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Bijlage 1 bij Leidraad Onderwijs:  
Het Onderwijsmanifest 

Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de uitdagingen van de 21e eeuw. Succesvol 
meedoen in een wereld die snel verandert, vereist meer dan een diploma. We willen dat 
iedereen bij ons een stevige basis meekrijgt om een plaats in te nemen in de maatschappij. 
Bij ons ontdek je wie je bent, wat je talenten zijn, waar je voor staat en wat je kan. 
 
Naast het behalen van kerndoelen en eindtermen willen we dat leerlingen vaardigheden 
verwerven als creatief denken, samenwerken, mediageletterdheid, kritisch denken, commu-
niceren, problemen oplossen en sociale en culturele vaardigheden. We richten ons onderwijs 
zo in dat leerlingen deze vaardigheden ontwikkelen en toepassen. De inzet van digitale 
hulpmiddelen daarbij is van grote waarde. 
 
Kennis staat bij Stad & Esch niet op zichzelf. Leerstof wordt betekenisvol door deze te 
plaatsen in een maatschappelijke context en te verbinden met de belevingswereld van de 
leerling. Zo maken we leren persoonlijk.  
 
Leerlingen raken gemotiveerd als hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Wij dagen leerlin-
gen uit om, samen met de leraren, eigenaar te worden van het onderwijs en eigen keuzes te 
maken. Wat en hoe je leert, wordt niet alleen door de leraar bepaald. Leerlingen hebben de 
mogelijkheid daar mede zelf sturing aan te geven, begeleid en ondersteund door bevlogen 
medewerkers, die talent herkennen. 
 
We vinden projectmatig/thematisch werken een goede manier om ons onderwijs te organi-
seren. Door kennis-, kunst- en praktijkvakken met elkaar te verbinden, helpen we leerlingen 
op een actieve en creatieve wijze te werken aan een eindproduct of resultaat. Op Stad & 
Esch faciliteren we ervaringen die het leren echt en effectief maken. 
 
Met onze leeractiviteiten willen we niet alleen recht doen aan de groei en ontwikkeling van 
onze leerlingen maar ook aan die van onze medewerkers en van het onderwijs zelf. We 
scheppen een veilige omgeving voor ontplooiing en een inspirerende plek voor ontwikke-
ling, waar creativiteit en succes kunnen bloeien. Met als uitkomst: de ideale omgeving om 
leerlingen voor te bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. 
 
 
Bijbehorende definities 
Plaatjes zeggen meer dan duizend woorden. Maar woorden kunnen ook meer dan duizend 
beelden oproepen. Daarom hebben we met elkaar goed nagedacht over wat de begrippen 
in het kader van de identiteit en de onderwijsschets betekenen. Als we praten over bijvoor-
beeld ‘betekenisvol’ of ‘nieuwsgierigheid’ dan bedoelen we dat zoals beschreven in deze lijst 
met definities: 
 
• Betekenisvol 
 De leerstof plaatsen in een maatschappelijke context en verbinden aan de belevingswe-

reld van de leerling waardoor de leerling gemotiveerd en uitgedaagd wordt. 
 
• Eigenaarschap 
 Op Stad & Esch zijn leerlingen en medewerkers samen eigenaar van het onderwijs. 

Daarbij is sprake van verschillende verantwoordelijkheden en ruimte voor het maken 
van keuzes. 

 
• Kerndoelen en eindtermen 
 Kerndoelen en eindtermen zijn de wettelijke eisen waaraan ons onderwijs moet voldoen. 
 
• Ontwikkeling 
 Recht doen aan en inspelen op de leerbehoefte, de groei en het talent van iedere leer-

ling en medewerker. 
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• Nieuwsgierigheid 
Leerlingen en medewerkers prikkelen zodat ze vanuit eigen motivatie op onderzoek uit 
gaan, willen ontdekken en leren. Dit is een sleutel om effectief te leren en duurzame 
kennis en vaardigheden op te bouwen. 
 

• Variatie in sturing 
Binnen het gegeven kader krijgen leerlingen op Stad & Esch ruimte om invloed uit te oe-
fenen op het eigen leerproces. 
 

• Projectmatig/thematisch werken  
Projectmatig/thematisch werken is het organiseren van een samenhangend geheel van 
betekenisvolle activiteiten. Door kennis-, kunst- of praktijkvakken met elkaar te verbin-
den leren wij leerlingen op een actieve en creatieve wijze te werken aan een eindpro-
duct of resultaat. 
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Bijlage 2.a bij Leidraad Onderwijs: 
Het Hart van Ezinge 

Hoe ons idee over creativiteit kan gaan werken vanuit Hart van Ezinge 
Bij Stad & Esch werken wij - met iedereen die mee wil doen - aan een scholengemeenschap 
waar de passie vanaf spat. Aan een omgeving waar je overal groei, nieuwsgierigheid en be-
weging kunt voelen. Het is een buitenkans dat we ook letterlijk aan die nieuwe plek bouwen, 
nu Stad & Esch onderdak krijgt in het nieuwe Onderwijspark Ezinge. Midden in dat nieuwe 
onderwijspark klopt het hart van de school, het hart van leren en ontwikkelen, het Hart van 
Ezinge. Het Hart van Ezinge is de plaats waar alle creatieve vakken samenkomen: muziek, 
dans, theater, beeldende vakken en multimedia. Dat Hart is zo belangrijk omdat daar alle 
kracht die we nodig hebben om onze ambities te realiseren, uit voortkomt. 
 
Wij willen leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. 
Het zal een toekomst zijn waarin technologische, maatschappelijke en demografische ont-
wikkelingen zich in een zeer hoog tempo voltrekken. Dit betekent dat we een belangrijke 
opdracht te vervullen hebben in het bijbrengen van de vereiste kennis en de beheersing van 
moderne 21e eeuwse vaardigheden. Creativiteit is daarbij van grote betekenis. In een maat-
schappij die snel verandert, moet je je kansen immers wel kunnen zien. Dát is wat wij onze 
leerlingen willen leren. Dat kunnen we ze alleen leren door ze bewust naar kansen te laten 
zoeken. We vragen onze leerlingen om proactief te handelen: te anticiperen op de toe-
komst. Denken in kansen schept ruimte voor nieuwe, creatieve oplossingen en toepassingen. 
Dit kans-denken wordt natuurlijk gestimuleerd door de traditionele creatieve vakken op 
scholen. Maar het gaat om méér.  
 
Creativiteit: dé sleutel tot succes 
Creativiteitsexpert Ken Robinson gebruikt 
voor het begrip creativiteit een brede de-
finitie: 'Creativiteit is het proces van het 
hebben van originele ideeën die ook waar-
devol zijn'. Je kunt creatief zijn in alles 
waar intelligentie bij komt kijken. Dat kan 
op het gebied van muziek zijn, van dans, 
theater, wiskunde, wetenschap, zaken of 
relaties met anderen. Omdat menselijke in-
telligentie zo geweldig divers is, zijn men-
sen ook op zoveel bijzondere manieren 
creatief.  
 
Toegepaste verbeelding 
Creativiteit kunnen we zien als toegepaste verbeelding. Via verbeelding kunnen we het ver-
leden bezoeken, het heden overdenken en inspelen op de toekomst. Ons vermogen tot ver-
beelding stelt ons in staat door te creëren betekenis te geven aan verworven kennis en erva-
ringen. Uit onderzoek blijkt dat ons vermogen tot verbeelding in de loop van ons leven 
spectaculaire veranderingen ondergaat. Waar 98% van onze kleuters nog zeer creatief 
denkt, is dat percentage na de basisschool geslonken tot 35%. Na de middelbare school is 
nog slechts 10% in staat tot creatief denken en na hogere studies is dat tot een schamele 2% 
teruggebracht. Creativiteit wordt in het onderwijs onbedoeld in de kiem gesmoord, terwijl 
creativiteit juist dé sleutel tot succes is.  
 
Creativiteit leidt tot innovatie 
De minister van Onderwijs stelt in zijn visie op de creatieve industrie dat creativiteit een es-
sentieel element is van de moderne kenniseconomie. De waarde van creativiteit komt hierin 
nadrukkelijk aan de orde: creativiteit, innovatie en ondernemerschap zijn bepalend voor de 
toekomst van ons land. De Nederlandse creatieve industrie, bij uitstek een wereld van crea-
tiviteit, bezit goede mogelijkheden om aan deze toekomst bij te dragen. Het effect daarvan 
kan positief zijn voor onze economie, ons culturele klimaat en in bredere zin de Nederlandse 
samenleving. De kern is: creativiteit leidt tot innovatie.  
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‘A Whole New Mind’ 
Ook schrijver en visionair Daniel Pink onderschrijft het belang van creativiteit in het onder-
wijs. Pink is bekend van zijn boek A Whole New Mind. In dat boek beschrijft hij een ontwik-
keling in westerse informatie-samenlevingen die heeft geleid tot een verschuiving in de aan-
dacht voor ratio en logica, linkerhersenhelft denken, naar aandacht voor creativiteit en open 
innovatie, ofwel het domein van de rechter hersenhelft. Volgens Pink is rechterhersenhelft 
denken, d.w.z. creativiteit, nodig om tot innovatie te komen.  
 
Pink stelt dat onderwijs en bedrijfsleven veel te weinig ruimte bieden aan creativiteit: juist in 
een samenleving die in toenemende mate leunt op innovatie, is de ruimte voor creativiteit 
en creatieve expressie erg belangrijk, en met name in het onderwijs. Pink stelt daarom dat 
de ontwikkeling van rechterhersenhelft denken en creativiteit een centrale plek moeten krij-
gen binnen elke opleiding om leerlingen op te leiden voor het werken in onze kennisecono-
mie waarbinnen creativiteit en innovatie belangrijke speerpunten zijn. 
 

 
 
 
 
 

Ik ben de linker hersenhelft 
Ik ben een wetenschapper. 

 Een wiskundige. 
Ik hou van het vertrouwde. Ik categori-

seer. 
Ik ben nauwkeurig. 
Lineair. Analytisch. 

Strategisch. Ik ben praktisch. 
Realistisch. Ik bereken vergelijkingen 

en speel met getallen. 
Ik ben orde. 

Ik ben logica. 
Ik weet precies wie ik ben. 

 

 
 
Ik ben de rechter hersenhelft.  
Ik ben creativiteit.  
Een vrije geest. Ik ben passie.  
Verlangen. Sensualiteit.  
Ik ben het geluid van bulderend lachen.  
Ik ben smaak. Het gevoel van zand  
onder blote voeten. Ik ben beweging.  
Levendige kleuren. Ik ben de drang om te schil-
deren op een leeg doek. 
Ik ben grenzeloze verbeelding.  
Kunst. Poëzie. Ik word gewaar. 
Ik voel.  
Ik ben alles wat ik wilde zijn. 
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Het Hart van Ezinge is het bruisend creatief en cultureel centrum van de school, de bron van 
waaruit wij creativiteit gaan ontwikkelen en verbinden, zowel binnen als buiten de school. In 
een op kans-denken en creativiteit georiënteerde onderwijsorganisatie wordt het onderwijs 
gebaseerd op vakoverstijgende activiteiten. Deze activiteiten worden op basis van beteke-
nisvolle thema’s aangeboden, aansluitend bij de belevingswereld van de leerlingen. In deze 
vakoverstijgende activiteiten oefenen de leerlingen hun basisvaardigheden, en doen zij ken-
nis op in een contextrijke leeromgeving.  
 
Het theoretisch kader van Van Heusden 
Ook prof.dr. Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de Faculteit der Lette-
ren van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een theoretisch kader ontwikkeld, dat voor 
Stad & Esch zeer bruikbaar is voor een benadering die op kans-denken en creativiteit geori-
ënteerd is.  
 
Om kansrijk te kunnen zijn in een voortdurend veranderende maatschappij moeten leerlin-
gen bij alle vakken vier basisvaardigheden ontwikkelen of, liever, blijven ontwikkelen. Van 
Heusden spreekt van de vier vaardigheidslijnen: 1. waarnemen (voelen, luisteren en kijken), 2. 
verbeelden (muziek, dans, drama, beeldende kunst, film en video, literatuur) 3. conceptuali-
seren (taalgebruik) en 4 analyseren (onder andere: rekenen). Bij deze vier basisvaardighe-
den wordt gebruikgemaakt van verschillende media (dragers): 1. ons lichaam (gebaren, 
klanken, rituelen), 2. voorwerpen (een trommel, een kledingstuk, een gerecht), 3. taal (ge-
sproken en geschreven) en 4. grafische symbolen (tekeningen, plaatjes, schema’s, foto’s, vi-
deo). 

 
Langs deze met elkaar in verband staande vaardigheidslijnen en media kunnen leerlingen 
door het behandelen van thema’s een breed scala aan kennis en vaardigheden opdoen. 
Vanuit de thema’s worden programma’s ontwikkeld die leiden tot de kennis en vaardighe-
den volgens kerndoelen en eindtermen. Het verbeelden (2) en, daaraan voorafgaand, het 
waarnemen (1) zijn daarbij van groot belang. Zij blijven nu vaak nog onderbelicht in het on-
derwijs: het verbeelden en waarnemen maken nog geen integraal onderdeel uit van het on-
derwijs terwijl het juist nú, vanuit het perspectief van de 21e eeuw, zo belangrijk is om oude 
patronen los te kunnen laten en een nieuw beeld of perspectief hier tegenover te kunnen 
stellen.  
 
Concrete vertaling naar werkwijze 
Binnen het Hart van Ezinge kiezen we voor een thematische (vakoverstijgende) benadering 
waarin de in het model Van Heusden genoemde vaardigheden worden beoefend en kennis 
wordt opgedaan in een betekenisvolle context. Vanaf het begin worden naast de creatieve 
vakken dan ook andere vakken betrokken. De thema’s moeten betekenisvol zijn en komen 
tot stand in samenspraak met leraren en leerlingen. Passie, talent en nieuwsgierigheid vor-
men hierbij het vertrekpunt.  
 
De thema’s worden door leraren en leerlingen in een programma van 9 weken uitgewerkt. 
Daarbij wordt in teamverband van achter naar voren ontworpen, dat wil zeggen dat er eerst 
een thema wordt gekozen en dat er vervolgens afspraken worden gemaakt over het doel en 
het daaraan verbonden product. Daarna wordt hierop het programma ontwikkeld dat moet 
leiden tot de kennis en vaardigheden zoals beschreven in kerndoelen en eindtermen.  
 
