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VOORWOORD

Beste lezer(es),
Als bestuur van het Platform-TL houden
wij ons met tal van zaken tegelijkertijd
bezig, zowel inhoudelijk als communicatief. Veel geschiedt zonder dat het voor de
leden of het (G)TL-veld zichtbaar wordt.
Via de ledenbijeenkomsten, de conferenties en een Masterclass worden TL-zaken
besproken en beogen we werkbare oplossingen. Bij het organiseren zoeken wij
telkens partners die bij de TL betrokken
zijn en affiniteit hebben bij het gekozen
thema. Bij die contacten wordt vaak aan
bestuursleden gevraagd welke school
expertise had/heeft rond een didactisch
en/of organisatorisch thema. Dat bracht
ons op het idee om de bij het Platform-TL
aangesloten scholen in kaart te brengen
door middel van “schoolportretten”, met
als doel elkaar / de leden beter te leren
kennen, de verkregen gegevens vast te
leggen en zo een bron van informatie
te vormen voor in eerste instantie onze
leden. Zij kunnen straks via onze website
(www.platform-tl.nl) gebruik maken van
het bestand. Van elke school maken we
een schoolportret met algemene informatie en een aantal specifieke kenmerken van de school. Ook willen we good
practices beschrijven, zodat scholen van
elkaar kunnen leren. Het schoolportret en

de good practices gaan we (na toestemming van de betrokken school) in de loop
van 2012 publiceren op onze website.
Sinds 1999, toen de mavo is opgegaan in het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (VMBO), waarbij het
onderwijs wordt aangeboden als VMBO
- theoretische leerweg, worstelen we
met een imagoprobleem. Een recente
ontwikkeling is dat de naam VMBO-TL bij
sommige scholengemeenschappen weer
wordt veranderd in mavo, om het (vooral voor ouders) te onderscheiden van het
‘gewone’ VMBO. De TL-scholen slagen er
nog onvoldoende in om de TL dezelfde
uitstraling te bezorgen als die de mavo
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destijds had. Maar wat wordt er toch veel
en goed werk verzet in (G)TL-scholen. Ik
ben steeds weer onder de indruk van de
vele enthousiaste leerlingen en docenten.
In dit boekje leest u over de ontwikkelingen op een twaalftal scholen.
In augustus 2010 verscheen ons eerste
themanummer, “TL-Thema, verslagen van
de vier werkgroepen van het Platform-TL
2009-2010”. In het voorwoord van dit
eerste deel werd al gepreludeerd op deel
twee van deze reeks. Dat ligt nu voor u.
Het is een eerste opbrengst van de gesprekken die leden van het bestuur en de

TL- Expertisegroep* met de leidinggevenden van een aantal lid-scholen hebben
gevoerd. Ik wens u veel leesplezier.
Hugo van Berkum
voorzitter van het Platform-TL
december 2011
* Het Platform-TL heeft per april 2011 een TLExpertisegroep in het leven geroepen. De zeven leden
van de expertisegroep komen tweemaal per jaar
bijeen met het bestuur om in een groter geheel de
ontwikkelingen van de TL en van het Platform-TL te
bespreken.
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INLEIDING

In het huidige onderwijs wordt van
schoolleiders leiderschap gevraagd. Voor
managers lijkt niet zo heel veel plaats
meer. Het op een correcte wijze uitvoeren
van richtlijnen vanuit het ministerie mag
een soms niet te onderschatten prestatie
zijn, zeker als men daarbij slaagt alles
doelmatig en goed georganiseerd te laten
verlopen met een goed oog voor planning
en formele afspraken, echt applaus zal
men er niet mee vergaren. Scholen moeten zelf aan de slag met de vormgeving
van hun onderwijs. Het ministerie houdt
zich sinds Dijsselbloem gedeisd als het
gaat om vernieuwing, maar indirect wordt
alles uit de kast gehaald om vernieuwing
te stimuleren: projectsubsidies, campagnes, wervende boekjes, wedstrijden en
noem maar op. En daar staan ze dan: de
moderne schoolleiders. Uitgedaagd om
hun team uit te dagen. Gedreven om het
onderwijs opnieuw te definiëren in een
eigentijds antwoord op actuele vragen.

Geen uit één bollenveld gestolen bosje,
maar een wervelend veldboeket van eigenzinnig in het wild bloeiende bloempjes.
De bloemlezing die in dit deeltje van
TL-Thema’s wordt aangeboden is geen
bloemlezing. De selectie is bijna aselect.
Wij willen de lezer niet een beeld voortoveren als zouden alle scholen over
Alptoppen van inventiviteit wandelen. Ja,
de scholen in dit boekje tonen de zaken
waar zij tevreden over mogen zijn en waar
wij menen dat soms het woord “good
practice” van toepassing is. En ja, de
scholen hebben natuurlijk al een pre omdat zij allemaal lid zijn geworden van het
Platform-TL en zich binnen dat Platform
graag door elkaar laten inspireren. Maar
het gaat om gewone scholen in de drukte
van het dagelijks moeten aanpakken.
Geen kasplantjes.

Dé school bestaat niet meer. En ook dé TL
bestaat niet meer. Op de website van het
Platform-TL vindt u meer dan 40 benamingen voor de verschillende vormen waarin
het TL of MAVO-onderwijs zich manifesteert.
En er komen dagelijks nieuwe vondsten bij.

Er wordt hard gewerkt in het onderwijs,
ook aan het onderwijs. Dit boekje wil
dat tonen. Als inspiratie voor collegaschoolleiders die oplossingen zoeken voor
dezelfde vragen. Niet om geïmponeerd te
worden, maar misschien wel om geïnspireerd te raken en te weten dat anderen
hun zoektocht delen.

Een overzicht van een aantal scholen anno
2011 moet wel een rijk boeket opleveren.

