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Inleiding
Het Platform-TL heeft in 2019 tweemaal een studiereis georganiseerd naar British Columbia 
(Canada). Ruim 50 leden hebben deelgenomen aan de reis. Dit boekje is een verslag van die 
reizen en een bezinning op de ervaringen die de deelnemers hebben opgedaan. 

De reden waarom er is gekozen voor British Columbia (BC) had te maken met de informatie 
die we hadden over de onderwijsontwikkelingen in deze meest westelijke provincie van 
Canada. Enkele jaren terug is men daar begonnen met een herontwerp van het curriculum 
van het gehele basis en voortgezette onderwijs. Op dit moment is men in de fase van 
implementatie van dat curriculum. Kortom een ideaal moment om daar een kijkje te 
nemen met vragen als: hoe ziet dat nieuwe curriculum eruit, hoe heeft men het in BC 
geïmplementeerd, wat staat ons in Nederland te wachten en wat zijn do’s and don’ts?
Er is nog een reden om met leden op studiereis te gaan. Een volle week samen op pad zijn 
met een duidelijk onderwijsprogramma, heeft een zeer positieve stimulans in het kritisch 
nadenken over je eigen school en je eigen functioneren daarin. De gesprekken met de 
collega’s, even los van de dagelijkse hectiek, zijn zeer inspirerend en smeden natuurlijke 
netwerken voor na de reis. Soms kwam bij mij de gedachte op: kunnen we wel over iets 
anders praten? Gelukkig waren er een paar Feyenoord-fans aan boord…
Er passeren heel veel onderwerpen in dit boekje. Enerzijds proberen we te onderzoeken 
wat het nieuwe curriculum betekent voor leraren en leerlingen in BC, anderzijds reflecteren 
we op eventuele consequenties voor ons eigen onderwijs. Hoe een eventueel curriculum er 
in Nederland ook uit zal zien, de kern van het curriculum in BC is een mooi raamwerk voor 
nieuw denken. Basis door heel het onderwijs heen is: geletterdheid en rekenen. Daarnaast 
ligt de nadruk op het echt begrijpen van concepten en het toepassen. 
Ten slotte zijn de basisvaardigheden gegroepeerd rond denken, communicatie en 
persoonlijke ontwikkeling, centrale issues in het curriculum aldaar. Grote lijnen aangereikt 
krijgen kan helpen te ordenen in de vele zaken die ook moeten.

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie voor je dagelijkse werk.

Bart Engbers, voorzitter Platform-TL
maart 2020
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Bezoek aan de  
Vancouver School Board
Vancouver downtown - 1 april 2019

Maandagmiddag 1 april, het is geen grapje, hebben we een bezoek gebracht aan 
de Vancouver School Board.
De Vancouver School Board is verantwoordelijk voor het onderwijs van 50.000 
leerlingen verdeeld over 110 scholen in het onderwijsdistrict dat het centrum van 
Vancouver omvat. Daarmee is het de een na grootste School Board van British 
Columbia. Aangrenzende onderwijsdistricten als North Vancouver en Delta hebben 
veel minder leerlingen.

Tijdens dit bezoek hebben we een inkijkje gekregen in de stappen die ze in British 
Colombia hebben gezet wat betreft de ontwikkeling van een nieuw curriculum en 
de invoering ervan.

We hebben hierover 5 presentaties gekregen:
1. Ontwikkeling van het Curriculum.
2. Toetsing en het volgen van de ontwikkeling van de leerling.
3. De beroepsgerichte componenten en LOB.
4. Technologie en het nieuwe curriculum.
5. Het vak STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics).
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1. Ontwikkeling van het curriculum
Het nieuwe curriculum van BC is ontwikkeld door docenten en gaat uit van 
drie kerncompetenties (core competences) die zowel binnen de vakken zelf 
vakoverstijgend kunnen worden ontwikkeld. Deze zijn communicatie, kritisch 
en creatief denken en persoonsvorming. In een realistische voor de leerlingen 
herkenbare context worden de vakken geïntegreerd aangeboden en streeft men 
naar échte leerbelevingen die beter beklijven (real life learning). Ze leiden tot 
zgn. Big Ideas, ofwel inzichten in complexere aspecten van de werkelijkheid die 
steeds in ontwikkeling is. 

Door betekenisvolle opdrachten afgestemd op de leef- en leerwereld van de 
leerlingen wordt het nieuwe curriculum vormgegeven. Daarbij wordt accent 
gelegd op: 
- gepersonaliseerd leren (elke leerling leert anders want is immers anders);
-  duurzaamheid;
-  historische besef (recht doen aan de inheemse bewoners); 
-   de diversiteit in de samenleving (multiculturaliteit ontstaan door  

historische en hedendaagse migatie); 
- een flexibel leeraanbod (niet iedereen hoeft hetzelfde te leren).

Vijf leidende principes (guiding principles) bij de vernieuwing van het curriculum 
zijn voor geheel British Columbia vastgesteld en dus ook voor het schooldistrict 
waar de VSB voor verantwoordelijk is van toepassing:
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2.  Toetsing en het volgen van de ontwikkeling  
van de leerling

Om leerlingen in het nieuwe curriculum te kunnen volgen in hun voortgang, 
worden diverse methodes gehanteerd:
–  de resultaten van de leerlingen worden bekeken in een 2-jarig programma;
–  er wordt meer gecommuniceerd met de ouders;
–  er wordt gebruik gemaakt van formatieve assessment en peer assessment;
–  er zijn portfolio’s geïmplementeerd, zowel hardcopy als digitaal.

“ Ik heb in mijn team een presentatie gegeven in het MT-overleg met bestuur.
 De thema’s die voor mij belangrijker zijn geworden na de reis zijn: leerlingen 

meer betrekken bij inhoud en vorm les en bij vernieuwingen in de organisatie. 
Verder is mijn vraagstuk: hoe krijgen we onder de leerlingen en het personeel 
een ‘wij-gevoel’ waar trots op de school uit gaat komen. 

 Ook wil ik meer gaan inzetten op samenwerking tussen vakken en lesstof van 
vakken meer met elkaar in verbinding laten brengen.

 Daarnaast ben ik erg blij met het netwerk dat ik heb opgebouwd met de 
deelnemers van de reis en waar ik veel aan heb. 

Annemarie H. Nagelkerke

“ 
”
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3.  Beroepsgerichte componenten en LOB

Om leerlingen meer bewust te maken van dat wat het bedrijfsleven te bieden heeft, 
wordt er gewerkt met opdrachten die passen in de leefwereld van de leerlingen 
waarbij LOB wordt geïntegreerd in de diverse vakken.
Aangezien er 110 scholen zijn in het hart van Vancouver met ieder hun eigen 
specifieke onderwijsaanbod is het aanbod op "company based real life education" 
divers. Dit type onderwijs kan worden verdeeld in: 
• beroepsgerichte programma’s als keuze-component in het school-curriculum 

(automotive, metaal, elektriciteitsnet, timmerman). Scholen met een dergelijk 
aanbod laten de leerlingen met minimaal 3 vakgebieden kennismaken;

• duaal werken en opleiden (techniek, horeca en zorg);
• werk/stages (900 uur werken gekoppeld aan een schoolbeurs van 1000 

Canadese Dollar);
• een 19-tal speciale programma’s die aansluiten op het vervolgonderwijs (post 

secondary education);
• LOB (geïntegreerd in de vakken).

“ 
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4. Technology en het nieuwe curriculum

De grote vraag bij Technology en het curriculum is: hoe maak je de transitie van het 
onderwijs voortkomend uit de industriële samenleving naar een 21e-eeuwse vorm 
van onderwijs dat aansluit op een snel veranderende wereld?
Om daar antwoord op te vinden wordt er gebruik gemaakt van de drie 
uitgangspunten van ‘deep-learning’. Deze zijn:
1. Het leren moet ertoe doen (het houdt niet op na het examen maar blijft 

bruikbaar).
2. Je moet tijd investeren in dat wat je wil leren.
3. Je moet opgedane kennis en bevindingen opnieuw overdenken en zien te 

verbeteren (re-thinking).

 

Entree van het hoofdkantoor van de Vancouver School Board.



11

5. STEM

Er is in Canada een nieuw vakoverstijgend programma ontwikkeld: STEM. Dit is de 
afkorting van Science, Technology, Engineering en Mathematics. 
Het vak is vormgegeven aan de hand van project bases learning (PBL). Kennis van 
al deze disciplines is nodig om een project goed te kunnen uitvoeren. 
PBL heeft drie kenmerken: de leerling staat centraal, er moeten echte opdrachten 
aan verbonden zijn die in de samenleving daadwerkelijk dienen te worden 
uitgevoerd en er dient sprake te zijn van samenwerking tussen de leerlingen 
onderling om de opdracht tot een goed eind te kunnen brengen (social learning).
Door de presentaties van de VSB hebben we een goed beeld gekregen van de 
kaders van het hernieuwde curriculum. We verheugen ons op de ontmoetingen 
met leerlingen, docenten en schoolleiders op de scholen die we nog gaan 
bezoeken om ons beeld te toetsen. 
Op dit moment werken praktisch alle scholen van de Vancouver School Board in 
British Columbia van K-8 volgens de richtlijnen en uitganspunten van het nieuwe 
curriculum. 
In de klassen (grades) 9 tot en met 12 moeten er nog stappen gemaakt worden. 
Het is een inspannend maar ook uitdagend proces, waarin zowel de leerlingen als 
de leraren continue aan het leren zijn. 

Rob Feenstra
Kennemer College, Heemskerk

Bezoek aan John Oliver Bezoek 

“ De reden dat ik met de reis ben meegegaan was om (ver)nieuw(d)e  
inzichten in onderwijs op maat voor elk type leerling en innovaties in 
leren en leeromgevingen op te doen. En deze in te zetten in combinatie 
met lopende leer- en ontwikkelprocessen in de school,nm  voor verdere 
ontwikkeling van de school. Op de Canadareis heb ik veel inspiratie, inzichten 
en nieuwe contacten opgedaan. Dit gebruik ik / neem ik mee tijdens mijn 
werkzaamheden en de ontwikkelingen die in de school spelen. Daarnaast heb 
ik aan de start van het nieuwe schooljaar mijn ervaringen uitgebreid met alle 
collega’s gedeeld. 

 
 Jasper de Jong

“ 
”
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Bezoek John Oliver  
Secondary School
Vancouver, 1 april 2019

Het is maandag 1 april, Vancouver, Canada. No joke. Vandaag ons eerste 
schoolbezoek van deze studie-slash inspiratiereis, te weten aan de John Oliver 
Secondary School. Op het moment dat we binnenkomen horen we de figuurlijke 
hartslag van de school: een doffere repeterende dreun, die naar later blijkt, wordt 
geproduceerd door een aantal kinderen van inheemse afkomst (‘indigenous 
students’) die lichtjes op trommels slaan. Zij vormen het koor van deze school.
We worden hartelijk welkom geheten door Damian Wilmann, de rector van de 
school, die ruim 1100 leerlingen telt van alle denkbare niveaus en achtergronden. 

 

De school is, net zoals alle andere scholen in British Columbia, bezig met de 
implementatie van een nieuw curriculum. Later deze dag hebben we bij het 
bestuurscentrum van de Vancouver School Board een vooral technische inkijk 
gekregen in het waarom, hoe en wat van het aangepaste curriculum. 

