbij 

op als opdrachtgevers namens het Pleionnetwerk.  

Gekeken is hoe deze scholen hun leerlingen 

eigentijdse vaardigheden aanleren en hoe zij dit 

faciliteren. Wat werkt? En waarom? Dit hebben we 

daadwerkelijk gemeten via een evaluatie-instrument 

dat ontwikkeld is door TNO. Hiermee kunnen scholen 

aantoonbaar maken welke vooruitgang hun leerlingen 

op niet-cognitief gebied maken. 

Wij hopen dat de good practices uit dit onderzoek u 

inspireren om eigentijds onderwijs vorm te geven 

binnen uw school. Om u hierbij te ondersteunen 

beschrijven we op basis van de PDCA-cyclus (Plan, Do, 

Check, Act) de weg van inspiratie naar implementatie, 

gebaseerd op ervaringen van de Pleion-scholen.    

Marius van Zandwijk, senior adviseur Kennisnet

Madelief Keyser, programmamanager innovatie 

Kennisnet

Het volledige onderzoeksrapport is vanaf augustus 

2014 te vinden op www.kennisnet.nl/sturen

1 Zie voor meer informatie: www.pleion.nl.

2  In vogelvlucht: Beschrijving van 
het onderzoek en de resultaten 

Het doel van het onderzoek is het geven van inzicht 

in het effect van het eigentijds onderwijs op de 

competenties voor zelfsturend leren. De gemeten 

effecten bieden docenten inzicht in de groei van 

leerlingen en de mogelijkheid om interventies uit te 

voeren om het onderwijs te verbeteren. Ze bieden 

het management de mogelijkheid om hierop te 

sturen. Achterliggend doel is dat scholen van elkaar 

kunnen leren over effectieve interventies. 

Het onderzoek is verkennend van aard. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling om een summatief 

onderzoek naar de meerwaarde van eigentijds 

onderwijs te doen.

2.1 Onderzoeksopzet

Onderzocht is hoe de integrale vernieuwingsscholen 

verenigd in Pleion hun leerlingen eigentijdse 

vaardigheden aanleren. Daarbij gaat het om vier 

competenties voor zelfsturend leren: (1) de regie 

nemen over je eigen leerproces, (2) reflectie, (3) 

leerstrategieën toepassen en (4) samenwerkend leren. 

Daarnaast is gekeken naar (5) creativiteit en (6) de 

vertaalslag maken van leerstof naar werkelijkheid.  

En: hoe faciliteren deze scholen het eigentijds 

onderwijs met richting, ruimte en ruggensteun?

 

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en 

kwalitatief deel. Voor het kwantitatieve onderzoek 

is gebruik gemaakt van een door TNO ontwikkeld 

digitaal zelfevaluatie-instrument. Dit instrument is 

ingezet in klas 1, 4 en 6 van zeven Pleion-scholen  

en twee reguliere scholen ; in totaal hebben 

1.991 leerlingen meegedaan. Dit heeft informatie 

opgeleverd over verschillen tussen Pleion-scholen2 en 

reguliere scholen3. 

Deze verschillen zijn vervolgens uitgediept in het 

kwalitatieve onderzoek. Bij vijf van de zeven Pleion-

scholen zijn interviews afgenomen met groepen 

leerlingen, docenten, ouders. De focus daarbij lag op 

de punten waar de school relatief hoog scoorde in 

het kwantitatief onderzoek. Door welke activiteiten 

in de school komt dit? En wordt dit ook door 

alle betrokkenen herkend? De interviews hebben  

informatie opgeleverd over effectieve interventies. 

2.2  Resultaten 

Uit de analyse van de gegevens van de groep 

Pleion-scholen en de groep reguliere scholen zijn 

significante verschillen zichtbaar:

• Leerlingen bij Pleion-scholen ervaren meer ruimte 

en iets meer ruggensteun bij hun school dan dat 

leerlingen in het regulier onderwijs dat bij hun 

school ervaren. 

• Leerlingen bij Pleion-scholen scoren hun 

competenties voor met name leerstrategieën 

inzetten en samenwerkend leren hoger dan 

leerlingen in het regulier onderwijs doen.  

Bij zelfreflectie is een verschil te zien, maar in 

mindere mate.

Vanuit deze analyse lijkt Pleion-onderwijs 

daadwerkelijk meerwaarde te leveren aan leerlingen 

op het vlak van zelfsturend leren. 

2  Arte College, Corlaer College, IJburg College, Montaigne Lyceum, 
Orion Lyceum, UniC en Vathorst College

3 Oostvaarders College en ’t Atrium
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Uit de interviews met vijf Pleion-scholen, te weten 

Arte College, Corlaer College, IJburg College, UniC 

en Vathorst College, zijn een aantal good practices 

gedestilleerd op het gebied van richting, ruimte  

en ruggensteun. 

Richting, ruimte en ruggensteun zijn dus 

voorwaardelijk voor eigentijds onderwijs.  

We onderscheiden drie krachtige interventies,  

waar de ondervraagde scholen elk hun eigen  

invulling aan geven: 

1) Aandacht voor de leerling

2) Docententeam: samenwerken en benaderbaar

3) Doorgeven van visie in management:  

“practice what you preach”

3.1 Aandacht voor de leerling

Hoe? 

Didactisch coachen

Waar? 

Vathorst College

Wat houdt het in? 

De essentie van didactisch coachen is: zo waardevol 

mogelijk feedback geven. Docenten zijn in staat alle 

leerlingen, ongeacht de vakspecifieke inhoud van 

hun vraag, te begeleiden bij hun leerproces: hoe 

kan de leerling de opdracht behapbaar maken, hoe 

kan de leerling de informatie die hij nodig heeft 

vinden? Alle docenten worden hierin getraind. Ze 

gebruiken didactisch coachen bijvoorbeeld bij het 

begeleiden van leerlingen als zij in het leerhuis 

zelfstandig aan opdrachten werken. 

Wat zien we gebeuren? 

Maatwerk. Leerlingen die meer aandacht nodig 

hebben krijgen ook meer aandacht. 

Van aanbodgericht naar vraaggericht. De 

rol van coach vraagt andere vaardigheden van 

een docent: kijken naar wat de leerling nodig 

heeft, luisteren naar wat hij vraagt en daar op 

inspelen. Op de traditionele eenrichtingsweg 

krijgen docenten nu te maken met tegemoetkomend 

verkeer. Daar moeten ze op inspelen; deze 

transitie is cruciaal voor het welslagen van hun rol. 

Een leerling: “Je kunt tijdens zelfstandig werken 

je vraag stellen aan diverse docenten. Ook als het 

niet hun vakgebied is, kunnen ze je begeleiden.”