Ron Frinks
secretaris van het Platform-TL
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TALENTKLASSEN IN ALMERE
Buitenhout College Almere
www.buitenhoutcollege.nl
Extra uitdaging
Leerlingen die in de theoretische leerweg/
HAVO van het Buitenhout College in
Almere worden geplaatst, krijgen in de
onderbouw een extra uitdaging aangeboden binnen hun rooster om hun talenten
te verkennen en te verdiepen.
Na een oriëntatie en kennismaking van
negen weken met de verschillende talentklassen kunnen leerlingen een keuze
maken uit een van de 4 talentgebieden:
Sport en Dienstverlening, Multimedia,
Jonge Onderzoeker en TL+ klas.
De talentklassen zijn onderdeel van het
normale lesrooster van de tweejarige
brugperiode en worden gegeven binnen
de normale lesuren. De werkvormen in de
talentklassen zijn workshops, het geven van
presentaties, maar ook klassikale instructie.

In het talentgebied Sport en Dienstverlening ontdekken de leerlingen de wereld
van sport, en leren daarnaast samen te
werken en organiseren, allemaal zaken
waar ze later in hun studie, werk of vrije
tijd veel aan hebben. Zij geven tijdens
hun eigen lessen instructie aan hun medeleerlingen en bieden ondersteuning op
een basisschool bij de sportdagen.
In het talentgebied Multimedia maken
leerlingen kennis met de wereld van multimedia. Het talentgebied is opgedeeld
in twee onderdelen, film en fotografie
en de grafische multimedia. Leerlingen
maken kennis met beide uitstroomprofielen en gaan zich daarna specialiseren.
Zij worden ingezet bij het maken van
een reportage tijdens een open dag, of
ondersteuning in het maken van promotiemateriaal voor schoolactiviteiten.

Ingrid Kirsten en Trudy Maandag van het Buitenhout College presenteerden op
de eerste conferentie van het Platform-TL in mei 2009 de talentklassen in de
onderbouw van het Buitenhout College aan belangstellende collega’s:
‘Het was een aparte ervaring, jouw ideeën te delen met collega’s uit het land,
en het enthousiasme te zien met betrekking tot implementatie in de eigen
school. Mooi is ook dat je vanuit de betrokkenheid van de collega’s in de
workshop, ook tips krijgt.’
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In het talentgebied Jonge Onderzoeker
gaan de jonge onderzoekers aan de slag
met onderzoeken en experimenteren en
de verdieping op de wereld van techniek
en science. Een voorbeeld is het bouwen
van een robot voor de Lego League.
In de TL+ klas worden leerlingen die
cijfermatig de uitdaging aan kunnen,
voorbereid op een eventuele overstap
naar HAVO. Leerlingen verdiepen hun
algemene vaardigheden en krijgen
extra vakken die belangrijk zijn voor de
aansluiting met HAVO. De vakken die in
deze TL+klas worden aangeboden zijn:
wiskunde, Engels, Nederlands en Frans.
Er wordt verdiepend gewerkt aan deze
vakken. Een voorbeeld is bij Nederlands
het project cultuur en theater, waarbij
leerlingen zelf aan de slag gaan met
theater maken en het bezoeken van een
theatervoorstelling.

In het tweede
leerjaar krijgen de
talentklassen: Sport,
Jonge Onderzoeker
en Multimedia gewoon een vervolg.
De leerlingen die
niet naar de HAVO
zijn overgestapt,
vervolgen hun traject in de Cultuur &
maatschappij talentklas, waarin zij kennis
maken met de vele aspecten van kunst
en cultuur en er wordt aandacht besteed
aan de algemene maatschappelijke vorming. Activiteiten zijn het meedoen aan
het VMBO-debattoernooi en de excursie
naar de Tweede Kamer. Ook leerlingen
die vanuit HAVO afstromen kunnen een
plekje in deze talentklas krijgen.
De talentklassen krijgen een vervolg in
het 3e leerjaar in het G- vak of het vak
LO2 voor de talenklas sport.
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MEELOOPLESSEN TL4 IN HAVO-4
Pius X College, vestiging Rijssen
www.piusx.nl
De overstap van van de Theoretische
leerweg naar het HAVO onderwijs is een
‘hot item’. Veel scholen waren en blijven
bezig om deze overstap goed in kaart te
brengen.
Om een goede overgang vorm te geven
heeft het Pius X College in Rijssen afgelopen jaar onder andere meelooplessen
plaats laten vinden op de HAVO locatie.
Het betreft hier een locatie op ruim een
half uur fietsafstand. De meelooplessen
zijn gerealiseerd na de reguliere lessen
en voor de eindexamens. Hierdoor had
dit weinig invloed op de reguliere lessen
en was de beschikbaarheid van vakdocenten ruimer. Nadat leerlingen en ouders geïnformeerd waren over de opzet
en vormgeving konden de leerlingen zich
opgeven.
Opgave was vrijwillig maar zodra
iemand zich had opgegeven was er een

inspanningsverplichting. Gedurende vier
weken werden de leerlingen twee dagen
in de week uitgedaagd bij verschillende
vakken.
Tijdens deze meelooplessen werd
er niet alleen aandacht besteed aan de
vakinhoudelijke hiaten maar ook aan het
verschil in lesgeven. In totaal waren er
afgelopen jaar 9 vakken waar deze
leerlingen mee aan de slag gingen. Bij
deze vakken was uit het verleden gebleken dat er geen vloeiende overgang was.
Vooral de lesgevenden in 4 HAVO hadden hier de gevolgen van en hadden
dus ook baat bij deze meelooplessen.
Voor dit schooljaar heeft de school meer
ingezet op de vakinhoudelijk verbetering
en afstemming. Voor elk vakgebied gaat
een collega van het VMBO in gesprek
met een vakcollega van de HAVO om dat
te bereiken.
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OPSTROOMMODULEN IN LEERJAAR 3
Mill-Hillcollege, Goirle
www2.millhill-college.nl
Samenwerken in de regio op het
gebied van toelating
In Tilburg bestaat al jaren een samenwerking tussen zeven VO-scholen met een
HAVO-afdeling. De aangesloten scholen
zitten in de zogeheten Commissie HAVO
4 (CH4). Deze samenwerking bestaat eruit
dat
1. er gezamenlijk voorlichting wordt gegeven aan leerlingen in VMBO/MAVO,
2. dezelfde toelatingscriteria worden
gehanteerd op de samenwerkende
scholen en
3. in de toelatingsprocedure de genoemde commissie besluit of een leerling
toelaatbaar is op de HAVO.
Ad. 1
In het najaar worden er voorlichtingsavonden gehouden voor leerlingen in het
VMBO/MAVO die naar MBO of HAVO
willen. Leden van CH4 geven op deze
avonden bij toerbeurt algemene voorlichting over (toelating tot) HAVO zonder de
eigen school te promoten. De presentatie
is in het CH4-overleg (drie of vier bijeenkomsten per jaar) samengesteld.
Ad. 2
De toelatingscriteria die tot schooljaar
2010-2011 zijn gehanteerd zijn:
- positief advies van de afleverende
school én