Ervoor gingen we aldus met een geheel open mind en zonder enige last van te 
specifieke voorkennis de school in. In deze school werd al meteen benadrukt 
wat voor een zoektocht het is om vorm te geven aan de implementatie van het 
curriculum. 
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John Oliver Secondary School heeft ervoor gekozen om het onderwijs vorm te 
geven op basis van vier pijlers:
1. sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen en het personeel;
2. uitdagen nieuwsgierig te zijn en te werken aan een leven lang leren;
3. welke strategieën kunnen in het lesgeven worden aangeboden om de 

leerlingen op maat te bedienen;
4. elke leerling heeft kennis van, empathie voor en acceptatie van de historische 

tradities en culturen van de originele, inheemse bewoners.

Vooral deze laatste gaf veel stof tot vragen stellen, discussie en nadenken, 
aangezien wij deze vorm van inclusie niet kennen en ons niet meteen duidelijk was 
waarover dit nou precies ging. Al 15.000 jaar geleden woonden in BC, en feitelijk 
in heel Canada, meer dan 200 inheemse Indiaanse stammen, met ieder hun eigen 
taal. Tot 1996 was er nauwelijks aandacht voor al deze culturele verschillen. 
Nu in Vancouver, naast veel mensen met een inheemse Indiaanse achtergrond, ook 
nog het een na hoogste percentage Zuid-Aziatische immigranten er woonachtig is 
(San Francisco kent het hoogste aantal) is integratie en scholing van zowel de echte 
oorspronkelijke als de nieuwe bevolking van groot belang. 

In die zin is het van belang dat alle inwoners tenminste de Engelse taal goed 
beheersen. ‘Inseeds’ (inheemse bevolking) en immigranten worden getest op hun 
kennis van het Engels, naast rekenen en wiskunde, voordat ze op een school voor 
voortgezet onderwijs worden toegelaten, zodat de ontvangende school gericht met 
maatwerk op deze domeinen kan inzetten. 
De insteek van John Oliver betreffende het adopteren van het aangepaste 
curriculum sprak mij persoonlijk enorm aan (aangezien ik meteen de vergelijking 
maakte met de innovaties waar we op onze school – het Avila College in Hengelo – 
mee bezig zijn. 

Hier in Vancouver gaan ze uit van een aantal basisprincipes voor deze innovatie:
• blijvend bijstellen van documenten;
• werk in uitvoering (continue in innovatie en blijvend in ontwikkeling);
• samenwerkend leren;
• schoolbrede participatie (iedereen in school, ongeacht de functie, doet mee).

Deze uitgangspunten staan garant voor de noodzakelijke flexibiliteit en een 
leer- en werkomgeving waar fouten mogen worden gemaakt, waar men niet 
rigide vasthoudt aan principes, maar bereid is zich aan te passen aan nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten.
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Heel opvallend is verder dat men de randvoorwaarden om effectief te kunnen 
transformeren naar het nieuwe curriculum grotendeels van buiten de school in 
brengt. Vooral wanneer het de sociaal-emotionele en pedagogisch-didactische 
ondersteuning betreft wordt er minder uitgegaan van de kwaliteiten van de docent 
en meer van de kennis en kunde van gespecialiseerde mensen. Er wordt veel 
geïnvesteerd in onderwijs-ondersteuners en zorgcoördinatoren. 

Leerlingen van het John Oliver vertellen ons over hun ervaringen met Adventure 
Based Learning.
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Er is zelfs een soort rebound voorziening, die wordt gesponsord door een ex-
leerling met veel geld, het zgn. ‘Take a Hike’-programma dat gebaseerd is op 
Adventure Based Learning. De titel van dit programma moet zeer letterlijk worden 
genomen. Deze veelal kwetsbare leerlingen, (potentiële) drop-outs, gaan op kamp, 
dagenlang de bergen in of de zee op. Ze doen allerlei activiteiten met elkaar waarbij 
je elkaar nodig hebt, met als ultieme doel om deze leerlingen of te re-integreren in 
het reguliere onderwijsproces, of om ze met een ‘graduation’ door te laten stromen 
naar het reguliere vervolgonderwijs. 
Na enkele pizzapunten als lunch namen we afscheid van de sympathieke leerlingen 
en medewerkers. De slogan ‘Honour your Education’ blijft nog wel even door mijn 
hoofd spoken.

Peter ten Dam
Avila College, Hengelo 

“ De Canada-studiereis was voor mij een geweldige inspiratiebron. Wat ik 
vooral heb meegenomen uit Vancouver is dat school een learning community 
is waar gewerkt wordt aan een doorlopende ontwikkeling van kinderen/
docenten, waarbij gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft om tot 
leren te komen. Dit kan zijn vanuit de gedachte van  inclusie (John Oliver 
highschool)  of vanuit de doorlopende lijn tussen basisschool en vo-school. 
(Norma Rose Pointschool) waarbij leerniveaus niet de indeling bepalen, waar 
leerlingen regie krijgen op eigen leren en waar leerlingen leren samen te 
werken.

 
 Dit schooljaar zijn wij gestart met het 10-14 onderwijs op onze vo-locatie. In 

aansluiting op de basisschool zitten de leerlingen met diverse leerniveaus in 
deze setting bij elkaar in de groep. Iedere leerling leert zijn eigen leerdoelen te 
stellen en wordt wekelijks gecoacht op zijn eigen leerproces. De ervaring in 
Canada heeft mij bevestigt dat deze vorm van onderwijs,leren en ontwikkelen, 
het onderwijs van de toekomst is.

 W.(Wijmien) Klaassen

“ 
”
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Bezoek Norma Rose Point School 
If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you – 2 april 2019

Nadat British Columbia startte met de ontwikkeling van het nieuwe curriculum 
heeft de Norma Rose Point School de kans gegrepen om letterlijk en figuurlijk 
een nieuwe school te bouwen. De nieuwe school wordt vormgegeven vanuit 
het concept van community-learning. In iedere community zitten ongeveer 90 
leerlingen. Een viertal docenten is in zo’n community verantwoordelijk voor het 
onderwijs. 

De staf was net zo open als de inrichting van het nieuwe gebouw, we hebben deze 
dag overal mogen kijken en al onze vragen kunnen stellen. Wat hebben we een 
betrokkenheid gezien, zowel bij leerlingen als personeel. Niet voor niets wordt deze 
school betiteld als een van de parels van de Vancouver School Board.

Eerste indrukken 
Net uit de bus worden we buiten opgevangen door principal Rosa Fazio. Als we na 
een kort welkomstboodschap met haar naar binnen gaan lopen we deels over het 
uitgebreide schoolterrein. Die is opgedeeld in een groot speelterrein voor grade 1 
tot 4 en een deel voor grade 5 tot 8. Klimtoestellen voor de jongere leerlingen en 
basketbalveldjes met een sportveld voor de ouderejaars. De oudste leerlingen zijn 
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14 jaar. Norma Rose Point is de enige middle school van het schooldistrict VSB.
Enkele hectaren bos behoren ook tot het schoolterrein waar een apart stuk natuur 
is omheind om inheemse vegetatie te beschermen. Dit stuk wordt tevens gebruikt 
voor leerdoelen. 

Binnen valt direct op hoe open de school is vormgegeven. Alle deuren staan open. 
Communities zijn aan elkaar gekoppelde lokalen rondom een groepsruimte. Een 
mogelijkheid om het lokaal ‘af te sluiten’ is het neerlaten van een doorzichtige grote 
roldeur. Deze deuren zijn bijna altijd open. Ook heeft iedere community een of 
twee kleine ruimten waar leerlingen met special needs geholpen worden. Overal 
tref je leerlingen, op een poef, een schommelkruk, op de grond en er wordt hard 
gewerkt. 

Zo zitten in grade vier drie meisjes op een rij. Een meisje leest haar eigen 
geschreven verhaal voor. De andere twee luisteren aandachtig. Als het verhaal uit 
is geven de andere meisjes feedback om het verhaal te verbeteren. Dat allemaal 
zonder zichtbare sturing van een docent.

Schoolleidster Rosa Fazio wacht ons op in de vroege voorjaarszon
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Kenmerken voor Norma Rose Point School
‘Learners at the centre’. De Norma Rose Point School werkt volgens de zeven 
principes van leren van de OESO:
• zet de leerling centraal;
• benadruk de sociale context van het leren;
• begrijp dat emoties het uitgangspunt van leren zijn;
• herken individuele verschillen;
• bedien alle leefstijlen;
• gebruik assessments om te leren;
• werk aan horizontale verbindingen door vakkenintegratie.

Deze principes zien we overal terug in de school. Zo is de bovenbouw (grade 5 tot 
8) druk bezig om verschillende tentoonstellingen te maken over oude culturen, 
zoals de eigen inheemse cultuur als ook de Egyptische cultuur. Aan het eind 
van deze week komen de leerlingen uit de onderbouw deze tentoonstellingen 
bezoeken. 

Dit is taboe op Norma Rose Point School
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Leerling centraal 
Op Norma Rose Point is één vraag heel belangrijk: ‘Can you as a learner describe in 
your own words what you are learning and why what you are learning is important?’ 
Tijdens een panelgesprek met leerlingen beantwoorden vier leerlingen de vragen 
van 25 Nederlandse schoolleiders. Op de afsluitende vraag: “Wat heb je vooral 
geleerd?”, geven de leerlingen de volgende antwoorden:
• Ik heb vooral geleerd om goed samen te werken.
• Ik heb geleerd om hulp te vragen als ik het nodig heb.
• Ik heb geleerd om als ik iets zie wat ik wil veranderen om dat ook echt te doen.
• Ik heb geleerd om iets aan de kaak te stellen. 

Op de Norma Rose mag een leerling fouten maken. Met een quote als “Fail fast, fail 
often”, lijkt de school de leerling hiertoe zelfs uit te dagen. 

Betrokken docenten
Deze school is in enkele jaren gegroeid als kool. Dit betekent dat de rector in 
het aannamebeleid van personeel kritisch moet zijn. Iedere docent moet passen 
binnen het onderwijsconcept. En er wordt er veel gevraagd van docenten. Per week 
is er vijf uur ingeruimd voor afstemmingsoverleg binnen de community. Tijdens 
deze uren volgen leerlingen ‘courses’ als digitale media, koken, muziek en drama. 
Docenten geven leerlingen formele individuele feedback op hun persoonlijke 

 Open gesprek met een leerlingen panel. 
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ontwikkeling binnen het curriculum na ieder assessment en informele feedback als 
er aanleiding toe is. Als wij met deze docenten tijden de lunch in gesprek zijn, spat 
het enthousiasme er vanaf!

Conclusie
Welke school wil dat niet, van nul af beginnen? Op Norma Rose Point is 
overduidelijk dat het concept leidend is. 
Aan het eind van ons bezoek vraagt een van de collega’s aan een leerling: “Zijn jullie 
voorbereid om straks aan te sluiten bij de Highschool?” De leerling was duidelijk en 
veelzeggend: “We hebben geleerd om ons voortdurend aan te passen!” 

Robert van Hoof  
Nautilus College
 
Remco Boom  
Twents Carmel College  
 
Harm Middelburg  
Twents Carmel College
 

“ We hebben een bezoek met docenten en de roostermaker gebracht aan 
de school in Hengelo om de werkwijze van de flexuren op deze school te 
kunnen vergelijken met de wijze zoals wij deze hanteren in ons team mavo 
bovenbouw (van CSG Liudger Splitting in Drachten).