Uit de analyse van de effecten tussen individuele 

scholen is geen significant verschil tussen Pleion-

scholen en reguliere scholen naar voren gekomen. De 

beoordeling van de competenties voor zelfsturend 

leren en richting, ruimte en ruggensteun verschillen 

ook niet per schooltype (VWO, HAVO, VMBO). Dit 

betekent dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen 

op zelfsturend leren. 

Er zijn significante verschillen in de waardering van 

de competenties tussen jongens en meisjes. Meisjes 

beoordelen hun competenties rond het toepassen van 

leerstrategieën hoger dan jongens.

In de bijlage zijn een aantal kwantitatieve gegevens 

in de vorm van tabellen en figuren opgenomen.

De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn 

uitgewerkt aan de hand van good practices. Deze 

komen in de volgende hoofdstukken aan bod.

3  Good practices op het gebied van 
richting, ruimte en ruggensteun 

Wat verstaan we onder  

richting, ruimte en ruggensteun?

De ontwikkeling van zelfsturende vaardigheden 

vraagt een omgeving (lees: een school, een 

team van docenten) die dit ondersteunt. Deze 

ondersteuning valt uiteen in drie delen: richting, 

ruimte en ruggensteun. Een heldere en gedeelde 

richting stelt leerlingen in staat keuzes te 

maken die passen bij de school en bij hun eigen 

ontwikkeling. Daarbij moeten leerlingen de ruimte 

krijgen om zelfsturend te zijn. Als er onvoldoende 

ruimte is om zelf keuzes te maken, zullen ze dat 

ook niet doen. Tenslotte hebben leerlingen op hun 

weg ruggensteun nodig: waardering en erkenning. 

Het is daarom belangrijk om ook de inspanning en 

de kleine stapjes voorwaarts te zien en erkennen. 

Deze drie aspecten van ondersteuning moeten met 

elkaar in balans zijn.

Foto: Native speaker Engels helpt leerlingen in het leerhuis 
(Vathorst College)
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Hoe? 

Individuele mentorgesprekken

Waar? 

UniC

Wat houdt het in?

Bij UniC heeft een mentor drie uur per week voor 

de individuele begeleiding van 15 leerlingen. 

Deze uren zijn niet ingepland in het rooster 

en worden op het initiatief van de leerling of 

de docent gevoerd. Focus van deze individuele 

gesprekken is het algemeen welzijn, waarbij het 

gaat om zaken waar de leerling moeite mee heeft 

(plannen bijvoorbeeld), maar ook de voortgang en 

de aspecten waarop hij wil groeien. De leerlingen 

maken een verslag van het gesprek, wat hen helpt 

te reflecteren op hun schoolactiviteiten.

Wat zien we gebeuren?

Gehoord worden. Een leerling (klas 1): “Er is een 

moment in de week waarop je een gesprek met je 

mentor hebt. Dan wordt er gevraagd hoe het gaat, 

ook als het gewoon goed gaat.” 

Maatwerk. In de onderbouw worden leerlingen 

die dit nodig hebben begeleid bij het plannen. 

Die begeleiding neemt af; zo verwerven de 

leerlingen deze vaardigheid gaandeweg.

Hoe? 

Mentoraat maatjescirkel

Waar? 

UniC

Wat houdt het in?

Docenten houden mentorgesprekken met de 

leerlingen als begeleiding van de maatjescirkel, 

de groep waarin zij samenwerkend leren.  

Focus is coaching op samenwerkend leren. 

Docenten vullen dit op een voor hen passende 

manier in. Zo start een docent met een werkvorm 

om onderling kennis te maken en vervolgens de 

leerlingen werkafspraken te laten maken. Een 

andere docent geeft eerst ruimte aan de groep 

om zelf te starten. Als dat niet lekker loopt, gaat 

hij met de groep in gesprek. 

Wat zien we gebeuren? 

Wegwijzer. Een leerling (klas 1): “Bij het opgeven 

van een opdracht doet de docent niet alles voor.  

Ze helpen je op weg als je hiernaar vraagt.  

Ze vertellen hoe je de opdracht kunt aanpakken, 

daarna moet jezelf aan de slag.”  

Begeleiding op nieuwe werkvormen. Als er 

een nieuwe werkvorm wordt geïntroduceerd 

begeleiden de docenten de leerlingen hierbij.  

Het mentoraat geeft leerlingen de mogelijkheid 

de werkvorm optimaal te benutten. 

3.2 Docententeam: samenwerkend en benaderbaar

Hoe? 

Samenwerking leerdomein-teams

Waar? 

UniC 

Wat houdt het in?

De docenten werken veel met elkaar samen bij 

het begeleiden van leerlingen op het leerdomein. 

De dag wordt gestart en afgerond met een kort 

teamoverleg. Hierdoor is elke docent geïnformeerd 

over de actualiteiten en kunnen ook snel specifieke 

zaken over leerlingen terug worden gekoppeld 

aan de mentor. De docenten zijn de hele dag 

op school aanwezig, waardoor meer onderling 

contact ontstaat. UniC werkt aan de verdere 

professionalisering van de teams in teamteaching. 

Wat zien we gebeuren?

Verbondenheid. Door de samenwerking voelen 

docenten zich verbonden en gesteund, bijvoorbeeld 

in het omgaan met lastige groepsdynamiek op het 

leerdomein. Een docent: “Daar sta je nu niet alleen 

voor, maar als team”. Leerlingen vinden de docenten 

goed benaderbaar; er ontstaan initiatieven buiten 

het normale programma om, leerlingen hebben het 

gevoel verbonden te raken met de docenten. 

Van elkaar leren. Docenten proberen elkaars kwali-

teiten te benutten en geven aan van elkaar te leren. 

Hoe?

Docententeams verantwoordelijk  

voor organisatie van het onderwijs

Waar? 

Vathorst College, IJburg College

Wat houdt het in?

Elk leerhuis (Vathorst) of deelschool (IJburg) heeft 

zijn eigen team van docenten. Dit team is integraal 

verantwoordelijk voor de organisatie van het 

onderwijs. Er is dagelijks overleg, ook met de 

vakgroep. De docenten geven aan op zoek te zijn 

naar de maximale verbinding met de leerlingen, in 

plaats van alleen uit hun vakgebied aanbodgericht 

te werken. Verbinding wordt ook gezocht in de 

samenwerking met ouders en externen, bijvoorbeeld 

als opdrachtgever voor reële opdrachten of als 

begeleider/beoordelaar bij projecten. 

Wat zien we gebeuren? 

Ruimte om zelf keuzes te maken. Een docent: “Werken 

in een team heeft als voordeel dat je met elkaar kunt 

overleggen in je keuzen en elkaar kunt steunen.”  

Teamspirit. Door het intensieve contact hebben de 

betrokkenen het gevoel echt als team te functioneren. 

Binnen de deelschoolteams leert men ook van elkaar: 

een jonge docent brengt kennis in over ICT in het 

onderwijs, een ervaren docent presenteert zijn 

ervaring met een didactisch concept.  