-

het gemiddelde van de schoolexamens op het moment van opvragen is
minimaal een 7,0 gewogen over alle
examenvakken.
Met ingang van schooljaar 2011-2012
komt hier als aanvullend criterium bij
dat in de vakken Nederlands, Engels en
Wiskunde geen onvoldoende (< 5,5) mag
voorkomen bij de schoolexamencijfers.
(Let op: deze toelatingscriteria kunnen
worden gewijzigd indien landelijke besluitvorming dit vereist.)
Ad. 3
De toelatingsprocedure ziet er als volgt uit:
- de leerlingen melden zich aan op een
van de HAVO-scholen op de aanmeldingsavonden voor brugklassers in
maart;
- de coördinator HAVO stuurt het
informatieformulier aanmelding naar
de VMBO/MAVO-scholen (intern: naar
afdeling VMBO/MAVO);
- de VMBO-T/MAVO- school stuurt de
ingevulde informatieformulieren terug
naar de school waar de leerling zich
heeft aangemeld;
- de (adjunct-)sectordirecteur/afdelingsleider HAVO bespreekt de leerlingen
in het CH4-overleg;
- het CH4-overleg beslist of een leerling
toelaatbaar is op HAVO 4. Daarvoor
zijn er twee gespreksrondes;
- Na de eerste ronde (begin mei) krijgen

11

-

leerlingen bericht over de beslissing.
Leerlingen die zijn toegelaten worden
op de aangemelde school geplaatst,
mits zij slagen. Leerlingen die zijn
afgewezen kunnen niet naar HAVO-4.
Deze beslissing geldt voor alle aangesloten HAVO-scholen;
Leerlingen kunnen ook te horen krijgen dat ze voorlopig zijn toegelaten.
Deze leerlingen moeten zich “bewijzen” op het CE. Na de tweede ronde
(eind juni) krijgen deze leerlingen ook
te horen of ze definitief zijn toegelaten
of afgewezen.

Samenwerking binnen het
Mill-Hillcollege
Afgelopen twee jaar zijn deze scholen
kritischer gaan kijken naar de overgang
van MAVO-4 naar HAVO.
Elke school heeft een speciaal programma
ontwikkeld in MAVO-4 om leerlingen beter te kunnen voorbereiden op de overstap
naar HAVO. Het Mill-Hillcollege heeft een
doorstroomprogramma ontwikkeld voor
klas 3 en 4 MAVO, waarbij in klas 4 het
sectorwerkstuk helemaal in het teken staat
van de overstap naar HAVO. Gedurende
één periode krijgen leerlingen die willen
overstappen wekelijks in één blokuur
doorstroomoriëntatie (DSO) een program-
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ma aangeboden dat onderdelen bevat als:
- een voorlichting over de HAVO-profielen
- speeddating met oud-MAVOleerlingen
die nu op de HAVO les hebben
- informatie verzamelen over hboopleidingen en interview met
beroepsbeoefenaar
- proeflessen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde-A door
HAVO-docenten
- voorlichtingslessen van nieuwe vakken
met voorbeeldopdrachten, zoals van
m&o, kunstvak, informatica, nl&t, anw,
wiskunde-B en Spaans door HAVOdocenten
Alle andere leerlingen volgen het vak DSO
in een MBO-variant.
Behalve dit doorstroomprogramma krijgen
alle leerlingen die zich aanmelden bij de
HAVO-afdeling van het Mill-Hillcollege in
juni na het eindexamen een masterclass
van een week, waarbij ze voor enkele vakken al hiaten in de leerstof aanpakken.
In het begin van hun start in HAVO-4 hebben alle leerlingen een mentor. Hun mentor
houdt in zijn ingeroosterde begeleidingsuur
gesprekken met de instromers van MAVO4 om samen zaken te bespreken die te maken hebben met de overstap, zoals cultuur,
zelfstandigheid, plannen e.d.
Komen leerlingen met vragen over de
leerstof, dan wordt gekeken naar extra vakbegeleiding op dat gebied. De ervaring is
dat met name de leerlingen die wiskunde-b
gekozen hebben grote problemen ervaren.
Voor deze leerlingen wordt er gedurende
de eerste periode een bijlesuur wiskunde-B
georganiseerd.

