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Inleiding
‘Kansen bieden, kansen grijpen’ was de titel van de conferentie op 12 oktober 2017
in Ede. Het was een coproductie van SLO en het Platform-TL. Centraal stond de
aansluiting zowel van het po naar het vo als van de tl naar mbo of havo. Dit boekje
is een verslag van hetgeen op deze dag aan de orde is geweest. Voor de bezoeker
van de conferentie als een aanvulling op gemiste workshops en voor anderen een
samenvatting van wat je allemaal gemist hebt.
Hoewel er geen bijdrage van Jan Sniekers in terug te vinden is, wil ik nadrukkelijk
hem noemen. Want de gehele opzet van de bijeenkomst droeg heel duidelijk het
stempel van Jan. Het was zijn afscheid van de SLO en in het bijzonder van het
thema waarmee hij jaren in de weer is geweest: kansen bieden aan vooral vmboleerlingen.
De eerste drie bijdrages zijn de letterlijke versies van de presentaties van de drie
inleiders. Barry Lommen over ‘nature en nuture’ en wat kun je daarmee in de klas.
Stefan van der Voort over het Toptraject en vooral over wat we beter kunnen of
moeten doen om de leerlingen betere kansen te bieden en ten slotte Rob Feenstra
over het gepersonaliseerd leren bij hem op het Kennemer College in Heemskerk.
Na deze drie inleidingen komen de workshops aan bod. Twee bijdrages over
de aansluiting po naar vo. De andere hoofdstukken betreffen alle het thema
aansluiting tl naar mbo en havo. De redactie heeft zeker niet de pretentie
uitputtend te zijn. Integendeel, het is slechts een klein deel van de verschillende
aspecten van de aansluiting. Toch vindt de redactie het de moeite waard je hiervan
op de hoogte te stellen. Veel leesplezier en inspiratie.
Bart Engbers,
Voorzitter Platform-TL
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Hoofdstuk 1

Kansen ongelijkheid:
nature of nurture?
Barry Lommen (Stichting voortgezet onderwijs Lelystad en Platform-TL)
Het belang van goed onderwijs in Lelystad
In Lelystad hebben we te maken met relatief veel jongeren die door Pieter Winsemius in het rapport van de WRR in 2009 werden omschreven als overbelaste
jongeren. Zij gaan gebukt onder een opeenstapeling van problemen. Van armoede,
ouders die werkloos zijn, beperkte vaardigheden, gedragsproblemen tot het komen
uit gebroken gezinnen, verslaving (van hun ouders), schulden (van ouders), crimineel gedrag (mogelijk ook van hun ouders) enz. Dit belemmert vaak een succesvolle onderwijsontwikkeling en leidt ook vaak tot vervroegde schooluitval. Het aantal
VSV’ers, maar ook het aantal leerlingen dat speciaal onderwijs volgt in Lelystad, is
hoog.
Lelystad is een gemeente met relatief veel armoede, gebroken gezinnen, mensen
met schulden, een hoge werkeloosheid en zoals laatst duidelijk werd met wijken die
verhoudingsgewijs veel gebruik moeten maken van gezondheidszorg.
Daarom hebben we in het Lelystadse onderwijs te maken met veel leerlingen waar
een aantal stoplichten voor op rood staat om de beeldspraak van Jelle Jolles te
gebruiken. In zijn boeken gaat hij ervan uit dat zowel genetische (nature) als omgevingsfactoren (nurture) van belang zijn voor de ontwikkeling van mensen. Hoe meer
stoplichten op groen staan voor kinderen, jongvolwassenen, hoe meer kans zij
hebben om zich succesvol te ontwikkelen in hun leven, hun leren, maar zeker ook
in hun gedrag en dit geldt al op jonge leeftijd.
Groene stoplichten zijn volgens hem onder andere een goede gezondheid, ouders
die voorlezen, inspirerend speelgoed en stimulerende ervaringen.
Rode stoplichten zijn volgens hem onder andere een onveilige thuisomgeving,
gebrek aan leesboeken, niet voorgelezen worden, matige slaap en voeding, stress
en aandachtsproblemen.
Iedere dag merken we tijdens onze lessen dat een aantal leerlingen gedrag vertoont dat niet bevorderend werkt voor hun ontwikkeling op school en daarbuiten.
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Zij storen vaak de les, zijn niet gemotiveerd, zijn brutaal, zorgen voor een onveilig
klimaat in de klas, maar ook daarbuiten en maken het werk van medewerkers vaak
moeilijk en zwaar. Zouden zij de leerlingen zijn waar nogal wat stoplichten voor
op rood staan? Ik denk het wel. Voor hen kan de school een wezenlijk tegenwicht
bieden, kan de docent van doorslaggevende betekenis zijn voor het verdere leven
van leerlingen.
Bij voorbaat zijn kansen voor leerlingen dus niet gelijk en kunnen zij wellicht deze
kansen ook niet grijpen, sterker willen zij deze niet eens grijpen, teleurgesteld als zij
zijn in hun omgeving en het onderwijs.
Ik wil graag in deze korte presentatie gebruik maken van het boek Peak geschreven door Anders Ericsson. Met als ondertitel “Hoe gewone mensen buitengewoon
kunnen presteren”.
Hij begint zijn boek met een voorbeeld van een absoluut gehoor, waarin hij stelt
dat er geen sprake is van een “absoluut-gehoor-gen”, maar dat dit ontwikkeld kan
worden door veel en bewust te oefenen.
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Ericsson gaat niet uit van aangeboren talenten, maar van de rekbaarheid van onze
hersenen. Niet alleen nature dus, maar met name, of zelfs alleen, nurture.
Bepalend hierbij is dat excelleren tot stand komt door oefening, maar zeker door
de manier waarop je oefent. Dit maakt het uiteindelijk het verschil tussen een
amateur en een topper.
In zijn boek geeft hij voorbeelden van schakers, sporters, muzikanten, taxichauffeurs en wiskundigen. Bij taxichauffeurs in Londen is aangetoond dat bepaalde
delen van hun hersenen letterlijk groeiden bij het oefenen om de routes door
London te leren kennen.
De weg naar excellentie ligt uiteindelijk open voor iedereen stelt Ander Ericsson.
Daarbij is een doelgerichte training van belang. Denk daarbij aan:
• Werken met gerichte doelen (doordachte doelen).
• Geconcentreerd werken.
• Krijgen van feedback (Hoe doe ik het? Waarbij de rol in het onderwijs van de
docent natuurlijk meteen in het oog springt).
• Uit je comfortzone komen (lichaam streeft naar homeostase,
deze moet je dus tarten).
Kortom, iedereen kan met hulp van een ervaren coach werken aan zijn eigen (onbegrensde) mogelijkheden.
Maar wat betekent dit dan voor je les, ons onderwijs, de lessen die docenten
geven?
Eigenlijk kom je dan weer terecht bij de vier punten van de doelgerichte training.
• Werken met gerichte doelen (goed doordachte doelen, kleine gerichte vervolgstappen).
• Geconcentreerd werken.
• Krijgen van feedback (Hoe doe ik het? De rol van de coach, van de docent).
• Uit je comfortzone komen (lichaam streeft naar homeostase, deze moet je dus
tarten).
Maar ook:
Ericsson voegt nog een specifieke vorm van training toe, namelijk het trainen van
mentale modellen. Hij geeft het belang van vaardigheden (training) aan. Niet in de
plaats van kennis, maar deze dienen zeker substantieel aan bod te komen, omdat
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je geen mentale voorstellingen traint met kennisoverdracht, maar wel met vaardigheden die je gericht, geconcentreerd, uit je comfortzone en met goede feedback
oefent. Het voorbeeld van een voetballer: vaak wordt beweerd dat een voetballer
snel kan reageren op basis van zijn intuïtie. Eigenlijk is dit niets anders dan handelen op basis van opgebouwde ervaringen tijdens urenlang gericht oefenen. Als het
er om gaat hoeft een voetballer dan niet meer te bedenken hoe te handelen, maar
gewoon doen (automatisch).
Anders Ericsson omschrijft voorstellingen als volgt:
Een mentale voorstelling van een voorwerp, een idee, een hoeveelheid informatie of wat
dan ook, concreet of abstract, waar onze hersenen mee bezig zijn.
Je verzint oplossingen op basis van mentale voorstellingen, handelingen vanzelf laten
gaan, maar ook handelingen bij praktijkvakken, bij musiceren, bij presentaties…
Kort haalt hij ook de donkere kant van het geloof in aangeboren talent, het geloof
in nature, aan:
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Er zijn leerlingen die het voortgezet onderwijs instromen met de opmerkingen van
de leerkracht uit groep 8 dat deze leerling zwak is in rekenen en/of taal. Dit zorgt er
vaak voor dat docenten in het voortgezet onderwijs deze leerlingen (vaak onbewust) geen, of minder moeilijke opdrachten geven, geen beurten geven in de klas,
bang om de leerling af te laten gaan. Terwijl deze leerlingen eigenlijk via gerichte
uitdagingen (doelgerichte training) wel degelijk kunnen werken aan een verdere
ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden voor taal en rekenen.
Is dan niets aangeboren? Is dan niets nature? De wetenschappers (waaronder Dick
Swaab die wel aandacht geeft aan nature) zijn het er niet geheel over eens, maar
het is wel zaak om het belang van de nature kant op zijn minst te nuanceren.