Leraren en leerlingen worden bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het program-
ma op hun talenten ingezet. Bijvoorbeeld: een docent die zijn kracht met name heeft liggen 
in het op een inspirerende wijze overbrengen van kennis, kan op workshops of colleges 
worden ingezet. Leraren met goede coachende vaardigheden worden ingezet op begelei-
ding. Leerlingen met excellerende kwaliteiten kunnen o.a. worden ingezet op contentont-
wikkeling of het aanleren van vaardigheden (junior coach). Maar ook leraren of leerlingen 
die bijvoorbeeld als hobby filmen hebben of de kunst van het spreken verstaan, kunnen op 
basis hun talenten worden gevraagd workshops of colleges te verzorgen. Externe deskundi-
gen worden ingeschakeld en leerlingen/leraren gaan ook buiten de schoolmuren op zoek 
naar kennis/deskundigheid. 
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Het thematische programma resulteert altijd in een product dat geëtaleerd of opgevoerd 
wordt in het Hart van Ezinge. Binnen het Hart van Ezinge komen daarmee niet alleen de cre-
atieve, maar álle vakken samen. We benadrukken hiermee het grote belang van de ontwik-
keling van creativiteit én van gelijkwaardigheid van vakken aan elkaar.  
 
Voor de verbeeldingsvaardigheid (waaraan waarneming vooraf gaat) komt er een breed 
aanbod aan creatieve vakken die aansluiten op talenten en passie van leerlingen. Het curri-
culum is uitgebreid en zoekt naar kansen, niet naar beperkingen. Van het curriculum maken 
deel uit: dans, theater, multimedia, muziek, beeldend (film/fotografie), maar ook het kunnen 
presenteren (speech of voordracht). 
 
Leren in teams te werken, samen. En leren niet bang te zijn om te vertellen in het openbaar. 
Op highschools in het buitenland volgt iedere leerling het vak Speech. Leerlingen moeten le-
ren in het openbaar vertellen, moeten leren presenteren. Dit voegt iets wezenlijks toe aan 
het persoonlijk leiderschap: weten wat je plek, rol, sterktes etc. zijn en wat jij toevoegt aan 
de wereld. Weten waar je echte passie zit. 
 
Keuzeaanbod voor leerlingen. Kies binnen de creatieve vakken voor het vak of de vakken 
waar je iets mee hebt of wilt. De school moet meehelpen om te ontdekken wat de beste 
keuzes zijn. 
 
Groeperen op keuze, niet op opleiding. Dit betekent dat bij de creatieve vakken leerlingen 
gegroepeerd worden los van de opleiding. 
 
Andere vormen van toetsen bijvoorbeeld via portfolio of assessment worden zoveel moge-
lijk toegepast. 
 
In de bovenbouw wordt een breed eindexamenprogramma in de creatieve vakken aange-
boden. 
 
Gebruik maken van kennis van buiten ten aanzien van creativiteit en innovatie in het kader 
van onderwijs. Het Creative Learning Lab van de Waag Society is in dit kader bijvoorbeeld 
interessant. Het Creative Learning Lab onderzoekt en ontwikkelt innovatief onderwijs met 
creatieve technologie met als doel de creatieve talenten van kinderen en jongeren te stimu-
leren. 
 
Op basis van het advies van Adviesgroep Hart van Ezinge zal het MT in september 2013 een 
keuze maken uit de gepresenteerde scenario’s. 
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Bijlage 2.b bij Leidraad Onderwijs: 
Het Hart van Ezinge- de adviesgroep 

1. Vragen MT en antwoorden adviesgroep 
 
1. Hoeveel leseenheden per week moeten geprogrammeerd zijn om de doelen te kunnen 
realiseren? 
De verschillende mogelijkheden worden beschreven in de verschillende scenario’s. Tijdswinst 
voor extra leseenheden kunstvakken wordt gecreëerd  door leseenheden van 45 minuten. 
(blokuren 90 minuten) 
 
2. Welke vakken/onderdelen maken deel uit van het curriculum in de onderbouw?  
Beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, fotografie en nieuwe 
media), muziek, theater en dans. 
 
3. Op welke wijze kan het vak theater worden ingevoerd en waar? 
Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt het vak Theater regulier in de brugklas ingevoerd (1 lesuur 
per week). Dit wordt verder uitgebouwd in de jaren erna (Zie invoeringsschema bij de scena-
rio’s) .Vanaf het tweede leerjaar (schooljaar 2014 -2015) wordt het vak Theater als keuzevak 
aangeboden 
 
4. Hoe komt keuze door leerlingen voor (delen van) het curriculum tot stand? 
De leerlingen kiezen voor de kunstvakken na brede kennismaking met alle kunstvakken in 
leerjaar 1 . Door het brede aanbod kunnen leerlingen vanaf klas 2 een gefundeerde keuze 
met welke kunstvakken zij verder willen. In leerjaar 2 kiezen de leerlingen 3 kunstvakken, in 
leerjaar 3 kiezen zij er 2 en tot slot wordt in leerjaar 4(5,6) een kunstvak gekozen waarin de 
leerling examen (kunnen) doen. 
 
5. Waar kan meer heterogene groepering gerealiseerd worden en waar niet? 
Onderstaande samenstelling van de groepen heeft onze voorkeur; 
Klas 1, alle kunstvakken in de eigen klas. 
Klas 2 : Groepen samenstellen per leerjaar. Combinatiegroepen uit 2 naast elkaar liggende 
niveaus. 
Klas 3; Groepen samenstellen per leerjaar. Combinatiegroepen uit 2 naast elkaar liggende ni-
veaus 
Vanaf klas 4: Verticaal samengestelde groepen van 1 niveau (bv examengroep 4, 5 en 6 vwo) 
 
6. Hoe wordt de structuur in de bovenbouw vormgegeven? 
In de bovenbouw worden verticaal samengestelde groepen gemaakt per niveau. Naast de 
praktijk van de kunstvakken wordt het theoretische deel gezamenlijk aangeboden. 
 
7. Op welke wijze kan het Hart van Ezinge verbonden worden aan projecten en thematisch 
werken? 
Afhankelijk van het gekozen scenario wordt tijdens de kunstvaklessen gewerkt aan het ont-
dekken en ontwikkelen van basisvaardigheden maar ook aan de eigen kwaliteiten van de 
leerling.  Deze kwaliteiten worden vervolgens ingezet in het thematisch werken. Op deze 
manier versterken en verdiepen de kennis-en de kunstvakken elkaar. Door de vergroting van 
de creativiteit en de verbeeldingskracht bij leerlingen, zullen de kennisvakken en de kunst-
vakken elkaar positief beïnvloeden.   De lesstof komt tot leven. 
 
8. Hoe ontwerp je criteria als je op een andere manier gaat toetsen?  
Hier houdt ook de kerngroep onderwijs zich mee bezig. De kunstvakken willen graag gebruik 
maken van rubrics. Deze rubrics worden gebruikt ter ondersteuning van de instructie, voor 
het bijsturen en bij de beoordeling van het werk.  
Onderzocht zal worden of het wenselijk is dat leerlingen werken aan een (digitaal) kunst-
portfolio om hun ontwikkeling in kaart te brengen en om te reflecteren op hun eigen ontwik-
keling. 
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9. Zijn er verbindingen mogelijk  tussen het onze school en het PO, brede school, na-
schoolse activiteiten? 
⋅ Als naschoolse activiteit worden zogenaamde “talentklassen “ aan geboden (eventueel in 

samenwerking met Scala. Leerlingen betalen daar een bijdrage voor).  
⋅ We willen nader onderzoeken of het op termijn haalbaar is “open atelier-uren” te organi-

seren voor alle kunstvakken. Leerlingen kunnen in deze uren extra komen werken voor 
dit vak, extra uitleg vragen, verdiepende opdrachten doen, etc. Hierbij denken wij aan 
samenwerking met jonge kunstenaars, studenten van kunstvakopleidingen (oud leerlin-
gen?), etc. 

⋅ Waar mogelijk worden presentaties van thematisch werken of de kunstvakken open ge-
steld voor leerlingen van het PO. 

⋅ Samenwerking Kunst en Cultuur Drenthe – Bovenop de Toren (raamwerk doorgaande 
leerlijn cultuuronderwijs en praktijk en Praktijkplan. Hierbij wordt aansluiting gezocht met 
PO en de kunstvakopleidingen 

 
 
2. Scenario's  
 
“… Midden in het nieuwe onderwijspark Ezinge klopt het hart van de school, het hart van le-
ren en ontwikkelen, het Hart van Ezinge. Het Hart van Ezinge is de plaats waar alle creatieve 
vakken samen komen: muziek, dans, theater, beeldende vakken en multimedia. Dat hart is zo 
belangrijk omdat daar alle kracht die we nodig hebben om onze ambities te realiseren uit 
voortkomt…”  
(P. de Visser, Stad &  Esch & Hart van Ezinge, april 2013) 
 
De scenario’s 
Drie scenario’s uitgaande van de wens om Stad en Esch neer te zetten als een school met 
een “kunst-hart”, het Hart van Ezinge. De geschetste scenario’s gaan uit van de situatie in 
2016/2017  (In dit schooljaar kunnen alle kunstvakken voor het eerst als examenvak gekozen 
worden in elk profiel). 
 
“Talent ontdekken en ontwikkelen” 
Alle leerlingen maken kennis met alle kunstvakken:  
⋅ Beeldende vorming (bv): wordt een samenvoeging van: tekenen (te), handvaardigheid 

(hv), film/fotografie (ff)  en textiele werkvormen (tex) . 
⋅ Muziek (mu) 
⋅ Dans (da) 
⋅ Theater (th) 
⋅ CKV/ erfgoed 
⋅ Optie: De mogelijkheid om naast de kunstvakken open ateliers/talentklassen, extra uren 

aan te bieden zodat de leerlingen nog meer kans geboden wordt hun eigen talent te 
ontdekken , te ontwikkelen of te verdiepen. 

 
“Keuzevrijheid bieden” 
⋅ Klas 1  alle kunstvakken aanbieden (zie boven) 
⋅ Klas 2: leerlingen mogen naar keuze 1 vak laten vallen, volgen dus nog 3 kunstvakken. 
⋅ Klas 3: leerlingen laten nogmaals naar keuze 1 vak vallen, volgen nu dus nog 2 kunstvak-

ken. 
⋅ Klas 4: alle Leerlingen volgen nu nog 1 kunstvak  
⋅ ALLE kunstvakken worden aangeboden als examenvak! 
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Scenario 1: Basis 
N.B: Dit is de minimale vorm.  
In de kunstvaklessen worden de basisvaardigheden en basistechnieken aangeleerd per vak. 
In het thematisch werken worden deze basisvaardigheden ingezet en met elkaar gecombi-
neerd. In het thematisch werken moet het aandeel creatieve vakken goed zijn ingebed. 
 
Klas 1:  
⋅ 10 uur thematisch werken (waarbinnen kunst- en kennisvakken samenwerken) 
⋅ Daarnaast 4 x 1 lesuur modulair aanbod van de kunstvakken. BV / mu (half jaar een blok-

uur) 
⋅ TH /Da ( hele jaar 1 uur).  
 
Klas 2:  
⋅ 10 uur thematisch werken (waarbinnen kunst- en kennisvakken samenwerken) 
⋅ Daarnaast 3 x 1 lesuur modulair aanbod van de kunstvakken. (leerlingen laten 1 kunstvak 

vallen) BV / mu (half jaar een blokuur) 
⋅ TH /Da ( hele jaar 1 uur).  
 
Klas 3: 
⋅ Thematisch werken (waarbinnen kunst- en kennisvakken samenwerken) 
⋅ 2 x 1 lesuur modulair aanbod van de kunstvakken. (leerlingen laten weer 1 kunstvak val-

len. Leerlingen volgen nog 2 kunstvakken). 
⋅ BV / mu (half jaar een blokuur)  
⋅ TH /Da ( hele jaar 1 uur).  
⋅ 1 lesuur in de week CKV VMBO 
⋅ Aan het eind van het jaar kunnen leerlingen hun kunst-examenvak kiezen. 
 
Klas 4 
⋅ Thematisch werken/projecten (waarbinnen kunst- en kennisvakken samenwerken) 
⋅ VMBO: 4 lesuren aanbod van het gekozen examenvak; theorie en praktijk. 
⋅ Havo Vwo: 2 lesuren  aanbod van het gekozen examenvak . 
⋅ Havo en VWO Leerlingen volgen 1 lesuur in de week het vak Kunst (algemeen) 
⋅ CKV:2 lesuur in de week in Havo en 3 lesuren in de week Vwo 
 
Klas 5 
⋅ Thematisch werken/projecten (waarbinnen kunst- en kennisvakken samenwerken) 
⋅ 2 lesuren aanbod van het gekozen examenvak  
⋅ Havo en VWO Leerlingen volgen 1 lesuur in de week het vak Kunst (algemeen) 
⋅ CKV VWO: Geen lesuren meer maar zelfstandig afronden van het vak (SLU) 
 
Klas 6 
⋅ Thematisch werken/projecten (waarbinnen kunst- en kennisvakken samenwerken) 
⋅ 2 lesuren aanbod van het gekozen examenvak  
⋅ 1 lesuur in de week het vak Kunst (algemeen) 
 
 
Scenario 2: Ruimte voor talent 
Door meer uren kunstvaklessen aan te bieden, ontstaat er naast de basisvaardigheden, zoals  
genoemd in scenario 1,  meer ruimte voor talent . De leerling krijgt meer gereedschap om 
zijn eigen talent te ontdekken en ontwikkelen. De door de leerling ontdekte en ontwikkelde 
talenten en kwaliteiten worden ingezet in het thematisch werken. In de projecten moet het 
aandeel creatieve vakken goed zijn ingebed. 
 
Veranderingen t.o.v. scenario 1: 
Klas 1  
⋅ 6 Kunstvaklessen in plaats van 4 : bv 2 uur, th 2 uur, mu 1 uur, da 1 uur.  
Klas 2 
⋅ 6 Kunstvaklessen: alle gekozen vakken 2 lesuren, in plaats van 3 x 1 lesuur 
Klas 3 
⋅ 4 Kunstvaklessen: alle gekozen vakken 2 lesuren in plaats van 1 lesuur. 
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Scenario 3: Ruimte voor eigenheid 
Door meer uren kunstvaklessen aan te bieden in de brugklas krijgt de leerling een stevigere 
basis waarop kan worden voortgebouwd in de jaren er na. De leerling krijgt daardoor de 
ruimte om, naast het aanleren van de basisvaardigheden (scenario 1), het  ontdekken van de 
talenten (scenario 2)  zijn eigenheid te ontdekken en vorm te geven. Hij/zij maakt werk met 
een duidelijk eigen stempel. Het persoonlijk maken krijgt vorm. 
 