De wijze waarop op het Mill-Hillcollege werd omgegaan met de opstroom van TL4 naar HAVO 4 was
in het Platform al in het eerste jaar van zijn bestaan
bekend door de bijdragen van Nicolle Sommer,
sectordirecteur MAVO van de school in Goirle, in de
werkgroep Onderwijskwaliteit en programma. In het
verslag van die werkgroep (zie TL-thema’s deel 1)
lezen wij al een warm pleidooi voor samenwerking
tussen de TL-scholen en het vervolgonderwijs.
In maart 2011 was Ruud Schouten, sectordirecteur
HAVO van het Mill-Hillcollege gast van het PlatformTL op de ledenvergadering in Nieuwegein. Hij gaf op
die middag een presentatie over de wijze waarop de
scholen in zijn regio samenwerken om de opstroom
van TL4 naar HAVO4 in goede banen te leiden.
De ervaringen die hij beschreef behoorden tot de
voorbeelden die het Platform deden besluiten in het
advies inzake de op te stellen code te pleiten voor
ruimte voor regionale oplossingen liever dan een
centraal opgelegde uniforme regeling. Die lijn werd
overgenomen door de opstellers van de code.
Uit het advies van het Platform-TL inzake de notitie
Sector aan zet van de VO-raad: In de landelijke
code kunnen deze zaken in algemene termen worden
opgenomen, maar de concrete realisering van een en
ander in detail vergt vooral het stimuleren van regionale samenwerking van TL- en HAVO-scholen teneinde de maatwerkoplossingen te realiseren die voor
de betrokken scholen adequaat zijn. Dat de maatregelen dan gezamenlijk tot stand worden gebracht
biedt meer garantie dat men elkaars inspanningen
respecteert dan wanneer maatregelen uitgewerkt via
een landelijke regeling worden opgelegd.
(U vindt het volledige advies op www.platform-tl.nl.)
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SCHOOL IN SAMENLEVING
Het Noordik, vestiging Almelo
www.noordik.nl
De maatschappij, dat ben jij
Leren is meer dan toetsbare kennis en
controleerbare vaardigheden leren.
Op de VMBO vestiging aan de Catharina van Renneslaan te Almelo is er aan
de maatschappelijke participatie heel
concreet inhoud gegeven. Leerlingen
brachten bijvoorbeeld bezoeken aan
verzorgingshuizen in
Almelo en Wierden. De leerlingen
gingen actief met
creatieve activiteiten
aan de slag met de
bewoners, zorgden
voor koffie, thee
en wat lekkers en
er ontstond een levendige en actieve
interactie tussen
jong en oud.
Een belangrijke rol in deze projecten was
ook weggelegd voor oud Noordikleerling
en CDA Tweede kamerlid Sabine Uitslag,
die actief participeerde.
Daarnaast was Sabine Uitslag betrokken bij bezoeken van de Catharina van
Renneslaan aan de Tweede Kamer in
Den Haag. Leerlingen konden daar met
diverse politici in gesprek en hun ideeën
over politiek ventileren.
Op school werd door Sabine Uitslag

vervolgens diverse gastlessen gegeven.
Politici uit de gemeenten kwamen op de
avond voor de gemeenteraad verkiezingen op de vestiging om in discussie te
gaan met de leerlingen Aansluitend gingen de leerlingen hun stem uitbrengen.
Het was dan ook prachtig om te zien dat
de Catharina van Renneslaan vervolgens
ook de winnaar werd van het Overijssels Debat in het
provinciehuis te
Zwolle.
De maatschappijlikje stage is van
het begin af aan
in alle leerjaren
ingevoerd. En hoewel aanvankelijk
niet verplicht werd
er actief geparticipeerd in een diversiteit aan projecten.
Leerlingen gingen aan de slag, kwamen
met eigen initiatieven, zette acties op en
toonden initiatieven op een breed terrein,
zie www.noordik.nl bij Catharina van
Renneslaan.
“Dit project heeft de sociale cohesie
op school duidelijk versterkt. Leerlingen
voelen zich gekend en erkend, staan voor
hun school en zijn zich beter bewust van
hun rol in de samenleving. Hierdoor is bewustwording en eigenaarschap ontstaan”
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Oriëntatie op studie en beroep
Zwin College, Oostburg
www.zwincollege.nl

Drie jaar geleden werd in leerjaar 3 van
de TL van het Zwin College het vak Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) voor
twee lesuren per week in de lessentabel
opgenomen. Reden voor de wijziging was
het inzicht dat de keuzes die de leerlingen in dat jaar maken ten aanzien van
hun vervolgopleiding meer begeleiding
vergden dan tot dan toe door decaan en
mentoren kon worden geboden.
Het begrip LOB trad toen nog niet zo
op de voorgrond, maar het besef van
het belang van een goede begeleiding
van het keuzeproces was in decanenkringen breed aanwezig. Onder leiding
van de decaan, Bella van Gent, is een
programma tot stand gebracht waarbij
de leerlingen kennis maken met de drie
sectoren en de veelheid van beroepen in
die sectoren. De koppeling in het rooster

met het mentoruur schept de mogelijkheid dat de leerlingen een dagdeel op
snuffelstage gaan.
Bij de wijziging van de lessentabel werd
ook de sectorkeuze uitgesteld tot het
einde van leerjaar 3: alle sectorvakken
zijn verplichte vakken in dat leerjaar en
de traditionele keuze Frans of natuurkunde verdween. Bijkomend effect is dat
het klasverband door het kleine aantal
keuzevakken beter behouden blijft.
Leerpunt
Het bleek nog een hele klus om vanaf nul
een behoorlijke programmatische invulling uit de grond te stampen. Dat heeft
enkele jaren geduurd.
De ingrediënten van OSB zijn o.a.:
snuffel-stages, gastlessen, werkstukken
en zelftests.
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INLEIDING
SECTORWERKSTUK
OP ROC
Het Zeldenrust-Steelantcollege, Terneuzen
www.zsc.nl
‘Ik weet niet wat ik worden wil” of “Ik
weet niet wat dat beroep inhoudt”. Het
zijn bekende opmerkingen van 3e en 4e
jaars leerlingen. Maar de keuze voor het
vervolgonderwijs wacht.

Sectorwerkstuk
Sinds enkele jaren moeten de leerlingen
op het Zeldenrust-Steelantcollege hun
VMBO TL (MAVO) opleiding afsluiten met
een sectorwerkstuk. Het eerste jaar gaf
men ook hier de titel van het sectorwerkstuk vrij. Dit leverde mooie werkstukken
op over de Westerschelde tunnel, toerisme in Zeeuws Vlaanderen of formule 1
races en dat soort onderwerpen.

Oriëntatie op studie en beroep
In overleg met de decaan van de school
werd echter besloten om een meer functionele opdracht aan het sectorwerkstuk
te koppelen. De leerlingen maken nu een
sectorwerkstuk met als titel: oriëntatie
op studie en beroep. Leerlingen kiezen
een sector en een beroep en proberen
via voorlichtingsavonden, doe dagen,
stages, bedrijfsbezoeken en interviews
met medewerkers van een bedrijf zoveel
mogelijk informatie over het beroep te
vinden. Volgens een plan van aanpak
met daarin een vragenformulier met
hoofd- en deelvragen, een logboek en
nuttige tips wordt gestructureerd aan het
werkstuk gewerkt.