Hoofdstuk 2

Dit is het Toptraject
Stephan van der Voort (Toptraject vmbo-mbo-hbo Twente)

Voor u verder leest
Sta even stil bij de impact van het succesvol afronden van een hbo-studie op het
individuele leven van een jongen of meisje dat u kent. Misschien is die impact nog
wel groter voor iemand die via het vmbo en mbo naar het hbo is gegaan. Wellicht
kent u ook iemand die is uitgevallen in het hbo. En de impact die dat op hem of
haar had…. Sta daar eens echt bij stil.
Hier positief op anticiperen, dat willen wij met het Toptraject.

Het Toptraject in vogelvlucht
Het Toptraject (TT) is een samenwerking van 9 vo scholen, ROC van Twente en
Saxion en richt zich op het vormgeven van een kansrijke en succesvolle onderwijsloopbaan voor vmbo-leerlingen die via het mbo een hbo-diploma willen halen.
Vanaf het derde jaar vmbo krijgen leerlingen gedurende hun onderwijsloopbaan in
vmbo, mbo en eerste jaar hbo verdiepend en soms extra onderwijs om zich voor
te bereiden op het hbo. Dat verdiepende onderwijs richt zich o.a. op studieloopbaanbeleiding, studievaardigheden, taalvaardigheid en rekenen/wiskunde en wordt
vormgegeven door middel van doorlopende leerlijnen.
Het Toptraject heeft de volgende uitgangspunten
• De individuele leerling/student staat met haar droom over zijn of haar onderwijsloopbaan centraal. Kansgelijkheid voor eerste generatie- en niet westerse
leerlingen/studenten heeft hierbij speciale aandacht.
• Het TT doorbreekt met doorlopende leerlijnen schotten tussen vo - mbo – hbo
en geeft daarmee echt vorm aan ketensamenwerking.
• Persoonsgericht onderwijs, vaak middels gedifferentieerd onderwijs vormgegeven is de sleutel tot succes.
• Binnen deze ketensamenwerking is de bereidheid om het eigen onderwijs af
te stemmen op het onderwijs van de ketenpartners én de bereidheid om te
leren van elkaars onderwijspraktijken bepalend voor het succes van het TT.
• Het TT werkt op basis van wetenschappelijke inzichten en monitort de effecten
van de interventies.
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Wat willen we bereiken met het Toptraject?
Het Toptraject realiseert een succesvolle vmbo–mbo–hbo-loopbaan voor leerlingen
die dit willen en kunnen. Uiteindelijk bereiken we hiermee dat er meer studenten
met een vmbo-mbo-vooropleiding hun hbo-getuigschrift behalen dan tot nu toe
het geval is en dus dat deze studenten minder uitvallen en switchen van hbo-opleiding. De impact op individuele levens van jongens en meisjes is daarmee enorm. De
partijen nemen dit perspectief steeds als uitgangspunt voor te nemen besluiten. In
het TT is een doelstellingennotitie geformuleerd waarin concreet met indicatoren
wordt aangegeven welke doelen nagestreefd worden. Deze doelstellingennotitie is te
downloaden via de link: http://www.toptraject.nl/over-toptraject/voor-externen/.

De inhoud van het Toptraject
Op basis van de doelstellingen en wetenschappelijke inzichten heeft het Toptraject
een leerplankader ontwikkeld. Dit leerplankader heeft twee delen:
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Eerst worden pedagogisch/didactische richtlijnen gegeven voor de invulling en
ontwikkeling van het TT. De belangrijkste elementen hiervan zijn:
• Realiseer studentgericht onderwijs.
• Zorg voor binding tussen studenten onderling en tussen studenten en het
(vervolg)-onderwijs.
• Zorg er voor dat studenten in het mbo al te maken krijgen met het niveau en
tempo van het hbo.
In het tweede deel zijn voor het vmbo (jaar 4), het mbo (jaar 2 en 3) en het hbo
(jaar 1) voor vier thema’s niveauprofielen uitgewerkt. Deze thema’s zijn: loopbaan
oriëntatie en –begeleiding (lob), studievaardigheden, taalvaardigheid en
rekenen/wiskunde. De hierboven in het blauw genoemde thema’s noemen wij
de bouwstenen van het Toptraject. In het onderstaande schema worden ze ten
opzichte van elkaar weergegeven:

Op basis van het leerplankader geven scholen zelf, in aansluiting op het eigen onderwijs
en de eigen onderwijsvisie, het TT vorm. Binnen de verschillende scholen heeft het TT
dus verschillende vormen. Echter, alle vormen leiden tot het realiseren van de profielen
zoals in het leerplankader geformuleerd.
De wetenschappelijke onderbouwing voor de keuzes van de bouwstenen is beschreven
in de Bouwstenennotitie van het Toptraject. Zowel de Bouwstenennotitie als het Leerplankader zijn te downloaden op http://www.toptraject.nl/over-toptraject/voor-externen/.

Organisatie van het Toptraject
Deelnemende partners zijn de volgende vo-scholen uit de regio Twente: Het Assink
Lyceum (Haaksbergen), Twents Carmel College (Losser), Twents Carmel College
(Oldenzaal), Scholengroep Carmel Hengelo, het Erasmus (Almelo), het Noordik
(Almelo), Pius X (Almelo) en Canisius (Almelo), ROC van Twente en Saxion. De
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), de lectoraten ‘Innovatief en effectief onderwijs’ en ‘Onderwijsarrangementen in een maatschappelijke context’ van Saxion,
Tech-your-Future (TYF) met Talent for Tech (T4T) en het StudieSuccesCentrum van
Saxion participeren met name voor de inhoudelijke en wetenschappelijke ondersteuning in het programma.
Het Toptraject kent de volgende gremia
• Bestuurlijk overleg: alle bestuurders van de deelnemende scholen ontmoeten
elkaar 2 keer per jaar.
• De stuurgroep: vanuit iedere onderwijslaag (vo, mbo en hbo) hebben twee
directieleden zitting in de stuurgroep.
• Het programmateam: iedere onderwijslaag levert een projectleider, het
programmateam wordt geleid door een programmamanager die door de
gezamenlijke partijen is aangesteld en bovenschools functioneert.
• De docentonwikkelteams: rond de thema’s lob, studievaardigheden, taalvaardigheden en rekenen/wiskunde zijn docentontwikkelteams (dot’s) ingesteld. In
elke dot hebben docenten van het vo, mbo en hbo zitting. De dot’s hebben de
profielen van het leerplankader geformuleerd en ontwikkelen op het thema
instrumenten die de afzonderlijke scholen kunnen gebruiken om het eigen TT
vorm te geven.
• Iedere onderwijslaag heeft een overleg tussen de verantwoordelijken voor het
TT in de eigen school. Hier wordt afstemming en uitwisseling gerealiseerd.
• Een studentenplatform: vanuit het mbo en het hbo hebben 10 studenten die
de vmbo–mbo–hbo-route volgen zitting in het studentenplatform. Het platform
adviseert het TT gevraagd en ongevraagd over de doorontwikkeling van het TT.
• Tenslotte heeft het TT een werkgroep PR en communicatie, vanuit iedere geleding (vo, mbo en hbo) heeft een medewerker zitting in de werkgroep.
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Om het ‘leren van en aan elkaar’ vorm te geven worden bijeenkomsten georganiseerd waarin docenten van de verschillende partijen best practices en vraagstukken met elkaar bespreken.

Kwaliteitszorg in het Toptraject
Het Toptraject werkt met een pdca waarin een jaarplansystematiek gehanteerd
wordt. De check wordt gedaan middels een jaarlijkse raadpleging van leerlingen/
studenten, ouders, leerkrachten en leiding over allerlei aspecten van het TT. De
rapportages hiervan zijn voor alle partijen toegankelijk en worden breed besproken. Iedere partij wordt driejaarlijks gevisiteerd door docenten van andere scholen
op de vormgeving van het TT en het realiseren van de profielen in het leerplankader. Ook deze visitaties zijn gefocust op ‘leren’ (en niet op ‘elkaar de maat nemen’).