 Als team evalueren we continue en kijken bij andere scholen welke elementen 
we kunnen integreren.

 Albert Sikkens

“ 
”
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Bezoek aan The Pacific school for 
Innovation and Inquiry
Victoria, Vancouver Island - 3 april 2019

Het was vanochtend nog donker, koud en nat toen de bus kwam voorrijden 
om ons om 5 uur op te halen voor de trip naar Vancouver Island. In Victoria, de 
hoofdstad van British Columbia, gaan we de Pacific School for Innovation and 
Inquiry bezoeken.

Met een fijn ontbijtpakketje, klaargemaakt door de hoteleigenaar, gaan we op weg 
naar de ferry die ons naar Vancouver Island zal brengen. 
Als we varen trekt de regen weg en wordt het langzaam licht. We zien de prachtige 
natuur van Vancouver Island voor ons opdoemen. Een enkele zeehond zwemt 
voorbij. 

Na een korte rit door de stad Victoria arriveren we om 9.30 uur bij de school waar 
we worden ontvangen door Jeff Hopkins, de principal (directeur) van de Pacific 
School for Innovation and Inquiry (PSII). Jeff Hopkins is de oprichter van de school. 
Vanuit de overtuiging dat leren ook op andere manieren mogelijk is, is hij gestart 
met PSII. 

De school is gevestigd in een soort kantoorpand waar een aantal ruimtes zijn 
ingericht voor de leerlingen. De school wil jongeren opleiden, maar ook anderen 
inspireren en laten zien dat anders leren mogelijk is. Op deze school hebben de 
leerlingen drie basisvakken die ze moeten afronden om toegelaten te kunnen 
worden tot vervolgonderwijs. Het overige programma wordt gepersonaliseerd 
aangeboden op basis van interesse van de leerling. 
PSII bestaat bijna zeven jaar en heeft 85 leerlingen en zeven docenten. De school 
biedt onderwijs aan voor grade 9-12 d.w.z. voor leerlingen van 14 t/m 18 jaar. Het 
programma van de school heeft als einddoel het zgn. Dogwood diploma van British 
Columbia. Dit is een schooldiploma waarmee de leerlingen toegang hebben tot het 
vervolgonderwijs op beroepsopleidingen of de universiteit.
 Zoals in de naam van de school wordt aangegeven staat vernieuwing en 
onderzoek centraal op deze school. Het onderwijs op PSII bestaat uit een 
geïntegreerd programma, bestaande uit de combinatie van competenties en 
objectieve einddoelen. De persoonlijke nieuwsgierigheid van de leerling is leidend 
op deze school. Vanuit deze interesse wordt het leertraject van de leerling 
opgesteld en georganiseerd. De leerling heeft een directe relatie met de docent die 

“ 
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hem/haar begeleidt. Deze docent heeft minimaal drie keer per week een gesprek 
met de leerling. Samen met deze docent wordt het persoonlijke leerpad gecreëerd 
waarin persoonlijke doelen en universele doel en leidend zijn.

Jeff Hopkins legt uit hoe de leervragen van een leerling gestructueerd in 
beeld komen.
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Naast het persoonlijke leer- en uitvoeringsplan van de leerling is het deel 
uitmaken van een groep een belangrijke waarde. De leereenheden zoals b.v. het 
leerlaboratorium, de centrale leerruimte of de stilteruimte waarin de leerling 
tot leren kan komen, zijn heel belangrijk op deze school. De school heeft deze 
leeromgevingen divers ingericht zodat zij de leerlingen uitnodigen tot meerdere 
vormen van onderzoekend leren. De leerlingen worden gestimuleerd om op basis 
van hun eigen leervragen, echte projecten te ontwikkelen, vaak in samenwerking 
met bedrijven en instellingen. Een aantal leerlingen start al tijdens de schooltijd een 
eigen bedrijf.

Maar hoe weet je nu dat de leerling tot leren komt?

De vaardigheden worden getoetst met behulp van rubrics, assessments van de 
competenties, het porfolio en standaard examens. Sommige leerlingen gaan 
voordat ze hun Dogwood-diploma hebben al naar de Universiteit om extra 
modules te volgen. In dit gepersonaliseerde onderwijsprogramma mogen de 
leerlingen zelf aangeven wanneer ze bepaalde examens voor het Dogwood-
diploma willen doen. 

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die in eerste instantie niet gemotiveerd zijn om te 
leren. Echter, dit is vaak vanuit weerstand tegen het systeem, niet tegen het leren 
op zich. Deze nieuwe manier van leren geeft hen de kans om te leren vanuit eigen 
interesse waarbij de leerling zelf de regie heeft over het leerprogramma. Hierdoor 
ontstaat intrinsieke motivatie waardoor de leerling tot leren komt.

Het was voor ons een heel bijzondere ervaring om te zien dat een bevlogen man 
vanuit een duidelijke visie onderwijs vormgeeft waarin de leerling zo duidelijk 
centraal staat. De naam van de school, vernieuwing en onderzoek, heeft in het 
curriculum van deze school een dominante plaats.

Sanne Ros   
Avila College, Hengelo
 
Wijmien Klaassen   
Hendrik Pierson College, Zetten
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Bezoek aan het Ministerie van 
Onderwijs van British Columbia 
Victoria, Vancouver eiland – 3 april 2019

We worden welkom geheten door een delegatie van het Ministerie van Onderwijs 
met onder andere Alan Schroeder, director Internationale onderwijszaken. Alan 
organiseerde en begeleidde vorig jaar een bezoek aan Nederland van hun minister 
van onderwijs. 

 

We krijgen in twee uur tijd een beeld hoe het onderwijs in British Colombia wordt 
georganiseerd en aangestuurd. 
Alan vertelt dat de leerlingen van British Columbia hoog scoren, zowel nationaal 
gezien als internationaal. Ze horen bij de top van de wereld. Bij de Pisa resultaten 
in 2015 waren ze eerste op het gebied van taal, tweede op het gebied van science 
en zesde bij wiskunde.

British Columbia is voorloper in onderwijsontwikkelingen. Het onderwijs wordt niet 
alleen aangeboden in de eigen provincie maar ook geëxporteerd (licentie van BC) 
over de hele wereld.

Een aantal feiten over K-12 education in British Columbia: 450.000 studenten en 
1.566 public schools. Het zijn allemaal verschillende scholen met verschillende 
onderwijsvormen, visies en karakters. 
85 procent betreft geheel publieke scholen en 15 procent zijn zelfstandige 
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scholen. Denk dan aan scholen met een curriculum en pedagogiek gebaseerd op 
bijvoorbeeld Montessori, Waldorf (Steineronderwijs) of specifieke religie. 

De zelfstandige scholen moeten ook voldoen aan de eisen die het provinciale 
curriculum stelt. Ze ontvangen maximaal 50 procent overheidsfinanciering. Een 
voornaam verschil met gewone publieke scholen is dat deze scholen leerlingen 
kunnen selecteren en geen aannameplicht hebben.

Ze vallen normaliter ook niet onder het bestuur van een schooldistrict.

Er zijn verschillende rollen en verantwoordelijkheden die het ministerie heeft. 
Voor het Ministerie zijn dit het provinciale curriculum, het kader 
(onderwijssysteem), fondsen om te kunnen uitvoeren, financiering en 
communicatie.  

Alan Schroeder laat de verschillen in leerprestaties zien binnen Canada.
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Voor elke van de 60 onderwijsregio’s van British Columbia, de zgn. schooldistricten, 
ligt het bevoegd gezag bij de schoolboard. Deze kent eigen significante autonomie, 
een eigen bestuur en directie, een eigen budget, eigen onderwijsbeleids-plannen 
en vaak zelfontwikkeld lesmateriaal. Vanuit het bestuur van een schoolboard vindt 
de formele samenwerking met het Ministerie plaats.

Nancy Walt is verantwoordelijk over het (her)ontwerp van het BC-curriculum en 
de assessments. vertelt over en is verantwoordelijk voor het (her)ontwerp van 
het curriculum en de assessments. Zij legt uit waar het curriculumconcept op is 
gebaseerd en waarom het competentiegestuurd moet zijn.

De succesfactoren van het herontwerp zijn:
1.  commitment en eigenaarschap van het innovatieproces;
2.  focus op relatie en gemeenschap;
3.  goed onderzoek (evidence based werken);
4.  normen en waarden-onderwijs;
5.  complete implementatie (o.a. portfolio’s, assessments, examen, kennisbasis 

voor 11 disciplines op (meestal) 13 niveaus (K -12);
6.  houden aan ontwerpafspraken. 

Met dit curriculum wil het ministerie bereiken dat toekomstige generaties 
hoogopgeleide gediplomeerde burgers, in staat zijn tot ‘levenlang leren’ en sociale 
“educated citizens” zijn geworden die een hechte BC-gemeenschap vormen waarbij 
de kenmerken van een duurzame welvarende en gelukkig samenleving op van 
toepassing is. 

Er zijn assessments ontwikkeld en evaluaties gedaan om het curriculum steeds 
aan te passen en levendig te houden. Er zijn alleen maar vastgestelde assessments 
voor de kernvakken. Dit is een belangrijke transformatie die hierin gemaakt is.
Het model know (weten), do (doen) en understand (begrijpen) wordt op alle 
scholen gebruikt en is een werkwijze die uitgangspunt is in de vormgeving van het 
curriculum. Om het proces te ondersteunen hebben alle scholen een curriculum 
handboek gekregen en is er een website ter ondersteuning. 

Het curriculum is per onderwijsfase (grade) in tijdlijnen uitgeschreven. De laatste 
groep, grade 11-12, is in schooljaar 2019-2020 aan de beurt voor implementatie.
Het assessment is zo ingericht dat bereikte competentie-niveaus aangetoond 
kunnen worden. Er is een omslag ontstaan van het kennen en afdekking van de 
inhoud naar doen, begrijpen en competent worden.
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Door de Nederlandse Platform-TL-delegatie zijn drie presentaties voorbereid die 
aan het ministerie zijn gepresenteerd:
• Rob Abbenhuis (SLO) sprak namens het Platform-TL over het curriculum en de 

vernieuwing van het vmbo en beroepsgerichte vakken.
• Vanja Goossen gaf een presentatie over zijn school, het Van Harstrechtcollege 

uit Kaatsheuvel. Hij nam het ministerie mee met een inkijkje in de school als 
ook ‘onderwijs-Nederland’.

• Ten slotte gaf Bart Engbers, de voorzitter (President) van het Platform, een 
presentatie over het Platform zelf. Hij gaf aan hoe wij samenwerken en nieuwe 
doelen met elkaar ontwikkelen. Hij legde het Nederlandse poldermodel uit en 
gaf uitleg over De Nieuwe Leerweg van de VMBO-curricula.

Robert van Hoof   Jasper de Jong 
Nautilus College  Waldheim MAVO 

Barbara Gubbels  
Nautilus College

Bart Engbers presenteert op het ministerie van onderwijs over het Platform-TL 
en de betrokkenheid van Nederlandse schoolleiders bij het aanstaande herontwerp 
van het VMBO-curriculum. 
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Rewire our brain op University 
Hill Secondary School
Vancouver, 4 april 2019

Op donderdag 4 april vertrekt het gezelschap naar de een na laatste school van 
deze inspiratiereis. Dit betreft de University Hill Secondary School. 