Motivatie
De motivatie van de eindexamenleerlingen was erg groot en de resultaten
waren zeker bevredigend. De leerlingen
werkten samen om nog meer informatie
te kunnen verzamelen. Of ze werkten
samen aan verschillende beroepskeuzes.
Ze konden zo vergelijken en hun keuze
voor een uiteindelijke vervolgstudie beter
motiveren.

Overstap
Eén probleem bleef nog overeind bij de
leerlingen: de overstap naar het vervolgonderwijs. De stap van de beschermde
omgeving naar het ROC wordt door veel
leerlingen als moeilijk ervaren. Bijzondere
situatie: het schoolgebouw van het ZSC
is direct gelegen naast het ROC Westerschelde.

Meelopen
Na overleg met de sectordirecteuren van
het ROC is de huidige samenwerking tot
stand gekomen.
Eerste- of tweedejaars leerlingen van
het ROC begeleiden leerlingen van het
ZSC die een dagdeel meelopen met de
opleiding van hun keuze. De voordelen
zijn legio:
- beide groepen zijn gemotiveerd
- leerlingen krijgen op hun eigen niveau inzicht in een vervolgopleiding
- verslag van dit bezoek kan goed
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-

gebruikt worden.
meelopen met leerling neemt de
eerste schroom weg
oriëntatie op studie en beroep krijgt
zo steeds meer vorm.

Er is nu drie jaar met deze meeloopdagen gewerkt.
Het vraagt veel inspanning met name van
de ROC collega’s maar de samenwerking
wordt nog steeds positief ervaren.

Toekomst
Een gezamenlijke bijeenkomst waarbij de
leerlingen hun sectorwerkstuk presenteren aan ouders, medeleerlingen, docenten, leerlingen en docenten van het ROC
is een volgende stap. Ook mensen uit het
bedrijfsleven die meegeholpen hebben
met de stages worden dan uitgenodigd.
Een goede manier om de doorlopende
lijn van VMBO – MBO – bedrijfsleven duidelijk vorm geven.

Doorstroom bij het Platform-TL
De doorstroom naar het vervolgonderwijs is voor het Platform-TL
van het begin af een hoofdthema geweest. Op de foto rechts Karin
Monnik die namens de VO-raad de leden van het Platform-TL op
onze conferentie eind 2009 hun mening vroeg over een aantal aspecten van de doorstroom vanuit de TL. Het Platform-TL was nauw
betrokken bij het rapport dat de VO-raad in februari 2010 uitbracht
onder de titel T(L) splitsing, van vmbo-tl naar havo of mbo. U
vindt het rapport op onze website in het Dossier aansluiting.
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LOB IN EEN HAVO-GERICHTE TL
Oostvaarders College, Almere
www.ovc.nl
Inhoudelijk gericht op de doorstroom naar 4 HAVO.
In het schooljaar 2008-2009 is op het
Oostvaarders College een projectgroep
Theoretische leerweg (TL) aan de slag
gegaan om de inhoud van de Theoretische Leerweg op de school onder de loep
te nemen. Na veel overleg en bezoeken
aan collega-scholen in onder andere
Enschede en Grotenbroek zijn er enkele
werkmiddagen georganiseerd met alle
collega’s die betrokken zijn bij het lesgeven aan leerlingen in de TL.
Een grote wens, die naar voren kwam,
was het verplaatsen van de keuze voor
een sector van einde klas twee naar einde klas drie. Omdat de TL op het Oostvaarders College in hetzelfde gebouw
zit als het HAVO en VWO, werd door de
projectgroep een tweede wens van de
collega’s uitgewerkt. Deze wens was de
TL zo veel mogelijk te laten aansluiten op
de mogelijkheden in 4 HAVO.
Dit alles heeft geresulteerd in een TL, die
inhoudelijk gericht is op de doorstroom
naar het HAVO.
Om het keuzeproces in de derde klas
te ondersteunen, is het vak “toekomstoriëntatie” structureel op de lessentabel
verschenen.
De bedoeling van het vak toekomst-oriëntatie is, dat tijdens de lessen aandacht

wordt besteed aan de loopbaancompetenties zoals die door Marinka Kuijpers
van de SLO zijn vormgegeven.

Hoe probeeert men dat op het
OVC vorm te geven?
Leerlingen zouden een bescheiden onderzoek kunnen doen naar een deel van
de stamboom. Dit onderzoek moet zich
dan vooral concentreren op het werk
dat vader en moeder, maar ook de
grootouders doen of hebben gedaan.
Herkennen de leerlingen dan de eigen
kwaliteiten, interesses en hobby’s van
zichzelf? Welke opleiding hebben de
(groot-)ouders gevolgd om te komen,
waar ze hun werkterrein hebben of hebben gehad?
Een ander onderdeel van het programma
is het schrijven van een sollicitatiebrief,
het voeren van een sollicitatiegesprek
en het meelopen gedurende een dag bij
iemand op het werk. Over dat meelopen
moet dan een Powerpointpresentatie
worden gehouden in de klas. Daarnaast
worden er ook mensen uit verschillende
sectoren op school uitgenodigd om iets
over hun beroep te komen vertellen.
Verder wordt er aandacht geschonken
aan de opleiding die gevolgd kan of
moet worden om uit te komen op een
diploma, waarmee de leerling naar een
gewenste baan zou kunnen solliciteren.
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Bovenstaand proces moet nog verder verfijnd worden. Wat nog niet verwezenlijkt is,
is het hebben van een stageplek voor een
hele week. Ook de reflectie-gesprekken,
die de docent met de leerlingen moet voeren, verdienen nog de nodige aandacht.
De gerichtheid op het HAVO komt tot
uiting bij het keuzeproces. Ergens in

de maanden maart / april worden de
leerlingen in de derde klas TL begeleid
bij de keuze van een profiel in 4 HAVO.
Als die keuze is gemaakt, is het formeren
van een vakkenpakket in de vierde klas
TL geen enkel probleem meer. Gelijktijdig
is daarmee de keuze voor een sector een
feit geworden.