Financiering van het Toptraject

12

Alle partners die deelnemen aan het Toptraject dragen bij aan de kosten voor
ontwikkeling, implementatie, communicatie, deskundigheidsbevordering en onderzoek. Jaarlijks stelt het Bestuurlijk Overleg de begroting vast. Voor de ontwikkelingen op het gebied van het project Talent4Tech binnen het TT wordt gebruik
gemaakt van subsidiegelden vanuit Tech-your-Future. Voor de doorontwikkeling
van het TT is een beroep gedan op subsidies van OCW (Studentlabs, regionale
netwerken, vmbo–mbo-subsidie, Comenius). De participatie vanuit het SLO vindt
plaats vanuit de eigen financiering van het SLO.

Informatie en contact
Voor informatie kunt u terecht op www.toptraject.nl en op de websites van de deelnemende scholen. Voor specifieke vragen kunt u mailen naar toptraject@saxion.nl.
Voor de programmamanager kunt u mailen naar Stephan van der Voort,
c.s.m.vandervoort@saxion.nl

Hoofdstuk 3

Op weg naar gepersonaliseerd
leren
Rob Feenstra (Kennemer College en Platform-TL)
Vanuit onze visie en onderwijsontwikkelingen zijn we steeds meer op zoek gegaan
naar een manier om de leerling steeds centraler te stellen.
Belangrijk voor die ontwikkelingen was het met elkaar vaststellen van de diverse
groep leerlingen die er binnen de mavo aanwezig was. Leerlingen die allemaal een
andere behoefte hebben.
We hadden leerlingen die vanuit het kaderberoepsgerichte onderwijs opstromen. De reguliere mavoleerlingen in al zijn facetten. De mavo/havo-leerlingen die
mogelijk ambities hadden om door te groeien en de havoleerlingen die om diverse
redenen afstroomden omdat zij niet in staat bleken te zijn voldoende vakken op
havoniveau te volgen.
De eerste stappen om de leerlingen uit te dagen en het gevoel te geven dat zij
meer keuzes hadden dan alleen het mavo-programma te volgen of een mavo-programma te koppelen aan een beroepsgericht vak hebben we ontwikkeld in 2012.
In dat jaar hebben we het programma in onze bovenbouw verder richting gegeven
zodat we de diverse groepen zouden kunnen uitdagen.
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De eerste kolom is het regulier mavo-traject.
De tweede kolom is het mavo-traject gekoppeld aan een beroepsgericht vak.
De derde kolom is een verzwaarde route gericht op een betere aansluiting op de
havo. (Kernvakken verzwaard aangeboden.)
De vierde kolom is een verzwaard route gericht op een betere aansluiting op het
mbo. (Kernvakken en beroepsgericht vak verzwaard, waarbij leerlingen in de 4e klas
soms al mbo-modules volgen.)

Gevolgen
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Om de leerling in de verzwaarde goed te begeleiden zijn we gestart om de leerlingen te coachen. Vanuit die coaching zagen we dat er leerlingen in de verzwaarde
klassen zaten die zo goed in een vak waren dat zij eigenlijk nog meer uitdaging
nodig hadden. Voor deze leerlingen zijn we aan de slag gegaan om versneld vakken
te kunnen examineren. De vakdocenten gaven vervolgens aan dat er ook in de reguliere klassen leerlingen zaten die zo goed in een vak waren dat zij graag zouden
zien dat ook deze leerlingen versneld een vak zouden kunnen examineren. Gevolg
in het jaar 2012-2013 hadden we de elf leerlingen die al een vak afrondde in klas
3. In de jaren die volgden breidde dit aantal uit naar een groep tussen de 25 a 30
leerlingen per jaar.
Daarnaast kwamen er steeds meer leerlingen die vroegen of zij, indien zij niet
aanmerking kwamen voor de verzwaarde route, toch één van de kernvakken verzwaard zouden mogen volgen. Of dat er mogelijkheden waren om andere vakken
verzwaard te volgen of zelfs in leerjaar 4 af te sluiten op havoniveau. Waar wij dus
hadden gedacht juist voor meer leerlingen meer mogelijkheden te bieden, bleek al
gauw dat er nog veel meer leerlingen met nog zeker zoveel meer wensen waren.
Voor ons de start om na te denken hoe wij al deze leerlingen zouden kunnen
voorzien van een dekkend aanbod. Hoe kunnen we voor iedere leerling een eigen
leerroute aanbieden?

De start
Wij zijn op zoek gegaan naar initiatieven die het mogelijk zouden maken om leerlingen een eigen leerroute aan te bieden. Vanuit die zoektocht kwamen we terecht bij
een initiatief in Zweden, Kunskapsskolan. In 2013 hebben we met 4 directieleden
een bezoek gebracht aan de scholen van Kunskapsskolan en daar zagen we een onderwijsmodel gebaseerd op een aantal bouwstenen, waarbij het lukte om leerlingen
keuzes aan te bieden in het onderwijsproces, zodat de leerling zelf de regie hadden
in welk tempo en op welk niveau hij/zij een vak wilde volgen. Voor ons een inspirerend voorbeeld om te kijken hoe we met behulp van deze bouwstenen een vertaling
zouden kunnen maken naar ons eigen onderwijsmodel. Eén van de stappen die
cruciaal in het gehele proces was en ons ook al bekend voorkwam was de coaching.

De bouwstenen
•
•
•
•
•

Het stellen van persoonlijk doelen (plannen en organiseren).
Het vaststellen van de persoonlijk leerstrategie.
Coaching.
Curriculum vastgesteld in de leerdoelen.
Learning portal (leeromgeving waarin de stof wordt aangeboden op basis van
de leerdoelen en werkdoelen, op verschillende niveaus, zodat de leerling weet
hoe hij zijn doel kan bereiken.
• De verschillende rollen van de docent (vakdocent, algemeen docent en coach).
• Verschillende lessen(tijd), zodat de leerling zelf de ruimte heeft keuzes te maken in zijn haar persoonlijk rooster.
• Verschillende ruimtes (vaklokalen, studieruimtes in verschillend formaat, collegezalen, etc.).
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Aan de slag
We zijn in 2014 gestart om met de collega’s te gaan kijken hoe wij een onderwijssysteem zouden kunnen realiseren in onze school die aan al deze zaken zouden
voldoen. Hierbij kwam de WHY (Waarom doen we wat we doen?) aan bod en de
aandachtspunten.
• De positieve punten die de collega’s zagen waren: (WHY)
• Leerlingen zijn nadrukkelijker betrokken bij hun eigen leerproces.
• Leerlingen kunnen zich sneller en zelfstandiger ontwikkelen.
• Leerlingen kunnen optimaal gebruik maken van hun kwaliteiten en talenten en
zo hun prestaties verbeteren.
• Leerlingen worden niet afgerekend op hun slechtste vak.
• Er is differentiatie mogelijk in tempo en niveau.
• Er is niet alleen maar aandacht voor ‘probleemgevallen’.
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De aandachtspunten waren
•
•
•
•
•
•

Wie ontwikkelt de portal, hoe gebeurt dat en wat kan onze rol daarin zijn?
Wat betekent deze ontwikkeling voor de ruimtes in het gebouw?
Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het ICT-beleid?
Hoe zit het met de rechtspositie, functieomschrijving en takenpakket van de docent?
Hoe ziet het ‘rooster’ er uit?
Hoe zorgen we voor voldoende tijd en ruimte voor de coaching?

We zijn als school ook op zoek gegaan naar andere scholen die zich ook hadden
laten inspireren door het model van Kunskapsskolan. Met deze scholen zijn we
gaan samenwerken en hebben ons verenigd in de Zo-Leer-Ik scholen. Met als doel:
Met en van elkaar leren om te kijken hoe we gepersonaliseerd leren op een goede
manier in ons onderwijs zouden kunnen implementeren.
In 2015-2016 zijn we gestart met het maken van de volgende keuzes om de
eerste stappen ook daadwerkelijk vorm te geven. Voor die tijd hebben we al onze
docenten geschoold in het kunnen coachen van de leerling en hebben we met
elkaar gewerkt aan het leerdoelgericht werken i.p.v. taakgericht werken.

