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1. Inleiding
Dit boekje bevat het verslag van de studiereis naar de VS in november 2015, georganiseerd door het Platform-TL. De reis kreeg als titel mee: binden, leren en inspireren.
Binnen het bestuur van het Platform bestond en bestaat het idee dat leden elkaar
kunnen inspireren om het onderwijs waar we dagelijks voor verantwoordelijk zijn
uitdagender te maken voor de leerlingen en de medewerkers met als uitkomst een
groter welbevinden en dus betere prestaties.
Samen op reis gaan, samen buiten de deur kijken (gluren bij de buren), samen het
gesprek aan gaan in een relatief onthaaste setting kan daartoe bijdragen. De keuze
voor een reis naar de VS werd gebaseerd op de discussie rond het thema van de
21e eeuwse vaardigheden zoals gepersonaliseerd leren. Hoe kunnen we ook de
(G)TL(mavo) in deze eeuw zo modelleren dat de kostbare schooljaren voor de leerling
betekenisvol kan zijn.
In San Diego is de High Tech High al enige tijd bezig op basis van die uitdaging vorm
aan het onderwijs te geven. Verder is er een groep scholen ( coalition of essential
schools, CES samengevat) al langer bezig op basis van zeer heldere uitgangspunten
onderwijs neer te zetten waarmee de leerling in staat is in die samenleving aan de
slag kan. Eenmaal in het jaar organiseert het CES een weekend tijdens welke de leden
ideeen kunnen uitwisselen. Zij noemen het een Forum, een markt. Met de HTH en het
CES-forum als ankerpunten zijn we op reis gegaan.
In dit boekje vind je informatie over de scholen en zijn hun wijze van werken en de
ervaringen van de deelnemers vastgelegd. De ervaringen zijn persoonlijke impressies
uit de eerste hand, dus geen doorwrochte werkstukjes. De conclusie van het reisgezelschap is geweest dat een reis als deze bijzonder waardevol is en we vinden het onze
plicht om de thuisblijvers te laten delen in onze ervaringen. In de bijlagen is daarom
een lijst van deelnemers opgenomen om eventueel contact op te nemen. Ook in de
bijlages vind je een lijst van Nederlandse onderwijstermen met een vertaling in het
Engels. Erg handig bij het lezen van onderwijsliteratuur.
Het Platform is zeker van plan meer van deze reizen te organiseren. Hopelijk inspireert
het boekje je in het denken over het onderwijs en om een volgende keer aan te sluiten
bij een studiereis.
In dit boekje wordt melding gemaakt van een documentaire met als titel “Most likely
succeed”. Tot nu toe is het ons niet gelukt om hiervan in het bezit te komen. Mocht het
ons lukken, dan zullen we dit op de site van het Platform vermelden.
Bart Engbers,
Voorzitter Platform-TL.
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2. Seven survival skills
(21e eeuwse vaardigheden)
Door Boudewijn A.M. van Velzen

The Global Achievement Gap – Why Even our Best Schools Don’t Teach The New
Survival Skills Our Children Need And What We Can Do About It
(Tony Wagner, 2008, Basic Books, New York, NY, ISBN-13: 9780465002290)
In 2008 verscheen het boek ‘The Global Achievement Gap’. De auteur (Tony Wagner) is directeur van de Graduate School of Education in Harvard, Massachusets.
Het boek is het verslag van een onderzoek naar de gevolgen van twee ‘achievement
gaps’ die het hedendaagse onderwijs in de VS teisteren.
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De ene is bekend: het verschil in kansen op een succesvolle schoolloopbaan voor
aan de ene kant kinderen uit kansarme, sociaal-economisch zwakke milieus en aan
de andere kant kinderen die opgroeien in een welvarende context. De tweede is
relatief nieuw: de afstand tussen datgene wat op school wordt geleerd, en datgene
wat later in het hoger onderwijs en met name op de werkplek van volwassenen zal
worden gevraagd.
Wagner heeft uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven
en heeft op basis van de daar verworven informatie een lijst gemaakt van wat hij
noemt ‘Seven Survival Skills’. In Nederland noemen we die nu ‘21e eeuwse vaardigheden’:
1. Kritisch kunnen denken en problemen kunnen oplossen.
2. Kunnen samenwerken in netwerken en leiding kunnen geven door invloed uit te
oefenen op gedrag van anderen.
3. Flexibel en snel kunnen aanpassen.
4. Initiatief kunnen nemen en ondernemend zijn.
5. Effectief kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
6. Informatie kunnen vinden en analyseren.
7. Nieuwsgierig zijn en verbeeldingskracht hebben.
Daarna is hij op onderzoek gegaan in het onderwijsveld, op alle niveaus en in
allerlei scholen. Zijn constateringen liegen er niet om: datgene wat er wordt geleerd
(zelfs in scholen die bekend staan als de allerbeste) heeft weinig tot niets te maken
met wat er in de nabije toekomst zal worden verwacht van de leerlingen. Zowel
scholen in wat wij zouden aanduiden als achterstandswijken als elite scholen

richten hun onderwijs uiteindelijk in conform de eisen die worden verwacht in examens. En de zwakste leerlingen worden daar het meest door gedupeerd.
Wagner’s onderzoek is Amerikaans (hoewel hij ook vergelijkende uitstapjes maakt
naar andere OECD landen) en dus is zijn verhaal niet een op een van toepassing op
Nederland. En toch zijn observaties in scholen en de discussie over wat relevant is
voor leerlingen heel herkenbaar. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
publiceerde in 2013 het rapport ‘Op weg naar een lerende economie’ en komt
wat het Nederlandse onderwijs betreft tot conclusies die dicht staan bij die van
Wagner.
In het boek beschrijft Wagner ook drie scholen die wat hem betreft goede voorbeelden zijn van hoe het ook kan. Dat zijn scholen die zich enerzijds niet onttrekken aan de normaal geldende systeemeisen (zoals testen en examens), maar
anderzijds nadrukkelijk oog hebben voor de ‘Survival Skills’. En één van die scholen
is ‘High Tech High’ in San Diego.
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3. Introductie van High Tech High
Door Boudewijn van Velzen
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San Diego was tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende periode die
we kennen als de Koude Oorlog, een grote marinebasis. Dat was het economische
hart van de stad, die dan ook ernstig te lijden had van de grootscheepse bezuinigingen op defensie na de val van de Berlijnse Muur. Men besloot de economische
basis van de stad te zoeken in toepassingen van nieuwe technologieën. Een groep
lokale politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven besprak gedurende
twee jaar de mogelijkheden om te zorgen voor voldoende aanbod van goed
gekwalificeerde medewerkers voor de bedrijven die zouden worden aangetrokken.
Speciale aandacht zou moeten uitgaan naar wat men aanduidde als de ‘digital
divide’ die werd gezien als oorzaak van de geringe aantallen vrouwen en mensen uit etnische minderheden in wiskunde, natuurwetenschappen en techniek
(‘engineering’). In 1998 besloot de groep om een ‘charter school’ te stichten met
de bedoeling een school te laten ontstaan waar leerlingen zouden worden gestimuleerd hun passie voor leren te ontwikkelen en waar ze een stevige basis aan
kennis en vaardigheden zouden verwerven om hen voor te bereiden op werk en
actief burgerschap.
High Tech High ging van start in 2000 en is nu uitgegroeid tot een conglomeraat
van vijf ‘high schools’, vier ‘middle schools’ en vier ‘elementary schools’ op drie
locaties in San Diego. De groep heeft als enige charter organisatie in de Verenigde
Staten zijn eigen leraarsopleiding. In totaal bezoeken 5000 leerlingen de scholen
waarvan 42% uit sociaal-economisch achtergestelde gezinnen. Van de leerlingen
die slagen voor hun ‘high school’ diploma studeert 90% verder in een college;
75% kiest daar dan voor een vierjarig programma (vgl. HBO of universiteit). De
HTH groep heeft 600 medewerkers (waarvan 250 leerkrachten studeren voor een
bevoegdheid of een master), een jaaromzet van US$ 40.000.000,- en werkt als een
not-for-profit organisatie die de plicht heeft maatschappelijke waarde te genereren. De High Tech High scholen werken met een budget dat 85% is van de andere
openbare scholen in San Diego – een gevolg van Californische wetgeving rond
‘charter schools’.
De missie van de High Tech High groep is om innovatieve openbare scholen te
ontwikkelen en te ondersteunen. Leerlingen in die scholen moeten kennis en vaardigheden (‘academic, workplace and citizenship’) verwerven die hen voorbereiden
op een succes na het voortgezet onderwijs.

Het onderwijs in High Tech High scholen wordt gestuurd door een viertal principes:
1) (Personalization) kleine scholen van maximaal 300/450 leerlingen en hechte
banden tussen leraar en leerling door kleine klassen; groepen leerlingen van
verschillende leeftijden die elkaar sociaal emotioneel ondersteunen; persoonlijke
ontwikkeling van leerlingen en docenten staat centraal.
2) (Adult world connection) verbinding met de volwassen wereld door stages en
presentaties van leerprestaties aan de buitenwereld.
3) Een gezamenlijke intellectuele missie (alle kennis is toegankelijk voor alle leerlingen, er wordt niet gestreamd, alle leerlingen werken zowel academisch als met
hun handen).
4) De docent als spil in het onderwijsproces (met eigen budget, eigen curriculum,
maar werkend in een klein team).
Projectonderwijs neemt in het curriculum een belangrijke plaats in. Zie het artikel
de ‘Six A’s of Designing Projects’ in deze reader.
Hight Tech High wil een actieve rol spelen bij het bevorderen van schoolverbetering. Men is niet uit op het verspreiden van een model noch op het creëren van
een keten van scholen. Men wil de 2000 bezoekers aan de school inspireren en
ondersteunen waar het maar kan. Scholen veranderen niet door het aanbieden
van nieuwe programma’s of curricula maar door het genereren van alomvattende
schoolontwerpen. Het gaat er om dat men al werkend en experimenterend een
visie ontwikkelt; en niet eerst een visie ontwikkelt die dan moet worden omgezet in
praktijk. Zo’n visie moet gedeeld worden door alle betrokkenen. Het ontwikkelen
én onderhouden van die visie vraagt om voortdurende professionele, dynamische
interactie tussen de organisatie en zijn medewerkers. Je kunt dat zien aan de wijze
waarop in de groep nieuwe scholen worden opgericht. Voor zo’n school worden uit
de ervaren collega’s van een al bestaande High Tech High school een schoolleider,
leerkrachten en zelfs leerlingen geplaatst zodat vanaf de start helder is waar het
hier om gaat.