Toegankelijkheid. Leerlingen vinden het prettig 

dat ze de hele dag binnen kunnen lopen bij een 

(vak)docent. Docenten stralen uit dat ze wezenlijke 

belangstelling hebben voor de leerlingen. Een 

leerling (4-VWO): “Docenten willen graag helpen.”  
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3.3 Doorgeven van visie in management:  

“practice what you preach”

Hoe? 

Coachend management

Waar? 

Vathorst College 

Wat houdt het in? 

De schoolleiding werkt vanuit een coachende 

managementstijl. In lijn met de onderwijsvisie 

wil de schoolleiding met docenten, leerlingen en 

ouders open en respectvol het gesprek aangaan. 

Het op deze wijze voorleven van de onderwijsvisie, 

biedt docenten een voorbeeld voor het omgaan met 

de leerlingen.

Wat zien we gebeuren?

Toegankelijkheid. Leerlingen vinden dat docenten 

en schoolleiding aanspreekbaar en toegankelijk 

zijn. Ze hebben het gevoel dat zij serieus genomen 

worden door de schoolleiding. 

Navolging. Docenten hebben een open en 

leergierige houding ten opzichte van leerlingen. 

Een docent: “Je wordt een betere docent door 

snelle feedback op je functioneren en daar wordt 

het leerproces ook beter van.”  

Ruimte. Docenten ervaren vanuit de schoolleiding 

veel ruimte om eigen keuzen te maken.    

Tips

Stel de leerling en zijn vragen centraal. Zorg 

ervoor dat docenten coachende vaardigheden 

hebben; geef ze de ruimte om eigen accenten 

aan te brengen in de exacte invulling van hun 

rol. Het centraal stellen van de leerling en zijn 

vragen veronderstelt de fysieke aanwezigheid van 

docenten op school en een open houding richting 

de leerling.

Begeleid de leerlingen bij het omgaan 

met het eigentijds onderwijs. Essentiële 

vaardigheden – zoals plannen, het toepassen 

van leerstrategieën, samenwerken – behoeven 

in de onderbouw expliciet aandacht.   

Laat de docenten veel met elkaar samenwerken, bij 

het begeleiden van (groepen) leerlingen en bij het 

ontwikkelen van opdrachten. Zo kunnen zij elkaar 

aanvullen en steunen. Tegelijkertijd kan een gevoel 

van professionele kwetsbaarheid ontstaan; dit kan 

vragen opleveren over professionele standaarden. 

Organiseer het onderwijs in kleinschalige 

organisatie-eenheden, zodat de docenten alle 

leerlingen kennen.

Ga als schoolleiding op dezelfde manier met 

docenten om als u wilt dat docenten met 

leerlingen omgaan. Het voorleven van de visie op 

onderwijs kan een krachtige interventie zijn.

Foto: Scheikundeles op het Vathorst College
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In de interviews hebben we gekeken naar hoe 

scholen concreet invulling geven aan het aanleren 

van competenties van zelfsturend leren, te weten: 

de regie nemen over je eigen leerproces (4.1) 

reflectie en het toepassen van leerstrategieën (4.2) 

en samenwerkend leren (4.3), evenals interventies 

op het gebied van creativiteit (4.4) en het betrekken 

van de leerstof op de werkelijkheid (4.5). Deze good 

practices presenteren we hieronder.

De competenties van zelfsturend leren dragen in 

samenhang bij aan een zelfsturende leerhouding. Als 

een leerling een competentie onvoldoende beheerst, 

heeft dat effect op de andere vaardigheden: hoe 

kun je beter worden in je schoolwerk als je wel 

reflecteert, maar geen hulp vraagt aan anderen? 

Het verbeteren van een zelfsturende leerhouding 

vergt dus aandacht voor alle competenties. Maar het 

blijft maatwerk: de ondersteuning van de leerling is 

afhankelijk van de mate waarin deze een bepaalde 

vaardigheid al beheerst.

4.1 De regie nemen over je eigen leerproces

Hoe? 

Zelfstandig werken in het leerhuis

Waar? 

Vathorst College

Wat houdt het in? 

Leerlingen werken zelfstandig in het leerhuis, 

in blokken van 90 minuten, waarvan 20 minuten 

instructie. De leerlingen kiezen zelf waar ze gaan 

zitten en moeten zich aan spelregels houden.  

Elk blok wordt gezamenlijk opgestart en afgesloten 

zodat de leerlingen voldoende informatie hebben 

om zelf aan de slag te gaan en na afloop te kunnen 

reflecteren op hun voortgang. In het leerhuis zijn 

verschillende klassen tegelijkertijd aanwezig en 

meerdere docenten. Docenten kunnen de leerlingen 

opdrachten geven voor zelfstandig werken, waarbij 

alleen het “wat” omschreven wordt en de leerlingen 

zelf het “hoe” invullen. 

Wat zien we gebeuren? 

Vraaggestuurd werken. De docenten geven 

aan beter te kijken naar wat de leerlingen 

nodig hebben: waar komen ze zelf niet uit; hoe 

wil ik daar hulp bij geven; welke werkvorm 

past daarbij? Zo kiezen de docenten bewust 

werkvormen op basis van niveauverschillen  

en de behoeften van leerlingen. 

4  Good practices op het gebied van 
het aanleren van competenties 
van zelfsturend leren

Wat verstaan we onder  

‘de regie nemen over je eigen leerproces’?

De leerling is in staat om zelf initiatief te  

nemen en sturing te geven aan zijn of haar  

eigen leerproces.

Leren omgaan met vrijheid versus 

verantwoordelijkheid. Leerlingen leren dit 

gaandeweg, als de begeleiding afneemt. Maar er 

worden ook grenzen gesteld: wie achterloopt en 

daar niet uit zichzelf iets aan doet wordt ingedeeld 

in ‘het regieblok’, waarin onder begeleiding van een 

coach een inhaalslag wordt gemaakt. 

Inzicht in eigen sterke en zwakke punten. Een 

leerling (klas 4): “Je moet veel zelf doen, je krijgt 

een opdracht en inleverdatum. Je moet zelf de 

weg naar de docent zoeken. Daarvoor heb je veel 

wilskracht nodig.”  Ook het feit dat leerlingen 

fysiek de ruimte krijgen levert inzichten op. Een 

leerling (klas 4): “Ik ga tussen de eersteklassers 

zitten, omdat dat rustiger is.” Zo worden 

leerlingen zich meer bewust zijn van het feit dat 

zij zelf belang hebben bij het leren.

Hoe? 

Geleidelijk werken aan zelfstudie

Waar? 

Corlaer College

Wat houdt het in? 

Vanaf dag één ligt de nadruk op het leren plannen 

van schoolwerk. In de onderbouw begeleiden de 

docenten de leerlingen bij het plannen van hun 

studieprogramma; ze checken of leerlingen de (thema)

opdracht hebben begrepen en spreken hen aan op 

hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. 