Het Platform-TL heeft zich bij verschillende gelegenheden uitgesproken voor een centrale positie van LOB in het onderwijsprogramma van de TL.
Op zijn eerste congres in mei 2009 bood het Platform-TL al een workshop aan waarin
de verschillende visies op LOB aan de orde kwamen. In het tweede congres in november 2009 was er weer een workshop over dit thema. Nu één waarin het loopbaanleren op het Openbaar VMBO in Zeist werd gepresenteerd, met als thema: “van een
vakgerichte naar een vakgeïntegreerde benadering”.
Een van de vier werkgroepen die in dat eerste jaar binnen het Platform-TL aan de slag
gingen was de werkgroep LOB onder leiding van Freek den Brok. In het verslag van
deze werkgroep, zoals opgenomen in TL-Thema’s 1 stelde men dat LOB een centrale
plaats diende te krijgen in het schoolprogramma. Een duidelijk uitgesproken visie
daarover vanuit de schoolleiding achtte men cruciaal.
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MAVO2DO
Het Vakcollege, Amersfoort
www.vakcollege-amersfoort.nl
Het Prisma College, Amersfoort
www.prisma-college.nl

Het Prisma college en het Vakcollege
Amersfoort hebben samen de Gemengde
leerweg opgezet onder de naam MAVO2do. Deze opleiding is voor leerlingen
die theorie en praktijk willen combineren.
Leerlingen werken aan een stevige theoretische basis maar daarnaast maken ze
kennis met de vier sectoren zoals die op
het Vakcollege bestaan. Twee klokuren
in de week zijn de leerlingen praktisch
bezig met vakken in de sector zorg en
welzijn, handel en administratie, voeding
en techniek, horeca en toerisme. Op het
Prisma college wordt het vak technologie
gegeven. Binnen dit vak maken ze kennis
met technologie in de vier sectoren.

binnen met een gl/tl advies maar met
de toevoeging dat ze graag wat meer
praktisch bezig willen zijn.
Doordat ze in een praktijkomgeving zijn,
raken ze goed vertrouwd met de praktijkvakken waardoor ze ook een gefundeerde keuze kunnen maken voor een sector
of zoals bij het Vakcollege een vakopleiding die opleidt voor niveau 3/4.
Het is belangrijk dat er een nauwe samenwerking is met een tl school om zo
het niveau te waarborgen. Voor docenten
in het VMBO basis/kader is niveaubewaking een aandachtspunt.

Er is bewust gekozen om al van leerjaar
1 de gemengde leerweg aan te bieden.
Uit eerdere ervaringen is namelijk gebleken dat het erg moeilijk is om leerlingen
uit de kaderopleiding die in leerjaar 3
gemengde leerweg willen volgen op het
juiste niveau te krijgen. Ondanks een
zorgvuldige voorbereiding en screening
vielen de resultaten van deze groep tegen. Door de leerlingen al in leerjaar 1 in
de gemengde leerweg te plaatsen, is de
verwachting dat ze hierdoor het niveau
goed kunnen halen. De leerlingen komen
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DE HUISWERKVRIJE MAVO
Zoom MAVO, Bergen op Zoom
www.zoomMAVO.nl
In een overzichtelijke MAVO-locatie,
naast, maar los van het Mollerlyceum,
onderdeel van dezelfde OMO-scholengroep, geeft men op de Zoom MAVO
in Bergen op Zoom een antwoord op
vragen waar veel scholen mee kampen,
zoals: hoe bied je leerlingen in de TL
eigentijds onderwijs dat ze motiveert? De
tijd dat een berichtje naar thuis dat het
huiswerk beter verzorgd dient te worden
ongeveer de grens was van wat van
een school mocht worden verwacht aan
inspanning lijkt toch wel achter ons te liggen. Aansprekend onderwijs is de boodschap en dat bereikt men hier o.a. via
projecten. En met uitdagend onderwijs
bijvoorbeeld door brugklas-leerlingen te
plaatsen in een HAVO kansklas.
Maar meer bijzonder op deze school nog
is dat men een antwoord geeft op een
kwestie die in veel scholen speelt: het
grote aantal leerlingen dat thuis niet het
werk verzet dat door de leraar zo keurig
is gepland. Op de Zoom MAVO heeft

men gekozen voor een huiswerkvrije
school.
In de woorden van de snel vormgegeven
schoolgids: “Huiswerk maken hoort volgens iedereen bij het naar school gaan.
Maar voor onze MAVOleerlingen maken
we in het lesrooster en op een lesdag
voldoende tijd vrij om dan al te werken
aan opdrachten en ook te studeren voor
toetsen. Pak je het slim aan, dan kunnen je schoolboeken in ieder geval voor
het ‘maakwerk‘ rustig in je schoolkluisje
blijven liggen. Jij kunt overal vertellen dat
je op een huiswerkvrije MAVO zit!”
Dat wordt o.a. bereikt door een 45
minutenrooster waarbij in de onderbouw
de lessen zoveel mogelijk in blokken van
90 minuten worden ingeroosterd. Of
een leerling daadwerkelijk huiswerkvrij
is hangt o.a. van die leerling zelf af, ook
van zijn of haar aanleg: de “zoom-uren”
waarvoor de ruimte uit het 45 minutenrooster wordt gehaald kunnen ook nodig
zijn voor vakbegeleiding of andere zorg.
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ONDERWIJSASSISTENTEN INZETTEN
‘t Ravelijn, Steenbergen
www.ravelijnstb.nl
Onderwijsteams

Hoe kom je aan goed geschoold
personeel?

Op ‘t R@velijn te Steenbergen (voorheen
Moller College Steenbergen) een school
voor MAVO en Voorbereidend MBO, is
vanaf 2010-2011 een veel omvattend
project gestart.