University Hill is een multiculturele scholengemeenschap. Ze biedt onderwijs- 
en leeromgeving aan dat is gebaseerd op samenwerking en sociale 
verantwoordelijkheid. 

De school heeft een duidelijke zichtbare missie. “We are on a mission to inspire 
an ethical and caring community of evolving global citizens who live meaningfully, 
creatively, and mindfully.”

Wanneer we door de school lopen, zien we deze missie op verschillende 
strategische plekken in paarse letters op de muur. Ook onze leerling gids kent de 
missie uit zijn hoofd als we hem erover vragen.

We worden welkom geheten door de directeur van de school, Mr. Tim McGeer. In 
het kort geeft hij een korte beschrijving van de school en de leerling populatie. Op 
dit moment zitten er 750 leerlingen op deze school vanaf grade 9. Er is een grote 
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groep Chinese, Koreaanse en Iraanse leerlingen. Deze leerlingen wonen over het 
algemeen op de Campus van de universiteit. De populatie wordt gekenmerkt door 
leerlingen en ouders met een hoog (academisch) opleidingsniveau. Ook hebben 
deze leerlingen van huis uit een groot respect voor leren mee gekregen. 

Tim McGeer legt uit dat hij als directeur ziet dat het nieuwe curriculum een aantal 
kansen biedt:
• Het nieuwe curriculum maakt het verborgen curriculum expliciet (een aantal 

competenties die eerst impliciet werden aangeboden in het curriculum worden 
nu expliciet benoemd en zichtbaar).

 Een voorbeeld hiervan is SEL: sociaal-emotioneel leren.
• Het nieuwe curriculum maakt het mogelijk om een koppeling te maken tussen 

wetenschap en de dagelijkse onderwijspraktijk (met name breinonderzoek 
in combinatie met ‘deeper learning’). Een voorbeeld is dat leerlingen samen 
werken met het kinderziekenhuis en neurowetenschapper Ella Weik. Specifiek 
kijken ze hoe het brein van invloed is op concentratie en omgaan met pijn. 

• Het nieuwe curriculum biedt de kans om gezonde en bloeiende 
gemeenschappen tot stand te brengen volgens de beste methodes. 

• Het nieuwe curriculum biedt leerlingen veel meer de mogelijkheid om de 
21e-eeuwse vaardigheden, die ze voor hun toekomst nodig hebben, eigen te 
maken.

Tim vertelt dat het nieuwe curriculum eigenlijk een raamwerk is, waarbij de scholen 
moeten zorgen voor de vertaling van dit raamwerk naar het eigen onderwijs. Een 
belangrijke pijler van de school is sociaal-emotioneel leren (SEL). De schoolleider 
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legt uit hoe sociaal-emotioneel leren in zijn school ontwikkeld wordt en dat de 
impact voor leerlingen als docenten groot is. 
Op welke wijze sociaal-emotioneel leren vorm krijgt binnen de school wordt door 
een aantal groepen leerlingen op een uitstekende en inspirerende wijze aan ons 
verder gepresenteerd. De leerlingen zijn duidelijk ervaren met het geven van 
presentaties en trekken op een prettige respectvolle wijze met elkaar op.
De eerste presentatie ging over het bevorderen van geluk onder de scholieren. 
Uit hun onderzoek was gebleken dat veel leerlingen gebukt gingen onder 
depressiviteit, prestatiedruk en stress.

De leerlingen leren nu aan andere leerlingen en docenten van de school hoe ze 
met deze klachten van leerlingen om kunnen gaan in de lessen. Ze gebruikten 
mindfulness, hondentherapie, yoga, oosterse acupunctuur en hoofdmassage. 

Sociaal Emotioneel Leren is een boeiend onderwerp, maar we doen de school 
tekort als we niet ook aandacht besteden aan andere ervaringen die we hebben 
opgedaan.

De Nederlandse delegatie wordt getraind onder muzikale begeleiding in 
hoofdmassage.
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Ouderbetrokkenheid
Een paar keer per jaar organiseren ouders een lunch voor alle leerlingen en 
docenten. Met deze lunch halen ze geld op voor de school. We hadden het geluk 
om deel te nemen aan deze overvloedige speciaal door ouders gemaakte lunch.

Trots en verbondenheid
Zowel bij personeel als leerlingen valt op dat ze zeer verbonden zijn met de 
school. Iedereen die je spreekt is trots op de school en ook trots op behaalde 
resultaten bij kampioenschappen en deelname aan talentlessen zoals het orkest of 
toneelgezelschap.

Hans Markhorst  
Candea College
 
Ieke van Velden 
Aeres VMBO

 

“ Tijdens de studiereis naar Canada hebben we veel kennis en inspiratie 
opgedaan op het gebied van ‘learning’ en ‘core competencies’. Bij de 
ontwikkeling van het schoolplan Aeres VMBO hebben we gebruik gemaakt 
van de opgedane kennis tijdens de studiereis. 

 
 Dit heeft o.a. geleid tot het formuleren van een tweetal beloften op het gebied 

van leren van leerlingen.
 1 Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren.
 2 Leerlingen ontwikkelen vaardigheden die het leven lang leren ondersteunen.
 
 De geformuleerde ‘core competencies’ uit BC’s redesigned curriculum 

hebben binnen deze beloften een plek gekregen. Denk hierbij aan creatief 
en kritische denken, interpersoonlijke vaardigheden als samenwerking en 
sociale vaardigheden en intrapersoonlijke vaardigheden als zelfregulatie en 
ondernemendheid.

 Ieke van Velden

“ 
”
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ACHTERGRONDEN  
OVER HET ONDERWIJS IN  
BRITISH COLUMBIA 
(door André Nijsen, GEEAT)
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Om de bezoeken aan diverse scholen en instellingen in British Columbia 
van een inhoudelijke context te voorzien zijn vooraf aan de studiereizen, 
voor elke groep studiereizigers, twee middagen georgansieerd waarin naast 
onderlinge kennismaking en uitwerken van de persoonlijke leerdoelen van de 
reis, achtergronden van het Canadese onderwijs en de ontwikkelingen die er 
plaatsvinden, op een rijtje gezet. 
Tijdens en na de reis hebben evaluaties plaatsgevonden waarbij inhoudelijke 
reflecties werden verricht, leeropbrengsten zijn uitgewerkt en de vertaalslag voor 
de eigen scholen zo concreet mogelijk is benoemd. 

De kennisverstrekking vooraf betrof:
I De indrukwekkende onderwijsprestaties in British Columbia
II De organisatie van het onderwijs in British Colmubia
III Het nieuwe curriculum in British Columbia (K-12)
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I   Indrukwekkende onderwijs- 
  prestaties in British Columbia 

 
De laatste vijf jaar wordt het onderwijs in Canada door diverse onderwijsdelegaties 
uit alle uithoeken van de wereld bezocht. Dat geldt zeker voor de provincie Ontario 
en de meest westelijke provincie van het land, British Columbia.
Een van de redenen is de hoge notering van het land op de ranglijst van de 
PISA-onderzoeken. PISA staat voor Programme for International Student 
Assessment. Het PISA-onderzoek is een grootschalig internationaal vergelijkend 
trendonderzoek naar de wijze waarop 15-jarigen worden voorbereid op het 
functioneren als mondige burger in de huidige kennismaatschappij. De leerlingen 
worden getoetst in de mate waarin zij hun vaardigheden in lezen, wiskunde en 
natuurwetenschappen kunnen toepassen in dagelijkse situaties.

“ Ik heb natuurlijk wel van alles gezien en gehoord dat ik meeneem in mijn 
advieswerk naar scholen, bijv dat passie van een schoolleider incl. goede 
visie op onderwijs voorwaardelijk is voor implementatie van vernieuwingen/
veranderingen en dat leerlingen een stem moeten krijgen. Op VO-scholen 
daadwerkelijke leerling participatie bij vormgeving van onderwijs. Het inquiry 
onderwijs (met de structuur die er onder zit) kan heel interessant zijn voor 
het invullen van de praktijkgerichte component binnen de nieuwe leerweg. 

 
 Maar wat voor mij minstens zo interessant was van de studiereis, waren de 

verhalen van de deelnemers. Op deze scholen gebeuren mooie dingen, ook in 
het licht van de nieuwe leerweg. In de voorbereiding van 19 mrt hebben Simon 
en ik enkele praktijkvoorbeelden opgenomen van scholen die mee waren naar 
Canada.

 Wilma Rooijackers

“ 
”
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PISA-scores van de 25 hoogst genoteerde OECD-landen (onderzoek 2018)

Land 

Estland 525 523 523 530
Zuid-Korea 520 514 526 519
Japan 520 504 527 529
Canada 517 520 512 518
Finland 516 520 507 522
Polen 513 512 516 511
Ierland 505 518 500 496
Ver. Koninkrijk 504 504 502 505
Slovenië 504 495 509 507
Nieuw-Zeeland 503 506 494 508
Zweden 502 506 502 499
Nederland 502 485 519 503
Denemarken 501 501 509 493
Duitsland 500 498 500 503
België 500 493 508 499
Australië 499 503 491 503
Zwitserland 498 484 515 495
Noorwegen 497 499 501 490
USA 495 505 478 502
Tsjechië  495 490 499 497
Frankrijk 494 493 495 493
Portugal  492 492 492 492
Oostenrijk 491 484 499 490
OECD gemiddelde 488 487 489 489
Letland 487 479 496 487
IJsland 481 474 495 475
             
Bron: OECD dec 2019

Gemiddelde  
score  

natuurweten- 
schappen

Gemiddelde  
score alle  

onderzochte  
items

Gemiddelde  
score  
lezen

“ 

Gemiddelde  
score  

wiskunde
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Samen met Estland en Finland voert Canada de lijst aan met de beste PISA-
resultaten van de Westerse OECD-landen. Dat was in 2015 ook zo. 
Binnen Canada scoorde British Columbia het hoogst van alle provincies qua 
leesvaardigheden. Daarmee scoorde het zelfs beter dan Singapore dat het land is 
dat in 2015 op alle terreinen het beste scoorde.

Indien gekeken wordt naar de positie van Canada in het 4-jarige PIRLS-onderzoek 
naar leesvaardigheden onder leerlingen van 8 jaar en naar TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) onder leerlingen van 8 en 12 jaar, 
zijn er geen in het oog springende verschillen te zien als het gaat om trends in taal 
en rekenvaardigheden in Canada ten opzichte van de andere landen die het in PISA 
goed doen. 
Wel is opvallend dat het aantal uren dat leerlingen formeel op school leren 
(onderwijstijd) in Nederland veruit het hoogst is ten opzichte van alle andere 
landen die tot de best scorende top-25 landen behoren. 
Er zijn diverse succesfactoren die de kwaliteit van het onderwijs in British Columbia 
bepalen en waar buitenlandse onderwijs-stakeholders op af komen:

- Het onderwijs bereidt leerlingen voor om zich te ontwikkelen als personen die 
kunnen functioneren in de zich snel en constant veranderende wereld. Het legt 
minder accent op het zich toe-eigenen van vakkennis en het meten van kennen 
en toepassen van deze kennis door toetsing. 

- British Columbia is ver met het implementeren van wat in Nederland 21e 
eeuwse vaardigheden wordt genoemd.