1 Zie het artikel ‘Schoolkeuze in de Verenigde Staten’
2 Zie voor informatie over het stelsel in de VS het artikel ‘Guide tot he Education System in the
USA’
3 In de VS zijn dat leerlingen die in aanmerking komen voor ‘free or reduced lunch’. Vergelijkbaar met de Nederlandse gewichtenregeling.
4 In de VS zijn openbare scholen alle scholen die betaald worden met belastinggeld. Nederlandse bijzondere scholen worden internationaal beschouwd als openbare scholen
(‘publicly funded, privately run’).
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Aan de andere kant accepteert High Tech High dat scholen geen van de maatschappij geïsoleerde eenheden zijn. Het werk in scholen wordt in hoge mate bepaald door de eisen van het vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, publieke opinie
en andere invloeden van buiten. High Tech High ziet het als zijn plicht die eisen te
begrijpen en te integreren. Daarom heeft men bijvoorbeeld gezorgd voor de accreditatie van de lerarenopleiding.
Meer informatie op www.hightechhigh.org en www.didactiefonline.nl
(Ga naar ‘archief’ en zoek naar High Tech High).
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4. Introductie van Coalition of
Essential Schools
Door Boudewijn van Velzen

De Coalition of Essential Schools (CES) is in 1984 opgericht als een organisatie die
het voortgezet onderwijs in de Verenigde Staten wilde hervormen. CES bouwde
voort op onderzoek gedaan door Ted Sizer en collega’s van de Boston University.
Dat onderzoek mondde uit in een aantal boeken waarvan vooral het eerste
(Horace’s Compromise,1984) veel aandacht trok binnen en buiten de VS.
CES werd bij de oprichting financieel gesteund door een aantal particuliere
fondsen.
Op basis van zijn onderzoek formuleerde Sizer een aantal principes waaraan een
school voor voortgezet onderwijs zou moeten voldoen om leerlingen adequaat
voor te bereiden op hun toekomst. Die principes zijn:
1. De school moet leerlingen helpen hun verstand goed te gebruiken. Dat is belangrijker dan alle stof te behandelen.
2. ‘Less is more’: de doelen moeten eenvoudig zijn.
3. Alle doelen gelden in gelijke mate voor alle leerlingen.
4. Onderwijs en leren moet gepersonaliseerd en persoonlijk zijn. Daarom mag
geen enkele leerkracht direct verantwoordelijk zijn voor meer dan 80 leerlingen.
Beslissingen over het gebruik van tijd door leerlingen en leerkrachten alsmede
over de keuze van lesmateriaal moet in handen zijn van de schoolleider en het
team van leerkrachten.
5. Leerlingen zijn werkers, leerkrachten zijn coaches.
6. Leerlingen moeten demonstreren dat zij een echte taak succesvol kunnen volbrengen. Pas als ze dat kunnen krijgen ze hun diploma.
7. Het schoolklimaat dient gekenmerkt te worden door ontspannen maar hoge
verwachtingen, door vertrouwen en door fatsoen. Ouders zijn cruciale partners.
8. Schoolleider en leerkrachten zijn allereerst pedagogische generalisten en daarna vakspecialisten.
9. Organisatie en budget moeten in dienst staan van onderwijs en leren. Er dient
voldoende tijd te zijn voor leerkrachten om mee te werken aan planning en
organisatie.
10.Democratie en gelijkwaardigheid zijn centrale waarden in de school.
Iedere school die zich aansluit bij CES is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop
men invulling geeft aan de principes. Er zijn daarom ook verschillende verwoordingen van de principes gepubliceerd zonder dat de essentie wordt aangetast. Maar
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er is geen model, geen blauwdruk voor een CES school. Zo is bijvoorbeeld High
Tech High in San Diego een CES school terwijl het een eigen en oorspronkelijke
invulling heeft gegeven aan de tien principes.
In het verleden heeft CES na flink lobbyen bij de ‘Education Commission of the
States’ een tijdje lang kunnen werken met ‘centers’ in een aantal staten van de VS.
Het oogmerk was om de vernieuwingsbeweging die van onderop, vanuit scholen,
was begonnen te verbinden met grootschalige onderwijshervormingen in die
staten. Die poging om een gecoördineerde hervorming van ‘school house to state
house’ te realiseren liep in ongeveer 1994 dood. Vanaf 1997 is CES geworden wat
het nu is: een not-for-profit organisatie van en voor meer dan 1000 scholen met
het hoofdkantoor in Oakland, California.
In Nederland is er betrekkelijk veel belangstelling voor CES scholen en hun principes. In februari 2014 verscheen het boek ‘The Essential Schools in de VS – scholen
die leren wie je bent’ door Rikie van Blijswijk bij de uitgeverij De Rijnlandse School.
Elk jaar bezoeken tientallen leerkrachten, schoolleiders en bestuurders de CES
conferenties. Tot een gecoördineerde actie heeft het nog niet geleid.
Meer informatie: www.essentialschools.org
10
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De bijeenkomst van de “commisioners of education” (de ministers van onderwijs) van de
deelstaten.

5. Een algemene terugblik op de
reis
Door Pieter Spronkers

In de eerste week van november had ik het voorrecht deel te kunnen nemen aan
een studiereis van het platform TL naar de High Tech High in San Diego en aansluitend de Fall Forum van de Coalition of Essential Schools te bezoeken. We waren
met een groep van 23 deelnemers, van scholen uit het gehele land.
Zaterdagmorgen om 6.15 vertrok ik van huis en de volgende morgen om 6.00
(Nederlandse tijd), 22.00 lokale tijd) dook ik mijn bed in. De zondag konden we
bijkomen van de reis en maandag startte het inhoudelijke programma.
De High Tech High ging in 2000 van start en is inmiddels uitgegroeid tot een
cluster van scholen in San Diego. Op 3 locaties in San Diego staan 4 basisscholen
(elementary schools), 4 middle schools (onderbouw van het VO) en 5 High Schools
(bovenbouw van het VO). Daarnaast heeft HTH een eigen geaccrediteerde lerarenopleiding. In totaal zijn er 5000 leerlingen.
De scholen zijn ontstaan door een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de
politiek. San Diego was een belangrijke marinehaven waar na het einde van de koude oorlog de marinebasis flink is gekrompen.  Om dit op te vangen heeft men met
succes geprobeerd technisch georiënteerde bedrijven aan te trekken. Om ervoor
te zorgen dat er voldoende geschoold personeel uit alle lagen van de bevolking
beschikbaar zou zijn, is HTH als een soort experimenteerschool (Clusterschool)
gestart. Het blijkt een groot succes.
Op HTH heeft men een viertal belangrijke uitgangspunten:
Personalistion: De scholen bestaan uit units van 300 à 450 leerlingen, leraar en
leerling hebben een hechte band, de klassen zijn klein (ca 26 leerlingen per klas
i.p.v. de gebruikelijke 40) De persoonlijke ontwikkeling van leerling en leraar staan
centraal.
Adult world connection: De scholen onderhouden nauwe contacten met de
samenleving. Onder andere door stages en door presentaties van de leerprestaties
aan de buitenwereld.
Common Intellectual Mission: Alle leerlingen hebben recht op hetzelfde onderwijs en dezelfde kansen. Leerlingen krijgen doorstroomrechten op basis van hun
prestaties en niet op basis van hun afkomst. De school wil een afspiegeling zijn van
de samenleving. Leerlingen worden toegelaten door loten, waarbij de postcode
(die wat zegt over de sociale situatie) van doorslaggevend belang is. De HTH is een
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public school waar geen lesgeld voor betaald hoeft te worden.
Teacher as Designer: In de VS is er geen centraal schriftelijk examen. Op de HTH
beslist de docent wat hij zijn leerlingen wil leren en hoe hij dat aanpakt. Het hoofddoel van het onderwijs is de voorbereiding op het toekomstige beroep. De autonomie van de docent is groot en de passie van zowel de docenten als de leerlingen
speelt een zo groot mogelijke rol in het ontwerp van de lessen.

De lessen
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Wat we te zien krijgen valt moeilijk met woorden te beschrijven. Je moet het zien
en voelen om het te geloven. De sfeer is 100% relaxed! Klassemanagement, orde,
leerlingadministratie zijn geen issue. Leerlingen en medewerkers accepteren
elkaar volledig zoals ze zijn. En soms zitten er echt vreemde eenden in de bijt. De
ene leerling werkt waarschijnlijk harder dan de andere en ze hebben allemaal een
andere rol. Alle niveaus van ‘basisberoeps’ t/m het ‘Vwo’ zitten tot en met de High
School in dezelfde klas. Daarnaast leren leerlingen niet uit lesmethodes, werkboeken etc maar in projecten. Het rooster op de HTH is het rooster super eenvoudig.
Toen wij vertelden van de ca 10 tot 15 vakken die leerlingen bij ons volgen in 32
lesuren per week geloofden zij hun oren niet.
In grote lijnen hebben leerlingen op de HTH iedere dag 2 vakgebieden. Ieder
vakgebied heeft dan een blokuur. 2 docenten verzorgen het onderwijs aan ca 52
leerlingen. De ene docent heeft klas A van 8.30 tot 10.30 voor bijvoorbeeld het vak
Humanities (Engels, geschiedenis, literatuur, mondelinge- en schriftelijke taalvaardigheid, aardrijkskunde) en zijn collega geeft dan groep B voor Science (natuurkunde, wiskunde, scheikunde). Van 11.00 tot 12.00 is er iets als Art en ’s middags ruilen
de klassen van docent.
Of een leerling zich in een les wel of niet inspant, is aan de leerling. Er wordt duidelijk gewerkt naar de eindopdracht en dat is vaak een presentatie voor ouders en
leden van de gemeenschap. Wanneer je goed gewerkt hebt, zet je daar wat moois
neer. Wanneer je de ene dag harder werkt, kan je de andere dag het wat rustiger
aan doen.

Het mentoraat
De mentorgroep bestaat uit een aantal leerlingen uit het 6e, 7e, en 8e leerjaar (in
de middle school) of uit het 9e, 10e ,11e en 12e leerjaar in de High School. Ze
blijven de gehele periode bij elkaar en bij hun mentor. De jongeren leren van de
ouderen en wanneer de ouderen verder gaan in hun schoolcarrière na leerjaar 8 of
12, komt er weer een aantal jongeren in de groep bij. De mentor krijgt er ieder jaar
dus ca 6 leerlingen bij en gaat bij hen op huisbezoek om het gezin en de thuissituatie te leren kennen.

Zoals eerder beschreven: leren gaat door
het te doen. Een mooi voorbeeld is de
‘staircase to nowhere’ Leerlingen krijgen
werktekeningen en schaalmodellen
te zien en gaan vervolgens hun eigen
staircase bouwen. Hier worden Mathematics, Engineering en Arts met elkaar
verbonden. Behalve dat het er esthetisch
verantwoord uit moet zien, berekenen ze
ook tevoren de draagkracht, de constructie etc. Leren door te doen. Met dit soort
projecten brengen de docenten hun
kennis over.
De resultaten van de HTH zijn uitstekend. Omdat een Centraal Schriftelijk Examen
ontbreekt, moeten de leerlingen toelatingsexamens doen bij het vervolgonderwijs.
Vaak gaat dat via een SAT, een soort gestandariseerde toelatingstoets. Zijn veel
scholen al tevreden met ca 70% tot 80% toelating tot het vervolgonderwijs, de
leerlingen van de HTH hebben 98% kans. Meer dan 80% van de oud leerlingen van
de HTH heeft na 6 jaar een Bachelor Degree of is daar nog mee bezig. En dat terwijl
42% van de leerlingen uit achterstandswijken komt! Sommige ouders proberen
hun kinderen van dure Private Schools naar public HTH te krijgen.
Op woensdag verplaatsten we ons van San Diego in het uiterste zuidwesten naar
Portland in het uiterste noordoosten van de VS.
Portland was dit jaar aan de beurt om het jaarlijkse congres van de Coalition of Essential Schools vorm te geven. Deze coalition is in 1984 opgericht om het voorgezet
onderwijs in de Verenigde Staten te hervormen. Er zijn een tiental uitgangspunten
die lijken op de principes van de Middenschool in de 70-er jaren in Nederland.
Leerlingen moeten leren hun verstand goed te gebruiken, de doelen moeten
eenvoudig zijn, alle doelen gelden in gelijke mate voor alle leerlingen, leerlingen zijn
werkers, docenten zijn coaches om een paar belangrijke te noemen.
In Portland bezochten we een High School waar de sfeer zo mogelijk nog meer
ontspannen was als in San Diego. Hier werd er wel meer met lesmethodes gewerkt
maar ook werd er veel gewerkt met leren in samenhang, leren in projecten en
de leerlingen zijn zelf verantwoordelijke voor hun leerproces. In deze school viel
opnieuw op hoe plezierig de sfeer was en hoe iedereen elkaar respecteert. Een
prachtige ervaring.
Na dit ochtendprogramma volgden wij donderdagmiddag en vrijdag een aantal
interessante workshops en zaterdag was vrij om ons voor te bereiden op de reis.
Maandagmorgen om 7.30 landden wij weer op Schiphol.
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Met dit stukje in het weekbericht
hoop ik jullie voor een klein
stukje deelgenoot gemaakt te
hebben van mijn ervaringen.
Het kostte moeite de informatie
kort en krachtig samen te vatten
zonder de kern te missen. Maar
ik weet ook dat niemand zit te
wachten op een verslag van 10
kantjes in het weekbericht.
Deze reis heeft diepe indruk op
mij gemaakt. Ik weet weer waarom ik bewust koos voor het onderwijs en waarom ik bijna 30 jaar geleden zo met
overtuiging koos voor de SGL. Ik weet weer waar het onderwijs toe doet en dat is
meer dan het gemiddelde cijfer voor het CE voor het vak Nederlands of wiskunde.
Natuurlijk bereiden wij ook onze leerlingen voor op hun functioneren in hwr beroepenveld maar er is zoveel meer en wij hebben zo’n prachtig beroep. Ik ben weer vol
energie en weer helemaal gelukkig dat ik op een school mag werken.
14