Veranderingen t.o.v. scenario 2: 
 
Klas 1  
⋅ 8 Kunstvaklessen in plaats van 6: bv 2 uur, th 2 uur, mu 2 uur, da 2 uur 
 
 
Overzicht invoering van het vak bv en van de examenvakken Kunst: 
 
Schooljr. Status van de vakken: 
2013/2014 Klas 1 :te/hv (nog geen bv), th en mu. 

Klas 2 : te/hv (nog geen bv) en mu. 
Klas 3: te. 
De 3e klassen kunnen te kiezen als examenvak! 

2014/2015 Klas 1: bv (wordt hier voor het eerst geïntegreerd aangeboden), th, mu en da 
(wordt hier ook voor het eerst aangeboden). 
Klas 2: te/hv (nog geen bv), th en mu. 
Klas 3: te en mu. Deze kunnen beiden worden gekozen als examenvak. 

2015/2016 Klas 1: bv, th, mu en da. 
Klas 2: bv, th, mu en da. 
Klas 3: te, th en mu. Alle 3 deze vakken kunnen worden gekozen als examen-
vak. 
Klas 4: te, mu (NB: de vmbo lln doen dit jaar voor het eerst examen in deze 
vakken). 

2016/2017 Klas 1: bv, th, mu en da. 
Klas 2: bv, th, mu en da. 
Klas 3: bv, th, mu en da. Alle 4 deze vakken kunnen worden gekozen als exa-
menvak. 
Klas 4: te, mu en th. (NB: voor het vmbo dit jaar het 1e th examen) 
Klas 5: te en mu. (1e havo examens voor deze vakken) 

2017/2018 Klas 1: bv, th, mu en da. 
Klas 2: bv, th, mu en da. 
Klas 3: bv, th, mu en da.  
Klas 4: te, th, mu en da (!). (NB: voor het vmbo dit jaar het 1e da examen) 
Klas 5: te , mu en th. (NB: voor Havo dit jaar het 1e th examen) 
Klas 6: te en mu (NB: Voor vwo 1e keer examens voor deze vakken.). 

2018/2019 Alle vier de kunstvakken worden aangeboden in het rooster voor alle klassen 
en kunnen worden gekozen als examenvak. 
Vmbo: Eindexamens voor bv, th, mu  en da  
Havo: Eindexamen bv, th en mu  en de 1e keer examen da 
Vwo:  1e keer eindexamen bv, th en mu voor Vwo 

2019/2020 Alle vier de kunstvakken worden aangeboden in het rooster voor alle klassen 
en kunnen worden gekozen als examenvak. 
Eindexamens voor alle kunstvakken op alle niveaus. 
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3. Invoerschema kunstvakken 
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Bijlage 3 bij Leidraad Onderwijs:  
Onderwijsbouwstenen 

Bouwsteen 1: Type onderwijsactiviteit 

In ons onderwijs onderscheiden we 3 typen onderwijsactiviteiten: 
 
1. thematisch werken   
2. mentormomenten  
3. lessen 

 
 

1.  Thematisch werken 
 
In de onderbouw werken we vanuit vakoverstijgend ontwerpen. Het ontwerpproces start 
vanuit een thema, waarbij de koppeling wordt gemaakt naar kerndoelen en eindtermen. In 
het eindmodel wordt in de onderbouw in zowel leerjaar 1 als leerjaar 2 gedurende 10 lesuren 
per week thematisch gewerkt. Met ingang van schooljaar 2013-2014 is er in leerjaar 1 een 
band van 2 x 2 lesuren thematisch werken. Deze band is op twee vaste momenten in de 
week. Deze momenten kunnen per locatie verschillen. Het thematisch werken wordt als 
volgt gefaseerd ingevoerd: 
 
⋅ in schooljaar 2013-2014: 2 x 2 lesuren in het 1e leerjaar 
⋅ in schooljaar 2014-2015: 2 x 2 lesuren in het 1e en 2e leerjaar 
⋅ in schooljaar 2015-2016: 3 x 2 lesuren in het 1e en 2e leerjaar  
⋅ in schooljaar 2016-2017: 4 x 2 lesuren in het 1e en 2e leerjaar 
⋅ in schooljaar 2017-2018: 5 x 2 uur lesuren in het 1e en 2e leerjaar 
 
Tijdens deze invoeringsperiode kunnen succesvolle Manifestprojecten die buiten de band 
vallen, in met name de leerjaren 3 t/m 6 worden verbreed en/of verdiept. 
 
Een schooljaar bestaat uit 4 perioden van 9 weken thematisch werken, waarbij de laatste 
(de 9e) week van een periode een schoolbrede presentatie- en afrondingsweek is. Bij alle ini-
tiatieven vanuit thematisch en projectmatig werken wordt hiermee bij de programmering 
rekening gehouden. 
 
Het uitgangspunt wordt dat ook in de bovenbouw thematisch gewerkt wordt.Het ontwerp-
proces start vanuit (de samenhang tussen) de vakken. De eindtermen zijn richtinggevend 
voor de thema’s. Bij het ontwerpen binnen de vakken van de bovenbouw zullen naar ver-
wachting de ontwerpprincipes projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs meer lei-
dend zijn. 
 
 
2.  Mentormomenten 
 
Op de dagen van de band thematisch werken zijn er mentormomenten aan het begin van de 
dag (15 minuten) en aan het einde van de dag (30 minuten). In het schooljaar 2017-2018 dus 
op alle 5 de dagen van de week in leerjaar 1 en 2. In het schooljaar 2013-2014 wordt er in 
leerjaar 1 op de 2 dagen met een band thematisch werken een mentormoment aan het begin 
van de dag (15 minuten) en aan het einde van de dag (30 minuten) gepland. 
 
Tijdens het mentormoment aan het begin van de dag (8.45 uur tot 9.00 uur) bespreekt de 
mentor de volgende zaken met de klas: 
 
a. Wat heb je vandaag allemaal te doen? 
b. Wat moet er vandaag af zijn? Heeft iedereen het af? 
c. Wat gaat er in de themalessen gebeuren? 
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Tijdens het mentormoment aan het einde van de dag (30 minuten) bespreekt de mentor het 
volgende met de klas: 
 
a. Wat moet je doen voor morgen? Iedereen alles duidelijk? 
b. Hoe is het gegaan vandaag? 
c. Thematische groepsgesprekken: bijv. pesten, gedrag in de klas, enz. 
d. Individuele gesprekken met leerlingen over cijfers, gedrag, thuissituatie, enz. 
 
Waar dat mogelijk is, wordt bij thematisch werken in de onderbouw gewerkt met een duo-
mentoraat per klas. Op die manier is het eenvoudiger om op alle dagen de mentormomen-
ten aan het begin en het einde van de dag te kunnen plannen.   
 
In het komende schooljaar zal een goede evaluatie duidelijk moeten maken in hoeverre de 
thema’s in de banduren goed uitgevoerd kunnen worden rondom de opzet van de zoge-
naamde,mentormomenten die in een reguliere setting worden ingevoerd. 
 
 
3.  Lessen 
 
Hoe ziet een goede les Stad & Esch 2.0 eruit? 
 
⋅ Een goede les voldoet aan de uitgangspunten van het Onderwijsmanifest (betekenisvol, 

contextrijk, nieuwsgierig, enz.) 
⋅ Een goede les voldoet aan het verrijkte/herijkte lesobservatieformulier dat de SLOA-

groep heeft ontwikkeld en aan de voorbeelden De Goede Les van het Beroepencollege 
en Diever. De opdracht wordt te komen tot één format voor De Goede Les op Stad & 
Esch. 

⋅ Binnen een goede les worden de mogelijkheden van RTTI gebruikt. 
 
Bij de totstandkoming van het toezichtarrangement van de onderwijsinspectie zal naast de 
opbrengsten ook het onderwijsproces bepalend zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het waarderingskader (zie bijlage 17) van de onderwijsinspectie bestaat uit 3 domeinen, 19 
kwaliteitsaspecten en 70 indicatoren. Binnen de kwaliteitsaspecten bestaat een gelaagde 
structuur. Het is opgebouwd uit een kernkader, een aanvullend kader en een verdiepend ka-
der. 
  
Domein opbrengsten 
⋅ Leeropbrengsten 
⋅ Sociale opbrengsten 
 
Domein onderwijsproces 
⋅ Aanbod 
⋅ Onderwijstijd 
⋅ Schoolklimaat 
⋅ Didactisch handelen 
⋅ Ondersteuning en begeleiding 
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Domein condities 
⋅ Kwaliteitszorg 
⋅ Professionele ruimte/leraarschap 
⋅ Bestuurlijke kwaliteitszorg 
⋅ Financiële continuïteit 
⋅ Financiële doelmatigheid 
⋅ Financieel beheer 
 
Bij het opstellen van het format de goede les op Stad & Esch moet nadrukkelijk rekening 
worden gehouden met de eisen van de inspectie op de indicator primair proces. Deze be-
staat uit de volgende 2 kwaliteitsaspecten: 
 
Kwaliteitsaspect 7: Het (vak)didactisch handelen van leraren stelt leerlingen in staat tot leren 
en ontwikkeling.  
 
7.1. De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.  
7.2. De leerlingen krijgen een begrijpelijke uitleg.  
7.3  De leerlingen zijn actief betrokken.  
7.4. De leraar hanteert adequate vakdidactische principes.  
7.5. De leraar stimuleert de leerlingen tot het leveren van hoge prestaties.  
7.6. De leraar stimuleert leerlingen tot denk- en leerstrategieën.  
 
Kwaliteitsaspect 8: De leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen 
leerlingen.  
 
8.1. De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de analyse van de presta-
 ties van de leerlingen.  
8.2. De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.  
8.3. De leraar stemt de instructie af op verschillen tussen leerlingen.  
8.4. De leraar stemt de verwerking af op verschillen tussen leerlingen. 
 
De onderwijsinspectie zal begin van het schooljaar aan alle leraren en leidinggevenden een 
presentatie geven over dit nieuwe waarderingskader. 
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Bijlage 4 bij Leidraad Onderwijs:  
Onderwijsbouwstenen 

Bouwsteen 2: De omgeving 

Hierbij maken we onderscheid tussen de fysieke leeromgeving en de pedagogische omge-
ving.  
 
1. fysieke leeromgeving 
2. pedagogische omgeving 
 
 
1.  Fysieke leeromgeving 
 
In Meppel staat het Onderwijspark voor hoge onderwijskwaliteit en ook voor een plezierige, 
rijke en uitdagende leer-,leef- en werkomgeving. Dit krijgt betekenis  door onderwijs aan te 
bieden in een parkachtige omgeving met veel uistraling en in gebouwen die inspireren. Aan 
de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit is dan ook veel aandacht geschonken. 
Hoogwaardige, aantrekkelijke, duurzame en innovatieve voorzieningen waaronder sport en 
ICT moeten een grote diversiteit aan activiteiten geënt op leren, leven, ontspannen en wer-
ken faciliteren. Aan duurzaamheid zijn uitdagende eisen gesteld door bijvoorbeeld het ge-
bruik van warmte-koude opslag en ledverlichting.  
 
In het Onderwijspark is een balans gevonden tussen eigenheid van de onderwijsinstelling en 
het gemeenschappelijk Onderwijspark zodat enerzijds een veilige en herkenbare omgeving 
ontstaat op menselijke maat en anderzijds ontmoetingen kunnen plaatsvinden tussen leer-
lingen, medewerkers en de buurt. 
 
Onze school is voorzien van leerpleinen, vakgebieden, leer-/werkplekken, lokalen en prak-
tijkruimten. Het Hart van Ezinge  symboliseert het belang van creativiteit voor onze school. 
Hierin zijn ondergebracht het theater, de muziekruimten, en het media en designlaboratori-
um dat is bedoeld als broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen.  
 
Ook in Diever wordt gewerkt aan de fysieke leeromgeving. In Diever komt weliswaar geen 
nieuwbouw, maar met verbouw/vernieuwingen komt ook hier een school waarop geleerd, 
geleefd, gewerkt en ontspannen kan worden. En waar ontmoetingen kunnen plaatsvinden. 
Met onder andere medewerkers, leerlingen, ouders en lokale politici is nagedacht over de 
vernieuwingen in Diever. Er ligt nu een plan voor de aanpak van het schoolplein: het visite-
kaartje van de school en het domein van de leerlingen, voor, tijdens en na schooltijd. De eer-
ste stap in vernieuwbouw in Diever is hiermee gezet. 
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2.  Pedagogische omgeving, onze visie op leren 
 

 
 

Leren in vijf dimensies (moderne didactiek voor het onderwijs) 
 
 
Leren is een complex proces, dat we nog lang niet helemaal begrijpen. Hoewel we nog niet 
helemaal begrijpen hoe leren in zijn werk gaat, is onze kennis van leerprocessen de laatste 
decennia wel enorm toegenomen. Op basis van leerpsychologisch en onderwijskundig on-
derzoek op breed terrein zijn inmiddels inzichten gegroeid die voldoende aanleiding geven 
om ons hedendaagse onderwijspraktijk eens kritisch tegen het licht te houden.  
 
De Amerikaanse onderzoeker Robert J. Marzano ontwierp een praktisch model, Dimensions 
of learning, waarin hij nieuwe inzichten uit de leertheorie vertaalde naar praktische instru-
menten waarmee docent, docent in opleiding en leerling aan de slag kunnen. Het model on-
derscheidt vijf dimensies, die samen complexe leerprocessen beschrijven: motivatie, het 
verwerven en integreren van nieuwe kennis, het verdiepen en verbreden van kennis, de toe-
passing van kennis in betekenisvolle situaties en reflectie. In dimensies van leren worden de-
ze vijf verschillende, onderling afhankelijke manieren van denken en leren onderscheiden. 
Deze dimensies zijn tezamen een metafoor van wat er in de hersenen  gebeurt als mensen 
aan het leren zijn. Het zijn zeker geen vijf onafhankelijke soorten van denken. Daarvoor is le-
ren veel te complex: er gebeurt van alles tegelijk in de hersenen. Als Stad & Esch onder-
schrijven wij de volgende visie en uitgangspunten van Marzano en Wietske Miedema op le-
ren: 
 
Waarom 
Als je als docent werkt met Leren in vijf dimensies, dan ondersteun je het zelfstandig leren 
en ook het leren leren van de leerlingen. Dat doe je door twee manieren: door docent ge-
stuurd onderwijs en door leerling gestuurd onderwijs. Daarbij gebruik je een geweldige di-
versiteit aan doceerstrategieën en bied je leerling evenzoveel leeractiviteiten en leerervarin-
gen. De kracht van leren in vijf dimensies ligt in het brede onderwijsconcept dat er achter 
zit: het gaat niet alleen om de leerstof, maar ook en vooral om creëren van houding, betrok-
kenheid en denkgewoontes waardoor leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende 
en lerende leerlingen.  
 