In de bovenbouw werken de leerlingen zelfstandig 

op het domein, onder begeleiding van vakdocenten. 

Vanaf leerjaar vier zijn de leerlingen vrij om te 

werken aan schoolwerk waar zij dan behoefte aan 

hebben; daarbij zijn ze zelf verantwoordelijk voor 

het vragen van ondersteuning. 

Wat zien we gebeuren?

Actieve en samenwerkende houding. 

Docenten ervaren het zelfstandig werken als een 

ontwikkelproces waarbij de leerling start vanuit 

de vraag: wat wil ik leren en ontdekken? Docenten 

begeleiden hen bij deze vraag, zonder het over 

te nemen. Een docent: “Het is net als bij leren 

zwemmen: je mag kopje onder gaan maar we 

zorgen ervoor dat je niet verdrinkt.” 

Gevoel voor verantwoordelijkheid. Een leerling 

(klas 1): “Je hebt veel vrijheid, dus je moet niet veel 

kletsen. Als je ziet dat je aan het eind van de les niet 

veel hebt gedaan, schrik je.” Bovenbouwleerlingen 

beoordelen zichzelf relatief hoog op het nemen 

van eigen regie over hun leerproces. Een leerling 

(6-VWO): ”Je krijgt opeens zoveel vrijheid. Maar nu 

besef ik me dat ik het voor mezelf doe. Hier kan ik 

zelf bepalen wat ik ga leren. Als ik een opdracht 

niet maak is het mijn eigen probleem. De docent 

motiveert me wel om erg mijn best te doen.”

Betrokkenheid. Een docent: “Het geven van 

eigen regie en eigen verantwoordelijkheid 

aan leerlingen zorgt er voor dat leerlingen 

assertiever worden. Ze geven veel feedback om 

het programma te verbeteren.” 
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Hoe? 

MotiVaktie 

Waar? 

UniC

Wat houdt het in? 

In MotiVaktie-tijd werken de leerlingen van het 

1e en 2e leerjaar een dagdeel per week aan een 

zelfgekozen onderwerp. Ze schrijven een plan, 

voeren het uit en presenteren de resultaten 

aan  medeleerlingen. Een vast team docenten 

begeleidt dit proces en houdt zicht op de 

voortgang.MotiVaktie-tijd wordt ook gebruikt 

voor het  

maken van het leerlingportfolio en voor studie-  

en keuzevaardigheden.

Wat zien we gebeuren?

Intrinsieke motivatie. Leerlingen geven aan  

dat MotiVaktie-tijd hen motiveert. Een leerling 

(klas 1): “Het is moeilijk, maar leuk om zelf na te 

denken over je leerdoelen.”  

Leren plannen, leren samenwerken, leren 

initiatief nemen. In MotiVaktie is vaak 

sprake van een combinatie van leerdoelen. Een 

leerling (klas 4): “Door samen te werken aan 

onderwerpen die je allebei interessant vindt, 

krijg je ook een beeld van de positieve zaken die 

je meebrengt.” 

Tips

Bied een heldere onderwijsstructuur waarin 

leerlingen een mix van werkvormen aangeboden 

krijgen, instructie en zelfstandig werken. Maak 

heldere keuzes en houd hieraan vast. Geef 

leerlingen houvast door een gezamenlijke start en 

einde van lesblokken. Benoem praktische spelregels 

voor de plekken waar leerlingen zelfstandig werken 

en handhaaf deze spelregels consistent.

Gebruik / ontwikkel lesmateriaal dat leerlingen 

de vrijheid biedt om eigen keuzen te maken. 

Bied leerlingen ook fysiek ruimte om te kiezen in 

welke samenstelling ze willen werken.

Begeleid leerlingen bij het zelfstandig werken, 

bijvoorbeeld door  roulerende aanwezigheid van 

vakdocenten en coaching. De tijd voor zelfstandig 

leren kan over de leerjaren vergroot worden. 

Zorg voor ruimte voor leerlingen om eigen 

keuzes te maken, bijvoorbeeld voor een 

onderwerp of een aanpak. Dit werkt stimulerend 

(intrinsieke motivatie).

2 Reflectie en leerstrategieën toepassen

De competenties reflectie en leerstrategieën 

toepassen worden gezamenlijk besproken, omdat 

deze competenties bij de meeste scholen met elkaar 

gecorreleerd zijn en het leren hierover vaak in 

dezelfde setting plaatsvindt.

Hoe? 

Werken (aan doelen) in kleine groepen en 

systematisch reflecteren

Waar? 

IJburg College, Vathorst College, UniC, Corlaer College

Wat houdt het in?

Op het IJburg College worden de leerlingen 

ingedeeld in stamgroepen van circa 17 leerlingen, 

begeleid door een vaste mentor. Ook de 

vakdocenten kennen de leerlingen en zijn erin 

getraind door te vragen, bijvoorbeeld als een 

opdracht niet op tijd af is: hoe komt dat? In deze 

veilige omgeving leren de leerlingen te reflecteren. 

Hiervoor zet de school verschillende middelen 

in. Zo houden alle onderbouwleerlingen een 

logboekje bij, met hun leerdoelen en de acties 

die ze ondernemen om de doelen te behalen. 

In het logboekje geven docenten, ouders en 

medeleerlingen feedback aan de leerling. In 

de stamgroep wordt twee keer per jaar een 

cirkelanalyse gemaakt door de leerlingen (360 

graden feedback). In de bovenbouw voeren de 

mentoren ontwikkelgesprekken met de leerlingen 

aan de hand van hun portfolio. Hierbij zijn ook de 

ouders aanwezig. 

Het leren toepassen van leerstrategieën gebeurt 

met name in de onderbouw door verschillende 

strategieën uit te proberen. 

Op het Vathorst College en UniC wordt op 

een vergelijkbare manier gewerkt en worden 

leerlingen gestimuleerd hun eigen leerproces 

in te richten. UniC heeft doelen voor 

zelfontwikkeling benoemd, waar via verschillende 

werkvormen aan wordt gewerkt. In de onderbouw 

gaat de meeste aandacht uit naar reflectie. In 

de bovenbouw ligt de focus op leerstrategieën. 

Leerlingen krijgen feedback doordat toetsen op 

leerstrategieën worden geanalyseerd. Dit kan de 

leerling handvatten geven voor het leren: moeten 

ze harder “stampen” of juist meer begrijpend 

lezen? Dit bespreken ze met hun mentor.

 

Wat verstaan we onder ‘reflectie’? 

De leerling is in staat na te denken over zijn/

haar eigen gedrag en taak (manier van leren 

en behaalde resultaten) en daar conclusies aan 

verbinden. 

Wat verstaan we onder  

‘leerstrategieën toepassen’? 