Met je daltonvisie op reis naar
Amerika: een leerzame ervaring
Door Barbara Gubbels

Wat een fantastische ervaring heb ik gehad! Vanuit de organisatie ‘mavo-platform’
(http://www.platform-tl.nl) ben ik samen met 23 collega’s op inspiratiereis geweest
naar San Diego en Portland in de Verenigde Staten. Het is ontzettend goed om in
een heel ander land, in een andere omgeving en in een andere cultuur te zien dat
er scholen zijn die nog nooit van Dalton en Nederland gehoord hebben, maar die
toch op deze manier aan het werk zijn.
Wat heb ik gezien? Projectonderwijs met meerdere vakken geïntegreerd door elkaar. Uren die samensmelten en een vakkenpakket met als vaste vakken Engels en
wiskunde. Alle andere vakken worden met drie tegelijk aangeboden in een periode
van acht weken, die wordt verwerkt en afgesloten in de vorm van een project. De
ouders van de leerlingen komen kijken naar de tentoonstellingen die uit de projecten voortkomen en kinderen presenteren trots wat ze samen hebben ontwikkeld.
Deze school heet de ‘High Tech High’. Dit is echt een unieke school waarin gepersonaliseerd leren betekent dat je als docent en mentor persoonlijk met je leerling
omgaat, het programma voor de leerling maakt en samen met de leerling vier jaar
de ‘middle school’ doorloopt. Het enthousiasme van leerlingen en docenten wordt
versterkt door de samenwerking van de docenten en het vakoverstijgend bezig zijn
met elkaar.
Wat me ook opvalt is dat het rooster niet leidend is. Daarin kan van alles aangepast en veranderd worden. Ik weet natuurlijk ook wel dat wij in Nederland in een
heel andere roostercultuur zitten en dat we dat ook zullen houden, maar als je
even mee zou willen denken over een super leuk ‘out of the box’-idee, dan is er
misschien toch iets nieuws bij ons mogelijk. Neem de daltonweken op mijn school,
Helen Parkhurst in Almere. Wij hebben drie daltonweken per jaar waarin docenten
projecten aanbieden en waarop leerlingen zich inschrijven. Dat betekent dat leerlingen van alle jaarlagen binnen mavo-havo-vwo door elkaar heen kunnen zitten.
En nu mijn nieuwe idee : we zouden één hele daltonmiddag of –ochtend per week
kunnen organiseren. Dus veel vaker de uren losgooien en vakken met elkaar
integreren. Dan bieden wij vakoverstijgende projecten aan waarbij wij meerdere
eindtermen raken, zodat toch ons PTA en leerlijn gehaald worden. Misschien zelfs
ook hier weer bbl-kbl-mavo-havo-vwo door elkaar! Daarnaast kan onze daltonweek
misschien vaker dan drie keer worden gehouden. De overleggen zijn super structu-

15

reel en door middel van Lesse studie in combinatie met HGW waarvan we de uitgangspunten belemmerende én stimulerende factoren van leerlingen meenemen.
Met deze manier van dalton en handelingsgericht werken geven we een nieuwe
inhoud aan deze mooie daltonprojectweek
Oh sorry, nu draaf ik een beetje door! Maar misschien zet ik je in dit voorbeeld aan
het na- en meedenken. Buiten de kaders denken geeft ons de kans om onze mooie
daltoncompetenties nog meer kleur en ruimte te geven. In de wereld van nu is de
veiligheid en saamhorigheid, leerrendement en plezier onlosmakelijk verbonden
binnen je schooltijd en laten wij dit onze leerlingen kunnen geven!
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6. Verslag dag 1 op High Tech
High
Door Peter ten Dam

Maandag 2 nov. 2015 - High Tech High, San Diego
“We serve children”, stond er op een bord aan de straat van een restaurant in het
Gaslamp Quarter in San Diego. Een enigszins merkwaardige, vervreemdende tekst,
waar we in eerste instantie om moesten lachen, zeker met in ons achterhoofd het
feit dat Halloween hier in San Diego intensief wordt gevierd, in combinatie met ‘Dia
de los muertos’ (Allerzielen). Maar wie hart heeft voor onderwijs en leerlingen, en
dat hebben alle deelnemers aan deze studiereis, krijgt ook andere connotaties:
‘onderwijs dient de leerling’ en ‘de leerling centraal’ zijn syntagmen die dan al snel
naar boven komen.
In dat kader staat zeer zeker ook het bezoek aan High Tech High, naar verluid ‘the
place to be’ voor modern, toekomstgericht en projectmatig onderwijs.
De ontvangst was allerhartelijkst. Na een rijkelijk ontbijt kregen we, eenmaal aangekomen op HTH, de volgende versnaperingen voorgeschoteld (misschien wel met
het idee dat liefde door de maag gaat?). Na een korte inleiding over de vier principes van HTH (gepersonaliseerd onderwijs, gemeenschappelijke onderwijsvisie,
verbinding met de (volwassen) buitenwereld en de docent als ontwerper) gingen
we onder begeleiding van twee ouderejaars de school rond, waarbij er ook de
mogelijkheid was om in klassen met docenten en leerlingen te spreken. Vervolgens
kregen we een interactieve les PBL (project based learning). Er werden grootse
prestaties bereikt.
In korte tijd werden enkele elementen genoemd die basaal zijn voor projectgericht
onderwijs (de transfer van theorie naar praktijk vice versa, de fun-factor, motivatie,
passie, relatie docent-leerling-overige stakeholders, de onderlinge verbondenheid
van allerlei onderwerpen, de mindset en de verandering daarvan en betekenisvol
leren), in twee minuten werden 50 eindproducten van PBL verzonnen en daarmee in verband hangend 20 vragen geformuleerd die voldoende breed zijn om er
genoeg verschillende visies op los te laten. Daar waar binnen HTH een deel van de
visie is dat onderwijs een co-creatie is van docent en leerling, was deze interactieve
sessie congruent daaraan.
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Tijdens de lunch was er de mogelijkheid tot gesprekken met docenten, waarna we
een lezing kregen over de HTH Graduate School of Education. Een van de leukere
uitspraken was het antwoord op de vraag wat veranderd zou kunnen worden in
HTH, namelijk de variëteit in het personeel in die zin dat de leerlingensamenstelling
totaal anders is dan de 80% procent blanke docenten. Naar blijkt een all American
problem.
Na wat afsluitende (ant)woorden van onze begeleiders van vandaag hebben we
nagesproken over de dag.
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Inhoudelijk is er veel gediscussieerd. Enkele onderwerpen en uitspraken die ik heb
teruggehoord: de transfer van wat we hebben gezien naar de Nederlandse praktijk,
de belemmerende werking van gemeenschappelijke examens en doelen op nationaal niveau, “we hebben nog veel werk te verzetten”, “kom, we gaan morgen beginnen!”, het eigenaarschap ligt bij zowel de docent als de leerling en is dus gedeeld.
En waar ligt dan de verantwoordelijkheid?
Daarnaast is er uiteraard uitgebreid gesproken over onderwijs in het algemeen.
Samenvattend kunnen we zeggen dat minder leerlingen per docent, minder
vakken, minder docenten, minder part timers en minder niveaus per docent het
onderwijs, en zeker PBL, veel méér oplevert. Simplicity is het nieuwe toverwoord.
“We serve children”, daar begon dit stukje mee. Rare, medium of well done? Ik
ben benieuwd in welke graad/mate we zaken die we vandaag hebben gezien gaan
terugzien in de verschillende scholen die hier vertegenwoordigd zijn vanuit Platform-TL. Dat we contact blijven houden, bij elkaar op bezoek gaan en verder van
elkaar leren lijkt me daarbij evident. Want leren in Amerika is leuk, maar leren van
elkaar in Nederland kan ook gewoon.

7. Verslag dag 2
Door Ankie Schouten

Dinsdag 3 nov. 2015 - High Tech High, San Diego

‘Most likely to succeed’
Terwijl op 6 november de documentaire ‘Most likely to succeed’ in première gaat
op het Dutch International In Science film festival in Nijmegen, brengen wij een
bezoek aan de school waar deze documentaire over gaat. High Tech High in San
Diego. Gisteren zijn we al ondergedompeld in een school die leerlingen les geeft in
innovatie, creativiteit, samenwerken en het vinden van je eigen stem.
Vandaag staan een ontmoeting met Larry Rosenstock en een student led tour op
het programma.
Bij de start van deze tweede dag werden de vragen en wensen geïnventariseerd.
De flexibiliteit van de organisatie werd snel duidelijk. Het programma kon op alle
punten aangepast worden.
Er was grote belangstelling om met leerlingen te praten. Zou de informatie van gisteren congruent zijn met de praktijk? Weten leerlingen waarom ze iets doen? Zijn
leerlingen echt eigenaar van hun eigen leerproces en verleggen ze hun grenzen?
Krijgen ze echt 21-eeuwse vaardigheden?
De rondleiding met twee 8th grade leerlingen (onze brugklassers) gaf de antwoorden op de vragen. Ja, ze vertellen het zelfde verhaal en beleven het ook zo. Ze
kunnen het zo goed verwoorden.
Een meisje uit een achterstandssituatie kon precies uitleggen wat
ze nodig had en dat ze de juiste
ondersteuning ook kreeg. Ze kon
op haar niveau werken binnen haar
groep. Dankzij het advisory lesuur
(soort mentorbegeleiding) werkte zij
aan haar persoonlijke doelen. Leren
door doen was overal zichtbaar in de
school.
De leerlingen zijn super trots op
hun school en vol zelfvertrouwen
kunnen ze exact uitleggen hoe zij
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leren. Dankzij gesprekken met de leerlingen en docenten hebben we een inkijkje
gekregen in hoe het concept functioneert. Fascinerend om te zien hoe alles in
elkaar past. De gedrevenheid waarmee leerlingen werken aan hun project en de
rustige, vriendelijke sfeer zijn zaken die direct opvallen. De poster op de deur geeft
kernachtig weer waar het om gaat. En het is echt zo.
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En dan de ontmoeting met de man die de ontwerper van is van dit alles: Larry
Rosenstock.
Een man met een duidelijke visie en overtuiging over hoe leerlingen leren en hoe
de leraren het proces begeleiden. Tot onze grote verrassing besprak hij de documentaire en bood ons aan om zijn eigen kopie te bekijken. Wij kregen onze eigen
première! De film geeft een prachtig totaal beeld en sluit naadloos aan wat we deze
twee dagen gezien hebben. Met elkaar hebben we gereflecteerd op de film. Tot
slot een rondje gemaakt om samen 5 dingen te noemen die zijn blijven hangen: the
advisory (invulling van het mentoraat), persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, docent als creator van de leerstof, leren door doen, verbinding met de samenleving.
Het rijtje had nog veel langer kunnen zijn. Stof in overvloed om over na te denken.
Veel dank aan de mensen
van HTH. Ze zijn bijzonder
gastvrij en willen het concept graag delen.
Ik kan na twee dagen High
Tech High volmondig de
titel van de documentaire
onderschrijven: ‘Most likely
to succeed’. Als leerling krijg
je op High Tech High volop
de mogelijkheid om je te
ontwikkelen. Klaar voor de
toekomst met 21-eeuwse
vaardigheden.