Keuzes 2015-2016
1. Een leerling heeft wekelijks een coachgesprek met als onderwerp het
onderwijsleerproces.
2. Dagelijks komen de coaches van een coachcluster bijeen om het rooster en de
doelstellingen van die dag door te spreken.
3. Iedere schooldag start de leerling in zijn/haar coachgroep. Deze groep bestaat
uit maximaal vijftien leerlingen. Hier bepaalt de leerling, samen met de coach,
aan welke taken en doelstellingen hij gaat werken.
4. Een deel van de schooltijd bestaat uit werklessen. In deze tijd kiest de leerling
aan de hand van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen zelf aan welke
vakken hij tijd besteedt.
5. Aan het einde van de schooldag is er een gezamenlijke dagafsluiting en wordt
geëvalueerd of de doelstellingen behaald zijn.
6. Om het gepersonaliseerde leren mogelijk te maken, studeert de leerling
met behulp van een ICT-portal. Hier kan hij/zij de doelstellingen, taken,
verschillende leerstrategieën vinden.
7. Gedurende het schooljaar wordt het gepersonaliseerd leren geleidelijk
opgebouwd. In het begin zijn er twee typen lessen: klassikale en werklessen.
Natuurlijk liepen we in het eerste jaar tegen problemen aan. Problemen hoe we de
organisatie van het rooster zo flexibel mogelijk zouden krijgen. De inhoud van de
portal, het werken a.d.h.v. leerdoelen, etc. etc. Je zit tijdens zo een proces in een
enorme onderwijsontwikkeling, een omslag in je organisatie, waarbij je ook nog in
de rest van de organisatie werkt volgens de oude principes.
Elk jaar zijn we bezig om vervolgstappen te maken. Hieronder geef ik even kort
weer welke keuzes er gemaakt zijn in de twee daarop volgende jaren. We zijner
nog niet, maar we zien wel dat leerlingen steeds beter in staat zijn te plannen en te
organiseren, daarnaast zijn we nog hard bezig om het proces beter te kunnen begeleiden m.b.v. formatief evalueren en formatieve assessments. Daarnaast speelt
dan weer het examentraject. Nog voldoende uitdagingen om verder te gaan. Wel
uitdagingen die veel tijd en energie vergen van je organisatie en van je volledige
team. Dit betekent ook dat je er met je team continue mee bezig moet zijn om
een juiste balans zien te vinden tussen leren en werk. Het proces vraagt van de
collega’s namelijk om tijdens deze ontwikkeling niet alleen uitvoering te geven aan
de ontwikkeling zelf, maar ook jezelf te leren ontwikkelen om op een andere manier
te werken.
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Ontwikkelingen 2016-2017
• Invoering 40-minuten rooster, waarbij nog schuifblokken van 60 min.
• Tijd die daarbij vrij komt benutten voor coaching, dagstart/dagsluit en evt. voor
trainen (examen) vaardigheden en practica.
• Coaching in alle leerjaren - maximaal 20 leerlingen per coach.
• Flexibele pauzes - pauzes worden meegeroosterd.
• Werklessen worden door de vaksecties gepland.

Ontwikkelingen 2017-2018
• Roosteren in blokken om instructie- en werklessen beter tot zijn recht te laten
komen.
• Coachband in het rooster en mogelijkheid tot coaching tijdens de werklessen.
• Dagstart in alle leerjaren.
• Flexibele 1ste pauze, meer ruimte voor de leerlingen.
• Werklessen worden hard in het rooster, in de blokken, geplaatst.
• Studiehallen gebruiken bij de werklessen, transparantie noodzakelijk. (Leerling heeft verschillende ruimtes om de verschillende werkvormen te kunnen
benutten.)
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Hoofdstuk 4

Een brug en aansluiting tussen
po/vo: groep 8 leerlingen leren
hoe te leren
Barbara Gubbels (VSO Nautilus College en Platform-TL)
Project: Leren hoe te Leren op het Meesterwerk, een basisschool in Almere

Samenwerking met leerkrachten groep 8
We zien op het Helen Parkhurst, een Daltonschool voor vo in Almere, dat leerlingen
met een aantal zaken het knap lastig hebben: hoe je leren organiseren en hoe je
leren te plannen.
In dit project bereiden we leerlingen van groep 8 voor op dit onderdeel waardoor
ze een makkelijkere, veiligere en goede start gaan maken op het vo. De stap voor
onze leerlingen verkleinen door betere aansluiting van po naar vo.
We zorgen ervoor dat ze voorbereid kunnen starten ook door ze mee te nemen in
de startdag, start week, agenda. We doen dit in twee groepen vwo/havo/mavo en
kbl/bbl/proo.

Organisatie
We komen in mei 3 keer 1,5 uur op de woensdag morgen bij elkaar en er zitten
huiswerk opdrachten en klassikale opdrachten aan vast. Ook maken we gebruik
van het vo-boekje op weg naar het vo vanuit po. De Samenwerking met de
leerkrachten van groep 8 is erg belangrijk en leuk om te gebruiken binnen de
lessen. De evaluatie doe ik met de kinderen en met de leerkrachten en directie.
Met de evaluatie pas ik de inhoud weer aan voor het volgende jaar.
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Groep 7
Met de groep 7 leerlingen verkennen we in oktober alle vo scholen binnen Almere
en zorgen ervoor dat ze informatie krijgen over wat de scholen kunnen bieden en
hoe je zou kunnen kiezen. In november starten de open dagen en daar gaan ze
dan met informatie naar toe samen met hun ouders. We gebruiken hiervoor een
power point op maat voor elke school speciaal gemaakt.
De kinderen krijgen een plaatje te zien over onze niveaus en doorstroommogelijkheden. Hierbij zoem ik altijd in op kansen. Ook met een bbl/kbl/proo
niveau kun je doorstromen naar het mbo en hbo. Kansen geven kansen bieden
staat hoog aangeschreven in mijn verhaal naar de kinderen. Ik laat ze heel veel
vragen stellen. Dit doe ik klassikaal en heb daar ongeveer 1,5 uur voor nodig.
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Binnen het Meesterwerk geven we eind november voor de ouders een presentatie
over alle vo-scholen in Almere met daarbij uitgebreid uitleg over alle niveaus en
doorstroommogelijkheden. Hierbij benoemen we ook het mbo/hbo/Universiteit.
Leerlingen informeren maar ook handvatten bieden hopen we dat de overstap
po naar vo een stukje makkelijker en veiliger voor ze gaat worden. De schone taak
aan het vo om deze zorg voor leerlingen verder door te zetten in de mentorlessen
bijvoorbeeld.

Hoofdstuk 5

10-14 en kansen voor
kansengelijkheid
Frederik Oorschot (SLO) en Pieter Snel (Tiener College)
In 2009 gaven de besturen LOGOS en CS De Hoven (nu deel van CVO-AV) een projectgroep opdracht om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een vorm van 10-14
onderwijs. De doelgroep die ze voor ogen hadden waren laatbloeiers en voorlopers.
De 10-14 omgeving zou uitstel van selectie moeten bieden (om potentieel waar te
maken) en (nog) méér talentontwikkeling moeten bieden in de bovenbouw basisonderwijs (onder meer met vo-vakken). Zowel ouders als scholen gaven aan dat dit in een
behoefte zou voorzien. In 2010-2011 ontwierpen leerkrachten basisonderwijs en docenten voortgezet onderwijs een eigen concept voor Gorinchem. Voor ieder vakgebied
werd een ontwikkelgroep gevormd: Nederlands, rekenen/wiskunde, moderne vreemde
talen, maatschappijvakken, natuur/science, sport en bewegen, kunst en cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling en ict/moderne media. In 2012 startte Tiener College met
een groep van achttien leerlingen. De twee initiatiefnemende besturen spraken van begin af aan de ambitie uit om uiteindelijk een doorlopende leerlijn 2 tot 18 jaar te willen
realiseren. De 10-14 omgeving kreeg daartoe ook een research & development (R&D)
opdracht. Kennis en good practice verzamelen ten behoeve van de andere scholen in
de twee besturen. Inmiddels verenigen verschillende besturen po en vo in Nederland
zich (als zg. kwartiermakers) in de ambitie 2-18 jaar en (onder)zoeken zij samen good
practice en de mogelijkheden voor vormen van 10-14 onderwijs.
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Tiener College Gorinchem bestaat vijf jaar als programmalijn. Leerkrachten po zijn
werkzaam bij LOGOS, verantwoordelijk voor het po-aanbod. Docenten vo zijn werkzaam bij CVO-AV, verantwoordelijk voor het vo-aanbod. Leerkrachten en docenten
ontwerpen en evalueren samen het curriculum. Om een doorlopende leerlijn
2-18 jaar te realiseren is LOGOS Junior College (groep 1 t/m 6) gestart voor 4-10
jaar. Deze leerlingen krijgen onderwijs in hetzelfde gebouw. In samenwerking met
Stichting Kindercentra Gorinchem is eveneens een groep 2 tot 4 jaar gestart onder
de naam Peuter College. PC, JC en TC werkt als één team intensief samen om te
werken vanuit een gelijke pedagogische- en didactische benadering.

Kansen
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• Gebruik de energie en expertise van de pioniers in de besturen.
• Laat po en vo elkaar verrijken met hun expertise op het gebied van leerlijnen,
taal- en rekendidactiek, differentiatie, onderzoekend leren, verdiepend en
verbredend aanbod, aanbod hoogbegaafden etc.
• Laat leerlingen po eigen leer- en onderzoeksvragen voorleggen aan vakspecialisten vo.
• Laat vakspecialisten vo ‘college’ en practicum geven in po.
• Laat vakspecialisten doelen stellen (content leveren) t.b.v. van leerlingen in
bovenbouw po die méér nodig hebben.
• Laat leerkrachten po en docenten vo samen leerlijnen 10-14 (2-14+), vormen
van onderzoekend leren en leergebieden realiseren.