De leerling is in staat doelen te stellen, 

deelstappen te kiezen, een planning te maken en 

de uitvoering van de planning te monitoren.
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Meetinstrument Comprendo

Om de vaardigheden die bij het themaleren 

worden gevraagd meetbaar te maken heeft het 

Corlaer College een online instrument ontwikkeld, 

genaamd Comprendo. Comprendo staat voor 

Competenties Rapporteren En Doen. Het wordt 

ingezet in mentorlessen in de onderbouw om 

leerlingen aan de hand van ‘ik kan’-stellingen 

te laten reflecteren op hun gedrag en doelen te 

stellen voor een volgende periode.  

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de 

competenties staan er opdrachten en taken in  

het systeem. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.competentie-onderwijs.nl

Wat zien we gebeuren?

Gekend zijn. Een ouder: “De leraren weten goed 

waar de kracht zit van de leerling, ze kijken 

en vragen wat voor je werkt.” De school geeft 

ondersteuning en biedt programmaonderdelen 

desgevraagd anders aan.

Jezelf kennen. Door reflectie, feedback van 

anderen en het uitproberen van leerstrategieën 

leren leerlingen hun sterke en zwakke punten 

kennen en benoemen. Een leerling (6-VWO): “Je 

vindt uit wat bij jou past.” 

Motivatie. Een leerling (6-VWO): “Wat 

stimulerend is, is de coachende houding van 

docenten: vragen waarom iets niet af is in plaats 

van een oordeel dat iets niet af is.” 

Open sfeer. Een leerling (klas 1): “Na afloop van het 

project vul je een evaluatieformulier in waarin je 

onder andere aangeeft waar je trots op bent.  

Ook is het belangrijk open te zijn over hoe het 

project is gegaan; zijn je leerdoelen behaald en 

waarom is dit wel of niet gelukt?” Ook ouders 

herkennen dat leerlingen makkelijk met elkaar 

in gesprek komen over hoe ze iets zou kunnen 

aanpakken.

4.3 Samenwerkend leren

Hoe? 

Maatjescirkel 

Waar?

UniC

Wat houdt het in?

Leerlingen in de onderbouw zitten in een vaste 

maatjescirkel van vijf leerlingen, die ongeveer  

 

 

12 weken bij elkaar blijven. De vaste begeleider 

van de maatjescirkel is ook de mentor van de 

leerlingen. De samenstelling van de cirkels wordt 

bepaald door de docenten van het leerjaar. De 

leerlingen kunnen wel aangeven met wie ze graag 

samenwerken en met wie niet. Binnen de cirkel 

werken de leerlingen samen aan opdrachten. Ze 

helpen elkaar en leren van elkaar: door feedback te 

geven en te krijgen leren ze hun eigen kwaliteiten 

kennen en die van hun medeleerlingen.

 

Wat zien we gebeuren?

Samenwerkend leren. Een leerling (klas 1): “Van 

het samenwerken in de maatjescirkel leer je omgaan 

met mensen die je niet mag, maar waarmee je toch 

een goed resultaat wil behalen. We leren conflicten 

op te lossen, soms met behulp van de mentor.” 

 

Tips

Richt het onderwijs zo in dat docenten de 

leerlingen persoonlijk kennen. Daardoor kunnen 

ze op maat feedback geven op leerstijlen, 

aanpak, et cetera. 

Geef leerlingen in de eerste leerjaren de ruimte 

voor experimenten in gedrag en koppel hier 

systematische feedback / reflectie aan. Zorg 

ervoor dat dit iets van henzelf wordt.  

Help leerlingen dat wat ze in de les ervaren te 

verbinden met/vertalen naar de competenties 

van zelfsturend leren die ze (moeten) verwerven.

 Wat verstaan we onder ‘samenwerkend leren’? 

De leerling kan met anderen samenwerken om 

zodoende van hen te leren en hen ook te helpen 

bij hun leerproces.

Foto: Leerlingen werken in een leerhuis aan zelfgekozen opdrachten (Vathorst College)
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Een docent: “Leerlingen leren in de maatjescirkel 

wat wederzijdse afhankelijkheid is. Iedereen is 

anders en iedereen wil iets; daardoor leren ze een 

middenweg te vinden, ze leren oplossingsgericht 

te werken.”

Elkaar aanspreken. Leerlingen worden vaardiger 

in het elkaar aanspreken. Uitspraak van een 

leerling tegen iemand in zijn maatjescirkel: “Ik 

schrijf in het verslag dat je niets hebt gedaan. We 

moeten eerlijk zijn in wat we wel en niet doen. 

Anders krijgen we allemaal een onvoldoende.” 

Hoe? 

Thema-leren 

Waar? 

Corlaer College 

Wat houdt het in?

Het Corlaer College heeft verschillende ruimtes 

voor verschillende vormen van leren. Het thema-

leren vindt plaats in ‘domeinen’, waar de 

leerlingen in groepen kunnen werken. 

 

Onder begeleiding van een themadocent werken ze 

acht weken lang, tien uur per week aan een thema. 

Ze werken daarbij in wisselende (door de docent 

samengestelde) groepen van vier leerlingen aan 

groepsopdrachten. Het leren van vaardigheden 

zoals samenwerken, reflecteren en plannen is een 

integraal onderdeel van de opdrachten. 

Wat zien we gebeuren?

Leren omgaan met elkaar. Omdat er veel en 

in wisselende groepen wordt samengewerkt 

leren de leerlingen wat de voor- en nadelen van 

samenwerken zijn, en hoe ze daarmee moeten 

omgaan. Leerlingen geven aan dat docenten 

beschikbaar zijn voor ondersteuning bij het 

samenwerken. Een leerling (6-VWO): “Maar als er 

eventueel mot is wordt dit onderling opgelost. 

Je gaat een samenwerking aan voor 80 uur.” 

Leerlingen gaan hierdoor nadenken over hoe ze de 

samenwerking de volgende keer gaan aanpakken.

Samenwerkend leren. Oefening baart kunst. 

Leerlingen geven aan met name te leren 

samenwerken door het veel te doen. Ze leren 

elkaar aan te spreken en elkaars sterke kanten 

te benutten. Een leerling (klas 1): “Er zijn 

dingen waar je partner beter in is, je komt er 

uiteindelijk beter uit.” Over de meerwaarde van 

samenwerkend leren zegt een leerling: “Het is net 

verf: als je het mengt wordt het het mooist.”

Foto: Zelfstandige theateroefening (Vathorst College)

 Tips

Organiseer heterogene leerlinggroepen die 

een duidelijke, maar open taak krijgen, die is 

verankerd in het onderwijsprogramma. Wijzig de 

samenstelling van de groepen periodiek.

Geef (vaste) begeleiding aan de samenwerkende 

groepen. Houd daarbij rekening met kwetsbare 

leerlingen, zoals zorgleerlingen of leerlingen die 

minder assertief zijn. 
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 4.4 Creativiteit

Hoe? 