Hoewel het in dit tijdsgewricht van crisis
en stijgende werkloosheid verleidelijk lijkt
om te denken dat onderwijs – opnieuw –
een aantrekkelijke werkgever wordt, lijkt
de werkelijkheid een andere. Er wordt
nog steeds niet van harte, noch in grote
getale gekozen voor een baan in het onderwijs. Zij die er wel voor kiezen, kiezen
overigens bewust voor een baan in het
onderwijs. Zaak wordt nu om onderwijsgevenden aan de sector te binden door
hun een arbeidsperspectief te bieden dat
ook voor de verdere toekomst stevig is.

Onderdeel van het project is in het kader
van IIO het werken met onderwijsteams.
Daarnaast is het invoeren van meer digitale leermiddelen en didactiek een doel,
naast het kosteneffectiever organiseren
van het onderwijs. De school ligt in een
regio waar krimp op de loer ligt.

Het onderwijs staat voor een grote uitdaging: hoe handhaven we de kwaliteit en
zorgen we dat de werkdruk niet toeneemt wanneer een groot aantal leraren als gevolg
van de vergrijzing het onderwijs verlaat? Is het mogelijk om op basis van nieuwe ideeën uit het onderwijsveld antwoorden te vinden op dit prangende vraagstuk? Binnen de
InnovatieImpuls Onderwijs worden vijf door scholen zelf ontwikkelde, innovatieprojecten op ruim 150 experimenteerscholen uitgevoerd. De projectperiode loopt van 2011
tot 2015. De vijf IIO experimenten zijn: Slim-fit, E-klas & PAL-student, Leerlingen voor
Leerlingen, Onderwijsteams en Videolessen. Bij alle experimenten ligt de nadruk op
innovatieve maatregelen die zorgen dat het onderwijs op een andere manier - en met
minder leraren - georganiseerd kan worden. Zonder dat de werkdruk of de onderwijskwaliteit daaronder lijdt. www.innovatieimpulsonderwijs.nl
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Dat lukt door hen – meer dan nu – in een
positie te brengen van ‘docent’, iemand
die niet alleen lesmethodes volgt en toelicht, maar die ook in staat is tot ‘ontwikkelen’, ‘begeleiden’ en expliciteren’.
Behalve dat we hiermee een inhoudelijke kwaliteitsslag maken, kunnen we
ook door de interactie van docenten en
leerlingen anders te organiseren, een efficiencyslag maken: daar waar docenten
uit hoofde van hun rol en verantwoordelijkheid niet per se nodig zijn, kan
hun werk overgenomen worden door
‘onderwijsassistenten’: medewerkers met
hart voor leerlingen en een pedagogische
achtergrond. Het IIO experiment met
onderwijsteams richt zich dan ook op de
vraag in welke onderwijsleerprocessen
en in welke mate deze assistenten in de
nabije toekomst ingezet kunnen worden.

De doelstellingen binnen het project zijn:
• verhoging inzet van o.o.p.-ers voor
onderwijsleerproces met ca. 20%
• verlaging inzet o.p.-ers tussen 10% en
15%
• vorming van kernteams bestaande uit
o.p.-ers en o.o.p.-ers
• meer opbrengsten uit manuren door
betere arbeidstoedeling en efficiëntere
organisatie
Binnen ‘t Ravelijn gaan de doelstellingen
verder dan deze en wordt ernaar gestreefd om onderwijsassistenten aan elke
gecombineerde groep toe te voegen.
Hiervoor is het belangrijk dat leerlingen
op de hoogte zijn van hun leertaak. Het
vullen van de Magister ELO met studiewijzers en daaraan gekoppelde leerstof
heeft daarom binnen ‘t Ravelijn een grote
prioriteit.
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Om deze doelen te bereiken zijn er vanaf
schooljaar 2011-2012 twee onderwijsassistenten aangenomen. De komende
jaren zal dit aantal worden uitgebreid. Zij
worden samen met een docent gekoppeld aan een combinatiegroep voor
een bepaald vak. Samen met de docent
begeleiden ze de leerlingen tijdens de
lessen en met het maken van opdrachten.
Een onderwijsteam is een team dat
bestaat uit diverse disciplines (leidinggevenden, docenten, onderwijsassistenten,
leerlingbegeleiders) en het onderwijs
verzorgt aan een specifieke doelgroep
(MAVO, kaderberoeps, basisberoeps)
Het onderwijsteam is integraal verantwoordelijk voor de onderwijsprestaties,
de begeleiding van de leerlingen, de
lesstof, de didactiek, de organisatie van
teamactiviteiten etc. etc.
Voor leermethoden waarbij de leerlingen
via e-learning aan de slag gaan kan na
een instructie van de docent de begeleiding en stimulering van de leerlingen
door onderwijsassistenten worden uitgevoerd. De leraar is dan op loopafstand
beschikbaar.

Samenwerking ROC’s
Daar onderwijsassistenten voor het
Voortgezet Onderwijs nog een vrij nieuw
fenomeen zijn wordt op dit moment samengewerkt met verschillende ROC’s om
stageplaatsen te bieden aan deelnemers
van hun opleiding onderwijsassistent
niveau 4. De opleidingen van het ROC

zijn gericht op het primair onderwijs. ’t
Ravelijn heeft samen met de docenten
van het ROC de opdrachten vertaald
naar het VO-veld en er loopt op dit
moment naar ieders tevredenheid (ROC,
’t Ravelijn en de stagiaire) één stagiaire
stage. De school wil volgend jaar meer
stagiaires gaan binnenhalen. Hiervoor
is een interne opleidings-begeleider
aangesteld.
Naast onderwijsassistenten gaat ’t Ravelijn ook werken met een combinatiefunctionaris Sport (0,4 fte) en wordt er gewerkt
met stagiaires van het CIOS.