Uitdagingen en tips
• Wettelijk kader, toezicht po naast vo, er is géén sprake van één school 10-14.
• Investeer blijvend in de verbinding die rond de school ontstaat en in R&D.
• Betrek iedereen (leerlingen, ouders, scholen, inspectie etc.) van meet af aan bij
je ontwikkeling en ontwerp van 10-14 onderwijs.
• Houd goed de balans tussen persoonlijke ontwikkeling leerlingen vs (pro)
rendementen.
• Durf en vertrouw (bijv. inzet jonge docenten).
• Monitor consequent (vervolg schoolloopbaan na 14 jaar).
• Gooi niet alles van het oude weg (geen oud versus nieuw-, a versus b denken).
• Vraag niet teveel van een kleine 10-14 organisatie (impuls: aansluiten bij kracht
van leernetwerken binnen eigen bestuur, landelijk).
• Faciliteer en inspireer teamvorming: één team van leerkrachten po, vakspecialisten vo (+ pedagogisch medewerkers groepen < 4 jaar).
• Betrek vakspecialisten met geringe wtf bij het geheel (impuls: gezamenlijke
studiedagen).

• Faciliteer/ondersteun vakspecialisten om 10-14 ontwerpen en aanpakken
binnen hun andere werkomgeving te gebruiken.
• Reguleer de energie.
• Verdeel expertisegebieden binnen het hele team 10-14/2-14+ (doorgroeien
naar één expert t.b.v. het geheel).
• Take one step at a time (maar denk ook niet te beperkt).
• Vorm goed je visie en houd visie levend (impuls: identiteitsbewijs, wie willen we
ten diepste zijn?)
• Blijf aandacht houden voor feedback en professionalisering binnen team (koppeling professionalisering direct aan ontwikkeling onderwijsprogramma).

Meer informatie
www.tienercollege.nl
Twitter en Facebook @tienercollege
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Hoofdstuk 6

Coaching op het Kennemer College
Paula Smit-Meester en Jeroen Nol (Kennemer College)
Coaching is een essentieel onderdeel van gepersonaliseerd leren. Coaching op het
Kennemer College gebeurt volgens het KED-principe.

Wat is KED-coaching?
• De leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen (hoever ben ik
gegroeid ten opzichte van mezelf).
• De leerling wordt uitgedaagd om expliciet na te denken over diens leervoortgang.
• De leerling wordt uitgedaagd om zelf doelen te stellen.
• De leerling wordt uitgedaagd om na te denken en te benoemen op welke
manier hij/zij dit resultaat bereikt (strategieën).

Hoe doet de coach dit?
• Door de leerling vragen te stellen en vervolgens nog meer vragen te stellen die
de leerling helpt na te denken over diens handelen.
• Door naast de leerling te staan (vanuit contact en gelijkwaardigheid).
• Door het vermijden van het geven van antwoorden.
• Door ervoor te zorgen dat de leerling 80% aan het woord is.

Doelstelling coaching
Door persoonlijke coaching leert de leerling heldere en realistische, maar uitdagende, doelstellingen te stellen en om te werken op een planmatige, doelgerichte
wijze.

Uitgangspunten coaching
De coach heeft op wekelijkse basis een gepland gesprek volgens het 5-fasen-model
over het onderwijsleerproces met de leerling. In dit gesprek evalueert de coach
samen met de leerling elke individuele prestatie op basis van de gestelde doelen
en strategieën. Dit doen ze door te reflecteren op het schoolwerk, resultaten,
gemaakte afspraken en leerstrategieën van de leerling. De portal is een essentieel
hulpmiddel om de afspraken, planningen, doelstellingen, strategieën en reflecties
te noteren. Het is belangrijk dat dit gesprek goed wordt voorbereid en dat er terugkoppeling plaatsvindt naar het vorige coachgesprek. Reflecteren op zijn/haar eigen
leerproces is een centraal onderdeel van het coachgesprek. Aan het einde van het
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coachgesprek worden de doelen, strategieën en plannen voor de komende week
vastgesteld en genoteerd in de portal.

Taak coach op het onderwijsleerproces
De coach helpt de leerling met:
• Definiëren doelstellingen.
• Leerstrategieën vinden om deze doelstellingen te behalen.
• Planning.
• Monitoren van het leerproces.
• Evalueren.
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Hoofdstuk 7

De leerling in beeld:
determinatie naar mbo of havo?
Lambrecht Spijkerboer (onderwijsadviesbureau STA en Netwerk Onderwijsadviseurs)
In de bovenbouw van de vmbo-tl zijn doorstroomkansen naar havo en mbo meer
dan menigeen lief is afhankelijk van afkomst, sociale status en (het ontbreken van)
stimulering van anderen. Maar kansenongelijkheid wordt óók in de hand gewerkt
door subjectieve criteria voor het in beeld brengen van de competenties van
leerlingen.
De centrale opdracht bij de determinatie is dus om met objectieve instrumenten
de kansen en bedreigingen voor de verdere loopbaan van de leerling zo breed
mogelijk in beeld te brengen. Docenten, mentoren en decanen zullen moeten
samenwerken om gezamenlijk de leerlingen volledig in beeld te krijgen.
In deze bijdrage worden de volgende vragen besproken:
1. Hoe krijgen we de leerling zo goed mogelijk én zo breed mogelijk in beeld?
2. Wat zijn betrouwbare ‘cijfers’?
3. Hoe krijgen we motivatie en vaardigheden goed in beeld?
4. Welke leerling is geschikt voor doorstroom naar havo en wie is beter op z’n
plek in mbo?

1. Hoe krijgen we de leerling zo goed mogelijk én zo breed
mogelijk in beeld?
De leerling goed in beeld brengen kan alleen als leerlingen de mogelijkheid geboden wordt te laten zien wat zij kunnen. Dat betekent niet alleen een gevarieerd
aanbod bieden in lessen maar ook gevarieerd toetsen. Toetsen spelen niet alleen
een rol in het verzamelen van informatie over de leerling, maar ook als feedbackinstrument voor de leerling. Door gerichte feedback kunnen leerlingen van
hun toetsen leren wat zij bijvoorbeeld te doen hebben bij de volgende stap in hun
leerproces, en zij worden daarmee ook wijzer.

Lesgeven
Het is van groot belang dat meerdere professionals een bijdrage leveren aan de determinatie. In de schoolse context wordt dat vanzelf bereikt doordat meerdere docenten
zich een beeld vormen van de cognitieve ontwikkeling van de leerling; de docent
Nederlands let op andere aspecten dan de docent aardrijkskunde, wiskunde of Engels.
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Bovendien spreekt iedere vakdocent weer andere competenties van de leerlingen aan.
Dat geldt ook voor een gevarieerd aanbod binnen de vakles: als meerdere werkvormen en verschillende verwerkingsmogelijkheden worden aangeboden, ontdekken
zowel leraar als leerling, wat wel en wat minder goed werkt voor het leerproces. En als
leerlingen de kans krijgen om bepaalde activiteiten die juist ook belangrijk zijn in het
vervolgonderwijs, al in de bovenbouw van vmbo-tl te ondernemen, dan kan daardoor
ook relevante informatie over de leerling verkregen worden. Denk aan:
• Uitvoeren van toepassingsopdrachten, onderzoeksopdrachten en
samenwerkingsopdrachten.
• Grotere gehelen aanpakken.
• Langere tijd zelfstandig werken.
• Presentaties geven.
• Reflectieopdrachten uitwerken.
• Feedback geven en ontvangen.
• Pittige vragen aangaan.
• Zelf formuleren van zinnen bij opdrachten.
• ….
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Wanneer docenten in de vakles een gedifferentieerd aanbod bieden, dan worden
de verschillen tussen leerlingen duidelijk en dat is goed voor het kiezen van passende vervolgopdrachten. Niet alle leerlingen hebben hetzelfde nodig. Daarbij moeten
we niet alleen denken aan differentiatie op niveau, verwerkingsvorm of motivatie/
interesse, maar vooral ook aan oefeningen gericht op beheersing (reproductie) én
oefeningen gericht op wendbaar gebruik van de kennis (inzicht). Ook differentiatie
op interesse kan de motivatie voor bepaalde opdrachten verhogen. Leerlingen die
bijvoorbeeld bij Engels zelf hun tekst kunnen kiezen, om vervolgens daarover te
lezen en te schrijven in het Engels. Teksten over kitesurfen, brommerhelmen, tafeltennis, mode, design, beauty, auto’s, enz. zorgen voor betere resultaten én geven
een beeld van interessegebieden.