Creativiteit als integraal onderdeel van  

het lesprogramma 

Waar? 

Vathorst College

Wat houdt het in? 

Creativiteit is op het Vathorst College verweven 

met het onderwijs. Zo volgen leerlingen in het 

eerste jaar 8 uur kunstvakken. Circa 80% van 

de eindexamenleerlingen doet eindexamen in 

een kunstvak.  Voorts wordt de creativiteit van 

leerlingen bij de andere vakken uitgedaagd 

middels opdrachten waar, binnen bepaalde 

kaders, veel ruimte voor het ‘hoe’ is. Leerlingen 

worden gestimuleerd zelf te bedenken wat ze met 

de opdracht willen/kunnen. Hun keuzes moeten ze 

kunnen motiveren. 

Alle expressievormen die bij de creatieve vakken 

worden geleerd, kunnen ook in de andere vakken  

worden gebruikt. Zo worden werkstukken voor 

geschiedenis en aardrijkskunde opgenomen in het 

schrijfdossier van de leerling. 

Wat zien we gebeuren?

Zelfvertrouwen. Zowel docenten als leerlingen 

geven aan dat creativiteit zelfvertrouwen oplevert.  

Een leerling (klas 4): “Het voordeel van kunstvakken 

is dat we er goed leren presenteren. Hierdoor 

groeit onze zelfstandigheid, zelfvertrouwen en 

ervaring. Je durft meer van jezelf te laten zien en 

dit heeft z’n voordeel in de andere vakken.” 

Goede sfeer. Een leerling (klas 4): “Je leert plezier 

te hebben in jezelf te uiten. Opstootjes worden 

in dialoog opgelost waarbij de verschillende 

perspectieven aan bod komen. Door aandacht voor 

creativiteit is er minder pestgedrag: iedereen 

wordt geaccepteerd om wie hij/zij is.” 

Open blik. Een docent: “Bij kunst zien we 

de hele mens. Het gaat om respect, om hoe 

je tegen de ander aankijkt. De leerling krijgt 

hierdoor vertrouwen, maar zijn blik wordt ook 

onbevooroordeeld en ontspannen.” Een leerling 

(klas 6): “Door de intensiteit van de kunstvakken 

maak je kennis met veel verschillende disciplines. 

Door deze kennismaking kan iets opeens veel 

leuker blijken te zijn dan van te voren gedacht.” 

Teamwork. Leerlingen leren dat ze van elkaar 

afhankelijk zijn voor het behalen van resultaat. 

 Wat verstaan we onder ‘creativiteit’?

Creativiteit  gaat het zowel om het aanbieden van 

creatieve vakken, als het op een creatieve manier 

oplossen van problemen/aanpakken van opdrachten. 

Foto: Maskers maken in beeldend lokaal voor de Buitenschools Lerenweek (Vathorst College)
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Hoe? 

Samenwerken aan culturele activiteiten 

Waar? 

Arte College

Wat houdt het in? 

Elke vrijdagmiddag vindt het atelier plaats voor 

HAVO/VWO-leerlingen vanaf klas 4. Leerlingen 

werken dan in heterogene groepen in periodes 

van negen weken aan een kunstproject. De 

periode wordt afgesloten met een carrousel van 

presentaties. Leerlingen tekenen op basis van hun 

eigen belangstelling in op een project, of brengen 

extra verdieping aan in het project van de vorige 

periode. In het examenjaar kiezen de leerlingen 

voor een half jaar een discipline of project en 

maken een eindproduct, de ‘Meesterproef’, dat 

aan ouders wordt gepresenteerd.

Wat zien we gebeuren?

Motivatie. Leerlingen werken hard doordat ze 

zelf keuzes maken. De presentaties van anderen 

motiveren: zien wat het oplevert helpt de nieuwe 

leerlingen in te stappen.

 

Samenwerken en verbinden. Leerlingen leren 

flexibel te zijn: er zijn altijd manieren om iets op te 

lossen. Initiatief tonen is belangrijk: ze leren zelf 

aan de slag te gaan. Een docent: “Samen musiceren 

is samenwerken”. Een leerling (klas 4): “Arte-

producties, opera en open podium doe je niet met je 

eigen klas. Die activiteiten verbinden echt, je hebt 

meer contact met anderen buiten je klas”. 

Zelfvertrouwen. Een leerling (klas 4): “In de 

kunstvakken heb ik geleerd dat ik mezelf kan zijn, 

je wordt niet snel uitgelachen.” 

Open blik. Ouders geven aan dat leerlingen 

door de culturele activiteiten een bredere 

maatschappelijke interesse ontwikkelen. 

Foto: Muziekles op het Vathorst College
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4.5  Betrekken van de leerstof op de werkelijkheid

Hoe? 

Realistische opdrachten en projecten

Waar? 

IJburg College 

Wat houdt het in? 

De vakdocenten ontwikkelen realistische 

(vakoverstijgende) opdrachten en projecten voor 

de leerlingen op alle niveaus. Een voorbeeld 

van een realistisch project op het VMBO is ‘Be a 

businessman’. Hierbij stellen de leerlingen een 

eigen businessplan op voor activiteiten die ze zelf 

interessant vinden. Ze worden ondersteund door de 

economiedocent en businesscoaches (ondernemers 

uit het netwerk van de school). Op de einddag 

presenteren de leerlingen hun businessplan in 

aanwezigheid van alle businesscoaches. Dit is een 

opdracht die Nederlands, economie en kunstvorming 

met elkaar in verbinding brengt. 

De docenten geven aan dat het voorbereiden 

en uitvoeren van realistische opdrachten nauw 

luistert en intensieve samenwerking vereist. 

Kerndoelen dienen systematisch vertaald te worden 

in de opdrachten. De docenten begeleiden de 

leerlingen op de inhoud, maar ook op zelfsturende 

competenties. Dit laatste is belangrijk om leer-

lingen de ruimte te geven om de opdracht in te 

vullen op een manier die hen past. 

Wat zien we gebeuren?

Motivatie. De leerlingen werken met veel energie 

aan de opdracht en steken er veel tijd in. Een ouder: 

“Hij moest een onderneming opzetten en was daar 

heel serieus mee bezig, ik zag een andere zoon.” 

Inzicht in het waarom van leren. Leerlingen 

ervaren in realistische opdrachten dat ze hun kennis 

en competenties werkelijk kunnen inzetten en dat ze  

dus niet voor niks leren. Een leerling (klas 6):  

“In de opdrachten leer je meer van de achter-

liggende gedachten, hoe dingen in zijn werk 

gaan. Daardoor voel je je als leerling meer 

verantwoordelijk, vooral als ook met mensen  

van buiten de school wordt gewerkt.”