Wat 
Leren in vijf dimensies is de praktische uitwerking van het paradigma van de actieve en zelf-
standige leerling. Het berust op de volgende uitgangspunten: 
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⋅ Onderwijs moet onze allerbeste kennis over leren weerspiegelen; 
⋅ het leren bestaat uit onderling afhankelijke, samenhangende manieren van denken: de 

vijf dimensies; 
⋅ op basis van de moderne leerpsychologie ziet het er naar uit dat het leren het meest 

wordt gestimuleerd als het ingebed is in (liefst interdisciplinaire) inhoudelijke thema’s; 
⋅ het onderwijs dient expliciet aandacht te besteden aan leren leren; 
⋅ de leer- en denkactiviteiten van leerlingen staan centraal. Het is gebaseerd op het den-

ken-en-doen-paradigma: leerlingen denken over en handelen met kennis en het is juist 
dit actief bezig zijn dat ervoor zorgt dat leerinhouden in het kennissysteem van de leer-
lingen worden opgenomen; 

⋅ het onderwijs omvat altijd docent gestuurde én leerling gestuurde taken; 
⋅ beoordeling zou meer gericht moeten zijn op assessment: wat doen leerlingen met ken-

nis i.p.v. toetsen van onthouden van informatie. 
 
Waartoe 
Ons onderwijs kenmerkt zich doordat; de leer- en denkactiviteiten van leerlingen staan cen-
traal. Het is gebaseerd op het denken-en-doen-paradigma: leerlingen denken over en han-
delen met kennis en het is juist dit actief bezig zijn dat ervoor zorgt dat leerinhouden in het 
kennissysteem van de leerlingen worden opgenomen. 
 
Zelfstandig leren 
⋅ vooral de leerling actief 
⋅ de leer- en denkactiviteiten centraal 
⋅ de leerling producent van kennis 
⋅ onderwijzen van vaardigheden én inhoud 
⋅ begeleidend onderwijs 
⋅ samenwerkend leren 
⋅ leerling reguleert eigen leergedrag 
⋅ leerling kiest 
⋅ leerling reflecteert 
⋅ etc. 
 
Het zelfstandig leren (onze stip op de horizon) kenmerkt zich door de volgende objectief 
waarneembare gedragingen: de leerlingen plannen zelf de leeractiviteiten, zetten leervaar-
digheden in, vragen begeleiding van de docent en reflecteren op eigen handelen. Zij onder-
zoeken, ontwerpen, presenteren en reflecteren. Daarbij houden zij zin in leren, zorgen zij 
voor feedback en zijn ze kritisch op eigen aanpak. 
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Bijlage 5 bij Leidraad Onderwijs:  
Onderwijsbouwstenen 

Bouwsteen 3: Begeleiding bij verschillende typen onderwijsactiviteiten 

De leraar heeft in de begeleiding meerdere rollen te vervullen: is expert, coach, procesbe-
waker, geeft feedback/reflectie, is instructeur, pedagoog (roldifferentiatie). De leerkracht-
rollen zijn door de kerngroep Onderwijs uitgewerkt via Rubrics. Ter ondersteuning van het 
thematisch werken onderscheiden we: 
 
 
1.  De themaleraar 
 
Als themaleraar coördineer het thema op je locatie: je organiseert het overleg, je zorgt er-
voor  dat afspraken worden nagekomen en je overlegt met jouw leidinggevende over de 
voortgang van het thema. 
 
 
2. De thema-ontwikkelaar 
 
Als thema-ontwikkelaar pas je de thema’s van leerjaar 1 aan en ontwikkel je nieuwe thema’s 
voor het leerjaar 2. Je maakt daarbij gebruik van de kaders die zijn opgesteld door de Kern-
groep Onderwijs, betreffende het ontwikkelproces en de kwaliteit. Het uitgangspunt is dat 
de thema’s voor tenminste 50% bestaan uit thema’s die binnen andere scholen zijn ontwik-
keld en zich bewezen hebben. 
 
Een kanttekening bij de manifest-thema's op de leerpleinen: in het komende schooljaar zal 
een goede evaluatie duidelijk moeten maken in hoeverre de thema’s in de banduren goed 
uitgevoerd kunnen worden rondom de opzet van de zogenaamde mentormomenten die in 
een reguliere setting worden ingevoerd. 
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Bijlage 6 bij Leidraad Onderwijs:  
Onderwijsbouwstenen 

Bouwsteen 4: Leren in beeld 

We onderscheiden 'beoordelen om van te leren' (ontwikkelingsgericht, tijdens het leerpro-
ces) en 'beoordelen om te beslissen' (kwalificeren, cijfer geven, overgang vaststellen). Leer-
lingen kunnen trots zijn op hun resultaten (product, persoonlijke ontwikkeling) en tonen dit. 
De ontwikkeling van (complexe) vaardigheden wordt via een leerlijn in beeld gebracht en 
gevolgd. De beoordeling van het leren vindt plaats voor zowel het proces als het product. 
Dit geldt zowel voor de beoordeling van groepsopdrachten als voor individuele beoorde-
ling. Bij groepsopdrachten is ook de individuele aanspreekbaarheid van de leerling belang-
rijk.  

De onderwijsactiviteiten worden getoetst op: 
 
⋅ op inhoud: de kerndoelen en eindtermen  
⋅ op vaardigheden: beschreven in ons Onderwijsmanifest (de zeven 21st century skills, de 
 vier culturele basisvaardigheden van Van Heusden) 
⋅ op Onderwijsmanifest: betekenisvol, nieuwsgierig, omgaan met verschillen 
 
 
1.  Beoordelen van vaardigheden 
 
Bij het beoordelen van vaardigheden gelden de volgende uitgangspunten: 
 
⋅ Leerlingen worden tijdens thematisch werken in staat gesteld de beschreven vaardig-

heden te (door)ontwikkelen.  
⋅ De rubrics zijn in concept ontwikkeld, wat betekent dat na eerste gebruik bijstelling kan 

plaatsvinden.  
⋅ Er zijn rubrics op verschillende niveaus ontwikkeld, zodat ze bruikbaar zijn voor de ge-

hele brede doelgroep van Stad & Esch. 
⋅ Mogelijk dat voor de leerlingen van de Praktijkschool afgeleide rubrics worden ontwik-

keld, waarin nader wordt gekeken naar toon, beschreven gedrag en visualisatie. 
⋅ Docenten dienen geïnstrueerd te worden over het gebruik van rubrics vóór zij deze 

gaan hanteren. 
⋅ De discussie over de betekenis en invulling van de vaardigheid Creativiteit moet (lande-

lijk) blijven worden gevolgd en gevoerd. 
⋅ De rubrics voor de vaardigheid Communiceren worden op de verschillende locaties al 

gebruikt en zijn daarom opgenomen in dit overzicht. Deze rubrics werken met een nor-
mering in punten/cijfers en wijken daardoor af van de rubrics voor overige vaardighe-
den.  

 
⋅ Balans in eindpresentatie ter beoordeling 
⋅ Meerwaarde samenwerking, ontwikkelingsgericht, eindproduct belangrijk maar proces 

belangrijker  
⋅ 1st draft, second draft third draft 
 
 
2.  Ontwikkelingsgericht volgen van vaardigheden 
 
⋅ creatief denken 
⋅ samenwerken 
⋅ mediageletterdheid (mediawijsheid)   
⋅ sociale en culturele vaardigheden (communicatie) 
  



 

Leidraad Onderwijs, bijlagen   pagina 20 van 44 
oktober 2013 

Het zien van kansen is van essentieel belang in een maatschappij die snel verandert. De eni-
ge manier om de leerlingen hierop voor te bereiden is ze door ze bewust kansen te laten 
onderzoeken. Het ontwikkelen van 21st century skills/vaardigheden draagt hier aan bij. Kans 
denken schept ruimte voor nieuwe oplossingen en toepassingen. Het ontwikkelingsgericht 
volgen van vaardigheden wordt onder punt 6 verder uitgewerkt. 
 
 
3. Ontwikkelingsgericht beoordelen 
 
Bij het beoordelen van de vaardigheden gaat het er niet om leerlingen cijfers te geven en 
daarmee de ontwikkeling van deze vaardigheden ‘af te rekenen’(hoe sta ik t.o.v. de norm). 
De insteek is juist om bij leerlingen hun denken en aanpak te stimuleren en ontwikkelen en 
deze ontwikkeling te volgen. Wij noemen dat ontwikkelingsgericht beoordelen: hoe sta ik 
ten opzichte van mezelf sinds het vorige meetmoment. Bij de beoordeling speelt dus de in-
dividuele vooruitgang een belangrijke rol; er worden individuele maatstaven aangelegd. 
 
Het evalueren, beoordelen van datgeen kinderen doen is een vorm van reflecteren. Reflectie 
houdt in dat er in gezamenlijkheid op een kritische manier gekeken wordt wat er ontstaan is 
en hoe het ontstaan is. Daarbij krijgt de leerling de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen 
en zich te verbeteren (te leren). Fouten maken mag: first, second en third draft.  
 
Door het ontwikkelingsgericht benaderen van leerlingen willen we ze laten ervaren: ‘Wij ne-
men jou als vertrekpunt en vanuit daar helpen we je een aantal vaardigheden ontwikkelen.  
Deze vaardigheden moet je ervaren, beleven, voelen. Daarbij willen we dat er sprake is van 
transfer: ervaringen en het geleerde kunnen toepassen in een andere context. 
 
 
4.  Werken met rubrics 
 
Om de ontwikkeling van vaardigheden in beeld te brengen zijn rubrics ontwikkeld. Rubrics 
zijn een middel om in gesprek te komen met leerlingen over bepaalde vaardigheden. Dat 
veronderstelt ook bepaalde vaardigheden van de docent: communicatieve vaardigheden, 
het kunnen geven van feedback. In onderstaand schema maken we onderscheid tussen be-
oordelen gericht op ontwikkeling en beoordelen om een besluit te nemen, iets af te sluiten. 
Dit afsluitend beoordelen gaat vaak gepaard met een cijfer en heeft derhalve iets kwalifice-
rend: je bent klaar voor overgang naar een volgende fase, je hebt het vak op een bepaald 
(eind)niveau afgesloten. Meestal leidt deze vorm van beoordelen tot een cijfer op het rap-
port. We zijn niet uitputtend in vormen van beoordeling, maar geven enkele mogelijkheden 
aan. 
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5.  Beoordelingsinstrumenten 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Vaardigheden - uitgewerkt 
 
6.a. Creatief denken  
Creativiteit is het proces van het hebben van originele ideeën die ook waardevol zijn. Je 
kunt creatief zijn in alles waar intelligentie bij komt kijken. Dat kan muziek zijn, dans, theater, 
wiskunde, taalwetenschap, zaken of relaties met anderen. Omdat intelligentie van mensen 
zo geweldig divers is, zijn mensen creatief op zoveel bijzondere manieren. 
 
Toegepaste verbeelding 
Deze visie zorgt ervoor dat de hiërarchie van vakken wordt doorbroken. Creativiteit kunnen 
we zien als toegepaste verbeelding. Via de verbeelding kunnen we het verleden bezoeken, 
het heden overdenken en inspelen op de toekomst. Ons vermogen tot verbeelding stelt ons 
in staat door te creëren betekenis te geven aan de verworven kennis en ervaringen. 
 
Divergent denken 
Creativiteit wordt ook wel gezien als divergent denken: activiteiten waarbij er naast gesloten 
aspecten ook nog een eigen inbreng verwacht wordt. Of het vermogen meerdere ideeën te 
ontwikkelen vanuit verschillende gezichtspunten zonder je te laten beperken door 
vooropgezette ideeën. Daarnaast is een combinatie van discipline, reflectie en vasthou-
dendheid nodig om die ideeën ook echt tot het einde te ontwikkelen (= convergentie).  
 
Leerlingen worden intrinsiek gemotiveerd  door hun eigen inbreng bij open opdrachten. In-
trinsieke motivatie is de motor van het creatieve proces. De motor die het wiel van leren in 
gang zet: Creativiteit koppelt nieuwe en bestaande informatie en ervaringen aan elkaar, 
waardoor nieuwe kennis en inzichten ontstaan. Kennis die weer input is voor het creatieve 
leerproces. De leerling en de docent/coach bepalen samen wat er ervaren/geleerd moet 

van te leren 
(ontwikkelingsgericht) 

'waar sta ik ten opzichte van me-
zelf?' 

te beslissen 
(afsluitend) 

'waar sta ik ten opzichte van de 
norm?' 

Beoordeling door docenten 
‐ quiz/ test (kennis) 
‐ reflectie met rubrics (vaardigheden) 
‐ bespreken logboek (proces) 
‐ feedback op tussenproducten (product 

en proces) 
‐ portfoliobeoordeling (proces) 
 
Self-assessment en zelfreflectie 
‐ quiz/test (kennis)  
‐ reflectie met rubrics (vaardigheden) 
 
Peer-assessment (evaluatie door en met me-
deleerlingen)  
‐ evaluatie, feedback (product en proces) 

Beoordeling door docenten 
‐ quiz, test, toets (kennis) 
‐ presentatie, demonstratie (product) 
‐ portfolio beoordeling (product) 
‐ reflectie met rubrics (vaardigheden) 
 
Expert/panelbeoordeling 
‐ presentatie, tentoonstelling (product) 
‐ reflectie met rubrics (vaardigheden) 

Beoordelen om
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worden, niet de docent/coach alleen. Dit proces van samenwerking heeft echter alleen kans 
van slagen wanneer kinderen weten aan welke kwaliteitscriteria ze moeten voldoen.  
 
Er is een reeks van factoren die het gedrag en de houding van de creatieve leerkracht bepa-
len, en hem of haar in staat stellen om een leerklimaat te creëren waarin creativiteit gedijt en 
een rol kan spelen bij het leren: ontdekken, experimenteren, risico’s nemen, vragen stellen, 
ruimte en vertrouwen geven.  
 
Beoordelen creativiteit 
Het beoordelen of volgen van de ontwikkeling van creativiteit heeft alleen zin als we aan-
nemen dat creativiteit in hoge mate aan te leren of ontwikkelen is. Wij gaan er van uit dat 
ieder individu creatief is en dat die creativiteit zichtbaar moet worden gemaakt en verder te 
ontwikkelen is. 
 