Toetsen
Voor het in beeld brengen van de cognitieve ontwikkeling van de leerling, dus als
het gaat om vakkennis en vakvaardigheden, worden meestal (schriftelijke) toetsen ingezet. De inhoud van de toets bepaalt dan de voorspellende waarde van de
beoordeling (vaak met een cijfer). Maar waarover wordt informatie verzameld? Gaat
het slechts om het onthouden van kennis en om het uitvoeren van aangeleerde procedures of antwoorden (reproduceren)? Of wordt met de toets ook in beeld gebracht
hoe de leerling in nieuwe situaties het geleerde kan gebruiken? Kan de leerling in
de toets laten zien dat hij kennis kan koppelen aan andere kennis (evt. uit andere
vakken) en bovendien overeenkomsten en verschillen kan aangeven?

Scholen die het onderscheiden van leeractiviteiten (bijv. met het OBIT-model)* in
hun curriculum hebben opgenomen, hebben meer handvatten om te differentiëren.
Toetsen die een breed spectrum aan leeractiviteiten bestrijken, geven uiteraard een
breder en dus beter beeld van de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Niet alle
toetsen leveren een voor de determinatie interessant cijfer op. Soms worden toetsen
ingezet om tussentijds feedback te geven aan leerlingen over hun vorderingen,
bijvoorbeeld alleen gericht op reproductie van aangeleerde kennis. Dat zijn dus geen
goede determinerende toetsen. Voor het analyseren van de determinerende waarde
van een toets kan goed gebruik worden gemaakt van een toetsanalyseformulier.

29

* Voor een uitgebreidere toelichting en tal van voorbeelden zie de recente publicatie: Maréchal & Spijkerboer, Leerlingen AANzetten tot leren, het OBIT model in de
praktijk, (Pica, 2017).
Zoals te zien in het analyseformulier gaat het niet alleen om de verdeling in leeractiviteiten (OBIT), maar ook om de complexiteit van de vragen. De complexiteit van
een vraag kan passen bij het (v)mbo-niveau of geeft aan dat de leerling meer aan
kan (havo-niveau).
Belangrijke vragen om in de sectie en op school te bespreken en (toets)beleid op te
ontwikkelen zijn dus:
• Zit er variatie in leeractiviteiten in de determinerende toetsen?
• Hoe is deze variatie van leeractiviteiten verspreid over de verschillende leerjaren?
• Maakt de variatie in complexiteit de toets ook geschikt voor determinatie op niveau?
• Hoe vinden we deze variatie in leeractiviteiten terug in onze feedback? (Denk aan
nabespreking van toetsen.)

Wat zijn betrouwbare ‘cijfers’?
Betrouwbare cijfers zijn cijfers die gescoord zijn op toetsen die een breed spectrum aan leeractiviteiten toetsen, zoals beschreven in het bovenstaande. Uiteraard
moet de toets valide en betrouwbare vragen bevatten. Vragen waarbij leerlingen
moeten raden naar de bedoeling van de docent of waarbij niet duidelijk is hoe alle
punten voor de vraag gescoord kunnen worden, zijn niet betrouwbaar. Vragen
waarbij iets anders getoetst wordt dan beoogd zijn niet valide (zie voorbeeld)
Een voorbeeld van een niet valide vraag:
Vraag: Landbouw bestaat uit .... en ....
Antwoord van de leerling: Landbouw bestaat uit land en bouw.
Cijfers worden meer betrouwbaar als leerlingen een variatie in toetsvormen krijgen.
Naast schriftelijk toetsen zijn ook een mondeling doen, een werkstuk maken, een
presentatie geven, etc. toetsvormen waarmee leerlingen de mogelijkheid krijgen te
laten zien wat zij kunnen.

3. Hoe krijgen we motivatie en vaardigheden goed in beeld?
30

Het woord cijfers staat in de vorige paragraaf niet voor niets tussen aanhalingstekens. Het gaat in de determinatie om meer dan cijfers. Naast de cognitieve
ontwikkeling gaat het namelijk ook om vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten
zoals: samenwerken, presenteren, reflecteren, zelfstandig leren, complexe taken
overzien, omgaan met feedback, jezelf motiveren, doorzettingsvermogen en inzet
tonen, etc. Uiteraard is het in beeld brengen hiervan alleen interessant als daarmee een aanvullend beeld kan worden opgebouwd van wat relevant is voor het
vervolg(onderwijs). Een manier om dat op een betrouwbare manier te doen is
werken met Rubrics. (Zie ook Maréchal & Spijkerboer, 2017.)
Ook hierbij is het van belang dat elke docent daarin een rol heeft, maar wellicht
kunnen docenten LO en kunstvakken, docenten voor de beroepsgerichte componenten van het curriculum, maar vooral mentoren daarin het voortouw nemen.
Ook met betrekking tot de volgende vragen is het van belang met alle betrokkenen
tot beleid te komen:
• Welke vaardigheden zijn vooral van belang voor determinatie naar havo en
welke voor de mbo?
• Wat wordt op school gedaan aan het in kaart brengen van de determinatievaardigheden?
• Hoe speelt de informatie over de determinatievaardigheden een rol in het
doorstroomadvies?

4. Welke leerlingen zijn geschikt voor doorstroom naar
havo en wie is beter op z’n plek in mbo?
De motivatie voor een vervolgopleiding, zowel naar mbo als naar havo, is een voorwaarde voor succes. Vakdocenten en mentoren kunnen de motivatie van leerlingen
niet alleen stimuleren door regelmatig aandacht te besteden aan de waarde van
het vak in het vervolgonderwijs en het beroepenveld, maar ook (niet onbelangrijk),
door aandacht te besteden aan de verwachting van de leerling het vak tot een
goed einde te kunnen brengen. Door met gerichte en specifieke feedback de inzet
en daarmee de motivatie van de leerling aan te sturen, wordt de leerling ook geholpen een (realistisch) beeld van zichzelf op te bouwen.
Wanneer het beeld van/over de leerling compleet is kan de determinatievraag
beantwoord worden.
Samenvattend is de determinatie op orde als:
• De toetsen OBIT-proof zijn.
• Er een gevarieerde OBIT-vraagstelling gehanteerd wordt in de les en in de toets.
• Er in de toetsen opdrachten op twee niveaus worden aangeboden met mbo/
havo onderscheid.
• Er een toetsbeleid is waarmee de voorspellende waarde van cijfers op orde zijn.
• Vakdocenten differentiëren in de les.
• Er systematisch determinerende vaardigheden in beeld gebracht worden.
• Docenten en mentoren de verwachtingen van leerlingen aansturen.
Toch kan het beeld wat van de leerling is opgebouwd soms nóg geen uitsluitsel geven over de vraag mbo of havo. Als er twijfel blijft bestaan over havo als vervolgstap
dan kan het mogelijkerwijs helpen om onderstaande typering van ‘de havoleerling’
in 9 punten erbij te betrekken.

Profiel havo leerling

A. Instelling
1. Belangstelling: Geïnteresseerd in de lesstof waarvan het praktisch nut duidelijk
is. Verdiept zich in maatschappelijke ontwikkelingen als er een relatie gelegd
kan worden met de eigen leefsfeer.
2. Inzet: Gaat aan het werk als de docent daarvoor opdracht geeft. Stopt met
werken als hij naar eigen inzicht voldoende tijd en aandacht eraan heeft besteed. Werkt met korte termijnplanningen.
3. Ontplooiing/ambitie: Ziet als nut van leren het behalen van het diploma, waarna een hbo-of mbo-opleiding gevolgd kan worden. Heeft aandacht voor sport
en uitgaan. Gevoelig voor gedrag en opvattingen van de ‘peergroup’.
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B. Niveau/intellectuele capaciteiten
4. Abstractievermogen: Begrijpt taaluitingen vooral op letterlijk niveau. Moet
begeleid worden bij het vormen van een abstracte voorstelling uit concrete zaken. Kan hoofd- en bijzaken scheiden in korte zakelijke teksten. Kan geleerde
stof in eenvoudige, nieuwe situaties toepassen. Kan zelf conclusies trekken uit
eenvoudig, eigen onderzoek.
5. Inzicht: Vindt het niet gemakkelijk te reflecteren op de eigen prestaties. Kan
eigen werk evalueren. Kan een uitleg/instructie begrijpen als er systematisch
wordt uitgelegd.
Kan een aantal denkstappen tegelijk nemen. Heeft overzicht over niet al te grote
hoeveelheid feiten en gegevens. Ziet samenhang in weinig complexe situaties.
6. Doorzettingsvermogen: Denkt in praktische toepassingen. Kan met enige
begeleiding achterstanden wegwerken. Kan zich over tegenslagen heen
zetten. Kan zelfstandig werken aan een duidelijk gestructureerde taak. Als het
abstractievermogen zwak is, kan hij succesvol zijn dankzij een flink doorzettingsvermogen.
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C. Aanpak/vaardigheden
7. Concentratie: Laat zich afleiden door omgevingsruis. Concentreert zich goed
bij overzichtelijke, goed gestructureerde taken. Concentreert zich als het einddoel van de taak in beeld is.
8. Lesgedrag: Kan werkzaamheden op de korte termijn goed overzien. Is gericht
op reacties van klasgenoten. Heeft behoefte aan afwisseling in opdrachten en
werkvormen. Kan gedurende ongeveer 20 minuten geconcentreerd, zelfstandig werken in de klas. Kan luisteren naar docent en medeleerlingen.
9. Huiswerk: Is vlot klaar met huiswerk. Maakt het huiswerk voor de volgende
dag. Kan een planning maken voor de langere termijn, maar houdt zich vaak
niet aan de eigen planning. Vindt het lastig om zichzelf te motiveren om te
herhalen.