 

Tips

Zorg voor opdrachten die direct gerelateerd zijn 

aan de werkelijkheid. Dit motiveert leerlingen, 

met name als partijen buiten de school zijn 

betrokken. Ze voelen zich verantwoordelijk om 

de opdracht tot een goed einde te brengen.

Houd er rekening mee dat het vormgeven van 

realistische opdrachten veel voorbereiding en 

organisatie vergt van docenten.

 

Wat verstaan we onder het betrekken  

van de leerstof op de werkelijkheid?

Het betrekken van de leerstof op de werkelijkheid 

gaat om het aanbrengen van een concrete 

verbinding tussen dat wat de leerlingen binnen 

de muren van de school leren en de wereld 

daarbuiten.  

5 Good practices – een rode draad

Uit de good practices komt naar voren dat het 

vormgeven van een leeromgeving waarin de leerling 

zelfsturend kan leren complex is. Deze complexiteit 

is gelegen in het in samenhang ontwikkelen van 

het docentteam, het onderwijsprogramma en het 

management. Richting, ruimte en ruggensteun zijn in 

dit veranderproces cruciaal. Op alle niveaus.

Zo is het aan de docenten om de leerlingen houvast 

te bieden in hun leerproces. Want hoe doe je dat: 

leren leren? Die houvast kan zich op verschillende 

manieren uiten. Letterlijk beschikbaar zijn is in 

ieder geval belangrijk. Net als ondersteunen: zo 

worden in de onderbouw specifieke leeractiviteiten 

voor het leren leren aangeboden, om ervoor te 

zorgen dat leerlingen niet het gevoel krijgen aan hun 

lot overgelaten te worden. Maar ook langzaamaan 

loslaten is belangrijk: de leerlingen steeds meer 

regie geven. Houvast ontstaat ook door het 

lesmateriaal, dat veelal in de ELO beschikbaar wordt 

gesteld aan leerlingen. Veel docenten ontwikkelen 

zelf passend lesmateriaal.

Tegelijk is het aan het management om houvast te 

bieden aan de docenten. Ook van hen wordt immers 

een grote verandering verlangd. Zij gaan zich zowel 

fysiek als in houding richten op leerlingvragen in 

plaats van op het aanbieden van kennis. Ze gaan 

ook meer samenwerken in de ontwikkeling van 

vakoverstijgende opdrachten en de begeleiding van 

groepen leerlingen. Het management kan hen hierin 

steunen door een open cultuur te creëren, waarin 

alles gezegd kan worden en waarin geluisterd wordt. 

Een scholingsbeleid is belangrijk. En ook: loslaten. 

In de good practices zijn scholen vaak kleinschalig 

georganiseerd: de verantwoordelijkheid voor het 

onderwijs ligt in de deelscholen, de teams per 

leerplein, et cetera. 

Een derde partij die houvast nodig heeft zijn de 

ouders. Veel ouders voelen onzekerheid, doordat 

leerlingen een verantwoordelijkheid krijgen waar 

ouders aan moeten wennen. Het bieden van inzicht in 

de voortgang van het leerproces kan helpen hiermee 

om te gaan.

Zo is richting, ruimte en ruggensteun belangrijk in 

de transitie naar eigentijds onderwijs. Soms is wat 

meer richting vereist, soms ruimte en soms vooral 

ruggensteun. Hoe het ook zij: de sleutel daarvoor ligt 

in handen van het management. Want het voorleven 

van de onderwijsvisie is een krachtige interventie 

die een groot effect heeft op de schoolcultuur. 
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Scholen die de stap willen zetten naar eigentijds 

onderwijs staan voor de vraag hoe zij dit moeten 

gaan aanpakken. Je kunt immers niet de boel 

stilleggen en from scratch beginnen. Het is dus een 

kwestie van de haven renoveren terwijl de schepen 

blijven varen. Een dergelijk proces vereist een 

gedegen voorbereiding en het uitzetten van ijkpunten 

waarop de koers bijgesteld kan worden. Ervaring 

leert dat scholen hier met opbrengstgericht werken 

een flinke stap kunnen zetten. De PDCA-Cyclus (Plan, 

Do, Check, Act) kan houvast bieden.

Fase 1: Plan

Laat u inspireren door de voorbeelden en pas uw 

programma aan. We kunnen het heel eenvoudig 

opschrijven, maar deze weg zal voor elke school 

anders verlopen. Kies de veranderstrategie die past 

bij uw organisatie. Ga uit van uw eigen specifieke 

situatie. Begin vanuit de voorbeelden van good 

practice na te denken over hoe dit voor uw school zou 

kunnen werken: bepaal het niveau en de focus. Gaat u 

dit invoeren voor een specifieke groep leerlingen of 

schoolbreed? Denk na over hoe u richting, ruimte en 

ruggensteun gaat vormgeven. En creëer draagvlak. 

Fase 2: Do

Dit is de fase van de invoering. De fase waarin 

de ideeën vorm krijgen, de fase ook waarin 

schoolleiders en docenten voor dilemma’s komen 

te staan. Ons advies is om kleinschalig te starten, 

met experimenten die nauwgezet gevolgd en 

geëvalueerd worden. Begin in de onderbouw met 

een aantal vakoverstijgende opdrachten, begin op 

de vrijdagmiddag met iets creatiefs, zoek iets dat 

binnen uw eigen context meer ruimte brengt. Kijk 

hoe het bevalt en bouw daarop voort. Cruciaal: zorg 

voor continue begeleiding van docenten(teams) en 

onderlinge steun. Denk bijvoorbeeld aan didactische 

coaching van docenten, en teamteaching: practice 

what you preach.

In deze fase zijn nog geen harde resultaten te 

verwachten. Maar hou wel de vinger aan de pols. Praat 

met docenten, praat met leerlingen. Wat merken zij aan 

de sfeer in de klas? Wat doet dit met hun motivatie? 

Dit is check uit fase 3, maar met de kleine c. Het draait 

erom ieders voelhorens op ‘aan’ te zetten. Vandaaruit 

kan een olievlekwerking ontstaan: docenten die positief 

zijn over wat zij bereiken en collega’s van andere 

vakgroepen inspireren en motiveren.

6 Van inspiratie naar implementatie 
met de PDCA-cyclus

Elly Loman, rector Vathorst College: 

“Je moet de tijd nemen om dingen uit te proberen. 

We hebben gelukkig geen moeite om binnen het team 

mensen te vinden voor nieuwe experimenten. Wat je 

je wel moet realiseren, is dat we dit allemaal  doen 

terwijl we leerlingen aan het opleiden zijn. Je kunt 

best eens uitglijden, maar je kunt geen grove fouten 

maken. Alle leerlingen moeten zich veilig voelen en 

moeten een goede schooltijd kunnen hebben, met 

prima resultaten.”  