- Het aandeel van de scholieren die het voortgezet onderwijs met een diploma 
afronden ligt op bijna 100%. 

- Publieke scholen zijn geen concurrent van elkaar. Competitie om meer 
leerlingen is er niet. 

- Het aantal leerlingen dat blijft zitten in de 13 jaar dat ze naar school gaan 
(kindergarten, elementary en secondary Education) is nihil. 

- Alle klassen in het onderwijs in British Columbia hebben tenminste één 
volledig bevoegde docent met een afgeronde bachelor of masteropleiding in 
“Education”. 

- De 43.000 bevoegde docenten in BC zijn allen goed opgeleid. Je krijgt niet 
zomaar een bevoegdheid om in BC les te geven. Zo is een bevoegdheid 
als leraar in een andere Canadese provincie niet automatisch ook een 
bevoegdheid voor BC. 

- Scholen zijn sterke leergemeenschappen. Leerlingen, hun ouders, docenten, de 
schoolleiding en de omgeving van de school werken op intensieve wijze samen 
en voelen zich medeverantwoordelijk voor de leerprestaties van de leerlingen. 
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- Het publieke onderwijs is gericht op het benutten van talenten en 
mogelijkheden van élke individuele leerling. Doordat het onderwijs inclusiviteit 
als uitgangspunt heeft zijn de scholen goed uitgerust om zowel leerlingen met 
leerbeperkingen als hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs te bieden. 

- In de gehele onderwijskolom (K– 12) is veel aandacht voor vormgeving van het 
onderwijs met betrekking tot het zich ontwikkelende brein en het welzijn van de 
leerlingen. 

- Elke school heeft specifiek beleid voor diens inheemse leerlingen (leerlingen 
afkomstig van de oorspronkelijke bevolking van British Columbia voordat de 
Engelsen, Fransen, Chinezen en andere nationaliteiten zich er vestigden).

- Er is sprake van bevlogen schoolleiders die competent zijn in leiderschap, 
innovatievermogen, het ontwikkelen en werken vanuit een onderwijsvisie en 
het vormen van een hechte leergemeenschap.

- Scholen zijn trots op hun leerlingen en prestaties.
- Onderwijsinnovaties worden op alle scholen uitgevoerd. Er zijn verschillen 

in het tempo van de innovaties, maar publieke scholen ontwikkelen zich 
homogeen wat betreft hun toekomstige leerplannen. 

British Columbia heeft een visie ontwikkeld van waaruit diverse organisaties en 
instellingen tot succesvol onderwijs dienen te komen:
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II  De Organisatie van het   
 onderwijs in British Columbia 

 
De 10 Canadese provincies hebben allen hun eigen onderwijssysteem, een eigen 
Ministerie van Onderwijs en een eigen onderwijsminister.  
Op nationaal niveau zijn er afspraken gemaakt die voor elke provincie gelden. Die 
zie je terug als het gaat over het talenbeleid van het tweetalige Canada, het te 
voeren beleid in het onderwijs voor de “indegenous” studenten, de richtlijnen voor 
inclusief onderwijs en de grootte van het aantal leerlingen per klas. 
Zo is ter illustratie wettelijk bepaald dat in geheel Canada vanaf 2017 – 2018 de 
klassen niet meer dan 22 leerlingen mogen hebben. Voor de kindergarten geldt dat 
er maximaal 20 leerlingen in één klas mogen zitten. 
Dit leidde er voor British Columbia toe dat er extra docenten moesten worden 
opgeleid en bijgeschoold en voor enkele scholen dat er lesruimte moest bijkomen. 

Het Ministerie van Onderwijs 
Het ministerie van onderwijs (MoE) is gevestigd in Victoria, de hoofdstad van British 
Columbia, op Vancouver Island. 
Enkele taken van het onderwijsministerie zijn:
- Budgettering onderwijs van de 60 (publieke) schooldistricten in BC (87% alle 

leerlingen BC).
- Gedeeltelijke budgettering van semi-private scholen (13% alle leerlingen BC).
- Maken onderwijsbeleid op provinciaal niveau. 
- Behoud en doorontwikkeling van een effectief en efficiënt onderwijssysteem 

dat rekening houdt met de succesfactoren om te komen tot succesvolle 
leerlingen en studenten die worden opgeleid om geslaagde goed opgeleide 
burgers van BC te kunnen worden (zie model voor Student Succes). 

- Ontwikkelen concept en facilitering van implementatie nieuw provinciaal 
curriculum.

- Vaststellen toetsbeleid voor gehele provincie.
- Faciliteren van de Education’s Teacher Regulation Branch (TRB). Dit orgaan 

geeft de docentbevoegdheden af voor het onderwijs in British Columbia.
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Schooldistricten in British Columbia
British Columbia is in 60 onderwijsgebieden (schooldistricten) verdeeld die ieder 
een eigen gekozen bestuur hebben. 
Taken van een schooldistrict zijn:
- Verantwoordelijkheid voor de organisatie en uitvoering van het gehele publieke 

onderwijs in het schooldistrict.
- Uitvoeringonderwijsbeleid van de provincie.
- Werkgever van het voltallige personeel op de scholen binnen het district.
- Aanbieden cursussen onderwijspersoneel. 
- Onderzoek naar schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering onderwijs.
- Disseminatie van verkregen kennis en ervaring voor alle scholen binnen het 

district. 
- Voeren van beleid tot volledige integratie en verminderen van 

kansenongelijkheid van inheemse leerlingen.
- Bevordering van integratie, welzijn en betrokkenheid van leerlingen in het 

schooldistrict.

Publieke scholen binnen de onderwijsdistricten
Ongeveer tweederde van de publieke scholen zijn scholen waar 1-jarig 
kleuteronderwijs is (K van Kindergarten) en klassen van groep 1 tot en met 7. Dit is 
te vergelijken met de 8-jarige basisschool in Nederland.
Vervolgens stroomt elke leerling door naar de ‘secondary education’ (groep 8 tot 
en met 12). Dit zijn inclusieve scholen waarbij entree voor elke leerling die grade 
7 (groep 8 in NL) heeft gedaan mogelijk is. Er vindt geen niveaumeting plaats om 
toegelaten te worden. 
Wel wordt er gedifferentieerd binnen de diverse vakken en is het niveau dat 
uiteindelijk wordt bereikt per leerling per vak anders.
Het komt voor dat leerlingen na grade 9 al voor middelbaar beroepsonderwijs 
kiezen.
Al gelang de behaalde resultaten in het VO en na een selectie kan na grade 12 
een bacheloropleiding worden gevolgd. Dit is mogelijk op een UAS (University 
for Applied Sciences)en op een gewone universiteit waar ook masters en PhD-
opleidingen worden aangeboden.
Elke school heeft een meerjarenplan, een missie waar de gehele school van bewust 
is en aan bijdraagt, een uitgewerkt beleid voor inheemse leerlingen en een plan 
opgesteld voor duurzaamheid voor de leerlingen en de school. 
Voor de bezochte scholen tijdens de studiereizen van het Platform TL in Vancouver 
zijn de volgende missies leidraad voor hun onderwijs: 
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Norma Rosepoint School
School Mission Statement:
Learners at the Centre: To meet learner needs we   
differentiate instruction, focus on Learner strengths, infuse 
technology in meaningful ways and collaborate with each 
other to be the best we can be.

    

Walter Moberly elementary
School Mission Statement:
To foster a safe, inclusive and stimulating learning 
community which supports students in reaching their full 
academic and social potential while developing a
commitment to lifelong learning.

    

John Oliver Secondary School
School Mission Statement:
John Oliver Secondary School seeks to develop the 
intellectual, emotional, and physical potential of all students, 
in order to enable them to appreciate their own worth and the 
worth of others and to function responsibly and effectively in 
a changing society. 

 

Uhill Secondary School
School Mission Statement:
“We are on a mission to inspire an ethical and caring 
community of evolving global citizens who live meaningfully, 
creatively, and mindfully.” 
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British Columbia Teacher’s Federation
Van deze organisatie (vergelijkbaar met een vakbond) zijn alle publieke, voor BC 
bevoegde docenten, automatisch lid. De BCTF organiseert voor alle docenten van 
BC op de 3e vrijdag van oktober professionaliserings-cursussen.

De B.C. Teachers’s Council
Dit orgaan formuleert de standaarden (competenties) waar elke docent die een 
lesbevoegdheid in BC wil verkrijgen aan moet voldoen. 
In juni 2019 zijn er 9 docenten-competenties uitgewerkt die door het Ministerie van 
Onderwijs van British Columbia zijn geformaliseerd.
Deze zijn:
1. Docenten zijn in staat om voor elke leerling een sociale en fysieke veilige 

leeromgeving te creëren. 
2. Docenten kunnen ethisch handelen en zijn in staat een positieve bijdrage te 

leveren aan het imago van het docentschap en de reputatie van het onderwijs 
in BC.

3. Docenten hebben en vergaren kennis hoe leerlingen tot persoonlijke groei 
kunnen komen.

4. Docenten hechten waarde aan participatie en ondersteuning van 
ouders, voogden en derden ten behoeve van het versterken van de 
onderwijsgemeenschap en aan en kunnen ouders 

5. Docenten kunnen t.b.v. het onderwijs plannen, instrueren, toetsen en leveren 
bijdragen aan de creatie van een respectvolle inclusieve leeromgeving waar 
leerlingen tot leren en persoonlijke ontwikkeling kunnen komen.

6. Docenten laten zien een kennisbasis te hebben die ze aanwenden in hun 
docentengedrag naar de leerlingen toe. 

7. Docenten zijn gedreven en betrokken in hun eigen permanente ontwikkeling 
als professionele docent.

8. Docenten dragen bij aan de ontwikkeling van collega docenten en het onderwijs 
in het algemeen.

9. Docenten respecteren, hechten waarde aan het hebben van kennis over de 
geschiedenis, achtergronden en cultuur van de inheemse bevolking van British 
Columbia en overig Canada en dragen actief bij naar vermogen in erkenning en 
betere positionering van deze volkeren in de samenleving. 
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Cijfers over het onderwijs in British Columbia (K – 12) (2018)
Aantal inwoners Canada:    37.500.000
Aantal inwoners British Columbia:   4.800.000
Aantal inheemse inwoners British Columbia:         200.000
Aantal schooldistricten:    60
Aantal publieke scholen (K - 12):   1650 (87% van de   
      leerlingen)
Aantal onafhankelijke scholen (K-12):   367 (13% van de 
leerlingen) 
Aantal leerlingen in BC:    655.000
Aandeel jongens leerlingen:    335.000 (51.2 %)
Aandeel meisjes leerlingen:    320.000 (48.8 %) 
Aantal bevoegde docenten BC (K – 12):  43.000
Klassen met een onderwijs-assistent(e) 2006 - 2007:        22 %
Klassen met een onderwijs-assistent(e) 2017 - 2018:        34 %

Sub-populaties onder leerlingen:
- Inheemse leerlingen    72.000 (11 %)
- Engelse taal lerenden (geen beheersing van 
  of achterstand in Engelse taal)             69.000 (10.5 %)  
- Franse taal leerlingen (immersion French,
  ofwel onderdompeling in de Franse taal)            55.000 (8.4 %)           

Gemiddelde klassegrootte per groep: 2006 - 2007 2017 - 2018
K (Kindergarten)    17.5  17.8
1 - 3     20.3  19.4
4 - 7      25.8  23.3
8 - 12     24.4  22.0

 



43

III  Het nieuwe curriculum in   
 British Columbia (K-12)

Om hoge leerprestaties te kunnen behouden, is British Columbia in 2010 het 
onderwijs gaan transformeren naar een aanpak waarbij alle leerlingen meer 
betrokken raken bij hun eigen leerproces, meer eigenaar worden van hun 
persoonlijke leerdoelen en gedreven worden om blijvende vaardigheden en 
competenties op te doen die nodig zijn om in de huidige 21e eeuw te kunnen 
slagen. 
Studenten begonnen vast te lopen in het oude curriculum waarin toetsen van 
vakkennis centraal stond. Deze kennis bleek steeds meer vergankelijk en was met 
name verkregen door oppervlakkig leren. Veelvuldig bleek het om leerstof te gaan 
die de leerlingen zelf kunnen opzoeken via beschikbare ICT-middelen en dat deze 
niet meer aansloot bij de leer- en ontwikkelvragen van de huidige studenten.  