Meer informatie of contact
www.lambrechtspijkerboer.nl
STA@lambrechtspijkerboer.nl
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Schakelen met wiskunde van tl
naar mbo en havo
Chantal Wolters (Ds. Pierson College) en Victor Schmidt (SLO)
De theoretische leerweg kent uitstroom naar opleidingen van niveau 4 in het mbo
en naar het vierde leerjaar van havo. Een groot deel van de niveau 4-opleidingen
zijn wiskunde-neutraal. Dat betekent dat de opleidingen niet meer rekenen en
wiskunde vereisen dan het voorgeschreven generieke referentieniveau 3F. Een
aantal opleidingen in wiskunde-intensief. Bij deze opleidingen is referentieniveau
3F niet voldoende. Studenten dienen ten behoeve van de beroepsuitoefening meer
rekenen en wiskunde te beheersen dan het referentieniveau.
We mogen stellen dat het examenprogramma wiskunde in de theoretische leerweg
behoudens enkele uitzonderingen, zoals rekenen zonder rekenmachine, referentieniveau 3F omvat. Als gevolg daarvan hoeven veel mbo-studenten met de
theoretische leerweg als vooropleiding geen nieuw rekenen en wiskunde meer bij
te leren. Deze studenten dienen hun rekenvaardigheid wel te onderhouden. Alleen
leerlingen die doorstromen naar een wiskunde-intensieve mbo-opleiding en havo
zullen nieuwe reken- en wiskundekennis en –vaardigheden moeten verwerven.
Voor doorstroom naar havo is dat niet zonder problemen. Ten opzichte van de
onderbouw van havo ontbreken er in het examenprogramma wiskunde van de theoretische leerweg een aantal onderwerpen, zoals rekenen met variabelen (‘letterrekenen’ of algebra), kwadratische vergelijkingen en elementaire kansrekening. Een
groter probleem is het gegeven dat wiskundestof in de onderbouw van havo op
een formelere en abstractere wijze aan bod komt dan dezelfde leerstof in de theoretische leerweg. Dit aansluitingsprobleem is niet zichtbaar in officiële documenten. Maar wie in leerboeken kijkt, komt verrassende verschillen tegen. Een mooi
voorbeeld is hoe de stelling van Pythagoras gepresenteerd wordt. In havo-boeken
staat vaak de bekende formule a2 + b2 = c2. De stelling wordt in de havo als een eigenschap van een rechthoekige driehoek gepresenteerd en die eigenschap kun je
gebruiken om problemen op te lossen. In leerboeken voor de theoretische leerweg
is de stelling vervat in een werkschema. Daardoor is de stelling van Pythagoras in
de beleving van leerling geen meetkundige eigenschap, maar een berekeningswijze. Verschillen van deze aard maken de doorstroom van theoretische leerweg naar
havo nogal moeilijk.
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Wat valt er aan te doen? Een kortlopend schakelprogramma na afloop van de centrale examens is veelal voldoende om ontbrekende wiskundestof te behandelen,
maar het verschil in karakter tussen wiskunde in beide onderwijstypen wordt in zo
korte tijd meestal niet overbrugd. Daarvoor is een langer lopend traject noodzakelijk. Een aantal scholen kent mavo-havo-varianten van verschillende vorm en duur
en die hebben vaak meer succes op dit vlak.
Zijn er ook aansluitingsproblemen van de theoretische leerweg naar de wiskunde-intensieve opleidingen in het mbo? Dat valt nogal mee. Opleidingsdocenten
geven aan dat ze goed ingespeeld zijn geraakt op het examenprogramma van
de theoretische leerweg. Desgevraagd zouden ze wel baat hebben bij een meer
formele en abstracte aanpak van wiskunde in de theoretische leerweg. Maar ook
zonder dat zijn ze in staat hun studenten, ook die een zes op wiskunde hebben
gehaald, de wiskunde van hun opleiding aan te leren.
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Mogelijkheden om te groeien
Doorstroomprogramma theoretische leerweg naar het havo op het Greijdanus in
Zwolle
Evert Veurink en Roelien Verkerk (Greijdanus)
Greijdanus wil de leerlingen onderwijs bieden dat bij hen past. De doelstelling is om
leerlingen die op tlh niveau binnenkomen de mogelijkheid te bieden een havodiploma te halen, o.a. via de tlh-route. Het is ook te karakteriseren als een veilige route
richting een havodiploma.
Het Greijdanus in Zwolle heeft binnen het vmbo, de vierjarige theoretische leerweg/havo (tlh) ingevoerd. Het afstromen van leerlingen wil het Greijdanus hiermee
zoveel mogelijk voorkomen en het opstromen richting het hv stimuleren.
Bij een plaatsing in tlh3 is de aandacht voornamelijk gericht op het behalen van
een diploma theoretische leerweg waarbij de leerlingen zich voorbereiden om met
succes naar havo-4 te gaan.
Om aansluiting op het niveau van de leerlingperceptie te verbeteren vindt school
het belangrijk dat leerlingen in deze vier jaar van de tlh een aanbod van lessen
krijgen welke inhoudelijk meer aanstuurt op de verwachtingen en de eisen van het
havo. Om de aansluiting van leerlingen in tlh3 en tlh4 naar het havo te borgen krijgen leerlingen een onderwijsprogramma dat zowel voorbereidt op het vmbo-tl-examen als toewerkt naar aansluiting op de havo-bovenbouw.
Greijdanus wil door de tlh-route de aansluiting op het havo optimaliseren door:
• Havo-lesmateriaal te gebruiken in de tlh-klassen.
• Te zorgen voor grotere leerstofeenheden/opdrachten dan op vmbo
gebruikelijk is.
• Meer zelfstandigheid van de tlh-leerlingen te vragen bij het maken van
opdrachten.
• De tlh-leerlingen meer zelf te laten plannen.
• LOB-traject gericht op het havo.
• De leerlingen daarbij bemoedigen; uitdagen en stimuleren.

Hoe ziet deze tlh-route er in de praktijk uit?
Onderbouw tlh-leerjaar 1 en 2:
Aparte tlh-klassen met leerstof op havoniveau in een langzamer tempo.
De aansluiting met Havo 2 en 3 hebben we voor deze leerlingen voor ogen.
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Bovenbouw tlh-leerjaar 3 en 4:
Aparte tlh-klassen voor de kernvakken en de verplichte schoolvakken zoals Lo en ckv.
De tlh-leerlingen hebben in leerjaar 4 verplicht 7 examenvakken.
Bij de keuzevakken wordt een clustering van tl en tlh-leerlingen gemaakt.
Pedagogisch en didactisch: in de bovenbouw ligt de nadruk op een hoger werktempo en grotere leerstofeenheden om hiermee zo goed mogelijk aan te sluiten op de
havo-bovenbouw.
De loopbaanoriëntatie begeleiding van de tlh-leerlingen richt zich in toenemende
mate op het vervolgonderwijs op het havo.
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Noot van een tlh-docent: “Sinds een aantal jaren werken wij met een aparte t/hstroom. Deze leerlingen krijgen in klas 1,2,3 les uit een havo-methode en al snel
merkte ik dat ik met andere type leerlingen te maken had dan dat ik tot dan toe
gewend was geweest.
De tlh-leerlingen leren sneller en kunnen echt meer aan. Ook zijn hun examens
scores veel beter in vergelijking met de reguliere tl-stroom. Mijn eerste tlh-klas had
een 7 gemiddeld en er was niemand die een onvoldoende voor zijn examen had
gehaald. Dat had ik nog nooit meegemaakt!”
Ook op de havo gaat het goed met ze. Persoonlijk denk ik dat deze leerlingen nu
beter zijn voorbereid op het havo (met name voor de kernvakken).”
Aandachtspunten bij deze route
• Ontwikkeling loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) van de tlh-leerling.
• Motivatie aspect van de leerling in de bovenbouw van de tlh.
• Niveau lesstof tl en tlh binnen de clustergroepen van de bovenbouw.