Digitalisering van het onderwijs
Zoals ook al in de landelijke doelen van
het IIO project is verwoord, is digitalisering van het onderwijs een belangrijke
schakel voor succes van de onderwijsteams. Om leerlingen ten alle tijden
toegang tot hun leerstof te geven is het
van belang dat leerlingen met een eigen
device het onderwijs zullen gaan volgen.
Vanaf 2012-2013 begint daarom ’t Ravelijn in de brugklas met tablets voor alle
leerlingen. Voorlopig nog met Windows7
i.v.m. de afhankelijkheid van enkele
programma’s.
In het voorjaar zullen twee pilots gaan
lopen, een met leerlingen in de brugklas
en een met alle toekomstige docenten
van de brugklas 2012-2013. Indien u
op de hoogte wilt blijven: de plannen
en rapportages zijn te volgen op www.
ravelijnstb.nl of neem contact op met de
projectleider, info@ravelijnstb.nl
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netbooks
Helen Parkhurst, Almere
www.helenpark.nl
Les krijgen gericht op de 21ste eeuw
De maatschappij verandert ontzettend snel. Uit onderzoek blijkt dat opgedane kennis
veel sneller veroudert dan een aantal jaren geleden. Het gaat heel vaak niet meer
alleen om weten, maar ook om vaardigheden als informatie kunnen vinden en toepassen. Internet is een enorme bron en zou elk moment van de dag geraadpleegd
moeten kunnen worden.
Helen Parkhurst heeft nu
een paar jaar ervaring
met eigen computers voor
de leerlingen in de lagere
klassen.
De leerlingen zijn in staat
met een goede structuur
en begeleiding een weg
te vinden die past bij het
leren van deze eeuw.
Concreet betekent dit dat
docenten digitale opdrachten uitzetten, en ook
via de computer bijsturen

Teletop bevat een agenda. Dat is heel handig. Je kunt ook opdrachten vanuit Teletop
maken en terugsturen naar je docent. Dan krijg je het weer gecorrigeerd terug. Er staat
ook een rooster op. Zo kun je iedere dag zien of er wijzigingen zijn. Je kunt ook je huiswerk
maken op Teletop. Wij hebben bijvoorbeeld geen werkboek Frans. De lerares Frans zette
het werkboek op Teletop, en we schrijven de oplossingen in ons schrift. Ze zette er ook een
antwoordenboekje bij, zodat je kon controleren. Dit was ontzettend handig. De lerares
vertrouwde ons dat wij de antwoorden niet gingen overschrijven en dat heb ik ook niet gedaan. Ook houd je voor ieder vak een portfolio bij zodat ook je ouders en docenten kunnen
zien hoe het met je gaat bij dat vak.
Uit het verslag van Sasja Bradic
19-9-2011, 1th-klas
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en beoordelen. Dat gebeurt binnen de
kaders van Dalton onderwijs waarin de
leerlingen veel zelfstandig en samenwerkend leren leren.

Een eigen netbook
Alle nieuwe leerlingen kopen via school
een identiek netbook. Via een huurkoopcontract worden de kosten verdeeld
tussen ouders en school. De leerling krijgt
hiervoor een kwalitatief goed netbook
met een batterij die zeker zeven uur
meegaat. De school neemt de hardcase
koffer en verzekeringskosten voor haar
rekening. Ook investeert de school in
een draadloos netwerk, ondersteuning

en software. Office 2010 is inbegrepen.
Leerlingen die een eigen laptop hebben
of een MacBook, hoeven geen netbook
aan te schaffen.
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OPSTROOMMODULEN LEERJAAR 3 EN 4
MAVO Muurhuizen, Amersfoort
www.MAVOmuurhuizen.nl
De MAVO Muurhuizen heeft in leerjaar
3 en 4 een TL-Top programma. In dit
programma bereiden de leerlingen zich
voor op hun toekomst in het mbo of middels de HAVO op het mbo. Het TL-Top
programma is een onderdeel van het lob
(zie model 1 voor leerjaar 3) waarin ook
de maatschappelijke stage en burgerschapscompetenties een plaats hebben
gekregen. De mentorcoach begeleidt de
leerlingen hierin. Leerlingen in leerjaar
3 volgen twee modules van ieder acht
middagen op een van de colleges van
het ROC. Ze gaan zich oriënteren op de
sector. In deze modules maken de leerlingen kennis met wat de opleiding inhoudt
en met de werkwijze van het ROC. De
modules worden gegeven door docenten
en stagiaires van het ROC. De module
wordt afgesloten met een presentatie
onder leiding van docenten van het ROC.

leerlingen met het maken van een
portfolio.

LOB programma leerjaar 3.
In leerjaar 4 wordt het sectorwerkstuk
ook op het ROC ingevuld. De docenten
van het ROC begeleiden de inhoudelijke
kant van het werkstuk en de mentorcoach
van de Muurhuizen de pROCedurele
kant. Samen beoordelen zij het werkstuk.
Leerlingen die naar de HAVO willen doen
een sectoropdracht waarin ze onderzoek
doen naar hun motivatie en de hbo
opleiding waar ze naar toe willen. Ze
bereiden een intake voor als afsluiting
van de sectoropdracht. Voor de TL-Top
4 staat tien middagen. De leerlingen die
zich daadwerkelijk voor de HAVO gaan
inschrijven, kunnen na het examen nog
extra modules volgen om de aansluiting
met de HAVO stof te versterken.

Leerlingen die ambitie hebben om naar
de HAVO te gaan, kunnen in de tweede
module ronde de opstroommodules
voor de HAVO volgen. Dit gedurende
10 weken. Ze krijgen dan extra les in de
kernvakken: Nederlands, wiskunde en
Engels en een aantal lessen in algemene
studievaardigheden. Ook oriënteren zij
zich op wat een HAVO opleiding inhoudt
en welke competenties daarvoor nodig
zijn. De mentorcoach begeleidt max 14
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TEN LESTE
www.platform-tl.nl
Op de website van het Platform-TL
houden wij u op de hoogte van de
activiteiten van ons platform, maar ook
over de ontwikkelingen met betrekking
tot het onderwijs in de GTL. In de loop
van 2012 zullen wij een begin maken
met het presenteren van schoolportretten

van TL-scholen via de site. Onze eigen
leden komen dan als eerste aan bod
en daarmee hebben wij dan toch een
belangrijk deel van het TL-onderwijs in
beeld gebracht, maar uiteindelijk streven
wij naar compleet overzicht.
Houdt u daarom onze website in de
gaten!
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