Vervolg dag 2
Door Bart Engbers

Dinsdag 3 nov. 2015 - High Tech High, San Diego

De ‘background noise’ aan het woord
De hoofdboodschap van Larry Rosenstock aan ons (Platform-TL) is helder. Verandering in het onderwijs is mogelijk als je het maar wilt. De ja-maren zijn symptomen
van onwil of onkunde.
Hij voegt daar onmiddellijk zijn analyse van de rol van het onderwijs in de maatschappij aan toe. Zijn misschien goedkoop klinkende constatering is dan minder
vrijblijvend en wordt voor ons een gewetenszaak.
Natuurlijk wordt Larry gedreven door zijn vele treurige observaties in zijn eigen
land, de VS. Veel leerlingen wordt tekort gedaan op het terrein van maatschappelijke kansen en de huidige toch al zeer gesegregeerde samenleving wordt door het
het huidige systeem eerder versterkt.
Hij voegt daaraan toe dat het de hoogste tijd is ons in de gehele westerse wereld
de vraag te stellen, is ons onderwijs nog wel van deze tijd? Hij vindt van niet. Hij
verwijst naar de oorsprong van ons huidige onderwijsstelsel, de 19e eeuw, waarin
de massale disciplinering ten dienste van de arbeidsmarkt uitgangspunt was. Wij,
in de 21e eeuw, staan in de vroege ochtend van een nieuwe samenleving waarin
oude zekerheden als een baan niet meer bestaan en er volop nieuwe onzekerheden voor in de plaats zijn gekomen. De knop moet om. School helpt de leerling een
‘survival kit’ te ontwikkelen. Deze kit bestaat uit een goed ontwikkelde zelfkennis en
vaardigheden die de basis zijn om in wisselende perspectieven te kunnen functioneren.
Pijlers in zijn onderwijsvisie zijn:
Ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. De relatie tussen kind en school is
gebaseerd op vertrouwen. Zij bereiken samen het maximale.
Leren door doen: kennis komt tot stand als het ankers heeft waar deze zich aan
kan hechten en dat zijn praktische ervaringen van allerlei soort.
De groep waarin de leerling is opgenomen is heterogeen samengesteld zowel sociaal (postcode loterij) als cognitief (vmbo-vwo) met als doel cohesie in de samenleving te bevorderen.
Basis is PBL (projectonderwijs). Leerlingen leren zich te verbazen, te ontdekken en
te onderzoeken.
Leraren zijn designers, er zijn geen boeken en leerlingen zijn mede-designers.
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“Houd het klein”. Dit adagium is in alles doorgezet: beperkt aantal vakken, beperkt
aantal leerkrachten, beperkt aantal leerlingen.
De kernvakken hebben een prominente plaats in het curriculum. Zij zijn de sleutel
voor de formele aansluiting op het vervolgonderwijs.
Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun kind, ook op school.
En wat doet de directie? Deze is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten worden ieder jaar beoordeeld en opnieuw aangesteld of
ontslagen.
En wat doet het bestuur (de CEO)? Hij noemt zichzelf ‘background noise’. Hij legt
actuele dilemma’s voor aan de directie om verder te groeien.
Dank je Larry. Genoeg om over na te denken en mee aan het werk te gaan.
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Vervolg verslag dag 2
Door Joyce Veldkamp

Student led tour
Tijdens de tweede dag van ons bezoek aan HTH zijn een aantal van ons rond geleid
door leerlingen. Onze leerling, Jack genaamd , is leerling van de middle school
(tussen elementary en high school in). Hij heeft ons rondgeleid langs alle lokalen
en over de bijbehorende projecten verteld. Wat erg opvalt is de belangrijke positie
die Art inneemt. Het hele gebouw ademt het werk van de leerlingen uit doordat
hun eindproducten van projecten door de hele school zijn opgehangen. Hierbij viel
het ons op dat er niks op de muren geklad staat. Ons idee hierover is dat dit niet
gebeurt omdat de muren, het gebouw van de leerlingen is. Het is hun eigen werk,
waardoor er respectvol met het gebouw wordt omgegaan. Docenten besteden ook
duidelijk heel veel aandacht van het etaleren van de werken. Zij zijn vaak vakmensen geweest voordat zij zijn gaan lesgeven op HTH en dit is terug te zien in de
kwaliteit.
Vaak werken verschillende vakken samen aan een project. Zo kunnen Math, Science, Art en English bijvoorbeeld samen werken aan een project, waarbij leerlingen
uiteindelijk iets leren over natuurkundige fenomenen en wiskundige statistieken,
welke ze duidelijk maken in een stripverhaal. Hierbij leren ze iets over story telling
bij Engels, grafisch werken bij Art en over de theorie bij natuur- en wiskunde.
Bij onze vraag wat Jack vindt van het ‘project based learning’, gaf hij aan dat hij niet
anders zou willen. Hij is gemotiveerd, omdat het interessant is. Hij kan zelf exploreren, werkt samen met anderen en wil graag iets goeds neer zetten omdat hun
eindproducten altijd geshowd worden aan familie en mensen uit de buurt.
Jack nam ons vervolgens mee naar de elementary school. Het projectmatig werken
wordt daar van af first grade al ingezet. Het is verbazingwekkend hoe hoog ook
daar al de kwaliteit is van het werk dat kinderen leveren. Dit komt onder andere
door de opzet van zo’n project, wat volgens een bepaalde opbouw gaat. Er moet
bijvoorbeeld een essential question zijn om een project te beginnen. Dit zorgt voor
diepgang en nut. Zo’n essential question op 1st grade niveau is bijvoorbeeld:’What
does my body look like from the inside’. Het eindproduct dat bij dit project hoort is
te zien op de foto. In dit project hebben kinderen iets geleerd over biologie, Engels
(vocab horende bij lichaam) en Arts.
Wat ons verder erg opviel was de manier waarop kinderen met elkaar omgaan. In
sommige lokalen en op sommige momenten leek het een chaos, maar kinderen
waren vaak wel aan het werk. En de sfeer waarin dit gebeurt is erg prettig, dat voel
je direct. Leraar en leerling staan dicht bij elkaar. Leraren onder elkaar zijn erg
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‘close’. Er is transparantie, iedereen loopt bij elkaar naar binnen. Georganiseerde
chaos, met een prettig werkklimaat. Eentje waarin kinderen fouten mogen (moeten!) maken en gezien worden als mens.
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Vervolg verslag dag 2
Door Ankie Schouten

Advisory
Bij ons bezoek aan High Tech High viel het lesuur “advisory” vrijwel direct op. Een
gevoel van herkenning volgde daar op. Ook wij kennen mentoraat/mentorcoach.
Begeleiden doen we dus all over the world. Maar dan dringt het langzaam tot je
door dat “advisory” toch wel degelijk anders aangepakt wordt dan ons mentorschap. Natuurlijk er zijn overeenkomsten maar er zijn ook grote verschillen.

Education is a journey, the students are the crew
Hiermee wordt de basis van advisory bloot gelegd. Leerlingen zijn verantwoordelijk
voor hun eigen ontwikkeling. Er zijn systemen om heen gebouwd om de leerling te
ondersteunen en verder te helpen.
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In gesprek met twee students van 13 en 16 jaar kregen wij een inkijkje in dit systeem. Zij vertelden ons het volgende:
Advisory staat 3x per week op hun lesrooster. Hun groep bestaat uit 22 leerlingen
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samengesteld uit alle leerjaren. Ieder jaar komt daar dus een verse groep juniors
bij en gaan de oudste afgestudeerd de groep verlaten. Een docent is hun advisor.
Hij is het vaste punt voor deze groep en blijft door de jaren heen ook hun advisor.
De leerlingen doen veel met elkaar en kennen elkaar goed. Ze hadden net een
kampeerweekend gehad en hebben geholpen met het opknappen van een daycare
centre. De twee leerlingen voelden zich erg thuis in de groep en ze weten zeker
dat ze de rest van hun leven beroep op hun groepsleden kunnen doen. Op school
bespreken zij hun leerdoelen, werken daaraan maar hebben ook iedere week een
gezamenlijk lunch voor de verbinding binnen de groep. Ze helpen elkaar met de
leerstof en ook om moeilijke dingen aan te pakken. In de advisory uren werkt ieder
aan hun eigen gestelde leerdoelen. De 13 jarige studente vertelt dat zij een vaste
overtuiging had dat ze geen wiskunde kon, de leden van haar groep ( crew ) werkten met haar aan het vak en lieten haar inzien dat het vak ook leuk kon zijn en dat
haar eigen gedachten haar vorderingen blokkeerde. Iedere student formuleert zijn
leerdoelen voor 6 weken en zet daar allerlei zaken bij in om deze doelen te bereiken. De groep voelt zich verantwoordelijk voor elkaar, leert van elkaar en adviseert
elkaar. Waarde en normen zijn belangrijk. Samen organiseren zij allerlei activiteiten
vaak o.l.v. de ouderen in de groep. De advisor volgt de vorderingen en het welbevinden, communiceert met thuis en komt ook op huisbezoek. http://howtovideos.
hightechhigh.org/video/308/HTMNC%3A+Advisoryhttp://howtovideos.highthigh.
org/video/308/HTMNC%3A+Advisory
Een mooi systeem dat gebaseerd is op de ‘crew’ gedachten maar ook op de
kernwaardes van de school die heel duidelijk zijn voor iedereen. De school wordt
“principle based” en niet “rule based” aangestuurd.
Medewerkers en leerlingen kennen deze kernwaardes goed en ze vinden het
belangrijk om er naar te handelen. Dit geheel zorgt voor een sociale veiligheid.
De crew steunt de individuele leerling en is een praatpaal bij problemen. Van de
docent wordt veel gevraagd. Hij is jarenlang met een groep bezig die ieder jaar
een beetje verandert waardoor er steeds weer actief ingezet gaat worden op het
groepsproces. Hij doet veel activiteiten met zijn groep die wij buitenschools zouden
noemen. Voor de leerlingen en medewerkers zijn het activiteiten die bij ‘educating
the whole student ‘ horen.
Systemen zijn zelden overdraagbaar. Maar er zitten elementen in die ons Nederlands mentoraatmodel kunnen verbeteren:
• leerlingen kunnen elkaar veel meer helpen dan we nu benutten,
• leerlingen hun eigen leerdoelen laten formuleren.
• Heterogene groepen

• Het duidelijker uitdragen van de kernwaardes: samen de school dragen.
• De kwalificatie, socialisatie en subjectivering (Biesta: The beautiful risk of education) meer vorm geven binnen ons mentoraat.
Zijn er belemmeringen? Ja zeker: toch biedt het advisory systeem veel kansen om
zo leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen en de sociale veiligheid binnen de
school te vergroten.
http://howtovideos.hightechhigh.org/video/308/HTMNC%3A+Advisory
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8. Verslag dag 4 (dag 3 was een reisdag)
Door Wim Kerkhofs

Donderdag 5 nov. 2015,
School visit Casco Bay High School, Portland, ME

Chessur’ The Cheshine cat (Alice in Wonderland)
Here is a riddle: When is a croquet mallet like a billy club?
I’ll tell you: whenever you want it to be!
Aan de East Coast opstaan om 5.30 AM is geen straf als je dagen ervoor spontaan om
2.30 AM wakker werd. Wel valt het tegen als je dan om 6.00 AM voor het ontbijt meldt
en blijkt dat ze pas om 6.30 AM open gaan.
Om 7.15 uur zit de bus driekwart vol en rijdt Gino Vanelli (dank Peter) ons naar CBHS:
Casco Bay High School. Bij aankomst geen koffie maar wel een schema dat, naar zal
blijken, door de Lead Teacher Leslie strak wordt bewaakt.
28

Als je na afloop van een dergelijke activiteit wordt gevraagd een ‘verslagje’ te maken, dan
speelt leeftijd een rol. Niet alles wordt meer opgeslagen en niet alles relevant gevonden.
En wat nog veel erger is, beperkt werd genoteerd. Ik zag de vraag van Linda dan ook als
een geheugentest. Vertel me de diagnose maar niet.
CBHS heeft als Outcomes van de dag geformuleerd:
- Maak kennis met voorbeelden van ‘progressive learning in action’.
- Focus op de CBSH’ learning goals.
Casco Bay is een kleine (400) public high school, gestart in 2005, met een leerlingenpopulatie een afspiegeling is van de diversiteit in Portland. De omvang wordt klein gehouden omdat men individuele aandacht voor de leerling belangrijk vindt. Hierdoor kan het
leerproces leerlinggericht zijn. Motto van de school: “Get Smart to do Good!”
Het leren vindt plaats via Learning Expeditions: lange termijn projecten rondom een real
life probleem. De afronding is een product of een activiteit.
CBHS maakt deel uit van het landelijke Expeditionary Learning Network.
(www.elschools.org)
We worden welkom geheten door Principal Derek Pierce en Lead Teacher Leslie Appelbaum. Leslie was een duidelijk aanwezige persoon. Gedurende de dag kon je opgeschrikt
worden door een enthousiaste kreet, als aanvulling op het gestelde, ergens uit de ruimte. Bij de onderbreking maakte ze geen onderscheid tussen leerling, gast of Principal.