6.b. Samenwerken 
De voorwaarde om  binnen thematisch onderwijs te komen tot een effectieve manier van 
samenwerken, is leerlingen  laten ervaren dat ze elkaar nodig hebben in het proces om op  
doelmatige manier tot een zo optimaal mogelijk eindproduct te komen. 
 
Hoewel het eindproduct (de leeropbrengst, het kerndoel, de eindtermen, het examen, het 
werkstuk of de presentatie) wezenlijk van belang is, is in veel gevallen het proces van sa-
menwerking, de mate van participatie en het gevoel van eigenaarschap  van de leerling min-
stens zo belangrijk en kan dus ook onderwerp van  beoordeling zijn. 
 
Voor het beoordelen van effectief samenwerken is daarom een op ontwikkelingsgericht be-
oordelingssysteem ontwikkeld, waarbij het proces van samenwerken op duidelijke wijze 
wordt gevolgd. 
 
6.c. Mediageletterdheid (mediawijsheid) 
Voor de definitie van mediawijsheid sluiten wij ons aan bij die van de Stichting Mediawijzer. 
Mediawijsheid = de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te 
kunnen nemen aan de mediasamenleving.  
 
Deze definitie van mediawijsheid omvat 10 competenties die elk zijn uitgewerkt in 5 alge-
mene niveaus. Stichting Mediawijzer ontwikkelt hierbij competentieniveaus voor verschillen-
de doelgroepen. Wij stellen voor deze te gaan gebruiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.d. Sociale en culturele vaardigheden (communicatie) 
Communicatie kan alleen maar effectief zijn als er een duidelijk omschreven doelstelling is 
geformuleerd en bij de deelnemers aan het proces voldoende bekend is gemaakt. Het is van 
groot belang dat communicatie tussen deelnemende partijen in een open sfeer plaatsvindt, 
waarbij ruimte moet zijn voor ieders inbreng en waar bovendien oog moet zijn voor de rol, 
de mening en zienswijzen van elkaar. Communicatie is niet ‘afrekenen’, maar is gericht op 
‘helpen’; participeren in een (spannend) proces, waarbij voortdurend de ontwikkelingen met 
elkaar en met de buitenwacht gedeeld worden. Door de sectie Nederlands zijn in samen-
werking met het APS rubrics ontwikkeld voor verschillende schriftelijke en mondelinge 
vaardigheden, gebaseerd op de referentieniveaus. Deze rubrics blijven bestaan en onder-
zocht wordt of ze bruikbaar zijn/gemaakt moeten worden voor alle niveaus.  
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7.  RTTI - visie op ons onderwijsleerproces en curriculum 
 
Kennis staat bij Stad & Esch niet op zichzelf. Leerstof wordt betekenisvol door deze te plaat-
sen in een maatschappelijke context en te verbinden met de belevingswereld van de leerling. 
Zo maken we leren persoonlijk. Leerlingen raken gemotiveerd als hun nieuwsgierigheid 
wordt geprikkeld. Wij dagen leerlingen uit om, samen met de leraren, eigenaar te worden 
van het onderwijs en eigen keuzes te maken. Wat en hoe je leert, wordt niet alleen door de 
leraar bepaald. Leerlingen hebben de mogelijkheid daar mede zelf sturing aan te geven, be-
geleid en ondersteund door bevlogen medewerkers, die talent herkennen.' 
(Bron: Onderwijsmanifest Stad & Esch) 
 
We willen bij elke leerling eruit halen wat erin zit. We stimuleren leerlingen naar een hoger 
niveau te komen. We halen hem/haar uit zijn/haar comfortzone en brengen hem/haar in de 
zone van naaste ontwikkeling. We brengen daartoe elk leerling die zich aanmeldt bij Stad & 
Esch heel goed in kaart. We weten wat zijn sterke punten en zijn ontwikkelpunten zijn, we 
hebben zicht op zijn leerontwikkeling en leerstijlen en motivatie/self-efficacy, en we zijn in 
staat hem nauwkeurig te volgen tijdens zijn leer- en ontwikkelingsproces. We geven gede-
gen en betekenisvol onderwijs, dat leerlingen prikkelt en uitdaagt het beste uit zichzelf te 
halen en waarvan het resultaat is dat leerlingen inzicht verkrijgen in zichzelf en in hun leer-
proces, de stof beheersen op het hoogste niveau, en vaardigheden op elk gewenst moment 
kunnen inzetten. We helpen de leerling bij de verwerking van de leerstof zowel in de lessen 
als bij het maken van het huiswerk. Op Stad & Esch zijn leerlingen en medewerkers samen 
eigenaar van het onderwijs. Daarbij is sprake van verschillende verantwoordelijkheden en 
ruimte voor het maken van keuzes. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de leerling dat hij1 leert. Het is onze verantwoordelijkheid 
dat mogelijk te maken. Hoe doen we dat en wat is daarvoor nodig? 
 
⋅ We weten van elke leerling die binnenkomt op Stad & Esch wat zijn sterke en zwakke 

punten zijn. Dat realiseren we door van elke leerling gedetailleerd informatie te verzame-
len. We maken voor elke leerling een actieplan en zorgen ervoor dat alle betrokkenen 
daarvan op de hoogte zijn. We passen het actieplan gedurende of na elke periode in het 
lopende schooljaar aan. 

⋅ We bereiden de leerlingen voor op het behalen van de kerndoelen en de eindtermen.  
⋅ We stimuleren, ondersteunen, begeleiden de leerlingen in het verwerven en ontwikkelen 

van de volgende vaardigheden: creatief denken, samenwerken, mediageletterdheid, kri-
tisch denken, communiceren, probleemoplossend vermogen, sociale en culturele vaar-
digheden. 

⋅ We richten ons onderwijs zó in dat deze vaardigheden gestimuleerd worden en dat leer-
lingen ze kunnen toepassen en ontwikkelen in dagelijkse (onderwijs-)situaties. 

⋅ We organiseren ons onderwijs op een projectmatige en/of thematische wijze. 
⋅ We bereiden leerlingen voor op toetsen en examens door middel van taken en oefen-

toetsen. De resultaten, en het inzicht verkrijgen in het eigen leerproces, van deze taken 
en oefentoetsen bepalen wat er vervolgens gaat gebeuren: extra ondersteuning gericht 
op de ontwikkelpunten, doorgaan op dezelfde weg en of een gesprek met de leerling en 
zijn ouder(s)/verzorger(s). 

⋅ We motiveren elke leerling door hem aan te moedigen en aandacht te besteden aan wat 
al goed gaat. We hebben veel aandacht voor individuele aanspreekbaarheid (je wordt 
direct op je prestaties aangesproken). We zorgen ervoor dat elke docent van zijn leer-
lingen weet wat zij kunnen en wat zij nog niet kunnen, en wat er nog moet gebeuren om 
de leerdoelen te halen.  

⋅ We beschikken over doorlopende leerlijnen, een PTD (programma van toetsing en de-
terminatie), PTO’s (programma’s van toetsing en ontwikkeling) en PTA’s (programma’s 
van toetsing en afsluiting), waarvan de studieplanners zijn afgeleid.  

⋅ We werken met gevalideerde schriftelijke overhoringen, proefwerken en schoolexamens. 
De resultaten moeten een goed beeld geven van waar de leerling staat ten opzichte van 
zijn doel. 

                                         
1 lees: hij/zij en zijn/haar 
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⋅ Schriftelijke overhoringen, proefwerken en de school- en eindexamens zijn meetmomen-
ten maar ook leermomenten, en geven handvatten om tot betere inzichten en resultaten 
te komen. 

⋅ De schoolleiding toont onderwijskundig leiderschap.  
⋅ Een belangrijke taak van de schoolleiding en van de expertdocenten is het begeleiden 

van de docenten bij datgene wat zij doen. Zij bezoeken lessen en geven feedback.  
⋅ Waar mogelijk geeft de schoolleiding ook zelf een paar lessen.  
⋅ In de school is het geven van onderwijs; het begeleiden, stimuleren en ondersteunen van 

leerlingen, onderwerp van gesprek.  
⋅ De schoolleiding zorgt ervoor dat docenten met elkaar samenwerken en van elkaar le-

ren. 
⋅  Bij schoolleiding en docenten is leren en ontwikkelen een tweede natuur.  
 
Het waartoe -het bovenstaande- gaat over het doel, de koers en de richting. Het gaat over 
de toekomst en, deel, over het heden, aangezien we de bovenstaande richting proberen te 
bereiken en na te streven in ons dagelijks handelen op Stad & Esch. 
 
De bovenstaande uitgangspunten hebben we nog niet behaald en zijn dus in ontwikkeling. 
We weten op basis van analyses van de data dat in onze dagelijkse onderwijspraktijk niet 
iedere leerling de gewenste leerontwikkeling doormaakt op Stad & Esch. We krijgen terug 
dat er bij de docenten grote verschillen zijn in het kunnen differentiëren in de les. We erva-
ren erg grote verschillen bij de docenten in het kunnen aanbieden van activerende werk-
vormen. We ervaren dat we leerlingen nog beter feedback kunnen geven op waar zij staan 
in hun leerontwikkeling. We ervaren dat we leerlingen nog gerichter leerstrategieën kunnen 
aanleren. We ervaren dat leerlingen niet altijd eigenaarschap voelen voor wat betreft hun 
leerontwikkeling.  
 
 
Hoe 
We willen de bovenstaande uitgangspunten behalen en de beste school voor Nederland 
worden. Wat moet er gebeuren om tot deze gewenste situatie te komen? We gaan ons nog 
dit schooljaar verbinden aan RTTI/Docentplus. We zien in dat RTTI een middel is dat de 
ontwikkeling/de weg naar het behalen van bovenstaande uitgangspunten positief stimuleert 
en ondersteunt. We gaan met ingang van het volgende schooljaar werken met een landelijk 
uniforme toetsmethodiek: 
 
verbetercyclus op leerlingniveau 
⋅ inzicht in leerdoelen 
⋅ toetsanalyse 
⋅ gerichte feedback op prestaties 
⋅ leerstrategieën op RTTI voor de individuele leerling 
⋅ leren en presteren 
 
verbetercyclus op docentniveau 
⋅ toetsanalyse 
⋅ leerstrategieën expliciet demonstreren in de les 
⋅ begeleiding individuele leerling 
⋅ docentrollen en motivatie 
⋅ werkvormen inzetten op RTTI 
⋅ gerichte feedback richting de leerling  
⋅ de docenten gebruiken de toetsen om met de leerling aan de slag te gaan, de hiaten 

weg te werken, leerstrategieën op maat aan te bieden en aan te leren; de toets is de 
start van het leerproces 

⋅ RTTI-analyse van de lessencyclus 
⋅ eigenaarschap creëren in het leerproces van de leerling 
⋅ stimuleren, ondersteunen en begeleiden dat de leerling zijn eigen leerproces gaat sturen 

en zijn leerprestaties optimaliseert 
⋅ een effectiever instructieproces organiseren 
⋅ differentiatie in de lespraktijk organiseren en optimaliseren 
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⋅ activerende werkvormen organiseren gericht op het leer-en ontwikkelproces van de 
leerling 

⋅ efficiëntere lessen 
 
verbetercyclus op mentorniveau 
⋅ monitoring van de leerontwikkeling van de leerling 
⋅ terugkoppeling leerling/ouders/docententeam 
⋅ verrassingen voor ouder(s) en school blijven uit want we hebben een goede diagnose 

die communiceerbaar is 
⋅ de mentor kan beter het gesprek aangaan met de docent, de leerlingcoördinator, de ou-

der(s), over de leerprestaties en studievorderingen van de leerlingen 
⋅ leerstrategieën op RTTI voor de individuele leerling 
 
verbetercyclus op teamniveau 
⋅ monitoring van de leerontwikkeling van de leerlingen 
⋅ efficiëntere teamvergaderingen 
⋅ betere teamprestaties 
 
verbetercyclus op schoolniveau 
⋅ optimaal benutten van het leerpotentieel van iedere leerling 
⋅ doorlopende leerlijnen 
⋅ de kwaliteit van de toetsen borgen en verbeteren (schriftelijke overhoringen, proefwer-

ken en schoolexamens) 
⋅ de toetsen gebruiken als aanjager en ijkpunt van de kwaliteit van het onderwijs 
⋅ verkleining discrepantie SE’s/CE’s tot stand brengen 
⋅ een verantwoorde en transparante diagnose, differentiatie en determinatie verrichten 
⋅ de kwaliteit van het onderwijs wordt hoger omdat helder is welk niveau bereikt moet 

worden 
⋅ de doorstroom verbetert 
⋅ differentiatie in praktijkonderwijs/mavo/havo/vwo 
 
 
8.  Learning analytics 
Learning Analytics is een term die veel kan omvatten. Wij zien Learning Analytics als het 
ontdekken van trends en patronen in onderwijs-(big)data met als doel het creëren van een 
effectievere leeromgeving. De trends, patronen en profielen kunnen leiden tot voorspellin-
gen of aanbevelingen voor docenten of leerlingen. Een aantal concrete voorbeelden van het 
toepassen van Learning Analytics waar Stad & Esch ervaringen mee opdoet zijn:  
 
⋅ Studyflow voor rekenen en examentraining 
⋅ Muiswerk voor Nederlands 
⋅ Drillster voor het memoriseren van kennis 
 
Ook is er een aantal landelijke ontwikkelingen op dit vlak gaande die betrekking hebben op 
gepersonaliseerd leren. We volgen deze ontwikkelingen met buitengewone interesse, zijn er 
bestuurlijk nauw bij betrokken maar doen niet mee aan de pilots die er op dit vlak van start 
zullen gaan. Wel nemen we de uitkomsten van deze piliots mee in toekomstige afwegingen 
en keuzes.  
 
PulseOn is een platform dat is ontstaan vanuit de behoefte om beter met verschillen tussen 
leerlingen om te kunnen gaan. Vanuit die vraag is de ontwikkeling gestart van een persoon-
lijke digitale leeromgeving waarbij rekening wordt gehouden met het niveau, de inzet, de 
ambitie en de unieke leerstijl van elk individu. Om iedere leerling op maat te bedienen richt 
PulseOn zich als platform op het creëren van drie vrijheden: het toe kunnen kennen van leer-
lijnen aan leerlingen, het definiëren van leerobjecten en de profilering van de leerling. De 
combinatie van deze mogelijkheden levert de adaptiviteit waarmee de leerling, dankzij pro-
filing & recommendation, bediend wordt. Het platform levert daarbij rijke learning analytics 
terug voor verschillende soorten gebruikers (leerling, docent). 
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De MacScholenGroep bestaat uit 23 scholen die met elkaar samenwerken op het vlak van 
ICT. Daarnaast heeft de MacScholengroep het platform binnen iTunesU in hun bezit gekre-
gen waar lesmateriaal ontwikkeld en gedeeld wordt. 
 