Dave Drossaert, rector UniC: 

“Het goed begeleiden van leerlingen vraagt 

onderlinge afstemming over de beste pedagogisch-

didactische aanpak. Stel je spreekt af dat je een 

goede werksfeer belangrijk vindt: de invulling van 

dat begrip kan behoorlijk verschillen. Daarover 

moet je dus met elkaar in gesprek: wat verstaan 

we hieronder en hoe faciliteren we dat? Wanneer 

grijp je wel in en wanneer niet? Als management 

informeren wij ons over de mate van eenduidigheid 

in het team en maken we dat bespreekbaar. Zo 

creëren we bewustzijn bij de docenten. Voor een 

open gesprek is een veilige sfeer voorwaardelijk.  

Daar ligt een rol voor ons.”

Fase 3: Check

Waar we in de Do-fase een check met de kleine 

‘c’ hebben, hebben we ook een fase Check met 

de grote ‘C’. Hieronder verstaan we het hard 

meten van cognitieve vaardigheden. Ons advies 

is om bij experimenten een check met de kleine 

c uit te voeren. Bij structurele(re) interventies 

wordt een Check met de grote C noodzakelijk. In 

het onderzoek hebben we hiervoor het door TNO 

ontwikkelde evaluatie-instrument iSelf  gebruikt. 

Kenmerkend is dat leerlingen zichzelf aan de hand 

van vragenlijsten evalueren. Uiteraard is iSELF niet 

het enige instrument dat dergelijke informatie kan 

opleveren. Vergelijkbare informatie wat betreft de 

ervaring van leerlingen kan worden verzameld met de 

vragenlijst WIHIC (What is Happening In this Class, 

Taylor, Fraser, & White, 1994) en de vragenlijst CLES 

(Constructivist Learning Environments Survey, Fraser, 

Fischer, & McRobbie, 1996). 

Voor scholen die ervaring hebben opgebouwd in de 

Do-fase is het zondermeer aan te raden om met iSelf 

of een vergelijkbaar instrument hun resultaten te 

meten. Denk aan het volgen van een cohort leerlingen 

in klas 1, 4 en 6. De resultaten van de evaluaties 

worden verwerkt in inzichtelijke diagrammen (zie 

de profielen uit de iSELF-vragenlijst in de bijlagen), 

die als leidraad kunnen dienen voor het begeleiden 

van leerlingen en het (met nieuwe interventies) 

verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

 

Fase 4: Act

Deze fase behelst het verwerken van feedback en 

op basis daarvan de koers bijstellen. Die feedback 

is breed: het kan gaan om harde meetresultaten uit 

de fase Check, maar ook om ervaringen van anderen 

in uw organisatie of netwerk. Lessen uit de praktijk 

zijn immers belangrijke wegwijzers op de route naar 

vernieuwing.

Lou Brouwers,  algemeen directeur IJburg College: 

“Ik vind assessment for learning een heel waardevol 

beginsel. Bouw je dit principe structureel in, dan 

help je leerlingen daar enorm mee. Dat vraagt 

wel wat van betrokkenen, want een docent moet 

bijvoorbeeld heel helder en concreet kunnen 

verwoorden wat er precies van een leerling wordt 

verwacht om op een bepaald niveau te komen.”
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Wat doen de Pleion-scholen met  

de resultaten uit dit onderzoek?

Dave Drossaert, rector UniC:

“Voor mij is een belangrijke conclusie dat richting, 

ruimte en ruggensteun waanzinnig belangrijk 

zijn. Het is belangrijk daarover in gesprek te 

blijven, omdat je ziet wat het met leerlingen 

doet. De ene leerling bloeit op bij veel ruimte, 

een ander heeft meer richting nodig. Vertaal dat 

naar je mentoraat. Bij ons werd het mentoraat 

vooral sociaal-emotioneel ingevuld, met ruimte 

en ruggensteun. Nu gaan we erop sturen dat de 

mentoren ook meer richting geven, op ontwikkeling 

en studieresultaten.” 

Elly Loman, rector Vathorst College: 

“Wij werken altijd  met teamplannen: teamleiders 

formuleren met alle teamleden aan het begin van 

het jaar hun plannen én (extra) doelstellingen 

waar groepen collega’s mee aan de slag gaan. 

We willen bijvoorbeeld nog meer aandacht voor 

‘samenwerken’ in de leerlijn. Verder vind ik dat we 

leerlingen meer moeten betrekken, bijvoorbeeld 

door het onderzoeksrapport met hen delen. Ze 

vinden het heel interessant mee te mogen denken 

en hebben echt andere visies en invalshoeken, 

die voor ons een eye-opener kunnen zijn. Onze 

leerlingen vinden zelf overigens dat ze behoorlijk 

goed mogen meedenken, maar ik zie hier een 

actiepunt voor ons.”

Lou Brouwers, algemeen directeur IJburg College:

“We evalueren al een paar jaar zelfsturend leren 

en voeren natuurlijk verbeteringen door, maar we 

hebben dit nooit eerder zo kwantitatief benaderd. 

Je heb nu echt facts & figures in handen waar je 

mee aan de slag kunt en dat is heel cruciaal. Ons 

digitaal portfolio bijvoorbeeld is nu nog vooral 

in gericht op het vastleggen van eindproducten 

en minder op het proces. Dit portfolio zouden 

we graag zó inzetten dat het leerlingen echt 

ondersteunt bij de bewustwording over de 

ontwikkeling van hun zelfsturende vaardigheden. 

Daar kunnen we nog een slag in maken.”
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Bijlagen

Hieronder zijn een aantal tabellen en figuren opgenomen, afkomstig uit het onderzoeksrapport, die meer inzicht 

geven in de kwantitatieve gegevens.

Overzicht respondenten per school

Verschil Pleion – regulier onderwijs voor richting, ruimte en ruggensteun 

School Aantal respondenten  

leerjaar 1,4, 6

% respondenten t.o.v.  

hele populatie leerjaar 1,4, 6

Arte College 302 86%

Corlaer College 73 26%

IJburg College 245 49%

Montaigne Lyceum 293 70%

Oostvaarders College 147 70%

Orion Lyceum 42 89%

’t Atrium 464 88%

UniC 150 71%

Vathorst College 275 82%
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Verschil Pleion – regulier onderwijs voor competenties van zelfsturend leren

Percentuele score

Richting Ruimte Ruggensteun

PLEION – vernieuwend 67 72 70

Regulier – traditioneel 64 65 66
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ZL – type school

Vernieuwend

Traditioneel

PLEION – vernieuwend Regulier – traditioneel

Eigen Regie 65 64

Leerstrategie 59 53

Samenwerken 63 58

Werkreflectie 72 71

Zelfreflectie 56 52

Motivatie 75 72

Vertrouwen 67 68
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 Verschil onderwijstypen voor richting, ruimte, ruggensteun en competenties van zelfsturend leren

 Verschil jongens – meisjes voor richting, ruimte, ruggensteun en competenties van zelfsturend leren
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