Vervolgens zijn we rondgeleid door een leerling volgens het ‘Learning Walk for
deeper learning’ principe. Het is zoiets als onze flitsbezoeken. Gericht kijken naar
de activiteit vanuit twee gezichtspunten: - Wat doen de studenten? – Wat doen
de leerkrachten. Deze methode werd breed gebruikt in school. We mochten een
handleiding voor deze learning walks in ontvangst nemen.
Belangrijk is dat de leerdoelen expliciet in de klas zichtbaar zijn. Zowel de korte
als de lange termijn doelen. De leerlingen dienen deze te begrijpen en kunnen
verwoorden. Wij kregen de opdracht om vooral naar dit aspect te kijken. In de klas
stonden deze doelen overal op het bord. Mij viel op dat het taalgebruik niet makkelijk was (misschien mijn gebrek). Ik vroeg me ondermeer af of leerling (en docent)
niet te veel ‘termen’ gebruiken waarbij de diepere bedoeling niet echt be(ge)leefd
werd. M.a.w. beetje hoogdravende doelen, boven de praktijk.
Tijdens de rondwandeling kwamen we ook in het bos: de outdoor class. Een groep
leerlingen kreeg de vraag om met de groep een opdracht uit te voeren waarbij
creativiteit, samenwerken en doorzettingsvermogen een belangrijke rol spelen. Een
vorm van teambuilding.
Tijdens de wandeling door het gebouw viel het volgende o.a. op:
- Rondom een plein waren de klaslokalen gegroepeerd. Zowel het plein als de
lokalen werden gebruikt. Elke grade heeft zo’n omgeving.
- Men kent ook hier A en B groepen die gedurende de dag telkens wisselden.
- Men heeft elke dag Crew-uren ingeroosterd: tijdens de uitleg van de leerling
werd duidelijk dat dit een soort mentoruren waren. Elke grade (100 leerlingen)
werd verdeeld in 7 crews en aan een docent (advisor) toegevoegd. Deze crew
blijft tot het einde van de studie bijeen. Het vormt een veilige omgeving waarbinnen problemen worden opgelost. Voor moeilijke problemen buiten de scope van
de docent is externe hulp aanwezig of mogelijk. Onze gids was trots op zijn crew.
Crew uren kennen elke dag een ander thema:
Maandag - check in
Dinsdag     - work day: college stuff
Woensdag - crew lunch
Donderdag - crew connections: knowing eachother
Vrijdag - fun stuff
Door de intensieve activiteiten kent men elkaar en ontstaat een veilige groep.
- Men kent ook zgn X blocks in het rooster. Dit zijn momenten waarop seniors
rondom een bepaald thema activiteiten organiseren voor de onderbouw.
- ICT gebruik was functioneel, niet nadrukkelijk aanwezig. Het blijkt geen issue te
zijn. Redelijk veel vaste computers. Geen boeken.
- Heb niets van een ELO-achtige toepassing kunnen ontdekken. Wel gerichte info
over voortgang werk en portfolio.
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- De producten van een leerling worden beoordeeld naar vermogen van de leerling.
Grading systeem van 1 tot 4: 1- voldoet niet aan de standaard, 2- voldoet bijna
aan de standaard, 3- voldoet aan de standaard, 4- overtreft de standaard. Er zijn
duidelijke criteria die men hanteert bij het toekennen voor overall course grades en
classroom assignments.
- Heeft een docent het idee dat de leerling meer kan leren uit het leerproces dan hij
heeft aangetoond, dan krijgt de leerling de opdracht het werk nog eens te bekijken.
Dus ook al heb je een voldoende, toch nog eens aan het werk. Er lijkt een oneindige
mogelijkheid van revisie te zijn.
Na de rondleiding volgde een studenten panel en een docenten panel. Over het algemeen onderwerpen die ook al tijdens onze rondleiding aan bod waren gekomen (of ik
heb ze hierin opgenomen).
Wel is mij bijgebleven dat docenten ingeroosterde tijd hebben om samen te werken.
(Iets waar ze bij mij op school vaak om vragen.) In deze tijd bereiden ze lessen voor
maar is ook de mogelijkheid van professionalisering.
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De Principal sloot af met het beantwoorden van vragen uit de groep:
De cultuur en het leerklimaat zijn door de school herkenbaar. Zijn motto: “fewer
rules, better behaviour”. Men verwacht dat iedereen expliciete persoonlijke doelen
nastreeft. Dat moet een tweede natuur zijn.
Hij was trots op het feit dat er van zijn staf uit de begintijd slechts enkele mensen zijn
verdwenen.
Communicatie met de omgeving, ouders en community, is van groot belang. Door
duidelijk te zijn over doelstellingen en de punten waarover de school zelf vragen
heeft, wordt de terughoudendheid van ouders overwonnen. Immers tegenover de
vragen staan uiterst positieve resultaten (hoge college admission rates).
Pierce heeft uitgebreid stilgestaan bij zijn ervaringen en die van de school rondom de
groei van de school in de afgelopen tien jaar.
Een laatste (nachtelijke) overdenking.
Tijdens de rondleiding kwamen we in een klaslokaal (Arts) waar leerlingen de opdracht
kregen met zwarte inkt schaduw en lichtnuances aan te brengen in een tekening. Het
doel stond in twee zinnen op het bord en had de vorm van deze concrete opdracht.
Alle leerlingen waren aan de hand van een voorbeeld (plaatje uit boek, tijdschrift o.i.d.)
een figuur aan het natekenen. Ik zag geen van de leerlingen een eigen creatief idee
tekenen. Men was geconcentreerd bezig.
Het antwoord van The Cheshire Cat kwam bij mij toen even bovendrijven:
I’ll tell you: whenever you want it to be.

9. Verslag dag 5
Door Katinka Kroon

Vrijdag 6 nov. 2015, Portland

Relatie, relatie, relatie en relatie.....
Na twee dagen rondgelopen te hebben op de High Tec High scholen in San Diego
en een bezoek aan de Casco Bay school in Portland is de relatie tussen docenten
en studenten toch wel een opvallend verschijnsel. Docenten en studenten lijken
zeer ontspannen met elkaar om te gaan. Macht en gezag zijn absoluut niet zichtbaar. Respect en vertrouwen spat er van af. Wat is het geheim van deze relatie? De
omgangscultuur lijkt zo anders dan op onze Nederlandse scholen.
Op vrijdagochtend, de tweede dag van het Fall Forum congres 2015 van the
Coalition of Essentials Schools hebben we in de workshops geprobeerd hier een
antwoord op te krijgen. Om 8 uur startte de dag met een gemeenschappelijk
ontbijt met alle congresgangers en vanaf 9.00 uur aan de slag in verschillende
workshoprondes.
De workshop: ‘unconditional positive regard, how to radically care about your
students’, sloot mooi op het thema relatie aan. De humanistische psycholoog, Carl
Rogers is grondlegger van deze stroming. Op de eerste brainstormsessie over de
vraag wat we onder ‘unconditional positive regard’ verstaan kwam al een mooie
lijst met begrippen als: warmth, faith, without judgement en trust. Zoals onze
enthousiaste workshopleidster het belang van gezien en gehoord worden zo mooi
omschreef:
I care about you
You have value
You don’t have to prove that to me
I’m not gonna chance my mind about it
De gesprekken aan tafel gaven inzicht in de problematiek in verschillende scholen in de VS. Kinderen die zonder ontbijt naar school komen, kinderen vanuit
gewelddadige thuissituatie en de worsteling van docenten om daar mee om te
gaan. Mooie voorbeelden van unconditional positive regard kwamen voorbij. Het
uitgangspunt dat kinderen het goed willen doen en wanneer dat niet lukt er iets bij
hen in de weg zit, gaf reden tot discussie aan tafel. Hoe kunnen we leerlingen dan
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toch blijven zien en horen? Vooral oplossingen die te maken hebben met persoonlijke aandacht en geduld, heel veel geduld, kwamen naar voren.
Deze workshop heeft wederom het belang van een goede relatie tussen docent en
leerling benadrukt.
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10. Een nabeschouwing (1)
Door Huibert de Jonge

Geïnspireerd terug na werkbezoek aan San Diego en
Portland
De directeur van ’t Ravelijn, Huibert de Jonge, is koud terug van een intensief maar
vooral inspirerend bezoek aan de High Tech High in San Diego en een aansluitende
conferentie over essential school in Portland ( Maine). De doelstelling van zijn werkbezoek was zich persoonlijk en in het onderwijskundige proces te laten voeden
door ervaringen van anderen als het gaat om projectmatig werken in het onderwijs.
Collega’s uit de Zuidwesthoek gingen Huibert voor en zagen al dat bij deze vorm
van projectonderwijs de docenten niet voor de klas staan, maar de leerlingen begeleiden om op die manier zelf kennis op te doen op hun eigen niveau. De vraag is of
deze manier van werken een plek kan krijgen in ons eigen onderwijs.
“Ik heb met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe leerlingen op de High Tech High
eigenaar zijn van het onderwijsproces. Onder begeleiding van een kleine groep docenten werken zij aan thematische projecten. Leerlingen van mavo tot VWO werken
aan hetzelfde onderwerp en benaderen dat vanuit hun werkniveau. De ene leerling
is bijvoorbeeld bezig met het bouwen van een brug, terwijl een ander de sterkte
berekent van constructie. Het verschil met het onderwijs in Nederland is erg groot.
Deze leerlingen werken aan hun eigen niveau, omdat zij straks toelatingsexamen
moeten doen voor de school waar ze daarna naar toe willen. In Nederland werken
we naar een gewenst niveau in een eindexamen”, legt Huibert uit als we hem vragen naar waar dan wel het verschil zit. Ook merkt hij op dat er in Nederland hard
gewerkt wordt aan de beste aansluitingen van onderwijsvormen op elkaar, van
VMBO, naar MBO en HBO. “Daar hebben ze in Amerika ook last van. De leerlingen
die projectmatig hebben leren werken, komen eigengereid de school binnen. Maar
ze hebben ook geleerd op hun eigen niveau problemen aan te pakken en op te
lossen. Ze hebben de kracht om gemakkelijk aan te sluiten en daar moeten wij nog
hard aan werken.”

Structuur
Een opvallend gegeven is dat scholen als High Tech High voor 20% betaald worden
door de publieke sector. De overige 80% moeten ze zelf zien te bekostigen. Het
verzorgen van dergelijke werkbezoeken en conferenties brengt voor hen geld in laa
tje. “Het loont voor hen vernieuwend te zijn”, concludeert Huibert. “Wat mij verder
opviel is dat men erg gefocust is op waarvoor men opleidt. De opleidingen moeten
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naadloos aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen, nu en in de toekomst.
Dat wil zeggen dat men altijd werkt aan ‘vaardigheden’ die nodig zijn om je in de
maatschappij te kunnen profileren. Denk hierbij aan samenwerken, omgaan met
de computer, persoonlijke groei. Je hebt tegenwoordig geen baan meer voor het
leven, maar moet wel een leven lang werken. Daarom moeten we ook een leven
lang blijven leren”.