Naast interessante data (soms op grote schaal) is het natuurlijk vooral interessant wat je als 
leerling of docent aan analyses van individueel oefengedrag kunt hebben. Hoe staat iedere 
leerling er ‘real time’ voor? Stopt hij of zij veel tijd in de stof en hoe is de voortuitgang? En 
hoe kan je als docent daar vervolgens het beste op inspelen?  
 
 
9. Toegepaste gaming 
Cognitie is een zeer breed begrip dat nauwelijks is af te bakenen en dat gebruikt wordt voor 
het vermogen om dingen te leren kennen. Waarnemen, taal, redeneren, geheugen, aandacht, 
concentratie, praktische vaardigheden en denken vallen onder de cognitieve functie. De 
aanname dat cognitie is te trainen en te verbeteren met behulp toegepaste gaming wordt 
getoetst in de pilot Toegepaste gaming waaraan Stad & Esch deelneemt.  
 
Games zijn middelen die inzicht kunnen geven in complexe vraagstukken, leren de gevolgen 
van beslissingen inzien en de beste keuzes te maken. Die helpen patronen herkennen. Het 
zijn karikaturen van de werkelijkheid, waarin je steeds kleine uitdagingen als hapklare brok-
ken krijgt voorgelegd, die je moet halen om verder te kunnen. Tenslotte helpen ze mensen 
op een natuurlijke manier leren. 
 
Het DNA van ons brein kun je opdelen in een aantal belangrijke functies die te trainen en te 
ontwikkelen zijn: het episodische geheugen, de visueel-ruimtelijke functie, de taalfunctie, de 
functie van gewoonte en gewenning, het werkgeheugen, de uitvoerende functie, concentra-
tie-oplettendheid en snelheid van verwerking.  
 
Leerlingen kunnen de ontwikkelde game spelen en moet helpen bij het verbeteren van het 
leerproces van leerlingen: de leerlingen onthouden beter, hun geheugen werkt beter, ze 
concentreren zich makkelijker, kortom het rendement van leren wordt vergroot. 
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Bijlage 7 bij Leidraad Onderwijs:  
Onderwijsbouwstenen 

Bouwsteen 5: Leermateriaal (format aanpak thema’s, ICT mogelijkheden) 

De ontwikkeling van elke vakgroep is erop gericht om de inhoud van de lessen te digitalise-
ren. Onder inhoud wordt verstaan: de leerstof en de opdrachten ter verwerking van de leer-
stof. Voor het gebruik van een methode geldt: 
 
Scenario 1 
Als er voor een vakgroep een Stereditie is, gebruikt de vakgroep deze Stereditie. In de 
overgangsfase is sprake van één voorbereidingsjaar voordat de Stereditie wordt gebruikt. 
 
Scenario 2 
Als een methode nog langer mee moet dan 1 jaar i.v.m. de afschrijvingstijd, dan wordt de 
methode vervroegd afgeschreven en geldt punt 1. De methode moet dan dus nog 1 jaar mee. 
 
Scenario 3 
Als er geen Stereditie voor het vak is, wordt gezocht naar een andere digitale methode. Is 
die er, dan gelden de punten 1 en 2. 
 
Scenario 4 
Als er geen Stereditie of een andere digitale methode is, dan geldt het 'oude' beleid: wel een 
leerboek, maar geen werkboek. Hiervoor is/wordt digitaal materiaal gezocht of gemaakt. 
 
Scenario 5 
Is er sprake van de situatie onder 4, maar er wordt een geïntegreerde methode gebruikt, 
dan zoekt de vakgroep een methode bestaande uit leerboek en werkboek en dan geldt punt 
4. 
 
Uiteraard kan de vakgroep ervoor kiezen om alleen eigen ontwikkeld materiaal te gebruiken. 
 
 
1.  ICT 
 
Ons onderwijsmanifest, technologische ontwikkelingen, het beschikbaar komen van nieuwe 
leermiddelen en een pas op de plaats na enkele jaren ICT-ervaring zijn de aanleiding voor dit 
plan. In dit plan beschrijven we waarom ICT in ons onderwijs een plek heeft en welke plek 
dat is. We doen dat op basis van de vier bouwstenen van Vier-in-Balans: 1. visie, 2. inhoud en 
toepassingen, 3. deskundigheid en 4. ICT-infrastructuur. Wij zijn van mening dat onze visie 
op onderwijs sturend is voor de inzet van ICT. Leidende vragen daarbij zijn: hoe kan ICT on-
ze onderwijsvisie ondersteunen, de effectiviteit en efficiëntie van ons onderwijs verbeteren 
en het leerrendement van leerlingen vergroten? 
 
 
2. Visie 
 
In het onderwijsmanifest beschrijven we onze visie op onderwijs. Wij zien ICT als verbindend 
middel om de pijlers en uitgangspunten in het onderwijsmanifest in de praktijk vorm te ge-
ven. ICT verbindt hedendaags onderwijs met de maatschappij van de 21e eeuw: een informa-
tie- en communicatiemaatschappij en een kenniseconomie waarin onze leerlingen vanuit een 
stevige basis een plek hebben en moeten innemen.  
 
2.1. Creativiteit als sleutel tot succes 
Naast het hebben van kennis en vaardigheden beschreven in de kerndoelen en eindtermen, 
vraagt de samenleving andere vaardigheden van burgers. Deze worden 21st century-skills 
genoemd: creativiteit, kritisch denken, media-geletterdheid, samenwerken, communiceren, 
problemen oplossen en sociale en culturele vaardigheden. Deze vaardigheden gaan wij 
naast het op kerndoelen- en eindtermengerichte onderwijs, integreren in ons curriculum. Het 
is van belang dat kinderen leren omgaan met media in al hun facetten. Wij denken dat leer-
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lingen via een doorgaande leerlijn voor media-wijsheid (zie competenties bijlage 1) enerzijds 
verstandig leren omgaan met digitale informatie en communicatie en anderzijds deze media 
leren benutten om hun creativiteit te ontwikkelen. De keuze voor Apple MacBooks helpt ons 
daarbij. Deze keuze is gebaseerd op de mogelijkheden die de Apple-producten bieden voor 
leerlingen en voor leraren om via gebruiksvriendelijke tools creatieve producten te ontwik-
kelen en, in co-creatie, digitale content te ontwikkelen, activerende werkvormen te hanteren 
en aantrekkelijk onderwijs te ontwerpen.  
 
2.2. Persoonlijk maken als standaard 
Persoonlijk maken is onze standaard. ICT biedt ons de mogelijkheid leren op maat te onder-
steunen: voor elke leerling een eigen route door de stof. Een route die past bij het tempo, 
het niveau en de eigenschappen van een leerling (denk aan leerstijl, interesse en talent). 
Leerlingen kunnen sneller door de vakken waar ze goed in zijn, en kunnen meer tijd beste-
den aan vakken die ze moeilijker vinden. Uiteraard kan voor leerlingen binnen een individue-
le leerroute de ruimte worden gecreëerd voor verdieping of verbreding. Een digitaal portfo-
lio kan worden ingezet om inzicht te geven in de ontwikkeling van de individuele leerling. 
 
2.3. Passie als brandstof voor talenten 
Wij vinden het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat een leerling níet kan, maar om 
juist ook aandacht te hebben voor wat hij wel kan, voor zijn talenten. Uit onderzoek over 
leergedrag blijkt dat het ontwikkelen van talenten veel effectiever is dan het leren vanuit te-
korten. Daarbij groeit de motivatie en de passie van leerlingen. Het eerder genoemde digita-
le portfolio kan dienen als presentatiemiddel, als showcase voor de leerling om aan te tonen 
waar zijn passie en talent liggen, om zijn producten aan de buitenwereld te tonen. 
 
2.4. Ruimte voor lef 
Onderwijs te realiseren dat aansluit bij de huidige maatschappij, bij de leef- en ervaringswe-
reld van de leerlingen en waarin het leren centraal staat, vraagt om lef. Lef van de leraar om 
die leeromgeving te creëren waarin de leerling keuzes mag maken binnen een duidelijke 
structuur. Lef om die creatieve mentaliteit te ontwikkelen en om kritisch te kijken naar de 
huidige praktijk. Maar het vraagt ook lef van de leerling, om die ruimte te pakken en te be-
nutten, te laten zien waar zijn potentie zit en om zichzelf te ontplooien. Initiatieven door 
leerlingen en leraren om ICT daarbij in te zetten, worden gewaardeerd. Na toepassing in de 
praktijk en het uitvoeren van een evaluatie worden effecten en opbrengsten gedeeld onder 
collega’s en indien wenselijk breed geïmplementeerd. 
 
2.5. Doelen voor 2016 
⋅ Op basis van onderzoek hebben we in kaart gebracht hoe learning analytics meerwaar-

de heeft voor ons onderwijs. We zijn gestart met het volgen en analyseren van het leer-
proces van individuele leerlingen en het daardoor op maat aanbieden van leereenheden 
of een leertraject.  

⋅ Een digitaal portfolio is ingezet ten bate van het volgen van de individuele leerling. 
⋅ Leerlingen volgen een doorgaande leerlijn voor media-geletterdheid, waaronder media-

wijsheid en media-vaardigheden. 
⋅ Creativiteit onder leraren is toegenomen: zowel in denken als in doen. 
 
 
3.  Inhoud en toepassingen 
 
3.1. Digitaal leermateriaal 
Wij streven ernaar om leermateriaal zoveel mogelijk digitaal aan te bieden, waardoor het 
werkboek en lesboek komen te vervallen. De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig 
digitaal materiaal is daarbij een voorwaarde: leerzaam materiaal dat leerlingen doelgericht 
laat leren. Criteria voor kwalitatief materiaal staan beschreven in bijlage 2. Wij zijn van me-
ning dat het multimediale karakter van digitaal leermateriaal leerprestaties kan verhogen. 
Daarbij kan digitaal leermateriaal zich aanpassen aan het niveau van de leerling waardoor 
flexibele leerroutes ontstaan en mogelijkheden voor differentiatie.  
 
Onze ambitie is dat leraren in vakgroepen doorgaande leerlijnen voor hun vak ontwikkelen 
en daarbij digitaal leermateriaal arrangeren. Dat digitaal materiaal kan zelf worden ontwik-
keld, maar ook via (open) sources worden verkregen, zoals de Stercollecties. Stercollecties 
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zijn complete leerlijnen met inhoudelijke en didactische samenhang die open beschikbaar 
zijn voor iedereen die het materiaal wil gebruiken. Ontwikkelingen om leermateriaal te ver-
rijken, met bijvoorbeeld elementen uit Serious Gaming, volgen we nauwlettend. 
 
Het gebruik van digitaal leermateriaal wordt via verschillende scenario’s geïmplementeerd, 
na overleg met de vakgroepen. Als zelf ontwikkeld of open-source materiaal kwalitatief niet 
toereikend is (zie criteria bijlage 1), dan kan in overleg met het MT de keuze worden ge-
maakt voor afname van licenties bij een uitgeverij. 
 
3.2. Digitale toepassingen 
Nieuwe technologieën kunnen leiden tot nieuwe didactische modellen en mogelijkheden. 
Flipping the classroom is een concept waarbij effectief gebruik wordt gemaakt van ICT: Bij 
Flipping wordt technologie gebruikt om het leren van kennis buiten de klassensituatie te la-
ten plaatsvinden. Tijdens de lessen wordt via opdrachten ingegaan op de toepassing van 
deze kennis en is er tijd voor gedifferentieerd werken en begeleiden, waardoor leerlingen 
actiever bezig zijn met de stof. Specifieke software kan worden ingezet voor extra onder-
steuning van leerlingen (Kurzweil software bij dyslexie, Muiswerk voor diagnostiek en reme-
diëring).  
 
Initiatieven van leraren voor de inzet van ICT en nieuwe technologieën worden toegejuicht. 
Zeker als ze een bijdrage leveren aan de realisatie van de ambities van onze school. Actuele 
initiatieven waarvan de effectiviteit en de meerwaarde worden onderzocht zijn:  Flipping the 
classroom, Serious Gaming, video-conferencing, spreekuren via Twitter, digitaal toetsen en 
Apple tv.  
 
Maar voor ieder initiatief is de vraag: wat is het rendement ervan? Dat rendement wordt 
zichtbaar gemaakt volgens de volgende procedure: 
 
De kennisopbouw rondom ICT in onze school start bij een idee van iemand over hoe ICT zou 
kunnen bijdragen aan ons onderwijs. Dat idee wordt uitgevoerd en via onderzoek getoetst. 
Het doel van het onderzoek is om helder te krijgen of de inzet van ICT de beoogde 
opbrengsten ook waarmaakt. Of leraren en leerlingen meerwaarde ervaren en of de leer-
winst aantoonbaar is. Als het antwoord daarop positief is en onderbouwd met een advies 
(vanuit onderwijskundige en beheersmatige criteria), dan kan op basis van een businesscase 
het experiment breder in de organisatie worden uitgezet. 
 
3.3. Digitale leeromgeving 
Er is gekozen voor de ELO van itslearning. Deze ELO biedt ons de volgende mogelijkheden: 
⋅ Mogelijkheid om onderwijs flexibel te maken en aan te bieden (leerinhouden, individuele 

leertrajecten, overal plaats- en tijdsonafhankelijk toegang).  
⋅ Vormen van evaluatie mogelijk maken (bijv. feedback geven, digitaal toetsen, digitaal 

portfolio). 
⋅ Communicatiemogelijkheden tussen alle betrokkenen (leerlingen, leraren, ouders). 
⋅ Organiseren van onderwijsprocessen: plannen, administratie, volgsystemen. 
⋅ Geschikt zijn voor ons onderwijsconcept: samenwerken, op maat werken, thematisch 

werken, betekenisvolle context bieden, open source aanbieden, ontwikkeling van leerlin-
gen volgen. 

⋅ Biedt eenvoudige en probleemloze toegang tot digitale leermaterialen.  
⋅ Mogelijkheid om uit te breiden met andere applicaties of systemen (of modulaire op-

bouw). 
 