Al voor 2010 was het vak Science ontstaan door integratie van wiskunde, 
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur- en scheikunde. Zowel docenten 
als studenten bleken tevreden over een dergelijke vakkenintegratie. Toepassingen 
van opgedane kennis en vaardigheden in het dagelijkse leven vinden daardoor 
makkelijker plaats.

“Oude curriculum liep vast” (Minsiterie van Onderwijs BC, 3 april 2019)
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Het werken met geïntegreerde kennis en vaardigheden, al dan niet middels 
projecten, heeft ook tot persoonlijke ontwikkeling geleid. Aanscherping van 
eigen normen en waarden, verantwoordelijkheid leren dragen voor het milieu 
en zwakkeren in de samenleving willen helpen zijn voorbeelden van welkome 
neveneffecten van onderwijs in een concrete maatschappelijke context. De 
persoonlijke vorming die dat oplevert wordt het “hidden curriculum” genoemd. 
In het nieuwe curriculum is deze niet “hidden” maar een gericht onderwijsdoel voor 
elke leerling.
Door gebrek aan duurzame leerervaringen bleven opgedane kennis en 
vaardigheden te veel buiten bereik van het lerende brein. Het nieuwe curriculum 
moet leiden tot goed opgeleide burgers die zo “diep” zijn ontwikkeld dat ze de 
basis hebben om zich blijvend te kunnen ontwikkelen om effectief te kunnen 
participeren in en vormgeven aan de complexe veranderende wereld.

 
Kernaspecten van het nieuwe curriculum
1. Essentiële beheersing lees- en schrijfvaardigheden, rekenvaardigheden en 

digitale geletterdheid.
 Om volledig sociaal en economisch te kunnen participeren in de hedendaagse 

wereld is beheersing op niveau van deze vaardigheden onontbeerlijk.
2. De inhouden van het nieuwe curriculum zijn uitgewerkt in competenties en 

concepten leidend tot diep leren. Het gaat om essentieel leren.
3. De Kerncompetenties. Deze vergemakkelijken het komen tot verdiepend leren.
 Dit betreft:
 •  Creatief en kritisch denken
 •  Communicatie
 •  Persoonlijke vorming (karakter, burgerschap) en Sociale vorming     
    (samenwerken, ethisch bewustzijn, verantwoordelijkheden dragen). 
4. De drie elementen binnen het curriculum die leiden tot verdiepend leren. 

Docenten gebruiken deze drie elementen om gepersonaliseerd leren te 
bewerkstelligen:

 •  Content: kennis die nodig is (Know)
 •  Curriculaire competenties; vaardigheden die uitgevoerd dienen te worden en 
     waarbij kennis wordt gebruikt (Do)
 •  Grote ideeën leidend tot inzichten en toepasbaarheid (Understand)
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De kerncompetenties zie je op de bezochte scholen in de lokalen en gangen terug.
(foto gemaakt in de Norma Rose Point School)

De drie elementen om tot ‘dieper leren’ te komen in het nieuwe 
curriculum-model
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Het nieuwe curriculum is voor 11 disciplines uitgewerkt volgens de geschetste 
kernaspecten. Dat betekent voor elke discipline dat op 13 niveaus (K en 1-12) het 
nieuwe curriculum is uitgewerkt. 
Deze 11 vakken/disciplines zijn:
- Applied design, skills and technologies
- Arts education
- Career education
- English language arts
- Français langue première
- Français langue seconde – immersion
- Languages
- Mathematics
- Physical and health education
- Science
- Social studies 

“ Allereerst heeft het mij veel achtergrondinformatie en begrip gegeven bij 
de curriculumontwikkeling zoals die in Nederland plaatsvindt. Canada is 
immers een groot voorbeeld voor Nederland geweest. Het heeft me ook 
inzicht gegeven in de verschillen in schoolsysteem die er zijn tussen British  
Colombia en Nederland.  Dat helpt om te begrijpen waarom hier in Nederland 
zaken anders geregeld zijn/anders lopen. Ook om te zien op welke elementen 
er misschien wel wat meer gestuurd kan worden. Bv de in elke school terug 
te vinden duidelijk uitgansprincipes. De VO-raad is een van de trekkers in 
het proces van Curriculum.nu. De inzichten die ik heb opgedaan gebruik ik 
in de stappen die in dit proces genomen moeten worden. Daarnaast hebben 
de gesprekken met de andere deelnemers aan de reis ook opgeleverd dat ik 
direct kon horen wat zij belangrijk of toepasbaar vonden in hun school.

 Ilonka Lourenz

“ 
”
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“ Ik was nieuwsgierig naar de transitie die British Columbia heeft doorgemaakt 
en hoe de implementatie vorm gegeven was: dus de rollen van de overheid, 
de schoolbesturen, de schoolleidingen, de docenten en tenslotte ook de 
leerlingen en hun ouders. Ik heb gezien hoeveel moeite het kost om het 
onderwijs zo te transformeren waardoor leerlingen beter zijn voorbereid op 
de toekomst.

 
 Waar ik enorm door getroffen was, was de bewustwording van de diversiteit 

aan culturen binnen de school en het thema “persoonsvorming” binnen het 
onderwijs.

 Daardoor ben ik geïnspireerd om het stuk persoonsvorming, maatschappelijke 
betrokkenheid en socialisatie meer te benadrukken in het nieuwe schoolplan 
van onze school. Met name de aandacht ook voor kansengelijkheid: wat kun je 
al bereiken met kinderen en jongvolwassenen, waardoor ze later beter kunnen 
functioneren in de maatschappij. 

 Nicolle Sommer

“ 

“ 
”
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Is het gras altijd groener aan de 
overkant?
Vancouver - 29 september 2019

Het mooie van een studiereis als deze is dat je met veel verschillende mensen 
van verschillende scholen op pad bent. Onze groep bestaat uit 25 personen van 
zo’n twaalf verschillende scholen die allemaal op hun eigen manier, bewust of 
onbewust, bezig zijn of bezig willen zijn met eigentijds onderwijs. 
Door de gesprekken die je met elkaar voert merk je dat iedere school zijn eigen 
kracht en uitdagingen kent en dat we, als het om dat laatste gaat, niet veel 
van elkaar verschillen. Hoe motiveren wij onze leerlingen, wat is ervoor nodig 
om leerlingen eigenaar te maken van hun leerproces, wat betekent eigentijds 
onderwijs voor ons, op welke manier kunnen wij gepersonaliseerd leren en werken 
vormgeven en vooral: wat vraagt dit alles van ons? 

Vandaag hadden wij zo’n acht uur een huurfiets tot onze beschikking waarmee 
wij Vancouver konden verkennen. Dat natuur en wereldstad goed samengaan 
bewijst Vancouver wel. Vanuit de stad fiets je meteen het Stanley Park in waarbij je 
wasberen en wolkenkrabbers in één oogopslag kunt zien. De stad zelf is ontzettend 
groen, overal zijn kleine parkjes en veel bomen. Anderzijds echter ook straten met 
zwervers en drugsverslaafden. 

De Nederlandse delegatie is net vertrokken en al druk in gesprek over onderwijs
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Tijdens het fietsen zijn we veel met elkaar in gesprek. Bij een aantal van de scholen 
ligt net als bij ons de focus op een rijke feedback cultuur, waarbij formatief 
evalueren een belangrijke rol speelt. Er is een school die werkt met een didactische 
carrousel, waarbij een leerlaag (van bijvoorbeeld 80 leerlingen) gelijktijdig met 
elkaar ingeroosterd wordt en de vakdocenten de regie hebben over wat zij 
gaan doen. Een aantal scholen is net als wij bezig met de implementatie van de 
praktijkvakken voor de theoretische leerweg. Het Kennemer College in Beverwijk 
werkt met een drie-kleuren-systeem, waarmee voor de leerlingen zichtbaar wordt 
welke mate van zelfstandigheid zij hebben. Door middel van coachingsgesprekken 
(1 x per week 15 min.) wordt voor de leerlingen zichtbaar waar zij staan in dit 
proces en kunnen zij meer keuzevrijheid krijgen in de taken die zij maken en aan 
welke taken zij werken. Uiteindelijk zou het zelfs mogelijk kunnen zijn, dat zij ook 
keuzes maken in de lessen die zij volgen. 
Ook werken de scholen allemaal met verschillende roosters. Van 40 tot 90 
minuten, traditioneel opgezet tot veel ruimte voor keuzemogelijkheden voor de 
leerlingen en werken in blokken, waarbij er een opstartblok is met de mentor, een 
blok met theorielessen en een blok met projecten, steun- en verdiepingslessen of 
juist keuzemodules.

Marko Meijer
CSG Jan Arentsz

 

“ Ik heb echt veel indrukken meegenomen vanuit Canada. 
 We hebben hier direct na de reis een inspirerende bijeenkomst gehad waarin 

we onze ervaringen hebben gedeeld, vooral toegespitst op ons proces van 
“grip op leren” waarin wij nu als school zitten. 

 Diverse tools die we hebben meegenomen vanuit Canada worden hier nu 
bekeken en waar mogelijk benut. 

 Het is niet zomaar één ding, maar regelmatig denk ik, waar het om benadering 
van leerlingen gaat, terug aan onze ervaringen in Canada en probeer hier dan 
iets mee te doen.

 Arie van Erkel

“ 
”
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The Change Agent & The Engager
Walter Moberley School en vertellingen over Norma Rose Point
Vancouver - 30 september 2019

Na twee dagen van acclimatiseren en de stad Vancouver ontdekken was het op 
maandag 30 september tijd voor het allereerste schoolbezoek.
En wát een bezoek was het. Niet alleen opende de Walter Moberley School zijn 
deuren voor ons, maar ook kwam Ms. Rosa Fario haar visie op onderwijs en 
leiderschap met ons delen.

Ms. Fario, onder docenten ook wel bekend als the change agent vertelde over het 
grote belang van een duidelijke missie bij de verandering van het onderwijs op haar 
school. Sterke teams met een gedeelde purpose bleken het geheim van succes.
Dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Ook mevrouw Fario liep tegen 
weerstand aan en leerde tijdens deze ontwikkelreis veel over zichzelf. Op het 
moment dat ze durfde de confrontatie aan te gaan als manier om een gesprek te 
starten, ontstond er beweging.