Terug in Nederland
Huibert is ervan overtuigd dat we in Nederland op de goede weg zijn, maar er
liggen kansen om ons onderwijs sterker te maken. “We moeten onze leerlingen
andere vaardigheden meegeven. We moeten ze nog meer zelf verantwoordelijk
maken voor hun eigen leerproces en persoonlijke groei. Ook aan de vaardigheden
van de docenten moet worden gewerkt, Ze moeten nog professioneler worden als
begeleiders. Ze moeten weten waar ze voor opleiden en meer doen dan kennis
overdragen. Het gaat om de totaalontwikkeling van de leerling”, aldus Huibert.

De rol van het bedrijfsleven
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Als we een vergelijking maken met de rol van het bedrijfsleven, geeft Huibert aan
dat men in Amerika geen stage kent zoals in Nederland. Er is een goede samenwerking met bedrijven, die de gewenste competenties aangeven en de deur opzetten
voor onderzoeksprojecten op hoog niveau. De scholen gaan naar de bedrijven en
vinden daar high tech en up toe date apparatuur.

Gebruik maken van
Na terug keer uit San Diego en de conferentie in Portland is Huibert overtuigd dat
er al veel veranderd is op een school als ’t Ravelijn, maar dat er nog een slag te
slaan is in de professionalisering van het onderwijs en dat het allemaal nog beter
kan. “Door met elkaar rond de tafel te gaan, kunnen we onze randvoorwaarden
verder verbeteren. We moeten werken aan de bevlogenheid van de docent, het
verhogen van de passie en de betrokkenheid met de leerling. Maar ook bij het
bedrijfsleven moet het juiste beeld van het huidige onderwijs worden weggezet. We
moeten nog nauwer samenwerken aan de aansluiting, van scholen onderling en op
het bedrijfsleven.”
Huibert is ervan overtuigd dat de leerlingen er klaar voor zijn en dat met een nog
sterker mentoraat en maatwerk nog meer uit de leerling te halen is. “We moeten
nog meer met de leerling in gesprek en voor elke leerling een eigen leerweg bepalen met het oog op de toekomst”.

Vervolg van een nabeschouwing (2)
Door Barry Lommen

De Halve Waarheid
Als bestuurslid van het Platform Theoretische Leerweg heb ik een studiereis
gemaakt naar de Verenigde Staten en daar hebben we een aantal charter schools
bezocht, scholen die alternatief onderwijs bieden. Onderwijs met een afwijkende
visie. Een visie die meer ruimte biedt voor individuele aandacht voor de leerling,
maar daarnaast ook veel aandacht schenkt het samen leren en het gericht zijn op
wat je als persoon voor de maatschappij kunt betekenen.
Ik was onder de indruk van het leer-, maar met name van het leefklimaat op deze
scholen en de manier waarop leerlingen met elkaar omgingen, hoe docenten met
leerlingen omgingen. Hoe docenten samen leerden. Hoe leerlingen samen leerden.
Het sociale vangnet dat in deze scholen aanwezig was. De ruimte die leerlingen in
deze scholen konden nemen en krijgen voor hun eigenheid is groot.
Dat sociale vangnet ging best ver. Op de scholen die wij bezocht hebben kreeg 50
procent van de leerlingen op school eten. Thuis was er te weinig eten of aandacht
voor eten. Een docent vertelde mij dat er leerlingen waren die als ze vrijdag na
school naar huis gingen tot maandag niets te eten kregen.
Je kon aan de leerlingen op die scholen zien dat ze enorm gemotiveerd waren. Dit
was immers hun kans om zich te onttrekken aan hun sociale omstandigheden en
nog iets van hun leven te maken.
Voor veel van onze leerlingen zal dit ook gelden en vormt hun schooltijd de brug
naar de kans op een ander of beter leven.
Ik zag scholen waar enorm veel aandacht was voor elkaar. Leerlingen konden
werkelijk zichzelf zijn en sociale vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van het
onderwijs.
Ook was er veel aandacht voor goede doelen. Op deze manier brachten ze de
samenleving weer binnen in de school en gingen zij tegelijk die buitenwereld in. Er
was een duidelijke verbinding met de maatschappij.
Wat voor mij het allerbelangrijkste was: dit was op deze scholen allemaal heel normaal. Je zorgde voor elkaar, had respect voor elkaar, gaf elkaar de ruimte en stond
altijd in verbinding met de wereld om de school heen.
Tijdens een conferentie over 21ste eeuwse vaardigheden, waar ook ik aanwezig
was, sprak onderwijsdeskundige Gert Biesta.
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Hij zei, ( en dat was wel opmerkelijk op een conferentie die toch vooral het belang
van de 21ste eeuwse vaardigheden hoog in het vaandel had staan ) dat deze vaardigheden slechts de halve waarheid zijn.
Al tijdens mijn opleiding op het conservatorium leerde ik over de primaire taken
van het onderwijs: kwalificatie en socialisatie. Gert Biesta voegt daar het enorme
belang van persoonsvorming aan toe.
Ik denk dat hij gelijk heeft en mijn reis naar de scholen aan de andere kant van de
oceaan lieten mij zien hoe belangrijk die andere helft van de waarheid is.
Als je leerlingen niet leert om te gaan met essentiële waarden van de democratie, niet leert voor zichzelf en anderen op te komen en te zorgen, niet leert om
aandacht te hebben voor het voortbestaan van onze aarde, dan heeft aandacht
voor 21ste eeuwse vaardigheden en het onderwijs van leerlingen in de 21ste eeuw
weinig zin.
Het kan en moet samen.
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11.		Alles nog eens op een rijtje
Wilma van Noort

Studiereis november 2015

Binden, leren en inspireren in de VS
Dit schooljaar is het Platform-TL gestart met een project onder de titel ‘De TL op
weg‘. Het oogmerk is scholen rond een zelf gekozen en voor de betreffende school
betekenisvol en/of urgent thema met elkaar te verbinden om samen te leren en
elkaar te inspireren. Het bestuur van het Platform merkt dat het niet eenvoudig is
om dergelijke leergemeenschappen van de grond te krijgen. Door middel van deze
studiereis hopen we dat schoolleiders elkaar beter leren kennen en daardoor de
stap zetten om in gezamenlijkheid rond een thema aan de slag te gaan. Het is niet
de bedoeling om op de reis opgedane ervaringen na te bootsen op je school. Het
is eerst en vooral bedoeld als inspiratie. Daarom is bewust gekozen voor High Tech
High in San Diego en voor het Fall Forum van het CES in Portland. Tijdens de reis
worden groepjes gevormd van deelnemers die eenzelfde vraagstelling voor deze
reis hebben geformuleerd. Er is ruim tijd ingepland om ervaringen na te bespreken
en plannen te maken hoe straks na de reis ermee verder te gaan.
Na een aantal mooie voorbereidingsbijeenkomsten waarbij we elkaar ook hebben
leren kennen zijn we op zaterdag 31 oktober op reis gegaan. Deze reis met elkaar
zal tot 9 november duren. Van te voren zijn de vragen geïnventariseerd en heeft
iedereen gekeken wat hij/zij graag zou willen zien om mee terug te nemen naar zijn
/haar eigen school. Het verbinden en ervaringen uitwisselen is een terug kerend
reflectie moment die als een rode draad door de reis heen zal lopen.

1. Info over High Tech High
Op een voormalig trainingscentrum van de marine in San Diego is in 2000 de Gary
and Ann Jacobs High Tech High opgericht door Larry Rosenstock op verzoek van
en geholpen door het Californische bedrijfsleven. De opgave was een openbare voschool te stichten voor een zo divers mogelijke leerlingenpopulatie die voorbereidt
op vervolgonderwijs, op werk in een maatschappij waarin technologische ontwikkelingen van groot belang zijn en op actief burgerschap.
Het onderwijs in de school wordt gestuurd door vier richtinggevende principes:
1 personalization’: iedere leerling wordt gekend, ervaringen en belangstelling van
iedere leerling wordt gebruikt en iedere leerling dient zich thuis te voelen in de
school;
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2 adult world connection’: leerlingen werken samen met volwassenen aan betekenisvolle opdrachten en zijn betrokken bij activiteiten in de omringende gemeenschap;
3. a common intellectual mission’: alle leerlingen verlaten de school met een kwalificatie die hem of haar toerust voor vervolgonderwijs, voor werk en voor actief
burgerschap;
4. teacher as designer’: leerkrachten werken in interdisciplinaire teams die zelf het
leerplan maken voor groepen van 50 tot 70 leerlingen.
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High Tech High
HTH is een school waar je vanaf de kleuterschool tot aan de middelbare school
onderwijs krijgt.
De ochtenden beginnen samen met je docent en van daaruit ga je met een speciaal rooster aan het werk. Elke dag is er een activiteit of sport. Alle activiteiten zijn
aan elkaar verbonden en de docenten hebben elke dag overleg over wat er die dag
gaat gebeuren.
Geen ingewikkeld, maar een eenvoudig rooster waarbij een leerling na een aantal
weken een vak echt afsluit en het dat jaar ook niet meer zal volgen. Projecten en
vakken worden samen gevoegd en vanuit een gedifferentieerde leerlijn en  beoordeling worden de projecten afgesloten. De school is van en voor de kinderen en
dat is overal terug te zien.

2. Coalition of Essential Schools (CES)
CES is een netwerk van zo’n 1500 scholen verspreid over de hele Verenigde Staten.
De scholen zijn zeer verschillend van grootte, onderwijsconcept en doelgroep. Ze
staan zowel in steden als op het platteland. Wat ze delen is hun inspiratie door tien
principes die zijn opgesteld door de
onderwijsonderzoeker en hervormer Ted Sizer (1932-2009) in zijn boek Horace’s
School: Redesigning the American High School
We hebben drie congresdagen gehad en daar zat op 5 november een schoolbezoek bij. De rondleiding die we hebben gehad op de school was indrukwekkend.
Deze school heeft meer leerlingen die het moeilijker hebben en daarom hhebben
ze een voedingsprogramma die door de staat gefinancierd wordt. Ook hebben ze
een passend onderwijs groep in school met leerlingen met ontwikkelingsachterstand en een groep met gedragsproblematieken. Hier merkte je dat ze heel erg
bezig waren om deze groepen te leren voor zich zelf op te komen en hoe zich te
handhaven in de maatschappij. Op school zijn vele regels en de leerlingen hebben
hier de hele dag mee te maken. Bij de voordeur staat een sheriff die elke morgen
iedereen even ziet. Deze public school laat een heel ander onderwijs zien maar

waar vele raakvlakken in zitten naar High tec high. De leerlingpopulatie zorgt voor
andere kaders en onderwijskundige inhoud.
Wat nemen we mee voor het Platform-TL en de school van de USA studiereis
Na een bijzonder mooie en inspirerende reis. Hebben we samen de belangrijkste
punten opgeschreven die we mee willen nemen naar onze eigen praktijk en het
Platform-TL:
• “Learning by doing” meenemen in de school.
• Maak een samenvatting van de film “Most likely to succeed” en gebruik deze op
de conferentiedag van het Platform.
• De kernpunten meegeven aan het Platform:
- minder handen voor de klas, door de kleine hoeveelheid aan vakken;
- leerlingen hebben verschillende rollen (co-teaching);
- aanleren van Skills vanaf het begin dat de leerlingen op school zitten;
- verticale mentoren;
- gestaffeld mentoraat;
- organisatie vereenvoudigen (van alles minder);
- neem geen genoegen met het eerste resultaat/product, maar verbeter na
evaluatie.
• Werken aan verandercapaciteit van de school (een continu, langzaam proces).
Neem je als medewerker voor iedere dag iets kleins te veranderen en leer daarvan.
• Koppel je onderwijs aan de echte wereld (betekenisvol onderwijs en mensvorming). Werken aan de identiteit van de leerling.
• Werk niet alleen aan de kwalificerende functie van onderwijs, maar ook aan de
socialiserende en subjectiverende functie. Deze twee laatste hebben we op HTH
wel heel duidelijk gezien.
• Realiseer PLG’s rond zaken die we hebben gezien, bijv. de vier uitgangspunten
van HTH.
• We kunnen voor de mavo veel leren: verbinding met de omgeving geeft leerlingen meer inzicht in wat bepaald werk inhoudt.
• Ze leren hun netwerk te gebruiken, ze moeten nadenken over wat ze zoeken en
wanneer. Dat denkproces gaat vooraf aan de stage.
• Ook de stage moet een product opleveren (bijv. een auto spuiten en repareren).
• Onze ervaringen moeten we delen.
• We hebben de verplichting om leerlingen veel meer mee te geven dan klaar
stomen voor het diploma.
• Geef ruimte om fouten te maken, onderdeel van het leerproces. Ontwikkel met
z’n allen, laat de samenhang van de ontwikkelingen zien ook als daar mislukte experimenten bij waren. Deze mislukkingen zijn ook van belang om in het proces.