Sociale media vormen onderdeel van de digitale leeromgeving van leerlingen. Ze bieden 
toegang tot kennis, je kunt de wereld binnenhalen, ze helpen de muren van de school te 
doorbreken en sluiten aan op belevingswereld van leerlingen. Tegelijk zijn social media een 
handig middel om leerlingen snel te bereiken, bijvoorbeeld via Twitter. We zullen de komen-
de jaren zoeken naar vormen om sociale media in te zetten en langs de weg van experimen-
ten kijken wat voor ons onderwijs, binnen onze visie, de juiste keuzes zijn.  
 
Onze ambitie is een digitale leeromgeving te creëren die de mogelijkheden biedt om on-
derwijs te flexibiliseren en personaliseren. De ELO zou een instrument kunnen zijn bij het 
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bieden van onderwijs op maat. Magister fungeert daarin als administratie- en registratiesys-
teem. 
 
3.4. Doelen voor 2016 
⋅ Alle vakgroepen bieden hun lesinhouden digitaal aan.  
⋅ Nieuwe didactische mogelijkheden van ICT met een hoog rendement zijn na onderzoek 

en experiment breed geïmplementeerd.  
⋅ De nieuwe digitale leeromgeving is geïmplementeerd en functioneert als persoonlijke 

leeromgeving en ondersteuning van het leerproces. 
 
 
4.  Werken met vakgroepen en, daarbinnen, met vaksecties 
 
In augustus 2014 zal Stad & Esch nog bestaan uit 2 locaties: de hoofdlocatie op het Onder-
wijspark in Meppel en de locatie in Diever. Concreet betekent dit dat per 1 augustus 2014 de 
drie Meppeler locaties worden samengevoegd.  
 
In ons onderwijsmanifest maken we een statement: Wij willen onze leerlingen voorbereiden 
op de 21e eeuw en we willen dat doen door meer thematisch te gaan werken, meer leerling-
gestuurd en daarmee motiverend en activerend. Als gevolg hiervan worden we steeds meer 
één school. Ons gezamenlijk denk, de gemeenschappelijke taal die we met elkaar ontwikke-
len moet zich in die richting ontwikkelen. We zullen gezamenlijk de aanpak en de inhoud van 
onze lessen moeten afstemmen om voor de leerlingen tot het optimale resultaat te komen. 
 
Binnen de vakgroepen komen de vakoverstijgende onderwerpen aan bod. Dit zijn onder-
werpen waarbij het niet zozeer om de inhoud gaat als wel om de aanpak. Voorbeelden zijn: 
taalbeleid, digitalisering, manifestprojecten en RTTI. Binnen de secties komen de meer vak-
gebonden onderwerpen aan bod. Voorbeelden zijn het PTD, PTO en PTA.  
 
Stad & Esch heeft met ingang van schooljaar 2013-2014 9 grote, schoolbrede, vakgroepen 
met daarbinnen secties. 
 
1. Nederlands (incl. taal) 
2. Moderne vreemde talen: Engels, Frans, Duits 
3. Wiskunde (incl. rekenen) 
4. Mens en Maatschappij: aardrijkskunde, geschiedenis, economie, m&o, maatschappijleer 

en handel en administratie 
5. Mens en Natuur: biologie, natuurkunde, scheikunde, verzorging en zorg en welzijn 
6. Kunst en Cultuur: tekenen, handvaardigheid, tehatex, theater, muziek en ckv 
7. Klassiek: Latijn, Grieks en filosofie 
8. Techniek: bouw, metalectro, voertuigen, informatica, techniek (ob) 
9. Sport 
 
 
5.  Format docentenmateriaal 
 
Het hanteren van een format bij het ontwikkelen van docentenmateriaal heeft een aantal 
voordelen: 
 
⋅ het ondersteunt docenten bij het ontwerpen  
⋅ overdraagbaarheid naar andere docenten verbetert 
⋅ het brengt structuur aan in het thematisch werken 
⋅ het vereenvoudigt het lezen door herkenbaarheid 
⋅ het format wordt opgeslagen in Basecamp 
 
De formats zijn als bijlage 11 bij deze leidraad onderwijs opgenomen.  
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Bijlage 8 bij Leidraad Onderwijs:  
Onderwijsbouwstenen 

Bouwsteen 6: Partners, buitenwereld 

De opdrachten zijn zo echt/realistisch mogelijk, bijvoorbeeld door een vraagstuk vanuit een 
bedrijf als opdracht te geven. Hierdoor ontstaat betekenisvol onderwijs. Opdrachten sluiten 
waar mogelijk aan op actualiteit. Het bestaande netwerk van Stad & Esch waaronder ouders 
wordt hiervoor ingezet. Om dit te borgen zal een plan gemaakt worden hoe en welke ou-
ders en bedrijven betekenisvol kunnen participeren binnen ons onderwijs.   
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Bijlage 9 bij Leidraad Onderwijs:  
Onderwijsbouwstenen 

Bouwsteen 7: Groepssamenstelling 

Het samenstellen van groepen bij samenwerkend leren dient weloverwogen, te gebeuren. 
Hierbij is het vooral van belang om na te gaan of er redenen zijn om bij het samenstellen van 
de groepen argumenten gerelateerd aan leerdoelen of context mee te nemen.  
Uitgangspunten voor het samenstellen van groepen: 
 
⋅ Sturing op groepssamenstelling vindt plaats als daar een doel achter zit, anders niet. 
⋅ Heterogene groepen worden in ieder geval binnen dezelfde leerjaren van een leer-

stroom gevormd. Bij bepaalde vakken kan het binnen leerjaren ook schooldoorbrekend: 
bepaalde sportactiviteiten, creatieve vakken, etc. 

⋅ Iedere docent die meedoet, neemt een of meerdere lesgroep(en) mee naar het thema. 
 
Verdere mogelijkheden moeten worden onderzocht. 
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Bijlage 10 bij Leidraad Onderwijs:  
Onderwijsbouwstenen 

Bouwsteen 8: Organisatie 

Het doel is om iedere dag van de week thematisch onderwijs aan te bieden in een blok van 2 
lesuren in het schooljaar 2017-2018. We starten in schooljaar 2013-2014 met 2 dagen per 
week en bouwen dat de komende jaren uit. 
 
Op alle locaties vindt harmonisatie plaats naar het werken in vier periodes van 9 weken. 
Op alle locaties vindt harmonisatie plaats van de PTO’s, PTD’s en PTA’s. Dit proces is gereed 
op 1 augustus 2014. 
 
De lessentabellen leerjaar 1 voor het schooljaar 2013-2014 zijn aangepast aan de invoering 
van 4 uur thematisch werken in leerjaar 1 en de invoering van het vak theater in leerjaar 1. 
Tevens zijn de lessentabellen leerjaar 1 van de diverse locaties waar mogelijk en gewenst 
geharmoniseerd. 
 
Een door het MT ingestelde adviesgroep heeft het MT geadviseerd over de invoering van 
kunstvakken en de verbinding daarvan aan projecten en thematisch werken. In bijlage 2.b 
van de Leidraad Onderwijs is dat advies opgenomen. 
 
Bij thematisch werken wordt de dag van de band gestart met een overlegmoment. Aanwe-
zig zijn dan alle docenten die meewerken in het thema, als ze die dag les geven en de the-
maleraar. Zij overleggen van 8.15 uur tot 8.45 uur over: 
 
⋅ de voortgang van het thema 
⋅ de zaken van die dag 
⋅ (her)verdelen taken als dit nodig is (bijvoorbeeld in verband met ziekte) 
⋅ ervaringen van de vorige themalessen 
 
Binnen de teams wordt de discussie gestart over het fenomeen zittenblijven en de effecten 
daarvan: wat is wanneer goed voor een leerling? De overgangsregels zullen kritisch worden 
getoetst en geharmoniseerd. RTTI gaat hierin een belangrijke rol spelen de komende jaren. 
Én we hebben het voornemen om deel te nemen aan de zomerschool 2014, een pilot van de 
VO-raad. 
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Bijlage 11 bij Leidraad Onderwijs:  
Formats 

De formats zijn levende (hulp)documenten. Heb je aanvullingen op tips, neem dan contact 
op met de themaleraar. 
 
 
Format basisinformatie  
 
 
Basisinformatie 
Titel van het thema/ondertitel: 
Doelgroep: niveau/leerjaar 
Deelnemende vakken 
Deelnemende docenten 
Duur van het project 
Contacturen/zelfstudie-uren 
Korte omschrijving van de inhoud 
Beschrijving van het eindproduct dat moet worden opgeleverd (productresultaat) 
Docentenhandleiding 
Doelen waar aan gewerkt wordt Kennisdoelen 

Kerndoelen 
Vaardigheden 

21st century skills Samenwerken 
Problemen oplossen 
Sociaal-culturele vaardigheden 
Communiceren 
Kritisch denken 
Creativiteit 
ICT-vaardigheden 

Wijze van beoordelen Beoordelingscriteria 
Tussenbeoordeling 
Eindbeoordeling 
Plaats van de beoordeling in het totaal 

 
 
 
 
Format organisatie 
 
 
Organisatie 
Begeleiding: coach/aanspreekpunt  
Groepering 
Lesrooster  
Lokalen 
Planning 
Tijdspad  
Tussenevaluatie 
Verplichte stappen 
Go/No Go momenten 
Differentiatie: Wat als een leerling meer kan/wil 
Presentatie van het eindproduct 
Benodigde budget 
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Format lesmateriaal 
 
 
Lesmateriaal 
Beschrijving van 'een prikkelende startactiviteit' 
Vermelding van tussendoelen per les 
Lesbrieven 
Opdrachten/werkbladen/toetsen 
Stappenplan (hierin staat welke stappen een leerling moet doorlopen voordat het eind-
product wordt opgeleverd, dit is tevens een aftekenlijst) 
Tussenbeoordeling 
Eindbeoordeling 
Werkwijzer 
 
 
 
 
Format resources 
 
 
Resources 
Informatie/theorie/verwijzingen naar websites/filmpjes 
Benodigde materialen 
Gebruikte bronnen 
Tips/aanbevelingen 
Extra begeleiding door externen 
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Bijlage 12 bij Leidraad Onderwijs:  
Cultuur-/communicatiemanifest 

 
  



 

Leidraad Onderwijs, bijlagen   pagina 37 van 44 
oktober 2013 

Bijlage 13 bij Leidraad Onderwijs:  
Expertgroep Stad & Esch 

Waartoe 
Onze visie. Onze ambitie om steeds verder te groeien in de kwaliteit die wij willen leveren, 
moet worden waargemaakt in ons onderwijs. We willen excelleren door opbrengstgericht te 
werken en betekenisvol onderwijs te verzorgen. Dit is onderdeel van wie wij willen zijn en 
wat wij willen realiseren in ons dagelijks handelen. De leraar vervult in het bereiken van deze 
ambitie een sleutelpositie: de kern van het succes van onze school ligt in de kwaliteit van het 
primair proces.  
 
Dit wordt gestaafd door wereldwijd onderzoek van de afgelopen jaren. Uit onderzoek van 
Robert Marzano blijkt dat 67% van het succes van het primaire proces wordt bepaald door 
de effectiviteit van de interactie tussen leraar en leerling. Uit onderzoek van Sanders & Ri-
vers blijkt dat de prestaties bij leerlingen met een zogenaamde high-performing leraar 53% 
hoger liggen dan bij leerlingen met een zogenaamde low-performing leraar. De kwaliteit van 
de leraar is dus essentieel en maakt het verschil. 
 
 
Waarom 
De kwaliteit van de leraar maakt het verschil (visie-strategisch). Uit onderzoek2 blijkt dat le-
raren, net als andere hoogopgeleide professionals, bij voorkeur als volgt leren: 
 
⋅ in de sociale context, in netwerken en tezamen met hun, al dan niet directe, collega’s  
⋅ via krachtige leermethoden die gedrag veranderen (praktijkgericht, de onmiddellijke 

mogelijkheid om kennis of kunde toe te passen, concreet versus abstract, werkgerela-
teerd, actiegericht, emotioneel engagerend, continu versus een one-time event en inge-
bouwde rekenschapsmogelijkheden voor implementatie) 

⋅ in een organisatievorm als learning communities en binnen de eigen context 
 
Bij de invoering van de functiemix hebben we er nadrukkelijk voor gekozen om de focus te 
leggen op dat primaire proces binnen school. Alleen leraren die binnen het primaire proces 
het verschil maken, komen in aanmerking voor de LC- en de LD-functies. Deze groep leraren 
willen we nadrukkelijk inzetten bij de ontwikkeling en continue professionalisering binnen 
school. Voor het verbeteren én ontwikkelen van leraren is dus een belangrijke, stevige rol 
weggelegd voor onze leraren LC en LD. Leraren LC en LD hebben in het schooljaar 2011-
2012 deelgenomen aan het professionaliseringsteam. Door het ontbreken van een duidelijke 
richting kwam dit team onvoldoende van de grond en zijn de drie geplande bijeenkomsten 
in het schooljaar 2012-2013 niet ingevuld. Met het ontwikkelen van de Expertgroep wordt nu 
gericht gewerkt aan het inzetten van leraren LC en LD. 
 
 
Wie, waartoe & wat 
Expertgroep Stad & Esch (visie-strategisch) 
Leraren LC en LD die excelleren binnen hun lessen (een voorwaarde om voor LC en LD in 
aanmerking te komen) maken na benoeming in principe deel uit van de Expertgroep Stad & 
Esch. In de notitie De functiemix in uitvoering wordt deze cruciale rol als volgt beschreven: 
 
Er is meer nodig om van LB naar LC of naar LD te worden bevorderd dan taaktoedeling en 
ontwikkeling binnen het onderdeel 'verzorging van het onderwijsproces'. Daarvoor dient de 
leraar ook toegevoegde waarde te hebben voor de onderwijsorganisatie buiten het klaslo-
kaal. Die toegevoegde waarde kan onder meer tot uitdrukking komen in de begeleiding en 
beïnvloeding van collega’s binnen het team, de sector of zelfs de gehele school met het oog 
op de versterking van de professionaliteit van collega’s of het verbeteren van (de samen-
hang in) het onderwijsprogramma.  