Creatieve manieren om problemen op te lossen zoals het omvormen van 
problemen tot vragen, het uitstellen van oordelen en de focus op ‘ja, en’ in plaats 
van ‘nee, maar’ gaven ons voldoende stof tot nadenken.

De directeur van de Walter Moberley School is Henry Au, een energieke zoon van 
immigranten uit Azië. Hij deelde zijn eigen origin story en passie om verbinding te 
maken met zijn leerlingen en medewerkers. Engagement is het toverwoord in al zijn 
handelen.

Ook in Canada zijn docenten over het algemeen vrij conservatief en via een bond 
verenigd. Als je dan, zoals hij, een school wil ontwikkelen, krijg je te maken met veel 
weerstand. Mr. Au ziet het als zijn taak om elke leerling een stem te geven. Een stem 
om mee te praten over het onderwijs dat de leerlingen volgen, maar ook vooral een 
stem om zichzelf te laten horen. Als voorbeeld noemde hij het onderwerp pesten. 
Om pesten te voorkomen, is het belangrijk om van leerlingen geen slachtoffers te 
maken, maar hen juist te leren hoe zij duidelijk voor zichzelf kunnen opkomen. 

Een rondleiding door de school, verzorgd door enkele leerlingen, gaf een mooi 
bewijs van de visie van deze schooldirecteur. Stuk voor stuk mondige leerlingen die 
op een vriendelijke manier uitlegden wat zij aan het doen waren, maar vooral heel 
duidelijk voor ogen hadden waarom ze dat aan het doen waren.
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‘Every child should live their 13 years at our school,’ zei Henry Au. Een fantastische 
ambitie die duidelijk herkenbaar was in de school.

Rhody Matthijs

 

 

Met Henry Au (met oranje shirt wegens Orange Day), leerlingen van zijn school en 
de Nederlandse delegatie op de foto op het schoolplein van Walter Moberly

“Voor in ons nieuw te bouwen Porteum (campus waar drie VO scholen in 
Lelystad worden samengevoegd) willen wij een aantal aspecten die ik in 
Canada heb gezien gaan inzetten/invoeren:

• De wijze van betrekken van leerlingen bij de school, inspraak, 
medezeggenschap van leerlingen

• Het samen en wij gevoel dat op de verschillende scholen duidelijk zichtbaar 
en voelbaar was. Het trots zijn op onze (hun) school. 

• Het duidelijk uitdragen van de gezamenlijke missie en visie en dit ook 
daadwerkelijk in de praktijk brengen, er elkaar zelfs op bevragen en 
aanspreken.

• Het programma gestuurd leren.

 Werner Nijdam – SG De Rietlanden, Lelystad
”
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Met open armen
John Oliver Secondary School
Vancouver – 1 oktober 2019

Met respect voor de grond waar je op leeft, speelt en leert, genieten wij op het 
tweede schoolbezoek van de Vancouverreis van een indigenous welcome. Met 
prachtig gezang uit tientallen jonge kelen, maar oorspronkelijk van mensen 
die 15000 jaar geleefd hebben op de grond die later gekoloniseerd is. Een 
zogenaamde wrong history waar de Canadezen pas de laatste paar jaar uitgebreid 
aandacht aan besteden.
‘15000 jaar,’ zegt een docent inheemse geschiedenis. ‘Dat is dus nog voor de 
kruistochten en de piramides. Nog voor de allereerste schepen de zeeën bevoeren.
De erkenning, beter laat dan nooit, komt nu uitgebreid aan de orde. Niet alleen met 
de inmiddels standaard ‘Ik erken dat ik op de grond sta waar…’ die aan het begin 
van de welkomstwoorden wordt verwoord, maar ook onder elke verzonden email 
van de school is opgenomen en in het onderwijs zelf steeds terug komt.
Inclusiviteit is een belangrijk thema op John Oliver Secundary School en tijdens 
onze vierde dag in Vancouver.

Net als een dag eerder is hier de missie: serving the needs of all learners. Dit 
betekent dus ook met respect omgaan met de oorsprong van je land, maar zeker 
ook het verwelkomen van andere culturen. Schoolleider Damian Wilmann ziet het 

Welkomstlied door het John Oliver schoolkoor dat uit inheemse studenten bestaat.
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als zijn opdracht om een brug te slaan tussen al deze culturen. Vancouver is een 
kleurrijke mix van Canadese, Fillipijnse, Indiase, Vietnamese en Chinese inwoners. 
Een stad waarin zo ontzettend veel verschillende talen gesproken worden vraagt 
om een beleid dat deze verschillen omarmt en verbindt. 

Dit zien wij ook later op de dag als we een bezoek brengen aan het Welcome 
Center. Dit is een plek waar immigranten hun kinderen aanmelden voor het 
onderwijs in Vancouver. Niet alleen om deze kinderen de juiste school te kunnen 
wijzen en te onderzoeken welke leerbehoefte zij hebben. In het Welcome Center 
worden ouders ook wegwijs gemaakt in British Columbia en worden ze geholpen 
met allerlei praktische zaken die hen op weg helpen in hun nieuwe bestaan.

Uiteraard is het machtig zijn van de Engelse taal een belangrijke voorwaarde voor 
deelnemen aan het onderwijs. Daarom lag de nadruk van de middagpresentatie 
op het English Language Learning en de manieren waarop nieuwe leerlingen op dit 
vlak ondersteund worden. Prachtig om te zien.

Terug naar de ochtend op John Oliver. Het schoolplan van deze inclusieve school 
werd geschreven door de docenten zelf en bevat vier pijlers: sociaal en emotioneel 
welbevinden, nieuwsgierigheid en verbeelding, toegankelijkheid en de kennis, 
acceptatie, empatie, bewustwording en waardering van de aboriginal geschiedenis.
Dit laatste punt is een opdracht vanuit het Ministerie. De andere drie laten duidelijk 
zien wat voor school dit is. 
Pas als leerlingen zich goed voelen, het onderwijs toegankelijk is gemaakt voor 
werkelijk alle leerlingen en hun nieuwsgierigheid en verbeelding de ruimte krijgen, 
kunnen zij tot leren komen.

En niet alleen een grote diversiteit aan culturen is kenmerkend voor de populatie 
van John Oliver School. Ook voor leerlingen met speciale behoeftes is er plek op 
deze school. Veelal gewoon in de klas, ondersteund door specialisten, maar soms 
ook apart van de rest. Daar werken zij op een indrukwekkende (en soms bijna 
militair-achtige) manier aan een terugkeer naar de reguliere groepen. 

We voelen ons deze week van harte welkom in Vancouver en na vandaag is 
duidelijk dat Vancouver van nature al met de armen open staat.

Rhody Matthijs
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Innovatie voor iedereen?
Pacific School for Innovation and Inquiry
Vancouver Island, Victoria – 2 oktober 2019

De Pacific School of Innovation and Inquiry (PSII) op Vancouver Island stelt dat ze de 
code gekraakt hebben: de beste vorm van onderwijs voor alle pubers.
Gesterkt door het nieuwe curriculum in British Columbia dat alleen nog maar de 
disciplines numeracy en literacy centraal toetst en verder door een op competenties 
gebaseerd onderwijs, heeft Jeff Hopkins een school ontworpen en ontwikkeld waar 
leerlingen op basis van zelfbedachte vragen zelf hun leren organiseren.
Met hulp van de aanwezige docenten, experts uit de gemeenschap en het 
plaatselijke bedrijfsleven gaan de leerlingen op onderzoek uit. Een prachtige 
en slimme manier dus om je onderwijs contextrijk en je leerlingen intrinsiek 
gemotiveerd te krijgen. 

De school gaat inmiddels haar zevende jaar in en de ‘kinderziektes’ zijn er uit. Wat 
begon als een nieuwe filosofie voelt nu eindelijk af, aldus de oprichter en directeur 
Jeff Hopkins.
Jeff ervoer als docent een enorme kloof tussen wat hij wilde en wat mogelijk was. Dat 
en de enorme mismatch tussen wat de wetenschap leerde over hoe pubers leren en 
wat er in de praktijk aan onderwijs gegeven werd. Hij koos ervoor om zelf een school 
te starten.

De PSII is een onafhankelijke school op steenworp afstand van het Ministerie 
van Onderwijs die half door de provincie en half door een ouderbijdrage wordt 
gefinancierd. Ouders betalen $7000 per jaar per learner. 
Jeff spreekt bewust over learners en niet over students. Immers, zo zegt hij, met 
learners bestaat de mogelijkheid dat ze iets leren dat er nog niet was. Iets dat ze niet 
door iemand anders aangeleerd is.

Het is een goed doordacht concept, waarbij ook de manier waarop vragen leiden tot 
onderzoeken en de assessment-structuren in duidelijke kaders zijn geplaatst. Hier is 
merkbaar dat de school al zeven jaar op weg is. 
Leerlingen hebben ook wel degelijk structuren: een start van de dag met de 
coachgroup, een gedeelde agenda en alle onderzoeksvoortgang zichtbaar in het 
programma Trello. Alles voor hen inzichtelijk en overal beschikbaar, net als voor hun 
begeleiders.
Daarbij hebben ze eigen competenties uitgewerkt die aansluiten bij de 
kerncompetenties die het Minsisterie van Onderwijs van BC heeft vastgesteld.
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Een rondgang langs de leerlingen bevestigt ook het beeld dat Jeff Hopkins schetst. 
Het is een opvallend gezicht: al die leerlingen die kriskras door het gebouw zitten 
met telefoons en vellen papier. Tussendoor etend, drinkend, kletsend en spelend. 
Wie niet beter wist zou kunnen denken dat het op sommige plekken van de school 
een soort rommelig eetcafé is. Niets is minder waar: deze kinderen zijn aan het werk.
En er zijn ook nog leerlingen niet in de school maar op onderzoek in bedrijven en 
musea. Leren gebeurt immers overal.

Het bezoek aan de PSII levert veel nieuwe inzichten op en antwoorden op de vraag 
hoe je pubers werkelijk aan het leren kan krijgen. Toch ontstaan er ook weer nieuwe 
vragen. Is deze vorm van onderwijs werkelijk voor elke leerling de beste vorm, 
zoals Jeff Hopkins beweert? En werkt dit ook op scholen die groter zijn dan de 95 
leerlingen en tien docenten die PSII heeft? En hoe kan je dit concept toepassen 
binnen een bestaande structuur?
Misschien zijn deze nieuwe vragen wel juist een bewijs van het gelijk van Jeff Hopkins. 
Als je eenmaal op onderzoek bent leer je oneindig veel bij, maar ontstaan er ook 
weer nieuwe vragen. En deze nieuwe vragen zijn meteen weer een kans om nieuwe 
dingen te leren.

Rhody Matthijs

Competenties op het PSII
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De leerling centraal
University Hill Secondary School
Vancouver – 3 oktober 2019

What will YOU do to support your health and wellbeing this year?
Het is nogal een vraag waar je even over na moet denken. What CAN you do… is 
misschien de eerste vraag.

Waar het echter om gaat is dat dit een vraag is die op de University Hill 
Secondary School in gangen en lokalen op de muren staat en bedoeld is voor de 
medewerkers. En wat het echt bijzonder maakt is dat deze vraag gesteld is door 
leerlingen.