39

40

• Learning by doing. Wanneer je iets doet, ontdekt, uitvoert, begrijp je het echt en
onthoud je het beter. De motivatie is ook gemakkelijker. Sluit een periode eens af
met een presentatie voor ouders, voor andere betrokkenen. Met producten als
filmpjes.
• De docent als designer. Geef de vakman zijn vak terug. Met de bijbehorende
ruimte en verantwoordelijkheden.
• Hou het klein, hou het simpel, integreer vakken en laat docenten meer dan 1 vak
geven. Minder handen voor de klas.
• Maak verticale mentorgroepen met leerlingen uit bijv. klas 2,3,4. Niet te groot,
zodat de docent zijn leerlingen echt leert kennen. Hij gaat dan ook weer op
huisbezoek aan het begin van het mentoraat. Laat de mentor met zijn groep een
paar keer per week een halve les bijeenkomen. Starten met 25 minuten mentorgroep iedere dag.
• Vergader aan het begin van de dag i.p.v. aan het einde.
• Ga met de school de samenleving in en haal de samenleving de school in. Wees
onderdeel van de omgeving.
• Probeer leerlingen te stimuleren door hun op hun passie aan te spreken.
• Werk meer gepersonaliseerd aanbieden, wat ook in zich heeft dat de leerling
medezeggenschap heeft over wat hij/zij leert en de wijze waarop de leerling leert.
De leerling wordt meer verantwoordelijk voor zijn/haar onderwijs leerproces.
• Zonder relatie geen prestatie.
• Het bovenstaande laat zich het beste zien in project-gestuurd onderwijs. Maar
dan wel beginnen met de docenten die dit zien zitten en niet bang zijn om in de
aanloop fouten te maken(van de gemaakte fouten leert men het meest).

Bijlage 1

Deelnemerslijst studiereis 2015
Platform-TL
Voornaam

Achternaam

Functie

School

Plaats

Hans

Abels

Afdelingsdirecteur
VMBO-T

Strabrecht
College

Geldrop

Mieke

Bergman

Afdelingsleider

Meridiaan College
locatie
Muurhuizen

Amersfoort

Peter ten

Dam

Teamleider

Avila College

Hengelo

Rob

Feenstra

Adjunct vestigingsdirecteur mavo

Kennemer
College

Heemskerk

Barbara

Gubbels

Afdelingsleider
Einstein

Helen Parkhurst

Almere

Jurian

Horstman

Docent Na en Sk

Avila College

Hengelo

Huibert de

Jonge

Locatiedirecteur

’t Ravelijn

Steenbergen

Wim

Kerkhofs

Directeur

Scholengr Carmel

Hengelo

Anne-Marie

Klasen

Docent Ne/mentor

ZuidWestHoek
College

Ossendrecht

Katinka

Kroon

Teamleider mavo 1

Kennemer
College

Heemskerk

Barry

Lommen

Bestuurder

SVOL

Lelystad

Ed

Lucassen

Teamleider

Anna MAVO

Nieuwegein
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Ronald

Melchior

Docent economie

Avicenna College

Rotterdam

Hans

Mossel

Opleidingsdirecteur

Kennemer
College

Heemskerk

Wilma van

Noort

Rector

Anna Lyceum en
Anna MAVO

Nieuwegein

Jeannette

Olree

Teamleider TL/GL

Munnikenheide
Coll

Etten-Leur

Ankie

Schouten

Locatiedirecteur

Meridiaan
College, locatie
Muurhuizen

Amersfoort

Nicolle

Sommer

Directeur

Walewyc-mavo

Waalwijk

Pieter

Spronkers

Afdelingsleider

Sg. Lelystad

Lelystad

Joyce

Veldkamp

Docent En/zorgcoör

Helen Parkhurst

Almere

ORGANISATIE
Voornaam

Achternaam

Functie

School

Plaats

Bart

Engbers

Voorzitter

Platform-TL

Utrecht

Linda de

Gooijer

Secretaresse

APS/Platform-TL
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Begrippen en woordenlijst
Bron: http://www.cviweblog.nl/woordenlijst.html
Woordenlijst onderwijstermen Nederlands - Engels

aanmelding

application, student application

aansluiting

transition (aansluiting onderwijsarbeidsmarkt: transition
from education to work; de aansluiting met het hoger onderwijs verbeteren; facilitate the transfer from secondary
to higher education; een goede aansluiting met: a smooth
transfer to)

achterstand

1. backwardness (reading backwardness, backwardness
in reading)
2. delay (children with developmental delay, language
defayed children)
3. disadvantage (working class children with an educatio-
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nal disadvantage, educationally disadvantaged children)
achterstandsgroepen

disadvantaged groups

achterstandskinderen

disadvantaged children

achterstandsleerlingen

disadvantaged pupils/students

adviesbureau opleiding en beroep

careers guidance office

afsluitprofiel

qualification profile

afstandsleren

distance learning

alfabetisering

literacy education (zie ook: functionele alfabetisering)

alfabetiseringsprogramma

literacy programme/program

algemeen bijzonder onderwijs

non-enominational private education

algemene vorming

general education

allochtonenbeleid

policies towards ethnic minority groups

allochtoon

(bijv.nw) immigrant, non Dutch (allochtone leerlingen:
pupils/students from a non-Dutch background, immigrant
pupils/students, ethnic minority pupils/students)

basiseducatie

(voor volwassenen) basic adult education

basisvaardigheden

1. (vaardigheden die de basis vormen voor het verdere
leerproces) basic skills
2. (vaardigheden die van belang worden geacht in een
specifieke context) minimum competenties

begeleiden

1.(van leerlingen) guide, counsel 2. (van stagiair) supervise
3. (van school) counsel

begeleider

(van leerlingen) guidance officer

begeleiding

(van leerlingen) guidance

behoeften

needs

behoeftenonderzoek

needs assessment study

behoeftenpeiling

needs assessment

belevingswereld

everyday life, daily experience

beoordelen

1. (alg.) rate, assess 2. (evalueren) evaluate 3.(cijfers geven)
mark, give/assign rnarks, grade, give/assign grades

beoordeling

1. (alg.) assessment 2. (evaluatie) evaluation 3. (cijfer)
mark, grade

beoordelingsprocedure

assessment procedure

beroep

1. (alg.) occupation 2. (waaraan een intensieve, langdurige opleiding voorafgaat, bijvoorbeeld leraar of vertaler)
profession

beroepenclassificatie

job classification

beroepeninteressetest

occupational interest inventory

beroepenvariant

vocation variant

beroepenveld

world of work

beroepenvoorlichting

occupational information, career information

beroepsbegeleidend onderwijs

1. (alg.) theoretical vocational training 2. ( m.b.t. leerlingwezen) theoretical voçational apprenticeship training

beroepsgericht

vocational, vocationally-oriented

beroepsgerichte volwassenenedu-

vocational courses for adults

catie
beroepskeuzebegeleiding/-voor-

vocational guidance, careers guidance, careers counsel-

lichting

ling/counseling

beroepskwalificatie

occupational qualification

beroepskwalificerende opleiding

vocational course, vocational qualification course

beroepsonderwijs en volwassenen- (BVE) vocational training and adult education
educatie
beroepsoriëntatie

vocationaI orientation

certificaat

certificate

certificering

certification

cijfervaardigheden

computational skills

communicatieve vaardigheden

communicative skills, communicative competence

cursorisch beroepsonderwijs

vocational courses

cursorisch onderwijs

short courses
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cursusaanbod

course offering, course supply, range of courses on offer,
courses offered

cursusgeld

course fee{s)

deskundigheidsbevordering

staff development

diagnostische toets

diagnostic test

didactisch handelen

(het) teaching strategy, teacher action, teacher's actions
(N.B. "didactic" heeft andere connotaties dan didactisch",
namelijk: belerend, moraliserend)

didactische werkvorm

teaching method, instructional method, teaching format,
instructional design
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diploma

certificate, diploma, qualification

doelgroep

target group

doelstelling

objective

doorstromen

transfer, move-on, proceed

duaal leertraject/opleidingssys-

dual training system (a combination of in-company trai-

teem

ning and part-time schooling)

eigen taal

mother tongue, native language, home language

eindtermen

attainment targets

eindtoets

final test

entreetoets

entry test

erkend

accredited

erkenning

accredition, recognition

erkenningsprocedure

accreditation procedure

ervaringsgericht leren (het)

experience-based learning

ervaringsieren

experiential learning

exploitatiekosten

running costs

faciliteiten

resources

financieren

finance, fund

financiering

financing, funding

formatie

staff establishment

formatie budget

staff budget

formatieplaats

establishment place, full-time equivalent

functiegerichte opleiding

job training course

fuseren

amalgamate, merge

gedeeltelijk leerplichtig

subject to the part-time compulsory education ruling,
required by law to attend part-time education

gekwalificeerd

qualified

geletterdheid

literacy

gelijke kansen

equal opportunities

gemeenschap

community

genormeerde toets

norm-referenced test

herintredende vrouwen

women re-entrants, women returners

heropvoeding

1. (alg.) re-education 2. (tuchtschool) correctional education

heterogeen groeperen (het)

heterogeneous grouping, mixed-ability grouping

heterogene groep

heterogeneous group

heterogene klas

heterogeneous classroom

huiswerk

homework

huiswerkbegeleiding

homework assistance

hulpmiddelen

teaching aids

implementeren

implement

individualiserend onderwijs

individualized teaching

individualisering

individualization, individualized teaching

informatietechniek

computer engineering

initiële opleiding

1. (alg.) initial training course, initial training
2. (lerarenopleiding) teacher training courses, pre-service
teacher education
3. (lerarenopleidingsinstituut) teacher training college 4.
(eerste fase HO) undergraduate course

innovatie

innovation

inschrijven

enrol/enroll, register (zich inschrijven voor een studie:
enrol/enroll in a course of study; kind inschrijven bij een
school: enrol/enroll a child at a school

inschrijving

enrolment/enrollment, registration

inspraak

participation in decision-making

instaptoets

entry test

instromen

enter (instromen in het voortgezet onderwijs: enter secondary education)

instromer

entrant (instromers in het voortgezet onderwijs: secondary school entrants; instromers in het hoger onderwijs:
entrants to higher education; instromers en uitstromers:
entrants and leavers)

instroom

enrolment/enrollment rate, entry, intake

instroomprofiel

entrance profile

intercultureel onderwijs

intercultural education

internationalisering

internationalization

intrede

entry

intredetoets

entry test

invoering

implementation (of a policy, of e new curriculum), introduction

jeugdwelzijnswerk

youth welfare work
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jeugdwerkloosheid