Hoofdstuk 10

Hoe (extra) aandacht te geven
aan techniek in vmbo-t?
Wiel Wijnen (Tl en Techniek, regio Brainport Eindhoven)

‘Waarom’ gaat voor ‘hoe’
Alvorens het Hoe? in te vullen, is het van belang het antwoord te formuleren op
de vraag Waarom? ‘Waarom zou je moeten willen dat er (extra) aandacht is voor
techniek in vmbo-t?’
Simon Sinek (zie afbeelding hiernaast) vind de waarom-vraag de belangrijkste.
‘Waarom doe je wat je doet?’

Top-5 Waarom?
Tijdens de workshop Hoe (extra) aandacht geven aan techniek in vmbo-t gingen we
op zoek naar het Waarom?
Uit een reeks van mogelijke motivaties bij de leerling zelf kwamen we in de groep
tot de volgende top-5:
1. Je kunt je werk aan, je voelt je competent.
2. Je vindt je werk leuk.
3. Je kunt met je baan een volwaardig inkomen verwerven.
4. Je kunt je kennis en vaardigheden optimaal ontplooien.
5. Je werk geeft je status en zelfrespect.
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Externe factoren
Ook de externe factoren kwamen aan bod, de feiten en cijfers:
• Uit de trendanalyse die SBB (https://www.s-bb.nl/) jaarlijks maakt is af te lezen
dat de vraag naar technisch geïnteresseerden en technisch geschoolden de
komende jaren alleen maar zal toenemen.
• Uit de Kans-op-werk-analyse 2017 van datzelfde SBB blijkt dat zo’n 45% van
beroepen met ruim voldoende tot goede kans op werk van technische aard zijn.
• Uit cijfers van DUO blijkt dat in 2017 zo’n 26% van vmbo-t-leerlingen koos voor
een technische vervolgopleiding in mbo niveau 4. In 2010 was dat nog 23%,
dus er is een voorzichtig opgaande lijn. Maar: het bedrijfsleven geeft aan dat
het 40% zou moeten zijn om de behoefte te kunnen dekken. Bedrijven geven
aan opdrachten niet te kunnen aannemen omdat ze simpelweg niet voldoende menskracht in huis hebben om het werk te kunnen uitvoeren.
• Vergelijkbare cijfers zijn te vinden op de site van het Techniekpact: http://www.
techniekpact.nl/cdi/files/61f27a2550b4cc220414a4bb98c3f1f53f7a41cc.pdf
• Techniek levert een doorslaggevende bijdrage aan onze economie, en dat
niet alleen voor de mensen die er rechtstreeks hun brood mee verdienen. De
inkomsten die de staat genereert uit de technische sector maakt veel uitgaven
in zorg en welzijn mogelijk.
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Match tussen wensen top-5 en techniek
In gewone-mensen-taal: als je een opleiding ambieert met goede baankansen en
dito inkomen, dan is een keuze voor een technische opleiding prima.
Maar niet alleen dat aspect speelt een rol. Ook in die andere wensen uit de top-5
kan een beroep in de techniek met gemak voorzien.
En toch is er die terughoudendheid bij de vmbo-t-leerlingen om voor een technische vervolgopleiding te kiezen. Een zeer veel gehoorde oorzaak is de onbekendheid met techniek, met technische bedrijven en producten, met de geavanceerdheid ervan. En dat niet zozeer bij leerlingen maar veel meer nog bij ouders en
docenten. En onbekend maakt onbemind.
Veel vmbo-t-leerlingen kiezen nog (traditioneel) voor beroepsopleidingen in handel
en administratie, sectoren waar de werkgelegenheid snel krimpt door de toepassing van ict en multimedia.

De beïnvloeders beïnvloeden
De invloed van de omgeving op de beroepskeuzes van leerlingen is groot. Ouders,
peer group, docenten, hun mening doet ertoe.
Om instroomverhoging in techniek een extra impuls te geven zoekt men naar verbinding met ouders en docenten. Er lopen al onderzoeken om de resultaten van
die interventies te meten.

Bedrijven en (technische afdelingen van) mbo’s werken graag mee. Men streeft ernaar
ouders en docenten de schone, innovatieve en inspirerende processen en producten
te laten zien, inclusief de enorme maatschappelijke relevantie van techniek. Men wil
techniek meer bekend en bemind maken. Voorbeelden: gastlessen van bedrijven in
school, bedrijfsbezoeken door ouders en/of docenten, open dagen van bedrijven,
docentenstages in technische bedrijven, contextrijke opdrachten vanuit de bedrijven.

Doelgroep nader definiëren
‘Je hebt belangstelling voor techniek of je hebt
het niet.’ Klinkt stellig, maar onderzoek wijst
anders uit. Youngworks (http://www.youngworks.nl/over-ons/?gclid=CO_ric7e8tYCFRDjGwodLiMLyg) weet op basis van onderzoek heel
veel over jongeren. Uit hun onderzoek blijkt
onder andere dat van alle jongeren slechts
13% echte, overtuigde non-bèta’s zijn. Zie afbeelding hiernaast, afkomstig van http://www.
betamentality.nl/. Anders gezegd: 87% van
de leerlingen staat open voor informatie over
techniek. Dat opent veel perspectieven voor
ouders en docenten die doelgroepspecifieke
stimulansen willen geven om in het LOB-traject de aandacht op techniek te vestigen.

Good practices
Tijdens de workshop kwamen good practices voorbij van vmbo-t-scholen die in hun
curriculum (extra) aandacht geven aan techniek. Ze staan gebundeld in de brochure Good practices van het vmbo-t in Brainport Eindhoven: https://www.brainport.
nl/uploads/documents/Brainport_Boekje.pdf.
De namen van de scholen en de contactadressen staan erin vermeld. De scholen
zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere informatie.

LOB-traject
Geen enkele loopbaanbegeleider is geroepen om techniek een voorrangspositie te
geven in het loopbaantraject van de leerling. Wel mag gesteld worden dat elke leerling recht heeft op een kwalitatief hoogwaardig LOB-traject, waarin geen sprake is
van vooroordelen tegen welke sector of opleiding dan ook, maar waarin de leerling
de meest actuele en relevante informatie krijgt over de wereld van arbeidsgebieden en werksoorten. Want, zo is de redenering, als techniek in het LOB-traject van
de vmbo-t-leerling evenveel in het zonnetje wordt gezet als de andere sectoren,
leidt dat vanzelf tot een verhoging van de instroom in techniek.

39

40

Hoofdstuk 11

Het Toptraject:
Werken aan kansgelijkheid
in de vmbo-mbo-hbo-route
Stephan van der Voort (Toptraject vmbo-mbo-hbo Twente) en Marieke Eissens (Noordik)
In deze workshop hebben we verteld over het Toptraject en gaven voorbeelden uit
de praktijk van het Noordik in Almelo. Daarbij werden de deelnemers uitgedaagd
om middels de incidentmethode een vraagstuk te behandelen; Hoe krijgen we
deze vorm van onderwijs, waarbij leerlinggerichtheid en gedifferentieerd onderwijs
geven centraal staan, geïmplementeerd in het hele team van docenten?
Nu is het toptraject nog teveel iets van een groep enthousiaste docenten.
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Het gaat binnen het toptraject om individuele leerlingen, jongens en meisjes, om
hun kansen op succes te vergroten. Niet om de concurrentiepositie van het voortgezet onderwijs, de doorstroomcijfers mbo of het rendementen van het hbo. De
inhoudelijke uitgangspunten staan in een bouwstenennotitie.
Binnen een klimaat van studentgerichtonderwijs, waar binding niveau & tempo
aanwezig zijn wordt gewerkt aan lob, studievaardigheden, taalvaardigheden en
rekenen/wiskunde. Deze laatste vier zijn uitgewerkt in profielen voor vier niveaus:
vmbo jaar 4, mbo jaar 2, mbo jaar 3 en hbo jaar 1. In de uitwerking is steeds
geredeneerd vanuit wat nodig is voor succes in het hbo. Deze profielen hangen onderling samen, zit opbouw in en zijn voor leerkrachten de kaders voor de invulling
van het Toptrajectonderwijs. Het vraagt een procesgerichte aanpak van docenten

die voor velen lastig is. Het valt niet eenvoudig af te vinken, of te beoordelen met
cijfers. Het vraagt om de leerling echt in de ogen te kijken, het goede en open
gesprek te voeren en de leerling ontwikkelgericht te benaderen.
Vanuit praktijkvoorbeelden, gegeven door Marieke Eissens van Het Noordik en de
kennis van Stephan van der Voort van het Saxion hebben we met de deelnemers
het vraagstuk behandeld en kwamen we tot een waardevol onderwijsgesprek.

42

43

Colofon
Dit is een publicatie van het Platform Theoretische Leerweg.
Postadres:
Louise Kerlinghof 22
3571 TR Utrecht
I: www.platform-tl.nl
E: info@platform-tl.nl
© 2018. Alle rechten voorbehouden.

delen.
inspireren.
verbinden.

www.platform-tl.nl