De bijdrage van leerlingen aan de ontwikkeling van de middelbare school is 
opmerkelijk. Zoals directeur Tim McGeer het zelf verwoordt: als je de leerlingen wat 
meer als volwassenen gaat behandelen, gaan ze zich ook zo gedragen.
De school zit in een volgens McGeer zeven tot tien jaar durende fase van 
verandering en hij geeft leerlingen een grote rol. 

Op het eerste gezicht is de University Hill Secondary School een vrij traditionele 
school. Behoorlijk academisch ook, mede door de nabijheid van de University of 
British Columbia waar de school ook nauw mee samenwerkt.
Het gebouw is nieuw, modern, ruim en voorzien van alles waar je van droomt: grote 
lokalen, transparantie, brede gangen, uitstekende voorzieningen en leerlingen en 
docenten die duidelijk weten wat er van ze verwacht wordt.

Toch lijkt er een grote kloof te zitten tussen de door het Ministerie bedachte 
curriculumvernieuwing en het nogal docentgestuurde en toetsgedreven onderwijs 
dat we hier zien. De curriculumvernieuwing krijgt hier dan ook duidelijk heel 
langzaam een plek. Met name dan naast het onderwijs dat ze nu al verzorgen. 

De school heeft zelf weinig reden tot veranderen. Het is de best scorende 
secundary school in British Columbia, de leerlingen gaan voor het overgrote deel 
naar goede universiteiten en de schoolgemeenschap is een goed geïntegreerde 
mix van diverse culturen. 
Toch is de wereld enorm veranderd en het onderwijs zal dat ook (moeten) doen.
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De leerlingen die de docenten de vraag stellen hoe zij dit jaar aan hun gezondheid 
en welbevinden willen werken maken deel uit van een groep die onderzoek doet 
naar sociaal emotionaal leren en de werking van het brein. Niet alleen doen zij 
onderzoek naar hoe leerlingen het op dit vlak doen, maar ook docenten maken 
deel uit van hun research. Immers, de mate van welbevinden van een docent heeft 
een enorme impact op de leeromstandigheden in een klas. En, zo leerden zij, 
welbevinden is een vaardigheid. En een vaardigheid kun je leren.
De aanwezigheid van verschillende culturen geeft ook de kans om van elkáár te 
leren en daarom verzamelen de leerlingen allerlei manieren om om te gaan met 
stress, angsten en vermoeidheid. De groep kreeg zo bijvoorbeeld een oefening in 
Chinese oogmassage die voor kalmte en focus zorgt.

Deze zelfde inzet zien we bij het inzetten van studenten (als gelijken, volgens 
schoolleider Tim McGeer) bij het betekenisvol maken van het nieuwe curriculum.
Leerlingen gingen samen met leerlingen van andere scholen aan de slag met 
deze opdracht en zij kwamen tot belangrijke inzichten, design statements die als 
voorwaarden worden ingebracht bij de manier waarop de school de veranderingen 
implementeert.

Scholen hebben natuurlijk vaak de mond vol van ‘de leerling centraal’, maar vaak is 
de vraag in hoeverre de leerling invloed heeft gehad op het onderwijsontwerp dat 
dit moet faciliteren. Op de University Hill Secondary School zien we hoe leerlingen 
en de school samen hun onderwijs vormgeven.

Leerlingen van de UHill Secondary School leggen uit hoe ze met breinleren actief zijn.
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Op dit moment kijken we nog naar een traditionele school, maar het is erg 
interessant om hier over een paar jaar terug te keren. Zien we dan meer terug van 
het nieuwe curriculum? Of is deze school wellicht het bewijs dat het helemaal niet 
zoveel hoeft te veranderen?

Rhody Matthijs

De missie van de University Hill Secondary staat op praktisch elke muur.
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Show what you know!
nabij de English Bay
Vancouver – 4 oktober 2019

Waar de zon ons de hele week vergezeld heeft in onze inspiratietocht door het 
Canadese onderwijs wordt mijn uitzicht nu bepaald door nevel die de English Bay 
tot een grauw en troosteloos stukje aanzicht maakt. Een mooi moment om terug 
te blikken op deze fantastische reis. Ik heb mij voorgenomen om ongecensureerde 
gedachtes met jullie te delen. Ik hoop dan ook dat jullie dit op die manier lezen en 
eruit meenemen wat je zelf wilt.

Wat het meest indruk op mij heeft gemaakt is de inclusiviteit van het Canadese 
onderwijs. Werkelijk iedereen is welkom en op alle scholen waar wij geweest zijn is 
er heel veel aandacht voor saamhorigheid en het sociaal-emotionele welbevinden 
(een van de kerncompetenties) van de leerlingen. De missie en doelen van de school 
worden door het hele gebouw zichtbaar gemaakt en tot in het kleinste detail wordt 
iedereen voorzien in zijn/haar behoefte. Zo zagen wij bijvoorbeeld in iedere school 
overal kleine magnetrons, waarin de leerlingen hun lunch konden opwarmen. Ook 
zijn alle gebouwen ruim opgezet, zodat ook de kinderen met beperkingen zich vrij 
kunnen bewegen in de school. 

Wat ik gaaf vond om te zien is een grote muur in een school waarop in alle 
aanwezige talen “Welkom” staat met een briefje erbij dat als het in jouw taal niet 
beschreven staat je dit door kunt geven, zodat deze toegevoegd kan worden. Iets 
heel kleins en eenvoudigs, maar zo belangrijk voor kinderen. Het feit dat zij iedere 
dag in hun school iets in hun eigen moedertaal zien maakt dat zij zich gezien en thuis 
voelen.

Lijkt mij een mooie en betekenisvolle opdracht: een muur waarop met gekleurde 
post-it’s de persoonlijke doelen van alle leerlingen én docenten staan. 
Of een muur met foto’s van alle leerlingen van de school met daarnaast ruimte om 
een stip te zetten. Iedere docent die iets persoonlijks van een leerling weet, zet naast 
de foto een stip, zodat snel in beeld wordt gebracht met welke leerlingen een sterke 
relatie opgebouwd is, maar belangrijker, welke leerlingen meer aandacht nodig 
hebben. Gaaf toch om zoiets in onze docentenkamer te maken! 

‘Do you have one adult in school who inspires you?’ is een veel gestelde vraag in 
Canada en maakt ook goed duidelijk hoe de leerling erin zit.
Humanity (mens en maatschappij) en Science hebben naast Engels, wiskunde en 
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bewegingsonderwijs een belangrijke plek in de onderbouw van de scholen in 
Vancouver. Zij kennen geen wildgroei aan vakken zoals veel scholen in Nederland 
die kennen en juist bij deze vakken wordt er veel gewerkt aan de competenties én 
‘inquiry-based learning’, waar de interesses en vragen van de leerlingen centraal 
staan. 

Ik was hierover in gesprek met Henry, een van de gedreven directeuren die wij 
ontmoet hebben. In ons denken stelden wij ons voor hoe een ‘derde generatie 
migrantenkind’ in Nederland zich bij Humanity de vraag stelt: ‘Waarom zijn mijn 
ouders destijds eigenlijk naar Nederland geëmigreerd?’ In zijn onderzoek gaat 
hij naar de geschiedenis van het land van zijn ouders op zoek, komt hij achter 
geografische gegevens en economische en politieke motieven, werkt hij aan 
verschillende competenties en - meest belangrijk - is hij betekenisvol bezig vanuit 
zijn eigen interesses. Daarnaast komen de leerlingen veel over elkaars achtergrond 
te weten, wat de verbinding tussen de leerlingen weer versterkt. Henry vulde nog 
aan dat in deze casus de vraagstelling ook kan zijn: ‘why do we explore’, wat de 
betekenisvolle opdracht nog breder maakt, maar misschien ook wel meer diepgang 
geeft. Hoe gaaf zou het zijn als je bij deze vakken de klassenstructuur los durft te 
laten, leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden laat samenwerken, zodat er 
meer verbinding in onze school komt. 
Ook kan je met learning communities werken waarin een x aantal docenten op 
een bepaald moment van de dag voor een groep leerlingen verantwoordelijk zijn. 
Leerlingen kunnen dan een werkplek kiezen die goed bij hen past. Meer instructie, 
vooral zelfstandig werken aan een beschreven taak of juist in een eigen gekozen 
route of vooral zelf ontdekken hoe het werkt. Een flexibeler rooster is voor dit alles 
misschien wel nodig. Mijns inziens liggen hier voor onze school kansen om het 
onderwijs nog eigentijdser te maken.

De stem van de leerling is in het Canadese onderwijs ook sterk aanwezig. ‘If you 
treat them like an adult, they will act like an adult’ was een van de uitspraken die 
ik gehoord heb. Als je aan het nadenken bent over wat goed onderwijs is voor de 
leerlingen en hoe je een nieuw curriculum kunt invoeren, doe dit dan samen met 
hen. Zíj zijn onze doelgroep en zij kunnen ons het beste een spiegel voorhouden. 
Leerlingen die getraind zijn in de kwaliteitsbewaking van het onderwijs en tijdens 
lessen een signaal aan de docent kunnen geven als zij merken dat de les niet 
brengt wat zij ervan verwachten. Hoe kwetsbaar moet je je als docent dan durven 
opstellen, maar hoe sterk kan de dialoog tussen leerlingen en docenten dan zijn 
om de kwaliteit van het leerproces te bewaken en samen goed onderwijs kan 
verzorgen/maken?
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Bij het invoeren van het nieuwe curriculum focussen scholen zich per jaar op één 
competentie. Zij hebben ook niet alle antwoorden op hoe het moet, maar door een 
constante dialoog tussen docenten en leerlingen, leren zij wel wat wel en niet werkt.
Het doel van ‘toetsen’ is om het leren te faciliteren én het verder te brengen. Zo voor 
de hand liggend, maar zijn wij ons hier allemaal wel altijd even goed van bewust? 
Welke rol spelen cijfers en formatief evalueren hierin?

Een veel voorkomende discussie tijdens onze reis was ons examensysteem. In 
Canada is dit afgeschaft en hebben docenten dus volledige autonomie in het 
behalen van de einddoelen. Wel wordt er in het vierde jaar van de middelbare 
school (grade 12) een ‘numeracy and litaracy’ examen afgenomen. Dit heeft mij 
tot nadenken aangezet over wat wij doen bij ons op school. Tijdens het vrijuit 
denken speelde ik met de gedachten om in klas twee (bij de havo/vwo in klas 3) een 
‘bekwaamheidsproef’ af te nemen voor ‘numeracy and litaracy’ waarbij de leerling laat 
zien of hij/zij klaar is voor de bovenbouw. Tot deze toets wordt er volledig formatief 
gewerkt bij alle vakken en geven we het niveau van de leerling aan in vier niveaus, 
bijvoorbeeld: beginner, in ontwikkeling, gevorderde en expert.
De laatste quote die ik meegenomen heb uit deze reis is: ‘Show what you know’. Voor 
mij raakt dit de essentie van de rol van toetsing in het leerproces. Hoe de leerling laat 
zien wat hij weet kan op heel veel verschillende manieren. 
Hier ligt voor ons de uitdaging en door veel met elkaar samen te werken, te 
ontwerpen, uit te proberen en te delen kunnen wij – net als in British Columbia – ook 
mooi onderwijs voor onze leerlingen neerzetten.

Marko Meijer
CSG Jan Arentsz

Schriftelijke evaluatie op de 1e studiereis van april 2019
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