youth unemployment

jongeren

youth(s), young people, adolescents

kansarm

disadvantaged, deprived

kennis

knowledge (hoeveelheid kennis: body of knowIedge)

kennisgebied

subject matter area, curricular area, knowledge domain
(kennisgebieden (basisvorming), ook: factual subjects)

kennismakingsprogramma

introductory programme/program

kennisoverdracht

transfer of knowledge

keuzebegeleider

guidance officer

keuzebegeleiding

option guidance, careers guidance (zie ook: beroepskeuzebegeleding)

keuzecursus

elective course, optional course

keuzemodule

optional module

kort middelbaar beroepsonderwijs

short senior secondary vocational courses

(KMBO)
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kwalificatie

qualification

kwalificatieprofiel

qualification profile

kwaliteit van het onderwijs

quality of education

kwaliteit van het onderwijzen

quality of teaching

kwaliteitszorg

quality control

laag opgeleid

poorly educated

laag gekwalificeerd

with low educational qualifications

leefwereld

everyday life. daily experience

leerachterstand

disadvantage in learning

leerarbeidsplaats

training-employment post

leerbehoeften

learning needs, educational needs

leercontract

1.(tussen leerkracht en leerling) teacher/student agreement 2.(tussen school en bedrijf) apprenticeship contract,
training-employment contract

leerdoel

1. (algemeen) educational goal, learning goal, instructional
goal 2. (specifiek) educational objective. learning objective,
instructional objective 3. (eindterm) attainment target

leereffecten

learning effects

leerervaring

learning experience

leerinhoud

educational content

leerkracht

teacher

leerling

1. (alg.) pupil/ student 2. (leerlingwezen) apprentice; leerlingen in het basisonderwijs: primary/elementary school
pupils/students; leerlingen in het speciaal onderwijs: special education pupils/students; leerlingen in het voortgezet
onderwijs: secondary school pupils/student activities

leerlingbegeleiding

pupil/student counseling

leerlinggericht onderwijs

pupil-centred/centered teaching

leerlingkenmerk

pupil/student characteristic

leerlingprestaties

pupil/student achievement levels, pupil/student performance

leerlingwezen

apprenticeship system

leermiddelen

teaching aids, teaching materials, instructional materials,
educational resources

leerovereenkomst

apprenticeship contract, training-employment contract

leerplicht

compulsory education (zie ook: vervangende leerplicht)

leerprestaties

achievement, pupil/student performance, educational
attainment, achievement levels, performance levels

leerprestatietest

achievement test

leerstijl

learning style

leerstof

subject matter, educational matter, curriculum

leerstofaanbod

1.(het aanbieden) subject matter provision 2. (de inhoud)
subject matter content, content of teaching

leerstoornis l

learning disability (kinderen met leerstoornissen: learning-disabled children)

leerstrategie

learning strategy

leervaardigheid

learning skills

leraar

teacher

leren

learn

lesgeven

teach

lesrooster

timetable

lessenplan

course plan, series of lessons

lessituatie

teaching situation, classroom situation

lessuggesties

instructional suggestions, lesson suggestions

lesuitval

cancelling of lesson

lesvoorbereiding

lesson preparation, teacher preparation

levensbeschouwing

world view, philosophy, (godsdienstig) denomination,
religious conviction

levensbeschouwelijke grondslag

ideological basis

loopbaan

career (zie ook: beroepsloopbaan, schoolloopbaan,
studieloopbaan)
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lump sum financiering

block grant funding

maatregelen

policies, action

maatschappelijk succes

social success

maatschappelijke verhoudingen

(schoolvak) social structures

materialenbank

resource bank

mentaal gehandicapt

mentally handicapped

mentor

1. (alg.) tutor, teacher-counsellor/counselor, 2. (stagebegeleider van leraar in opleiding) school practice tutor

methode

method

middelen

resources, funds

middenmanagement

middle management

minder begaafd

less able

minder goed opgeleid

less well-educated

minderhedenbeleid

policies towards ethnic minority groups

minderheid

minority group

mondelinge communicatieve

oral communicative skills

vaardigheden
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mondelinge taalvaardigheid

oral proficiency, speech skills

motivatie

motivation

multicultureel onderwijs

multicultural education, cross-cultural education

na- en bijscholing

further training, in-service training.

nascholing

in-service training

Nederlands als tweede taal

Dutch as a second language

normering

mark system, marking, assessment

NT2

Dutch as a second language

oefening

1. (opdracht) exercise 2. (het oefenen) practice

omscholen

retrain

ondersteuning

support

ondersteuningsaanbod

provision of educational support

ondersteuningsactiviteiten

support (zie ook: taalondersteuningsactiviteiten)

ondersteuningsinstelling

educational support institution

onderwijs

education, teaching

onderwijs in eigen taal

minority language teaching, native language instruction

onderwijsaanbod

1. (aanbod van scholing) provision of education, courses
on offer, choice of subjects offered 2. (leerinhoud) educational content, content of teaching

onderwijsachterstand

educational disadvantage

onderwijsemancipatie

equal opportunities in education, equal educational
opportunities, educational equality

onderwijsemancipatiebeleid

equal opportunity policies in education

cnderwijservaring

1. (a!g.) educational experience 2. (van leerkracht) teaching
experience

onderwijsgevend personeel

teaching staff, teaching personnel

onderwijshervorming

educational reform

onderwijsinfrastructuur

educational infrastructure

onderwijskansen

educational opportunities

onderwijskenmerken

instructional characteristics

onderwijskunde

educational theory

onderwijskundig leiderschap

educational leadership

onderwijsleerpakket

teaching package, teaching kit

onderwijsleerplan

master teaching plan, school curriculum, teaching programme/ program

onderwijsmiddelen

teaching aids, teaching materia!s, instructional resources

onderwijsmodel

instructional model, teaching centre/ center

onderwijsniveau

1. (opleidingsniveau) level of education, educational level
2. (presentatieniveau) level of achievement, achievement
level

onderwijsondersteunend

support staff, auxiliary staff

personeel
onderwijspeil

1. (opleidingsniveau) level of education, educational level
2. (presentatieniveau) level of achievement, achievement
level

onderwijspraktijk

educational practice, teaching practice, classroom practice

onderwijsstijl

teaching style

onderwijssysteem

education system

onderwijstechnologie

educational technology

onderwijsverlater

school-leaver

onderwijsvernieuwing

educational innovation, educational reform

onderwijsvoorzieningen

educational provision

onderwijsvraag

demand for education

ongediplomeerd

unqualified

ongeletterdheid

illiteracy

ongeschoold arbeider

unskilled worker

ongeschoolde handarbeid

unskilled labour/labor

ontheffing

exemption

opbouwwerk

community work

open leercentrum

open learning centre/center

opfriscursus

refresher course

opgave

task, assignment

opleider

educator, trainer
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opleidingsplaats

1. (plaats waar men wordt opgeleid) educational institute,
training institute

2. (m.b.t. capaciteit van opleiding)
place, student place
schoolloopbaanbegeleiding

school career guidance

schoolmaatschappelijk werk

school social work

schoolnabije leerplanontwikkeling

school-based curriculum development

schoolprestaties

school achievement, academic achievement

schoolrijpheid

school readiness

schoolverzuim

1. (alg.) absenteeism, non-attendance

schoolverzuimer

1. (alg.) absentee, non-attender 2. (spijbelaar) truant

schoolvorderingen

progress, level of educational attainment

schoolwerkplan

school work plan (outline of the content and organization
of teaching
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schorsen

suspend

schriftelijke vaardigheid

writing skills, writing proficiency, writing performance

slagen

pass

slagingspercentage

examination pass rate, success rate

sociale redzaamheid

life skilIs, self-reliance

sociale vaardigheidstraining

social skills training

sollicitatietraining

interview training, job interview training

speciaal onderwijs

(SO) special education

spijbelaar

truant

spijbelen

play truant, play hookey (het spijbelen) truancy

spijbelopvangproject

truancy project

stafontwikkeling

staff development

stage

1. (alg.) placement, practical training, work experience

stagebegeleider

1. (alg.) supervisor 2. (van leraar in opleiding) school
practice tutor

stagebegeleiding

1. (alg.) practical training supervision 2. (van leraar in
opleiding) school practice supervision

stageperiode

practice period, practical training period

stagiair

1. (alg.) trainee 2. (leraar in opleiding) student teacher (on
school experience)

startbekwaamheid

initial ability required of beginning teachers

startkwalificatie

basic vocational qualification

stimuleringsprogramma

1.(m.b.t. stimuleringsbeleid) social priority programme/
program
2. (voor individuele leerlingen) remedial teaching programme/program

streekschool voor BBO

regional school for theoretical apprenticeship training

studie- en beroepsoriëntatie

educational and vocational orientation

studiekeuze

choice of course

studiekosten

cost(s) of studies, cost(s) of studying

studieprestaties

achievement, performance, progress

studiepunt

credit, course credit

studiepuntensysteem

credit cumulation system

studieresultaten

performance, achievement

studiestaker

drop out

taalachtergrond

language background

taalachterstand

language delay, language retardation (kinderen met taalachterstand: language delayed children)

taalvaardigheden

language skills

taalvaardigheid

language proficiency

toegankelijkheid van het onderwijs accessibility of education, access to education. access to
education
toelating

admission

toelatingseisen

entry requirements, entrance requirements, admission
requirements

toetsen

test

toetsing

testing, assessment

toetsingsvorm

test format

tweede-kans onderwijs

second chance education

tweede-taalleerder/-verwerver

second language learner

tweetalig

bilingual

uitstromen

leave school

uitstroom

number of school-Ieavers

uitval

dropout rate(s), early school leaving rate(s), number of
pupils/students leaving school

uitvaller

dropout, unqualified school leaver. early school leaver

uitvalpercentage

dropout rate( s)

uitwisseling

exchange

vaardigheid

skill, ability

vaardigheidstraining

ability training

verplicht vak

compulsory subject, required subject

verrijkingsactiviteit

enrichment activity

verrijkingsstof

enrichment material

vervangende leerplicht

alternative compulsory education

verwerven

acquire

verwijdering

(van leerlingen) expulsion
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verzuim

1. (alg.) absenteeism, non-attendance

verzuimen

1. (alg.) be absent, stay away from school 2. (spijbelen)
truant

verzuimer

a. (alg.) absentee, non-attender

volwasseneneducatie/-onderwijs

adult education

voorkennis

prior knowledge

voorrangsbeleid

1. (als in OVB) educational priority policy 2. (bevoordeling
van bepaalde groepen bij sollicitatie) affirmative action
policies

voortgang

progress

voortijdig schoolverlaten

(het) early school leaving

voortijdig schoolverlater

early school-leaver, dropout, unqualified school-leaver

voortijdige uitval

dropout rate(s). early school leaving rate(s), number of
pupils/students leaving school without qualifications

vormgeving van het onderwijs

instructional practice, classroom practice, organization of
instruction
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vormingsaanbod

curricular contents. subject matter, curriculum

vormingsinstituut

institute for part-time non-formal education

vormingswerk

part-time non-formal education for young people

vraag naar onderwijs

demand for education

vrije ruimte

unspecified teaching time (part of the total teaching time
to be used by schools as they see fit)

vroegtijdig schoolverlaten

early school leaving

wangedrag

disruptive behaviour/behavior. misconduct

wederkerend onderwijs

recurrent education

werkende jongere

young worker

werkervaring

work experience

werkvorm

teaching method, instructional format

werving

recruitment

zakken

fail

zakpercentage

failure rate

zelfbeeld

self-image

zelfbeoordeling

self-evaluation

zelfevaluatie

self-evaluation

zelfontdekkend leren

(het) discovery learning

zelfredzaamheid

(schoolvak) self-reliance. life skills

zelfstandig leren/studeren

(het) independent learning

zelfverwerkelijking

self-actualization

zorgverbreding

catering for a wider range of educational needs. extending
special needs provision in ordinary schools

zwakbegaafd

retarded

zwakke leerling

low-achieving pupil/student. low achiever
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