                                         
2  Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010, Professionaliseren van leraren op de werkplek. 
  Ilse van Eekelen Teachers’ will and way to learn, studies on how teachers learn and their willingness to do so,  
 Maastricht, 2005. 
  Stephen R. Covey, De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Werkboek, 1998. 
  Michael Fullan, John Hargreaves, lectures tijdens congres Making Shift Happen, Amsterdam 11 oktober 2011. 
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De leden van deze groep zijn binnen school als zodanig bekend en hebben vanuit de school-
leiding vertrouwen én mandaat t.a.v. het uitvoeren van de gesprekscyclus en het coachen 
van leraren. Het begeleiden van nieuwe leraren, nu nog een verantwoordelijkheid van de in-
terne opleidingsschool, wordt ook een verantwoordelijkheid van de Expertgroep. De interne 
opleidingsschool wordt hiermee onderdeel van de Expertgroep. De Expertgroep sluit uitste-
kend aan bij de eerder genoemde onderzoeken waaruit blijkt onder welke voorwaarden le-
raren het beste tot leren en ontwikkelen komen. 
 
 
Waarom, wie & hoe  
Professionaliseringsscan (tactisch-operationeel) 
Om goed zicht te krijgen op de eigen professionele ontwikkeling nemen in september 2013 
alle medewerkers deel aan een zelfevaluatie van het CBE (Consultants for Business Excel-
lence). De afname is digitaal en neemt ongeveer 20 minuten in beslag. De scan is er voor de 
drie categorieën binnen onze school: leraren en oop'ers, leidinggevenden en obp'ers. 
 
⋅ Voor de leraren en oop'ers is de scan gericht op vakinhoudelijke en didactische compe-

tenties, pedagogische competenties, interpersoonlijke competenties, organisatorische 
competenties, samenwerken met de omgeving, samenwerken met collega’s en reflectie 
en ontwikkeling. 

⋅ Voor de leidinggevenden is de scan gericht op voorbeeldgedrag, focus op leerprestaties, 
onderwijsvisie en onderwijsstrategie, omgevingsgerichtheid, analyse en reflectie, HRM, 
onderwijskundige en pedagogische sturing, en management en leidinggeven. 

⋅ Voor de obp'ers is de scan gericht op betrokkenheid bij de organisatie, kwaliteit, eigen 
professionele ontwikkeling, resultaat, adviesvaardigheden, vakmanschap, klantgericht-
heid en samenwerken. 

 
Het afnemen van de professionaliseringsscan geeft medewerkers, teams en schoolleiding in-
zicht in het ontwikkelpotentieel. De uitkomsten van deze zelfevaluatie vormen de basis voor 
de verdere professionele ontwikkeling. In het ontwikkel- en professionaliseringsproces spre-
ken we elkaar aan en geven we elkaar feedback gericht op leren en groei. De scan heeft dus 
geen enkele relatie met beoordelen! 
 
Kijken naar jezelf, naar je eigen functioneren is binnen het onderwijs en binnen onze school 
zeker nog geen vanzelfsprekendheid. Terwijl leren van de peergroup, jouw directe collega's, 
juist de hoogste resultaten oplevert! 
 
De terugkoppeling door CBE van de uitkomsten van de zelfevaluatie staat gepland op: dins-
dag 15 oktober 2013. Na een algemene presentatie van de bevindingen vindt (individuele) 
terugkoppeling plaats binnen de teams. 
 
 
Waartoe, wat, wie & hoe 
De Expertgroep en de gesprekscyclus voor leraren (tactisch-operationeel) 
Het doel van de gesprekscyclus is ontwikkeling en verantwoorden (beoordelen). Jaarlijks 
vindt er binnen het LMT een zogenaamde vlootschouw plaats van de leraren. Op basis hier-
van wordt de ontwikkeling van leraren verdeeld over de deelschoolleiders en de Expert-
groep.  
 
Een deelschoolleider voert de gesprekscyclus uit met een groep van ongeveer 8-10 leraren: 
 
1. leraren die meer aandacht behoeven 
2. nieuwe leraren  
3. enkele goed functionerende leraren 
 
De overige leraren worden in het kader van de gesprekscyclus gekoppeld aan een leraar uit 
de Expertgroep en maken in onderling overleg afspraken over ontwikkeling en coaching op 
basis van de uitkomsten van de professionaliseringsscan. 
 
Elke leraar is verantwoordelijk voor zijn/haar professionele ontwikkeling en verantwoordt dit 
in Kwaliteitscholen. De deelschoolleider bezoekt, op dezelfde wijze als de Inspectie dat doet, 
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op basis van de gegevens uit Kwaliteitscholen (leerlingevaluatie, opbrengsten en ontwikke-
ling) een deel van een les van de leraren in de restgroep, en wel voorafgaand aan het opstel-
len van de beoordeling. De conceptbeoordelingen worden besproken in het LMT. De deel-
schoolleider voert jaarlijks het beoordelingsgesprek met al zijn/haar medewerkers.  
 
De leden van de Expertgroep spelen geen rol bij de beoordeling van een zittende leraar. Al-
leen ten behoeve van de beoordeling van nieuwe leraren wordt een advies gevraagd aan de 
begeleidende leraar uit de Expertgroep. 
 
 
Wie, wat & hoe 
CBE Leergang De Docenten Room, Evidence-based Werken (tactisch-operationeel) 
Door eigen ontwikkeling en prestaties behoudt een leraar het lidmaatschap van de Expert-
groep. Bij de jaarlijkse beoordeling van een leraar uit de Expertgroep wordt het lidmaat-
schap van de Expertgroep geëvalueerd. Een leraar uit de Expertgroep is in staat op profes-
sionele wijze goede feedback te geven en neemt deel aan de CBE incompany leergang De 
Docenten Room, Evidence-based Werken. Het programma start voor de zomervakantie en 
bestaat uit 9 sessies verdeeld over schooljaar 2013-2014. 
 
1. John West-Burnham: Personalizing Learning. Yvonne Moerman van Heel: Onderwijs 

rapport VVD ‘De Derde Dimensie’ 
2. Evidence based werken en Professionele leergemeenschappen 
3. Peer Coaching, formatieve evaluatie en feedback 
4. Coachend Leidinggeven  
5. Opbrengstgericht werken 
6. Making Shift Happen III, internationaal onderwijscongres op 8 oktober 2013 (met 1 work-

shop indicatie en 1 workshop vrije keuze) 
7. Didactisering van ICT 
8. Differentiatie in de klas 
9. Het presenteren van de eindpresentaties voor collega’s, deelschoolleiders, directie en  

bestuurder 
 
CBE-begeleiders: Wietske Miedema en René Immers. 
 
 
Hoe 
Communicatie (operationeel) 
Om alle betrokkenen goed te informeren wordt het volgende tijdplan aangehouden: 
 
⋅ Week van 4 maart informatie op de locatie aan de leraren LC en LD door de directeur en 

individueel gesprek met de afvallers door de directleidinggevende. 
⋅ Week van 11 en 18 maart ruimte voor individuele gesprekken met eigen leidinggevende. 
⋅ Dinsdag 26 maart 16.30 uur installatie Expertgroep door Peter de Visser in de Engelen-

bak van Schouwburg Ogterop. Bij deze bijeenkomst zal ook CBE aanwezig zijn voor een 
toelichting op het De Docenten Room, Evidence-based Werken. 

⋅ Woensdag 10 april 16.00 – 19.00 uur, Zwolle (of omgeving) kick-off Expertgroep. Thema: 
Personalizing Learning  en het VVD onderwijs onderzoeksrapport De Derde Dimensie 
(de Human Factor). 
o John West-Burnham, internationaal befaamde onderwijswetenschapper en key-

note  speaker, professor in ‘Educational Leadership’, auteur van vele boeken 
(waaronder ‘Making Every Child Matter’ en ‘Schools and Communities’) spreekt  
over: Personalizing Learning. Wij weten meer van hoe een docent les moet geven 
dan hoe leerlingen leren. Een nieuwe wetenschappelijke kijk op hoe leerlingen het 
beste te laten leren. 

o Yvonne Moerman-van Heel, voormalig bestuurder Koning Willem I College, 
voormalig lid van de landelijke Onderwijsraad, lid bestuur college voor Examens, 
lid Telderstichting (VVD) werkgroep Onderwijs. De Derde Dimensie (de ‘human 
factor’) is een onderzoeksrapport  naar: Voor welke uitdagingen staat het onder-
wijs volgens de commissie (Fons van Wieringen, Jan Anthonie de Bruijn en Yvon-
ne Moermans) en waarmee dienen komende generaties uitgerust te worden?  
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Yvonne Moermans licht de uitkomsten van dit rapport van Nederlands grootste 
regeringspartij helder toe en je kunt met haar hierover in discussie.  

 
De leden van de Expertgroep zullen ook deelnemen aan het traject situationeel leiderschap 
en intervisie. We ontwikkelen hiermee een gemeenschappelijke taak op leiderschap en in-
tervisie. Dit wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 3.2.1.4. 
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Bijlage 14 bij Leidraad Onderwijs: 
Situationeel leiderschap 

Als richting en leidraad is gekozen voor situationeel leiderschap. Leiderschap wordt gezien 
als een belangrijk middel om de gewenste richting van Stad & Esch adequaat vorm te geven. 
 
'Leiderschap begint bij jezelf. Wie effectief aan anderen leiding wil geven zal eerst in staat 
moeten zijn zichzelf te leiden. Zelfkennis omtrent gedrag, communicatie, hoe je  overkomt 
op anderen is een noodzakelijke basis. Welke versterkende en beperkende overtuigingen 
draag je mee en hoe ga je daarmee om? Vanuit die basis is het mogelijk om aan leider-
schapsvaardigheden te werken, zoals stijlen van leidinggeven en communicatiestijlen.' 
 
Steeds opnieuw blijkt dat verandering in de situatie eisen stelt aan de leidinggevende. Het is 
niet zo, dat één stijl van leidinggeven bestaat, die in alle situaties de ‘beste’ is. De theorie 
van Hersey Blanchard, die hierna volgt, gaat daar ook vanuit en heet dan ook Situationeel 
leiderschap.  
 
Taakgericht leidinggeven in wisselende situaties. Er is steeds sprake van leidinggeven als de 
leider in een bepaalde situatie invloed wil uitoefenen op het gedrag van een persoon of 
groep, in een door hem gewenste richting. Bij het leren van vaardigheden om, juist in wisse-
lende situaties effectief te handelen, kan een theoretisch inzicht een waardevol hulpmiddel 
zijn. 
 
De belangrijkste taak van leiders is het beïnvloeden van anderen, om doelen te realiseren. 
Soms gaat het om hun eigen doelstellingen, soms om de doelen van een groep. Situationeel 
leiderschap heeft twee dimensies: taakgericht en relatiegericht gedrag van de manager. 
  
Kenmerkend voor taakgericht of sturend leiderschap is het accent op het einddoel en de 
uitvoering van de taak. De leidinggevende stelt de doelen en doelstellingen vast, plant en 
organiseert het werk, geeft prioriteiten aan, bepaalt welke werkmethoden er gevolgd wor-
den, hoe controle en evaluaties plaatsvinden en houdt nauwgezet toezicht op de voortgang. 
Deze stijl zal door veel medewerkers als éénrichting en autoritair worden ervaren. 
 
Bij relatiegericht of ondersteunend leiderschap ligt het accent op de onderlinge verhouding. 
De leidinggevende moedigt aan, bevestigt, prijst, luistert actief, vraagt om suggesties en 
ideeën, stimuleert zelfstandige probleemoplossing, maakt informatie toegankelijk, moedigt 
teamwork aan en durft zich kwetsbaar op te stellen. Deze meer participatieve stijl kenmerkt 
zich door twéérichting communicatie. 
 
Het basisidee achter situationeel leiderschap is dat er niet één bepaalde leiderschapsstijl is 
die altijd en overal effectief is, maar dat er verschillende leiderschapsstijlen zijn die elk in 
verschillende situaties effectief zijn. 
 
Bij situationeel leiderschap gaan we dus uit van twee vaardigheden van een leider: 
 
1. sturend of taakgericht gedrag 
2. relationeel of ondersteunend gedrag 
 
Beide kenmerken combinerend krijg je vier basisstijlen voor leiderschap: 
 
Stijl 1 
Leiden, instrueren, hoge mate van sturing, lage mate van ondersteuning. De leider stuurt 
door heldere instructie, controleert op proces en output, ‘zit er boven op’. 
 
Stijl 2 
Begeleiden, consulteren hoge mate van sturing, hoge mate van ondersteuning, opleiden. De 
leider vraagt om inbreng van de medewerker bij het nemen van beslissingen en volgt de 
taakuitvoering van nabij, legt uit waarom bepaalde dingen zo gedaan moeten worden. De 
leider overtuigt, weet hoe het moet; de traditionele coach.  
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Naarmate een medewerker een taak langer vervult, zal -in principe- de taakvolwassenheid 
voor die taak toenemen. Bij een lage taakvolwassenheid zal de leidinggevende vooral taak-
gericht gedrag moeten vertonen. Bij een groeiende taakvolwassenheid neemt de mate van 
sturing (taakgerichtheid) af en zal de ondersteuning (relatiegerichtheid) juist toenemen. De 
leidinggevende bevestigt en bemoedigt de medewerker ten aanzien van de behaalde resul-
taten.   
  
Is de taakvolwassenheid hoger dan gemiddeld, dan zal de leidinggevende de medewerker 
zoveel mogelijk in staat moeten stellen zelfstandig de taak uit te voeren, met andere woor-
den een lage taakgerichtheid en een lage relatiegerichtheid.   
  
Volgens Hersey en Blanchard kan men dus niet spreken van één ideale stijl van leidinggeven. 
De stijl die het beste op de situatie (taakvolwassenheid) is toegesneden, zal de meest effec-
tieve zijn. Leidinggeven is niet gemakkelijk. Het model van situationeel leiderschap kan een 
hulpmiddel zijn bij het bepalen van de meest geschikte houding en het meest geschikte ge-
drag ten opzichte van een medewerker in een specifieke situatie. Daartoe moet de leiding-
gevende in staat zijn het taakvolwassenheids-niveau van zijn medewerkers goed in te schat-
ten; niet iedere medewerker is altijd even sterk gemotiveerd. Soms kan een bepaalde taak, 
zelfs voor een ervaren medewerker, nieuw zijn of nieuwe elementen bevatten. Een leiding-
gevende zal hierop moeten reageren door de medewerker meer sturing te bieden bij deze 
nieuwe werkzaamheden. De leidinggevende moet dus flexibel zijn en kunnen variëren in stij-
len. Dat betekent dat een leidinggevende in staat moet zijn om zijn stijl van leidinggeven aan 
te passen aan verschillende medewerkers. Het kan zelfs noodzakelijk zijn bij een medewer-
ker te variëren in stijl. Dit vereist ook moed van de leidinggevende: het valt niet mee om een 
medewerker, die gewend is onafhankelijk te werken (stijl 4), te corrigeren wanneer blijkt dat 
hij/zij die verantwoordelijkheid niet aankan.   


